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در ﺑﺎره ی اﯾن اﺛر و ﺗرﺟﻣﮫ ی آن
ﯾﺣﯾﯽ آرﯾن ﭘور در ﺑﺎره ی اﯾن اﺛر ﻣﯽ ﻧوﯾﺳد" :ﯾﮑﯽ از
آﺛﺎر ﺷﺎﯾﺎن ﺗَوَ ﺟﱡﮫ آﺧوﻧدزاده داﺳﺗﺎﻧﯽ اﺳت ﺑﮫ ﻧﺎم "ﺳﺗﺎرﮔﺎن ﻓرﯾب
ﺧورده ﯾﺎ ﺣﮑﺎﯾت ﯾوﺳف ﺷﺎه ﺳرّ اج ﮐﮫ در ﺗﺎرﯾﺦ  ١٨٧٥ﻣﯾﻼدی
ﻧوﺷﺗﮫ اﺳت".١
اﻣﺳﺎل ) (٢٠٠٨ﻣﺻﺎدف اﺳت ﺑﺎ ﯾﮑﺻد و ﺳﯽ اﻣﯾن
ﺳﺎﻟﻣرگ ﻣﯾرزا ﻓﺗﺣﻌﻠﯽ آﺧوﻧد زاده ،ﺑﮫ ھﻣﯾن ﻣﻧﺎﺳﺑت ﺗرﺟﻣﮫ ی
ﺗﺎزه ای از اﯾن اﺛر ﺗﻘدﯾم ﺧواﻧﻧدﮔﺎن ﻣﯽ ﺷود.
آﺧوﻧد زاده در ﻧﺎﻣﮫ ای ﺧطﺎب ﺑﮫ ﺟﻼل اﻟد ّﯾن ﻣﯾرزا
)ﭘﺳر ﻓﺗﺣﻌﻠﯽ ﺷﺎه( در ﺑﺎره ی ﺗرﺟﻣﮫ آﺛﺎرش ﺗوﺻﯾﮫ و ﺧواھش
ﻣﯽ ﮐﻧد " :اﮔر ﺷﺧﺻﯽ از ﻓﺿﻼی ﺗﮭران ﮐﮫ ﺑﺎﻻﺻﺎﻟﮫ ]اﺻﻼً[
ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎن ﺑﺎﺷد ،اﻣﺎ زﺑﺎن ﺗرﮐﯽ را ﮐﻣﺎ ﯾﻧﺑﻐﯽ ]ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ای
ﺷﺎﯾﺳﺗﮫ[ ﺑﻔﮭﻣد ،اﯾن ﺗﻣﺛﯾﻼت ]ﻧﻣﺎﯾﺷﻧﺎﻣﮫ ھﺎ[ را ﺑﮫ ھﻣﺎن ﻗواﻋد و
ﺷروط و رﺳوم ﮐﮫ در ﮐﺗﺎب اﺷﺎره ﺷده اﺳت از زﺑﺎن ﺗرﮐﯽ ﺑﮫ
ﻓﺎرﺳﯽ ﺳﺎده ،ﺑﯽ ﮐم و زﯾﺎد و ﺑدون ﺳﺧن ﭘردازی و ﻗﺎﻓﯾﮫ ﭼﯾﻧﯽ،
ﻣطﺎﺑق اﺻطﻼح ﺧود ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎﻧﺎن در داﯾره ی ﺳﯾﺎق ﺗَ َﮑﻠﱡم ،ﻧﮫ
در داﯾره ی ﺳﯾﺎق اﻧﺷﺎء ﺗرﺟﻣﮫ ﮐﻧد و ﺑﮫ ﭼﺎپ رﺳﺎﻧﯾده ،ﻣﻧﺗﺷر
ﺳﺎزد".
ﺗرﺟﻣﮫ ی ﺗﻣﺛﯾﻼت و "ﺳﺗﺎرﮔﺎن ﻓرﯾب ﺧورده" را
ﺷﺧﺻﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم ﻣﯾرزا ﺟﻌﻔر ﻗراﺟﮫ داﻏﯽ ،در زﻣﺎن ﺣﯾﺎت ﺧود
آﺧوﻧد زاده ﺑﮫ ﻋﮭده ﮔرﻓت و ﭘس از ﺗرﺟﻣﮫ ی آن ھﺎ ﺑﮫ زﺑﺎن
ﻓﺎرﺳﯽ ،و ﺗﺄﯾﯾد ﻧوﯾﺳﻧده ،ﭼﺎپ و ﻣﻧﺗﺷر ﮐرد .ﻣن ]رﺳول ﭘدرام[،
 از ﺻﺑﺎ ﺗﺎ ﻧﯾﻣﺎ ،ﭼﺎپ ﭘﻧﺟم ،ﺟﻠد اول؛ ص  ٣٤٨ – ٣٤٥از اﻧﺗﺷﺎراتﺷرﮐت ﺳﮭﺎﻣﯽ ﮐﺗﺎب ھﺎی ﺟﯾﺑﯽ .ﺗﮭران ١٣٥٧
1

5

ﻣﯾرزا ﻓﺗﺣﻌﻠﯽ آﺧوﻧدوف

ﺳﺗﺎرﮔﺎن ﻓرﯾب
ﺧورده

ﺗرﺟﻣﮫ :رﺳول ﭘدرام

ﺗرﺟﻣﮫ ی ﻗراﺟﮫ داﻏﯽ را ﻧدﯾده ام ،وﻟﯽ ﺣدود ﺳﯽ و ﭼﻧد ﺳﺎل
ﭘﯾش ،ﺗرﺟﻣﮫ ای ﻧﺎرﺳﺎ و ﻣُﺛﻠﮫ ﺷده از "ﺳﺗﺎرﮔﺎن ﻓرﯾب ﺧورده" در
دوره ی ﺑﯾﺳت و ﺷﺷم ﻣﺟﻠﮫ ی ﺳﺧن ،ﺑﮫ ﻧﺎم ﺷﺎدروان دﮐﺗر زھرا
ﺧﺎﻧﻠری )ھﻣﺳر دﮐﺗر ﭘروﯾز ﺧﺎﻧﻠری( ﭼﺎپ و ﻣﻧﺗﺷر ﺷد .ﺣدس
ﻣﯽ زﻧم ،ﻣﺗن داﺳﺗﺎن را ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ زﺑﺎن ﺗرﮐﯽ ﻣﺣﺎوره ای )و ﻧﮫ
ادﺑﯽ( آﺷﻧﺎﯾﯽ داﺷﺗﮫ اﺳت ،ﺑرای ﺷﺎدروان زھرا ﺧﺎﻧﻠری ﺧواﻧده
اﺳت و اﯾﺷﺎن ھم طﺑق اﺳﺗﻧﺑﺎط و ﺑرداﺷت ﺷﺧﺻﯽ ،ﻣطﺎﻟﺑﯽ را
ﭘﺎراﮔراف ﺑﮫ ﭘﺎراﮔراف ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺗرﺟﻣﮫ ی اﺛر ﺑر روی ﮐﺎﻏذ
آورده اﺳت ﮐﮫ ﻣطﺎﺑﻘﺗﯽ ﺑﺎ ﻣﺗن اﺻﻠﯽ ﺑﮫ زﺑﺎن ﺗرﮐﯽ آذرﺑﺎﯾﺟﺎﻧﯽ
ﻧدارد.
وﻟﯽ در ﺗرﺟﻣﮫ ی ﺣﺎﺿر ،ﻣﺗرﺟم ﻧﮭﺎﯾت ﺳﻌﯽ ﺧود را
ﮐرده اﺳت ﮐﮫ طﺑق وﺻﯾّت ﻧوﯾﺳﻧده ،ﺗرﺟﻣﮫ ای دﻗﯾق و ﺑدون ھر
ﮔوﻧﮫ ﺟُﻣﻠﮫ ﭘردازی ھﺎی زاﺋد ﺗﻘدﯾم ﺧواﻧﻧده ﺑﮑﻧد و ھﻣﮫ ﺟﺎ ﻟﻔظ را
ﻓدای ﻣﻌﻧﯽ ﺳﺎزد و ھر ﺟﺎ ھم ﮐﮫ ﺿرورت اﯾﺟﺎب ﮐرده اﺳت،
ﻣﻌﻧﺎی ﮐﻠﻣﺎﺗﯽ را ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑرای ﺧواﻧﻧدﮔﺎن اﻣروزی دﺷوار
ﻧﻣﺎﯾد ،در ﭘﺎورﻗﯽ ﺗوﺿﯾﺢ دھد.
اﯾن داﺳﺗﺎن ،رﯾﺷﮫ در ﯾﮏ واﻗﻌﮫ ی ﺗﺎرﯾﺧﯽ دارد ﮐﮫ
زﻣﺎن وﻗوع آن ﻣﻘﺎرن اﺳت ﺑﺎ ﺷروع ھﻔﺗﻣﯾن ﺳﺎل ﺳﻠطﻧت ﺷﺎه
ﻋﺑﺎس ﺑزرگ ﺻﻔوی " .ﺗوﺿﯾﺢ آﻧﮑﮫ در ﺳﺎل ھﻔﺗم ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺷﺎه
ﻋﺑﺎس ،ﺳﺗﺎره ی دﻧﺑﺎﻟﮫ داری در آﺳﻣﺎن ﭘدﯾد آﻣد و ﻣﻧﺟّﻣﺎن
ﭘﯾﺷﮕوﯾﯽ ﮐردﻧد ﮐﮫ ظﮭور آن ﺳﺗﺎره ،ﻧﺷﺎﻧﮫ ی ﺗﻐﯾﯾر ﯾﺎ ﻣرگ
ﭘﺎدﺷﺎھﯽ از ﺳﻼطﯾن زﻣﺎن اﺳت و ﺟﻼل اﻟد ّﯾن ﻣﺣﻣّد ﯾزدی ،ﻣﻧﺟّم
ﺑﺎﺷﯽ ﺷﺎه ،ﭼﻧﯾن ﭼﺎره اﻧدﯾﺷﯾد ﮐﮫ ﺷﺎه ﭼﻧد روز از ﺳﻠطﻧت ﮐﻧﺎره
ﮔﯾرد و ﮐﺳﯽ را ﮐﮫ ﻣﺣﮑوم ﺑﮫ ﻣرگ ﺑﺎﺷد ،ﺑﮫ ﺟﺎی ﺧود ﺑﻧﺷﺎﻧد.
ﭘس ﯾوﺳﻔﯽ ﻧﺎﻣﯽ  ...را ﻟﺑﺎس ﺷﺎھﯽ ﺑر ﺗن ﮐرده ،ﺗﺎج ﺑر ﺳر
ﻧﮭﺎدﻧد و ﺑﮫ ﺗﺧت ﻧﺷﺎﻧدﻧد و ﺷﺎه در ﺑراﺑر او ﺑﮫ ﺧدﻣت اﯾﺳﺗﺎد و او
ﺳﮫ روز )از ﭘﻧﺟﺷﻧﺑﮫ ھﻔﺗم ﺗﺎ ﺑﺎﻣداد ﯾﮑﺷﻧﺑﮫ دھم ذﯾﻘﻌده ﺳﺎل
 ٢(١٠٠١ﺑدﯾن ﺻورت ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﮐرد و روز دھم ذﯾﻘﻌده ﯾوﺳﻔﯽ
را ﺑﮫ دار آوﯾﺧﺗﻧد و ﺗﯾرﺑﺎران ﮐردﻧد و ﺷﺎه ﺑﮫ ﺳرﯾر ﺳﻠطﻧت
ﺑﺎزﮔﺷت".٣
 از  ٥ﺗﺎ  ٨اوت  ١٥٩٣ﻣﯾﻼدی .م3
 ھﻣﺎن ﻣﺄﺧذ ﺑﺎﻻ .م2
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ﻧﺻرﷲ ﻓﻠﺳﻔﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ زﻧدﮔﺎﻧﯽ ﺷﺎه ﻋﺑﺎس اوّ ل ﻣﯽ
ﻧوﯾﺳد" :در اﯾن ﻣدت ﺑﺎ آﻧﮑﮫ ھر ﭼﮫ ]ﯾوﺳف زﯾن دوز[ ﻓرﻣﺎن ﻣﯽ
داد ﺑﯽ ﺗﺎ ٔﻣل اﺟرا ﻣﯽ ﺷد ھﯾﭼﮕوﻧﮫ ﺣﮑﻣﯽ ﺑﮫ ﺻﻼح ﮐﺎر ﺧوﯾش
ﻧداد".
ﺧواﺳت آﺧوﻧد زاده از ﻧوﺷﺗن اﯾن داﺳﺗﺎن – ھﻣﺎﻧطوری
ﮐﮫ ﯾﺣﯾﯽ آرﯾن ﭘور ھم اﺷﺎره ﻣﯾﮑﻧد – "ﺑﯾﺎن ظﻠم و اﺳﺗﺑداد ﺷﺎه و
ﻧﺎداﻧﯽ و ﭼﺎﭘﻠوﺳﯽ وزراء و رﺟﺎل و ﺣﺎﺷﯾﮫ ﻧﺷﯾﻧﺎن دﯾﮕر و
ﺗوﺿﯾﺢ اﯾن ﻣطﻠب اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎﻋث وﯾراﻧﯽ اﯾران ﻣﺣﺗﺷم و زﺑوﻧﯽ
"دوﻟت ِﻋﻠﯾّﮫ" ھﻣﺎﻧﺎ اﻣﻧﺎی دوﻟت و ﻋﻠﻣﺎی ﻋظﺎم و وزرای ذوی
اﻟﻌزّ و اﻻﺣﺗرام ﺑوده اﻧد .وزراء و ارﮐﺎن دوﻟت ﺑﺎ ﺑﯾﺎﻧﯽ ﭼﺎﭘﻠوﺳﺎﻧﮫ
در ﺣﺿور ﺷﺎه ﻣﯽ ﮐوﺷﻧد اﻋﻣﺎل ﭘﺳت و اﺑﻠﮭﺎﻧﮫ ی ﺧود را ھﻧری
ﺑزرگ و ﺧدﻣﺗﯽ ﺷﺎﯾﺳﺗﮫ ﺟﻠوه ﺑدھﻧد .وزرای ﺷﺎه ﺑﺎ وﻗﺎر و
ﺗﻣﮑﯾﻧﯽ ﮐﮫ در ﺧور ﻣﻘﺎم و ﻣﻧﺻب آﻧﮭﺎﺳت ،از ﻟزوم دﻓﻊ ﺑﻼی
ﻋظﯾم ﺳﺗﺎرﮔﺎن ﺳﺧن ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد .ﺳردار زﻣﺎن ﺧﺎن ،وزﯾر ﺟﻧﮓ،
ﺧود را "ﭘﯾر ﺳﮓ آﺳﺗﺎﻧﮫ ی ِﻋﻠﯾّﮫ" ﻣﯽ ﺧواﻧد و ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ ﻣﯾزان
ﻋﻘل و ﺗدﺑﯾر ﺧﺎرق اﻟﻌﺎده ی ﺧود را ﺑﮫ رخ ﺷﺎه و درﺑﺎرﯾﺎن
ﺑﮑﺷد ،از ﺣﻣﻠﮫ ی ﺳﭘﺎھﯾﺎن ﻋﺛﻣﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﺧﺎک اﯾران ،ﮐﮫ اﺻﻼً
رﺑطﯽ ﺑﮫ ﻣطﻠب ﻧدارد ،ﺳﺧن ﺑﮫ ﻣﯾﺎن آورده و ﻣﯽ ﮔوﯾد" :اﮔر ﭼﮫ
ﺷﻣﺎره ی ﻟﺷﮑرﯾﺎن ﻣﺎ از ﻋﺛﻣﺎﻧﯾﺎن ﮐﻣﺗر ﻧﺑود ،ﻟﯾﮑن ﺣﯾﻔم آﻣد ﮐﮫ
ﺳرﺑﺎزان ﻓرﻗﮫ ی ﻧﺎﺟﯾﮫ ٤را در ﻣﻘﺎﺑل ﮔروه ﺿﺎﻟّﮫ ٥ﺑﮫ ﮐﺷﺗن ﺑدھم.
اﯾن ﺑود ﮐﮫ دﺳﺗور دادم از ﻣرز ﻋﺛﻣﺎﻧﯽ ﺗﺎ اﻧﺗﮭﺎی ﺧطّﮫ ی
آذرﺑﺎﯾﺟﺎن ﮐﺷﺗزار ھﺎ را ﻣﻌدوم و ﭼﺎرﭘﺎﯾﺎن را ﻧﺎﺑود ﺳﺎزﻧد ،ﭘل ھﺎ
را وﯾران و ﺟﺎده ھﺎ را ﺧراب ﮐﻧﻧد .ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺑَ ِﮑر ﭘﺎﺷﺎ ،ﺳردار
ﻋﺛﻣﺎﻧﯽ ،از ﻣرز ھﺎی ﻣﺎ ﮔذﺷت ،اﮔر ﭼﮫ در ﺑراﺑر ﺧود از ﻣﺎ ھﺎ
ﮐﺳﯽ را ﻧدﯾد ،اﻣﺎ راه ھﺎ ﭼﻧﺎن ﺧراب ﺷده ﺑود ﮐﮫ ﻧﺗواﻧﺳت
ﺗوﭘﺧﺎﻧﮫ را ﺑﺎ ﺧود ﺣﻣل ﮐﻧد و ﺗﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﻣﺷﺗﯽ ﺳوار و ﭘﯾﺎده ﺑﺎ
ھزاران ﺳﺧﺗﯽ و ﻣرارت وارد ﺗﺑرﯾز ﺷد وﻟﯽ ﺑرای ﺗﺣﺻﯾل
ﺧوارﺑﺎر ﺑﮫ ھر ﮐﺟﺎ روی آورد ﻧﮫ ﯾﮏ ﺣﺑّﮫ ﮔﻧدم ﯾﺎﻓت و ﻧﮫ ﯾﮏ
رأس ﮔﺎو و ﮔوﺳﻔﻧد ،ﻧﺎﭼﺎر ﺑﻌد از ﺳﮫ روز ،اﻓﺗﺎن و ﺧﯾزان و
ﮔرﺳﻧﮫ و ﭘرﯾﺷﺎن ﮐوس رﺣﯾل ﻧواﺧت و از ﺗﺑرﯾز ﺑﯾرون ﺷد... .
 رﺳﺗﮕﺎری5
 ﮔﻣراه4
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ﺑدﯾن ﻣﻧوال ﺣﺗ ّﯽ ﯾﮏ ﻗطره ﺧون از دﻣﺎغ ﻟﺷﮑرﯾﺎن ﻣﺎ ﻧرﯾﺧت و
ﻗﺎطﺑﮫ ی ﻋﺳﺎﮐر ﻣﻧﺻوره ﺑﮫ ﮐوری ﭼﺷم و ﮐﺎھش ﺟﺎن دﺷﻣن
ھﻣﺳﺎﯾﮫ از ﮔزﻧد ﻣﺻون ﻣﺎﻧد"... .
"ﻋﺳﺎﮐر ﻣﻧﺻوره" در ﺑراﺑر ھﺟوم "ﮔروه ﺿﺎﻟّﮫ" ﺗﺎب
ﻣﻘﺎوﻣت ﻧﯾﺎورده رو ﺑﮫ ﻓرار ﻣﯽ ﻧﮭد و دﺷﻣن از ﻣرز ﻋﺑور ﻣﯽ
ﮐﻧد؛ در راه ﺣﻔظ وطن ﯾﮏ ﻗطره ﺧون از دﻣﺎغ ﮐﺳﯽ ﻧﻣﯽ رﯾزد؛
وﯾ ران ﺳﺎﺧﺗن ﭘل ھﺎ و ﺟﺎده ھﺎ؛ ﭘﺎ ﻣﺎل ﮐردن زراﻋت ﮐﺷﺎورزان
و از ﻣﯾﺎن ﺑردن ﭼﺎرﭘﺎﯾﺎن ﺑﮫ ﻧﺎم ﯾﮏ ﺳﯾﺎﺳت ﺟﻧﮕﯽ و ﺗدﺑﯾر
ﻣﻣﻠﮑت داری ﺑﺎ ﺗﺑﺧﺗر و ﻣﺑﺎھﺎت ﺑﮫ ﻋرض ﻣﯽ رﺳد و
اﻋﻠﯾﺣﺿرت از ﺳﺧﻧﺎن "ﺳﮓ ﭘﯾر آﺳﺗﺎن" ﺧم ﺑﮫ اﺑرو ﻧﻣﯽ آورد و
اﯾن ﺧراﺑﯽ و وﯾراﻧﯽ ،ﮐﮫ از روی ﻣﺻﻠﺣت اﯾﺟﺎد ﺷده اﺳت ،ﺑﮫ
ھﻣﺎن وﺿﻊ و ﺣﺎل ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧد ﺗﺎ ﮐﺷور از دﺳﺗﺑرد ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ در
اﻣﺎن ﺑﺎﺷد!
ﻣﯾرزا ﻣﺣﺳن ،وزﯾر ﻣﺎﻟﯾﮫ ،ﮐﮫ ﺧود را "ﭘﺎی اﻧداز ﺧزاﻧﮫ
ی ﻋﺎﻣره" ﻣﯽ ﻧﺎﻣد ،ﻣﻌﺎش ﻣﺄﻣورﯾن دوﻟت را ﻗطﻊ ﻣﯽ ﮐﻧد ﺗﺎ
ﺧزاﻧﮫ را ﭘر ﮐﻧد و اﯾن را ھﻧر ﺑزرﮔﯽ ﺑرای ﺧود ﻣﯽ ﺷﻣﺎرد.
آﺧوﻧد ﺻﻣد ﻣﻼﺑﺎﺷﯽ ،ﮐﮫ در ﭼﺎﭘﻠوﺳﯽ و دوروﯾﯽ ﭘﺎی ﮐﻣﯽ از
وزﯾران و رﺟﺎل ﻣﻣﻠﮑت ﻧدارد ،ﺷﺎه را دﻋﺎ و ﺛﻧﺎ ﻣﯽ ﮐﻧد و از
ﺧدﻣﺎت ﺧود در رد ّ ﻣذھب ﺗﺳﻧّن و ﺗروﯾﺞ ﮐﯾش ﺗﺷﯾّﻊ ﻻف ﻣﯽ
زﻧد.
اﻣﺎ در ﻣﻘﺎﺑل اﯾن ﮔروه طﻔﯾﻠﯽ ﯾوﺳف ﺳرّ اج ﺳﯾﻣﺎی ﻣﺛﺑت
 ...و ﻣرد ﻣﺻﻠﺢ ﺑزرﮔﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ی وﺳﯾﻌﯽ دﺳت ﺑﮫ
ﮐﺎر زده و ﻣؤﻟّف در ﭼﮭره ی او اﯾده آل اﺻﻼﺣﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و
ﻓرھﻧﮕﯽ ﺧود را ﻧﻣودار ﺳﺎﺧﺗﮫ اﺳت".
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ﺳﺗﺎرﮔﺎن ﻓرﯾب ﺧورده )آﻟداﻧﻣﯾش ﮐواﮐب(

٦

ﻗزوﯾن ،در ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺳﺎل ھﺎی ﺳﻠطﻧت ﺻﻔوﯾّﮫ ،ﭘﺎﯾﺗﺧت
اﯾران ﺑود .در ﭘﯽ وﻗوع ﺣوادﺛﯽ ﮔوﻧﺎﮔون ،ﻣﺣ ّﻣد ﺷﺎه ﺻﻔوی ،از
ﺗﺧت ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﮐﻧﺎره ﮔرﻓت و آن را ﺑﮫ ﭘﺳرش ﺷﺎه ﻋﺑّﺎس اوّ ل وا
ﮔذاﺷت.
ﺷش ﺳﺎل از ﺳﻠطﻧت ﺷﺎه ﻋﺑّﺎس ﻣﯽ ﮔذﺷت و در
ﺷروع ﺳﺎل ھﻔﺗم ﺑود ﮐﮫ واﻗﻌﮫ ی زﯾر اﺗ ّﻔﺎق اﻓﺗﺎد.
اواﺋل ﺑﮭﺎر ﺑود و ﺳﮫ روز از ﻋﯾد ﻧوروز ﻣﯽ ﮔذﺷت .ﺳﮫ
ﺳﺎﻋت از ظﮭر ﮔذﺷﺗﮫ ﺑود .ﺷﺎه ﻋﺑّﺎس در ﻗﺻر ﺷﺎھﯽ ﺑﺎ ﺳوﮔﻠﯽ
اش ،ﺳﻠﻣﺎ ﺧﺎﺗون ﻣﺷﻐول راز و ﻧﯾﺎز ﺑود ﮐﮫ ﺧواﺟﮫ ﺑﺎﺷﯽ ﻣﺑﺎرک،
وارد اﺗﺎق ﺷد و ﭘس از ﺗﻌظﯾم ﺑﺎﻻ ﺑﻠﻧدی ﻋرض ﮐرد:
 ﻣﯾرزا ﺻدراﻟدﯾّن ﻣﻧﺟّم ﺑﺎﺷﯽ ،ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺷرﻓﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫﺣﺿور ﻗﺑﻠﮫ ی ﻋﺎﻟم را دارد.
ﺷﺎه ﺑﮫ ﺳﻠﻣﺎ ﺧﺎﺗون اﺷﺎره ﮐرد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺣرﻣﺳرا ﺑرﮔردد و
ﺑﮫ ﺧواﺟﮫ ﻓرﻣود:
 ﺑﮫ ﻣﯾرزا ﺻدراﻟدﯾّن ﺑﮕو ﺑﯾﺎﯾد.ﻣﻧﺟّم ﺑﺎﺷﯽ ﺑﮫ ﺣﺿور ﺷﺎه آﻣد ،و ﭘس از ﺗﻌظﯾم ،دﺳت
ﺑر ﺳﯾﻧﮫ در ﺑراﺑر ﺷﺎه ،ﺑﮫ دﻋﺎ و ﺛﻧﺎ ﮔوﯾﯽ ﻣﺷﻐول ﺷد .ﺷﺎه
ﭘرﺳﯾد:
 ﻣﯾرزا ،اﺗﻔﺎﻗﯽ اﻓﺗﺎده اﺳت؟ﻣﻧﺟّم ﺑﺎﺷﯽ ﻋرض ﮐرد:
 ﻗﺑﻠﮫ ی ﻋﺎﻟم ﺑﮫ ﺳﻼﻣت ﺑﺎد .در اﯾن روز ھﺎ ﮔردشﮐواﮐب ،دﻻﻟت دارد ﺑر ﺑر اﯾن ﮐﮫ ﭘﺎﻧزده روز از
ﻧوروز ﮔذﺷﺗﮫ ،ﺳﺗﺎره ی ﻣرﯾﺦ وارد ﺑرج ﻋﻘرب ﻣﯽ
 ﻣﯾرزه ﻓﺗﺣﻌﻠﯽ آﺧوﻧدوف ،ﺳﺋﭼﻠﯾﻣش اﺛرﻟری )ﮔﻠﭼﯾن آﺛﺎر ﻣﯾرزا ﻓﺗﺣﻌﻠﯽآﺧوﻧدوف( ،ﺗﺄﻟﯾف ﻟﯾﻠﯽ ﻗدﯾرزاده .ﭼﺎپ ﺑﺎﮐو ١٩٨٨
6
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ﺷود ،و اﯾن ﻗِران ﻧَﺣﺳﯾن ٧ﺗﺄﺛﯾری ﺷوم ﺑر ﻣﺷرق
زﻣﯾن ﺧواھد داﺷت ،و ﻋﻠﯽ اﻟﺧﺻوص در ﻣﻣﻠﮑت
اﯾران ﮔزﻧدی ﻋظﯾم را ﻣﺗوﺟّﮫ ﺻﺎﺣب ﺗﺧت و ﺗﺎج
ﺧواھد ﮐرد .ﻋﻠﯾﮭذا اﯾن ﺑﻧده ی ﺟﺎن ﻧﺛﺎر آﺳﺗﺎن
آﺳﻣﺎن ﺟﺎه ،وظﯾﻔﮫ ی ﺧود داﻧﺳﺗم ﮐﮫ ﻣراﺗب را ﭘﯾش
از وﻗوع ،ﺑﮫ ﺷرف ﻋرض ﻗﺑﻠﮫ ی ﻋﺎﻟم ﺑرﺳﺎﻧم.
ﺷﺎه در ﺑﺣﺑوﺣﮫ ی ﺟواﻧﯽ ﺑود و ﺑﯾش از ﺑﯾﺳت ﺳﺎل از
ﻋﻣرش ﻧﻣﯽ ﮔذﺷت .وه ﭼﮫ ﺷﯾرﯾن و دوﺳت داﺷﺗﻧﯽ اﺳت زﻧدﮔﯽ
در ﭼﻧﯾن ﺳ ّن و ﺳﺎﻟﯽ!؛ ﺷﺎه ھم ﺑﺎﺷﯽ و ﺗﮑﯾﮫ زده ﺑر ﺗﺧت ﺳﻠطﻧت.
ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺟﮭت ﺧﺑری را ﮐﮫ ﻣﻧﺟّم ﺑﺎﺷﯽ آورده ﺑود ،ﺷﺎه ﺟوان
را ﺑﮫ ﺷد ّت ﻣﺿطرب ﮐرد .رﻧﮓ از روی ﺷﺎه ﭘرﯾد و ﮐم ﻣﺎﻧده
ﺑود ﺑﯾﮭوش ﺑﺷود .وﻟﯽ ﭘس از ﻟَﺣظﮫ ای ﺑﮫ ﺧود آﻣد ،ﺳر ﺑﻠﻧد
ﮐرد و ﺧطﺎب ﺑﮫ ﻣﯾرزا ﺻدراﻟدﯾّن ﮔﻔت:
 ﺑﺳﯾﺎر ﺧوب ،ﻣرﺧّﺻﯽ ﮐﮫ ﺑروی .ﻣﻧﺟّم ﺑﺎﺷﯽ ﮐرﻧﺷﯽ ﮐرد و ﺧﺎرج ﺷد .ﺷﺎه ،ﯾﮑﮫ و ﺗﻧﮭﺎ
در ﻗﺻر ﺷﺎھﯽ ﻣﺎﻧد و ﭘس از ﻧﯾم ﺳﺎﻋت ﻏوطﮫ ﺧوردن در
درﯾﺎﯾﯽ از اﻓﮑﺎر ﭘرﯾﺷﺎن ،ﺑﺎ ﺻدای ﺑﻠﻧد ﺧواﺟﮫ ﻣﺑﺎرک را اﺣﺿﺎر
ﮐرد .ھﻣﯾن ﮐﮫ ﺧواﺟﮫ داﺧل ﺷد ،ﺑﮫ او ﻓرﻣود:
 ھﻣﯾن اﻵن ﻓرّ اﺷﯽ را ﻣﯽ ﻓرﺳﺗﯽ دﻧﺑﺎل ﻣﯾرزاﻣﺣﺳن وزﯾر اﻋظم ،ﺳﭘﮭﺳﺎﻻر زﻣﺎن ﺧﺎن ،ﻣﯾرزا
ﯾﺣﯾﯽ ﺧزاﻧﮫ دار و آﺧوﻧد ﺻﻣد ﻣﻼﺑﺎﺷﯽ ٨ﮐﮫ ﺑﯾﺎﯾﻧد
ﺧدﻣت.
ﺧواﺟﮫ ﺑﺎﺷﯽ رﻓت و طوﻟﯽ ﻧﮑﺷﯾد اﺷﺧﺎﺻﯽ را ﮐﮫ ﺷﺎه
اﺣﺿﺎر ﮐرده ﺑود ،وارد ﺷدﻧد و ﭘس از ادای اﺣﺗرام ،ﺑرای ﺷﻧﯾدن
ﻓرﻣﺎﯾﺷﺎت ﺷﺎه ﻣﻧﺗظر اﯾﺳﺗﺎدﻧد .آﻧﮕﺎه ﺷﺎه ﻓرﻣود:
 ﻓرھﻧﮓ ﺳﺧن :ﻣﻘﺎرﻧﮫ ی )ﻧزدﯾﮑﯽ( زﺣل و ﻣرﯾﺦ در ﺑرج ﺳرطﺎن ﮐﮫ آنرا ﺑﺎﻋث ﺑدﺑﺧﺗﯽ ﻣﯽ داﻧﺳﺗﻧد .وﻟﯽ ﭼون در ﻣﺗن اﺻﻠﯽ ﺑﮫ ﺻورت اﻗﺗران ﻣرﯾﺦ
و ﺑرج ﻋﻘرب ذﮐر ﺷده اﺳت ،ﻣن ھم ﺑﮫ ﻣﻧظور رﻋﺎﯾت اﻣﺎﻧت در ﺗرﺟﻣﮫ ،ﺑﮫ
ھﻣﺎن ﺻورت ﺗرﺟﻣﮫ ﮐردم .م
8
 ﺑﺎﺷﯽ در زﺑﺎن ﺗرﮐﯽ ﺑﮫ ﻣﻌﻧﯽ ﺳرﮐرده و رﺋﯾس اﺳت .ﻣﻼ ﺑﺎﺷﯽ ﯾﻌﻧﯽﻣﻼی ﻣﻼﯾﺎن ،در دوران ﺻﻔوﯾﮫ ،اﯾن ﻋﻧوان ﺑﮫ ﻋﺎﻟﯽ ﺗرﯾن ﻣرﺟﻊ ﻣذھﺑﯽ
اطﻼق ﻣﯽ ﺷد ﮐﮫ در اﻣور دﯾﻧﯽ ،طرف ﻣﺷورت ﭘﺎدﺷﺎھﺎن ﻗرار ﻣﯽ ﮔرﻓت .م
7
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 ﺷﻣﺎ را ﺑرای ﭼﺎره اﻧدﯾﺷﯽ در ﺑﺎره ی اﻣر ﺧطﯾریﺑﮫ اﯾن ﺟﺎ اﺣﺿﺎر ﮐرده ام .ﺑﺎﯾد در اﯾن ﺑﺎره ﺗدﺑﯾری
ﺑﯾﻧدﯾﺷﯾد و ﭼون اﯾن ﻣﺟﻠس ،ﻣﺟﻠﺳﯽ ﻣﻌﻣوﻟﯽ ﻧﯾﺳت
از ﺟﺎﻧب ﻣن اﺟﺎزه دارﯾد ﮐﮫ ﺑﻧﺷﯾﻧﯾد.
ﺣﺎﺿران ،اﻣر ﺷﺎه را اطﺎﻋت ﮐردﻧد و ﻧﺷﺳﺗﻧد .آﻧﮕﺎه،
ﺷﺎه ﺧﺑری را ﮐﮫ ﻣﻧﺟّم ﺑﺎﺷﯽ ﺑﮫ او داده ﺑود ﺑرای آن ھﺎ ﺑﺎزﮔو
ﮐرد و اداﻣﮫ داد:
 ﺑﮫ ﻧظر ﺷﻣﺎ ،ﻣن ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧم وﺟود ﺧود را ازاﯾن ﮔزﻧد ﻣﺻون ﺑدارم؟
ﺟﻣﻠﮫ ی ﺣﺎﺿران ﻣﺎت و ﻣﺑﮭوت ﻣﺎﻧدﻧد ﮐﮫ ﭼﮫ ﺟواﺑﯽ
ﺑﮫ ﺷﺎه ﺑدھﻧد .ﭘس از ﯾﮏ دﻗﯾﻘﮫ ﺳﮑوت ،ﻣﯾرزا ﻣﺣﺳن وزﯾر اﻋظم
ﺷروع ﺑﮫ ﺻﺣﺑت ﮐرد و ﮔﻔت:
 ﻣراﺗب ﻋﺑودﯾّت اﯾن ﺑﻧده ی ﮐﻣﺗرﯾن ﻧﺳﺑت ﺑﮫ دوﻟتِﻋﻠﯾّﮫ ٩ﺑر ﮐﺳﯽ ﭘوﺷﯾده ﻧﯾﺳت .ھﻣﺎن طورﯾﮑﮫ ﺧﺎطر
ﺧطﯾر ﻣﻠوﮐﺎﻧﮫ ﻣﺳﺗﺣﺿر اﺳت ،در اﯾّﺎم ﺳﻠطﻧت ﭘدر
ﺑزرﮔوار آن ﻗﺑﻠﮫ ی ﻋﺎﻟم ،ﺑر اﺛر ﻣداﺧﻠﮫ ی ﻋد ّه ای
ﻧﺎدان در اﻣور ﻣﻣﻠﮑت ،ﺧزاﻧﮫ ی ﻋﺎﻣره ١٠ﺗﺎ ﭼﮫ
اﻧدازه از ﻧﻘدﯾﻧﮕﯽ ﺗﮭﯽ ﺑود .اﯾن ﺑﻧده ،ﺑﮫ ﻣﺣض
وﻗوف ،ﺗدﺑﯾری اﻧدﯾﺷﯾدم و ﻣﻘرّ ر ﺷد ھر ﯾﮏ از
ﭼﺎﮐران درﮔﺎه ﮐﮫ ﺷﻐﻠﯽ ﺑﮫ او ُﻣﺣَوّ ل ﻣﯽ ﺷود و ﯾﺎ
ﺑﮫ ﺣﮑوﻣت اﯾﺎﻟﺗﯽ از اﯾﺎﻻت ﻣﻣﻠﮑت ﻣﻧﺻوب ﻣﯽ
ﮔردد ،ﺑﮫ ﻓراﺧور ﺣﺎل؛ ﻣﺑﻠﻐﯽ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﭘﯾﺷﮑش
ﺗﻘدﯾم ﺧزاﻧﮫ ﻧﻣﺎﯾد و زﻣﺎﻧﯽ ھم ﮐﮫ ﻗﺑﻠﮫ ی ﻋﺎﻟم
ﮐﺎﺷﺎﻧﮫ ی اﻣﯾری را ﺑﺎ ﺗﺷرﯾف ﻓرﻣﺎﯾﯽ ﺧود ﻣﻧوّ ر
ﺳﺎزد ،ﺻﺎﺣب آن ﺧﺎﻧﮫ ﻣوظّف ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﻣﻘداری
ﭘول ﺗﻘدﯾم ﮐﻧد و ﻧﻔﯾس ﺗرﯾن ﻗﻣﺎش ھﺎی ﻣوﺟود در
ﺧﺎﻧﮫ را ﭘﺎی اﻧداز ﻗدوم ھﻣﺎﯾوﻧﯽ ﺳﺎزد .ﺑﮫ ﺧﺎطر
ھﻣﯾن ﺗدﺑﯾر ﺑود ﮐﮫ اﮐﻧون ﭘس از ﮔذﺷت ھﻔت ﺳﺎل
از ﺟﻠوس ﻗﺑﻠﮫ ی ﻋﺎﻟم ،ﺑﺣﻣدﷲ ﺧزاﻧﮫ ی ﻋﺎﻣره از
ﻣﺎل و ﺟواھر ﻟﺑرﯾز اﺳت .ﺗَﺻَوّ ر ﮐم ﺗﺟرﺑﮕﯽ در
 ﺑﻠﻧد ﻣرﺗﺑﮫ .م10
 ﺧزاﻧﮫ ی ﺷﺎھﯽ .م9
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ﭘﯾﺷرﻓت اﻣر وزارت از ﻧﺎﺣﯾﮫ ی اﯾن ﺑﻧده ی
ﮐﻣﺗرﯾن ،اﻣری اﺳت ﻣﺣﺎل .وﻟﯽ ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﺧﻠوص ﻧﯾت
ﻋرض ﮐﻧم ﮐﮫ ﻋﻘل ﺣﻘﯾر از اﺗﺧﺎذ ﺗدﺑﯾر در ﺑﺎره ی
ﮔردش ﺳﺗﺎرﮔﺎن راه ﺑﮫ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﻣﯽ ﺑرد...
آﻧﮕﺎه ﺳﭘﮭﺳﺎﻻر زﻣﺎن ﺧﺎن ﺷروع ﺑﮫ ﺻﺣﺑت ﮐرد و
ﮔﻔت:
 اﯾن ﻏﻼم ﺧﺎﻧﮫ زاد ،رﯾش ﺧود را در راه اﻧﺟﺎمﺧدﻣﺎت ﺻﺎدﻗﺎﻧﮫ ﺑﮫ دوﻟت ﻋﻠﯾّﮫ ﺳﻔﯾد ﮐرده اﺳت .ﺑﮫ
ﻋﻧوان ﻣﺛﺎل ،ھﻧﮕﺎﻣﯾﮑﮫ ده ﺳﺎل ﭘﯾش ،ﻗﺷون ﻋﺛﻣﺎﻧﯽ
ﺑﮫ ﺳرﮐردﮔﯽ ﺑَ ِﮑرﭘﺎﺷﺎ دﻣﯾرﭼﯽ اوﻏﻠﯽ ﺑﺎ ﻧزدﯾﮏ ﺑﮫ
ھﻔﺗﺎد ھزار ﺳرﺑﺎز ﻗﺻد ﺣﻣﻠﮫ ﺑﮫ ﺧﺎک اﯾران را
داﺷت ،ﭘدر ﺑزرﮔوار آن ﻗﺑﻠﮫ ی ﻋﺎﻟم ،ﭼﺎﮐر را ﺑﮫ
ﻓرﻣﺎﻧدھﯽ ﺳﭘﺎه اﯾران ﻣﻧﺻوب ﻓرﻣود .اﮔر ﭼﮫ
ﺷﻣﺎره ی ﺳﭘﺎھﯾﺎن ﻣﺎ از ﺗﻌداد ﻋﺳﺎﮐر ﻋﺛﻣﺎﻧﯽ ﮐﻣﺗر
ﻧﺑود ،وﻟﯽ ﺣﯾﻔم آﻣد ﮐﮫ ﺣﺗﯽ ﯾﮏ ﻧﻔر از ﻗﺷون ﻓرﻗﮫ
ی ﻧﺎﺟﯾﮫ ١١را ﺑﮫ ﺧﺎطر ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ آن ﮔروه ﺿﺎﻟّﮫ،١٢
ﺑﮫ ﮐﺷﺗن ﺑدھم .اﯾن ﺑود ﮐﮫ دھﻘﺎﻧﺎن را ﻣﺟﺑور ﮐردم
ﺗﺎ از ﺳرﺣدات ﻋﺛﻣﺎﻧﯽ ﺗﺎ دور ﺗرﯾن ﻧﻘﺎط آذرﺑﺎﯾﺟﺎن،
ﮐﺷﺗزار ھﺎ را ﻧﺎﺑود ﮐﻧﻧد ،ﭼﮭﺎرﭘﺎﯾﺎن را در ﺑﯾﺎﺑﺎن
رھﺎ و ﭘل ھﺎ و ﺟﺎده ھﺎ را وﯾران ﺳﺎزﻧد .ﺑﮫ ھﻣﯾن
ﺧﺎطر ،وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﺑَ ِﮑر ﭘﺎﺷﺎ از ﻣرز ﻋﺑور ﮐرد و ﻗدم
ﺑﮫ درون ﺧﺎک ﻣﺎ ﻧﮭﺎد ،ﻧﮫ ﻓﻘط ﺣﺗ ّﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﻔر از
ﺳﭘﺎھﯾﺎن ﻣﺎ روﺑرو ﻧﺷد ،ﺑﻠﮑﮫ ﺟﺎده ھﺎ آن ﭼﻧﺎن
وﯾران ﺷده ﺑود ،ﮐﮫ ﻧﺗواﻧﺳت ﺗوﭘﺧﺎﻧﮫ ی ﺧود را
ھﻣراه ﺑﯾﺎورد .ﭘس ﻣﺟﺑور ﺷد ﺳﭘﺎھﯾﺎﻧش را از
ﺳواره و ﭘﯾﺎده ﺑﺎ ھزاران زﺣﻣت و َﻣ َﺷﻘّت ﺑﮫ ﺗﺑرﯾز
ﺑرﺳﺎﻧد و ﭼون ﮔروه ھﺎﯾﯽ را ﺑرای ﺗﺣﺻﯾل آذوﻗﮫ
ﺑﮫ اطراف ﮔﺳﯾل داﺷت ،ﯾﮏ داﻧﮫ ﮔﻧدم و ﯾﺎ ﯾﮏ
رأس ﮔﺎو و ﯾﺎ ﮔوﺳﻔﻧد ھم ﮔﯾر ﻧﯾﺎورد .ﻻﺟرم ﭘس از
ﺳﮫ روز ،ﺑَ ِﮑر ﭘﺎﺷﺎ ﭼﺎره ای ﻧدﯾد ﺟز اﯾﻧﮑﮫ ،آﺷﻔﺗﮫ
 ﺳﭘﺎه رﺳﺗﮕﺎری .م12
 ﮔﻣراه .م11
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و ﭘرﯾﺷﺎن و در ﻣﺎﻧده و ﮔرﺳﻧﮫ ،ﮐوس ﻋﻘب ﻧﺷﯾﻧﯽ
از ﺗﺑرﯾز را ﺑزﻧد و راه ﻓرار در ﭘﯾش ﮔﯾرد.
در ﺳﺎﯾﮫ ی اﯾن ﻓﮑر و ﺗدﺑﯾر ،ﻣﻣﻠﮑت
اﯾران از ھﺟوم اﺟﺎﻧب در اﻣﺎن ﻣﺎﻧد .ﻓﮑر ﺗﺧرﯾب
ﭘل ھﺎ و ﺟﺎده ھﺎ آن ﭼﻧﺎن ﻣﻔﯾد ﻓﺎﯾده واﻗﻊ ﺷد ،ﮐﮫ
ﺣﺗ ّﯽ ﭘس از ﻓرار ﺑَ ِﮑر ﭘﺎﺷﺎ ھم ،ﻣﺻﻠﺣت اﯾﺟﺎب
ﮐرد ﮐﮫ ﭘل ھﺎ و ﺟﺎده ھﺎ ھﻣﭼﻧﺎن وﯾران ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻣﺎﻧﻧد
ﺗﺎ در ﺑراﺑر ﺣﻣﻠﮫ ی دوﺑﺎره ی اﻗوام ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ رﺷﺗﮫ ی
اﺣﺗﯾﺎط را از دﺳت ﻧداده ﺑﺎﺷﯾم .ﺑﮫ اﯾن طرﯾق ﻗطره
ای ﺧون از دﻣﺎغ ﺳرﺑﺎزان ﻗﺷون ظﻔر ﻧﻣون دوﻟت
ﻋﻠﯾّﮫ ﺑﮫ زﻣﯾن ﻧرﯾﺧت و آﻧﺎن ﺻﺣﯾﺢ و ﺳﺎﻟم ﻣﺎﻧدﻧد
ﺗﺎ دﺷﻣﻧﺎن ھﻣﺳﺎﯾﮫ از وﺣﺷت ﺷﺎن ﺧواب راﺣت
ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد.
ﺑﺎری ھر ﭼﻧد ﺳﮓ ﭘﯾر اﯾن درﮔﺎه آﺳﻣﺎن
ﺟﺎه ،در اﻧﺟﺎم اﯾن ﮔوﻧﮫ اﻣور ﻋﺟزی در ﺧود ﻧﻣﯽ
ﺑﯾﻧد وﻟﯽ ﻋﻘل ﭼﺎﮐر در دﻓﻊ ﮔزﻧد ﺳﺗﺎرﮔﺎن ﻗﺎﺻر
اﺳت...
وﺣﺷت ﺷﺎه دو ﭼﻧدان ﺷد .ﻟﺣظﮫ ای ﺑﻌد ﻣﯾرزا
ﯾﺣﯾﯽ ﺧزاﻧﮫ دار ،آﻏﺎز ﺳﺧن ﮐرد و ﮔﻔت:
 اﯾن ﺑﻧده ی ﮐﻣﺗرﯾن ﮐﮫ از ﺧوﯾﺷﺎن و ﻧﻣﮏﭘروردﮔﺎن ﺟﻧﺎب وزﯾر ھﺳﺗم ،و ﺑﮫ ﻟطف و ﻋﻧﺎﯾت
ﻣﻌظم ﻟﮫ ﺑﮫ اﯾن ﻣﻧﺻب ﻣﻧﺻوب ﺷده ام ،ﺧود را از
ﺻﻣﯾم ﻗﻠب ﻣطﯾﻊ و ﻣﻧﻘﺎد ﻧﯾﺎت ﺣﺳﻧﮫ و ﻣﻧوﯾّﺎت
ﻋﺎﻟﯾﮫ ﻣﺷﺎراﻟﯾﮫ ﻣﯽ داﻧم .ﺑدﯾﮭﯽ اﺳت ﮐﮫ ﭘرداﺧت
ﺣﻘوق و ﻣواﺟب اﻓراد ﻗﺷون و ﻣﺄﻣوران دوﻟت ،ﺑﮫ
ﻣوﺟب ﻓرﻣﺎن ﻗﺑﻠﮫ ی ﻋﺎﻟم و ﺑﺎ اﻣﺿﺎی ﺣﻘﯾر ﺑﮫ
ﺣﮑّﺎم وﻻﯾﺎت اﺑﻼغ ﻣﯽ ﺷود .وﻟﯽ ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم ﮐﻣﺑود
ﻧﻘدﯾﻧﮕﯽ ﻣورد اﺷﺎره ی ﺟﻧﺎب وزﯾر در ﺧزاﻧﮫ ی
ﻋﺎﻣره ،ﭼﺎﮐر ﺑﮫ ﻏﺎﯾت ﻣﺷوّ ش ﺑودم و آرام و ﻗرار
ﻧداﺷﺗم .در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﭼﺎره ای اﻧدﯾﺷﯾدم و اﮔر ﭼﮫ ﻓرﻣﺎن
ھﺎی ﭘرداﺧت ﻣواﺟب را ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺣﻔظ ﺣﯾﺛﯾّت و
اﻋﺗﺑﺎر دوﻟت در ﻧظر ﻣردم ،اﻣﺿﺎ ﮐرده و ﺑﮫ
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وﻻﯾﺎت ﻣﯽ ﻓرﺳﺗﺎدم ،وﻟﯽ ﻣﺧﻔﯾﺎﻧﮫ و ﻗﺑل از رﺳﯾدن
آن ﻓرﻣﺎن ھﺎ ،طﯽ ﻧﺎﻣﮫ ای ﺟداﮔﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﺣﮑّﺎم وﻻﯾﺎت
اﺑﻼغ ﻣﯽ ﮐردم ﮐﮫ ﻏﯾر از اﯾن ﻧﺎﻣﮫ ،ﻓرﻣﺎن و ﯾﺎ
ﻧوﺷﺗﮫ ی دﯾﮕری در ﮐﺎر ﻧﯾﺳت و ﻟذا از ﭘرداﺧت
ﻣواﺟب اﻣﺗﻧﺎع ورزﻧد .ﺑدﯾن ﻣﻧوال ،ﻣوﺟودی ﺧزاﻧﮫ
ی ﻋﺎﻣره رو ﺑﮫ ﻓزوﻧﯽ ﻧﮭﺎد و ھر ﭼﻧد اﻓراد ﻗﺷون
و ﻣﺄﻣوران دوﻟت ﺑﯽ ﺣﻘوق و ﻣواﺟب ﻣﺎﻧدﻧد ،وﻟﯽ
در ﺳﺎﯾﮫ ی ﺻﻠﺢ و اﻣﻧﯾّت و ارزاﻧﯽ ﺣﺎﮐم ﺑر ﮐﺷور
اﯾران ﻧﯾﺎزی ﺑﮫ درﯾﺎﻓت ﺣﻘوق و ﻣواﺟب در ﺧود
ﻧدﯾدﻧد.
در اﻧﺟﺎم اﻣوری از اﯾن ﻗﺑﯾل ،ذھن ﺑﺎرﯾﮏ ﺑﯾن
ﺣﻘﯾر ،اﻟﺣق ﮐﮫ ﻣﻌﺟزه ﻣﯽ ﮐﻧد وﻟﯽ ﺻﺎدﻗﺎﻧﮫ ﻋرض ﮐﻧم
ﮐﮫ در دﻓﻊ ﺗﺄﺛﯾر ﮐواﮐب ،ﭼﺎره ای ﺑﮫ ﻋﻘﻠم ﻧﻣﯽ رﺳد.
ﻧوﺑت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻼﺑﺎﺷﯽ رﺳﯾد ،اظﮭﺎر داﺷت:
 ﺧداوﻧد ﺗﺑﺎرک و ﺗﻌﺎﻟﯽ ،ﺑﮫ ﺣُرﻣَت اﺋﻣﮫ ی اطﮭﺎر،وﺟود ﻣﺑﺎرک ﻗﺑﻠﮫ ی ﻋﺎﻟم را از ﺑﻠﯾّﺎت ارﺿﯽ و
ﺳﻣﺎوی ﻣﺻون و ﻣﺣﻔوظ ﺑدارد .اﺧﻼص و ﺻداﻗت
اﯾن دﻋﺎﮔوی دوﻟت ﻗﺎھره ،١٣ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺧﺎﻧدان ﺟﻠﯾل
ﺻﻔوﯾﮫ از ﺣد ّ ﺗوﺻﯾف ﺧﺎرج اﺳت.
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ دوران ﭘدر ﺑزرﮔوار ﻗﺑﻠﮫ ی
ﻋﺎﻟم ،ﺑﮫ ﻣﻘﺎم ﻣﻼﺑﺎﺷﯽ ﻣﻔﺗﺧر ﺷدم ،ﻧﯾﻣﯽ از ﻣردم اﯾران
و ﺣﺗﯽ ﻧﺻف ﺟﻣﻌﯾّت ﭘﺎﯾﺗﺧت ،ﺳﻧّﯽ ﻣذھب ﺑود .اوّ ل از
طرﯾق ﻣواﻋظ ﺣﺳﻧﮫ و ﺳﭘس ﺑﺎ ﺗﮭدﯾد و ارﻋﺎب زﯾﺎد،
ھﻣﮫ ی ﺳﻧّﯽ ﻣذھب ھﺎ را ﺑﮫ ﺻراط ﻣﺳﺗﻘﯾم ﻣذھب ﺷﯾﻌﮫ
ی اﺛﻧﯽ ﻋﺷری ھداﯾت ﮐردم.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ،ﺑﮫ ﻟطف اﻟﮭﯽ ،در ﺳرﺗﺎﺳر
ﺧطّﮫ ی اﯾران ﺑﯾش از ﭘﻧﺞ و ﯾﺎ ﺷش ﻧﻔر ﺳﻧّﯽ ﻧﻣﯽ ﺗوان
ﯾﺎﻓت .از اﯾن ﺑﺎﺑت از ﻣردم اﯾران ،ﮐﻣﺎل رﺿﺎﯾت را
دارم ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺣض ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ،آﻧﺎن از ﻣذھب آﺑﺎء و اﺟدادی
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ﺧود دﺳت ﮐﺷﯾدﻧد و ﺑرای آﻣدن ﺑﮫ راه راﺳت رﻏﺑت
ﻧﺷﺎن دادﻧد.
ﺣﺗﯽ ﻗﺻد داﺷﺗم ﮐﮫ ﯾﻘﮫ ی ﺟﮭود ھﺎ و ارﻣﻧﯽ
ھﺎ را ھم ﺑﮕﯾرم و آن ھﺎ را ھم ﺷﯾﻌﮫ ﺑﮑﻧم .اﻣﺎ ﻋده ای
ﺧﯾر اﻧدﯾش اﻧﺟﺎم اﯾن ﮐﺎر را ﺑﮫ ﻣﺻﻠﺣت ﻧدﯾدﻧد .ﭼوﻧﮑﮫ
در ھر ﮐﺷوری ﺗﻌدادی اﻧﮕﺷت ﺷﻣﺎر ،ﺟﮭود و ارﻣﻧﯽ
وﺟود دارد ،ﭘس در ﻣﻣﻠﮑت ﻣﺎ ھم اﮔر وﺟود داﺷﺗﮫ
ﺑﺎﺷد ،اﺷﮑﺎﻟﯽ ﻧﺧواھد داﺷت.
اﯾن ﻧﮑﺗﮫ را ھم ﺧﺎطر ﻧﺷﺎن ﺳﺎزم ﮐﮫ طﺑق
اﺣﺎدﯾث ﺻرﯾﺢ ﻣﻧﻘول از اﺋﻣﮫ ی اطﮭﺎر ،ذات اﻗدس
ﺻﺎﺣب ﺗﺎج و ﺗﺧت ﮐﺷور اﺳﻼﻣﯽ واﺟب اﻻطﺎﻋت
ﻧﯾﺳت .ﺑﻠﮑﮫ اﯾن اﻣﺗﯾﺎز واﻻ ﺑﮫ اﻣﺎم و ﯾﺎ ﻧﺎﯾب اﻣﺎم ﯾﻌﻧﯽ
ﻣﺟﺗﮭد اﻋﻠم ﺗَﻌَﻠﱡق دارد .وﻟﯽ ﻣن ﺑﮫ ﺟﻣﯾﻊ اﺋﻣﮫ ی ﺟﻣﺎﻋت
در ﮐﻠﯾﮫ ی وﻻﯾﺎت ﮐﺗﺑﺎ ً اﺑﻼغ ﮐردم ﮐﮫ از روی ﻣﻧﺑر ﺑﮫ
ﺧﻼﯾق اﻋﻼم ﮐﻧﻧد ﮐﮫ اﺣﺎدﯾث ﻣزﺑور ﺳﻠﺳﻠﮫ ی ﺻﻔوﯾﮫ
را ﺷﺎﻣل ﻧﻣﯽ ﺷود .زﯾرا ﮐﮫ ﺷﺎھﺎن اﯾن ﺳﻠﺳﻠﮫ از ﺧﺎﻧدان
ﻧﺑوت و دودﻣﺎن اﻣﺎﻣت ﺑوده و اﻣﺎﻣﺎن ،آن اﺣﺎدﯾث را در
ﺑﺎره ی اﺷﺧﺎص دﯾﮕری ﺑﯾﺎن ﻓرﻣوده اﻧد و ﻧﮫ در ﺑﺎره ی
اوﻻد ﺧود.
در اﯾن زﻣﺎن ﮐﮫ ﺧطری از ﺗﺄﺛﯾر ﮐواﮐب ذات
ﻗﺑﻠﮫ ی ﻋﺎﻟم را ﺗﮭدﯾد ﻣﯽ ﮐﻧد ،ﻗﻠب ﺟﺎﻧﺛﺎر از ﻏم و اﻧدوه
در درون ﺳﯾﻧﮫ ﭼون ﻗﻠب ﭘرﻧده ای اﺳﯾر ﻣﯽ ﺗﭘد ١٤و ﺑﮫ
ﻋﻘل ﻗﺎﺻر ﺣﻘﯾر ﺗدﺑﯾری ﺧطور ﻧﻣﯽ ﮐﻧد ﺟز اﺣﺿﺎر آن
ﻣﻧﺟّم ﺑﺎﺷﯽ ﻣﻠﻌون ﮐﮫ ﺑﮭﺗر از ﮐﺳﯽ دﯾﮕری ﭼﺎره ی دﻓﻊ
اﯾن ﮔزﻧد را ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑداﻧد .اﯾن ﺷﺧص ﮐﮫ ﺧطر ﺗﺄﺛﯾر
ﺳﺗﺎرﮔﺎن را ﺑﮫ ﺷرف ﻋرض ﺧﺎﮐﭘﺎی ﻣﺑﺎرک رﺳﺎﻧده
وﻟﯽ ﭼﺎره ی آن را ﻣﮑﺗوم داﺷﺗﮫ اﺳت ،ﺧﺎﺋﻧﯽ ﺑﯾش ﻧﻣﯽ
ﺗواﻧد ﺑﺎﺷد .ﻣﮕر ﻣﯽ ﺷود ،ﮐﺳﯽ زھر را ﺗﺷﺧﯾص ﺑدھد
وﻟﯽ ﺧود را ﮐﻧﺎر ﮐﺷﯾده و ﭘﺎدزھر آن را ﻧﺷﺎن ﻧدھد؟
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ﺣﺿرت ﭘﯾﻐﻣﺑر ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ و آﻟﮫ ﻣﯽ
ﻓرﻣﺎﯾد" :ﮐ ّل ﻣﻧﺟﻣﯾن ﮐذ ّاب") ١٥ھﻣﮫ ی ﻣﻧﺟّﻣﺎن
درﻏﮕوﯾﻧد( ،اﻟﺑﺗﮫ ﺣﻘﯾر ﻋﻘﯾده دارد ﮐﮫ اﯾن ﺣدﯾث در
ﺑﺎره ی ﺷﺧص ﻣﻧﺟّﻣﺎن ﻣﺻداق ﭘﯾدا ﻣﯽ ﮐﻧد و ﻧﮫ در
ﺑﺎره ی ﻋﻠم آﻧﺎن .ای ﺑﺳﺎ ﮐﮫ ﭘﯾﺷﮕوﯾﯽ ھﺎی اﯾن ﻣﻠﻌوﻧﺎن
درﺳت از آب در ﻣﯽ آﯾد ،وﻟﯽ ﺧود آن ھﺎ ذاﺗﺎ ً اﺷﺧﺎﺻﯽ
دروﻏﮕو و ﺻﺣﯾﺢ اﻟﻌﻣﻠﯽ ﻧﯾﺳﺗﻧد.
ﻗﺑﻠﮫ ی ﻋﺎﻟم او را اﺣﺿﺎر ﻓرﻣوده و ﻋﻼج
واﻗﻌﮫ را از ﺧود او ﺑﺧواھﻧد و اﮔر ﻋذر و ﺑﮭﺎﻧﮫ ای
آورد و اﻣﺗﻧﺎع ﮐرد ،ﮔردﻧش زده ﺷود.
ﻣﻼﺑﺎﺷﯽ ﺑﺎ ﻣﻧﺟّم ﺑﺎﺷﯽ ﺳﺎﺑﻘﮫ ی ﺧﺻوﻣﺗﯽ
دﯾرﯾﻧﮫ داﺷت و ﺣﺎﻻ ﻓرﺻت ﺧوﺑﯽ ﭘﯾش آﻣده ﺑود ﺗﺎ او ﺑﺎ
ﺗوﺳّل ﺑﮫ اﯾن ﺑﮭﺎﻧﮫ ،ﭘدر ﻣﻧﺟّم ﺑﺎﺷﯽ و ﻣﻧﺟّم ھﺎی دﯾﮕر
را در آورد.
از اﯾن ھﺎ ﮔذﺷﺗﮫ ،از ﻗرار ﻣﻌﻠوم ،اﯾن ﻣﻧﺟّم
ﺑﺎﺷﯽ ،ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳت ﻋﻘل و ﺷﻌور درﺳت و ﺣﺳﺎﺑﯽ ﻧداﺷﺗﮫ
ﺑﺎﺷد .ﭼﮫ ﻟزوﻣﯽ داﺷت ﮐﮫ او ﺑﺎ دادن ﭼﻧﯾن ﺧﺑر ھوﻟﻧﺎﮐﯽ
ﺑﮫ ﺷﺎه ،ﺑﺎﻋث اﯾن ھﻣﮫ ھﯾﺎھو ﺑﺷود و دو دﺳﺗﯽ اﺳﺑﺎب
ھﻼﮐت ﺧود را ﻓراھم ﺳﺎزد؟!.
او ﺑﻌد ھﺎ ﺑﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ او را از اﯾن ﺑﺎﺑت
ﻣﻼﻣت ﮐرده و ﻋﻠّت را ﺟوﯾﺎ ﺷده ﺑودﻧد ،ﺟواب داده ﺑود:
 اﮔر اﯾن ﺧﺑر را ﻣن ھر ﭼﮫ زودﺗر ﺑﮫ ﺷﺎه ﻧﻣﯽ دادم،ﻣﻣﮑن ﺑود ﮐﮫ ﻣﻧﺟّم ھﺎی دﯾﮕر آن را ﺑﮫ ﮔوش او
ﺑرﺳﺎﻧﻧد و ﻣن از ﭼﺷم ﺷﺎه ﺑﯾﻔﺗم و ﻣﻘﺎم و ﻣﻧﺻب
ﺧودم را از دﺳت ﺑدھم.
ﺷﺎه ﮐﮫ از ﺧﺑر ﻧﺎﮔوار ﻣﻧﺟّم ﺑﺎﺷﯽ زھره ﺗـَرَ ک
ﺷده ﺑود ،ﺑﺎ ﺳﺧﻧﺎن ﺗﺣرﯾﮏ آﻣﯾز ﻣﻼﺑﺎﺷﯽ ﺑر ﺳر ﺧﺷم
آﻣد و ﺑﺎ ﺻدای ﺑﻠﻧد ﺧواﺟﮫ ﻣﺑﺎرک را اﺣﺿﺎر ﮐرد.
ﺧواﺟﮫ ﮐﮫ آﻣد ،ﻓرﻣود:
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 ھﻣﯾن اﻵن ﻓرّ اﺷﯽ را ﺑﻔرﺳت ﺗﺎ ﻣﻧﺟّم ﺑﺎﺷﯽ را ﺑﮫﺣﺿور ﻣن ﺑﯾﺎورد.
ﺧواﺟﮫ رﻓت و ﺳﺎﻋﺗﯽ ﺑﻌد ،ﻣﻧﺟّم ﺑﺎﺷﯽ ﺣﺎﺿر
ﺷد .ﺷﺎه ﭼون ﺷﯾری ﻏﺿﺑﻧﺎک دو زاﻧو ﻧﺷﺳﺗﮫ ﺑود .رو
ﮐرد ﺑﮫ ﻣﻧﺟّم ﺑﺎﺷﯽ و ﮔﻔت:
 ﭘدر ﺳوﺧﺗﮫ ،ﻣرا از ﮔزﻧد ﺳﺗﺎرﮔﺎن ﺑﮫ وﺣﺷت ﻣﯽاﻧدازی ،وﻟﯽ ﭼﺎره ی آن را ﻧﻣﯽ ﮔوﯾﯽ؟َ .ﺟﻼّد!
در ﯾﮏ ﭼﺷم ﺑﮫ ھم زدنَ ،ﺟﻼّدی ﺗﻧوﻣﻧد ،ﺑﺎ
ﺧﻧﺟری ﺑﮫ ﮐﻣر و طﻧﺎﺑﯽ در دﺳت وارد ﺷد .ﺑﯾﭼﺎره
ﻣﻧﺟّم ﺑﺎﺷﯽ ﮐم ﻣﺎﻧده ﺑود از ﺗرس ﻗﺎﻟب ﺗﮭﯽ ﮐﻧد و ﺷروع
ﮐرد ﻣﺛل ﺑرگ درﺧﺗﺎن ﻟرزﯾدن .ﺷﺎه ﺑﮫ َﺟﻼّد ﻓرﻣود:
 اﯾن ﺳﮓ را ﺑﺑر و ھﻣﯾن اﻟﺳﺎﻋﮫ ﺳرش را از ﺑدنﺟدا ﮐن.
ﺳﭘﮭﺳﺎﻻر زﻣﺎن ﺧﺎن ،ﺑﺎ اﯾﻧﮑﮫ اھل ﺷﻣﺷﯾر ﺑود
وﻟﯽ ﻗﻠﺑﯽ رﺋوف داﺷت .دﻟش ﺑﮫ ﺣﺎل ﻣﻧﺟّم ﺑﺎﺷﯽ ﺑﮫ رﻗّت
آﻣد ،از ﺟﺎﯾش ﺑﻠﻧد ﺷد و ﻋرض ﮐرد:
ﺻد ﱡﻗت ﮔردم ،ﭘس از ﮔردن زدن اﯾن ﺳﮓ ،ﻋﻼج
 ﺗَ َواﻗﻌﮫ را از ﭼﮫ ﮐﺳﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾم ﺑﺧواھﯾم؟ اﺳﺗدﻋﺎی
ﻋﺎﺟزاﻧﮫ دارم ،ﮐﮫ ﺑﮫ اﺣﺗرام رﯾش ﺳﻔﯾد اﯾن ﺑﻧده ی
ﻧﺎ ﭼﯾز از ﺳر ﺗﻘﺻﯾرش ﺑﮕذرﯾد و او را ﻋﻔو
ﺑﻔرﻣﺎﯾﯾد .ﻋﻼج واﻗﻌﮫ را از او ﻣﯽ ﺧواھﯾم ،ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ
از دادن ﺟواب ﻋﺎﺟز ﻣﺎﻧد ،آن ﻣوﻗﻊ ،ﻣﻘﺻّر
ﺗﺷﺧﯾص داده ﺷده و ﻣﺳﺗوﺟب ﻗﺗل ﺧواھد ﺑود.
ﺷﺎه ﺑﮫ َﺟﻼّد ﻓرﻣود:
 ﻓﻌﻼً او را ﺑﮫ ﺣﺎل ﺧود ﺑﮕذار و ﺑرو.آﻧﮕﺎه ﺧطﺎب ﺑﮫ ﻣﻧﺟّم ﺑﺎﺷﯽ ﻓرﻣود:
 ﻣﻠﻌون ،ﺗﺎ دﯾر ﻧﺷده ﭼﺎره ی دﻓﻊ اﯾن ﺣﺎدﺛﮫ را اراﺋﮫﮐن.
ﻣﻧﺟّم ﺑﺎﺷﯽ ﺑﯾﭼﺎره ،ﺣﺎل ﺑﺳﯾﺎر ﺑدی داﺷت و
ﻧﻣﯽ داﻧﺳت ﭼﮫ ﺟواﺑﯽ ﺑدھد و ﺑرای دﻓﻊ ﺑﻠﯾّﮫ ﭼﮫ راه
ﭼﺎره ای اراﺋﮫ ﮐﻧد .وﻟﯽ ﺑرای ﻧﺟﺎت ﺟﺎﻧش زﺑﺎن ﺑﮫ
ﺳﺧن ﺑﺎز ﮐرد و ﮔﻔت:
17

ﻣﯾرزا ﻓﺗﺣﻌﻠﯽ آﺧوﻧدوف

ﺳﺗﺎرﮔﺎن ﻓرﯾب
ﺧورده

ﺗرﺟﻣﮫ :رﺳول ﭘدرام

 ﻗرﺑﺎن ﺧﺎﮐﭘﺎی ﻣﺑﺎرﮐت ﮔردم ،دﻓﻊ اﯾن ﺣﺎدﺛﮫ ،اﻟﺑﺗﮫﮐﮫ اﻣﮑﺎن ﭘذﯾر اﺳت .ﯾﮏ ﺳﺎﻋت ﺑﮫ ﺣﻘﯾر ﻣﮭﻠت
١٦
ﻋطﺎ ﻓرﻣﺎﯾﯾد ﺗﺎ ﺑروم و ﺑﮫ "زﯾﺞ اوﻟﻎ ﺑﯾﮓ"
ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧم ،آﻧﮕﺎه ﺑرﮔﺷﺗﮫ و ﻋرض ﺧواھم ﮐرد.
در زﯾﺞ اﻟﻎ ﺑﯾﮓ ،اﺻﻼً ﺑﮫ ﻣﻘوﻻﺗﯽ از اﯾن
ﻗﺑﯾل ،اﺷﺎره ای ﻧﺷده اﺳت .وﻟﯽ ﻣﻧﺟّم ﺑﺎﺷﯽ ﺑﺎ اﯾن ﺑﮭﺎﻧﮫ
ﻣﯽ ﺧواﺳت ﺧود را ﺑﮫ اﺳﺗﺎد ﻣوﻻﻧﺎ ﺟﻼل اﻟدﯾّن ،ﮐﮫ او
را در ﻋﻠم ﻧﺟوم ﺑﺎ ﺗﺟرﺑﮫ ﺗر از ﺧود ﻣﯽ داﻧﺳت ،ﺑرﺳﺎﻧد
و از او ﭼﺎره ﺟوﯾﯽ ﮐﻧد.
ﺷﺎه اﺟﺎزه ﻓرﻣود .ھﻧوز ﻣﻧﺟّم ﺑﺎﺷﯽ از در
ﺑﯾرون ﻧرﻓﺗﮫ ﺑود ﮐﮫ ﺧواﺟﮫ ﻣﺑﺎرک داﺧل ﺷد و ﻋرض
ﮐرد:
 ﻣوﻻﻧﺎ ﺟﻼل اﻟدﯾّن اﺳﺗدﻋﺎی ﺷرﻓﯾﺎﺑﯽ دارد.ﺷﺎه ﻓرﻣود:
 ﺑﮕو ﺑﯾﺎﯾد .ﺑﮫ ﻣﻧﺟّم ﺑﺎﺷﯽ ھم ﺑﮕو ﮐﻣﯽ در رﻓﺗندرﻧﮓ ﮐﻧد و در ﺣﺿور ﻣﺎ ﺑﻣﺎﻧد.
ﻣوﻻﻧﺎ ،داﺧل اﺗﺎق ﺷد و ﭘس از ﻋرض دﻋﺎ و
ﺛﻧﺎی ﻻزم ﺑﮫ ﺟﺎن ﭘﺎدﺷﺎه ،ﺑﮫ اﻣر او ،اﺟﺎزه ی ﻧﺷﺳﺗن
ﯾﺎﻓت و ﻋرض ﮐرد:
 ﻗﺑﻠﮫ ی ﻋﺎﻟم ﺑﮫ ﺳﻼﻣت ﺑﺎد! ،ھر ﭼﻧد اﯾن ﺑﻧده ،ﺑﮫﻋﻠّت ﮐﮭوﻟت ﺳ ّن از درﺑﺎر ﺳﻠطﻧﺗﯽ ﺑﮫ دورم و
ﮔوﺷﮫ ی ﻋزﻟت ﮔزﯾده ام ،وﻟﯽ در اﯾن اﯾﺎم ،ﭼون
ﭘﺎﻧزده روز از ﻧوروز ﺑﮕذرد ،ﺑﮫ ﻋﻠّت اﻗﺗران ﻣرﯾﺦ
و ﺑرج ﻋﻘرب ،ﺻدﻣﮫ ای ﻣُﮭﻠﮏ ﺑﮫ ذات ﻣﺑﺎرک
ﻗﺑﻠﮫ ی ﻋﺎﻟم ﻣﺣﺗﻣل ﺧواھد ﺑود ،ﻟذا وظﯾﻔﮫ ی ﺧود
داﻧﺳﺗم ﮐﮫ ﺑﮫ ﺣﺿور اﻧور ﺷرﻓﯾﺎب ﺷوم و ﻣراﺗب
را ﻗﺑل از وﻗوع ﻣﻌروض داﺷﺗﮫ و ﭼﺎره ی دﻓﻊ آن
را اﻋﻼم ﻧﻣﺎﯾم .ﻣﺑﺎدا ،اﯾن اﻣر ﺧطﯾر از ﻧظر
ﻣﻧﺟّﻣﺎن ﺟوان ﻣﺧﻔﯽ ﻣﺎﻧده ﺑﺎﺷد.
ﺷﺎه ﺑﻐﺎﯾت ﺧوﺷﺣﺎل ﺷد و ﻓرﻣود:
 زﯾﺞ … ﮐﺗﺎﺑﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﻣﻧﺟﻣﺎن اﺣوال و ﺣرﮐﺎت اﻓﻼک و ﮐواﮐب را ازآن ﻣﻌﻠوم ﮐﻧﻧد .دھﺧدا
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 ﻣوﻻﻧﺎ ،ھﻣﯾن اﻵن ﻣﺎ ھم ﻣﺷﻐول ﮔﻔﺗﮕو در ھﻣﯾنﺑﺎره ﺑودﯾم .ﺣﺎدﺛﮫ ،ﻣﻌﻠوم اﺳت وﻟﯽ ﭼﺎره ی دﻓﻊ آن
را ﺑﮕوﯾﯾد.
ﻣوﻻﻧﺎ ﺑﮫ ﻋرض رﺳﺎﻧﯾد:
 ﻗﺑﻠﮫ ی ﻋﺎﻟم ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳت در آن اﯾﺎم ﻧﺣس ،ﯾﻌﻧﯽﭘﺎﻧزده روز از ﻧوروز ﮔذﺷﺗﮫ ،ﺧود را از ﺳﻠطﻧت
ﺧﻠﻊ ،و ﺗﺎج و ﺗﺧت را ﺑﮫ ﻣﺟرم واﺟب اﻟﻘﺗﻠﯽ ُﻣﺣَوّ ل
و ﺧود را از اﻧظﺎر ﺧﻠق ﻣﺧﻔﯽ ﺳﺎزد .ﺑﮫ اﯾن
طرﯾق ،ﺑﻼی ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺄﺛﯾر ﮐواﮐب ﺑر ﺳر آن
ﻣﺟرم ،ﮐﮫ در آن زﻣﺎن ﭘﺎدﺷﺎه اﯾران ﺧواھد ﺑود،
ﻧﺎزل ﺧواھد ﺷد و ﻧﮫ ﺑر ﺳر ﻗﺑﻠﮫ ی ﻋﺎﻟم.
ﭘس از رﻓﻊ ﺣﺎدﺛﮫ و اﻋدام آن ﻣﺟرم ﮐﮫ در آن
ﻣوﻗﻊ ﺻﺎﺣب ﺗﺧت و ﺗﺎج اﺳت ،ﻗﺑﻠﮫ ی ﻋﺎﻟم از ﺧﻔﺎ
ﺑﯾرون ﻣﯽ آﯾد و دوﺑﺎره ﺑر ﺳرﯾر ﺳﻠطﻧت ﺟﻠوس ﻓرﻣوده
و در ﮐﻣﺎل ﺳﻌﺎدت و ﺳﻼﻣت ﺑﮫ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺧود اداﻣﮫ
ﺧواھد داد.
اﻣﺎ اﺣدی ﻧﺑﺎﯾد از اﯾن ﺗرﻓﻧد ﻣطﻠﻊ ﺷود ،و ﮐﺳﯽ
ﮔﻣﺎن ﻧﮑﻧد ﮐﮫ ﻗﺑﻠﮫ ی ﻋﺎﻟم ،ﻣوﻗﺗﺎ ً از ﺗﺎج و دﺳت ﮐﺷﯾده
اﺳت؛ ﺑﺎﻟﻌﮑس ھﻣﮫ ی ﺧﻼﯾق ﺑﺎﯾد ﻣﺟرﻣﯽ را ﮐﮫ ﺑﮫ
ﺗﺧت ﺳﻠطﻧت ﻣﯽ ﻧﺷﯾﻧد ،ﭘﺎدﺷﺎه ﺻﺎﺣب اﺧﺗﯾﺎر ﻣﻣﻠﮑت
ﺗَﻠَﻘّﯽ ﮐﻧﻧد .ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳت ﺑﺎﻧوان ﺣرم را ھم طﻼق داده و
ﻋﻘدﻧﺎﻣﮫ ی آن ھﺎ را ﭘﺎره ﮐرد .ﺑﮫ زﻧﺎن ﺣرم ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳت
ﮔوﺷزد ﮐرد ﮐﮫ ﻋﺑّﺎس ﭘﺳر ﻣﺣﻣّد دﯾﮕر ﭘﺎدﺷﺎه ﻧﯾﺳت
ﺑﻠﮑﮫ ﮐس دﯾﮕری اﺳت و از آن زﻧﺎن ﭘرﺳﯾده ﺷود ﮐﮫ آﯾﺎ
ﺣﺎﺿرﻧد ﺑﮫ ﻋﻘد ﻓرد دﯾﮕری در آﯾﻧد و ﯾﺎ ﺑﺎ ﻓﻘر و ﻓﺎﻗﮫ
روزﮔﺎر را ﺑﮫ ﻗﻧﺎﻋت ﺑﮕذراﻧﻧد؟ ھر ﮐدام از آن زن ھﺎ
ﮐﮫ راﺿﯽ ﺷد ،ﺻﯾﻐﮫ ی ﻋﻘد او دوﺑﺎره ﺑﮫ اﺳم ﻋﺑّﺎس
ﭘﺳر ﻣﺣ ّﻣد ﺧواﻧده ﺷده و ﻋﻘدﻧﺎﻣﮫ ی ﺗﺎزه ای ﻧوﺷﺗﮫ ﻣﯽ
ﺷود و ھر ﮐدام ھم ﮐﮫ راﺿﯽ ﻧﺷد ،ﻓﯽ اﻟﻣﺟﻠس ﺻﯾﻐﮫ ی
طﻼﻗش ﺟﺎری ﻣﯽ ﺷود و ﻣرﺧص ﻣﯽ ﮔردد.
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ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب ﻣﻧﺟّم ﺑﺎﺷﯽ از ﻣﮭﻠﮑﮫ رھﺎﯾﯽ ﭘﯾدا
ﮐرد .اﺛر ﺧوف و وﺣﺷت از وﺟود ﺷﺎه زاﯾل ﺷد و رﻧﮓ
ﺻورت او ﮐﮫ از ﺗرس ﺳﻔﯾد ﺷده ﺑود ﺑﮫ ﺳرﺧﯽ ﮔراﯾﯾد.
اﻓراد ﺣﺎﺿر در ﻣﺟﻠس ﺑﺎ ﺻداﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ آﺳﻣﺎن
ﺑﻠﻧد ﺑود ﺑﮫ ﻋﻘل و دراﯾت ﻣوﻻﻧﺎ آﻓرﯾن ھﺎ ﮔﻔﺗﻧد و او را
ﺗﺣﺳﯾن ﮐردﻧد .ﺷﺎه ﺑﺎ ﭼﮭره ای ﺧﻧدان رو ﺑﮫ ﻣﻼﺑﺎﺷﯽ
ﮐرد و ﭘرﺳﯾد:
 ﮐﺳﯽ را ﮐﮫ طﺑق اﺣﮑﺎم ﺷرع ،ﻣﺟرﻣﯽ واﺟب اﻟﻘﺗلﺑوده ﺑﺎﺷد ﺳراغ دارﯾد ﮐﮫ ﺳﻠطﻧت و ﺗﺎج و ﺗﺧت را
ﺑﮫ او وا ﮔذارﯾم؟
ﻣﻼﺑﺎﺷﯽ در ﺟواب ﻋرض ﮐرد:
 ﺧداوﻧد ﺑﮫ ﻗﺑﻠﮫ ی ﻋﺎﻟم طول ﻋﻣر ﻋطﺎ ﻓرﻣﺎﯾد .ﺑﮫﺗﺎزﮔﯽ در اﯾن ﺷﮭر ﻗزوﯾن ،ﻓرد ﻧﺎﺑﮑﺎری ﭘﯾدا ﺷده
اﺳت ﮐﮫ از او ﻣﺟرم ﺗر و واﺟب اﻟﻘﺗل ﺗر ،ﮐﺳﯽ را
در روزی زﻣﯾن ﻧﻣﯽ ﺗوان ﯾﺎﻓت .اﺳﻣش ﯾوﺳف زﯾن
دوز ١٧اﺳت .اﺻل و ﻧﺳﺑش ﻣﻌﻠوم ﻧﯾﺳت و ھﻣﯾن
ﻗدر ﻣﯽ داﻧﯾم ﮐﮫ از زﻣﺎن ﺳﮑوﻧت اش در ﺷﮭر
ﻗزوﯾن ،اراذل و اوﺑﺎش را دور ﺧود ﺟﻣﻊ ﮐرده
اﺳت و آن ھﺎ ﻣرﯾد ﺧود ﺳﺎﺧﺗﮫ اﺳت و آﻧﯽ از
ﺑدﮔوﯾﯽ و زﺑﺎن درازی ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻋﻠﻣﺎی ﮐرام و
ﺧﺎدﻣﺎن ﺷرﯾﻌت ﻋظﺎم ﻏﺎﻓل ﻧﯾﺳت.
اﯾن ﻣﻠﻌون آﺷﮑﺎرا ﺑﮫ ﻣرﯾدان ﺧود ﻣﯽ ﮔوﯾد ﮐﮫ
ﮔوﯾﺎ ﻋﻠﻣﺎی ﻋﺎﻟﯾﻘدر ﻋواﻣﻔرﯾﺑﻧد .و ﻣﻌﺗﻘد اﺳت ﮐﮫ وﺟود
ﻣﺟﺗﮭد ،زاﺋد اﺳت و دادن ﺧﻣس و ﻣﺎل اﻣﺎم ﮐﺎری اﺳت
ﺑﺎطل .ھﻣﭼﻧﯾن ﻋﻘﯾده دارد ﮐﮫ ﺗﺑﻌﯾّت ﻋوام از ﻓﺗﺎوی
ﻣﺟﺗﮭدان ﻣرﺣوم ،ﺟﻧﺑﮫ ی ﺑﺎزار ﮔرﻣﯽ ﺑرای ﻋﻠﻣﺎ دارد
و از ھﻣﮫ ی اﯾن ﺣرف ھﺎ ﮔذﺷﺗﮫ ،ﻋﻠﯾﮫ دوﻟت ھم زﺑﺎن
درازی ﻣﯽ ﮐﻧد .او ﻣﯽ ﮔوﯾد ﮐﮫ از ﮐدﺧدای ده ﮔرﻓﺗﮫ ﺗﺎ
ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﻣﻠﮑت و ﻣﺄﻣوران دوﻟت ھﻣﮕﯽ ﻋﻣﻠﮫ ی ظﻠم
ھﺳﺗﻧد و راھزﻧﺎﻧﯽ ﺑﯾش ﻧﯾﺳﺗﻧد و وﺟودﺷﺎن ﻧﻔﻌﯽ ﺑﮫ ﺣﺎل
 ﻣﺗن اﺻﻠﯽ" :ﯾوﺳف ﺳراج" .ﺳرّ اج ﺑر وزن ﻓرّ اش :زﯾن ﺳﺎز و زﯾندوز .م
17

20

ﻣﯾرزا ﻓﺗﺣﻌﻠﯽ آﺧوﻧدوف

ﺳﺗﺎرﮔﺎن ﻓرﯾب
ﺧورده

ﺗرﺟﻣﮫ :رﺳول ﭘدرام

ﻣﻠﮏ و ﻣﻠّت ﻧدارد و اﮔر ﮐﺳﯽ را ﺟرﯾﻣﮫ و ﻣؤاﺧذه و
ﺗﻧﺑﯾﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،ﻓﻘط ﺑﮫ ﺧﺎطر ھوای ﻧﻔس ﺧودﺷﺎن اﺳت.
ھﯾﭻ ﻗﺎﻋده و ﻗﺎﻧوﻧﯽ در رﻓﺗﺎر و ﮐردارﺷﺎن وﺟود ﻧدارد
و ﺑﮫ ﺷﯾوه ی ﺗﺑﮭﮑﺎران و راھزﻧﺎن ﻋﻣل ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﻋﻼوه
ﺑر اﯾن ﺷﺎﯾﻊ اﺳت ﮐﮫ ﯾوﺳف زﯾن دوز و ﻣرﯾداﻧش ﺑﮫ
ﺗﻧﺎﺳﺦ روح ھم ﻣﻌﺗﻘدﻧد.
اﯾن دﻋﺎﮔوی دوﻟت ﻗﺎھره ﭼﻧﯾن ﺻﻼح ﻣﯽ ﺑﯾﻧد
ﮐﮫ ﻗﺑﻠﮫ ی ﻋﺎﻟم ،ﺳﻠطﻧت و ﺗﺎج و ﺗﺧت را ﺑﮫ اﯾن ﻣﻠﻌون
ﺗﺳﻠﯾم ﮐﻧد ﺗﺎ ﻧﺣوﺳت ﮐواﮐب داﻣﻧﮕﯾر او ﺷده و ﭘس از
رﺳﯾدن ﺑﮫ ﺳزای اﻋﻣﺎﻟش ﺑﮫ درک اﺳﻔل اﻟﺳﺎﻓﻠﯾن واﺻل
ﺷود.
اﻓراد ﺣﺎﺿر در ﻣﺟﻠس اﯾن ﻧظر را ﺗﺻدﯾق
ﮐردﻧد و ﯾﮏ ﺻدا ﮔﻔﺗﻧد:
 اﯾن ﯾوﺳف زﯾن دوز ﭘدر ﺳوﺧﺗﮫ از ھر َﺟﮭَتﺳزاوار ﻣﺟﺎزات ﻣرگ و ﻣﺳﺗﺣق ﻋﻘوﺑت آﺳﻣﺎﻧﯽ
اﺳت.
ﺷﺎه ﺧوﺷﺣﺎل ﺷد و ﮔﻔت:
 ﺑﮫ ھﻼﮐت اﯾن ﺷﺧص رﺿﺎﯾت ﻣﯽ دھم و اﯾنﺗﺻﻣﯾم ،ﺑﺎﯾد ھﻣﯾن ﻓردا ﺻﺑﺢ ،ﺗﻣﺎم و ﮐﻣﺎل ﺑﮫ
ﻣرﺣﻠﮫ ی اﺟرا در آﯾد.
ﺷﮫ اﻓراد ﺣﺎﺿر در ﻣﺟﻠس را ﻣرﺧص ﮐرد و
ﺧﺗم ﺟﻠﺳﮫ اﻋﻼم ﺷد.
****
ﭼﮫ ﺑﺳﺎ ﺧواﻧﻧدﮔﺎن ای درﺳﺗﯽ آﻧﭼﮫ را ﮐﮫ ﻣﯽ
ﺧواﻧﻧد ﺗردﯾد ﮐﻧﻧد و ﯾﮏ واﻗﻌﮫ ی ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﻧداﻧﻧد .در اﯾن
ﺻورت از ﺧواﻧﻧدﮔﺎن ﺗﻘﺎﺿﺎ دارم ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷرح وﻗﺎﯾﻊ
١٨
ﺳﺎل ھﻔﺗم ﺳﻠطﻧت ﺷﺎه ﻋﺑّﺎس در " ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﺎﻟم آرا "
ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﻧد.
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ﺣﺎل وﻗت آن رﺳﯾده اﺳت ﮐﮫ اﯾن ﯾوﺳف زﯾن
دوز را ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ُﻣﻌﱠرﻓﯽ ﮐﻧﯾم و ﺑﺑﯾﻧﯾم ﮐﮫ ﮐﯾﺳت؟
او ﭘﺳر ﻣردی ﺑﮫ ﻧﺎم ﮐرﺑﻼﯾﯽ ﺳﻠﯾم ،از
ﮐﺷﺎورزان ﯾﮑﯽ از روﺳﺗﺎ ھﺎی اطراف ﻗزوﯾن ﺑود .از
آن ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﮐرﺑﻼﯾﯽ ﺳﻠﯾم ﺷﺧﺻﯽ ﻣﺗدﯾن و ﭘرھﯾزﮐﺎر
ﺑود ،آرزو داﺷت ﮐﮫ ﭘﺳرش روزی ﻣﻼ ﺷود و در ﺳﻠﮏ
ﻋﻠﻣﺎ و روﺣﺎﻧﯾﺎن در آﯾد .ﺑﮫ ھﻣﯾن اﻣﯾد ﭘﺳر ﺧود را در
ﮐودﮐﯽ ﺑﮫ ﻗزوﯾن ﺑرد و ﺑﮫ ﻣﮑﺗب ﮔذاﺷت .ﭼﻧد ﺳﺎل
ﮔذﺷت و ﯾوﺳف ﭘس از رﺳﯾدن ﺑﮫ ﺳ ّن رﺷد ،ﺑرای اداﻣﮫ
ی ﺗﺣﺻﯾﻼت ﺑﮫ اﺻﻔﮭﺎن رﻓت و ﺳﭘس ﺑرای ﺗﮑﻣﯾل
ﻣﻌﻠوﻣﺎت و ﺗﻠﻣذّ ١٩در ﻣﺟﺎﻟس درس ﻋﻠﻣﺎی ﺑزرگ راھﯽ
ﮐرﺑﻼ ﺷد .او ﻣد ّت زﯾﺎدی در ﮐرﺑﻼ ﻣﺎﻧد و ھﻣﮫ ی ﻋﻠوم
اﺳﻼﻣﯽ را ﻓرا ﮔرﻓت .در ﮐرﺑﻼ ﺑود ﮐﮫ او ﺑﺎ ﻣﺷﺎھده ی
دﻏﻠﮑﺎری و ﺣﻘﮫ ﺑﺎزی ھﺎی ﻋﻠﻣﺎ در ﺑﯾﺷﺗر ﮐﺎر ھﺎ ،از
اﯾن طﺑﻘﮫ ﻣﺗﻧﻔر ﺷد و دﯾﮕر ﻧﺧواﺳت ﮐﮫ داﺧل ﺻﻧف آﻧﺎن
ﺑﺷود.
در ﺳ ّن ﭼﮭل ﺳﺎﻟﮕﯽ و ﭘس از ﻣراﺟﻌت از
ﮐرﺑﻼ ،ﯾوﺳف ﺑﮫ ھﻣدان رﻓت و در ﻋرض ﯾﮏ ﺳﺎل،
ﺣرﻓﮫ ی زﯾن ﺳﺎزی و ﺗَرﮐِش دوزی را ﻧزد ﺷﺧﺻﯽ ﺑﮫ
ﻧﺎم اوﺳﺗﺎ ﺧﻠﯾل ﻓرا ﮔرﻓت و ﺳﭘس ﺑﮫ ﻗزوﯾن ﺑﺎزﮔﺷت.
ﭼون در اﯾن ﺷﮭر ،و ﺑﮫ ﺧﺎطر ﭘﺎﯾﺗﺧت ﺑودن آن ،ﺣرﻓﮫ
ی او روﻧق ﺑﯾﺷﺗری ﻣﯽ ﺗواﻧﺳت داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.
ﭘس از ورود ﺑﮫ ﻗزوﯾن ،زن ﮔرﻓت و ﺑرای
اﻣرار ﻣﻌﺎش ﺧود و ﺧﺎﻧواده اش دﮐﺎﻧﯽ ﺑﺎز ﮐرد.
از آﻧﺟﺎﯾﯾﮑﮫ ﻣردی ﺑﯽ آزار و ﺧﯾر ﺧواه ﺑود ،و
از طرﻓﯽ دل ﭘر ﺧوﻧﯽ از ﮐﺎر ھﺎی ﻧﺎﺷﺎﯾﺳت روﺣﺎﻧﯾون
و دوﻟﺗﯾﺎن داﺷت ازﯾﻧرو در ﻧﮑوھش و ﺑدﮔوﯾﯽ از آﻧﺎن
ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﺳت ﺟﻠو زﺑﺎن ﺧودش را ﺑﮕﯾرد .ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺧﺎطر
و در ﻧﺗﯾﺟﮫ ی داﺷﺗن ﺻراﺣت و ﺻداﻗت در ﮔﻔﺗﺎر و
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ﮐردار ،دوﺳﺗﺎن و ﭘﯾروان ﯾﮑدل زﯾﺎدی ﭘﯾدا ﮐرد ﮐﮫ
ﺳراﻧﺟﺎم ﻣﺎﯾﮫ ی ھﻼﮐﺗش ﺷد.
ﻓردای ﺟﻠﺳﮫ ی آن روز ،و در اﺟرای ﻓرﻣﺎن
ﭘﺎدﺷﺎه ،دو ﺳﺎﻋت ﺑﮫ ظﮭر ﻣﺎﻧده ،ھﻣﮫ ی اﻋﯾﺎن و
اﺷراف و ارﮐﺎن دوﻟت و ﻋﻠﻣﺎ و ﺳﺎدات و دوﻟﺗﯾﺎن از
ﮐدﺧدای ده ﮔرﻓﺗﮫ ﺗﺎ وزراء ،در درﺑﺎر ﺣﺎﺿر ﺷدﻧد .ھر
ﮐﺳﯽ در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧود ﻗرار ﮔرﻓت و در ﮐﻣﺎل ﺳﮑوت و
آراﻣش ﻣﻧﺗظر ﺗﺷرﯾف ﻓرﻣﺎﯾﯽ ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺎﻧد .ﺷﺎه ﺑﺎ ﺗﺎﺟﯽ
ﺑر ﺳر ،ﻋﺻﺎﯾﯽ ﺟواھر ﻧﺷﺎن در دﺳت ،ﺑﺎزوﺑﻧد ھﺎی
زرﯾن ﺑر ﺑﺎزوان ،و ﺷﻣﺷﯾر ﻣرﺻّﻊ ﺑر ﮐﻣر ،در ﺗﺎﻻر
ﺑﺎر ﻋﺎم و در ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﯾﮏ ﻣﺗر از ﺳطﺢ زﻣﯾن ﺑﻠﻧد ﺗر
ﺑود و ﭘرده ای آن را از ﺣﺿّﺎر ﺟدا ﻧﻣﯽ ﮐرد ،ﭘس از
ﺟﻠوس ﺑر ﺗﺧت ﺳﻠطﻧت ﺧطﺎب ﺑﮫ ﺣﺎﺿران ﻓرﻣود:
 ﻣردم ،ﻣن اﮐﻧون ھﻔت ﺳﺎل اﺳت ﮐﮫ ﺗﺣت ﺗوﺟّﮭﺎتﺣﺿرت ﺑﺎری ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺑر ﺷﻣﺎ ﺳﻠطﻧت ﻣﯽ ﮐﻧم و ﺗﺎ
ﺗواﻧﺳﺗﮫ ام از ﺑذل ﻋﻧﺎﯾت و ﻣرﺣﻣت ﺑﮫ ھﯾﭻ ﯾﮏ از
ﺷﻣﺎ ،ﻣﺿﺎﯾﻘﮫ ﻧﮑرده ام و از ﺷﻣﺎ ھم ﻧﮭﺎﯾت رﺿﺎﯾت
ﺧﺎطر را دارم ﮐﮫ از ﺟﺎن ﻧﺛﺎری و ﺧدﻣﺗﮕزاری
ﺻﺎدﻗﺎﻧﮫ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺧﺎﻧدان ﺻﻔوﯾﮫ ﮐوﺗﺎھﯽ ﻧﮑرده اﯾد.
وﻟﯽ ﻧظر ﺑﮫ ﭘﺎره ای دﻻﯾل ،ﮐﮫ ﻻزم ﺑﮫ ﺗوﺿﯾﺢ
ﻧﻣﯽ داﻧم ،ﻣﺟﺑورم ﮐﮫ دﺳت از ﺳﻠطﻧت و ﺗﺎج و ﺗﺧت
ﺑﮑﺷم و آن را ﺑﮫ ﻓردی ﺷﺎﯾﺳﺗﮫ ﺗر از ﺧود واﮔذار ﮐﻧم.
اﯾن ﻓرد را ﻣﻼﺑﺎﺷﯽ ،ﺳﭘﮭﺳﺎﻻر زﻣﺎن ﺧﺎن ،وزﯾر اﻋظم،
ﺧزاﻧﮫ دار ،ﻣوﻻﻧﺎ ﺟﻼل اﻟدﯾّن و ﻣﻧﺟّم ﺑﺎﺷﯽ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ
ُﻣﻌﱠرﻓﯽ ﺧواھﻧد ﮐرد .ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ رﻓت و او را ﺑﺎ ﺗﺷرﯾﻔﺎت
ﮐﺎﻣل ﺑﮫ اﯾﻧﺟﺎ آورد و روی ﺗﺧت ﺳﻠطﻧت ﻧﺷﺎﻧد و ﺑر ﺷﻣﺎ
ھم واﺟب اﺳت ﮐﮫ آن ﺷﺧص را ﺳﻠطﺎن ﺻﺎﺣب اﺧﺗﯾﺎر
و وﻟﯾﻧﻌﻣت ﺧود ﺑداﻧﯾد .وای ﺑﮫ ﺣﺎل ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﻓرﻣﺎﯾﺷﺎت
ﻣﺎ را ﻧﺷﻧﯾده ﺑﮕﯾرد و در اطﺎﻋت از اواﻣر ﺳﻠطﺎن ﺟدﯾد
ﮐوﺗﺎھﯽ ﺑﮫ ﺧرج دھد!.
ﺑﮫ اﯾﻧﺟﺎ ﮐﮫ رﺳﯾد ،ﺷﺎه ﺗﺎج از ﺳر ﺑرداﺷت و
ﺑر روی ﺗﺧت ﮔذاﺷت ،ﻟﺑﺎس ﻓﺎﺧری را ﮐﮫ ﭘوﺷﯾده ﺑود
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از ﺗن در آورد ،ﺷﻣﺷﯾر و ﮐﻣرﺑﻧد زرﯾن ﺧود را ﺑﺎز
ﮐرد ،آﻧﮕﺎه ﻟﺑﺎﺳﯽ ژﻧده ﭘوﺷﯾد و ﺧطﺎب ﺑﮫ ﺟﻣﻌﯾّت
ﺣﺎﺿر ﮔﻔت:
 ﺣﺎﻻ ﻣن ھم ﻓردی ﻣﺛل ﺑﻘﯾﮫ ی اﻓراد ﻣردم ھﺳﺗم،ﻣرد ﻓﻘﯾری ﺑﮫ ﻧﺎم ﻋﺑّﺎس ﭘﺳر ﻣﺣﻣّد .در ﺟﺳﺗﺟوی
ﻣن ﻧﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ دﯾﮕر ﻣرا ﻧﺧواھﯾد دﯾد! .ﺧدا ﺣﺎﻓظﯽ
ﮔﻔت و راھﯽ ﺣرﻣﺳرا ﺷد.
ھﻣﮫ ی ﺣﺎﺿران در ﻣﺟﻠس ،ﻣﺎت و ﻣﺑﮭوت
ﻣﺎﻧدﻧد .آن ھﺎ از آﻧﭼﮫ ﮐﮫ اﺗ ّﻔﺎق اﻓﺗﺎده ﺑود ،ﺳر در ﻧﻣﯽ
آوردﻧد.
طﺑق دﺳﺗور ﺷﺎه ،ھﻣﮫ ی ھﻣﺳران او را در
اﺗﺎﻗﯽ در داﺧل ﺣرﻣﺳرا ﺟﻣﻊ ﮐرده ﺑودﻧد ﮐﮫ ﭼﺷم ﺑﮫ راه
آﻣدﻧش ﺑﺎﺷﻧد .ﺷﺎه ﺑﺎ ھﻣﺎن ﻟﺑﺎس ﻣﻧدرس داﺧل اﺗﺎق ﺷد.
زن ھﺎ ﺑﺎ دﯾدن او ،و در آن رﯾﺧت و ﻟﺑﺎس ﮐم ﻣﺎﻧده ﺑود
ﺑزﻧﻧد زﯾر ﺧﻧده و ﻗﺎه ،ﻗﺎه ﺑﺧﻧدﻧد ،وﻟﯽ ﺷﺎه ﺑﺎ ﻧﮕﺎھﯽ
ﻏﺿب آﻟود ،آن ھﺎ را ﺳر ﺟﺎی ﺧود ﻧﺷﺎﻧد و رو ﺑﮫ
ﺧواﺟﮫ ﻣﺑﺎرک ﮐرد و ﮔﻔت:
 ﻣﻼ رﺳول را ﺑﺎ دو ﻧﻔر از دﺳﺗﯾﺎراﻧش در اﯾن ﺟﺎﺣﺎﺿر ﮐن.
ﻣﻼ ھﺎ ،از ﻗﺑل در طﺑﻘﮫ ی ﭘﺎﯾﯾن ﺣﺎﺿر ﺑودﻧد.
ﺑﮫ ﻣﺣض ورود ،ﺷﺎه ﺑﮫ آن ھﺎ اذن ﻧﺷﺳﺗن داد و ﺳﭘس
ﺧطﺎب ﺑﮫ زﻧﺎن ﺣرم ﮔﻔت:
 ھﻣﺳران ﻋزﯾزم! ،ﺑﺎ ﮐﻣﺎل ﺗﺄﺳّف ﻣﺟﺑورم ﺑﮕوﯾم ﮐﮫﺧﺑر ﻧﺎﺧوﺷﺎﯾﻧدی ﺑراﯾﺗﺎن دارم .ﺑداﻧﯾد ﮐﮫ ﻣن دﯾﮕر
ﭘﺎدﺷﺎه اﯾران ﻧﯾﺳﺗم .دﯾﮕر ﻗﺻر و دوﻟت و ﺣﺷﻣﺗﯽ
ﻧدارم ﮐﮫ ﺷﻣﺎ را ﺑﺎ زر و زﯾور ﻓﺎﺧر ﺑﺗواﻧم در
درون ﻏرﻓﮫ ھﺎی ﻣﺟﻠّل ﻧﮕﮭدارم ،ﻣن ﻓرﻗﯽ ﺑﺎ
دﯾﮕران ﻧدارم و ﻣردی ﻓﻘﯾر و ﻣﺳﺗﻣﻧدم .ﺑﮫ ھﻣﯾن
ﺳﺑب ﭼﺎره ای ﻧدارم ﺟز اﯾﻧﮑﮫ ھﻣﮫ ی ﺷﻣﺎ را طﻼق
ﺑدھم و آزاد ﺑﮑﻧم .ﺑﮫ ھر ﮐﺳﯽ ﻣﺎﯾل ﺑﺎﺷﯾد ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد
ﺷوھر ﺑﮑﻧﯾد.
آﻧﮕﺎه رو ﮐرد ﺑﮫ ﻣﻼ رﺳول و ﮔﻔت:
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 ﺻﯾﻐﮫ ی طﻼﻗﺷﺎن را ﺟﺎری ﮐن.ﻣﻼ رﺳول ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﺣﺿور دو ﻧﻔر
ھﻣراھش ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺷﮭود ﻋﺎدل ،ﺻﯾﻐﮫ ی طﻼق ھﻣﮫ را
ﺧواﻧد.
ﺿط َِرب و وﺣﺷت زده ﺧود را در
زﻧﺎن ﺣرم ُﻣ ْ
وﺿﻊ دﺷواری ﻣﯽ دﯾدﻧد ﮐﮫ ﺑﺎورﺷﺎن ﻧﻣﯽ ﺷد و از آن
ﭼﮫ ﮐﮫ ﻣﯽ ﮔذﺷت ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﺳﺗﻧد ﺳر در ﺑﯾﺎورﻧد.
ﭘس از ﺟﺎری ﺷدن ﺻﯾﻐﮫ ی طﻼق ،ﺧواﺟﮫ
ﻣﺑﺎرک ﺑﮫ اﻣر ﺷﺎه ،ﻋﻘدﻧﺎﻣﮫ ھﺎی آﻧﺎن را ﭘﺎره ﮐرد .ﺷﺎه
از ﻧو ﺧطﺎب ﺑﮫ زﻧﺎن ﺣرم اظﮭﺎر داﺷت:
 ھر ﮐدام از ﺷﻣﺎ ﮐﮫ راﺿﯽ ﺑﮫ زﻧدﮔﯽ ﺑﺎ ﻓﻘر وﻗﻧﺎﻋت ﺑوده و ﻣرا ،ﯾﻌﻧﯽ ﻋﺑّﺎس ﭘﺳر ﻣﺣﻣّد را ﺑﮫ
ﺷوھری ﻗﺑول ﮐﻧد ،از ﻧو ﻣﯽ ﮔوﯾم ﮐﮫ ﺻﯾﻐﮫ ی
ﻋﻘدش را ﺟﺎری ﮐﻧﻧد.
ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً ھﻣﮫ ی زﻧﺎن ﺣﺎﺿر ﺷدﻧد ﮐﮫ دو ﺑﺎره ﺑﮫ
ﻋﻘد او در آﯾﻧد .ﭼون ﺷﺎه ،ﺧﯾﻠﯽ ﺟوان و ﺧوش ﻗﯾﺎﻓﮫ
ﺑود ،و از طرﻓﯽ آن ھﺎ ﺗﺑدﯾل ﻧﺎﮔﮭﺎﻧﯽ ﺷﺎه ﻋﺑّﺎس ،ﺑﮫ
ﻋﺑّﺎس ﭘﺳر ﻣﺣﻣّد را ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﺳﺗﻧد ﺟد ّی ﺗﻠﻘﯽ ﮐﻧﻧد و آن
را ﻧوﻋﯽ ﺷوﺧﯽ ﻓرض ﻣﯽ ﮐردﻧد .از ﻣﯾﺎن آن ھﺎ ﺗﻧﮭﺎ
دو ﺗن زﯾﺑﺎ رو ،ﮐﮫ ﺑر ﺧﻼف ﻣﯾل ﺑﺎطﻧﯽ ﺷﺎن و ﺑﮫ زور
ﺑﮫ ﺣرﻣﺳرای ﺷﺎھﯽ ﻓرﺳﺗﺎده ﺷده ﺑودﻧد ،در ﻧﮭﺎﯾت ﺷرم
و ﺑﺎ ﺻداﯾﯽ آھﺳﺗﮫ ﮔﻔﺗﻧد:
 ﻣﺎ در ﻣﻘﺎم زوﺟﮫ ھﺎی ﺷﺎه از ﺳرﻧوﺷت و ﻣرﺗﺑتﺧود ﺑﺳﯾﺎر ﺧوﺷﻧود و ﺧوﺷﺑﺧت ﺑودﯾم ،وﻟﯽ ﺣﺎﻻ
ﮐﮫ از اﯾن ﺧوﺷﺑﺧﺗﯽ ﻣﺣروم ﺷده اﯾم ،ﻣﺎﯾل ﺑﮫ
ھﻣﺳری ﺑﺎ ﻋﺑّﺎس ﭘﺳر ﻣﺣﻣّد ﻧﯾﺳﺗﯾم.
ھر دوی آن ھﺎ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﻣرﺧص ﺷدﻧد .ﯾﮑﯽ
از آن دو ،دﺧﺗری ﮔرﺟﯽ ﺑود ﮐﮫ ﺣﺎﮐم ﮔرﺟﺳﺗﺎن او را
ﺑﮫ ﺣرﻣﺳرای ﺷﺎھﯽ ﭘﯾﺷﮑش ﮐرده ﺑود ﮐﮫ ﻓردای ھﻣﺎن
روز ھﻣﮫ ی ﺟواھرات و رﺧت ھﺎی ﺧود را ﺑرداﺷت
وﺑﺎ ﻣﻘدار ھﻧﮕﻔﺗﯽ ﭘول ،ھﻣراه ﭘﺳر ﻋﻣوﯾش راھﯽ زادﮔﺎه
اﺻﻠﯽ ﺧودش ،ﯾﻌﻧﯽ ﮔرﺟﺳﺗﺎن ،ﺷد.
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در ﮔرﺟﺳﺗﺎن ﮐﺳﯽ داﺳﺗﺎن او را ﺑﺎور ﻧﮑرد و
ھﻣﮫ ﺗَﺻَوّ ر ﮐردﻧد ﮐﮫ او از ﺣرﻣﺳرای ﺷﺎھﯽ ﻓراری
ﺷده اﺳت .ﻣﯽ ﺧواﺳﺗﻧد او را ﺑرﮔرداﻧﻧد وﻟﯽ ﻣﻌﻠوم
ﻧﯾﺳت ﭼﮫ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑﺎﻋث از ﯾﺎد رﻓﺗن ﻣﺎﺟراﯾش ﺷد و او
ﺳراﻧﺟﺎم ﺑﺎ ﭘﺳری ﮔرﺟﯽ ازدواج ﮐرد و ﺗﺎ آﺧر ﻋﻣر در
ﮔرﺟﺳﺗﺎن ﻣﺎﻧد.
زن دﯾﮕر ،دﺧﺗر ﯾﮑﯽ از ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن ﻗزوﯾن و
ﻧﺎﻣزد ﺟواﻧﯽ ﺧوﺷرو ﺑود .ﭼون از زﯾﺑﺎﯾﯽ ﺑﮭره ی
زﯾﺎدی داﺷت ،دﻻﻻن َﻣ َﺣﺑّت ،داﺳﺗﺎن وﺟﺎھت او را ﺑﮫ
ﮔوش ﺷﺎه رﺳﺎﻧدﻧد و او را از ﭘدرش ﺧواﺳﺗﮕﺎری ﮐردﻧد
و ﺑﮫ ﺣرﻣﺳرا اﻧداﺧﺗﻧد .او ھم ،ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از وﺿﻊ ﭘﯾش
آﻣده ،ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ی ﭘدری ﺑرﮔﺷت و ﺑﮫ وﺻﺎل ﻧﺎﻣزدش ﻧﺎﯾل
آﻣد.
ﺑﮫ ﺧواﺟﮫ ﻣﺑﺎرک اﻣر ﺷد ﮐﮫ زﻧﺎن دﯾﮕر را ﮐﮫ
دوﺑﺎره ﺑﮫ ﻋﻘد ﺷﺎه در آﻣده ﺑودﻧد ،ﭘﺎی ﭘﯾﺎده ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ای
در اﺑﺗدای ﮐوﭼﮫ ی ﺷﺷم ﻗزوﯾن ﮐﮫ ﺑراﯾﺷﺎن در ﻧظر
ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده ﺑود ،ھداﯾت ﮐﻧد .آﻧﮕﺎه ،ﻋﺑّﺎس ﭘﺳر ﻣﺣﻣّد از
ﺣرﻣﺳرا ﺑﯾرون آﻣد و ﻧﺎﭘدﯾد ﺷد.
دﮐﺎن ﯾوﺳف زﯾن دوز در ﺳﻣت ﺷرﻗﯽ ﻣﯾدان
ﻣﺳﺟد ﺷﺎه ﻗزوﯾن ﻗرار داﺷت .دو ﺳﺎﻋت از ظﮭر ﻣﯽ
ﮔذﺷت .ﯾوﺳف زﯾن دوز ﻧﻣﺎز ظﮭر ﺧود را ﺧواﻧده ﺑود و
داﺷت ﮐﺎر ﺗﮭﯾّﮫ ی دھﻧﮫ ی اﺳﺑﯽ را ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ ﺑرد ﮐﮫ
ﻣﺷﺗری ﺳﻔﺎرش ﮐرده ﺑود ﮐﮫ ھﻣﺎن روز آن را ﺗﺣوﯾل
دھد .دو ﺗن از دوﺳﺗﺎن او ھم در ﮐﻧﺎرش ﻧﺷﺳﺗﮫ ﺑودﻧد و
ﺑﮫ ﺣرف ھﺎی او ﮔوش ﻣﯽ دادﻧد .ﯾوﺳف زﯾن دوز از
ﮔراﻧﯽ ﻣﯽ ﻧﺎﻟﯾد و ﻣﯽ ﮔﻔت ﮐﮫ ﺧﺷﮑﺳﺎﻟﯽ ﺳﺎل ﻗﺑل ،و
ﮐﻣﺑود آب در روﺳﺗﺎ ھﺎی اطراف ﻗزوﯾن ،و ﺑﮫ ھدر
رﻓﺗن و ﻋﻣل ﻧﯾﺎﻣدن ﺑﯾﺷﺗر ﻣﺣﺻوﻻت ﮐﺷﺎورزی ،ﺑﺎﻋث
ﮔراﻧﯽ ﺷده اﺳت و ﺧﯾﻠﯽ از ﻣردم ﻓﻘﯾر را ﺑﮫ روز ﺳﯾﺎه
ﻧﺷﺎﻧده اﺳت و اداﻣﮫ داد:
 ﻣن ﺗﻌﺟﱡب ﻣﯽ ﮐﻧم از اﯾن دوﻟت ﮐﮫ ﺑرای ﺗﺄﻣﯾن آبﺑرای ﻗزوﯾن ھزار ﺟور اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺗواﻧﺎﯾﯽ دارد
26

ﻣﯾرزا ﻓﺗﺣﻌﻠﯽ آﺧوﻧدوف

ﺳﺗﺎرﮔﺎن ﻓرﯾب
ﺧورده

ﺗرﺟﻣﮫ :رﺳول ﭘدرام

وﻟﯽ ﭼﻧﺎن در ﺧواب ﻏﻔﻠت ﻓرو رﻓﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ
ﻓﮑری ﺑرای رﻓﺎه رﻋﯾت و آﺑﺎدی ﭘﺎﯾﺗﺧت ﺧود ﻧﻣﯽ
ﮐﻧد.
در اﯾن ﻟﺣظﮫ اﺑر ﻏﻠﯾظﯽ از ﮔرد و ﻏﺑﺎر از
ﺳﻣت ﻏرﺑﯽ ﻣﯾدان ﺑﮫ آﺳﻣﺎن ﺑﻠﻧد ﺷد .ﯾوﺳف زﯾن دوز،
ﺳوزن در دﺳت ،ﺳرش را ﺑﻠﻧد ﮐرد و دﯾد ﮐوﮐﺑﮫ ٢٠ای
از راه ﻣﯽ رﺳد و ھرﮔز ﺑﮫ ذھﻧش ﺧطور ﻧﻣﯽ ﮐرد ﮐﮫ
اﯾن ﮐوﮐﺑﮫ را ﺑﮫ ﺧﺎطر او ﺗدارک دﯾده ﺑﺎﺷﻧد.
در ﭘﯾﺷﺎﭘﯾش ،دوازده ﺷﺎطر ٢١ﺑﺎ ﻟﺑﺎس ﺷﺎطری
ﺑر ﺗن و ﮐﻼه ﭼﮭﺎر ﺗَرَ ک ﺑر ﺳر ،ﭘﺷت ﺳر آن ھﺎ دوازده
ﺑﯾرﻗدار ﺑﺎ ﺑﯾرق ھﺎی رﻧﮕﺎرﻧﮓ ،و ﺑﮫ دﻧﺑﺎل آن ھﺎ ﯾﮏ
دﺳﺗﮫ از ﺧدﻣﺗﮑﺎران ﺧﺎﺻّﮫ ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از آن ھﺎ طﺑﻘﯽ را
ﺑر روی ﺳر ﺧود ﺣﻣل ﻣﯽ ﮐرد ،دﺳﺗﮫ ای ﻓرّ اش ﭼﻣﺎق
ﺑﮫ دﺳت ھم از ﭘﺷت ﺳر آن ھﺎ ﻣﯽ آﻣد و ﭘﺷت ﺳر
ﻓرّ اﺷﺎن ،ﻣﯾر آﺧوری ﺑﺎ ﻟﺑﺎﺳﯽ ﻓﺎﺧر و ﺟواھر ﻧﺷﺎن و
ﺳﯾﻧﮫ ﺑَﻧد ﻣروارﯾد و ﮔردن ﺑَﻧد زﻣرد در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ دھﻧﮫ ی
اﺳﺑﯽ ﺗرﮐﻣن ﺑﺎ زﯾن و ﯾَراق ﺟواھرﻧﺷﺎن را در دﺳت
داﺷت ،در ﺣرﮐت ﺑود.
ﭘﺷت ﺳر اﯾن ﮔروه ،ﻣﺣﺳن وزﯾر اﻋظم،
ﺳﭘﮭﺳﺎﻻر زﻣﺎن ﺧﺎن ،ﻣﯾرزا ﯾﺣﯾﯽ ﺧزاﻧﮫ دار و آﺧوﻧد
ﺻﻣد ﻣﻼﺑﺎﺷﯽ ،ﻣوﻻﻧﺎ ﺟﻼل اﻟد ّﯾن و ﻣﻧﺟّم ﺑﺎﺷﯽ ،ﻋﻠﻣﺎی
اﻋﻼم ،ﺳﺎدات ِﮐرام ،٢٢اﻋﯾﺎن و اﺷراف و ﺳران دوﻟت،
ﻋده ای ﭘﯾﺎده و ﺑرﺧﯽ ﺳواره ﺑﺎ ﺟﻼل و ﺟﺑروت در
ﺣرﮐت ﺑودﻧد.
آن ھﺎ ﺑﮫ ﺟﻠو دﮐﺎن ﯾوﺳف زﯾن دوز ﮐﮫ
رﺳﯾدﻧد ،ﻣﺗوﻗف ﺷدﻧد .ﻣﻼﺑﺎﺷﯽ و ﺳﭘﮭﺳﺎﻻر زﻣﺎن ﺧﺎن
ﺗﻌظﯾم ﻏرّ اﯾﯽ ﺑﮫ ﯾوﺳف زﯾن دوز ﮐردﻧد .ﯾوﺳف زﯾن
دوز ھم از ﺟﺎی ﺑر ﺧﺎﺳت و ﺑﮫ ﻧوﺑﮫ ی ﺧود و در
 ﺳوار و ﭘﯾﺎده ای ﮐﮫ ﭘﯾﺷﺎﭘﯾش ﭘﺎدﺷﺎه آﯾﻧد .دھﺧدا21
 ﻧوﻋﯽ ﭘﯾﺎدﮔﺎن ﺑﺎ ﻟﺑﺎس ھﺎی ﭼﻧد رﻧﮓ و ﮐﻼھﯽ ﭼون ﺗﺎﺟﯽ ﺑﻠﻧد ﮐﮫﭘﯾﺷﺎﭘﯾش ﺷﺎھﺎن ﭘﯾﺎده رﻓﺗﻧدی .دھﺧدا
22
 ﺑﻠﻧد ﻣرﺗﺑﮫ .م20
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ﻧﮭﺎﯾت ﺗﻌﺟﱡب ،ﺑﮫ آن ھﺎ ﺗﻌظﯾم ﮐرد .آﻧﮕﺎه ﻣﻼﺑﺎﺷﯽ آﻏﺎز
ﺑﮫ ﺳﺧن ﮐرد و ﭼﻧﯾن ﮔﻔت:
 اﺳﺗﺎد ﯾوﺳف ،ﻣﺷﯾّت اﻟﮭﯽ ﭼﻧﯾن ﻣﻘد ّر ﮐرده اﺳت ﮐﮫﺗو ،از اﻣروز ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺎ ﺑﺎﺷﯽ .ﺗﺎج و ﺗﺧت ﺳﻠطﻧت
اﯾران از وﺟود ﺷﺎه ﻋﺑّﺎس ﺗﮭﯽ اﺳت .ﻗدم رﻧﺟﮫ
ﻓرﻣوده و َﺟﮭَت ﺑرﮔزاری ﻣراﺳم ﺗﺎﺟﮕذاری ﺑﮫ
درﺑﺎر ﺳﻠطﻧﺗﯽ ﺗﺷرﯾف ﺑﯾﺎورﯾد و ﻣﺎ را ﻗرﯾن اﻓﺗﺧﺎر
و ﺳﻌﺎدت ﻓرﻣﺎﯾﯾد.
ﯾوﺳف زﯾن دوز ،ﻣﺎت و ﻣﺑﮭوت ﻣﺎﻧده ﺑود و
ﻧﻣﯽ داﻧﺳت ﮐﮫ ﭼﮫ اﺗﻔﺎﻗﯽ در ﺷرف ﺗﮑوﯾن اﺳت .او ﻣﯽ
دﯾد ﮐﮫ ھﻣﮫ ی ﺑزرﮔﺎن ﻣﻣﻠﮑت در ﺣﺿورش ﺻف
ﮐﺷﯾده ﺑودﻧد و اﯾن ﺣرف را ﻣﻼﺑﺎﺷﯽ ﺑر زﺑﺎن آورده
ﺑود ،ﮐﮫ در اﯾران از ﺑﺎوﻗﺎر ﺗرﯾن رﺟﺎل ﮐﺷور ﻣﺣﺳوب
ﻣﯽ ﺷد .ﯾوﺳف زﯾن دوز ﺑﺎ اﯾﻧﮑﮫ ﺑﮫ ﭼﺷم ﺧود ﻣﯽ دﯾد،
وﻟﯽ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﺳت واﻗﻌﯾّت آﻧﭼﮫ را ﮐﮫ اﺗ ّﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺗﺎد،
ﺑﺎور ﮐﻧد .ﺑﺎﻻﺧره ﺑﮫ ﺧود ﺟرأت داد و ﮔﻔت:
 ﺣﺿرت ﻣﻼﺑﺎﺷﯽ ،ای آﻗﺎ و ﺳرور ﻣن ،ﻣن ﺷﻣﺎ راﯾﮑﯽ از ﻋﻘﻼ و از ﻣوﻗّر ﺗرﯾن اﺷﺧﺎص در اﯾن
ﻣﻣﻠﮑت ﻣﯽ داﻧﺳﺗم وﻟﯽ ﻧﻣﯽ داﻧم آﯾﺎ ﻋﻘل ﺧود را از
دﺳت داده اﯾد و ﯾﺎ ﺑﻧﮓ ﮐﺷﯾده اﯾد ﮐﮫ ﭼﻧﯾن ﺣرﻓﯽ
را ﺑﮫ ﻣن ﻣﯽ زﻧﯾد؟! ﻣن ﯾﮏ زﯾن دوز ﻓﻘﯾر و
ﺑﯾﭼﺎره ام ،ﻣن ﮐﺟﺎ و ﺗﺎج و ﺗﺧت ﮐﺟﺎ؟! ﺑﮫ ﺧدا ،در
ﺣﯾرﺗم و ﻧﻣﯽ داﻧم اﯾن ﺣرﮐت ﺷﻣﺎ را ﺣﻣل ﺑر ﭼﮫ
ﺑﮑﻧم؟ اﺳﺗدﻋﺎی ﻋﺎﺟزاﻧﮫ دارم ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣن ﺷوﺧﯽ
ﻧﻔرﻣﺎﯾﯾد و ﺳر ﺑﮫ ﺳرم ﻧﮕذارﯾد.
آﻧﮕﺎه ﺳﭘﮭﺳﺎﻻر زﻣﺎن ﺧﺎن رﺷﺗﮫ ی ﮐﻼم را ﺑﮫ
دﺳت ﮔرﻓت و اظﮭﺎر داﺷت:
 اﺳﺗﺎد ﯾوﺳف ،ﺷﻣﺎ در اﯾن ﺳﺎﻋت ﻗﺑﻠﮫ ی ﻋﺎﻟم و وﻟﯽﻧﻌﻣت ﻣﺎ ،و ﻣﺎ ﺑﻧده ی ﺟﺎن ﻧﺛﺎر و ﺳﮓ آﺳﺗﺎن ﺷﻣﺎ
ھﺳﺗﯾم .از ﺷﻣﺎ ﺑﻌﯾد اﺳت ﮐﮫ ﻋﺎﺟزاﻧﮫ ﺑﮫ ﻣﺎ اﺳﺗدﻋﺎ
ﮐﻧﯾد ﺑﻠﮑﮫ در ﺷﺄن و ﻣﻧزﻟت ﺷﻣﺎﺳت ﮐﮫ ﺧﺳرواﻧﮫ
ﻓرﻣﺎن دھﯾد .ﻣﺎ ﻧﮫ ﻋﻘل ﺧود را از دﺳت داده اﯾم و
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ﻧﮫ ﺑﻧﮓ ﮐﺷﯾده اﯾم ،ﻋﻘل و ﺷﻌور ھﻣﮫ ی ﻣﺎ ﺳر
ﺟﺎی ﺧودش اﺳت ،ﺑﻠﮑﮫ ﻣﺷﯾّت اﻟﮭﯽ ﭼﻧﯾن ﻣﻘد ّر
ﻓرﻣوده اﺳت ﮐﮫ اﻣروزه ﺳراﺳر اﯾران ﺗﺣت ﻟوای
ﺳﻠطﻧت ﺷﻣﺎ ﻗرار ﮔﯾرد .ھﻣﺎﻧطوری ﮐﮫ ﺣﺿرت
ﻣﻼﺑﺎﺷﯽ ھم اﺷﺎره ﻓرﻣودﻧد ،ﺗَ َﻣﻧّﺎ دارﯾم ﮐﮫ ﺑﮫ درﺑﺎر
ﺗﺷرﯾف ﻓرﻣﺎ ﺷوﯾد ،ﺗﺎ ﻣراﺳم ﺗﺎﺟﮕذاری ﺑرﮔزار
ﮔردد.
آﻧﮕﺎه رو ﺑﮫ ﭼﮭﺎر ﻧﻔر ﭘﯾﺷﺧدﻣت ﺣﺎﺿر ﮐرد و
ﮔﻔت:
 ﺑﯾﺎورﯾد ﺧﻠﻌت ﺷﺎھﺎﻧﮫ را ﺗﺎ ﻗﺑﻠﮫ ی ﻋﺎﻟم ﺑر ﺗن ﮐﻧﻧد.ﭘﯾﺷﺧدﻣت ھﺎ ﺑﺎ طﺑﻘﯽ ﮐﮫ ﺧﻠﻌت ﺷﺎھﺎﻧﮫ در آن
ﻗرار داﺷت ﺑﮫ درون دﮐﺎن ﻗدم ﻧﮭﺎدﻧد .طﺑق را ﺑر روی
زﻣﯾن ﮔذاﺷﺗﻧد و ﺷروع ﮐردﻧد ﺑﮫ در آوردن رﺧت ھﺎی
ﮐﮭﻧﮫ ی ﯾوﺳف زﯾن دوز و ﭘوﺷﺎﻧدن ﺧﻠﻌت ﺷﺎھﺎﻧﮫ ﺑر ﺗن
او.
در اﯾن ﻣﺧﺎﻟﻔت ﻓﺎﯾده ﻧداﺷت .ﺑﺎﻻﺧره ﯾوﺳف
زﯾ ن دوز در ﺑراﺑر اﺻرار ﺑزرﮔﺎن ﮐﺷور ﺳر ﺗﺳﻠﯾم
ﻓرود آورد .ﭼون ﮐﺎر ﭘوﺷﺎﻧدن ﺧﻠﻌت ﺧﺎﺗﻣﮫ ﯾﺎﻓت،
ﻣﯾرآﺧور ،اﺳب دارای زﯾن و ﯾراق ﺟواھر ﻧﺷﺎن را ﺟﻠو
آورد .ﯾوﺳف زﯾن دوز را ﺳوار ﺑر اﺳب ﮐردﻧد و ﺑﺎ
ﮐﺑﮑﺑﮫ و دﺑدﺑﮫ راه درﺑﺎر را در ﭘﯾش ﮔرﻓﺗﻧد .ﺻدای
ﻓرﯾﺎد" :دور ﺑﺎش ،دور ﺑﺎش" ﻓرّ اﺷﺎن در ﮐوﭼﮫ ھﺎی
ﻣﺳﯾر راه ﺑﮫ آﺳﻣﺎن ﺑﻠﻧد ﺷد .ﺗﻣﺎﻣﯽ اھﺎﻟﯽ ﻗزوﯾن از زن
و ﻣرد و ﺑزرگ و ﮐوﭼﮏ ،از ﭘﺷت ﺑﺎم ھﺎ و ﭘﺷت
ﭘﻧﺟره ھﺎ ،ﺣﯾرت زده ﺗﻣﺎﺷﺎ ﻣﯽ ﮐردﻧد و ﻧﻣﯽ داﻧﺳﺗﻧد ﮐﮫ
اﯾن ھﻣﮫ ھﯾﺎھو ﺑﮫ ﺧﺎطر ﭼﯾﺳت!.
****
ﻓراش ھﺎ ،ﯾوﺳف زﯾن دوز را ﺟﻠو در ورودی
درﺑﺎر از اﺳب ﭘﯾﺎده ﮐردﻧد .ﻣﻼﺑﺎﺷﯽ و ﺳﭘﮭﺳﺎﻻر زﻣﺎن
ﺧﺎن زﯾر ﺑﺎزوی او را ﮔرﻓﺗﻧد و در ﮐﻣﺎل ﺗﻌظﯾم و ﺗﮑرﯾم
او را ﺑﮫ درون ﺗﺎﻻر ﮐﺎخ ﺑردﻧد و ﺑر روی ﺗﺧت
ﻧﺷﺎﻧدﻧد .وزراء ،ﻋﻠﻣﺎ ،ﺳﺎدات ،اﻋﯾﺎن و اﺷراف و ﺳران
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ﺣﮑوﻣت در ﺑراﺑر ﺗﺎﻻر ،دﺳت ﺑر ﺳﯾﻧﮫ در ﺣﺿور او
ﺻف ﮐﺷﯾدﻧد .ﻣﻼﺑﺎﺷﯽ دﻋﺎﯾﯽ ﺧواﻧد و ﺗﺎج ﺳﻠطﻧت را
ﺑر ﺳر ﯾوﺳف زﯾن دوز ﻧﮭﺎد .ﺷﻣﺷﯾر و ﮐﻣرﺑﻧد ﻣرﺻّﻊ
را ﺑﮫ ﮐﻣر او ﺑﺳت ،ﺑﺎزوﺑﻧد ھﺎی زرﯾن را ﺑﮫ ﺑﺎزواﻧش
اﻧداﺧت و ﻋﺻﺎی ﺟواھر ﻧﺷﺎن را ﺑﮫ دﺳﺗش داد .دﻋﺎی
دﯾﮕری ﺧواﻧد و آﻧﮕﺎه ﺧطﺎب ﺑﮫ ﺟﻣﻌﯾّت ﮔﻔت:
 ﺗﮭﻧﯾت ﺑﮕوﯾﯾد!ﺻدای "ﻣﺑﺎرک ﺑﺎد" از ﺟﻣﻌﯾّت ﺑﮫ آﺳﻣﺎن ﺑﻠﻧد
ﺷد و در ﮐﺎخ طﻧﯾن اﻓﮑﻧد .ﻧﻘﺎرﺧﺎﻧﮫ ﺷﺎھﯽ طﺑل ﺷﺎدﯾﺎﻧﮫ
ﻧواﺧت .در اﯾن ﻟﺣظﮫ ﺗﯾری از ﺑﺎﻻی ﻗﺻر ﺑﮫ ھوا
ﺷﻠﯾﮏ ﺷد و ﺑﺎ ﺷﻧﯾدن ﺻدای آن ،ﺗوﭘﺧﺎﻧﮫ ای ﮐﮫ در
ﺑﯾرون ﺷﮭر ﺑود ﺻد و ده ﺗﯾر ﺗوپ ﺷﻠﯾﮏ ﮐرد.
اﮔر ﭼﮫ ﺑﻌد از ﺣﺎﻓظ و ﺳﻌدی ،ﺷﻌر در اﯾران
ﺑﮫ ﭘﺎﯾﯾن درﺟﮫ ی اﻧﺣطﺎط ﺗَﻧَزﱡ ل ﮐرده و اﺷﻌﺎر ﺷﺎﻋران
ﺑﮫ اﻟﻔﺎظﯽ ﭘوچ و ﺧﺎﻟﯽ از ﻣﺿﻣون ﺗﺑدﯾل ﺷده اﺳت ،وﻟﯽ
ﺧوﺷﺑﺧﺗﺎﻧﮫ در اﯾن ﻣراﺳم ﭼﻧد ﺗﻧﯽ ﮐﮫ از طﺑﻊ ﺷﻌر ﺑﮭره
ای داﺷﺗﻧد ،ﭘﯾدا ﺷدﻧد و ﻓﯽ اﻟﺑداھﮫ ﻗﺻﺎﯾد ﻏرّ اﯾﯽ ﺑﮫ
ﻣﻧﺎﺳﺑت ﺟﻠوس ھﻣﺎﯾوﻧﯽ ﺳرودﻧد و ﻗراﺋت ﮐردﻧد .آﻧﺎن ﺑﺎ
ﺗﻌرﯾف و ﺗﻣﺟﯾد از ﺟﻠوس ﯾوﺳف ﺷﺎه ،او را در ﻋﻘل و
ﺣﮑﻣت ،ﺑﮫ ﺳﻠﯾﻣﺎن ،در ﺑﺧﺷش و ﺳﺧﺎوت ﺑﮫ ﺣﺎﺗم طﺎﯾﯽ،
در دﻟﯾری و ﺷﺟﺎﻋت ﺑﮫ رﺳﺗم دﺳﺗﺎن و در ﻗدرت و
ﺻﻼﺑت ،ﺑﮫ ﻗﺿﺎ و ﻗدر ﺗﺷﺑﯾﮫ ﮐردﻧد .و ﻧﮑﺗﮫ ﭘردازان
ﻗزوﯾن ھم ،ﺑﯾت زﯾر را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺎده ﺗﺎرﯾﺦ ٢٣ﺑر ﺗﺧت
ﻧﺷﺳﺗن او ﺳﺎﺧﺗﻧد:
"ﺷﺎه ﺧوﺑﺎن ﻧﺑود ﯾوﺳف ﻣﺎ،
ﻟﯾﮏ او ﺷﺎه ﻣُﻠﮏ اﯾران ﺷد".
ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﮔرﻓﺗن ﻣراﺳم ،ﻣﻼﺑﺎﺷﯽ ﺑﮫ ﺣﺎﺿران
اﻋﻼم ﮐرد:
 ﺣﺎﻻ ﻣرﺧّﺻﯾد ﮐﮫ ﺗﺷرﯾف ﺑﺑرﯾد. ﻣﺟﻣوع ﺣروف ﺑﯾت ﯾﺎ ﻣﺻراع ﯾﺎ ﻋﺑﺎرﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺣﺳﺎب اﺑﺟد ﺗﺎرﯾﺦ واﻗﻌﮫای را ﻧﺷﺎن دھد .ﻓرھﻧﮓ ﻣﻌﯾن
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ھﻣﮫ ،از درﺑﺎر ﺷﺎھﯽ ﺧﺎرج ﺷدﻧد و ﯾوﺳف ﺷﺎه
را ﺑﺎ ﺧواﺟﮫ ﻣﺑﺎرک و ﭼﻧد ﺧواﺟﮫ ی دﯾﮕر ،و ﻋظﯾم
ﺑﯾﮓ ﺳر ﭘﯾﺷﺧدﻣت ﮐﮫ در ﺣﺿور او اﯾﺳﺗﺎده ﺑودﻧد و
ﭼﻧد ﻓرّ اش ﮐﮫ در ﺑﯾرون ﺗﺎﻻر ﮐﺷﯾﮏ ﻣﯽ دادﻧد ،ﺑر
روی ﺗﺧت ،ﺗﻧﮭﺎ ﮔذاﺷﺗﻧد و رﻓﺗﻧد.
ﯾوﺳف ﺷﺎه در درﯾﺎﯾﯽ از ﺣﯾرت و اﻓﮑﺎر
ﻣﺷوّ ش ﻏوطﮫ ﻣﯽ ﺧورد .ﭼﻧد دﻗﯾﻘﮫ ﮐﮫ ﮔذﺷت رو ﺑﮫ
ﺧواﺟﮫ ﻣﺑﺎرک ﮐرد و ﭘرﺳﯾد:
 ﺷﻣﺎ ﮐﯽ ھﺳﺗﯾد؟ﺧواﺟﮫ ﻣﺑﺎرک ﺟواب داد:
 ﻣﺎ ﭼﺎﮐران درﮔﺎه و ﺧواﺟﮕﺎن ﺣرم اﯾم .ﻣن ،ﺧواﺟﮫﺑﺎﺷﯽ و اﯾن ھﺎ ھم زﯾردﺳﺗﺎن ﻣن ھﺳﺗﻧد.
آﻧﮕﺎه ﺧطﺎب ﺑﮫ ﭘﯾﺷﺧدﻣت ھﺎ ﮔﻔت:
 و ﺷﻣﺎ ﮐﯽ ھﺳﺗﯾد؟ﻋظﯾم ﺑﯾﮓ ﭘﯾﺷﺧدﻣت ﺑﺎﺷﯽ ﺟواب داد:
 ﻣﺎ ﻧوﮐران ﮐﻣﯾﻧﮫ ی درﮔﺎه و ﭘﯾﺷﺧدﻣت ھﺳﺗﯾم ،ﻣنرﺋﯾس اﯾن ھﺎ و اﯾن ھﺎ ﻓرﻣﺎﻧﺑرداران ﻣن ھﺳﺗﻧد.
ﯾوﺳف ﺷﺎه ﭘرﺳﯾد:
 ﭘس آن ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﺑﯾرون اﯾﺳﺗﺎده اﻧد ،ﭼﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽھﺳﺗﻧد؟
ﻋظﯾم ﺑﯾﮓ ﺟواب داد:
 آن ھﺎ ھم ﮔروه ﻓرّ اﺷﻧد ،ﮐﮫ ھﻣﯾﺷﮫ ﮐﻣر ﺑر ﻣﯾﺎن،آﻣﺎده ی ﺧدﻣﺗﻧد.
ﯾوﺳف ﺷﺎه ﮔﻔت:
 ﺷﻣﺎ ﺑروﯾد ﺑﯾرون .ﺧواﺟﮫ ﻣﺑﺎرک ،زﯾر دﺳﺗﺎن ﺷﻣﺎھم ﺑروﻧد ﺑﯾرون ،وﻟﯽ ﺷﻣﺎ ﺑﻣﺎﻧﯾد.
ﭘس از اﯾﻧﮑﮫ ھﻣﮫ از در ﺧﺎرج ﺷدﻧد ،ﯾوﺳف
ﺷﺎه ﺧواﺟﮫ ﻣﺑﺎرک را ﭘﯾش ﺧواﻧد و ﮔﻔت:
 از ظﺎھرت ﻣﻌﻠوم اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎﯾد آدم ﺧوﺑﯽ ﺑﺎﺷﯽ .ﺗراﺑﮫ ﺧدا ﻗﺳم ﻣﯽ دھم ﮐﮫ ﺣﻘﯾﻘت ﻣﺎﺟرا را ﺑرای ﻣن
ﺷرح ﺑدھﯽ .ﺗو ﮐﮫ ھﻣﯾﺷﮫ در اﻧدرون ﺷﺎه ﻋﺑّﺎس
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ﺑوده ای ،ﻏﯾر ﻣﻣﮑن اﺳت ﮐﮫ از اﯾن ﻗَﺿ ِﯾّﮫ ﺑﯽ ﺧﺑر
ﺑﺎﺷﯽ.
ﺧواﺟﮫ ﻣﺑﺎرک ﮐﮫ ﺑﮫ راﺳﺗﯽ آدم ﺑﺳﯾﺎر ﺻﺎف و
ﺳﺎده ای ﺑود ،ﻓﮑر ﮐرد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻗﺑﻠﮫ ی ﻋﺎﻟم ﺑﺎﯾد واﻗﻌﯾّت را
ﮔﻔت ،و ﮐﺗﻣﺎن ﺣﻘﯾﻘت در ﭘﺎﺳﺦ ﺳﺋوال او ﺟﺎﯾز ﻧﯾﺳت .او
ھﻣﯾﺷﮫ ﭘﺷت در اﺗﺎق ﺷﺎه ﻋﺑّﺎس ﻣﯽ اﯾﺳﺗﺎد ﺗﺎ ھر ﻟﺣظﮫ
ﮐﮫ او را ﺻدا ﮐردﻧد ،ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ در ﺧدﻣت ﺣﺎﺿر ﺑﺎﺷد،
در ﻧﺗﯾﺟﮫ ھﻣﮫ ی ﺣرف ھﺎﯾﯽ را ﮐﮫ در ﺟﻠﺳﮫ ی دﯾروز
ﻣﯾﺎن ﺳران دوﻟت رد و ﺑَدَل ﻣﯽ ﺷد ﺷﻧﯾده ﺑود و از
ﻗَﺿ ِﯾّﮫ ﺑﺎﺧﺑر ﺑود و آن را از اﺑﺗدا ﺗﺎ اﻧﺗﮭﺎ ﺑﮫ ﯾوﺳف ﺷﺎه
ﺗﻌرﯾف ﮐرد.
ﯾوﺳف ﺷﺎه ﭘرﺳﯾد:
 ﭘس ﺷﺎه ﻋﺑّﺎس ﮐﺟﺎﺳت؟ﺧواﺟﮫ ﻣﺑﺎرک ﺟواب داد:
 ﻟﺑﺎس ﮔداﯾﯽ ﭘوﺷﯾد و ﻏﯾﺑش زد و ﻣﻌﻠوم ﻧﯾﺳت درﮐﺟﺎﺳت.
ﯾوﺳف ﺷﺎه ﮐﮫ آدم ﺑﺎ ھوش و زرﻧﮕﯽ ﺑود،
ھرﮔز ﺗرﺳﯽ از ﺳﺗﺎرﮔﺎن ﺑﮫ دل راه ﻧﻣﯽ داد .وﻟﯽ از اﯾن
ﺗرﻗﯽ ﻏﯾر ﻋﺎدی و ﻧﺎﮔﮭﺎﻧﯽ ﺑﮫ وﺣﺷت اﻓﺗﺎده ﺑود .وﻟﯽ
ﭼون ﻣﯽ دﯾد ﮐﮫ ﺑزرﮔﺎن ﻣﻣﻠﮑت او را ﺑر ﺗﺧت ﺳﻠطﻧت
ﻧﺷﺎﻧده اﻧد ،ﺷﺎﻧﮫ ﺧﺎﻟﯽ ﮐردن از زﯾر ﺑﺎر ﻣﺳﺋوﻟﯾﺗﯽ را ﮐﮫ
ﺑﮫ ﻋﻧوان ﭘﺎدﺷﺎه ﺑر دوش او ﮔذاﺷﺗﮫ ﺷده ﺑود ،ﺟﺎﯾز
ﻧداﻧﺳت و ﺗﺻﻣﯾم ﮔرﻓت ﮐﮫ ﻣﺛل ﯾﮏ ﭘﺎدﺷﺎه ،وظﺎﯾف
ﺧود را اﻧﺟﺎم دھد .ﺑرای ﺷروع ﮐﺎر ،اوّ ل اﺳد ﺑﯾﮓ
ﻓراش ﺑﺎﺷﯽ را اﺣﺿﺎر ﮐرد و ﺑﮫ او ﮔﻔت:
 ھﻣﯾن اﻟﺳﺎﻋﮫ ،دوازده ﻓرّ اش ﺑر ﻣﯽ داری و ﻣﯽروی ،آﺧوﻧد ﺻﻣد ﻣﻼﺑﺎﺷﯽ ،ﻣﯾرزا ﻣﺣﺳن وزﯾر
اﻋظم ،ﺳﭘﮭﺳﺎﻻر زﻣﺎن ﺧﺎن ،ﻣﯾرزا ﯾﺣﯾﯽ ﺧزاﻧﮫ
دار ،ﻣﯾرزا ﺻدراﻟد ّﯾن ﻣﻧﺟّم ﺑﺎﺷﯽ و ﻣوﻻﻧﺎ ﺟﻼل
اﻟد ّﯾن را دﺳﺗﮕﯾر و در ارک زﻧداﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﯽ.
ﮐﺎرت ﮐﮫ ﺗﻣﺎم ﺷد ﺑر ﻣﯽ ﮔردی و ﮔزارش
ﻣﺄﻣورﯾت ﺧود را ﺑﮫ ﻋرض ﻣﯽ رﺳﺎﻧﯽ.
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اﺳد ﺑﯾﮓ اطﺎﻋت ﮐرد و رواﻧﮫ ﺷد .آن وﻗت
ﯾوﺳف ﺷﺎه ،ﻋظﯾم ﺑﯾﮓ ﭘﯾﺷﺧدﻣت ﺑﺎﺷﯽ را اﺣﺿﺎر ﮐرد
و ﮔﻔت:
 ﺑﮕو ﺗﺎ ﺷﺎم ﻣرا ﺣﺎﺿر ﮐﻧﻧد ،اﻣروز ﭼﯾزی از ﮔﻠوﯾمﭘﺎﯾﯾن ﻧرﻓﺗﮫ اﺳت.
ﭘﯾﺷﺧدﻣت ﺑﺎﺷﯽ ﻋرض ﮐرد:
 ﺳﭘرده ام .آﺷﭘز ھﺎ ﻣﺷﻐول ﺗﮭﯾّﮫ ﻏذا ھﺳﺗﻧد.ﯾوﺳف ﺷﺎه اداﻣﮫ داد:
 ﺣﺎﻻ ﺷﻣﺎ و ﺧواﺟﮫ ﻣﺑﺎرک ﺑﯾﺎﯾﯾد و ﺣرم ﺧﺎﻧﮫ و اﺗﺎقھﺎی ﮐﺎخ را ﯾﮏ ﺑﮫ ﯾﮏ ﺑﮫ ﻣن ﻧﺷﺎن ﺑدھﯾد و
ﺑﮕوﯾﯾد اﺗﺎق اﺳﺗراﺣت ﻣن ﮐدام اﺳت.
ﭘﯾﺷﺧدﻣت ﺑﺎﺷﯽ و ﺧواﺟﮫ ﻣﺑﺎرک ﺟﻠو اﻓﺗﺎدﻧد و
ﺷروع ﮐردﻧد ﺑﮫ ﻧﺷﺎن دادن ﺗﮏ – ﺗﮏ اﺗﺎق ھﺎ.
ﮐف اﺗﺎق اوّ ل ﺑﺎ ﻗﺎﻟﯽ ھﺎی اﻟوان ﻣﻔروش و
دﯾوار ھﺎ و ﺳﻘف آن ﺑﺎ اﺷﮑﺎﻟﯽ از ﭘرﻧدﮔﺎن و ﮔل ھﺎ و
ﮔﯾﺎھﺎن ﻋﺟﯾب و ﻏرﯾب ﺗزﯾﯾن ﺷده ﺑود.
در اﺗﺎق دوم ﻓرﺷﯽ ﮔﺳﺗرده ﻧﺑود و ﺑر دﯾوار
ھﺎی آن ﺗﺻﺎوﯾری از ﭘﺎدﺷﺎھﺎن ﺳﺎﺑق و ﺷﺎھزادﮔﺎن
ﻧﺎﻣدار ﺳﻠﺳﻠﮫ ی ﺻﻔوی ﺑﮫ ﭼﺷم ﻣﯽ ﺧورد .ﺑر دﯾوار
اﺗﺎق ﺳوم ﺗﺻﺎوﯾر ﭘﺎدﺷﺎھﺎن ﺳﻠﺳﻠﮫ ھﺎی دﯾﮕر اﯾران را
ﻧﻘﺎﺷﯽ ﮐرده ﺑودﻧد .در اﺗﺎق ﭼﮭﺎرم ﺗﺻﺎوﯾری از ﭘﮭﻠواﻧﺎن
ﺷﺎھﻧﺎﻣﮫ و دﯾوان ﻣﺎزﻧدران در ﺣﺎل ﺟﻧﮓ ﺑﺎ ﯾﮑدﯾﮕر ﺑر
روی دﯾوار ھﺎ دﯾده ﻣﯽ ﺷد .ﺗﺻوﯾر دﯾو ھﺎ را ﺑﮫ
ﺻورت ﺷﺎخ و دﻣدار ﮐﺷﯾده ﺑودﻧد .دﯾوارھﺎی اﺗﺎق ﭘﻧﺟم
را ﺑﺎ ﺻﺣﻧﮫ ھﺎﯾﯽ از ﺟﻧﮓ ھﺎی ﺷﺎه اﺳﻣﺎﻋﯾل ﺻﻔوی ﺑﺎ
دﺷﻣﻧﺎﻧش ﺗزﯾﯾن ﮐرده ﺑودﻧد.
در اﺗﺎق ھﺎی ﺣرم ﺧﺎﻧﮫ ،ﻧﻘش ھﺎﯾﯽ از دﺧﺗران
و ﭘﺳران دﯾده ﻣﯽ ﺷد ﮐﮫ ﭘﺳران را در ﺣﺎل دادن ﮔل ﺑﮫ
دﺧﺗر ھﺎ و دﺧﺗر ھﺎ را در ﺣﺎل دادن ﺟﺎم ﺷراﺑﯽ ﺑﮫ ﭘﺳر
ھﺎ ﻧﺷﺎن ﻣﯽ داد و در ھر اﺗﺎﻗﯽ رﺧﺗﺧواﺑﯽ ﮔﺳﺗرده ﺑود.
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ﯾوﺳف ﺷﺎه ﯾﮑﯽ از اﺗﺎق ھﺎی ﺣرم ﺧﺎﻧﮫ را
ﺑرای اﺳﺗراﺣت ﺧود اﻧﺗﺧﺎب ﮐرد و از ﺧواﺟﮫ ﻣﺑﺎرک
ﭘرﺳﯾد:
 ﺻﻧدوﻗﺧﺎﻧﮫ ی اﻟﺑﺳﮫ و ﺟواھرات زﻧﺎن ﺣرم درﮐﺟﺎﺳت؟
ﺧواﺟﮫ ﻣﺑﺎرک در ﺟواب ﻋرض ﮐرد:
 آن اﺗﺎق اﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾد ،وﻟﯽ درش ﻗﻔل اﺳت وﮐﻠﯾد آن ﻧزد ﺣﺳن آﻗﺎ ﺻﻧدوﻗدار اﺳت.
ﺣﺳن آﻗﺎ را ﺑﯽ درﻧﮓ ،ﺑﮫ دﺳﺗور ﺷﺎه ،ﺣﺎﺿر
ﮐردﻧد و او در اﺗﺎق ﺻﻧدوق ﺧﺎﻧﮫ را ﺑرای ﺑﺎزدﯾد ﺷﺎه
ﺑﺎز ﮐرد .اﺗﺎق ﺑزرﮔﯽ ﺑود ﮐﮫ در طول و ﻋرض آن
ﺻﻧدوق ھﺎﯾﯽ را ﭼﯾده ﺑودﻧد .در ﺻﻧدوق ھﺎ را ﺑرداﺷﺗﻧد
و زﯾ ﻧت آﻻت درون آن ھﺎ را ﺑﮫ ﻧظر ﺷﺎه رﺳﺎﻧدﻧد :ﺷﺎل
ھﺎی ﮔران ﻗﯾﻣت ﮐﺷﻣﯾر ،ﻟﺑﺎس ھﺎی ﺣرﯾر زﻧﺎﻧﮫ ،ﭘﺎرﭼﮫ
ھﺎی اﺑرﯾﺷﻣﯽ ،ﮔل ﺳﯾﻧﮫ ،ﮔوﺷواره و اﻧﮕﺷﺗری ھﺎی
ﺟواھر و ﮔردن ﺑَﻧد ھﺎی ﻣروارﯾد.
ﯾوﺳف ﺷﺎه ،ﺳﮫ دﺧﺗر داﺷت :دﺧﺗر ﺑزرگ
ﭼﮭﺎرده ﺳﺎل ،دﺧﺗر ﻣﯾﺎﻧﯽ ﯾﺎزده ﺳﺎل و دﺧﺗر ﮐوﭼﮏ
ھﺷت ﺳﺎﻟﮫ ﺑود .دو ﭘﺳر ﺷش و ﭼﮭﺎر ﺳﺎﻟﮫ ھم داﺷت .او
ﺑرای ھر ﮐدام از دﺧﺗر ھﺎﯾش ﯾﮏ ﻋدد ﮔل ﺳﯾﻧﮫ ،ﯾﮏ
ﺟﻔت ﮔوﺷواره و ﯾﮏ ﻋدد اﻧﮕﺷﺗری ،ﯾﮏ ﮔردن ﺑَﻧد،
ﯾﮏ دﺳت ﻟﺑﺎس و ﯾﮏ طﺎﻗﮫ ﺷﺎل طوس ٢٤و ﺑرای زﻧش
ھم ﯾﮏ دﺳت ﻟﺑﺎس و ﯾﮏ طﺎﻗﮫ ﺷﺎل طوس ﮐﻧﺎر ﮔذاﺷت
و ﺑﮫ دﺳت ﺧواﺟﮫ ﻣﺑﺎرک داد و ﮔﻔت:
 اﯾن ھﺎ را ﻣﯽ ﺑری ﺑﮫ ﻣﻧزل ﻗﺑﻠﯽ ﻣن در ﮐوﭼﮫ یدوم ﻗزوﯾن و ﺑﮫ دﺳت ﻋﯾﺎﻟم ﻣﯽ دھﯽ .ﺑﮫ آن ھﺎ ﺑﮕو
ﮐﮫ از ﺑﺎﺑت ﻣن دﻟواﭘس ﻧﺑﺎﺷﻧد و ﻓردا ﺻﺑﺢ ﭘﺳر
ھﺎﯾم را ﺑﮫ ﺣﺿور ﻣن ﺑﻔرﺳﺗﻧد.
ﺧواﺟﮫ ﻣﺑﺎرک ،آن اﺷﯾﺎء را ﮔرﻓت و ﺑﮫ ھﻣراه
دو ﻧﻔر ﻓرّ اش ﺑﮫ راه اﻓﺗﺎد.
 ﺷﺎﻟﯽ ﮐﮫ در ﺷﮭر طوس ،در ﺧراﺳﺎن ﺑﺎﻓﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود .در ﻣﺗن اﺻﻠﯽ "ﺷﺎلرﺿﺎﺋﯽ" .م
24
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ﺷب ﺷده ﺑود .ﺷﺎه ﺑﮫ ﺧواھش ﭘﯾﺷﺧدﻣت
ﺑﺎﺷﯽ ،ﺑﮫ اﺗﺎق اوّ ل ﺑرﮔﺷت .ﺷﻣﻌدان ھﺎی طﻼﯾﯽ را
روﺷن ﮐرده ﺑودﻧد .ﺳﻔره ی ﺷﺎم ﭘﮭن ﺑود .ﺷﺎه اوّ ل وﺿو
ﮔرﻓت و ﻧﻣﺎز ﻣﻐرب و ﻋﺷﺎء را ﺑﮫ ﺟﺎ آورد .ﺳﭘس ﺑر
ﺳر ﺳُﻔره ﻧﺷﺳت .ﭘﯾﺷﺧدﻣت ھﺎ ﻏذا ھﺎی ﻣﺗﻧوﻋﯽ ﺗﮭﯾّﮫ
دﯾده ﺑودﻧد .ﺷﺎه ﺷﺎم ﺧورد و ﺳﯾر ﮐﮫ ﺷد ،ﺳُﻔره را ﺑر
ﭼﯾدﻧد .آﻓﺗﺎﺑﮫ ﻟﮕن آوردﻧد و ﺷﺎه دﺳت ھﺎﯾش را ﺷﺳت.
ﻗﮭوه آوردﻧد ،ﺧورد و ﭘﺷت ﺳر آن ﻗﻠﯾﺎﻧﯽ ﺑراﯾش ﭼﺎق
ﮐردﻧد و او ﮐﺷﯾد.
در اﯾن ﻣوﻗﻊ ،اﺳد ﺑﯾﮓ ﻓرّ اش ﺑﺎﺷﯽ وارد ﺷد و
ﺑﮫ ﻋرض رﺳﺎﻧﯾد ﮐﮫ اواﻣر ﺷﺎه را ﺑﮫ ﺟﺎ آورده و اﻓرادی
را ﮐﮫ دﺳﺗور داده ﺑود ﺑﮫ زﻧدان ارک ﺗﺣوﯾل داده اﺳت.
ﺷﺎه ﻓرﻣود:
 ﺧﯾﻠﯽ ﺧوب ،ﺣﺎﻻ ﻣرﺧّﺻﯽ ﮐﮫ ﺑروی.ﭘس از آن ﺧواﺟﮫ ﻣﺑﺎرک آﻣد و ﻋرض ﮐرد ﮐﮫ
اﺷﯾﺎء را ﺑرده و رﺳﺎﻧده اﺳت و اﻓزود ﮐﮫ:
 ھﻣﺳر و دﺧﺗران ﺷﺎه از ﺑﺎﺑت ھدﯾﮫ ھﺎی ارﺳﺎﻟﯽ،ﺑﯽ ﻧﮭﺎﯾت ﺷﺎد ﺷدﻧد و ﻧﮫ ﻓﻘط از ﺑﺎﺑت او ﻧﮕران
ﻧﺑودﻧد ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ ﺧﺎطر ﺗرﻗﯽ ﻏﯾر ﻣﻧﺗظره ای ﮐﮫ
ﻧﺻﯾب ﺷوھر و ﭘدرﺷﺎن ﺷده اﺳت ،از ﺧوﺷﺣﺎﻟﯽ،
ﺳر از ﭘﺎ ﻧﻣﯽ ﺷﻧﺎﺧﺗﻧد.
ﺧﯾﺎل ﺷﺎه از ﺑﺎﺑت زن و ﻓرزﻧداﻧش آﺳوده ﺷد.
از ﺧواﺟﮫ ﻣﺑﺎرک و ﭘﯾﺷﺧدﻣت ﺑﺎﺷﯽ ،ﭘﺎره ای
ﺳﺋوال ھﺎی دﯾﮕر ﮐرد .ﭼﮭﺎر ﺳﺎﻋت از ﺷب ﮔذﺷﺗﮫ ﺑود،
ﺑرﺧﺎﺳت و ﺑﮫ ﺧواﺑﮕﺎھش رﻓت .رﺧﺗﺧواﺑش را ﮔﺳﺗرده
ﺑودﻧد.
ﻗﺑل از ﺧواب ﺑﮫ ﭘﯾﺷﺧدﻣت ﺑﺎﺷﯽ ﻓرﻣود:
 ﺑﮫ ﻓرﻣﺎﻧدھﺎن ﻧﮕﮭﺑﺎن ھﺎ ﺑﺳﭘﺎرﯾد ﮐﮫ ﻣﺛل ھﻣﯾﺷﮫ درھﻣﮫ ﺟﺎ ﻗراول ﺑﮕذارﻧد.
آﻧﮕﺎه ﺑﮫ رﺧﺗﺧواب رﻓت و ﺧواﺑﯾد .ﭘﯾﺷﺧدﻣت
ﺑﺎﺷﯽ و ﺧواﺟﮫ ﻣﺑﺎرک ھم ﺑﮫ اﺗﺎق ھﺎی ﺧود رﻓﺗﻧد.

35

ﻣﯾرزا ﻓﺗﺣﻌﻠﯽ آﺧوﻧدوف

ﺳﺗﺎرﮔﺎن ﻓرﯾب
ﺧورده

ﺗرﺟﻣﮫ :رﺳول ﭘدرام

ﺻﺑﺢ ﮐﮫ ﺷد ،ﯾوﺳف ﺷﺎه ﺑﮫ ﺗﺎﻻر ﺑﺎر ﻋﺎم
ﺗﺷرﯾف آورد .ﻣﻼ رﻣﺿﺎن ،ﻗرﺑﺎن ﺑﯾﮓ ،ﻣﯾرزا ﺟﻠﯾل و
ﯽ را ﮐﮫ از دوﺳﺗﺎن ﺷﺎه ﺟدﯾد و از ھر َﺟﮭَت
ﻣﯾرزا ذﮐ ّ
ﻣورد اﻋﺗﻣﺎدش ﺑودﻧد ،ﺑﮫ ﺣﺿور طﻠﺑﯾد .ﻣﻧﺻب ﻣﻼ
ﺑﺎﺷﯽ را ﺑﮫ ﻣﻼ رﻣﺿﺎن ،ﺳﭘﮭﺳﺎﻻری ﻗﺷون را ﺑﺎ ﻟﻘب
ﺧﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﻗرﺑﺎن ﺑﯾﮓ ،ﻣﻧﺻب وزﯾر اﻋظﻣﯽ را ﺑﮫ ﻣﯾرزا
ﯽ ﺳﭘرد و ﻣﻧﺻب ﻣﻧﺟّم ﺑﺎﺷﯽ را ﺑرای ھﻣﯾﺷﮫ ﻣﻧﺳوخ
ذﮐ ّ
ﮐرد ،ﭼون ﻣﻌﺗﻘد ﺑود اﯾن ﻣﻧﺟّم ھﺎ ﺟز ﺿرر و زﯾﺎن،
ﻧﻔﻌﯽ ﺑﮫ ﺣﺎل دوﻟت و ﻣﻠّت ﻧدارﻧد .دﺳﺗور ﻣؤﮐّد ﺻﺎدر
ﮐرد و ﮐﺗﺑﺎ ً ھم ﺑﮫ ﺣﮑّﺎم وﻻﯾت اﺑﻼغ ﻧﻣود ﮐﮫ ﻣﺑﺎدا از
اﯾن ﺑﮫ ﺑﻌد ﮐﺳﯽ ﺟرأت ﮐﻧد و ﺑر ﺧﻼف اﺣﮑﺎم ﺷرع
ﺷرﯾف ،ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﯽ را ﺑﯽ َﺟﮭَت ﻣورد آزار و ﺷﮑﻧﺟﮫ ﻗرار
داده و از او ﺑﺎج ﺑﮕﯾرد ،و ﯾﺎ ﺑﮫ طور دل ﺑﺧواھﯽ و ﺧود
ﺳر ﮐﺳﯽ را ﺟرﯾﻣﮫ و ﯾﺎ اﻋدام ﮐﻧد ،ﮔوش و ﺑﯾﻧﯽ ﺑﺑرد و
ﯾﺎ ﭼﺷم ﮐﺳﯽ را در آورد .ﻣﻔﺗش ھﺎی ﻗﺎﺑل اﻋﺗﻣﺎدی را
ھم ﺗﻌﯾﯾن ﮐرد ﺗﺎ ﺑﮫ وﻻﯾﺎت ﺑروﻧد ،از وﺿﻊ آن ﺟﺎ و
ﻧﯾﺎز ھﺎی اھﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﺧﺑر ﺷوﻧد و ﺑﯾﺎﯾﻧد و ﻧﺗﯾﺟﮫ را ﮔزارش
ﮐﻧﻧد.
ﯾوﺳف ﺷﺎه ،ﻣﻔﺗش ھﺎ را اﺣﺿﺎر و ﺑﮫ آﻧﺎن
ﮔوﺷزد ﮐرد ﮐﮫ:
از طرف ﻣن ﺑﮫ ﺣﺎﮐﻣﺎن وﻻﯾﺎت ﺑﮕوﯾﯾد ﮐﮫ از
ﺧدا ﺑﺗرﺳﻧد .ﻗدﻣﯽ ﺑﮫ ﻧﺎﺣ ّق ﺑر ﻧدارﻧد ،ﺧﻠق را ﻧﭼﺎﭘﻧد ،از
ﮐﺳﯽ رﺷوه ﻧﮕﯾرﻧد و ﯾﻘﯾن ﺑداﻧﻧد ﮐﮫ اﻧﺟﺎم اﯾن ﮔوﻧﮫ ﮐﺎر
ھﺎ ،ﺳراﻧﺟﺎم ﻣوﺟﺑﺎت ﺑدﺑﺧﺗﯽ و ھﻼﮐت آن ھﺎ را در ﭘﯽ
ﺧواھد آورد.
ﺧود ﺣﺎﮐﻣﺎن ،ﺑﺎرھﺎ ﺑﮫ ﭼﺷم ﺧود دﯾده اﻧد
ﮐﺳﺎﻧﯽ را ﮐﮫ از اﯾن طرﯾق ﻣﺎل و ﺛروﺗﯽ اﻧدوﺧﺗﮫ اﻧد ،و
آﺧراﻻﻣر ،ﯾﺎ ﺳر ﺧود را ﺑر ﺳر آن ﻧﮭﺎده اﻧد و ﯾﺎ در
ﮐﻣﺎل ﺧواری و ﺧﻔّت و ﻓﻘر و ذﻟّت ﺑﮫ روز ﺳﯾﺎه اﻓﺗﺎده
اﻧد .در اﯾران ،ﺧﺎﻧدان ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺛروﺗﯽ ﻧﺎﻣﺷروع ﺑﮫ
ﭼﻧﮓ آورده اﻧد ،ھرﮔز دوام و ﺑﻘﺎﯾﯽ ﻧداﺷﺗﮫ اﻧد .ﮐﺟﺎ
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رﻓت ﻣﻠﯾون ھﺎ ٢٥ﺛروت ﺟﻌﻔر ﺧﺎن داﻣﻐﺎﻧﯽ؟ ﺛروت و
ﺣﺷﻣت ﺳﻠﯾ م ﺧﺎن ﻗراﮔوزﻟو ﺑﮫ ﮐﺟﺎ رﻓت؟ ﮐﺟﺎ رﻓت
اﻣﻼک و ﻣﺳﺗﻐﻼت ﻣﯾرزا ﻧﻘﯽ ﺷﯾرازی؟ ﺷﺎھﺎن اﯾران
ھﻣﯾن ﮐﮫ ﺑﺑﯾﻧﻧد ﮐﺳﯽ از ﻋُﻣّﺎل دوﻟت ﭘول و ﺛروﺗﯽ ﺑﮫ ھم
زده اﺳت ،او را ﺑﮫ ﺑﮭﺎﻧﮫ ای زﯾر ﺷﮑﻧﺟﮫ ﻗرار داده و
ھﺳت و ﻧﯾﺳﺗش را از دﺳﺗش در ﻣﯽ آورﻧد؛ ﯾﺎ او را ﺑﮫ
ھﻼﮐت ﻣﯽ رﺳﺎﻧﻧد و ﯾﺎ ﺑﮫ ﺧﺎﮐﺳﺗر ﺳﯾﺎه ﻣﯽ ﻧﺷﺎﻧﻧد.
از اﯾن ﺑﺎﺑت ﺣﺎﮐﻣﺎن وﻻﯾﺎت را ﺑﺎ زاﻟوھﺎﯾﯽ ﻣﯽ
ﺗوان ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﮐرد ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﮑﯾدن ﺧون ﮐﺳﯽ ورم ﻣﯽ ﮐﻧﻧد
و ﭼون ﺻﺎﺣب ﺧون ،آن ھﺎ را ﻓﺷﺎر دھد ،ﺧوﻧﯽ را ﮐﮫ
ﻣﮑﯾده ﺑﺎﻻ ﻣﯽ آورﻧد .ﺑﻌﺿﯽ ھﺎ ﻣﯽ ﻣﯾرﻧد و ﺑرﺧﯽ ھم
رﻧﺟور ﻣﯽ ﺷوﻧد .وﻟﯽ اﮔر ﺣﮑﻣران ،ﺳﻠﯾم اﻟﻧﻔس و
درﺳﺗﮑﺎر ﺑﺎﺷد ،ﺑﮫ رزق و روزی ﺧود از راه ﺣﻼل ﻗﺎﻧﻊ
ﻣﯽ ﺷود و در ﻧﺗﯾﺟﮫ ھﻣﯾﺷﮫ در ﻣﻘﺎم ﺧود ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧد و
در ﻧظر ﻣردم ،ﻋزﯾز و در ﭼﺷم ﭘﺎدﺷﺎھﺎن ،ﺳﻠﯾم و
درﺳﺗﮑﺎر ،ﺟﻠوه ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و روز ﺑﮫ روز ﺑر ﻣﻘﺎم و
ﻣﻧزﻟت ﺷﺎن اﻓزوده ﻣﯽ ﺷود.
ﭘس از اﯾراد اﯾن ﺳﺧﻧﺎن ،ﺷﺎه ﻣﻔﺗش ھﺎ را
ﻣرﺧص ﮐرد .ﺳﭘس دﺳﺗور داد ﮐﮫ در ﻣﯾزان ﻣﺎﻟﯾﺎت
ﺗﺧﻔﯾ ف دھﻧد ،و اﻣر ﻓرﻣود در ھﻣﮫ ﺟﺎ ،ﺟﺎده ،و ھر ﺟﺎ
ﮐﮫ ﻻزم ﺑﺎﺷد ،ﭘل و ﮐﺎرواﻧﺳرا ،و در وﻻﯾﺎت،
ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن و ﻣدرﺳﮫ ﺗﺄﺳﯾس ﮐﻧﻧد و ﺑرای ﺗﺄﻣﯾن آب در
ﻣﻧﺎطق ﮐم آب ،اﻗداﻣﺎﺗﯽ ﺑﮫ ﻋﻣل آورﻧد .ﺑﮫ زﻧﺎن ﺑﯾوه و
ﮐودﮐﺎن ﯾﺗﯾم و ﺑﯽ ﺳرﭘرﺳت و اﻓراد ﮐور و ﻋﻠﯾل ،ﮐﻣﮏ
ھﺎی ﻻزم ﺑﺷود .و ﻧﺑﺎﯾد ھر ﮔدای ﺑﯽ ﺳر و ﭘﺎﯾﯽ در
وﻻﯾﺎت ﺑﺗواﻧد ﻟﺑﺎس روﺣﺎﻧﯾت ﭘوﺷﯾده و در ﺳﻠﮏ
روﺣﺎﻧﯾﺎن در آﯾد .اﯾن ﮐﺎر ﺑﺎﯾد طﺑق ﺿﺎﺑطﮫ و ﻗﺎﻋده ای
ﺧﺎص و ﺑﺎ داﺷﺗن ﻣﺟوز از ﻣﻼﺑﺎﺷﯽ ﺻورت ﺑﮕﯾرد و
ﺗﻌداد روﺣﺎﻧﯾﺎن ھم ﻣﻌﯾّن و ُﻣ َﺷﺧّص و زﯾﺎده از ﺣد ّ ﻧﯾﺎز
ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻧﺑﺎﺷد .ﺑرای ﻋﻠﻣﺎ از ﺧزاﻧﮫ ی دوﻟت ﺣﻘوق و
25
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ﻣﻘرری ﺑر ﻗرار ﺷود ﺗﺎ ﻣﺣﺗﺎج ﺣﮑوﻣت ﻧﺑﺎﺷﻧد و
ﻣﺄﻣوران دوﻟﺗﯽ را ﻋﻣﻠﮫ ی ظﻠم ﺧطﺎب ﻧﮑﻧﻧد .ﺣقّ
ﻗﺿﺎوت از روﺣﺎﻧﯾﺎن ﺳﻠب و ﺑﮫ اﻓراد ﺻﻼﺣﯾّت دار
ﺳﭘرده ﺷود ﺗﺎ ﻣﻠّت ﺑرای ﺣ ّل دﻋﺎوی ﺧود ﻧﯾﺎزی ﺑﮫ
روﺣﺎﻧﯾﺎن ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد و ﺑرای رﻓﻊ ﻣﺷﮑﻼت ﺧود ﺑﮫ
آﻧﺎن ﻣراﺟﻌﮫ ﻧﮑﻧﻧد ﺗﺎ ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب ،ﺑﯾن دوﻟت و ﻣﻠّت
ﺷﮑﺎف اﯾﺟﺎد ﻧﺷود .ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﻘرّ ر ﻓرﻣود ﮐﮫ :وﺟوھﺎت
ﺧﯾرﯾﮫ ،ﺑرای دادن ﺑﮫ ﻓﻘرا و ﻧﯾﺎزﻣﻧدان ،در ھﻣﮫ ﺟﺎ در
اﺧﺗﯾﺎر ﭼﮭﺎر ﺷﺧص ﺻﺎﻟﺢ ﻗرار ﺑﮕﯾرد و ﺑﺎ ﻗﯾد در
دﻓﺗری ،ﺑﮫ دﯾوان ﻣﺣﺎﺳﺑﺎت اراﺋﮫ ﺷود ﺗﺎ ﺑﻌﺿﯽ از ﻓﻘرا
از وﺟوه ﺧﯾرﯾﮫ ﺑﮭره ﻣﻧد و ﺑرﺧﯽ دﯾﮕر ﺑﯽ ﺑﮭره ﻧﻣﺎﻧﻧد.
ھﻣﭼﻧﯾن اﻣر ﻓرﻣود ﮐﮫ :ﮐﺳﯽ ﺧﻣس و ﻣﺎل اﻣﺎم ﻧدھد ﺗﺎ
اوﻻد رﺳول ﺻﻠﯽ ﷲ از ذﻟت ﮔداﯾﯽ و درﯾوزﮔﯽ رھﺎﯾﯽ
ﯾﺎﺑﻧد و ﻣﺛل ﺑﻘﯾﮫ ی ﻣردم دﻧﺑﺎل ﮐﺳب و ﮐﺎر ﺑروﻧد و
اﻣرار ﻣﻌﺎش ﮐﻧﻧد.
ﻋﻠﻣﺎ در ﺗﺄﯾﯾد اواﻣر ﯾوﺳف ﺷﺎه ،ﻓﺗوا ھﺎﯾﯽ را
از ﮐﺗﺎب ھﺎی ﻓﻘﮫ اﺳﺗﺧراج و اراﺋﮫ ﮐردﻧد .ﮐﺗﺑﺎ ً ﺑﮫ
وﻻﯾﺎت اﺑﻼغ ﺷد ﮐﮫ از اﯾن ﭘس ﻣﺑﺎدا اﺣدی ﺟرأت ﮐﻧد و
ﺑﮫ ﺷﺎه ،وزراء و ﯾﺎ ﺧﺎدﻣﺎن درﺑﺎر ،ﭘﯾﺷﮑش و ﯾﺎ ﭘﺎی
اﻧداز ﺑدھد و ﯾﺎ از طرﯾق دادن رﺷوه ﺗَوَ ﻗﱡﻊ اﺣراز ﻣﻘﺎم و
رﺳﯾدن ﺑﮫ ﺣﮑوﻣت ﺟﺎﯾﯽ را داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،ﺑﻠﮑﮫ ﮐﺎرداﻧﯽ و
ﺧدﻣﺗﮕزاری ﺑﺎﯾد ﻣﻼک ﺗرﻗﯽ و ﭘﯾﺷرﻓت ﻗرار ﺑﮕﯾرد.
ﻣﺎﻟﯾﺎت ھر وﻻﯾت ﺑﺎﯾد ﺗَوَ ﺳﱡط اﺷﺧﺎﺻﯽ اﻣﯾن و درﺳﺗﮑﺎر
ﺟﻣﻊ آوری ﺷود و در ﺧزاﻧﮫ ی ھﻣﺎن وﻻﯾت ﺑﻣﺎﻧد و ﺑﮫ
ھﻧﮕﺎم ﺿرورت؛ ﻣﺧﺎرج درﺑﺎر ،طﺑق ﺣﺳﺎب و ﮐﺗﺎب
ﺣواﻟﮫ ﺷود ﺗﺎ ﭘرداﺧت ھزﯾﻧﮫ ھﺎی درﺑﺎری ،ﺑﺎری ﺑر
دوش رﻋﯾت ﻧﺑﺎﺷد .ھﻣﭼﻧﯾن ﺑرای ازدﯾﺎد ﻧﻘدﯾﻧﮕﯽ ﺧزاﻧﮫ
ی ﻣﻣﻠﮑت ﻣﻘرّ ر ﺷد ﮐﮫ ﺗﺟّﺎر ،ﺑﯾﮓ زاده ھﺎ ،ﺧﺎن زاده
ھﺎ ،ﺷﺎھزادﮔﺎن و ﺣﺗ ّﯽ روﺣﺎﻧﯾﺎن و ﺳﺎدات و ﺳﺎﯾر
اﺻﻧﺎف و اﻗﺷﺎر ﻣﻠّت ﯾﮏ در ده در آﻣد ﺣﺎﺻﻠﮫ از
اﻣﻼک و ﻣﺳﺗﻐﻼت ﺧود در ﺷﮭر ،و ﯾﮏ در ﺑﯾﺳت آن را
در روﺳﺗﺎ ﺑﮫ ﺧزاﻧﮫ ی ﻣﻣﻠﮑت وارﯾز ﮐﻧﻧد و ھرﮔز وﻗﻔﮫ
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ای در اﻣر ﭘرداﺧت ﺣﻘوق و ﻣواﺟب اﻓراد ﻗﺷون و
ﻣﺄﻣوران دوﻟت ﺑﮫ وﺟود ﻧﯾﺎﯾد ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ از
ﺧزاﻧﮫ ی وﻻﯾﺎت ﭘرداﺧت ﺷود؛ در ﻏﯾر اﯾن ﺻورت
ﻣوﺟﺑﺎت ﺷرﻣﺳﺎری ﻣﻘﺎم ﺳﻠطﻧت ﻓراھم ﺧواھد ﺷد.
ﺗوﻣﺎﻧﯽ ﯾﮏ ﺷﺎھﯽ از ﻗﯾﻣت اﻣﻼک و ﻣﺳﺗﻐﻼت
ﺧرﯾد و ﻓروش ﺷده ،ﺑرای ﺧزاﻧﮫ ی ﻣﻣﻠﮑت ﻣﻧظور
ﮔردد و رﺳم ﻣوﺟود ﺑﯾﻊ و ﺷرا ٢٦از ﻣﯾﺎن ﺑرود؛ ﭼون
اﻓراد ﭘوﻟدار ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﭼﻧﯾن رﺳﻣﯽ ﭘول ﻧزول ﻣﯽ
دھﻧد و ﺑﺎﻋث ﺑﯾﭼﺎرﮔﯽ ﻣﺳﺗﻣﻧدان ﻣﯽ ﺷوﻧد و ﻣﺎل و
اﻣﻼک آﻧﺎن را ﺑﮫ ﺑﮭﺎﯾﯽ ﻧﺎزل از ﭼﻧﮕﺷﺎن در ﻣﯽ آورﻧد.
ﯾوﺳف ﺷﺎه ﻣﯽ داﻧﺳت ﮐﮫ ﻣﯾر آﺧور ،٢٧در
ﻓﺻل ﺗﺎﺑﺳﺗﺎن اﺳب ھﺎی اﺻطﺑل ﺳﻠطﻧﺗﯽ را ﺑﮫ ﯾﯾﻼق
ﻣﯽ ﺑرد و ﺑﮫ ﺑﮭﺎﻧﮫ ی ﭼرا و ﺗﯾﻣﺎر اﺳب ھﺎ ،اھﺎﻟﯽ
اطراف را اذﯾّت و آزار و ﻣراﺗﻊ آن ھﺎ را ﻏﺎرت ﻣﯽ
ﮐﻧد ،اﻣﯾر ﺗوﭘﺧﺎﻧﮫ ھم از ﺧزاﻧﮫ ی دوﻟت ﭘول ﻣﯽ ﮔﯾرد
ﮐﮫ ﺣﻘوق ﺗوﭘﭼﯽ ھﺎ را ﺑدھد وﻟﯽ در ﻋوض ،ﭘول ھﺎ را
ﺑﮫ ﺟﯾب ﻣﯽ زﻧد؛ ﺧزاﻧﮫ دار ﻣﻣﻠﮑت ھم ﻣﺑﻠﻎ ھﻧﮕﻔﺗﯽ از
ﭘول ﺗﻘﻠﺑﯽ وارد ﺧزاﻧﮫ ﮐرده ﺑود و ﺑﮫ ﻣردم ﻣﯽ داد؛ واﻟﯽ
ﻗزوﯾن ھم رﺷوه ی ﺑﯽ ﺣد ّ و ﺣﺻری از ﻣردم ﻣﯽ
ﮔرﻓت و ﻓﻘرا را ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ ﺻدای اﻋﺗراض ﮐﺳﯽ ﺑﻠﻧد
ﻧﺷود از داروﻏﮫ ھﺎی دوﻟﺗﯽ ﻣﯽ ﺗرﺳﺎﻧد؛ رؤﺳﺎی
ﻣﺣﻼت ھم ﺑﮫ ﻧظﺎﻓت ﻣﻌﺎﺑر ﺗَوَ ﺟﱡﮭﯽ ﻧﻣﯽ ﮐردﻧد .ﻟذا ھﻣﮫ
ی آن ھﺎ را از ﮐﺎر ﺑرﮐﻧﺎر ﮐرد ،و ﺑﮫ ﺟﺎﯾﺷﺎن اﻓرادی
ﻻﯾق ﺑﮫ ﮐﺎر ﮔﻣﺎﺷت.
ھﻣﯾﻧﮑﮫ ﻣﻼﺑﺎﺷﯽ در زﻧدان ارک از زﻧداﻧﺑﺎن ھﺎ
ﺷﻧﯾد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺟﺎی او ،ﻣﻼ رﻣﺿﺎن را ﻧﺷﺎﻧده اﻧد ،دق
ﻣرگ ﺷد و ﻣرد.
ﻋﻼوه ﺑر اﻗداﻣﺎﺗﯽ ﮐﮫ اﺷﺎره ﺷد ،ﯾوﺳف ﺷﺎه
دﺳﺗور داد ﮐﮫ ﮐوﭼﮫ ھﺎی ﻗزوﯾن را ﺗﻌرﯾض و ﭼﺎﻟﮫ
ﭼوﻟﮫ ھﺎ را ﭘر ﮐﻧﻧد ﺗﺎ رھﮕذران در آن ھﺎ ﻧﯾﻔﺗﻧد .ﺑرای
 داد و ﺳﺗد ،ﺧرﯾد و ﻓروش .م27
 رﺋﯾس اﺻطﺑل و ﻣﮭﺗران .م26
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رﺳﯾدﮔﯽ ﺑﮫ ﺷﮑﺎﯾﺎت ﻣردم ،ﻗﺎﻋده و ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺗﻌﯾﯾن ﮐرد و
دﺳﺗور داد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧﺎطر ﺧﺷﮑﺳﺎﻟﯽ ،از اﻧﺑﺎر ﻏﻠﮫ ی
ﺳﻠطﻧﺗﯽ ﺑﮫ ﻓﻘرا ﮔﻧدم داده ﺷود و اواﻣری ﺻﺎدر ﮐرد ﺗﺎ ،
ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺣ ّل ﻣﺷﮑل ﺑﯽ آﺑﯽ ،ﺟﻠﺳﮫ ای از اﻓراد
ﺻص و ﻣﻘﻧّﯽ ھﺎی ﻣﺎھر ﺗﺷﮑﯾل ﺷود و ﻧﺗﯾﺟﮫ ی
ُﻣﺗَ َﺧ ِ ّ
ﻣذاﮐرات ﺑﮫ ﺻورت ﮐﺗﺑﯽ ﺑﮫ ﻋرض ﺑرﺳد.
در آن اﯾﺎم ﻋده ای از اﺗﺑﺎع ھﻠﻧدی در ﯾﮑﯽ از
ﻣﻧﺎطق ﺳﺎﺣﻠﯽ ﺧﻠﯾﺞ ﻓﺎرس ﺳﮑوﻧت داﺷت .ھﯾﺄﺗﯽ از آﻧﺎن
َﺟﮭَت ﻋﻘد ﻗرارداد ھﺎی ﺗﺟﺎری ﺑﺎ دوﻟت اﯾران ،وارد
ﻗزوﯾن ﺷد .اﻋﺿﺎی ھﯾﺄت ﺑﮫ ﺣﺿور ﺷﺎه رﺳﯾدﻧد .ھﻣﮫ
ی آﻧﺎن از ھوش و ﻓراﺳت ﺷﺎه و آﯾﯾن ﮐﺷورداری او
دﭼﺎر ﺷﮕﻔﺗﯽ ﺷدﻧد و ﭘس از ﻋﻘد ﻗرارداد ھﺎی ﻣورد
ﻧظر ،ﺑﺎ ﺗ ُﺣف و ھداﯾﺎ ﻣراﺟﻌت ﮐردﻧد.
از ﺟﻠوس ﯾوﺳف ﺷﺎه ﺑﮫ ﺗﺧت ﺳﻠطﻧت ﯾﮏ ھﻔﺗﮫ
ﮔذﺷت .او ھر روز ﻧﺷﺎﻧﮫ ھﺎی ﻣﺛﺑت ﺗﺎزه ای از ﺣﺳن
ﺳﯾﺎﺳت و ﻋداﻟت از ﺧود ﺑروز ﻣﯽ داد و ﻣردم ھم آن ھﺎ
را ﺑﮫ ﭼﺷم ﺧود ﻣﯽ دﯾدﻧد .روزﮔﺎر ﺑﮭروزی و ﺳﻌﺎدت
اﯾران ﻓرا رﺳﯾده ﺑود .وﻟﯽ ﭼﮫ ﺳود! آدم ھﺎ ﻗدر ﺧوﺑﯽ و
ﺧوﺷﺑﺧﺗﯽ را ﻧﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳﻧد .ﻣﮕر ﺟد ّ ﻣﺎ ،ﺑﺎﺑﺎ آدم و ﻣﺎدر
ﺑزرگ ﻣﺎ ﻧﻧﮫ ﺣوّ ا ،در ﺑﮭﺷت ﭼﮫ ﮐم داﺷﺗﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ ﺳر
ﭘﯾﭼﯽ از ﻓرﻣﺎن ﺧدا از آن ﺟﺎ راﻧده ﺷدﻧد؟! ﺳرﺷت آدﻣﯽ
ھﻣﯾن اﺳت.
ﻣردم ﻗزوﯾن دﯾﮕر ﻣﺛل ﮔذﺷﺗﮫ ھر روز آدم
ھﺎی ﺷﻘﮫ ﺷده را آوﯾزان ﺑر در ﻗﻠﻌﮫ ھﺎ ﻧﻣﯽ دﯾدﻧد و
ﻗطﻌﮫ ،ﻗطﻌﮫ ﮐردن اﺷﺧﺎص ﺑﮫ دﺳت ﺟﻼدان را در
ﻣﯾدان ﺷﺎه و ﺻﺣﻧﮫ ھﺎی اﻋدام در ﻣﻼء ﻋﺎم و ﯾﺎ در
آوردن ﭼﺷم ﮐﺳﯽ را ﻣﺷﺎھده ﻧﻣﯽ ﮐردﻧد .و اﯾن ﻣوﺿوع
ﺑرای آن ھﺎ ﻋﺟﯾب ﻣﯽ ﻧﻣود .اوّ ل ﮔﻔﺗﻧد :
"ﺑﮫ طوری ﮐﮫ ﭘﯾداﺳت ،اﯾن ﭘﺎدﺷﺎه ﺟدﯾد ،آدم
ﺑﺳﯾﺎر دل رﺣم و ﺑﺎ ﺷﻔﻘﺗﯽ اﺳت".
و ﺑﻌد ﺷروع ﮐردﻧد ﺑﮫ اﯾراد ﮔرﻓﺗن از رأﻓت و
ﻣﮭرﺑﺎﻧﯽ او و اﯾن ﻋﻣل را ﺑﮫ ﺣﺳﺎب ﺳﺳت ﻋﻧﺻری و
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ﺑﯽ ﻟﯾﺎﻗﺗﯽ اش ﮔذاﺷﺗﻧد .ﻋﻼوه ﺑر اﯾن اﯾراد ھﺎ ،ھزار
ﺟور ﻋﯾب دﯾﮕر ھم در ﯾوﺳف ﺷﺎه ﯾﺎﻓﺗﻧد .ﺧﻼﺻﮫ اﯾﻧﮑﮫ،
زﻧدﮔﯽ آرام و ﺑﯽ دﻏدﻏﮫ در زﯾر ﺳﺎﯾﮫ ی ﺳﻠطﻧت ﭼﻧﯾن
ﭘﺎدﺷﺎه رﺋوﻓﯽ را ﺑرای ﺧودﺷﺎن ﺑﯽ ﻧﮭﺎﯾت ﻣﻼل آور و
ﺧﺳﺗﮫ ﮐﻧﻧده ﻣﯽ داﻧﺳﺗﻧد.
ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺳﺎﺑق ﮐﮫ از ﮐﺎر ﺑرﮐﻧﺎر ﺷده ﺑودﻧد ،ﺑﮫ
ﻧﯾت ﻣردم ﭘﯽ ﺑردﻧد و از ﻓرﺻت ﭘﯾش آﻣده ﺑﯾﺷﺗرﯾن
اﺳﺗﻔﺎده را ﺑرای اﺟرای ﻣﻘﺎﺻد ﺧود ﮐردﻧد.
ھر ﮐﺳﯽ ﺑﮫ ﻧوﻋﯽ ﺑﮫ ﻓﮑر ﺗوطﺋﮫ ﭼﯾﻧﯽ و ﺑﻠوا
اﻓﺗﺎد .طوﻟﯽ ﻧﮑﺷﯾد ﮐﮫ در ﻗزوﯾن ﺷورش ﻋظﯾﻣﯽ ﺑر ﭘﺎ
ﺷد .ﻣﺣرّ ک اﺻﻠﯽ اﯾن ﺷورش ،ﻣﯾرآﺧور ﺳﺎﺑق ﺑود ﮐﮫ
روزی در ﺧﯾﺎﺑﺎن ﺑﮫ ﺧزاﻧﮫ دار ﺳﺎﺑق ﺑر ﻣﯽ ﺧورد و از
او ﻣﯽ ﭘرﺳد:
 ﻣﯾرزا ﺣﺑﯾب ﺗرا ﻗﺳم ﻣﯽ دھم ﺑﮫ ﺧدا ،ﺑﮕو ﺑﺑﯾﻧمﻣردم در ﺑﺎره ی ﺷﺎه ﺟدﯾد ﭼﮫ ﻧظری دارﻧد؟
ﻣﯾرزا ﺣﺑﯾب ﺟواب ﻣﯽ دھد:
 ﻣردم از ﭘﺎدﺷﺎه ﺗﺎزه ﻣﺗﻧﻔرﻧد و او را آدﻣﯽ ﺿﻌﯾفاﻟﻧﻔس و ﺑﮫ درد ﻧﺧور ﻣﯽ داﻧﻧد.
ﻣﯾرآﺧور:
 ﻣﯾرزا ﺣﺑﯾب ،ﺑﮫ ﺧدا ،ﻣردم از ﻣن و ﺷﻣﺎ ﺑﯾﺷﺗر ﻣﯽﻓﮭﻣﻧد و راﺳت ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد ،ﻋﺟب ﺣﻣﺎﻗﺗﯽ؟! ﯾﮏ
زﯾن دوز ﺑﯽ ﺳر و ﭘﺎﯾﯽ را آوردﯾم و ﺷﺎه ﺧودﻣﺎن
ﮐردﯾم و دﺳﺗﯽ ،دﺳﺗﯽ ﺧودﻣﺎن را ﺗوی ھﭼل
اﻧداﺧﺗﯾم؟! ﻋوض ﻗدرداﻧﯽ از ﺧدﻣﺎت ﺻﺎدﻗﺎﻧﮫ ی
ﻣﺎ ،ﻣﻘﺎم و ﻣﻧﺻب ﻣﺎ را ھم از دﺳﺗﻣﺎن ﮔرﻓت و
ﺣﺎﻻ در ھﻣﮫ ی وﻻﯾﺎت ﺑﮫ اﻧدازه ی ﯾﮏ ﺳﮓ ارج
و ﻗرب ﻧدارﯾم .ﺑﮫ ﺧدا ،ﺧﻔّت و ﺧواری ھم ﺣد ّی
دارد ...
ﺧزاﻧﮫ دار:
 ﻣﮕر ﻣﺎ ﺑودﯾم ﮐﮫ او را ﭘﺎدﺷﺎه ﮐردﯾم؟! ﺷﺎه ﻋﺑّﺎسﺑود ﮐﮫ اﻣر ﻓرﻣود و ﻣﺎ ھم ﭼﺎره ای ﻏﯾر از اطﺎﻋت
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از اﻣر او ﻧداﺷﺗﯾم و ﮐﺎر دﯾﮕری از دﺳﺗﻣﺎن ﺳﺎﺧﺗﮫ
ﻧﺑود.
ﻣﯾرآﺧور:
 ﺧب ،ﺷﺎه ﻋﺑّﺎس ،در آن ﻣوﻗﻊ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑود و ﻣﺎ ھمﻣطﯾﻊ ﻓرﻣﺎن او ﺑودﯾم .وﻟﯽ ﺣﺎﻻ ﮐﮫ ﺷﺎه ﻋﺑّﺎس
ﻧﯾﺳت ،ﭼﮫ اﺷﮑﺎﻟﯽ دارد ﮐﮫ ﻣﺎ اﯾن ﻣﻠﻌون ﺑﯽ دﯾن را
ﮐﮫ ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد ﺗﻧﺎﺳﺧﯽ ٢٨ھم اﺳت ،از ﺗﺧت ﺑﮫ زﯾر
ﺑﮑﺷﯾم و ھﻼﮐش ﮐﻧﯾم .و ﺑﻌد ﺷﺎھزاده ای از دودﻣﺎن
ﺻﻔوﯾﮫ را ﺑﮫ ﺗﺧت ﺳﻠطﻧت ﺑﻧﺷﺎﻧﯾم .ھر ﭼﮫ ﺑﺎﺷد ،ﺑﮫ
ﺧﺎطر اﺻل و ﻧﺳﺑش ھم ﮐﮫ ﺷده ،ﺑرای ﻣﻘﺎم
ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺳزاوار ﺗر اﺳت.
ﺧزاﻧﮫ دار:
 ﺣ ّق ﺑﺎ ﺗﺳت .ﮐﺎﻣﻼً ﺑﺎ ﺗو ھم ﻋﻘﯾده ام .اﻣّﺎ از دﺳتﻣﺎ ﺗﻧﮭﺎ دو ﻧﻔر ﭼﮫ ﮐﺎری ﺳﺎﺧﺗﮫ اﺳت؟ ﺑﮭﺗر اﺳت
ﺑروﯾم ﭘﯾش اﻣﯾر ﺗوﭘﺧﺎﻧﮫ و ﻧظر او را ھم ﺟوﯾﺎ
ﺷوﯾم .ھر ﭼﮫ ﺑﺎﺷد او را ھم ﻣﺛل ﻣﺎ از ﮐﺎر ﺑﯽ ﮐﺎر
ﮐرده اﻧد.
ھر دو ﺑﮫ ﻣﻼﻗﺎت اﻣﯾر ﺗوﭘﺧﺎﻧﮫ رﻓﺗﻧد .اﻣﯾر
ﺗوﭘﺧﺎﻧﮫ از دﯾدن آن ھﺎ ﺧوﺷﺣﺎل ﺷد و ﺑﺎ دﻗّت ﺑﮫ ﺣرف
ھﺎﯾﺷﺎن ﮔوش داد .او ھم ﺑرای ﻗﯾﺎم ﻋﻠﯾﮫ ﯾوﺳف ﺷﺎه روی
ﻣواﻓق ﻧﺷﺎن داد و ﮔﻔت:
 اﯾن ﮐﺎر ﺑدون ھﻣدﺳﺗﯽ ﺑﺎﻗرﺧﺎن ،ﻓرﻣﺎﻧده ﺳوارهﻧظﺎم اﻣﮑﺎن ﭘذﯾر ﻧﯾﺳت.
اﻣﯾر ﺗوﭘﺧﺎﻧﮫ:
 ﺑﺎﻗر ﺧﺎن از ﺑﮭﺗرﯾن دوﺳﺗﺎن ﻣن اﺳت .راﺿﯽﮐردن او ﺑﺎ ﻣن .ﺑﮫ او ﻣﯽ ﮔوﯾم ﮐﮫ ﺑﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑودن
اﯾن ﯾوﺳف ﺷﺎه ﺑﯽ دﯾن ،دﯾر ﯾﺎ زود ،ھﻣﺎن ﺑﻼﯾﯽ ﮐﮫ
ﺑر ﺳر ﻣﺎ آﻣد ،ﺳر او ھم ﺧواھد آﻣد .ﭘس ﻋﻼج
واﻗﻌﮫ را ﻗﺑل از وﻗوع ﺑﺎﯾد ﮐرد .ﻣطﻣﺋﻧم ﮐﮫ ﺣرف
ﻣن در ﺑﺎﻗرﺧﺎن ﻣؤﺛ ّر ﺧواھد اﻓﺗﺎد .واﻧﮕﮭﯽ ﺷﻧﯾده ام
 آﻧﮑﮫ ﻣﻌﺗﻘد اﺳت ﺑﮫ ﺗﻧﺎﺳﺦ ارواح در اﺟﺳﺎد ﭼﻧﺎﻧﮑﮫ ﻣﺣﺗوﯾﺎت ﮐﺗﺎﺑﯽ راﻧﺳﺧﮫ ﮐﻧﻧد در ﮐﺗﺎﺑﯽ دﯾﮕر .دھﺧدا
28

42

ﻣﯾرزا ﻓﺗﺣﻌﻠﯽ آﺧوﻧدوف

ﺳﺗﺎرﮔﺎن ﻓرﯾب
ﺧورده

ﺗرﺟﻣﮫ :رﺳول ﭘدرام

ﮐﮫ در ﻣراﺳم ﺳﻼم دﯾروز ،ﺷﺎه ﺑر او ﺧﺷم ﮔرﻓﺗﮫ و
او را ﻣﻼﻣت ﮐرده اﺳت ﮐﮫ ﺑرای ﺧواﻧدن ﻧﻣﺎز ،در
ﺣﺎل ﻣﺳﺗﯽ وارد ﻣﺳﺟد ﺷده اﺳت.
اﮔر ﺑﺎﻗرﺧﺎن ﻣواﻓﻘت ﮐﻧد ،ﻓرج ﺧﺎن ،ﻓرﻣﺎﻧده
ﭘﯾﺎده ﻧظﺎم ھم ﻣواﻓﻘت ﺧواھد ﮐرد .ﻓرج ﺧﺎن ﭘﺳر ﻋﻣوی
ﺑﺎﻗرﺧﺎن و در ﺿﻣن داﻣﺎد او ھم اﺳت و ھﯾﭻ وﻗت روی
ﺣرف او ،ﺣرﻓﯽ ﻧﻣﯽ زﻧد .وﻟﯽ ﺷﻣﺎ ﻧزد واﻟﯽ ﺳﺎﺑق
ﻗزوﯾن ھم ﺑروﯾد و او را ھم ﺑﮫ ھم دﺳﺗﯽ راﺿﯽ ﺑﮑﻧﯾد.
از او ﺑﺧواھﯾد ﮐﮫ در اﯾن ﻣورد ﺑﺎ رؤﺳﺎی ﺳﺎﺑق ﻣﺣﻼت
و داروﻏﮫ ھﺎ ﺻﺣﺑت ﺑﮑﻧد و ﺟﻠب ﻣواﻓﻘت آن ھﺎ را ﺑﮫ
ﻋﮭده ﺑﮕﯾرد.
ﺳران ﻏﺎﺋﻠﮫ از ھم ﺟدا ﺷدﻧد ﺗﺎ ھر ﯾﮏ ﺑﮫ
دﻧﺑﺎل اﻧﺟﺎم ﺗَﻌَﮭﱡدات ﺧود ﺑرود.
ﻧﻘﺷﮫ ای ﮐﮫ ﭼﯾده ﺷده ﺑود ،ﺧﯾﻠﯽ زودﺗر از
آﻧﭼﮫ ﮐﮫ اﻧﺗظﺎرش ﻣﯽ رﻓت ،ﺑﮫ ﻣرﺣﻠﮫ ی اﺟراء در آﻣد.
ﺑﯾﺷﺗر از ﺳﮫ و ﯾﺎ ﭼﮭﺎر روز طول ﻧﮑﺷﯾد ﮐﮫ
ھﻣﮫ ی اﺷﺧﺎص ﻣورد ﻧظر طرق ﻣﻼﻗﺎت ﻗرار ﮔرﻓﺗﻧد و
ھﻣﮕﯽ ﺑرای ﺷروع ﻏﺎﺋﻠﮫ ،اﺑراز آﻣﺎدﮔﯽ ﮐردﻧد .ﯾﺎﻏﯾﺎن
ﻗرار ﮔذاﺷﺗﻧد ﮐﮫ:
 ﺻﺑﺢ روز ﺷﻧﺑﮫ ،ﮐﺎخ ﺳﻠطﻧﺗﯽ را ﻣﺣﺎﺻره ﮐﻧﻧد وﺑﺎ ﺣﻣﻠﮫ ﺑﮫ داﺧل ﻗﺻر ،ﯾوﺳف ﺷﺎه را از ﺗﺧت ﺑﮫ
زﯾر آورده و ﺑﮫ ھﻼﮐت ﺑرﺳﺎﻧﻧد؛ و در ﭘﯽ آن ،ﯾﮏ
ﻧﻔر از ﺗﺑﺎر ﺻﻔوﯾﮫ را ﺑﮫ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺑرﮔزﯾﻧﻧد.
ﺻﺑﺢ روز ﻣوﻋود و ﭘﯾش از ﺑﺎز ﺷدن در ھﺎی
ﻗﺻر ،ﻋده ی زﯾﺎدی از اﻓراد ﻣُﺳﻠﱠﺢ ،ﺳواره و ﭘﯾﺎده ،آن
را ﻣﺣﺎﺻره ﮐردﻧد.
ﯾوﺳف ﺷﺎه ﺑﮫ ﻣﺣض اطّﻼع از ﻣﺎﺟرا ،دﺳﺗور
داد ﮐﮫ در ھﺎی ﻗﺻر را ﺑﺎز ﻧﮑﻧﻧد .او ﺣوادث آن روز
را ﻣﯽ ﺗواﻧﺳت از ﭼﺷم ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺳﺎﺑق ،از ﻗﺑﯾل ﻣﯾرزا
ﻣﺣﺳن وزﯾر اﻋظم ،ﺳﭘﮭﺳﺎﻻر زﻣﺎن ﺧﺎن ،ﻣﯾرزا ﯾﺣﯾﯽ
ﺧزاﻧﮫ دار و آﺧوﻧد ﺻﻣد ﻣﻼﺑﺎﺷﯽ ،ﻣﻧﺟّم ﺑﺎﺷﯽ و ﻣوﻻﻧﺎ
ﺟﻼل اﻟد ّﯾن ﮐﮫ ﺑد ﺧواھش ﺑودﻧد ﺑﺑﯾﻧد ،و ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺧﺎطر
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و ﻣﺣض اﺣﺗﯾﺎط ،در ھﻣﺎن ﺳﺎﻋﺎت اوّ ﻟﯾّﮫ ی ﺟﻠوس ﺧود
آن ھﺎ را زﻧداﻧﯽ ﮐرده ﺑود .وﻟﯽ ﺑرﺧﻼف ﺗَﺻَوّ ر او،
ﺗوطﺋﮫ را اﺷﺧﺎص دﯾﮕری ﭼﯾده ﺑودﻧد.
ھواداران ﯾوﺳف ﺷﺎه ،ﺑﮫ ﻣﺣض اطّﻼع از
واﻗﻌﮫ ،ﺳﻼح ﺑر ﮔرﻓﺗﻧد و دﺳﺗﮫ ،دﺳﺗﮫ ﺑﮫ طرف ﻗﺻر ﺑﮫ
راه اﻓﺗﺎدﻧد .آن ھﺎ اوّ ل ﺳﻌﯽ ﮐردﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ دﻟﯾل و
ﻧﺻﯾﺣت ،ﺷورﺷﯾﺎن را وادار ﮐﻧﻧد ﮐﮫ دﺳت از ﺣرﮐت
ﺧود ﺑردارﻧد .وﻟﯽ ﺳﻌﯽ ﺷﺎن ﺑﯽ ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺑود و ﺑﺎﻻﺧره
ﮐﺎر ﺑﮫ ﺟﻧﮓ و ﺗﯾراﻧدازی ﮐﺷﯾد .ﻣﺣﺷری ﺑﮫ ﭘﺎ ﺷد .ھر
دو طرف ﺑرای رﺳﯾدن ﺑﮫ ﭘﯾروزی ،از ﺟﺎن ﺧود ﮔذﺷﺗﮫ
ﺑود .ﭘس از ﺗﯾر اﻧدازی ،ﺟﻧﮓ ﺗن ﺑﮫ ﺗن ﺷروع ﺷد و آن
ھﺎ ﺑﺎ ﺧَﻧﺟَر و ﺷﻣﺷﯾر ﺑﮫ ﺟﺎن ھم اﻓﺗﺎدﻧد و ﺟوی ھﺎی
ﺧود روان ﺷد.
ﺟﻧﮓ و ﺧون رﯾزی ﺳﮫ ﺳﺎﻋت و ﻧﯾم ﺑﯽ وﻗﻔﮫ
اداﻣﮫ ﯾﺎﻓت .ﻧزدﯾﮏ ﺑﮫ ﺷش ھزار ﻧﻔر از دو طرف،
ﮐﺷﺗﮫ و زﺧﻣﯽ ﺷدﻧد .ﻣردم ﺣقّ ﻧﺎﺷﻧﺎس ﺑﯾﺷﺗری؛ دﺳﺗﮫ،
دﺳﺗﮫ از ﺷﮭر ﻣﯽ آﻣدﻧد و ﺑﮫ ﺷورﺷﯾﺎن ﻣﻠﺣق ﻣﯽ ﺷدﻧد و
در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺑر ﺗﻌداد و ﻧﯾروی آﻧﺎن اﺿﺎﻓﮫ ﻣﯽ ﺷد .ﮐم ،ﮐم
ﻧﺷﺎﻧﮫ ھﺎی ﺿﻌف و ﺷﮑﺳت در ﻣﯾﺎن ھواداران ﯾوﺳف
ﺷﺎه ظﺎھر ﺷد .ھواداران ﯾوﺳف ﺷﺎه ،ﺗﺎب ﻣﻘﺎوﻣت
ﻧﯾﺂوردﻧد و ﻣﻐﻠوب ﺷدﻧد و ھر ﯾﮏ از آن ھﺎ ﺳﻌﯽ ﮐرد
ﺑﮫ ﻧوﻋﯽ ﺧود را از ﻣﻌرﮐﮫ ﻧﺟﺎت دھد و ﺑﮫ ﻓﮑر ﺟﺎن
ﺧود ﺑﺎﺷد.
ﺷورﺷﯾﺎن ﺑﺎ ﯾﮏ ﺣﻣﻠﮫ ﺑرق آﺳﺎ در ھﺎی ﻗﺻر
را ﺷﮑﺳﺗﻧد و در ﺟﺳﺗﺟوی ﯾوﺳف ﺷﺎه ﺑﮫ درون آن
ھﺟوم ﺑردﻧد .وﻟﯽ اﺛری از او ﻧﯾﺎﻓﺗﻧد .ﻋده ای ﻋﻘﯾده
داﺷﺗﻧد ﮐﮫ او در ﮔرﻣﺎ ﮔرم ﺟﻧﮓ از ﻗﺻر ﺧﺎرج ﺷده
اﺳت و ﺑرای ﺗﮭﯾﯾﺞ و دادن ﻗوت ﻗﻠب ﺑﮫ ھواداراﻧش،
ﺧود را ﺑﮫ ﻣﯾﺎن آن ھﺎ اﻧداﺧﺗﮫ و در ھﻣﺎن ﺟﺎ ﮐﺷﺗﮫ ﺷده
اﺳت .ﺑﻌﺿﯽ ھم ﻣﯽ ﮔﻔﺗﻧد ﮐﮫ ﻓراری ﺷده و ﺧود را از
اﻧظﺎر ﻣﺧﻔﯽ ﮐرده اﺳت.
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در ﻣﯾﺎن ﮐﺷﺗﮫ ھﺎ ،ﺟﻧﺎزه ی او را ﻧﯾﻔﺗﺎدﻧد و
ﮐﺳﯽ ھم ﺗﺎ ﺑﮫ اﻣروز اﺛری از او ﭘﯾدا ﻧﮑرده اﺳت.
ﺷورﺷﯾﺎن ﻗﺻر ﺷﺎھﯽ را ﻏﺎرت ﮐردﻧد .از آن ﺟﺎ ﺑﯾرون
آﻣده و ﺑﮫ طرف ﺑﺎزار ﺳرازﯾر ﺷدﻧد و در آن ﺟﺎ ھﻣﮫ ی
ﻣﻐﺎزه ھﺎ و ﮐﺎرواﻧﺳرا ھﺎ را ﭼﭘﺎول ﮐردﻧد .از آن ﺟﺎ رو
ﺑﮫ ﻣﺣﻠّﮫ ی ﯾﮭودی ھﺎ و ارﻣﻧﯽ ھﺎ ﻧﮭﺎدﻧد و ﺧﺎﻧﮫ ھﺎی
ھﻣﮫ ی آﻧﺎن را ﺗﺎراج ﮐردﻧد .و ﭼﮫ رذاﻟت ھﺎ و ﮐﺎر ھﺎی
ﺷرم آوری ﮐﮫ از ﺧود ﺑروز ﻧدادﻧد!.
ﺑﺎ ﻏروب آﻓﺗﺎب ،ھر ﮐس ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ و ﮐﺎﺷﺎﻧﮫ ی
ﺧود رﻓت و ﻏﺎﺋﻠﮫ ﺧواﺑﯾد.
ﻓردای آن روز ،ﺳران ﻏﺎﺋﻠﮫ راھﯽ زﻧدان ارک
ﺷدﻧد و ﻣﯾرزا ﻣﺣﺳن وزﯾر اﻋظم ،ﺳﭘﮭﺳﺎﻻر زﻣﺎن ﺧﺎن،
ﻣﯾرزا ﯾﺣﯾﯽ ﺧزاﻧﮫ دار و ﻣﻧﺟّم ﺑﺎﺷﯽ و ﻣوﻻﻧﺎ ﺟﻼل
اﻟد ّﯾن را از زﻧدان آزاد ﮐردﻧد و ﭘس از ﺷرح ﻣﺎﺟرای
دﯾروز ﭘرﺳﯾدﻧد:
 از ﻧﺳل ﺻﻔوﯾﮫ ،ﮐدام ﺷﺎھزاده را ﺑرای ﺗﺎج و ﺗﺧتﻻﯾق ﺗر ﻣﯽ داﻧﯾد؟.
ﻣوﻻﻧﺎ ﺟﻼل اﻟد ّﯾن ﭘرﺳﯾد:
 اوّ ل ﺑﮕوﯾﯾد ﮐﮫ اﻣروز ،ﭼﮫ روزی اﺳت؟ﻣﯾر آﺧور ﺟواب داد:
 اﻣروز ،ﺷﺎﻧزده روز از ﻋﯾد ﻧوروز ﮔذﺷﺗﮫ اﺳت.ﮔل از ﮔل ﻣوﻻﻧﺎ ﺟﻼل اﻟد ّﯾن ﺷﮑﻔت و ﮔﻔت:
ﺧدا را ﺷﮑر ،دﯾﮕر ﻏﻣﯽ ﺑﮫ دل راه ﻧدھﯾد.
ﻏﺎﺋﻠﮫ ،دﯾروز اﺗ ّﻔﺎق اﻓﺗﺎد و ﺧطر رﻓﻊ ﺷد .ھﯾﭼﯾﮏ از
ﺷﺎھزادﮔﺎن ﺻﻔوﯾﮫ ﺷﺎﯾﺳﺗﮫ ی ﺳﻠطﻧت ﻧﯾﺳت ،ھﻣﮫ ی آن
ھﺎ ﯾﺎ ﺑﯽ ﺷﻌورﻧد و ﯾﺎ ﮐور ﺷده اﻧد .ﺑﻌﺿﯽ از آن ھﺎ را
ﺷﺎه اﺳﻣﺎﻋﯾل دوم ﮐور ﮐرد و ﺑرﺧﯽ را ھم ﺧود ﺷﺎه
ﻋﺑّﺎس و ھﯾﭻ ﯾﮏ از آن ھﺎ ﺑﮫ درد ﺳﻠطﻧت ﻧﻣﯽ ﺧورد.
ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺎ ھﻣﺎن ﺷﺎه ﻋﺑّﺎس اﺳت ﮐﮫ ﺑود.
ﻣﯾرآﺧور ﮔﻔت:
 ﻣﺎ در دوران ﭘﺎدﺷﺎھﯽ او روزﮔﺎر ﺧوﺷﯽ داﺷﺗﯾم.ھﻣﮫ ی ﻣﺎ ﺧوﺷﺑﺧت ﺑودﯾم ،وﻟﯽ اﻓﺳوس ﮐﮫ او
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دﺳت از ﺗﺎج و ﺗﺧت ﮐﺷﯾد و ﻧﺎ ﭘدﯾد ﺷد و ﻣﺎ ﻧﻣﯽ
داﻧﯾم ﮐﮫ او ﺣﺎﻻ در ﮐﺟﺎﺳت!
ﻣوﻻﻧﺎ ﻟﺑﺧﻧدی زد و ﮔﻔت:
ﺻﯽ ﺗﺎج و ﺗﺧت را رھﺎ ﮐرد.
 او ﺑﮫ ﺧﺎطر ﻋﻠّت ﺧﺎ ّوﻟﯽ ﺣﺎﻻ آن ﻋﻠّت ﺑرطرف ﺷده اﺳت .ﻣﺎ ﻣﺧﻔﯾﮕﺎه
او را ﻣﯽ داﻧﯾم .ﺑروﯾم و او را ﺑﯾﺎورﯾم و ﺑﮫ ﻗﺻرش
ﺑرﺳﺎﻧﯾم!
ھﻣﮕﯽ ﺑﻠﻧد ﺷدﻧد و ﺑﮫ طرف ﺧﺎﻧﮫ ای ﮐﮫ ﺷﺎه
ﻋﺑّﺎس در آن ﺟﺎ ﻣﺧﻔﯽ ﺑود ﺑﮫ راه اﻓﺗﺎدﻧد .او را ﺑﯾرون
آوردﻧد و ﺑﮫ ﮐﺎخ ﺳﻠطﻧﺗﯽ ﺑردﻧد و او از ﻧو ﺻﺎﺣب ﺗﺎج
و ﺗﺧت ﺧود ﺷد .اﻧﮕﺎر ﻧﮫ اﻧﮕﺎر ﮐﮫ اﺗﻔﺎﻗﯽ اﻓﺗﺎده ﺑﺎﺷد.
ھﻣﮫ ﭼﯾز ﺑﮫ وﺿﻊ ﺳﺎﺑق ﺑرﮔﺷت.
ﻣن در ﺣﯾرﺗم از ﺣﻣﺎﻗت اﯾن ﺳﺗﺎرﮔﺎن ﮐﮫ
ﭼطور ﻧﻣﯽ ﻓﮭﻣﯾدﻧد ﮐﮫ اﯾراﻧﯾﺎن دارﻧد ﺳرﺷﺎن ﮐﻼه ﻣﯽ
ﮔذارﻧد .ﯾوﺳف زﯾن دوز ھﯾﭼوﻗت ﭘﺎدﺷﺎه اﯾران ﻧﺑوده
اﺳت ،ﺑﻠﮑﮫ اﯾن اﯾراﻧﯾﺎن ﺑودﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ ﺣﯾﻠﮫ و ﻧﯾرﻧﮓ از او
ﯾﮏ ﭘﺎدﺷﺎه ﺳﺎﺧﺗﻧد .ﺣﻣﺎﻗت از اﯾن ﺑﺎﻻﺗر ﮐﮫ ﺳﺗﺎرﮔﺎن
ﻓرﯾب اﯾراﻧﯾﺎن را ﺑﺧورﻧد و ﯾوﺳف زﯾن دوز ﻓﻠﮏ زده و
ﺑﯽ ﮔﻧﺎه را ﺑﮫ ﮐﺎم ﻣرگ ﺑﻔرﺳﺗﻧد؟! در ﻋوض ،ﭼﮭل ﺳﺎل
آزﮔﺎر از آن ﺑﺎﻻ ﻧظﺎره ﮔر ﺧون رﯾزی ھﺎ و ﺳﺗﻣﮕری
ھﺎی ﺷﺎه ﻋﺑّﺎس ﺑﺎﺷﻧد و ﮐﺎری ﺑﮫ ﮐﺎر او ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد؟!
از ﻧﻣوﻧﮫ ھﺎی ﺑﺎرز ﺳﺗﻣﮕری ھﺎی ﺷﺎه ﻋﺑّﺎس
ھﻣﯾن ﺑس ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از ﭘﺳراﻧش را ﮐﺷت ،دو ﺗن از آﻧﺎن
را ﮐور ،و ﯾﮑﯽ را ھم ﺳر ﺑﮫ ﻧﯾﺳت ﮐرد .دﯾﮕر ،ﭘﺳری
ﺑرای ﺟﺎﻧﺷﯾﻧﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻣﺎﻧد و در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻧوه اش ﺟﺎﻧﺷﯾن او
ﺷد .ھﻣﮫ ی ﺗﻘﺻﯾر ھﺎ را ھم ﻧﻣﯽ ﺷود ﺑﮫ ﮔردن ﺳﺗﺎرﮔﺎن
اﻧداﺧت .ﺷﺎه ﻋﺑّﺎس ﺑﺎ آن ھﺎ ﺧﺻوﻣت و ﻋداوت ﺷﺧﺻﯽ
ﮐﮫ ﻧداﺷت ،ﺑﻠﮑﮫ ﻗﺻد ﺳﺗﺎرﮔﺎن اﯾن ﺑود ﮐﮫ ﭘﺎﻧزده روز
از ﻋﯾد ﻧوروز ﮔذﺷﺗﮫ ﯾﮏ ﻧﻔر را از روی ﺗﺧت ﺳﻠطﻧت
اﯾران ﭘﺎﯾﯾن ﺑﯾﺎورﻧد و ﺳر ﺑﮫ ﻧﯾﺳت ﮐﻧﻧد .و در آن روز،
ﺑﮫ ﺟﺎی ﭘﺎدﺷﺎه ،ﯾوﺳف زﯾن دوز ﺑر ﺗﺧت ﺷﺎھﯽ ﻧﺷﺳﺗﮫ
ﺑود و ﺳﺗﺎرﮔﺎن ،آن ﻧﮕون ﺑﺧت را از ﺗﺧت ﺑﮫ زﯾر
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آوردﻧد و ﺑﮫ ﮐﺷﺗن دادﻧد .ھرﮔز ﺑﮫ ذھن ﺳﺗﺎرﮔﺎن ﺧطور
ﻧﻣﯽ ﮐرد ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت اﯾراﻧﯾﺎن ﺑﺎ ﻓرﯾب دادن آن ھﺎ،
ﺑﮫ ﺟﺎی ﯾﮏ ﭘﺎدﺷﺎه ﺣﻘﯾﻘﯽ ،ﯾﮏ ﭘﺎدﺷﺎه دروﻏﯾن را ﺑﮫ آن
ھﺎ ﺑﯾﻧدازﻧد و آﻣﺎج ﮔزﻧد آﻧﺎن ﻗرار دھﻧد.
ﺑﮫ ﺧدا! ،ﻋﺟب آدم ھﺎی ﺳﺎده ﻟوﺣﯽ ھﺳﺗﻧد اﯾن
اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ھﺎ ،ﮐﮫ ﮐم ﻣﺎﻧده ﺑود ﺑﺎ ﭼﻧﯾن ﻣﻠّت ﺧطرﻧﺎﮐﯽ
ﺷﺎخ ﺑﮫ ﺷﺎخ ﺑﺷوﻧد«.
و اﯾن ﺑود ﺗرﺟﻣﮫ ی ﮐﺎﻣل »ﺳﺗﺎرﮔﺎن ﻓرﯾب ﺧورده« ﺑﮫ
ﻗﻠم ﻣوﻟﯾر ﻣﺷرق زﻣﯾن ،ﻣﯾرزا ﻓﺗﺣﻌﻠﯽ آﺧوﻧد زاده )آﺧوﻧدوف(
رﺳول ﭘدرام
http://www.idiomapersa.com
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