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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 ﺗَﻮَﺟﱡﮫ آﺧﻮﻧﺪ زاده داﺳﺘﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﺑﮫ ﻧﺎم " ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﻓﺮﯾﺐ
ﺧﻮرده ﯾﺎ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﯾﻮﺳﻒ ﺷﺎه ﺳﺮّاج ﮐﮫ در ﺗﺎرﯾﺦ  ١٨٧۵ﻣﯿﻼدی
ﻧﻮﺷﺘﮫ اﺳﺖ ".١
اﻣﺴﺎل ) (٢٠٠٨ﺑﮫ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻣﺼﺎدف ﺑﻮدن ﺑﺎ ﯾﮑﺼﺪ و
ﺳﯽ اﻣﯿﻦ ﺳﺎﻟﻤﺮگ ﻣﯿﺮزا ﻓﺘﺤﻌﻠﯽ آﺧﻮﻧﺪ زاده ،ﺗﺮﺟﻤﮫ ی ﺗﺎزه ای
از اﯾﻦ اﺛﺮ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد.
آﺧﻮﻧﺪ زاده در ﻧﺎﻣﮫ ای ﺧﻄﺎب ﺑﮫ ﺟﻼل اﻟﺪّﯾﻦ 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 ﯾـَﻨـْﺒـَﻐﯽ ]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 ﺗَﮑَﻠﱡﻢ ،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 ﺑﮫ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ،و
ﭘﺲ از ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ،ﭼﺎپ و ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد .ﻣﻦ ،٢ﺗﺮﺟﻤﮫ ی ﻗﺮاﺟﮫ
١
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داﻏﯽ را ﻧﺪﯾﺪه ام ،وﻟﯽ ﺣﺪود ﺳﯽ و ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ،ﺗﺮﺟﻤﮫ ای
ﻧﺎرﺳﺎ و ﻣﺜﻠﮫ 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 ﻋﺎﻣﯿﺎﻧﮫ )و ﻧﮫ ادﺑﯽ( آﺷﻨﺎﯾﯽ
داﺷﺘﮫ اﺳﺖ ﺑﺮای ﺷﺎدروان زھﺮا ﺧﺎﻧﻠﺮی ﺧﻮاﻧﺪه و اﯾﺸﺎن ھﻢ ﻃﺒﻖ
ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد از ﻣﺘﻦ داﺳﺘﺎن ،ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ را ﭘﺎراﮔﺮاف ﺑﮫ
ﭘﺎراﮔﺮاف ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺗﺮﺟﻤﮫ ی اﺛﺮ ﺑﺮ روی ﮐﺎﻏﺬ آورده اﺳﺖ ﮐﮫ
ﻣﻄﺎﺑﻘﺘﯽ ﺑﺎ ﻣﺘﻦ اﺻﻠﯽ " ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﻓﺮﯾﺐ ﺧﻮرده " ﺑﮫ زﺑﺎن ﺗﺮﮐﯽ
آذرﺑﺎﯾﺠﺎﻧﯽ ﻧﺪارد.
وﻟﯽ در ﺗﺮﺟﻤﮫ ی ﺣﺎﺿﺮ ،ﻣﺘﺮﺟﻢ ﻧﮭﺎﯾﺖ ﺳﻌﯽ ﺧﻮد را
ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﮫ ﻃﺒﻖ وﺻﯿﺖ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ،ﺗﺮﺟﻤﮫ ای دﻗﯿﻖ و ﺑﺪون
ﺟُﻤﻠﮫ ﭘﺮدازی ھﺎی زاﺋﺪ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﺑﮑﻨﺪ؛ و در ھﻤﮫ ﺟﺎ ﻟﻔﻆ را
ﻓﺪای ﻣﻌﻨﯽ ﺳﺎزد و ھﺮ ﺟﺎ ھﻢ ﮐﮫ ﺿﺮورت اﯾﺠﺎب ﮐﺮده اﺳﺖ،
ﻣﻌﻨﺎی ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ را ﮐﮫ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ درک آن ھﺎ 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 اﯾﻦ ﺳﺘﺎره ،ﻧﺸﺎﻧﮫ ی ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎ ﻣﺮگ
ﭘﺎدﺷﺎھﯽ از ﺳﻼﻃﯿﻦ زﻣﺎن اﺳﺖ و ﺟﻼل اﻟﺪّﯾﻦ 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
 ٣(١٠٠١ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﮐﺮد و روز دھﻢ ذﯾﻘﻌﺪه او را ﺑﮫ
دار آوﯾﺨﺘﻨﺪ و ﺗﯿﺮ ﺑﺎران ﮐﺮدﻧﺪ و ﺷﺎه ﺑﮫ ﺳﺮﯾﺮ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺑﺎزﮔﺸﺖ
".٤
٣
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ﻧﺼﺮاﷲ ﻓﻠﺴﻔﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﺷﺎه ﻋﺒﺎس اوّل ﻣﯽ
ﻧﻮﯾﺴﺪ " :در اﯾﻦ ﻣﺪت ﺑﺎ آﻧﮑﮫ ھﺮ ﭼﮫ ]ﯾﻮﺳﻒ زﯾﻦ دوز[ ﻓﺮﻣﺎن
ﻣﯽ داد ﺑﯽ ﺗﺎٔﻣﻞ اﺟﺮا ﻣﯽ ﺷﺪ ھﯿﭽﮕﻮﻧﮫ ﺣﮑﻤﯽ ﺑﮫ ﺻﻼح ﮐﺎر
ﺧﻮﯾﺶ ﻧﺪاد ".
ﻗﺼﺪ آﺧﻮﻧﺪ زاده از ﻧﻮﺷﺘﻦ اﯾﻦ داﺳﺘﺎن – ھﻤﺎﻧﻄﻮری ﮐﮫ
ﯾﺤﯿﯽ آرﯾﻦ ﭘﻮر ھﻢ اﺷﺎره ﮐﺮده اﺳﺖ – " 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 ﻋَﻠﯿﮫ " ٥ھﻤﺎﻧﺎ 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 ھﻨﺮ
ﺑﺰرگ و ﺧﺪﻣﺖ ﺷﺎﯾﺴﺘﮫ ای 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 ﻋَﻠﯿﮫ " ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ و ﺑﺮای اﯾﻨﮑﮫ ﻋﻘﻞ
و ﺗﺪﺑﯿﺮ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ی ﺧﻮد را ﺑﮫ رخ ﺷﺎه و درﺑﺎرﯾﺎن ﺑﮑﺸﺪ ،از
ﺣﻤﻠﮫ ی ﺳﭙﺎھﯿﺎن ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﺧﺎک اﯾﺮان ،ﮐﮫ اﺻﻼً ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ
ﻣﻄﻠﺐ ﻧﯿﺴﺖ ،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 ٦را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮔﺮوه ﺿﺎﻟّﮫ ٧ﺑﮫ 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 ﺑَﮑِﺮ ﭘﺎﺷﺎ ،ﺳﺮدار ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ،
از ﻣﺮز ھﺎی ﻣﺎ ﮔﺬﺷﺖ ،اﮔﺮ ﭼﮫ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮد از ﻣﺎ ھﺎ ﮐﺴﯽ را
ﻧﺪﯾ ﺪ ،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 ﺳﺮ ﮔﺎو و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ،
ﻧﺎﭼﺎر ﺑﻌﺪ از ﺳﮫ روز ،اﻓﺘﺎن و ﺧﯿﺰان و ﮔﺮﺳﻨﮫ و ﭘﺮﯾﺸﺎن ﮐﻮس
٥

 دوﻟﺖ ﺑﻠﻨﺪ ﭘﺎﯾﮫ .م٦
 ﮔﺮوه رﺳﺘﮕﺎری .ﻣﻨﻈﻮر ﺳﺮﺑﺎزان ﺻﻔﻮﯾﮫ اﺳﺖ .م٧
 ﮔﺮوه ﮔﻤﺮاه .م3

رﺣﯿﻞ ﻧﻮاﺧﺖ و از ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺑﯿﺮون ﺷﺪ ... .ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻮال ﺣﺘّﯽ ﯾﮏ
ﻗﻄﺮه ﺧﻮن از دﻣﺎغ ﻟﺸﮑﺮﯾﺎن ﻣﺎ ﻧﺮﯾﺨﺖ و ﻗﺎﻃﺒﮫ ی ﻋﺴﺎﮐﺮ
ﻣﻨﺼﻮره ٨ﺑﮫ 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؛ وﯾﺮان 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 ﺗَـَﺒـَﺨﺘـُﺮ ٩و 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!
١٠
ﻣﯿﺮزا ﻣﺤﺴﻦ ،وزﯾﺮ ﻣﺎﻟﯿﮫ ،ﮐﮫ ﺧﻮد را " ﭘﺎی اﻧﺪاز
ﺧﺰاﻧﮫ ی ﻋﺎﻣﺮه " ١١ﻣﯽ 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 وزﯾ ﺮان و رﺟﺎل ﻣﻤﻠﮑﺖ ﻧﺪارد ،ﺷﺎه را دﻋﺎ و ﺛﻨﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
و از ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد در ردّ ﻣﺬھﺐ ﺗﺴﻨّﻦ و ﺗﺮوﯾﺞ ﮐﯿﺶ ﺗﺸﯿﻊ ﻻف
ﻣﯽ زﻧﺪ.
اﻣﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻃﻔﯿﻠﯽ ﯾﻮﺳﻒ ﺳﺮّاج 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".

٨

 ﻋﺴﺎﮐِﺮ )ﺟﻤﻊ ﻋﺴﮑﺮ( ﻣﻨﺼﻮره )ﺳﺮﺑﺎزان ﭘﯿﺮوزﻣﻨﺪ( .م٩
 ﻏﺮور و ﺳﺮﺑﻠﻨﺪی .م١٠
 در اﯾﻦ ﺟﺎ " ،ﺧﺪﻣﺘﮑﺎر " .م١١
 ﺧﺰاﻧﮫ ی ﻣﺎﻻﻣﺎل از ﺛﺮوت و داراﯾﯽ .م4

ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﻓﺮﯾﺐ ﺧﻮرده )آﻟﺪاﻧﻤﯿﺶ ﮐﻮاﮐﯿﺐ(

١٢

در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺳﺎل ھﺎی ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺻﻔﻮﯾﮫ ،ﺷﮭﺮ ﻗﺰوﯾﻦ،
ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ اﯾﺮان ﺑﻮد .ﺑﮫ دﻧﺒﺎل وﻗﻮع ﺣﻮادﺛﯽ ﭼﻨﺪ ،ﻣﺤﻤّﺪ ﺷﺎه ﺻﻔﻮی،
از ﻣﻘﺎم ﺳﻠﻄﻨﺖ ﮐﻨﺎره ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و آن را ﺑﮫ ﭘﺴﺮش ﺷﺎه ﻋﺒّﺎس اوّل
وا ﻣﯽ ﮔﺬارد.
ﺷﺶ ﺳﺎل از ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺷﺎه ﻋﺒّﺎس ﻣﯽ ﮔﺬﺷﺖ و در
ﺷﺮوع ﺳﺎل ھﻔﺘﻢ ﺑﻮد ﮐﮫ واﻗﻌﮫ ی زﯾﺮ اﺗّﻔﺎق اﻓﺘﺎد.
اواﺋﻞ ﺑﮭﺎر اﺳﺖ و ﺳﮫ روز از ﻋﯿﺪ ﻧﻮروز ﻣﯽ ﮔﺬرد .ﺳﮫ
ﺳﺎﻋﺖ از ﻇﮭﺮ ﮔﺬﺷﺘﮫ اﺳﺖ .ﺷﺎه ﻋﺒّﺎس در ﻗﺼﺮ ﺷﺎھﯽ ﺑﺎ
ﺳﻮﮔﻠﯽ اش ،ﺳﻠﻤﺎ ﺧﺎﺗﻮن ﻣﺸﻐﻮل راز و ﻧﯿﺎز اﻧﺪ ﮐﮫ ﺧﻮاﺟﮫ ﺑﺎﺷﯽ
ﻣﺒﺎرک ،وارد اﺗﺎق ﻣﯽ ﺷﻮد و ﭘﺲ از ﺗﻌﻈﯿﻢ ﺑﺎﻻ ﺑﻠﻨﺪی ﻋﺮض
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ:
 ﻣﯿﺮزا ﺻﺪراﻟﺪﯾﻦ ﻣﻨﺠّﻢ ﺑﺎﺷﯽ ،ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺷﺮﻓﯿﺎﺑﯽ ﺑﮫﺣﻀﻮر ﻗﺒﻠﮫ ی ﻋﺎﻟﻢ را دارد.
ﺷﺎه ﺑﺎ دﺳﺖ ﺑﮫ ﺳﻠﻤﺎ ﺧﺎﺗﻮن اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ
ﺣﺮﻣﺴﺮا ﺑﺮﮔﺮدد و آﻧﮕﺎه رو ﺑﮫ ﺧﻮاﺟﮫ ﮐﺮده و ﻣﯽ
ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
 ﺑﮫ ﻣﯿﺮزا ﺻﺪراﻟﺪﯾﻦ ﺑﮕﻮ ﺑﯿﺎﯾﺪ.ﻣﻨﺠّﻢ ﺑﺎﺷﯽ ﺑﮫ ﺣﻀﻮر ﺷﺎه ﻣﯽ آﯾﺪ ،و ﭘﺲ از ﺗﻌﻈﯿﻢ،
دﺳﺖ ﺑﺮ ﺳﯿﻨﮫ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺎه ،ﺑﮫ دﻋﺎ و ﺛﻨﺎ ﮔﻮﯾﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﻣﯽ
ﺷﻮد.
ﺷﺎه:
-

ﻣﯿﺮزا ،اﺗﻔﺎﻗﯽ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ؟

١٢

 ﻣﯿﺮزه ﻓﺘﺤﻌﻠﯽ آﺧﻮﻧﺪوف ،ﺳﺌﭽﻠﯿﻤﺶ اﺛﺮﻟﺮی )ﮔﻠﭽﯿﻦ آﺛﺎر ﻣﯿﺮزا ﻓﺘﺤﻌﻠﯽآﺧﻮﻧﺪوف( ،ﺗﺄﻟﯿﻒ ﻟﯿﻠﯽ ﻗﺪﯾﺮزاده .ﭼﺎپ ﺑﺎﮐﻮ ١٩٨٨
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ﻣﻨﺠّﻢ ﺑﺎﺷﯽ:
-

ﻗﺒﻠﮫ ی ﻋﺎﻟﻢ ﺑﮫ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎد .ﮔﺮدش ﮐﻮاﮐﺐ در اﯾﻦ
اﯾﺎم ،دﻻﻟﺖ ﺑﺮ اﯾﻦ دارد ﮐﮫ ﭘﺎﻧﺰده روز از ﻧﻮروز
ﮔﺬﺷﺘﮫ ،ﺳﺘﺎره ی ﻣﺮﯾﺦ وارد ﺑﺮج ﻋﻘﺮب ﻣﯽ ﺷﻮد،
و اﯾﻦ ﻗِﺮان ﻧَﺤﺴﯿﻦ ١٣ﺗﺄﺛﯿﺮی ﺷﻮم ﺑﺮ ﻣﺸﺮق زﻣﯿﻦ
ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ ،و ﻋﻠﯽ اﻟﺨﺼﻮص در ﻣﻤﻠﮑﺖ اﯾﺮان
ﮔﺰﻧﺪی ﻋﻈﯿﻢ را ﻣﺘﻮﺟّﮫ ﺻﺎﺣﺐ ﺗﺨﺖ و ﺗﺎج ﺧﻮاھﺪ
ﺳﺎﺧﺖ .ﻋﻠﯿﮭﺬا 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 .ﭼﮫ ﺷﯿﺮﯾﻦ و دوﺳﺖ داﺷﺘﻨﯽ اﺳﺖ زﻧﺪﮔﯽ در
ﭼﻨﯿﻦ ﺳﻦّ 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 ﺷﺪّت ﻣﻀﻄﺮب ﮐﺮد .رﻧﮓ از روی ﺷﺎه ﭘﺮﯾﺪ و ﮐﻢ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد
ﮐﮫ ﺑﯿﮭﻮش ﺑﺸﻮد .وﻟﯽ ﭘﺲ از ﻟَﺤﻈﮫ ای ﺑﮫ ﺧﻮد آﻣﺪ ،ﺳﺮ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮد
و ﺧﻄﺎب ﺑﮫ ﻣﯿﺮزا ﺻﺪراﻟﺪﯾﻦ ﮔﻔﺖ:
 ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب ،ﻣﺮﺧّﺼﯽ ﮐﮫ ﺑﺮوی .ﻣﻨﺠّﻢ ﺑﺎﺷﯽ ﮐُﺮﻧﺸﯽ ﮐﺮد و ﺧﺎرج ﺷﺪ .ﺷﺎه ،در ﻗﺼﺮ
ﺷﺎھﯽ ﺗﮏ و ﺗﻨﮭﺎ ﻣﺎﻧﺪ و ﭘﺲ از ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ ﻏﻮﻃﮫ ﺧﻮردن در
درﯾﺎﯾﯽ از اﻓﮑﺎر ﭘﺮﯾﺸﺎن ،ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ ﺧﻮاﺟﮫ ﻣﺒﺎرک را اﺣﻀﺎر
ﮐﺮد .ھﻤﯿﻦ ﮐﮫ ﺧﻮاﺟﮫ وارد ﺷﺪ ﻓﺮﻣﻮد:
 ھﻤﯿﻦ اﻵن ﻓﺮّاﺷﯽ را ﻣﯽ ﻓﺮﺳﺘﯽ دﻧﺒﺎل ﻣﯿﺮزاﻣﺤﺴﻦ وزﯾﺮ اﻋﻈﻢ ،ﺳﭙﮭﺴﺎﻻر زﻣﺎن ﺧﺎن ،ﻣﯿﺮزا

١٣

 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
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١٤

ﯾﺤﯿﯽ ﺧﺰاﻧﮫ دار و آﺧﻮﻧﺪ ﺻﻤﺪ ﻣﻼﺑﺎﺷﯽ
ﺧﺪﻣﺖ.
ﺧﻮاﺟﮫ ﺑﺎﺷﯽ رﻓﺖ .اﺷﺨﺎﺻﯽ را ﮐﮫ ﺷﺎه اﺣﻀﺎر ﮐﺮده
ﺑﻮد ،ﻃﻮﻟﯽ ﻧﮑﺸﯿﺪ ﮐﮫ وارد ﺷﺪﻧﺪ و ﭘﺲ از ادای اﺣﺘﺮام ،ﺑﺮای
ﺷﻨﯿﺪن ﻓﺮﻣﺎﯾﺸﺎت ﺷﺎه ﻣﻨﺘﻈﺮ اﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ .آﻧﮕﺎه ﺷﺎه ﻓﺮﻣﻮد:
 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 ﻏﯿﺮ از ﻣﺠﺎﻟﺲ
ھﻤﯿﺸﮕﯽ اﺳﺖ 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 ﻋﺒﻮدﯾﺖ اﯾﻦ ﺑﻨﺪه ی ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ دوﻟﺖﻋَﻠﯿﮫ ١٥ﺑﺮ ﮐﺴﯽ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻧﯿﺴﺖ .ھﻤﺎن ﻃﻮرﯾﮑﮫ
ﺧﺎﻃﺮ ﺧﻄﯿﺮ ﻣﻠﻮﮐﺎﻧﮫ ﻣﺴﺘﺤﻀﺮ اﺳﺖ ،در اﯾﺎم
ﺳﻠﻄﻨﺖ ﭘﺪر ﺑﺰرﮔﻮار آن ﻗﺒﻠﮫ ی ﻋﺎﻟﻢ ،ﺑﺮ اﺛﺮ
ﻣﺪاﺧﻠﮫ ی ﻋﺪّه ای ﻧﺎدان در اﻣﻮر ﻣﻤﻠﮑﺖ ،ﺧﺰاﻧﮫ ی
ﻋﺎﻣﺮه ﺗﺎ ﭼﮫ اﻧﺪازه ﺧﺎﻟﯽ از ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﺑﻨﺪه،
ﺑﮫ ﻣﺤﺾ وﻗﻮف ،ﺗﺪﺑﯿﺮی اﻧﺪﯾﺸﯿﺪم و ﻣﻘﺮّر ﺷﺪ ھﺮ
ﯾﮏ از ﭼﺎﮐﺮان درﮔﺎه ﮐﮫ ﺷﻐﻠﯽ ﺑﮫ او ﻣُﺤَﻮّل 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
١٤

ﮐﮫ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ

 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
١٥
 ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﮫ .م7

ﻗﺒﻠﮫ ی ﻋﺎﻟﻢ ﮐﺎﺷﺎﻧﮫ ی اﻣﯿﺮی را ﺑﺎ ﺗﺸﺮﯾﻒ ﻓﺮﻣﺎﯾﯽ
ﺧﻮد ﻣﻨﻮّر 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 ھﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ و در ﻧﺘﯿﺠﮫ ی اﯾﻦ ﺗﺪﺑﯿﺮ ﺑﻮد ﮐﮫ
اﮐﻨﻮن ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ھﻔﺖ ﺳﺎل از ﺟﻠﻮس ﻗﺒﻠﮫ ی
ﻋﺎﻟﻢ ،ﺑﺤﻤﺪاﻟﻠّﮫ ﺧﺰاﻧﮫ ی ﻋﺎﻣﺮه از ﺛﺮوت و ﺟﻮاھﺮ
ﻟﺒﺮﯾﺰ اﺳﺖ .ﺗَﺼَﻮّر ﮐﻢ ﺗﺠﺮﺑﮕﯽ در ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﻣﺮ
وزارت از ﻧﺎﺣﯿﮫ ی اﯾﻦ ﺑﻨﺪه ی ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ،اﻣﺮی
ﻣﺤﺎل اﺳﺖ .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 ﻋﻠﯿﮫ ﺳﻔﯿﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﮫ
ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ده ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ،ﻗﺸﻮن
ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﺳﺮﮐﺮدﮔﯽ ﺑَﮑِﺮ ﭘﺎﺷﺎ 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 را 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 ١٦را ﺑﮫ ﺧﺎﻃﺮ
ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ آن ﮔﺮوه ﺿﺎﻟّﮫ ،١٧ﺑﮫ ﮐﺸﺘﻦ ﺑﺪھﻢ .اﯾﻦ ﺑﻮد
ﮐﮫ دھﻘﺎﻧﺎن را ﻣﺠﺒﻮر ﮐﺮدم ﺗﺎ از ﺳﺮﺣﺪّات ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ
ﺗﺎ دور ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﺎط آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ،ﮐﺸﺘﺰار ھﺎ را ﻧﺎﺑﻮد
ﮐﻨﻨﺪ ،ﭼﮭﺎرﭘﺎﯾﺎن را در ﺑﯿﺎﺑﺎن رھﺎ ﮐﺮده و ﭘﻞ ھﺎ و
ﺟﺎده ھﺎ را وﯾﺮان ﺳﺎزﻧﺪ .ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ،وﻗﺘﯽ ﮐﮫ
ﺑَﮑِﺮ ﭘﺎﺷﺎ از ﻣﺮز ﻋﺒﻮر ﮐﺮد و ﻗﺪم ﺑﮫ داﺧﻞ ﺧﺎک
١٦

 ﺳﭙﺎه رﺳﺘﮕﺎری .م١٧
 ﮔﻤﺮاه .م8

ﻣﺎ ﻧﮭﺎد ،ﻧﮫ ﻓﻘﻂ ﺣﺘّﯽ 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 ﻓﻘﻂ اﻓﺮاد ﺳﭙﺎه ﺧﻮد را از ﺳﻮاره و ﭘﯿﺎده
ﺑﺎ ھﺰاران زﺣﻤﺖ و ﻣَﺸَﻘّﺖ ﺑﮫ ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و ﭼﻮن
ﮔﺮوه ھﺎﯾﯽ را ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ آذوﻗﮫ ﺑﮫ اﻃﺮاف ﮔﺴﯿﻞ
داﺷﺖ ،ﯾﮏ داﻧﮫ ﮔﻨﺪم و ﯾﺎ ﯾﮏ ﺳﺮ ﮔﺎو و ﯾﺎ
ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ھﻢ ﮔﯿﺮ ﻧﯿﺎورد .ﻻﺟﺮم ،ﺑَﮑِﺮ ﭘﺎﺷﺎ ﭘﺲ از ﺳﮫ
روز ،ﭼﺎره ای ﻧﺪﯾﺪ ﺟﺰ اﯾﻨﮑﮫ ،آﺷﻔﺘﮫ 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 اﺟﺎﻧِﺐ در اﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪ .ﻓﮑﺮ ﺗﺨﺮﯾﺐ
ﭘﻞ ھﺎ و ﺟﺎده ھﺎ آن ﭼﻨﺎن ﻣﻔﯿﺪ ﻓﺎﯾﺪه واﻗﻊ ﺷﺪ ،ﮐﮫ
ﺣﺘّﯽ ﭘﺲ از ﻓﺮار ﺑَﮑِﺮ ﭘﺎﺷﺎ ھﻢ ،ﻣﺼﻠﺤﺖ اﯾﺠﺎب
ﮐﺮد ﮐﮫ 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 ﻋﻠﯿﮫ ﺑﮫ
زﻣﯿﻦ ﻧﺮﯾﺨﺖ و آﻧﺎن ﺻﺤﯿﺢ و ﺳﺎﻟﻢ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ ﺗﺎ از
ﺗﺮس آﻧﺎن ،دﺷﻤﻨﺎن ھﻢ ﺟﻮار ﻣﺎ 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 ﺣﻘﯿﺮ ﮐﮫ از ﺧﻮﯾﺸﺎن و ﻧﻤﮏ ﭘﺮوردﮔﺎنﺟﻨﺎب وزﯾﺮ ھﺴﺘﻢ ،و ﺑﮫ ﻟﻄﻒ و ﻋﻨﺎﯾﺖ ﻣﻌﻈﻢ ﻟﮫ ﺑﮫ
اﯾﻦ ﻣﻨﺼﺐ ﻣﻨﺼﻮب ﺷﺪه ام ،ﺧﻮد را از ﺻﻤﯿﻢ ﻗﻠﺐ
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ﻣﻄﯿﻊ و ﻣُﻨﻘﺎد ١٨ﻧﯿﺎت ﺣﺴﻨﮫ و ﻣﻨﻮﯾﺎت ﻋﺎﻟﯿﮫ
ﻣﺸﺎراﻟﯿﮫ ﻣﯽ داﻧﻢ .ﺑﺪاﻧﺴﺎن ﮐﮫ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﻄﯿﺮ
ﻣﺴﺘﺤﻀﺮ اﺳﺖ ،ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻘﻮق و ﻣﻮاﺟﺐ ﻧﻔﺮات
ﻗﺸﻮن و ﻣﺄﻣﻮران دوﻟﺖ ،ﻃﺒﻖ ﻓﺮﻣﺎن ﻗﺒﻠﮫ ی ﻋﺎﻟﻢ
ﺧﻄﺎب ﺑﮫ ﺣﮑّﺎم وﻻﯾﺎت و ﭘﺲ از اﻣﻀﺎی ﺣﻘﯿﺮ
ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .وﻟﯽ ﺑﮫ ﻣﺤﺾ اﻃّﻼع از ﮐﻤﺒﻮد
ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ  -ﻣﻮرد اﺷﺎره ی ﺟﻨﺎب وزﯾﺮ  -در ﺧﺰاﻧﮫ
ی ﻋﺎﻣﺮه ،ﭼﺎﮐﺮ ﺑﮫ ﻏﺎﯾﺖ ﻣﺸﻮّش ﺷﺪه و آرام و
ﻗﺮار ﻧﺪاﺷﺘﻢ .در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﭼﺎره ای اﻧﺪﯾﺸﯿﺪم و اﮔﺮ ﭼﮫ
ﻓﺮﻣﺎن ھﺎی ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻮاﺟﺐ را ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ
ﺣﯿﺜﯿﺖ و اﻋﺘﺒﺎر دوﻟﺖ در ﻧﻈﺮ ﻣﺮدم ،اﻣﻀﺎ ﮐﺮده
و ﺑﮫ 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 ﺑﺪﯾﻦ
ﺗﺮﺗﯿﺐ 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 اﻣﻨﯿﺖ و
ارزاﻧﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﮐﺸﻮر اﯾﺮان ﻧﯿﺎزی ﺑﮫ درﯾﺎﻓﺖ
ﺣﻘﻮق و ﻣﻮاﺟﺐ در ﺧﻮد ﻧﺪﯾﺪﻧﺪ.
اﻟﺤﻖّ ﮐﮫ ذھﻦ وﻗّﺎد ١٩ﺣﻘﯿﺮ ،در اﻧﺠﺎم اﻣﻮری
ﮐﮫ ﻣﻌﺮوض اﻓﺘﺎد ،ﻣﻌﺠﺰه ﻣﯽ ﮐﻨﺪ وﻟﯽ ﺻﺎدﻗﺎﻧﮫ ﻋﺮض
ﮐﻨﻢ ﮐﮫ در دﻓﻊ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮐﻮاﮐﺐ ،ﻋﻘﻠﻢ ﺑﮫ ﺟﺎﯾﯽ راه ﻧﻤﯽ ﺑﺮد.
ﻧﻮﺑﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻼﺑﺎﺷﯽ رﺳﯿﺪ ،اﻇﮭﺎر داﺷﺖ:
 ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﺒﺎرک و ﺗﻌﺎﻟﯽ ،ﺑﮫ ﺣُﺮﻣَﺖ اﺋﻤﮫ ی اﻃﮭﺎر،وﺟﻮد ﻣﺒﺎرک ﻗﺒﻠﮫ ی ﻋﺎﻟﻢ را از ﺑﻠﯿﺎت ارﺿﯽ و
ﺳﻤﺎوی ﻣﺼﻮن و ﻣﺤﻔﻮظ ﺑﺪارد .اﺧﻼص و ﺻﺪاﻗﺖ
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اﯾﻦ دﻋﺎ ﮔﻮی دوﻟﺖ ﻗﺎھﺮه ،٢٠ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﺧﺎﻧﺪان ﺟﻠﯿﻞ
ﺻﻔﻮﯾﮫ از ﺣﺪّ وﺻﻒ و ﺑﯿﺎن ﺧﺎرج اﺳﺖ.
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ در دوران ﭘﺪر ﺑﺰرﮔﻮار ﻗﺒﻠﮫ ی
ﻋﺎﻟﻢ ،ﺑﮫ ﻣﻘﺎم ﻣﻼﺑﺎﺷﯽ ﻣﻔﺘﺨﺮ ﺷﺪم ،ﻧﯿﻤﯽ از ﻣﺮدم اﯾﺮان
و ﺣﺘﯽ ﻧﺼﻒ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ،ﺳﻨّﯽ ﻣﺬھﺐ ﺑﻮد .اوّل؛ از
ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻮاﻋﻆ ﺣﺴﻨﮫ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺗﮭﺪﯾﺪ و ارﻋﺎب ﺷﺪﯾﺪ،
ھﻤﮫ ی ﺳﻨّﯽ ﻣﺬھﺐ ھﺎ را ﺑﮫ ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﺬھﺐ اﺛﻨﯽ
ﻋﺸﺮی ھﺪاﯾﺖ ﮐﺮدم.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،ﺑﮫ ﻣﺸﯿﺖ 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 اراﺋﮫ ی ﻃﺮﯾﻖ ﺑﮫ آﻧﺎن از ﻣﺬھﺐ آﺑﺎء
و اﺟﺪادی ﺧﻮد دﺳﺖ ﺷﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮای آﻣﺪن ﺑﮫ ﺻﺮاط
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﺛﻨﯽ ﻋﺸﺮی ،رﻏﺒﺖ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ.
از آن ﮔﺬﺷﺘﮫ 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 ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری را ﻣﺼﻠﺤﺖ
ﻧﺪﯾﺪﻧﺪ .ﭼﻮن در ھﺮ ﮐﺸﻮری ﺗﻌﺪاد اﻧﮕﺸﺖ ﺷﻤﺎری،
ﺟﮭﻮد و ارﻣﻨﯽ وﺟﻮد دارد ،ﭘﺲ در ﻣﻤﻠﮑﺖ ﻣﺎ ھﻢ اﮔﺮ
وﺟﻮد داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻟﺒﺘﮫ ﮐﮫ 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 ﻣﺨﺘﺺ اﻣﺎم و ﯾﺎ ﻧﺎﯾﺐ اﻣﺎم
ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺠﺘﮭﺪ اﻋﻠﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻟﯿﮑﻦ اﯾﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺑﮫ ﺟﻤﯿﻊ اﺋﻤﮫ
ی ﺟﻤﺎﻋﺖ در ﮐﻠﯿﮫ ی وﻻﯾﺎت ﮐﺘﺒﺎً اﺑﻼغ ﮐﺮدم ﮐﮫ از
روی ﻣﻨﺒﺮ ﺑﮫ ﺧﻼﯾﻖ اﻋﻼم ﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﺬﮐﻮر ﺳﻠﺴﻠﮫ
ی ﺻﻔﻮﯾﮫ را ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .زﯾﺮا ﮐﮫ ﺷﺎھﺎن اﯾﻦ ﺳﻠﺴﻠﮫ
از ﺧﺎﻧﺪان ﻧﺒﻮّت و دودﻣﺎن اﻣﺎﻣﺖ ﺑﻮده و آن اﺣﺎدﯾﺚ را
اﻣﺎﻣﺎن ،در ﺑﺎره ی اﺷﺨﺎص دﯾﮕﺮی ﺑﯿﺎن ﻓﺮﻣﻮده اﻧﺪ و
ﻧﮫ در ﺑﺎره ی اوﻻد ﺧﻮد ﯾﻌﻨﯽ ﭘﺎدﺷﺎھﺎن ﺻﻔﻮی.
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در اﯾﻦ زﻣﺎن ﮐﮫ از ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮐﻮاﮐﺐ ،ﺧﻄﺮی ذات
ﻗﺒﻠﮫ ی ﻋﺎﻟﻢ را ﺗﮭﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﻗﻠﺐ ﺟﺎﻧﺜﺎر در درون ﺳﯿﻨﮫ
از ﻏﻢ و اﻧﺪوه ﭼﻮن ﻗﻠﺐ ﭘﺮﻧﺪه ای اﺳﯿﺮ ﻣﯽ ﺗﭙﺪ ٢١و ﺑﮫ
ﻋﻘﻞ ﻗﺎﺻﺮ ﺗﺪﺑﯿﺮی ﺧﻄﻮر ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ﺟﺰ اﯾﻨﮑﮫ اﺳﺘﺪﻋﺎ ﮐﻨﺪ
ﮐﮫ اﻣﺮ ﻣﻘﺮّر ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ ﺗﺎ آن ﻣﻨﺠّﻢ ﺑﺎﺷﯽ ﻣﻠﻌﻮن ،ﮐﮫ ﺑﮭﺘﺮ
از ﮐﺴﯽ دﯾﮕﺮی ﭼﺎره ی دﻓﻊ اﯾﻦ ﮔﺰﻧﺪ را ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
ﺑﺪاﻧﺪ ،ﺑﮫ ﺣﻀﻮر اﻧﻮر اﺣﻀﺎر ﺷﻮد .اﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﮐﮫ
ﺧﻄﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺳﺘﺎرﮔﺎن را ﺑﮫ ﺷﺮف ﻋﺮض ﺧﺎﮐﭙﺎی ﻣﺒﺎرک
رﺳﺎﻧﺪه ،وﻟﯽ ﭼﺎره ی دﻓﻊ آن را ﻣﮑﺘﻮم داﺷﺘﮫ اﺳﺖ،
ﺧﺎﺋﻨﯽ ﺑﯿﺶ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ .آﺧﺮ ﻣﮕﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﮐﺴﯽ
زھﺮ را ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﺪھﺪ وﻟﯽ ﺧﻮد را ﺑﮫ آن راه زده و
ﭘﺎدزھﺮ آن را اﻋﻼم ﻧﺪارد؟!
ﺣﻀﺮت ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﺻﻠﯽ اﷲ ﻋﻠﯿﮫ و آﻟﮫ ﻣﯽ
ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ" :ﮐﻞّ ﻣﻨﺠﻤﯿﻦ ﮐﺬّاب") ٢٢ھﻤﮫ ی ﻣﻨﺠّﻤﺎن
درﻏﮕﻮﯾﺎﻧﻨﺪ( ،اﻟﺒﺘﮫ ﺣﻘﯿﺮ ﻋﻘﯿﺪه دارد ﮐﮫ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ در
ﺑﺎره ی ﺷﺨﺺ ﻣﻨﺠّﻤﺎن ﻣﺼﺪاق ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻧﮫ در
ﺑﺎره ی ﻋﻠﻢ آﻧﺎن .زﯾﺮا ای ﺑﺴﺎ ﮐﮫ ﭘﯿﺸﮕﻮﯾﯽ ھﺎی اﯾﻦ
ﻣﻠﻌﻮﻧﺎن در ﻣﻮاردی درﺳﺖ از آب در ﻣﯽ آﯾﺪ ،وﻟﯽ ﺧﻮد
آن ھﺎ ذاﺗﺎً اﺷﺨﺎﺻﯽ دروﻏﮕﻮ ﺑﻮده و ﺻﺤﯿﺢ اﻟﻌﻤﻞ ﻧﻤﯽ
ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻗﺒﻠﮫ ی ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻨﺠّﻢ ﺑﺎﺷﯽ را اﺣﻀﺎر ﻓﺮﻣﻮده و
ﻋﻼج واﻗﻌﮫ را از ﺧﻮد او ﺑﺨﻮاھﻨﺪ و اﮔﺮ ﺑﺎ آوردن ﻋﺬر
و ﺑﮭﺎﻧﮫ ای اﻣﺘﻨﺎع ورزﯾﺪ ،ﮔﺮدﻧﺶ را ﺑﺰﻧﻨﺪ.
ﻣﻼﺑﺎﺷﯽ ﺑﺎ ﻣﻨﺠّﻢ ﺑﺎﺷﯽ ﺧﺼﻮﻣﺘﯽ دﯾﺮﯾﻨﮫ داﺷﺖ
و ﺣﺎﻻ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ﺑﻮد ﺗﺎ او ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﮫ
آن ،ﭘﺪر ﻣﻨﺠّﻢ ﺑﺎﺷﯽ و ﻣﻨﺠّﻢ ھﺎی دﯾﮕﺮ را در آورد.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،و ﺑﻄﻮرﯾﮑﮫ از ﻗﺮاﺋﻦ ﭘﯿﺪاﺳﺖ،
اﯾﻦ ﻣﻨﺠّﻢ ﺑﺎﺷﯽ ،ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﻋﻘﻞ و ﺷﻌﻮر درﺳﺖ و
ﺣﺴﺎﺑﯽ ﻧﺪاﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ .زﯾﺮا ﭼﮫ ﻟﺰوﻣﯽ داﺷﺖ ﮐﮫ او ﺑﺎ
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دادن ﭼﻨﯿﻦ ﺧﺒﺮ ھﻮﻟﻨﺎﮐﯽ ﺑﮫ ﺷﺎه ،ﺑﺎﻋﺚ اﯾﻦ ھﻤﮫ ھﯿﺎھﻮ
ﺑﺸﻮد و دو دﺳﺘﯽ اﺳﺒﺎب ھﻼﮐﺖ ﺧﻮد را ﻓﺮاھﻢ ﺳﺎزد؟!.
ﺑﻌﺪ ھﺎ ﺑﮫ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ او را از اﯾﻦ ﺑﺎﺑﺖ ﻣﻼﻣﺖ
ﮐﺮده و ﻋﻠّﺖ آن را ﺟﻮﯾﺎ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺟﻮاب داده ﺑﻮد:
 اﮔﺮ اﯾﻦ ﺧﺒﺮ را ﻣﻦ زودﺗﺮ از دﯾﮕﺮان ﺑﮫ ﺷﺎه ﻧﻤﯽدادم ،ای ﺑﺴﺎ ﻣﻨﺠّﻢ ھﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﮫ ﮔﻮش او ﻣﯽ
رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ و ﻣﻦ از ﭼﺸﻢ ﺷﺎه ﻣﯽ اﻓﺘﺎدم و ﻣﻘﺎم و
ﻣﻨﺼﺐ ﺧﻮدم را از دﺳﺖ ﻣﯽ دادم.
ﺷﺎه ﮐﮫ از ﺧﺒﺮ ﻧﺎﮔﻮار ﻣﻨﺠّﻢ ﺑﺎﺷﯽ زھﺮه ﺗﺮک
ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺑﺎ ﺷﻨﯿﺪن ﺣﺮف ھﺎی ﺗﺤﺮﯾﮏ آﻣﯿﺰ ﻣﻼﺑﺎﺷﯽ از
ﮐﻮره در رﻓﺖ و ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ ﺧﻮاﺟﮫ ﻣﺒﺎرک را
اﺣﻀﺎر ﮐﺮد .ﺧﻮاﺟﮫ ﮐﮫ آﻣﺪ ،ﻓﺮﻣﻮد:
 ھﻤﯿﻦ اﻵن ﻓﺮّاﺷﯽ 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؟ .ﺟَﻼّد!
در ﯾﮏ ﭼﺸﻢ ﺑﮫ ھﻢ زدن ،ﺟَﻼّدی ﻏﻮل ﭘﯿﮑﺮ،
ﺑﺎ ﺧﻨﺠﺮی ﺑﮫ ﮐﻤﺮ و ﻃﻨﺎﺑﯽ در دﺳﺖ وارد ﺷﺪ .ﻣﻨﺠّﻢ
ﺑﺎﺷﯽ ﺑﯿﭽﺎره ﺑﺎ دﯾﺪن ﺟَﻼّد ﮐﻢ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد از ﺗﺮس ﻗﺎﻟﺐ
ﺗﮭﯽ ﮐﻨﺪ و ﺷﺮوع ﮐﺮد ﻣﺜﻞ ﺑﺮگ درﺧﺘﺎن ﻟﺮزﯾﺪن .ﺷﺎه
ﺑﮫ ﺟَﻼّد ﻓﺮﻣﻮد:
 اﯾﻦ ﺳﮓ را ﺑﺒﺮ و ھﻤﯿﻦ اﻟﺴﺎﻋّﮫ ﺳﺮش را از ﺗﻦﺟﺪا 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:
 ﺗَﺼَﺪﱡق ﺗﺎن ﮔﺮدم ،ﺑﻌﺪ از ﮔﺮدن زدن اﯾﻦ ﺳﮓ،ﻋﻼج واﻗﻌﮫ را از ﭼﮫ ﮐﺴﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺟﻮﯾﺎ ﺷﻮﯾﻢ؟
اﺳﺘﺪﻋﺎی ﻋﺎﺟﺰاﻧﮫ دارم ،ﮐﮫ ﺑﮫ اﺣﺘﺮام رﯾﺶ ﺳﻔﯿﺪ
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اﯾﻦ ﺑﻨﺪه ی ﻧﺎ ﭼﯿﺰ از ﺳﺮ ﺗﻘﺼﯿﺮش ﺑﮕﺬرﯾﺪ و او را
ﻋﻔﻮ ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ .ﻋﻼج واﻗﻌﮫ را از ﺧﻮد او ﻣﯽ
ﺧﻮاھﯿ ﻢ ،ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ از دادن ﺟﻮاب ﻋﺎﺟﺰ ﻣﺎﻧﺪ ،آن وﻗﺖ
اﺳﺖ ﮐﮫ او ﻣﻘﺼّﺮ ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﺷﺪه و ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ
ﻗﺘﻞ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.
ﺷﺎه ﺑﮫ ﺟَﻼّد ﻓﺮﻣﻮد:
 ﻓﻌﻼً او را ﺑﮕﺬار و ﺑﺮو.آﻧﮕﺎه ﺧﻄﺎب ﺑﮫ ﻣﻨﺠّﻢ ﺑﺎﺷﯽ ﻓﺮﻣﻮد:
 ﻣﻠﻌﻮن ،ﺗﺎ دﯾﺮ ﻧﺸﺪه ﭼﺎره ی دﻓﻊ اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﮫ را اراﺋﮫﮐﻦ.
ﻣﻨﺠّﻢ ﺑﺎﺷﯽ ﺑﯿﭽﺎره ،ﮐﮫ ﺧﻮد را در ﻣﻨﺠﻼﺑﯽ
ھﻮﻟﻨﺎک ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻣﯽ دﯾﺪ ﻧﻤﯽ داﻧﺴﺖ ﭼﮫ ﺟﻮاﺑﯽ ﺑﺪھﺪ و
ﺑﺮای دﻓﻊ ﺑﻠﯿﮫ ﭼﮫ راه ﭼﺎره ای اراﺋﮫ ﮐﻨﺪ .ﭘﺲ ﺑﮫ ﺧﺎﻃﺮ
رھﺎﯾﯽ ﺧﻮد از آن ﻣﮭﻠﮑﮫ و ﻧﺠﺎت ﺟﺎﻧﺶ زﺑﺎن ،ﺑﮫ ﺳﺨﻦ
ﺑﺎز ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:
 ﻗﺮﺑﺎن ﺧﺎﮐﭙﺎی ﻣﺒﺎرﮐﺖ ﮔﺮدم ،اﻟﺒﺘﮫ ﮐﮫ دﻓﻊ اﯾﻦ ﺑﻠﯿﮫ،اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ .ﺑﮫ ﺣﻘﯿﺮ ﻣﮭﻠﺘﯽ ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺘﮫ ﻋﻄﺎ
ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺮوم و ﺑﮫ " زﯾﺞ اوﻟﻎ ﺑﯿﮓ " ٢٣رﺟﻮع
ﮐﻨﻢ ،آﻧﮕﺎه ﺑﺮﮔﺸﺘﮫ و ﻋﺮض ﺧﻮاھﻢ ﮐﺮد.
در زﯾﺞ اوﻟﻎ ﺑﯿﮓ اﺻﻼً ،ﺑﮫ ﻣﻘﻮﻻﺗﯽ از اﯾﻦ
دﺳﺖ ،اﺷﺎره ای ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .وﻟﯽ ﻣﻨﺠّﻢ ﺑﺎﺷﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﮭﺎﻧﮫ
ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﮫ اﺳﺘﺎد ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺟﻼل اﻟﺪﯾﻦ ،ﮐﮫ او
را در ﻋﻠﻢ ﻧﺠﻮم ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﮫ ﺗﺮ از ﺧﻮد ﻣﯽ داﻧﺴﺖ ،ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ
و از او ﭼﺎره ﺟﻮﯾﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺷﺎه رﺧﺼﺖ داد ﮐﮫ ﻣﻨﺠّﻢ ﺑﺎﺷﯽ ﺑﺮود  .وﻟﯽ
ھﻨﻮز ﻣﻨﺠّﻢ ﺑﺎﺷﯽ از در ﺑﯿﺮون ﻧﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺧﻮاﺟﮫ
ﻣﺒﺎرک داﺧﻞ ﺷﺪ و ﻋﺮض ﮐﺮد:
 ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺟﻼل اﻟﺪﯾﻦ اﺳﺘﺪﻋﺎی ﺷﺮﻓﯿﺎﺑﯽ دارد.ﺷﺎه ﻓﺮﻣﻮد:
٢٣

 زﯾﺞ … ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ ﻣﻨﺠﻤﺎن اﺣﻮال و ﺣﺮﮐﺎت اﻓﻼک و ﮐﻮاﮐﺐ را ازآن ﻣﻌﻠﻮم ﮐﻨﻨﺪ .دھﺨﺪا
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 ﺑﮕﻮ ﺑﯿﺎﯾﺪ .ﺑﮫ ﻣﻨﺠّﻢ ﺑﺎﺷﯽ ھﻢ ﺑﮕﻮ ﮐﻤﯽ در رﻓﺘﻦدرﻧﮓ ﮐﻨﺪ ،ﻧﺮود 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 ﺑﮫ ﻋﻠّﺖ ﮐﮭﻮﻟﺖﺳﻦّ؛ اﯾﻦ ﺑﻨﺪه ،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 ،وارد آﻣﺪن ﺻﺪﻣﮫ ای ﻣُﮭﻠﮏ ﺑﮫ ذات
ﻣﺒﺎرک ﻗﺒﻠﮫ ی ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺤﺘﻤﻞ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد .از آﻧﺠﺎﺋﯿﮑﮫ
ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد اﯾﻦ اﻣﺮ ﺧﻄﯿﺮ از ﻧﻈﺮ ﻣﻨﺠّﻤﺎن ﺟﻮان
ﻣﺨﻔﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﻟﺬا وﻇﯿﻔﮫ ی ﺧﻮد داﻧﺴﺘﻢ ﮐﮫ
ﺷﺨﺼﺎً ﺑﮫ ﺣﻀﻮر اﻧﻮر ﺷﺮﻓﯿﺎب ﺷﻮم و ﻣﺮاﺗﺐ را
ﻗﺒﻞ از وﻗﻮع واﻗﻌﮫ ﻣﻌﺮوض داﺷﺘﮫ و ﭼﺎره ی دﻓﻊ
آن را اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﻢ.
ﺷﺎه ﺑﻐﺎﯾﺖ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺷﺪ و ﻓﺮﻣﻮد:
 ﻣﻮﻻﻧﺎ ،ھﻤﯿﻦ اﻵن ﻣﺎ ھﻢ ﻣﺸﻐﻮل ﺻﺤﺒﺖ در ھﻤﯿﻦﺑﺎره ﺑﻮدﯾﻢ .ﺣﺎدﺛﮫ ،ﻣﻌﻠﻮم  -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
٢٤
ﺧﻠﻊ ،و ﺗﺎج و ﺗﺨﺖ را ﺑﮫ ﻣُﺠﺮم ﻣﮭﺪوراﻟﺪﻣّﯽ
ﻣُﺤَﻮّل ﺳﺎﺧﺘﮫ و در آن اﯾﺎم ﺧﻮد را از اﻧﻈﺎر ﺧﻼﯾﻖ
ﻣﺨﻔﯽ ﺑﺪارد .ﺑﮫ اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ،ﺑﻼی ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺄﺛﯿﺮ
ﮐﻮاﮐﺐ ،ﺑﮫ ﺟﺎی ﻗﺒﻠﮫ ی ﻋﺎﻟﻢ؛ ﺑﺮ ﺳﺮ آن ﻣُﺠﺮم ،ﮐﮫ
در آن زﻣﺎن ﭘﺎدﺷﺎه اﯾﺮان ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ،ﻧﺎزل ﺧﻮاھﺪ
ﺷﺪ.
ﭘﺲ از رﻓﻊ ﺧﻄﺮ و ھﻼﮐﺖ آن ﻣﺠﺮم  -ﮐﮫ در
آن اﯾﺎم ﺻﺎﺣﺐ ﺗﺨﺖ و ﺗﺎج اﺳﺖ  -ﻗﺒﻠﮫ ی ﻋﺎﻟﻢ از ﺧﻔﺎ
٢٤

 ﮐﺴﯽ ﮐﮫ رﯾﺨﺘﻦ ﺧﻮﻧﺶ ﺣﻼل اﺳﺖ و ﮐﺸﺘﻦ او ﻗﺼﺎص ﻧﺪارد .م15

ﺑﯿﺮون ﻣﯽ آﯾﺪ و دوﺑﺎره ﺑﺮ ﺳﺮﯾﺮ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺟﻠﻮس ﻓﺮﻣﻮده
و در ﮐﻤﺎل ﺳﻌﺎدت و ﺳﻼﻣﺖ ﺑﮫ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺧﻮد اداﻣﮫ
ﺧﻮاھﺪ ﻣﯽ دھﺪ.
اﺣﺪی ﻧﺒﺎﯾﺪ از اﯾﻦ ﺗﺮﻓﻨﺪ ﻣﻄﻠﻊ ﺷﻮد ،و ﮐﺴﯽ ھﻢ
ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮔﻤﺎن ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﻗﺒﻠﮫ ی ﻋﺎﻟﻢ ،از ﺗﺎج و ﺗﺨﺖ ﻣﻮﻗﺘﺎً
دﺳﺖ ﮐﺸﯿﺪه اﺳﺖ؛ ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺎﻟﻌﮑﺲ ،ھﻤﮫ ی ﺧﻼﯾﻖ ﻣﯽ
ﺑﺎﯾﺴﺖ ﻣﺠﺮﻣﯽ را ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﺨﺖ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﯽ ﻧﺸﯿﻨﺪ ،ﭘﺎدﺷﺎه
ﺻﺎﺣﺐ اﺧﺘﯿﺎر ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺗَﻠَﻘّﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎﻧﻮان ﺣﺮم را ھﻢ ﻣﯽ
ﺑﺎﯾﺴﺖ ﻃﻼق داده و ﻋﻘﺪﻧﺎﻣﮫ ی آن ھﺎ را ﭘﺎره ﮐﺮد .ﺑﮫ
زﻧﺎن ﺣﺮم ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻮﺷﺰد ﮐﺮد ﮐﮫ ﻋﺒّﺎس ﭘﺴﺮ ﻣﺤﻤّﺪ دﯾﮕﺮ
ﭘﺎدﺷﺎه ﻧﯿﺴﺖ و ﮐﺲ دﯾﮕﺮی ﭘﺎدﺷﺎه اﯾﺮان اﺳﺖ و از آن
زﻧﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺌﻮال ﮐﺮد ﮐﮫ آﯾﺎ ﺣﺎﺿﺮﻧﺪ ﺑﮫ ﺟﺎی ﭘﺎدﺷﺎه ،ﺑﮫ
ﻋﻘﺪ ﮐﺲ دﯾﮕﺮی در آﯾﻨﺪ و ﺑﺎ ﻓﻘﺮ و ﻓﺎﻗﮫ روزﮔﺎر را ﺑﮫ
ﻗﻨﺎﻋﺖ ﺑﮕﺬراﻧﻨﺪ؟ ھﺮ ﯾﮏ از آن زن ھﺎ ﮐﮫ راﺿﯽ ﺷﺪ،
ﺻﯿﻐﮫ ی ﻋﻘﺪ او دوﺑﺎره ﺑﮫ اﺳﻢ ﻋﺒّﺎس ﭘﺴﺮ ﻣﺤﻤّﺪ ﺧﻮاﻧﺪه
ﺷﺪه و ﻋﻘﺪﻧﺎﻣﮫ ی ﺗﺎزه ای ﻧﻮﺷﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد و ھﺮ ﮐﺪام ھﻢ
ﮐﮫ راﺿﯽ ﻧﺸﺪ ،ﻓﯽ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺻﯿﻐﮫ ی ﻃﻼﻗﺶ ﺟﺎری
ﺷﺪه و ﻣﺮﺧﺺ ﻣﯽ ﺷﻮد.
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 ﺑﻠﻨﺪ ﮐﮫ
ﻋﺮش را ﺑﮫ ﻟﺮزه در ﻣﯽ آورد 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 ﻧﺎ ﺑﮑﺎری ﭘﯿﺪا ﺷﺪه
اﺳﺖ ﮐﮫ از او ﻣﺠﺮم ﺗﺮ و واﺟﺐ اﻟﻘﺘﻞ ﺗﺮ ،ﮐﺴﯽ را
16

در روزی زﻣﯿﻦ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﯾﺎﻓﺖ .اﺳﻤﺶ ﯾﻮﺳﻒ زﯾﻦ
دوز ٢٥اﺳﺖ .اﺻﻞ و ﻧﺴﺒﺶ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ وﻟﯽ ھﻤﯿﻦ
ﻗﺪر ﻣﯽ داﻧﯿﻢ ﮐﮫ از زﻣﺎن ﺳﮑﻮﻧﺖ در ﺷﮭﺮ ﻗﺰوﯾﻦ،
اراذل و اوﺑﺎش را دور ﺧﻮد ﺟﻤﻊ ﮐﺮده و ﻣﺮﯾﺪ ﺧﻮد
ﺳﺎﺧﺘﮫ اﺳﺖ .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 ﻋﻮام ﻓﺮﯾﺐ ھﺴﺘﻨﺪ .او ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ
ﮐﮫ وﺟﻮد ﻣﺠﺘﮭﺪ ،زاﺋﺪ اﺳﺖ و دادن ﺧﻤﺲ و ﻣﺎل اﻣﺎم
ﮐﺎری اﺳﺖ ﺑﺎﻃﻞ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﻘﯿﺪه دارد ﮐﮫ ﺗﺒﻌﯿﺖ ﻋﻮام از
ﻓﺘﺎوی ٢٦ﻣﺠﺘﮭﺪاﻧﯽ ﮐﮫ در ﻗﯿﺪ ﺣﯿﺎت ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ  ،ﻧﻮﻋﯽ ﺑﺎزار
ﮔﺮﻣﯽ ﺑﺮای ﻋﻠﻤﺎﺳﺖ 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 ﮐﺸﻮر 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 ﺗﺒﮫ ﮐﺎران و
راھﺰﻧﺎن ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺷﺎﯾﻊ اﺳﺖ ﮐﮫ
ﯾﻮﺳﻒ زﯾﻦ دوز و ﻣﺮﯾﺪاﻧﺶ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﮫ ﺗﻨﺎﺳﺦ روح ھﺴﺘﻨﺪ.
اﯾﻦ دﻋﺎ ﮔﻮی دوﻟﺖ ﻗﺎھﺮه ﭼﻨﯿﻦ ﺻﻼح ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ
ﮐﮫ ﻗﺒﻠﮫ ی ﻋﺎﻟﻢ ،ﺳﻠﻄﻨﺖ و ﺗﺎج و ﺗﺨﺖ را ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻠﻌﻮن
ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﺤﻮﺳﺖ ﮐﻮاﮐﺐ داﻣﻨﮕﯿﺮش ﺑﺸﻮد و ﭘﺲ از
رﺳﯿﺪن ﺑﮫ ﺳﺰای اﻋﻤﺎﻟﺶ ﺑﮫ دَرَک اﺳﻔﻞ اﻟﺴﺎﻓﻠﯿﻦ واﺻﻞ
ﮔﺮدد.
اﻓﺮاد ﺣﺎﺿﺮ در ﻣﺠﻠﺲ اﯾﻦ ﻧﻈﺮ را ﺗﺼﺪﯾﻖ
ﮐﺮدﻧﺪ و ﯾﮏ ﺻﺪا ﮔﻔﺘﻨﺪ:
٢٥

 ﻣﺘﻦ اﺻﻠﯽ " :ﯾﻮﺳﻒ ﺳﺮاج " .ﺳﺮّاج ﺑﺮ وزن ﻓﺮّاش :زﯾﻦ ﺳﺎز و زﯾﻦدوز .م
٢٦
 ﺟﻤﻊ ﻓﺘﻮا .م17

 اﯾﻦ ﯾﻮﺳﻒ زﯾﻦ دوز ﭘﺪر ﺳﻮﺧﺘﮫ از ھﺮ ﺟَﮭَﺖﻣﺴﺘﺤﻖ ﻣﺠﺎزات ﻣﺮگ و 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 ﮔﺬاﺷﺘﮫ ﺷﻮد.
اﻓﺮاد ﺣﺎﺿﺮ در ﻣﺠﻠﺲ را ﻣﺮﺧﺺ ﮐﺮد و
ﺟﻠﺴﮫ ﺧﺘﻢ ﺷﺪ.
****
ای ﺑﺴﺎ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن در ﺻﺤﺖ آﻧﭽﮫ ﮐﮫ ﻣﯽ
ﺧﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺮدﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪ و آن را واﻗﻌﯽ ﻧﺪاﻧﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺻﻮرت
از ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﺗﻘﺎﺿﺎ دارم ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﺮح وﻗﺎﯾﻊ ﺳﺎل ھﻔﺘﻢ
ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺷﺎه ﻋﺒّﺎس در " ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﺎﻟﻢ آرا " ٢٧ﻣﺮاﺟﻌﮫ
ﮐﻨﻨﺪ.
ﺣﺎل ﻣﻮﻗﻊ آن اﺳﺖ ﮐﮫ اﯾﻦ ﯾﻮﺳﻒ زﯾﻦ دوز را
ﺑﮫ ﺷﻤﺎ ﻣُﻌَّﺮﻓﯽ ﮐﻨﯿﻢ و ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﮐﮫ او ﭼﮫ ﮐﺴﯽ ﺑﻮده
اﺳﺖ؟
ﯾﻮﺳﻒ ﭘﺴﺮ ﻣﺮدی ﺑﮫ ﻧﺎم ﮐﺮﺑﻼﯾﯽ ﺳﻠﯿﻢ ،از
ﮐﺸﺎورزان ﯾﮑﯽ از روﺳﺘﺎ ھﺎی اﻃﺮاف ﻗﺰوﯾﻦ ﺑﻮد .از
آن ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﮐﺮﺑﻼﯾﯽ ﺳﻠﯿﻢ ﺷﺨﺼﯽ ﻣﺘﺪﯾﻦ و ﭘﺎرﺳﺎ ﺑﻮد،
آرزو داﺷﺖ ﮐﮫ روزی ﭘﺴﺮش ﻣﻼ ﺷﻮد و در ﺳﻠﮏ ﻋﻠﻤﺎ
و روﺣﺎﻧﯿﺎن در آﯾﺪ .ازﯾﻨﺮو ﭘﺴﺮ را در ﮐﻮدﮐﯽ ﺑﮫ ﻗﺰوﯾﻦ
ﺑﺮد و ﺑﮫ ﻣﮑﺘﺐ ﮔﺬاﺷﺖ .ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺖ و ﯾﻮﺳﻒ ﭘﺲ
از رﺳﯿﺪن ﺑﮫ ﺳﻦّ رﺷﺪ ،ﺑﺮای اداﻣﮫ ی ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺑﮫ
٢٨
اﺻﻔﮭﺎن رﻓﺖ و ﺳﭙﺲ ﺑﺮای ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت و ﺗﻠﻤﺬ
در ﻣﺠﺎﻟﺲ درس ﻋﻠﻤﺎی ﺑﺰرگ ،راھﯽ ﮐﺮﺑﻼ ﺷﺪ .او
ﻣﺪّت زﯾﺎدی در ﮐﺮﺑﻼ ﻣﺎﻧﺪ و ھﻤﮫ ی ﻋﻠﻮم اﺳﻼﻣﯽ را
ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺖ .در ﮐﺮﺑﻼ ﺑﻮد ﮐﮫ او ﺑﺎ ﻣﺸﺎھﺪه ی دﻏﻞ
ﮐﺎری و ﺣﻘﮫ ﺑﺎزی ھﺎی ﻋﻠﻤﺎ در اﮐﺜﺮ اﻣﻮر ،از اﯾﻦ
٢٧

 " ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﺎﻟﻢ آرای ﻋﺒﺎﺳﯽ " ﺗﺄﻟﯿﻒ اﺳﮑﻨﺪر ﺑﯿﮓ ﺗﺮﮐﻤﺎن .م٢٨
 ﺷﺎﮔﺮدی ﮐﺮدن ،داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﻦ .م18

ﻃﺒﻘﮫ ﻣﺘﻨﻔّﺮ ﺷﺪ و دﯾﮕﺮ ﻧﺨﻮاﺳﺖ ﮐﮫ داﺧﻞ ﺻﻨﻒ آﻧﺎن
ﺑﺸﻮد.
در ﭼﮭﻞ ﺳﺎﻟﮕﯽ و ﭘﺲ از ﻣﺮاﺟﻌﺖ از ﮐﺮﺑﻼ،
ﺑﮫ ھﻤﺪان رﻓﺖ و در ﻃﻮل ﯾﮏ ﺳﺎل ،و ﭘﺲ از ﻓﺮا
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺣﺮﻓﮫ ی زﯾﻦ ﺳﺎزی و ﺗﺮﮐﺶ دوزی در ﻧﺰد
ﺷﺨﺼﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم اوﺳﺘﺎ ﺧﻠﯿﻞ ﺑﮫ ﻗﺰوﯾﻦ ﺑﺮﮔﺸﺖ .زﯾﺮا 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 دﮐّﺎﻧﯽ ﺑﺎز ﮐﺮد.
از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﺮدی ﺑﯽ آزار و ﺧﯿﺮ ﺧﻮاه ﺑﻮد،
ھﻤﯿﺸﮫ از ﮐﺎر ھﺎی ﻧﺎﺷﺎﯾﺴﺖ روﺣﺎﻧﯿﻮن و دوﻟﺘﯿﺎن دل ﭘﺮ
ﺧﻮﻧﯽ داﺷﺖ و در ﻧﮑﻮھﺶ و ﺑﺪﮔﻮﯾﯽ از آﻧﺎن ﻧﻤﯽ
ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺟﻠﻮ زﺑﺎن ﺧﻮدش را ﺑﮕﯿﺮد .ﺑﮫ ﺧﺎﻃﺮ ھﻤﯿﻦ
ﺻﺮاﺣﺖ در ﮔﻔﺘﺎر و ﺻﺪاﻗﺖ در ﮐﺮدار ،دوﺳﺘﺎن و
ﭘﯿﺮوان ﯾﮏ دل زﯾﺎدی ﭘﯿﺪا ﮐﺮد ﮐﮫ داﺷﺘﻦ ھﻤﯿﻦ ﺧﺼﻠﺖ
ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻣﺎﯾﮫ ی ھﻼﮐﺘﺶ ﺷﺪ.
ﻓﺮدای روزی ﮐﮫ ﺷﺎه ﻓﺮﻣﺎن داده ﺑﻮد ،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 ﺟﺎﯾﮕﺎھﯽ
ﮐﮫ ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﻘﺮّر ﺷﺪه ﺑﻮد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و در ﮐﻤﺎل ﺳﮑﻮت
ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺗﺸﺮﯾﻒ ﻓﺮﻣﺎﯾﯽ ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺎﻧﺪ .ﺷﺎه ﺑﺎ ﺗﺎﺟﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ،
ﻋﺼﺎﯾﯽ ﺟﻮاھﺮ ﻧﺸﺎن در دﺳﺖ ،ﺑﺎزوﺑﻨﺪ ھﺎی زرﯾﻦ ﺑﺮ
ﺑﺎزو ،و ﺷﻤﺸﯿﺮ ﻣﺮﺻّﻊ ﺑﺮ ﮐﻤﺮ ،در ﺗﺎﻻر ﺑﺎر ﻋﺎم ﮐﮫ
ﯾﮏ ﻣﺘﺮ از ﺳﻄﺢ زﻣﯿﻦ ﺑﻠﻨﺪ ﺗﺮ ﺑﻮد و ﭘﺮده ای ھﻢ آن را
از ﺣﻀّﺎر ﺟﺪا ﻧﻤﯽ ﮐﺮد ،روی ﺗﺨﺖ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺟﻠﻮس ﮐﺮد
و ﺧﻄﺎب ﺑﮫ ﺣﺎﺿﺮان ﮔﻔﺖ:
 ﻣﺮدم ،ﻣﻦ اﮐﻨﻮن ھﻔﺖ ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﮫ ﺗﺤﺖ ﺗﻮﺟّﮭﺎتﺣﻀﺮت ﺑﺎرﯾﺘﻌﺎﻟﯽ 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
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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 ﺗﺸﺮﯾﺢ
ﻧﻤﯽ داﻧﻢ ،ﻣﺠﺒﻮرم ﮐﮫ دﺳﺖ از ﺳﻠﻄﻨﺖ و ﺗﺎج و ﺗﺨﺖ
ﮐﺸﯿﺪه و آن را ﺑﮫ ﻓﺮدی ﺷﺎﯾﺴﺘﮫ ﺗﺮ از ﺧﻮد واﮔﺬار ﮐﻨﻢ.
اﯾﻦ ﻓﺮد را ﻣﻼﺑﺎﺷﯽ ،ﺳﭙﮭﺴﺎﻻر زﻣﺎن ﺧﺎن ،وزﯾﺮ اﻋﻈﻢ،
ﺧﺰاﻧﮫ دار ،ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺟﻼل اﻟﺪﯾﻦ و ﻣﻨﺠّﻢ ﺑﺎﺷﯽ ﺑﮫ ﺷﻤﺎ
ﻣُﻌَّﺮﻓﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﺮد .ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ رﻓﺖ و او را ﺑﺎ ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت
ﮐﺎﻣﻞ ﺑﮫ اﯾﻨﺠﺎ آورد و روی ﺗﺨﺖ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﺸﺎﻧﺪ و ﺷﻤﺎ ھﻢ
ﻣﻮﻇّﻒ ھﺴﺘﯿﺪ ﮐﮫ آن ﺷﺨﺺ را ﺳﻠﻄﺎن ﺻﺎﺣﺐ اﺧﺘﯿﺎر و
وﻟﯽ ﻧﻌﻤﺖ 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
از ﺗﻦ در آورد ،ﺷﻤﺸﯿﺮ و ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ زرﯾﻦ ﺧﻮد را ﺑﺎز
ﮐﺮد ،آﻧﮕﺎه ﻟﺒﺎﺳﯽ ژﻧﺪه ﭘﻮﺷﯿﺪ و ﺧﻄﺎب ﺑﮫ ﺟﻤﻌﯿﺖ
ﺣﺎﺿﺮ ﮔﻔﺖ:
 ﺣﺎﻻ ﻣﻦ ھﻢ ﻓﺮدی ھﺴﺘﻢ ﻣﺜﻞ ﺑﻘﯿﮫ ی اﻓﺮاد ،ﻣﺮدیﻓﻘﯿﺮ ﺑﮫ ﻧﺎم ﻋﺒّﺎس ﭘﺴﺮ ﻣﺤﻤّﺪ .در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻣﻦ
ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ ﮐﮫ ﻣﺮا دﯾﮕﺮ ﻧﺨﻮاھﯿﺪ دﯾﺪ! .ﮔﻔﺖ ﺧﺪاﺣﺎﻓﻆ و
راھﯽ ﺣﺮﻣﺴﺮا ﺷﺪ.
ھﻤﮫ ی ﺣﺎﺿﺮان در ﻣﺠﻠﺲ ،ﻣﺎت و ﻣﺒﮭﻮت
ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ .آن ھﺎ از آﻧﭽﮫ ﮐﮫ اﺗّﻔﺎق اﻓﺘﺎده ﺑﻮد ،ﺳﺮ در ﻧﻤﯽ
آوردﻧﺪ.
ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮر ﺷﺎه ،ھﻤﮫ ی ﺑﺎﻧﻮان را در اﺗﺎﻗﯽ
در داﺧﻞ ﺣﺮﻣﺴﺮا ﺟﻤﻊ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ ﭼﺸﻢ ﺑﮫ راه آﻣﺪن
او ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺷﺎه ﺑﺎ ھﻤﺎن ﻟﺒﺎس ﻣﻨﺪرس داﺧﻞ اﺗﺎق ﺷﺪ .زن
ھﺎ ﺑﺎ دﯾﺪن او 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:
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 ﻣﻼ رﺳﻮل را ﺑﺎ دو ﻧﻔﺮ از دﺳﺘﯿﺎراﻧﺶ در اﯾﻦ ﺟﺎﺣﺎﺿﺮ ﮐﻦ.
ﻣﻼ ھﺎ ،از ﻗﺒﻞ در ﻃﺒﻘﮫ 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 .ھﻤﯿﻨﻘﺪر 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 ﺑﺎ ﺷﮑﻮه آن 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.
ﭘﺲ رو ﮐﺮد ﺑﮫ ﻣﻼ رﺳﻮل و ﮔﻔﺖ:
 ﺻﯿﻐﮫ ی ﻃﻼﻗﺸﺎن را ﺟﺎری ﮐﻦ.ﻣﻼ رﺳﻮل ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﻀﻮر دو ﻧﻔﺮ ﮐﮫ ﺑﮫ
ﻋﻨﻮان ﺷﮭﻮد ﻋﺎدل ھﻤﺮاھﺶ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺻﯿﻐﮫ ی ﻃﻼق ھﻤﮫ
را ﺧﻮاﻧﺪ.
زﻧﺎن ﺣﺮم ﻣﻀﻄﺮب و وﺣﺸﺖ زده ﺧﻮد را در
وﺿﻊ دﺷﻮاری ﻣﯽ دﯾﺪﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﺎورﺷﺎن ﻧﻤﯽ ﺷﺪ و ﻧﻤﯽ
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ از آن ﭼﮫ ﮐﮫ ﻣﯽ ﮔﺬﺷﺖ 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.
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً 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
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ﻋﺒّﺎس ﭘﺴﺮ ﻣﺤﻤّﺪ را ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ اﻣﺮی ﺟﺪّی ﺗﻠﻘﯽ ﮐﻨﻨﺪ
و آن را ﻧﻮﻋﯽ ﺷﻮﺧﯽ ﻣﯽ ﭘﻨﺪاﺷﺘﻨﺪ .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 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 و ﻓﺮدای ھﻤﺎن
روز ھﻤﮫ ی ﺟﻮاھﺮات و رﺧﺖ ھﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮداﺷﺖ
وﺑﺎ ﻣﻘﺪار ھﻨﮕﻔﺘﯽ ﭘﻮل ،ھﻤﺮاه ﭘﺴﺮ ﻋﻤﻮﯾﺶ راھﯽ وﻃﻦ
اﺻﻠﯽ ﺧﻮد ﺷﺪ.
در ﮔﺮﺟﺴﺘﺎن ﮐﺴﯽ داﺳﺘﺎن او را ﺑﺎور ﻧﮑﺮد و
ﺗَﺼَﻮّر ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﮫ او ﻓﺮاری ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ او را
ﺑﺮﮔﺮداﻧﻨﺪ وﻟﯽ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ ﭼﮫ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑﺎﻋﺚ از ﯾﺎد رﻓﺘﻦ
ﻣﺎﺟﺮاﯾﺶ ﺷﺪ و او 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 ،داﺳﺘﺎن وﺟﺎھﺖ او را ﺑﮫ ﮔﻮش
ﺷﺎه رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ و او را از ﭘﺪرش ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎری ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﮫ
ﺣﺮﻣﺴﺮا اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ .او ،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 ﺧﺎرج و ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﺷﺪ.
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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 ﺗﮭﯿﮫ ی دھﻨﮫ ی اﺳﺒﯽ را ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ ﺑﺮد ﮐﮫ
ﯾﮏ از ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻧﺶ ﺳﻔﺎرش ﮐﺮده ﺑﻮد ھﻤﺎن روز آن را
ﺗﺤﻮﯾﻞ دھﺪ .دو ﺗﻦ از دوﺳﺘﺎﻧﺶ در ﮐﻨﺎر او ﻧﺸﺴﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ
و ﺑﮫ ﺣﺮف ھﺎﯾﺶ 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
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 ﺧﺎک از
ﺳﻤﺖ ﻏﺮﺑﯽ ﻣﯿﺪان ﺑﮫ آﺳﻤﺎن ﺑﺮ ﺧﺎﺳﺖ .ﯾﻮﺳﻒ زﯾﻦ
دوز ،ﺟﻮاﻟﺪوز در دﺳﺖ ،ﺳﺮش را ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮد و دﯾﺪ
ﮐﻮﮐﺒﮫ ٢٩ای از راه ﻣﯽ رﺳﺪ و ھﺮﮔﺰ ﺑﮫ ذھﻨﺶ ﺧﻄﻮر
ﻧﻤﯽ ﮐﺮد ﮐﮫ اﯾﻦ ﮐﻮﮐﺒﮫ را ﺑﮫ ﺧﺎﻃﺮ او ﺗﺪارک دﯾﺪه
ﺑﺎﺷﻨﺪ.
دوازده ﺷﺎﻃﺮ ٣٠در ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ ،ﺑﺎ ﻟﺒﺎس ﺷﺎﻃﺮی
ﺑﺮ ﺗﻦ و ﮐﻼه ﭼﮭﺎر ﺗَﺮَک ﺑﺮ ﺳﺮ ،ﭘﺸﺖ ﺳﺮ آن ھﺎ دوازده
ﺑﯿﺮق دار 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 ﻓﺮّاش
ﭼﻤﺎق ﺑﮫ دﺳﺖ از ﭘﺸﺖ ﺳﺮ آن ھﺎ ﻣﯽ آﻣﺪ و ﭘﺸﺖ ﺳﺮ
٢٩

 ﺳﻮار و ﭘﯿﺎده ای ﮐﮫ ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ ﭘﺎدﺷﺎه آﯾﻨﺪ .دھﺨﺪا٣٠
 ﻧﻮﻋﯽ ﭘﯿﺎدﮔﺎن ﺑﺎ ﻟﺒﺎس ھﺎی ﭼﻨﺪ رﻧﮓ و ﮐﻼھﯽ ﭼﻮن ﺗﺎﺟﯽ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﮫﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ ﺷﺎھﺎن ﭘﯿﺎده رﻓﺘﻨﺪی .دھﺨﺪا
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ﻓﺮّاﺷﺎن ،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 ﯾﺮاق 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 اﻟﺪّﯾﻦ و ﻣﻨﺠّﻢ ﺑﺎﺷﯽ ،ﻋﻠﻤﺎی
اﻋﻼم ،ﺳﺎدات ﮐِﺮام ،٣١اﻋﯿﺎن 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 ﻏﺮّاﯾﯽ ﺑﮫ ﯾﻮﺳﻒ زﯾﻦ دوز ﮐﺮدﻧﺪ .ﯾﻮﺳﻒ زﯾﻦ
دوز ھﻢ از ﺟﺎی ﺑﺮ ﺧﺎﺳﺖ و ﺑﮫ ﻧﻮﺑﮫ ی ﺧﻮد و در
ﻧﮭﺎﯾﺖ ﺗﻌﺠﱡﺐ ،ﺑﮫ آن ھﺎ ﺗﻌﻈﯿﻢ ﮐﺮد .آﻧﮕﺎه ﻣﻼﺑﺎﺷﯽ زﺑﺎن
ﺑﮫ ﺳﺨﻦ ﮔﺸﻮد و ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ:
 اﺳﺘﺎد ﯾﻮﺳﻒ ،ﻣﺸﯿﺖ اﻟﮭﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻘﺪّر ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖﮐﮫ ﺗﻮ از اﻣﺮوز ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺎ ﺑﺎﺷﯽ .اﮐﻨﻮن ﺗﺎج و ﺗﺨﺖ
ﺳﻠﻄﻨﺖ اﯾﺮان از وﺟﻮد ﺷﺎه ﻋﺒّﺎس ﺗﮭﯽ اﺳﺖ .ﺟَﮭَﺖ
ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﺎﺟﮕﺬاری ﺑﮫ درﺑﺎر ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﻗﺪم
رﻧﺠﮫ ﻓﺮﻣﻮده و ﻣﺎ را ﻗﺮﯾﻦ اﻓﺘﺨﺎر و ﺳﻌﺎدت
ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ.
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 ،ﮐﮫ در اﯾﺮان از
ﺑﺎوﻗﺎر ﺗﺮﯾﻦ رﺟﺎل ﮐﺸﻮر ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﺪ ،ﺑﺮ زﺑﺎن
آورده ﺑﻮد .او ﺑﺎ اﯾﻨﮑﮫ ﺑﮫ ﭼﺸﻢ ﺧﻮد ﻣﯽ دﯾﺪ ،وﻟﯽ ﻧﻤﯽ
ﺗﻮاﻧﺴﺖ واﻗﻌﯿﺖ آﻧﭽﮫ را ﮐﮫ داﺷﺖ اﺗّﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺎد ،ﺑﺎور
ﮐﻨﺪ .ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺑﮫ ﺧﻮد ﺟﺮأت داد و ﮔﻔﺖ:
٣١
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 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 ﺧﻄﺎب ﺑﮫ ﻣﻦ ﺑﺮ زﺑﺎن ﻣﯽ آورﯾﺪ؟! ﻣﻦ ﯾﮏ زﯾﻦ
دوز ﻓﻘﯿﺮ و ﺑﯿﭽﺎره ام ،ﻣﻦ ﮐﺠﺎ و ﺗﺎج و ﺗﺨﺖ ﮐﺠﺎ؟!
ﺑﺨﺪا ،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 ﺷﻤﺎ ،ﺧﺴﺮواﻧﮫ ﻓﺮﻣﺎن
دادن اﺳﺖ .ﻣﺎ ﻧﮫ ﻋﻘﻞ ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده اﯾﻢ و ﻧﮫ
ﺑﻨﮓ ﮐﺸﯿﺪه اﯾﻢ ،ﻋﻘﻞ و ﺷﻌﻮر ھﻤﮫ ی ﻣﺎ ﺳﺮ ﺟﺎی
ﺧﻮدش اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﮫ ﻣﺸﯿﺖ اﻟﮭﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻘﺪّر ﻓﺮﻣﻮده
اﺳﺖ ﮐﮫ اﻣﺮوزه ﺳﺮاﺳﺮ اﯾﺮان ﺗﺤﺖ ﻟﻮای ﺳﻠﻄﻨﺖ
ﺷﻤﺎ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .ھﻤﺎﻧﻄﻮری ﮐﮫ ﺣﻀﺮت ﻣﻼﺑﺎﺷﯽ
ھﻢ اﺷﺎره ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ،ﺗَﻤَﻨّﺎ 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.
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻓﺎﯾﺪه ای ﻧﮑﺮد .ﺑﺎﻻﺧﺮه ﯾﻮﺳﻒ زﯾﻦ
دوز در ﺑﺮاﺑﺮ اﺻﺮار ﺑﺰرﮔﺎن ﮐﺸﻮر ﺳﺮ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻓﺮود
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آورد .ﭼﻮن ﮐﺎر ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن ﺧﻠﻌﺖ ﺧﺎﺗﻤﮫ ﯾﺎﻓﺖ ،ﻣﯿﺮ آﺧﻮر،
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
ﺷﻮ ،دور ﺷﻮ " ﻓﺮّاﺷﺎن 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 اﯾﻦ 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 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 ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮔﻔﺖ:
 ﺗﮭﻨﯿﺖ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ!ﺻﺪای " ﻣﺒﺎرک ﺑﺎد " از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﮫ آﺳﻤﺎن ﺑﻠﻨﺪ
ﺷﺪ و در ﮐﺎخ ﻃﻨﯿﻦ اﻓﮑﻨﺪ .ﻧﻘﺎرﺧﺎﻧﮫ ی ﺷﺎھﯽ ﻃﺒﻞ
ﺷﺎدﯾﺎﻧﮫ ﻧﻮاﺧﺖ .در اﯾﻦ ﻟﺤﻈﮫ ﺗﯿﺮی از ﺑﺎﻻی ﻗﺼﺮ ﺑﮫ
ھﻮا ﺷﻠﯿﮏ ﺷﺪ و ﺑﺎ ﺷﻨﯿﺪن ﺻﺪای آن ،ﺗﻮﭘﺨﺎﻧﮫ ای ﮐﮫ
ﺑﯿﺮون ﺷﮭﺮ ﺑﻮد ﺻﺪ و ده ﺗﯿﺮ ﺗﻮپ ﺷﻠﯿﮏ ﮐﺮد.
ھﺮ ﭼﻨﺪ ﭼﮫ ﺑﻌﺪ از ﺣﺎﻓﻆ و ﺳﻌﺪی ،ﺷﻌﺮ در
اﯾﺮان ﺑﮫ ﭘﺎﯾﯿﻦ درﺟﮫ ی اﻧﺤﻄﺎط ﺗَﻨَﺰُّل ﮐﺮده و اﺷﻌﺎر
ﺷﺎﻋﺮان ﺑﮫ اﻟﻔﺎﻇﯽ ﭘﻮچ و ﺧﺎﻟﯽ از ﻣﻀﻤﻮن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه
اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﮫ در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﺎﺟﮕﺬاری ﭼﻨﺪ ﺗﻨﯽ
ﮐﮫ از ﻃﺒﻊ ﺷﻌﺮ ﺑﮭﺮه ای داﺷﺘﻨﺪ ،ﭘﯿﺪا ﺷﺪﻧﺪ و ﻓﯽ اﻟﺒﺪاھﮫ
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ﻗﺼﺎﯾﺪ ﻏﺮّاﯾﯽ 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 ٣٢ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﻧﺸﺴﺘﻦ او ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ:
" ﺷﺎه ﺧﻮﺑﺎن ﻧﺒﻮد ﯾﻮﺳﻒ ﻣﺎ،
ﻟﯿﮏ او ﺷﺎه ﻣﻠﮏ اﯾﺮان ﺷﺪ ".
ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﺎﺟﮕﺬاری ،ﻣﻼﺑﺎﺷﯽ ﺑﮫ
ﺣﺎﺿﺮان اﻋﻼم ﮐﺮد:
 ﺣﺎﻻ ﻣﺮﺧﺺ ھﺴﺘﯿﺪ ﮐﮫ ﺗﺸﺮﯾﻒ ﺑﺒﺮﯾﺪ.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 ﻓﺮّاش ﮐﮫ در ﺑﯿﺮون ﺗﺎﻻر ﮐﺸﯿﮏ ﻣﯽ دادﻧﺪ ،ﺑﺮ
روی ﺗﺨﺖ ﺗﻨﮭﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ و رﻓﺘﻨﺪ.
ﯾﻮﺳﻒ ﺷﺎه در درﯾﺎﯾﯽ از ﻧﺎﺑﺎوری و اﻓﮑﺎر
ﻣﺸﻮّش 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:
٣٢

 ﻣﺠﻤﻮع ﺣﺮوف ﺑﯿﺖ ﯾﺎ ﻣﺼﺮاع ﯾﺎ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺣﺴﺎب اﺑﺠﺪ ﺗﺎرﯾﺦ واﻗﻌﮫای را ﻧﺸﺎن دھﺪ .ﻓﺮھﻨﮓ ﻣﻌﯿﻦ
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 ﭘﺲ آن ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﺑﯿﺮون اﯾﺴﺘﺎده اﻧﺪ ،ﭼﮫ ﮐﺴﺎﻧﯽھﺴﺘﻨﺪ؟
ﻋﻈﯿﻢ ﺑﯿﮓ ﺟﻮاب داد:
 آن ھﺎ ھﻢ ﮔﺮوه ﻓﺮّاﺷﻨﺪ ،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
ﺑﻮده ای ،ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ از اﯾﻦ ﻗَﻀﯿﮫ ﺑﯽ ﺧﺒﺮ
ﺑﺎﺷﯽ.
ﺧﻮاﺟﮫ ﻣﺒﺎرک ﮐﮫ ﺑﮫ راﺳﺘﯽ آدم ﺑﺴﯿﺎر ﺻﺎف و
ﺳﺎده ای ﺑﻮد ،ﻓﮑﺮ ﮐﺮد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻗﺒﻠﮫ ی ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺎﯾﺪ واﻗﻌﯿﺖ 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
ﻗَﻀﯿﮫ ﺑﺎﺧﺒﺮ ﺑﻮد و آن را از اﺑﺘﺪا ﺗﺎ اﻧﺘﮭﺎ ﺑﺮای ﯾﻮﺳﻒ
ﺷﺎه ﺷﺮح داد.
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 ﻣﻨﺘﻈﺮه و ﻧﺎﮔﮭﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻧﺼﯿﺒﺶ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﮫ
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وﺣﺸﺖ اﻓﺘﺎد .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،
اوّل اﺳﺪ ﺑﯿﮓ ﻓﺮاش ﺑﺎﺷﯽ را اﺣﻀﺎر ﮐﺮد و ﺑﮫ او ﮔﻔﺖ:
 ھﻤﯿﻦ اﻟﺴﺎﻋﮫ ،دوازده ﻓﺮّاش ﺑﺮ ﻣﯽ داری و ﻣﯽروی ،آﺧﻮﻧﺪ ﺻﻤﺪ ﻣﻼﺑﺎﺷﯽ ،ﻣﯿﺮزا ﻣﺤﺴﻦ وزﯾﺮ
اﻋﻈﻢ ،ﺳﭙﮭﺴﺎﻻر زﻣﺎن ﺧﺎن ،ﻣﯿﺮزا ﯾﺤﯿﯽ ﺧﺰاﻧﮫ
دار ،ﻣﯿﺮزا ﺻﺪراﻟﺪّﯾﻦ ﻣﻨﺠّﻢ ﺑﺎﺷﯽ و ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺟﻼل
اﻟﺪّﯾﻦ را دﺳﺘﮕﯿﺮ و در ارک زﻧﺪاﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ.
ﮐﺎرت ﮐﮫ ﺗﻤﺎم ﺷﺪ ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدی و ﮔﺰارش
ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﺧﻮد را ﺑﮫ ﻋﺮض ﻣﯽ رﺳﺎﻧﯽ.
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 ﺗﮭﯿﮫ 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 اوّل 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
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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 دُﻣﺪار 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.
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.
ﺑﯽ درﻧﮓ ﺣﺴﻦ آﻗﺎ را ،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 ھﺎ را ﭼﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .در ﺻﻨﺪوق ھﺎ را ﺑﺮداﺷﺘﻨﺪ و
زﯾﻨﺖ آﻻت درون آن ھﺎ را ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﺷﺎه رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ :ﺷﺎل
ھﺎی ﮔﺮان ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺸﻤﯿﺮ ،ﻟﺒﺎس ھﺎی ﺣﺮﯾﺮ زﻧﺎﻧﮫ ،ﭘﺎرﭼﮫ
ھﺎی اﺑﺮﯾﺸﻤﯽ ،ﺳﻨﺠﺎق 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 ﺳﻨﺠﺎق ﺳﯿﻨﮫ،
ﯾﮏ ﺟﻔﺖ ﮔﻮﺷﻮاره و ﯾﮏ ﻋﺪد اﻧﮕﺸﺘﺮی ،ﯾﮏ ﮔﺮدن
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ﺑَﻨﺪ ،ﯾﮏ دﺳﺖ ﻟﺒﺎس و ﯾﮏ ﻃﺎﻗﮫ ﺷﺎل ﻃﻮس ٣٣؛ و 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 ﺳﺎﺑﻖ ﻣﻦ در ﮐﻮﭼﮫ یدوم ﻗﺰوﯾﻦ و ﺑﮫ 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 اﺷﯿﺎ را ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﮫ ھﻤﺮاه
دو ﻧﻔﺮ ﻓﺮّاش ﺑﮫ راه اﻓﺘﺎد.
ﺷﺐ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺷﺎه ﺑﮫ ﺧﻮاھﺶ ﭘﯿﺸﺨﺪﻣﺖ
ﺑﺎﺷﯽ ،ﺑﮫ اﺗﺎق اوّل ﺑﺮﮔﺸﺖ .ﺷﻤﻌﺪان ھﺎی ﻃﻼﯾﯽ را
روﺷﻦ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .ﺳﻔﺮه ی ﺷﺎم ﭘﮭﻦ ﺑﻮد .ﺷﺎه اوّل وﺿﻮ
ﮔﺮﻓﺖ و ﻧﻤﺎز ﻣﻐﺮب و ﻋﺸﺎء را ﺑﮫ ﺟﺎ آورد .ﺳﭙﺲ ﺑﺮ
ﺳﺮ ﺳُﻔﺮه ﻧﺸﺴﺖ .ﭘﯿﺸﺨﺪﻣﺖ ھﺎ ﻏﺬا ھﺎی ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ ﺗﮭﯿﮫ
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 ﻓﺮّاش 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 ﻣﺮﺧﺼﯽ ﮐﮫ ﺑﺮوی.ﭘﺲ از آن ﺧﻮاﺟﮫ ﻣﺒﺎرک آﻣﺪ و ﻋﺮض ﮐﺮد ﮐﮫ
اﺷﯿﺎ را ﺑﺮده و رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ و اﻓﺰود:
 ھﻤﺴﺮ و دﺧﺘﺮان ﺷﺎه از ﺑﺎﺑﺖ ھﺪﯾﮫ ھﺎی ارﺳﺎﻟﯽ،ﺑﯽ ﻧﮭﺎﯾﺖ ﺷﺎد ﺷﺪﻧﺪ و ﻧﮫ ﻓﻘﻂ از ﺑﺎﺑﺖ او ﻧﮕﺮان
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ ﺗﺮﻗﯽ ﻏﯿﺮ ﻣﻨﺘﻈﺮه ﮐﮫ
ﻧﺼﯿﺐ ﺷﻮھﺮ و ﭘﺪرﺷﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ ،از ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ،
ﺳﺮ از ﭘﺎ ﻧﻤﯽ ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ.
٣٣

 ﺷﺎﻟﯽ ﮐﮫ در ﺷﮭﺮ ﻃﻮس ،در ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﺎﻓﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد .در ﻣﺘﻦ اﺻﻠﯽ "ﺷﺎلرﺿﺎﺋﯽ" .م
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ﺧﯿﺎل ﺷﺎه از ﺑﺎﺑﺖ زن و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ آﺳﻮده ﺷﺪ.
از ﺧﻮاﺟﮫ ﻣﺒﺎرک و ﭘﯿﺸﺨﺪﻣﺖ ﺑﺎﺷﯽ ،ﭘﺎره ای
ﺳﺌﻮال ھﺎی دﯾﮕﺮی ھﻢ ﮐﺮد .ﭼﮭﺎر ﺳﺎﻋﺖ از ﺷﺐ ﮔﺬﺷﺘﮫ
ﺑﻮد ،ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﺑﮫ ﺧﻮاﺑﮕﺎھﺶ رﻓﺖ .رﺧﺘﺨﻮاﺑﺶ را
ﭘﮭﻦ ﮐﺮده 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.
ﺻﺒﺢ ﮐﮫ ﺷﺪ ،ﯾﻮﺳﻒ ﺷﺎه ﺑﮫ ﺗﺎﻻر ﺑﺎر ﻋﺎم
ﺗﺸﺮﯾﻒ آورد .ﻣﻼ رﻣﻀﺎن ،ﻗﺮﺑﺎن ﺑﯿﮓ ،ﻣﯿﺮزا ﺟﻠﯿﻞ و
ﻣﯿﺮزا ذﮐﯽ را ﮐﮫ از دوﺳﺘﺎن ﺷﺎه و از ھﺮ ﺟَﮭَﺖ ﻣﻮرد
اﻋﺘﻤﺎد 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 ذﮐﯽ
ﺳﭙﺮد و ﻣﻨﺼﺐ ﻣﻨﺠّﻢ ﺑﺎﺷﯽ را ﺑﺮای ھﻤﯿﺸﮫ ﻣﻨﺴﻮخ ﮐﺮد،
ﭼﻮن ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد اﯾﻦ ﻣﻨﺠّﻢ ھﺎ ﺟﺰ ﺿﺮر و زﯾﺎن ،ﻧﻔﻌﯽ ﺑﮫ
ﺣﺎل دوﻟﺖ و ﻣﻠّﺖ ﻧﺪارﻧﺪ .دﺳﺘﻮر ﻣﺆﮐّﺪ ﺻﺎدر ﮐﺮد و
ﮐﺘﺒﺎً ھﻢ ﺑﮫ ﺣﮑّﺎم وﻻﯾﺖ اﺑﻼغ ﻧﻤﻮد ﮐﮫ ﻣﺒﺎد از اﯾﻦ ﺑﮫ ﺑﻌﺪ
ﮐﺴﯽ ﺟﺮأت ﮐﻨﺪ و ﺑﺮ ﺧﻼف ﺷﺮع ﺷﺮﯾﻒ ،ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ را
ﺑﯽ ﺟَﮭَﺖ ﻣﻮرد آزار و ﺷﮑﻨﺠﮫ ﻗﺮار داده و از او ﺑﺎج
ﺑﮕﯿﺮد ،و ﯾﺎ ﺑﮫ ﻃﻮر دﻟﺒﺨﻮاھﯽ و ﺳﺮ ﺧﻮد 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 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 ﻧﺎﺣﻖّ ﺑﺮ ﻧﺪارﻧﺪ ،ﺧﻠﻖ را ﻧﭽﺎﭘﻨﺪ ،از
ﮐﺴﯽ رﺷﻮه ﻧﮕﯿﺮﻧﺪ و ﯾﻘﯿﻦ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﮫ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ ﮐﺎر
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ھﺎ ،ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ و ھﻼﮐﺖ آن ھﺎ را در ﭘﯽ ﺧﻮاھﺪ
آورد.
ﺣﺎﮐﻤﺎن ،ﺑﮫ ﭼﺸﻢ ﺧﻮد ﺑﺎرھﺎ 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،
٣٤
ھﺮﮔﺰ دوام و ﺑﻘﺎﯾﯽ ﻧﺪاﺷﺘﮫ اﻧﺪ .ﮐﺠﺎ رﻓﺖ ﻣﻠﯿﻮن ھﺎ
ﺛﺮوت ﺟﻌﻔﺮ ﺧﺎن داﻣﻐﺎﻧﯽ؟ ﺛﺮوت و ﺣﺸﻤﺖ ﺳﻠﯿﻢ ﺧﺎن
ﻗﺮا ﮔﺆزﻟﻮ 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 ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﮫ
زاﻟﻮھﺎﯾﯽ ﺗﺸﺒﯿﮫ ﮐﺮد ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﮑﯿﺪن ﺧﻮن ﮐﺴﯽ ورم ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ و ﭼﻮن ﺻﺎﺣﺐ ﺧﻮن ،آن ھﺎ را ﻓﺸﺎر دھﺪ ،ﺧﻮن
ﻣﮑﯿﺪه را ﺑﺎﻻ ﻣﯽ آورﻧﺪ .ﺑﻌﻀﯽ ھﺎ ﻣﯽ ﻣﯿﺮﻧﺪ و ﺑﺮﺧﯽ
ھﻢ رﻧﺠﻮر ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .وﻟﯽ اﮔﺮ ﺣﮑﻤﺮان ،ﺷﺨﺼﯽ 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 ،ﺟﻠﻮه ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و روز ﺑﮫ روز ﺑﺮ ﻣﻘﺎم و ﻣﻨﺰﻟﺘﺶ
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 ،ﭘُﻞ 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
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ﮐﻮدﮐﺎن ﯾﺘﯿﻢ و ﺑﯽ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ و اﻓﺮاد ﮐﻮر و ﻋﻠﯿﻞ ،ﮐﻤﮏ
ھﺎی ﻻزم ﺑﺸﻮد .ھﺮ ﮔﺪای ﺑﯽ ﺳﺮ و ﭘﺎﯾﯽ در وﻻﯾﺎت
ﻧﺘﻮاﻧﺪ 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 ﻣﻌﯿﻦ و ﻣُﺸَﺨّﺺ ﺑﻮده و زﯾﺎده از ﺣﺪّ ﻧﯿﺎز
ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻧﺒﺎﺷﺪ .ﺑﺮای ﻋﻠﻤﺎ از ﺧﺰاﻧﮫ ی دوﻟﺖ ﺣﻘﻮق و
ﻣﻘﺮری ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﺤﺘﺎج ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ و ﻣﺄﻣﻮران
دوﻟﺖ را ﻋﻤﻠﮫ ی ﻇﻠﻢ ﺧﻄﺎب ﻧﮑﻨﻨﺪ .ﺣﻖّ ﻗﻀﺎوت از
روﺣﺎﻧﯿﺎن ﺳﻠﺐ و ﺑﮫ اﻓﺮاد ﺻﻼﺣﯿﺖ دار ﺳﭙﺮده ﺷﻮد ﺗﺎ
ﻣﻠّﺖ ﺑﺮای ﺣﻞّ دﻋﺎوی ﺧﻮد ﻧﯿﺎزی ﺑﮫ روﺣﺎﻧﯿﺎن ﻧﺪاﺷﺘﮫ
ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺮای رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼت ﺧﻮد ﺑﮫ آﻧﺎن ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﻧﮑﻨﻨﺪ.
ﺗﺎ ﺑﮫ اﯾﻦ وﺳﯿﻠﮫ ﺑﯿﻦ دوﻟﺖ و ﻣﻠّﺖ ﺷﮑﺎف اﯾﺠﺎد ﻧﺸﻮد.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻘﺮّر 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 ﺑﯽ ﺑﮭﺮه ﻧﻤﺎﻧﻨﺪ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮد
ﮐﮫ :ﮐﺴﯽ ﺧﻤﺲ و ﻣﺎل اﻣﺎم ﻧﺪھﺪ ﺗﺎ اوﻻد رﺳﻮل ﺻﻠﯽ
اﷲ 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 .ﮐﺘﺒﺎً 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 ﺗَﻮَﻗﱡﻊ ﮐﺴﺐ ﻣﻘﺎم و
رﺳﯿﺪن ﺑﮫ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺟﺎﯾﯽ را داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻠﮑﮫ ﮐﺎرداﻧﯽ و
ﺧﺪﻣﺘﮕﺰاری ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻼک و ﻣﻌﯿﺎر ﺗﺮﻗﯽ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻗﺮار
ﺑﮕﯿﺮد .ﻣﺎﻟﯿﺎت ھﺮ وﻻﯾﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺗَﻮَﺳﱡﻂ 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،
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ﺑﺎری ﺑﺮ دوش رﻋﯿﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای ازدﯾﺎد
ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﺧﺰاﻧﮫ ی ﻣﻤﻠﮑﺖ ﻣﻘﺮّر ﺷﺪ ﮐﮫ ﺗﺠّﺎر ،ﺑﯿﮓ زاده
ھﺎ ،ﺧﺎن زاده ھﺎ ،ﺷﺎھﺰادﮔﺎن و ﺣﺘّﯽ 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 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 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 ٣٥از 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 ،٣٦در
ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن اﺳﺐ ھﺎی اﺻﻄﺒﻞ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ را ﺑﮫ ﯾﯿﻼق
ﻣﯽ ﺑﺮد و ﺑﮫ ﺑﮭﺎﻧﮫ ی ﭼﺮا و ﺗﯿﻤﺎر اﺳﺐ ھﺎ ،اھﺎﻟﯽ
اﻃﺮاف را اذﯾﺖ و آزار و ﻣﺮاﺗﻊ آن ھﺎ را ﻏﺎرت ﻣﯽ
ﮐﺮد ،اﻣﯿﺮ ﺗﻮﭘﺨﺎﻧﮫ ھﻢ از ﺧﺰاﻧﮫ ی دوﻟﺖ ﭘﻮل ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ
ﮐﮫ ﺣﻘﻮق ﺗﻮﭘﭽﯽ ھﺎ را ﺑﺪھﺪ وﻟﯽ در ﻋﻮض ،ﭘﻮل ھﺎ را
ﺧﻮدش ﺑﮫ ﺟﯿﺐ ﻣﯽ زد؛ ﺧﺰاﻧﮫ دار ﻣﻤﻠﮑﺖ ھﻢ ﻣﺒﻠﻎ
زﯾﺎدی از ﭘﻮل ﺗﻘﻠﺒﯽ وارد ﺧﺰاﻧﮫ ﮐﺮده ﺑﻮد و ﺑﮫ ﻣﺮدم ﻣﯽ
داد؛ واﻟﯽ ﻗﺰوﯾﻦ ھﻢ رﺷﻮه ی ﺑﯽ ﺣﺪّ و ﺣﺼﺮی از ﻣﺮدم
ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺮای اﯾﻨﮑﮫ ﺻﺪای اﻋﺘﺮاض ﮐﺴﯽ ﺑﻠﻨﺪ ﻧﺸﻮد
ﻓﻘﺮا را از داروﻏﮫ ھﺎی دوﻟﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﺮﺳﺎﻧﺪ؛ رؤﺳﺎی
ﻣﺤﻼت ھﻢ ﺑﮫ ﻧﻈﺎﻓﺖ ﻣﻌﺎﺑﺮ ﺗَﻮَﺟﱡﮭﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .ﻟﺬا ھﻤﮫ
ی آن ھﺎ را از ﮐﺎر ﺑﺮﮐﻨﺎر ﮐﺮد ،و ﺑﮫ ﺟﺎﯾﺸﺎن اﻓﺮادی
ﻻﯾﻖ ﺑﮫ ﮐﺎر ﮔﻤﺎﺷﺖ.
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ھﻤﯿﻨﮑﮫ ﻣﻼﺑﺎﺷﯽ در زﻧﺪان ارک از زﻧﺪاﻧﺒﺎن
ھﺎی ﺧﻮد 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
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 ﺣﻞّ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﯽ آﺑﯽ ،ﺟﻠﺴﮫ ای از اﻓﺮاد
ﻣُﺘَﺨَﺼﱢﺺ و ﻣﻘﻨّﯽ ھﺎی ﻣﺎھﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮد و ﻧﺘﯿﺠﮫ ی
ﻣﺬاﮐﺮات ﺑﮫ ﺻﻮرت ﮐﺘﺒﯽ ﺑﮫ ﻋﺮض ﺑﺮﺳﺪ.
در آن اﯾﺎم ﻋﺪه ای از اﺗﺒﺎع ھﻠﻨﺪی در ﯾﮑﯽ از
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﯽ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﺳﮑﻮﻧﺖ داﺷﺖ .ھﯿﺌﺘﯽ از آﻧﺎن
ﺟَﮭَﺖ ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد ھﺎی ﺗﺠﺎری ﺑﺎ دوﻟﺖ اﯾﺮان ،وارد
ﻗﺰوﯾﻦ ﺷﺪ .اﻋﻀﺎی ھﯿﺌﺖ 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 ﺗُﺤﻒ و ھﺪاﯾﺎ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﯾﮏ ھﻔﺘﮫ از ﺟﻠﻮس ﯾﻮﺳﻒ ﺷﺎه ﺑﮫ ﺗﺨﺖ ﺳﻠﻄﻨﺖ
ﮔﺬﺷﺖ .او ھﺮ روز ﻧﺸﺎﻧﮫ ھﺎی ﻣﺜﺒﺖ ﺗﺎزه ای از ﺣﺴﻦ
ﺳﯿﺎﺳﺖ و ﻋﺪاﻟﺖ ﺧﻮد ﺑﺮوز ﻣﯽ داد و ﻣﺮدم ھﻢ آن ھﺎ را
ﺑﮫ ﭼﺸﻢ ﺧﻮد ﻣﯽ دﯾﺪﻧﺪ .روزﮔﺎر ﺑﮭﺮوزی و ﺳﻌﺎدت
اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻓﺮا رﺳﯿﺪه ﺑﻮد .وﻟﯽ ﭼﮫ ﺳﻮد! آدم ھﺎ ﻗﺪر ﺧﻮﺑﯽ
و ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ را ﻧﻤﯽ ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ .ﻣﮕﺮ ﺟﺪّ ﻣﺎ ،ﺑﺎﺑﺎ آدم و ﻣﺎدر
ﺑﺰرگ ﻣﺎ ﻧﻨﮫ ﺣﻮّا ،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
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آوردن ﭼﺸﻢ ﮐﺴﯽ را ﻣﺸﺎھﺪه ﻧﻤﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع
ﺑﺮای آن ھﺎ ﻋﺠﯿﺐ ﻣﯽ ﻧﻤﻮد .اوّل ﮔﻔﺘﻨﺪ :
" ﺑﮫ ﻃﻮری ﮐﮫ ﭘﯿﺪاﺳﺖ ،اﯾﻦ ﭘﺎدﺷﺎه ﺗﺎزه ،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
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 ﺗَﻠَﻘّﯽ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.
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 اﯾﺠﺎد
ﺑﻠﻮا اﻓﺘﺎد .ﻃﻮﻟﯽ ﻧﮑﺸﯿﺪ ﮐﮫ در ﻗﺰوﯾﻦ ﺷﻮرش ﻋﻈﯿﻤﯽ ﺑﺮ
ﭘﺎ ﺷﺪ .ﻣﺤﺮّک اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﺷﻮرش ،ﻣﯿﺮ آﺧﻮر 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.
ﻣﯿﺮ آﺧﻮر:
 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
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و ﻗﺮب ﻧﺪارﯾﻢ .ﺑﮫ ﺧﺪا ،ﺧﻔّﺖ و ﺧﻮاری ھﻢ ﺣﺪّی
دارد ...
ﺧﺰاﻧﮫ دار:
 ﻣﮕﺮ ﻣﺎ ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﮫ او را ﭘﺎدﺷﺎه ﮐﺮدﯾﻢ؟! ﺷﺎه ﻋﺒّﺎسﺑﻮد ﮐﮫ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮد و ﻣﺎ ھﻢ ﭼﺎره ای ﻏﯿﺮ از اﻃﺎﻋﺖ
از اﻣﺮ او ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ و ﮐﺎر دﯾﮕﺮی از دﺳﺘﻤﺎن ﺳﺎﺧﺘﮫ
ﻧﺒﻮد.
ﻣﯿﺮ آﺧﻮر:
 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 ٣٧ھﻢ اﺳﺖ ،از ﺗﺨﺖ ﺑﮫ زﯾﺮ
ﺑﮑﺸﯿﻢ و ھﻼﮐﺶ ﮐﻨﯿﻢ و ﺷﺎھﺰاده ای از دودﻣﺎن
ﺻﻔﻮﯾﮫ را ﺑﮫ ﺟﺎی او ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺑﻨﺸﺎﻧﯿﻢ .ھﺮ
ﭼﮫ ﺑﺎﺷﺪ ،آن ﺷﺎھﺰاده ﺑﮫ ﺧﺎﻃﺮ اﺻﻞ و ﻧﺴﺒﺶ ھﻢ
ﮐﮫ ﺷﺪه ،ﺑﺮای ﻣﻘﺎم ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺳﺰاوار ﺗﺮ از اﯾﻦ
اﺳﺖ.
ﺧﺰاﻧﮫ دار:
 ﺣﻖّ ﺑﺎ ﺗﺴﺖ .ﮐﺎﻣﻼً ﺑﺎ ﺗﻮ ھﻢ ﻋﻘﯿﺪه ام .اﻣّﺎ از دﺳﺖﻣﺎ ﻓﻘﻂ 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 ﺑﺎﻗﺮ ﺧﺎن ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ی ﺳﻮارهﻧﻈﺎم اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ.
اﻣﯿﺮ ﺗﻮﭘﺨﺎﻧﮫ:
٣٧

 آﻧﮑﮫ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﺑﮫ ﺗﻨﺎﺳﺦ ارواح در اﺟﺴﺎد ﭼﻨﺎﻧﮑﮫ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﮐﺘﺎﺑﯽ راﻧﺴﺨﮫ ﮐﻨﻨﺪ در ﮐﺘﺎﺑﯽ دﯾﮕﺮ .دھﺨﺪا
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 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 ﺑﺎﻗﺮ ﺧﺎن ﻣﺆﺛّﺮ ﺧﻮاھﺪ اﻓﺘﺎد .واﻧﮕﮭﯽ ﺷﻨﯿﺪه
ام ﮐﮫ در 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 ﺑﺎﻗﺮ ﺧﺎن ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﻨﺪ ،ﻓﺮج ﺧﺎن ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه
ی ﭘﯿﺎده ﻧﻈﺎم ھﻢ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد .ﻓﺮج ﺧﺎن ﭘﺴﺮ
ﻋﻤﻮی ﺑﺎﻗﺮ ﺧﺎن 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 ﺗﻌﮭُﺪاتِ 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 ﻃﺮف 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 درون ﻗﺼﺮ ،ﯾﻮﺳﻒ ﺷﺎه را از ﺗﺨﺖ ﺑﮫ
زﯾﺮ آورده و ﺑﮫ ھﻼﮐﺖ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ؛ و در ﭘﯽ آن ،ﯾﮏ
ﻧﻔﺮ از ﺗﺒﺎر ﺻﻔﻮﯾﮫ را ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﭘﺎدﺷﺎه 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.
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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 اﻟﺪّﯾﻦ ﮐﮫ ﺑﺪ ﺧﻮاھﺶ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺒﯿﻨﺪ ،و ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ
او ﻣﺤﺾ اﺣﺘﯿﺎط ،در ھﻤﺎن ﺳﺎﻋﺎت اوّﻟﯿﮫ ی ﺟﻠﻮس ﺧﻮد
آن ھﺎ را زﻧﺪاﻧﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد .وﻟﯽ ﺑﺮﺧﻼف ﺗَﺼَﻮّر 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 اوّل ﺳﻌﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﺎ اﺳﺘﺪﻻل و
ﻧﺼﯿﺤﺖ ،ﺷﻮرﺷﯿﺎن را وادار دارﻧﺪ ﮐﮫ دﺳﺖ از ﺣﺮﮐﺖ
ﺧﻮد ﺑﺮدارﻧﺪ .وﻟﯽ ﺳﻌﯽ ﺷﺎن ﺑﯽ ﻓﺎﯾﺪه 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 .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 اﻓﺮاد ﺷﻮرﺷﯽ اﺿﺎﻓﮫ ﻣﯽ
ﺷﺪ .ﮐﻢ ،ﮐﻢ ﻧﺸﺎﻧﮫ ھﺎی ﺿﻌﻒ و ﺷﮑﺴﺖ در ﻣﯿﺎن
ھﻮاداران ﯾﻮﺳﻒ ﺷﺎه ﻇﺎھﺮ ﺷﺪ .ﺳﺮاﻧﺠﺎم ھﻮاداران
ﯾﻮﺳﻒ ﺷﺎه ،ﺗﺎب ﻣﻘﺎوﻣﺖ از دﺳﺖ دادﻧﺪ 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 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
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او در ﮔﺮﻣﺎ ﮔﺮم ﺟﻨﮓ از ﻗﺼﺮ ﺧﺎرج ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺮای
ﺗﮭﯿﯿ ﺞ و ﻗﻮت ﻗﻠﺐ دادن ﺑﮫ ھﻮاداراﻧﺶ ،ﺧﻮد را ﺑﮫ ﻣﯿﺎن
آن ھﺎ اﻧﺪاﺧﺘﮫ و در ھﻤﺎن ﺟﺎ ﮐﺸﺘﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻌﻀﯽ ھﺎ
ھﻢ ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﻓﺮاری ﺷﺪه و ﺧﻮد را از اﻧﻈﺎر ﻣﺨﻔﯽ
ﮐﺮده اﺳﺖ.
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
اﻟﺪّﯾﻦ 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 اﻟﺪّﯾﻦ ﭘﺮﺳﯿﺪ:
 اوّل ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﮐﮫ اﻣﺮوز ،ﭼﮫ روزی اﺳﺖ؟ﻣﯿﺮ آﺧﻮر ﺟﻮاب داد:
 اﻣﺮوز ،ﺷﺎﻧﺰده روز از ﻋﯿﺪ ﻧﻮروز ﮔﺬﺷﺘﮫ اﺳﺖ.ﮔﻞ از ﮔﻞ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺟﻼل اﻟﺪّﯾﻦ ﺷﮑﻔﺖ و ﮔﻔﺖ:
ﺧﺪا را ﺷﮑﺮ ،دﯾﮕﺮ ﻏﻤﯽ ﺑﮫ دل راه ﻧﺪھﯿﺪ.
ﻏﺎﺋﻠﮫ ،دﯾﺮوز اﺗّﻔﺎق 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
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ﻋﺒّﺎس و ھﯿﭻ ﯾﮏ از آن ھﺎ ﺑﮫ درد ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﻤﯽ ﺧﻮرد.
ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺎ ھﻤﺎن ﺷﺎه ﻋﺒّﺎس اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﻮد.
ﻣﯿﺮ آﺧﻮر ﮔﻔﺖ:
 ﻣﺎ در دوران ﭘﺎدﺷﺎھﯽ او روزﮔﺎر ﺧﻮﺷﯽ داﺷﺘﯿﻢ.ھﻤﮫ ی ﻣﺎ ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ ﺑﻮدﯾﻢ ،وﻟﯽ اﻓﺴﻮس ﮐﮫ او
دﺳﺖ از ﺗﺎج و ﺗﺨﺖ ﮐﺸﯿﺪ و ﻧﺎ ﭘﺪﯾﺪ ﺷﺪ و ﻣﺎ ﻧﻤﯽ
داﻧﯿﻢ ﮐﮫ او در ﮐﺠﺎﺳﺖ!
ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻟﺒﺨﻨﺪی زد و ﮔﻔﺖ:
 او ﺑﮫ ﻋﻠّﺖ ﺧﺎﺻّﯽ ﺗﺎج و ﺗﺨﺖ را رھﺎ ﮐﺮد .وﻟﯽﺣﺎﻻ 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
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 ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﺳﺎﺑﻘﮫ ی ﺧﺼﻮﻣﺖ و
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ﻋﺪاوت ﺷﺨﺼﯽ 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 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 ﻗﺎﻟﺐ ﮐﻨﻨﺪ و آﻣﺎج ﮔﺰﻧﺪ ﻗﺮار دھﻨﺪ.
ﺑﮫ ﺧﺪا! ،ﻋﺠﺐ ھﺎﻟﻮھﺎﯾﯽ ھﺴﺘﻨﺪ اﯾﻦ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ
ھﺎ ،ﮐﮫ ﮐﻢ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻠّﺖ ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﯽ ﺷﺎخ ﺑﮫ ﺷﺎخ
ﺑﺸﻮﻧﺪ.
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