
اشاره
   متـِن پیش رو پیاده سـازِی صحبت های اسـتاد احمد عبـادی، فرزند 
میرزاعبـداهلل و از برجسـته ترین نوازنـدگان سـه تار در سـدة گذشـته، 
بـا آقـای نعمت اهلل سـتوده دربـاره ی یکی از سه تارهای شـان اسـت که 
آن طور که از صحبت های ایشـان برمی آید این سـه تار از قدمت بسـیار 
زیـادی برخـوردار بوده و اساسـاً هدیـه ای از طرف یکـی از اهل دربار به 
ناصرالدین شـاه قاجـار بوده اسـت. صحبت های اسـتاد عبـادی بیش از 
آنکـه یک سـند مسـتدل تاریخی باشـد، صرفاً یک روایـت جالب توجه 
اسـت و شـنیدن، خوانـدن و دانسـتِن ایـن صحبت هـا خالـی از لطف 
نیسـت. بااین حـال ایـن صحبت هـا می توانـد از نظـر تاریخـی خالی از 
اشـکال هـم نباشـد و از همین رو نگارنده آن را پیاده سـازی کـرده و با 
ارائـة توضیحاتـی سـعی در روشـن کردن ایـن روایـت داشـته اسـت تا 
بتوانـد، به اصطـاح، سـرنخ های بیشـتری از ایـن سـاز و صحبت ها در 
اختیارمـان قـرار دهـد. ضمناً اعـداِد داخِل پرانتز به توضیحـاِت انتهای 
متـن ارجـاع می دهـد. همچنین تـاش حداکثـری در برگـردان بر آن 
بـوده کـه لحـن صبحـت ِ افراد حفـظ شـود. امید کـه مفیـد و مقبول 

واقع شـود.
* عبـادی: جنـاب آقای سـتوده، شـما اینجـا منزل خودت هسـت؛ 
نه تنهـا شـما بلکه دوسـتان دیگر هم، هر کجا باشـند، اینجـا، که کلبه  
خرابـه ای هسـت، منـزل خودشـان اسـت؛ نمی دانم چطـور باید عرض 

بکنـم. به هرحـال، خاطـره ای یـادم آمد کـه می خواسـتم برایت عرض 
بکنـم. یـک موقعی هـم می خواسـتم برایـت صحبت کنـم ولی پیش  
نیامـد. حـاال االن کـه حالـش را داریـم، می خواهم برایـت عرض بکنم 
کـه به طـور یـادگار بماند و آن این اسـت که شـاید در مجلـه  و روزنامه 
و اینجاهـا هـم ذکـرش شـده باشـد ولـی خـب حـاال ایـن را به طـور 

خصوصـی برای شـخص خـودت عـرض می کنم. 
عـرض می شـود حضـورت که یـک سـه تاری مـن دارم کـه این پیش 
خودمـان معروف اسـت به سـه تارِ دسـِت ناصر الدین شـاه. وقتی که این 
سـه تار بـه دسـِت من آمـد، مجـات و روزنامه هـا و این هـا فهمیدند و 
آمدنـد و گفتنـد کـه موضـوع از چـه قرار اسـت، ]سـه تارِ[ مال دسـِت 
ناصرالدین شـاه چـه هسـت. گفتـم واال حقیقـِت مطلـب ایـن اسـت. 
عـرض می شـود حضورتان که یک دوسـتی داشـتیم و داریم، که خب 
الحمـداهلل بـه فضـل الهی زنده اسـت، یـک روز مرا صـدا کرد. تـو اداره 
بـا هـم هم قطـار بودیـم، در یـک اداره بودیـم. او رییس دفتر بـود، من 
رئیـس قسـمت دیگری بـودم )۱(. به هرحال، من را صـدا کرد، رفتم به 
آنجـا و دیـدم از جای خوشـمزه اش شـروع کرد به  صحبت کـردن. یک 
چـای  آوردنـد و چـای را که خوردیم، عنوان کرد که من دیشـب پیش 
مـادر شـما بودم. خنـده ام گرفت. گفتـم: »بله مابقـی اش را بفرمایید.« 
گفـت: »نـه واال شـوخی نمی کنـم.« گفتـم که: »خـدا عمـرت بدهد، 
موضوع از چه قرار اسـت؟ بلکه خدایی نکرده دیشـب سـرت گرم شـده 
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هنـوز بقیه االثارش ]؟[ هسـت؟ گفـت: »نه واال. بگیر بنشـین تا برایت 
صحبت کنم.« گفتم: »چه هسـت؟«. گفت: »مـن مادرزنی دارم که در 
زمان سـابق در اندرون ناصرالدین شـاه اصاً به دنیا آمده. حاال از اولش 
برایـت می گویـم.« گفتـم: »خـب بفرمایید.« گفت کـه از قـرار معلوم 
یـک شـخصی، حاال از مملکتـش که البته دلتنگـی نداشـته، از اوضاع 
و احـوال دلتنگـی داشـته، ایـن مـی رود به فرنـگ، به پاریـس. موقعی 
بـوده کـه ناصرالدین شـاه از ایـران رفته بوده بـه فرنگ. ایـن دیده یک 
موقعیِت خوبی سـت کـه آن صحبت هایی را که نمی توانسـته در اینجا 
بگویـد، آنجـا یـک  جـوری به عـرض برسـاند. وسـایلی پیـدا می کند. 
در ضمـن ایـن را هـم بـه  عـرض برسـانم از اینجایـی کـه آن شـخص 
می خواسـته بـرود، یک سـه تاری هم همراهـش، برای خـودش برده تا 
آنجا اگر دسـتش می رسـد گاهی یک ناخنی روی آن بکشـد. خاصه، 
وسـیله ای پیـدا می کنـد و می رود و خدمت ناصرالدین شـاه می رسـد و 
آن عرایضـی کـه بایسـت عـرض بکند عـرض می کنـد و در عین حال 
چـون می دانسـته کـه ناصرالدین شـاه از سـه تار خوشـش می آیـد، نـه 
اینکـه بزنـد، می گویـد: »قربـان، یک چیز خیلـی ناقابلی می خواسـتم 
تقدیـم بکنـم. بله، یک سـه تار اسـت.« خیلی خـب سـه تار را می گیرد 
و بـه دسـت ملتزمین رکاب، کـه همراهش بوده انـد، می دهد و خاصه 
ناصرالدین شـاه بـه ایـران می آیـد. وقتـی می آیـد، یکـی از خانم هـای 
خـودش را، کـه خیلـی بـه او عاقه منـد بـوده، به نام حاجی زهـرا خانم 
نامـی )2( ، ایـن سـه تار را هـم چون از آنجـا همراهش آورده بـوده و او 

هـم سـوگلی بـوده، ایـن سـه تار را بـه آن حاجی زهرا خانـم می دهد.
* ستوده: او هم نوازنده نبوده.

* عبـادی: هیـچ، اصاً. خـب او هم می گیـرد و، در عین حـال، بعد از 
یـک چنـدی توی اندرون از همان سـیاه هایی که آنجـا بودند و زندگی 
می کردنـد، زاد و ولـدی می کننـد و یـک دختربچـه ای به دنیـا می آید 
کـه همین دختربچه ای سـت کـه عرض کردم مـادرزِن این دوسـت ما 
هسـت. چـون هم کـه سـبزه مأب بـود و این هـا، آن حاجی زهـرا خانم 
خیلـی از او خوشـش می آیـد و او را پیـش خودش نگهـداری می کند. 
آن سـه تار هـم کـه عرض کـردم گوشـه ی سـالنی، اتاقی، هـر چه که 
اسـمش را می گذارنـد، در آنجـا بـوده و ایـن یواش یـواش کـه بـزرگ 
می شـده و راه می افتـاده، سـراغ ایـن سـه تار می رفتـه، ِهـی شـروع 
می کنـد بـه دسـت کشـیدن و ]ایـن سـه تار[ یـک صدایـی می کند و 
خوشـش می آیـد تـا اینکـه یواش یـواش بزرگتـر می شـود و بـه حرف 
می افتـد و خیلـی عاقـه بـه ایـن سـه تار پیـدا می کنـد. حاجی زهـرا 
خانم هم که، به اصطاح، سـوگلِی شـاه بوده به عرض شـاه می رسـاند 
کـه قربـان این دختـر خیلی به سـه تار عاقه منـد اسـت، بگذارید این 
را یـاد بگیرد. ]می گویند که[ کسـی را نداریم. ایـن ور، آن ور ]پُرس وجو 
می کننـد[، کسـی ]برای تعلیم سـه تار[ نبـوده. باالخره می نشـینند و 
بـه فکـر می افتنـد کـه آمیرزاعبـداهلل، کـه پـدرِ بنـده باشـد، او را پیدا 
می کننـد کـه بیاید و این سـه تار را به این دختربچه مشـق بدهد. خب 

از قـرار معلوم نمی شـده؛ چرا نمی شـده؟ برای اینکه بایسـتی صحبت 
روگیـری و ایـن قسـمت ها می شـده و گفتند که چاره ای نیسـت، یک 
صیغـه ی محرمیت خوانده بشـود. صیغه ی محرمیت خوانده می شـود، 
بعـد پیش ایشـان می آینـد و شـروع می کنند بـه مشـق کردن. بعد از 
مدتـی ناصرالدین شـاه گلولـه می خـورد، تیر می خورد. عرض می شـود 
حضورتـان کـه دیگـر اوضـاع و احـوال تـوی اندرونی به هـم می خورد 
و هـر کـدام ]از زن هـا[ بـه عالـم خـودش ]رهـا[ می شـود دیگـر. این 
دختـر هـم دیگـر بزرگ بـوده و بیـرون می آید و شـوهر می کنـد. )3( 
حـاال داشـته باشـید از اینکه این خانـم چند بچه پیـدا می کند. اینکه 
چندتای شـان دختر بوده یا چندتای شـان پسـر بوده را بنده نمی دانم، 
خـدا می دانـد. به هر حال از آنجایی که باید قسـمت و پیشـامد بشـود، 
آن موقعـی کـه بنـده بـه رادیـو می رفتـم و در آنجـا سـه تار را کار 
می کـردم، یـک روزی از روزهـا در آبـادان - ایـن عنوانـی اسـت کـه 
از قـول آن هـا عـرض می کنـم - ایـن خانـم نـزد یکـی از دخترانـش 
بـوده، نشسـته بـوده، رادیـو را می گیـرد و صـدای سـه تار بنـده بلنـد 
می شـود و او شـروع بـه گوش کردن می کنـد و می گوید کـه: »عجب، 
ایـن کیسـت؟ بـوی ]اجراهـای[ قدیمـی می دهـد« ولی چون کسـی 
نبـوده، نپرسـیده و می گـذرد، تمام می شـود. بعد از مدت هـا به تهران 
بـه منزل یکـی دیگـر از دخترهایـش می آیـد. تصـادِف روزگار، این ها 
کـه نشسـته بودنـد، می گوید کـه رادیـو را بگیـر. رادیـو را می گیرند و 
بـاز سـه تار مـن بـوده )4(. سـه تار را گـوش می دهـد و بعـد از اینکـه 
تمـام می شـود، به اشـخاصی کـه آنجـا بودنـد، دامـادش و دخترش و 
این هـا، رو می کنـد و می گویـد: »این عبادی کیسـت؟« می گویند که: 
»این پسـر مرحوم میرزاعبداهلل اسـت.« ]می گوید که:[ »پسـر مرحوم 
میرزاعبـداهلل؟ گمـان نمی کنـم. برای اینکـه آن ها همه ی شـان االن از 
بیـن رفته انـد.« می گویند: »نخیـر.« می گوید که: »اشـتباه می کنید.« 
]دامـادش می گویـد کـه:[ »واال االن تـوی وزارتخانـة ماسـت، بـا هـم 
هم قطـار هسـتیم. ایـن چـه صحبتی سـت کـه می کنیـد؟« می گوید 
کـه: »می دانیـد کـه پسـر مرحـوم میرزاعبـداهلل اسـت؟« می گوینـد 
کـه: »بلـه.« می گویـد کـه: »باز هـم یک تحقیقـی اطـراِف او بکنید.«  
]دامـادش[ می گویـد که: »واال تحقیـق نمی خواهد. او تو ادارة ماسـت. 
مـا بـا هـم کار می کنیـم.« حاال عـرض کـردم من رییـِس آمـار بودم، 
او رییـِس دفتـر. صدای مـان  کـرد. به هر حـال بـه ]او[گفتـه کـه ]= آن 
خانـم خطـاب به دامـادش[: »می خواسـتم یک چیزی به شـما عرض 
بکنم.« گفتـه کـه ]= دامـاد، دوسـت عبـادی[: »بفرماییـد.« گفته که: 
»ایـن أوالد مـن اسـت و یـک ارثیه ای پیـش مـن دارد.« این ها خیلی 
از ایـن موضـوع ناراحت شـده  بودند از قـرار معلوم. ]گفتنـد که:[ »چه 
هسـت ارثیه  تـان؟« گفته که: »بله، بیخودی فکرتـان را ناراحت نکنید. 
ایـن یک سـه تار اسـت. ایـن قضیه ای کـه مـن دارم برای شـما عرض 
می کنـم کـه این سـه تار االن در آبـادان اسـت. باید خـودت مأموریت 
پیـدا بکنـی، بـروی بـه  آنجـا و ایـن سـه تار را بـرداری و بیـاوری. بـاز 
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درسـت تحقیـق بکنـی، اگـر دیـدی همان هسـت، ایـن سـه تار را به 
ایشـان بدهـی ولی به شـرطی کـه من خودم هم یک شـب ایشـان را 
ببینـم.« ایـن بـود که فـردای آن روز ما را خواسـت و رفتیم بـاال و این 
را کـه برای تـان عـرض کـردم، ایشـان بـرای مـن صحبت کـرد. خب 
راسـتش دو حـال بـه مـن دسـت داد. یکی خیلی خوشـحال شـدم و 
یکـی هـم قـدری ناراحـت. ناراحتـی از لحـاِظ اینکـه گفتـم خدایا در 
ایـن سـال و زمانه کسـی هسـت کـه ایـن عمـل را انجام بدهـد، یک 
سـاز قدیمـی ای را بردارنـد و به دسـت من برسـاند. از یک سـمت هم 
خوشـحالی ام از اینکـه یـک سـه تار قدیمی سـت و گیـر مـن افتـاده و 
خیلـی خوشـحال بـودم. به هر حـال ایـن رفیـق ما هـم مدتـی بعد به 
آبـادان رفـت و ایـن سـه تار را برداشـت آورد و ما نگاه کردیـم و دیدیم 
کـه بلـه سـه تارش خیلـی قدیمـی، ُجـّره )۵( و خوش صداسـت. قول 
و قـرار گذاشـتیم کـه یـک شـب هـم برویـم خدمـِت مـادرِ خودمان، 
درواقـع. رفتیـم به آنجا و بعد از اینکه نشسـتیم آنجا و سـام و علیک و 

احوال پرسـی کردیـم، از مـا تحقیقاتی کـرد که:
ـ شما پسر مرحوم میرزاعبداهلل هستی؟

ـ بله قربان.
ـ شما منزل تان در کجا بود؟

گفتم که: سابقاً را می فرمایید؟
گفت: بله.

گفتم: البته منزل پدری را می فرمایید؟
گفت: بله.

و  فعلـی  ایـراِن  دوشـان تپه،  خیابـان  در  مـا  پـدری  منـزل  گفتـم: 
.)۶( بـود  سـابق  عین الدولـه ی 

گفت: ها، بله، بله.
گفـت کـه: از چنـد جا راه داشـت؟ یعنـی از چه سـمتی؟ بیرونی بود، 

اندرونـی بود؟
گفتم که: قربان هم بیرونی بود، هم اندرونی.

گفـت: بلـه، بلـه، درسـت اسـت. خـب بفرمایید کـه بابا کجاها مشـق 
می داد؟

گفتم که: خب معلوم است، تو خانه مشق می داد دیگر.
]گفـت کـه[: نـه، می خواسـتم بدانم تابسـتان ها کجا مشـق مـی داد؟ 

زمسـتان ها کجا مشـق مـی داد؟
گفتـم: واال، زمسـتان ها را یادم آمـد که در اتاق های باال مشـق می داد. 

تابسـتان ها هم توی زیرزمین.
گفت که: آن زیرزمین، یادت می آید که چجوری بود؟

گفتم: بله.
گفت: خب چجور جایی بود؟

گفتم: زیرزمین بود قربان.
گفت که: نه، چجور حالتی داشت؟

گفتم: یک شاه نشـین داشـت. یک  جایـی بود، آن وقت ها معـروف بود، 
که وقتی می خواسـتند بنشـینند، به آن می گفتند شاه نشـین.

گفت: درست است. درست است. شما چندتا أوالد بودید؟
گفتم: واال چهارتا بودیم. دوتا پسر، دو تا دختر.

گفت: ]االن[ هستند؟
گفتـم کـه: بـرادرم و یـک خواهرم، نخیر، نیسـتند. خـودم مانـده ام و 

یـک خواهر.
گفت: بله، شـما ]هم مثل[ پسـر من هسـتید و خیلی هم خوشـحالم 
کـه شـما را بعد از این سـال های گذشـته دوبـاره دیدم. اما اسـتدعایم 

بـه این اسـت که یک کمی بیشـتر شـما را ببینم.                                                                         
گفتم: چشم، ان شاءاهلل اگر عمری باقی باشد، با کمال میل. 

ایـن را به طـور یـادگار فقـط عـرض کـردم که سـتوده جان ایـن را هم 
شـما از طرف بنده داشـته باشـید. خیلی هم خوشـحالم که این یادم 
آمـد و برایـت عـرض کـردم. بلـه، حـاال بـاز هـم اسـم خـودم را تکرار 

می کنـم. بنده هـم عبادی هسـتم.            
حاال به  عرضت برسـانم همین سـه تاری که مال دسـت ناصرالدین شاه 
بـوده را، معـذرت می خواهـم، خودت زحمت بکش بیاور به دسـت من 
بـده. بله، بله، آن سـیاه ]رنگ[ اسـت. بـده ببینیم حالـش را داریم یک 

چیزی...                    
* ستوده: استاد چرا پنجه اش غیر از سه تارهای دیگر است؟

آن  باشـد،  نظـرت  در  اگـر  قدیـم،  زمـان  در  بلـه،  عبـادی:   *
این هـا، یـک پنجه هـای  و  عکس هایـی کـه هـم کشـیده می شـد 
مخصوصـی داشـت، البتـه غیـر از ایـن بـود. مـن هـم دیـدم خـب 
ایـن هـم مـال قدیـم هسـت کـه دیگـر نمی شـد دسـتش بزنیـم. 
متشـکرم، مرسـی. هرچنـد مـن بـا آن زیـاد کار نمی کنـم، بـرای 
خاطـر اینکـه می گویـم ]مبـادا[ بشـکند یـا یـک چیـزی اش بشـود
                                                                                                                                                                     .
]عبـادی سـه تار را کـوک و شـروع بـه نواختـن در دسـتگاه همایـون 

می کنـد[. 
*عبـادی: این دو سـه تا ناخن هم کشـیدم کـه یادگار مانده باشـد 

آقـا. می دانـی مـن زیاد با ایـن سـاز کار نمی کنم.      
*ستوده: بله، به نسبت کوچک هم هست.

*عبـادی: کوچک هم هسـت، آنچنان هم که دسـت بایـد روی اش 
راه باشـد، نیسـت. ولـی همین جـور کـه به عرضـت رسـاندم خب این 
مـال خیلـی قدیم اسـت و خیلـی ارزش دارد. حاال خـودت هم بگیر و 

یـک نگاهـش بکن ببین چطـور اسـت. بله، خواهـش می کنم.                                                                                                                                     
* سـتوده: اسـتاد فرمـش خیلی عجیب وغریـب اسـت و کهنگی از 
صفحـه ی روی اش پیداسـت )۷(. خیلی ممنونم اسـتاد. ان شـاءاهلل که 

خداونـد سـامتی و طـول عمر به شـما و خانـم بدهد.                                                                               
* عبادی: همچنین به شما و خانم و خانواده  تان.

* ستوده: خیلی ممنون.

ســه تاِر ناصـــرالدین شــــاه قاجــار به روایـــت احمــد عبـــادی
۱02



* عبادی: قربان تان. 

توضیحات
۱.     ساسـان سـپنتا )۱382: 2۵2( دربـارة شـغل اداری عبـادی 
می نویسـد: »در سـال ۱300 در شـهربانی اسـتخدام شـد و از آنجا که 
ایـن شـغل بـا روحیه ی او تناسـبی نداشـت، در حدود سـال ۱323 به 
وزارت اقتصـاد ملـی منتقل شـد.« با توجـه به اینکه عبـادی می گوید 
کـه او رییـس »بخـش آمـار« بـوده، لـذا ایـن ماجـرا به احتمـال قوی 
مربـوط بـه بعـد از ۱323 می شـده اسـت )بـرای اطـاع بیشـتر نـک. 

       .)4 توضیح 

2.     در اینجا ذکر دو نکته ضروری است: 
الـف. طبـق صحبتـی کـه نگارنده بـا پژوهشـگِر گرامـی و صاحب نظر 
دورة ناصـری جنـاب آقـای مجیـد عبـد امیـن داشـته، هیـچ کـدام از 
زنـان ناصرالدین شـاه در زمـان حیـات وی حاجـی یـا، به اصطـاح، 
حاجیـه نبوده انـد و به مکـه نرفته  بودنـد و در کل عنـوان »حاجی« یا 
»حاجیـه« در زمان سـلطنت وی نداشـته اند. بیشـتر زنانی کـه در بازة 
زمانـی موردبحـث این روایت )اواسـطـ  اواخـر دوره ی ناصری( در حرم 
یـا اندرونـی عنـوان »حاجیـه« داشـته اند معموالً زنـان سـالخورده ای 
بوده انـد کـه از فرزنـدان یـا نـوادگان فتحعلی شـاه یـا محمدشـاه یـا 
سـایر بـزرگان قاجـار بوده اند که در حـرم و اندرونی ناصـری رفت وآمد 
داشـته اند و عموماً در سـنین کهن سـالی خـود بوده انـد. بنابراین طبق 
صحبت هـای عبـادی اگـر در عنـوان نـام ایـن زن »حاجـی«  وجـود 
داشـته، به احتمـال قـوی این عنـوان بعد از درگذشـت ناصرالدین شـاه 

بـه نـام او افزوده شـده  اسـت. 
ب. قضـاوت دربارة اینکه این زن، یعنـی حاجی زهرا خانم )به زعم آقای 
عبـادی(، کدام زن ناصرالدین شـاه بوده به چند سـبب بسـیار مشـکل 
اسـت و همیـن  مسـئله جمـع آوری داده دربارة او را سـخت می سـازد. 
اول آنکـه زهـرا نام متداولـی در میان زنان حرم سـرای ناصرالدین شـاه 
قاجـار بـوده و بسـیاری از زنـان بـا عنوان هـای گوناگون نام شـان زهرا 
بـوده اسـت. دوم اینکه با توجه بـه مورد الف، عنـوان »حاجی« بر زنان 
ناصرالدین شـاه در طـول سـلطنت و حیـات وی نبـوده، لذا به سـختی 
بتـوان دراین بـاره در کتـب تاریخـی، به ویـژه  خاطره نویسـی های آن 
زمـان، اطاعـات موثقـی یافـت؛ چراکه نـام اصلـِی او معلوم نیسـت و 
همیـن امـر باعث می شـود کـه در فهرسـت نمایه های کتـب تاریخی 
دوران ناصـری امکان جسـتجو برای اطاعات بیشـتر دربـاره ی این زن 
زیـاد نباشـد. سـوم اینکـه اساسـاً دربـارة حرم سـرای ناصـری و فضای 
اندرونی اطاعات دقیق، مسـتدل و مسـتند بسـیار کم اسـت و همواره 
بایـد در بسـیاری از مـوارد بـه اطاعاتـی کـه از حرم سـرای ناصری در 
برخـی کتـب و منابع وجود دارد بـا دیده ی تردید نگریسـت. درنتیجه 

ایـن موضوع نیز مسـیر جمـع آوری داده های دقیق و مسـتند را دربارة 
بسـیاری از اهل حرم، و از جمله زِن موردنظر عبادی، سـخت می کند 
)بـاز هـم از آقای عبد امین بـرای راهنما یی های ارزشمندشـان در این 

زمینه سـپاس گزارم(.

3.     تنهـا نکتـه ای کـه در صحبت هـای عبـادی می توانـد مـا را از 
نظـر زمانـی یـارا باشـد ایـن اسـت کـه او اشـاره می کنـد که مـادرزِن 
همـکارش پـس از یکی از سـفرهای ناصرالدین شـاه در به دنیـا آمده و 
نیز در زمان کشته شـدِن ناصرالدین شـاه و برهم خوردن حرم سـرا او به 
بیـرون آمده و شـوهر کرده اسـت؛ به عبـارت دیگر این دختـر در زمان 
کشته شـدن ناصرالدین شـاه بـه سـن ازدواج، کـه در آن زمـان معموالً 
از سـنین نوجوانـی بـوده، رسـیده بـوده اسـت. حال تاریخ سـه سـفر 
ناصرالدین شـاه بـه فرنـگ و نیز تاریخ تـرور او آورده شـده تا بتوانیم به 
یـک چشـم اندازِ تقریبی از زمان این روایت برسـیم )برگرفتـه از امانت 
۱383: ۵۷3؛ رضوانـی و قاضیهـا ۱3۶۹: ۱0؛ قاضیهـا ۱3۷۷: یـازده؛ 

قاضیها ۱3۷۹: ده(
سـفر اول فرنگسـتان: شـروع سـفر در 2۱ صفر ۱2۹0 قمری ]برابر با 

3۱ فروردین ۱2۵2 خورشـیدی[؛
سـفر دوم فرنگسـتان: شـروع سـفر در 2۹ ربیـع االول ۱2۹۵ قمـری 

]برابـر بـا ۱3 فروردیـن ۱2۵۷ خورشـیدی[؛
سـفر سـوم فرنگستان: شـروع سـفر در شـعبان ۱30۶ قمری ]برابر با 

فروردین ـ اردیبهشـت ۱2۶8 خورشـیدی[؛
درگذشـت ناصرالدین شـاه: ۱8 ذی القعده ی ۱3۱3 قمـری ]برابر با ۱2 

اردیبهشت ۱2۷۵ خورشیدی[.
باتوجـه بـه تاریخ هـای بـاال آنچـه کـه تقریبـاً بـا احتمـال بسـیار و 
قریـب بـه یقیـن می توان گفت این اسـت که سـفر سـوم فرنگسـتان 
نمی توانـد سـفِر مورد نظر عبادی باشـد؛ چراکه با سـن تولـد و ازدواج 
آن دختر مطابقت ندارد. درنتیجه سـفر فرنگسـتان عبادی یا سفر اول 
فرنگسـتان بـوده یـا سـفر دوم کـه البتـه این دو سـفر هم بـا هم تنها 
پنـج سـال اختـاف زمانـی دارنـد و از همین جهت هم هسـت که هر 

دوی آن هـا احتمـال دارد کـه سـفر مورد نظـر عبادی بوده باشـد. 

4.      اسـماعیل نواب صفا )۱384: 403-404(، ترانه سـرای مشـهور 
 دورة رادیـو، در خاطـرات خـود ذکر می کند که او، به واسـطة لطف اهلل 
مجـد، معـرف احمد عبـادی بـه اداره ی رادیو و حسـینقلی مسـتعان، 
رییـس وقـت رادیـو، بوده اسـت. او اضافه می کند که عبـادی همکاری 
خود را با این سـازمان از سـال ۱32۷ آغاز کرد و دراین باره می نویسـد: 
»از سـال ۱32۶ کـه با دسـتگاه رادیو آغاز به همـکاری کردم، خدماتی 
انجـام دادم کـه امـروز برایم مایـة افتخار اسـت و بی تردیـد بزرگترین 
افتخـاری کـه در تمامی عمر نصیب من شـده، دعوت از اسـتاد عبادی 
بـرای شـرکت در برنامه هـای رادیو بـوده. از سـال ۱3۱۹ تـا روزی که 
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مـردم ایـران صدای جادویِی سـه تار اسـتاد را شـنیدند، قریب هشـت 
سـال می گذشـت!« )همـان: 404(. بـا توجـه بـه صحبت هـای نـواب 
صفـا و تاریخـی کـه ارائـه می دهد، لذا بایسـتی ماجرای دیـدار عبادی 
بـا حاجی زهـرا خانـم، مـادرزِن همـکارش، مربـوط بـه به بعد از سـال 

۱32۷، در حـدود ۱32۷ تـا اوایـل دهه ی ۱330، بوده باشـد. 

۵.     در فرهنـگ فارسـی عمیـد دربـاره ی معنـِی موسـیقایِی واژه ی 
»ُجـّره« می خوانیـم: »]قدیمـی[، از سـازهای موسـیقی شـبیه تـار« 
)لینـک ۱(. احتمـاالً منظور عبـادی از این واژه معنـای »قدیمی« بوده 
اسـت. یعنی سـه تار موردنظـر او سـه تاری قدیمی و کهنه بوده اسـت.                    

۶.     خیابـان عین الدولـه از خیابان هـای پُـرآب و درختـی بـوده کـه 
اشراف نشـین محسـوب می شـده و محل تفرج سـاکنان شـرق تهران 
بـوده اسـت )شـهری ۱383، ج۱: 3۷۱(. بـرای اطاع بیشـتر درباره ی 

ایـن خیابان نـک. شـهری ۱383: 3۷۱-3۷۹.                                                  

۷.     اساسـاً می بایسـت کـه ایـن سـه تار، کـه در اصـل هدیـه ای از 
طـرف یکـی از ملتزمیـن شـاه بـه او بـوده، کیفیـت باالیی می داشـته 
و، به اصطـاح، »شـاهی« و درخـورِ پیشـکش کردن به ناصرالدین شـاه 
بـوده باشـد. اینکـه آقـای سـتوده اظهـار تعجـب از فـرم و شـکل این 
سـه تار می کنـد، می توانـد مؤید همین نکته باشـد و دلیـل دیگری بر 

ویژه بـودِن ایـن سـه تار.                                                                                                  
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