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ﯾﺎدداﺷﺖ ﺑﮫ ﮐﺘﺎب هﻤﺎﯾﻮن ﻧﺎﻣﮫ گﻠﺒﺪن ﺑﯿﮕﻢ
ﺎر دﺧ م ،در ﺎر ﺳﺎل ٢٠١٣) ١٣٩٢م( در ﺳﻦ  ٢٣ﺳﺎﻟگﯽ ﺑﺼﻮرت آنﯽ در ﻣ ﻟﺶ
ﺑﮫ اﺛﺮ ) (Ruptured Berry Aneurysmﯾﺎ ﮐﻔﯿﺪن ﺷﺮیﺎن ﺑﺰرگ دﻣﺎ ی در ﻟﻨﺪن ﺑﮫ
اﺑﺪﯾﺖ ﭘﯿﻮﺳﺖ و گﻠهﺎی ﻧﺎﺷﮕﻔﺘﮫ ﻋﻤﺮش ﭘﺮپﺮ ﺷﺪ.
ﺎر در ﺳﺎل )١٩٨٩م( در کﺎﺑﻞ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ ،در اواﺳﻂ هﻤ ن ﺳﺎل اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﯾﮏ ﺑﻮرس ﺗﺤﺼﯿ ی ﻣﺆﺳﺴﮥ ﺻ ی ﺟهﺎن ) (W.H.Oﺑﮫ هﻨﺪوﺳﺘﺎن آﻣﺪم و
بﻌﺪا ﺧﺎﻧﻮادﻩ ام و ﺎر )ﮐﮫ هﻨﻮز ﺳﮫ ﻣﺎهﮫ ﺑﻮد( ﺑﻤﻦ ﭘﯿﻮﺳتﻨﺪ .ﺎر ﺷﺶ ﻣﺎهﮫ ﺑﻮد ﮐﮫ
ً
اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ ﺟهﺖ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻋﺎ ی ﺑﮫ اﻧگﻠﺴﺘﺎن دﻋﻮت و ﯾﮑﺠﺎ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮادﻩ ام ﺑﮫ ﻟﻨﺪن
آﻣﺪﯾﻢ.
دﺧ م ﺎر ﻣکﺎﺗﺐ اﺑﺘﺪایﯽ ،ﻣﺘﻮﺳﻄﮫ ،ﻟیﺴﮫ و ﭘﻮهﻨﺘﻮن را در ﻟﻨﺪن ﺑﮫ اﺗﻤﺎم رﺳﺎﻧﺪ
و ﺑﯿﺼ اﻧﮫ ﻣﻨﺘﻈﺮ دریﺎﻓﺖ و اﺷ اک در ﻣﺮاﺳﻢ دﯾﭙﻠﻮم ﻓﺎﮐﻮﻟﺘﮫ ﺣﻘﻮق و ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎ
از ﯾﮏ ﯾﻮﻧﯿﻮرﺳﯿ ﻣﻌﺘ و ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺘ اﻧگﻠﺴﺘﺎن ﺑﻮد ﮐﮫ ﺣﺎدﺛﮥ ﺷﻮم و ﺗکﺎن دهﻨﺪﻩ در
ﯾکﯽ از ﯾﮑﺸنﺒﮫ هﺎ و در آﻏﺎزیﻦ ﻓﺼﻞ ﺎر ﻃﺒﯿﻌﺖ ،ﺎر ﻧﺎز و دﻟﺒﻨﺪ ﻣﺎ ﺑﺪون ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ
و ﺑﺪون ﺷﮕﻔ ن ﮔ ی از هﺰاران گﻞ زﻧﺪﮔﯿیﺶ ،ﺑﺎ هﻤﮫ آرزو و آرﻣﺎ ﺎی زﻧﺪگﯽ و ﺧﺪﻣﺖ
ﺑﻮﻃﻦ و ﻣﺮدم درد رﺳﯿﺪﻩ اش ،ﻧﺎکﺎم و ﺧﺎﻣﻮﺷﺎﻧﮫ؛ ﺧﺎﻧﻮادﻩ اش ،هﻤﺼﻨﻔﺎنﺶ ،اﻗﺎرب و
ﻧﺰدﯾکﺎن و دوﺳﺘﺎن زﻧﺪﮔﯿیﺶ را ﺗﺮک ﮐﺮد و هﻤﮫ را ﺑﮫ ﻣﺎﺗﻢ و داغ ﺳﻔﺮ ﺑﺪون ﺑﺮﮔﺸﺖ
ﺧﻮد ﮔﺬاﺷﺖ.
ﺎر ﯾﮏ دﺧ ﻣهﺮبﺎن ،ﺎﯾﺖ ذکﯽ ،اﺟﺘﻤﺎ ی و ﻣﺮدم دوﺳﺖ ﺑﻮد ،او هﻤیﺸﮫ در
ﻠﻮی اﺳﻤﺶ »ﻣ ﻦ« را ﻣﯿﮕﺬاﺷﺖ و ﺑﻮﻃﻦ ،ﻣﺮدم و زﻧﺎن وﻃنﺶ ﻣﯿﺒﺎﻟﯿﺪ .او در ﺳﻦ
) (٢١ﺳﺎﻟگﯽ ﺑﺤﯿﺚ رﺋیﺲ اﻧﺠﻤﻦ ﻣﺤﺼﻼن اﻓﻐﺎنﯽ در ﻟﻨﺪن اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ و ﻓﻌﺎﻻﻧﮫ و ﺑﺎ
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ﻣﺴﺆﻟﯿﺖ اﯾﻦ وﻇﯿﻔﮫ را در ﻠﻮی دروس ﻓﺎﮐﻮﻟﺘﮫ اش ﺑﮫ ﭘیﺶ ﻣﯿ د .ﮔﺬﺷﺘﮫ از آن وی
ﻋﻀﻮ ﻓﻌﺎل اﻧﺠﻤﻦ هﺎی زﻧﺎن ،ﺟﻮاﻧﺎن ،ﻣﺤﺼﻼن و دﯾﮕﺮ ﺎدهﺎی ﻣ ی و ﺑ ن اﳌﻠ ی ﺑﻮد،
او ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﮫ ﮐﺸﻮرش ﺳﻔﺮ ﮐﺮد و ﯾگﺎﻧﮫ آرزوی دﯾﺮیﻨﮫ و آتﺸ ن آن ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻤﺮدم و
وﻃنﺶ ﺑﻮد.
ﺎر ﺑﮫ ﻟﺴﺎ ﺎی اﻧگﻠی  ،ﻓﺮانﺴﻮی ،دری و ﺗﺮکﯽ اوزبﯿکﯽ ﺗکﻠﻢ و روان صحﺒﺖ
ﻣﯿﮑﺮد ،و داوﻃﻠﺒﺎﻧﮫ در ﯾﮏ ﻣﺆﺳﺴﮥ ﺧ ﯾﮫ ﺑﺎ اﻋﺘﺒﺎر در ﻟﻨﺪن هﻤکﺎری داﺷﺖ و دو ﺧﺎﻧﻢ
ﺑﺮیﺘﺎﻧﻮی را از اﻓﺴﺮدﻩ گﯽ و ﺧﻮدﮐ ﻧﺠﺎت داد و ﻟﻘﺐ »ﻓﺮﺷﺘﮫ ﻧﺠﺎت« را ﮔﺮﻓﺖ ،و اﯾﻦ
ﻣﺆﺳﺴﮫ بﻌﺪ از اﻃﻼع از ﺣﺎدﺛﮫ ﻧﺎ ﻨگﺎم در زﻧﺪگﯽ ﺎر ،ﺟﺎﯾﺰﻩ داﯾﻤﯽ » ﺎر« را تﻌﯿ ن و
ﺑﮫ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪان و آ ﺎﯾﯿﮑﮫ کﺎر ﺧﺎرق اﻟﻌﺎدﻩ اﺟﺘﻤﺎ ی ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻨﺪ اﻋﻄﺎ ﻣﯿﺪارد.
ﺧﺎﻧﻮادۀ ﺎر ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺗﻤﺜﯿﻞ آرزوهﺎ ،اهﺪاف انﺴﺎنﯽ و ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ و ﺟﺎویﺪاﻧگﯽ ﻧﺎم
زیﺒﺎیﺶ »ﺑنﯿﺎد ﺎر« را در ﺳﺎل  ١٣٩٢هـ.ش ) ٢٠١٣م( در ﻟﻨﺪن ﺑﻨﺎء ﺎد ،و ﺑﺨﺎﻃﺮ
ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻮﻃﻦ و وﻃﻨﺪاران ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ،در ﺳﺎل  ١٣٩٣هـ.ش )٢٠١٤م( ﺷﻌﺒﮥ اﯾﻦ ﺑنﯿﺎد را در
ﺷهﺮ ﻣﯿﻤﻨﮫ ،وﻻﯾﺖ ﻓﺎریﺎب ﺑﮫ اﺷ اک وا ی دانﺸﻤﻨﺪ ﻓﺎریﺎب ﺟﻨﺎب ﻣﺤﻤﺪ ﷲ ﺑﺘﺎش،
رﺳﻤﺎ اﻓﺘﺘﺎح ﮐﺮد
ﺧ ﻩ گﺎن ،ریﺶ ﺳﻔﯿﺪان ،ﻧﻮیﺴﻨﺪﻩ گﺎن ،اهﻞ ﻣﻌﺎرف ،زﻧﺎن و ﺟﻮاﻧﺎن ً
و ﺑﻨﺎﺑﺮ ﭘیﺸ ﺎد ﻣﻘﺎم وﻻﯾﺖ ﻓﺎریﺎب ﺑﮫ ﮐﻤیﺴﯿﻮن ﻧﺎﻣﮕﺬاری و کﻠﺘﻮری آﻧﻮﻻ وﻇﯿﻔﮫ
ﺳ دﻩ ﺷﺪ ﺗﺎ ﯾﮏ ﺎد ﺗﺎری ی ،ﻣﮑﺘﺐ و ﯾﺎ ﺟﺎدۀ را ﺑﻨﺎم » ﺎر« ﻣشخﺺ و ﻧﺎﻣﮕﺬاری
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﮐﻤیﺴﯿﻮن ﻧﺎﻣﮕﺬاری در ﻣﻮرد کﺎر ﺧﻮدرا آﻏﺎز ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ.
»ﺑنﯿﺎد ﺎر« ﻟیﺴﮫ ﻋﺎ ی ﺳﺘﺎرﻩ را ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ) (Sponsershipﺧﻮیﺶ ﻗﺮار دادﻩ،
ﻣﯿﮑﻮﺷﺪ در ﺗﺠه ﺳیﺴﺘﻢ ) ITﮐﻤﭙﯿﻮﺗﺮ ،ﻟﭗ ﺗﺎب ،آی.تﯽ( وﻏ ﻩ ﺳﺎﻣﺎن ﺗﺨﻨﯿکﯽ و
ﺗﮑﻨﺎﻟﻮژی ﺟﺪﯾﺪ ﮐﮫ در ﺗﺪریﺲ و آﻣﻮزش ﺗﺠﺮبﻮی ﺷﺎﮔﺮدان ﻣﻔﯿﺪ واﻗﻊ ﻣﯿﮕﺮدد ،هﻤکﺎری
ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫ آن ﻟیﺴﮫ را ﺑﺎ ﮐﺘﺐ ﻣﺨﺘﻠﻔﮫ ﻋﻠﻤﯽ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻮی ﻣﺠهﺰ ﻧﻤﺎﯾﺪ )ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ
ﺻﺪهﺎ ﻋﻨﻮان ﮐﺘﺐ اﺟﺘﻤﺎ ی ،ﺳﯿﺎ  ،ﺗﺮبﯿﻮی ،ﻓﺮهﻨگﯽ ،ﺗﺎری ی و ادبﯽ و دﯾ وﻏ ﻩ را
ﺧﺮیﺪاری و ﺑﮫ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫ ﻟیﺴﮫ ﺳﺘﺎرﻩ ﺳ دﻩ اﺳﺖ( ،ﭼﮏ ﻣﺼﺮف ﺑﺮق وﻟﺘﺎژ ﺑﻠﻨﺪ )از ﯾﮏ
ﻓﺎز ﺑﮫ ﺳﮫ ﻓﺎز( از ﺟﺎﻧﺐ »ﺑنﯿﺎد ﺎر« ﺑﮫ هﺌیﺖ اداری آن ﻟیﺴﮫ تﺴﻠﯿﻢ دادﻩ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ.
ﻟیﺴﮫ ﺳﺘﺎرﻩ اﻟﺒﺘﮫ ﺗﺤﺖ ﻗﯿﻤﻮﻣﯿﺖ »ﺑنﯿﺎد ﺎر« ﺗﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل آﯾﻨﺪﻩ ﻗﺮار ﺧﻮاهﺪ
داﺷﺖ .از ﺟﻤﻠﮫ ﻓﻌﺎﻟﯿ ﺎی دﯾﮕﺮ»ﺑنﯿﺎد ﺎر« در وﻻﯾﺖ ﻓﺎریﺎب زﻣﯿﻨﮫ ﺳﺎزی آﻣﻮزش ﯾﮏ
ﻗﺎﺑﻠﮫ از وﻟﺴﻮا ی »ﺟﻤﻌﮫ ﺑﺎزار« ﺑﺎ ﻗﺒﻮل هﻤﮥ ﻣﺼﺎرف درس ،ﻟﯿﻠﯿﮫ و رﻓﺖ و آﻣﺪ وی،
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ﮐﻤﮏ ﻣﺎ ی و دوایﯽ و اﻧﺘﻘﺎل ﯾﮏ ﮐﻮدک بﯽ ﺳﺮپﺮﺳﺖ ﺗﺤﺖ ﺳﺮپﺮﺳ ﻣﺆﺳﺴﮥ ﺧ ﯾﮫ
»ﺧﺮاﺳﺎن« در کﺎﺑﻞ )ﺳﺮپﺮﺳﺖ ﮐﻮدک ﻣﺤﺒﻮس اﺳﺖ( ،ﺗﺪاوی و تشخﯿﺺ ﺻﺪهﺎ ﻣﺮیﺾ
)زﻧﺎن و ﻣﺮدان و اﻃﻔﺎل( از ﺟﺎﻧﺐ دﮐﺘﻮران اﯾﻦ ﺑنﯿﺎد ،از ﺟﻤﻠﮫ شخﺺ ﺧﻮدم از ﺷهﺮ
ﻣﯿﻤﻨﮫ ،ﻗﯿﺼﺎر ،ﮐﻮهﺴﺘﺎﻧﺎت و ﺷ ﯾﻦ ﺗگﺎب ،دو ﮐﻤﯿﺘﮥ انسجﺎم »ﺑنﯿﺎد ﺎر« در ﻟﻨﺪن و
ﺷهﺮ ﻣﯿﻤﻨﮫ ﻓﻌﺎل ﺑﻮدﻩ و در آﯾﻨﺪﻩ ﯾﮑﺘﻌﺪاد زیﺎد ﭘﺮوژﻩ هﺎی تﻌﻠﯿﻤﯽ و آﻣﻮز  ،ﺻ ی و
ﺗﺨﻨﯿکﯽ و ﺣﺮﻓﻮی در ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ کﺎری ﺧﻮد دارد ﮐﮫ ﺑﺎ ﭘﯿﺎدﻩ ﮐﺮدن آ ﺎ زﻣﯿﻨﮫ کﺎریﺎبﯽ ﺑﺮای دﻩ
هﺎ ﺗﻦ زﻧﺎن ،دﺧ ان و ﺟﻮاﻧﺎن ﻣهﯿﺎ ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ.
ﻟﻄﻔﺎ ﺑﮫ ویﺐ ﺳﺎﯾﺖ
ﺟهﺖ آﺷﻨﺎیﯽ ﺑﺎ »ﺑنﯿﺎد ﺎر« و ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ هﺎی ﺳﺎزﻧﺪﻩ بﻌﺪی آن ً
»ﺑنﯿﺎد ﺎر« www.baharmayhan.co.Uk:ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ و ﯾﺎ ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪۀ »ﺑنﯿﺎد ﺎر«
در اﻓﻐﺎنﺴﺘﺎن ،ﯾﻠﺪا ﺳﻌﯿﺪی:
E-mail::yalda.saeedi٩٩@gmail.com
Phone:٠٧٩ ٣٥٣ ٣٧٦ ٨
ﺗﻤﺎس ﺑﮕ ﯾﺪ.
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ﮐﻤﮏ ﺑﮫ ﺑنﯿﺎد ﺎر:
اﻟﺒﺘﮫ ﮐﻤﮏ ﺑﮫ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪان ،ﯾتﯿﻤﺎن ،دﺧ ان ،ﻣﺎدران و ﻧﻮبﺎوگﺎن اﻓﻐﺎنﺴﺘﺎن اﺳﺖ،
ﺑﺮﻋﻼوﻩ آﻧﭽﮫ ﯾﺎدآور ﺷﺪﯾﻢ ﺑنﯿﺎد ﺎر آﺛﺎر ﺗﺎری ی و ادبﯽ را ﻧ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﮫ ﻓﺮهﻨﮓ
ﻣﺮدم ﺧﻮیﺶ ﺑﭽﺎپ ﻣ ﺳﺎﻧﺪ و ﮐﺘﺎب ﺣﺎﺿﺮ یﻌ هﻤﺎﯾﻮن ﻧﺎﻣﮫ ﺗﺄﻟﯿﻒ گﻠﺒﺪن ﺑﯿﮕﻢ ﮐﮫ
در واﻗﻊ دﻧﺒﺎﻟﮥ ﺑﺎﺑﺮﻧﺎﻣﮫ اﻋﻠﯿﺤﻀﺮت ﻇه اﻟﺪﯾﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﺑﺮ آن دان  ،ﻓﺮهﻨگﯽ،
ﺳﯿﺎ و ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﺮد آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﮫ ،اﻓﻐﺎنﺴﺘﺎن و هﻨﺪ و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن اﺳﺖ ﻧﻤﻮﻧﮫ بﺴﯿﺎر
ﺧﻮب و روﺷﻦ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ،ﺑنﯿﺎد ﺎر اﻣﯿﺪاور اﺳﺖ ﮐﮫ در آﯾﻨﺪﻩ هﺎ هﻢ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در
راﻩ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﮫ ﻓﺮهﻨﮓ ﻣﺮدم و ﻣ ﻦ ﺧﻮیﺶ ﺧﺪﻣﺎت ﺑیﺸ و ﻣﻔﯿﺪﺗﺮ را ﺑﮫ اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ
و ﺑﺎ اﯾﻦ رﺳﺎﻟﺖ هﻤیﺸﮫ در ﺧﺪﻣﺖ وﻃﻦ و ﻣﺮدم ﺧﻮد ﻗﺮار داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺎ اﺣ ام ﻣﺰیﺪ
دﮐﺘﻮر»سخﺎ«
رﺋیﺲ و ﺑنﯿﺎﻧﮕﺬار»ﺑنﯿﺎد ﺎر«
E-mail:gssakha@gmail.com

ﮔﻠﺒﺪن ﺑﯿﮕﻢ ﺷﺎﻫﺪﺧﺖ واﻗﻌﻪ ﻧﻮﯾﺲ
)929ﻫـ ش 1011-ﻫـ ش (
ﻣﺎھﯾم ﺑﯾﮕم ﻣﻠﮑﮫ ﺑﺎﺑر ﭘﺎدﺷﺎه ﮐﮫ ﮔﻠﺑدن را ﺗرﺑﯾﮫ ﻧﻣوده اﺳت ﻣﯽ ﮔوﯾد:
»ﮔﻠﺑدن در ﭘﻧﺟﺳﺎﻟﮫ ﮔﯽ طوطﯽ ﻧﺎﻣﮫ را ﺑﯽ ﻣﻼل ﻣﯾﺧواﻧد و ﺣﮑﺎﯾت
ھﺎی آﻧرا ﻣﯽ ﻓﮭﻣﯾد و درک ﻣﯾﮑرد ﻣن طﻔﻠﯽ را ﮐﮫ ﭘﻧﺟﺳﺎﻟﮫ ﮔﯽ را ﺗﮑﻣﯾل
ﻧﮑرده ﺑﺎﺷد و ﺑﺎ ﺳواد ﺷده ﺑﺎﺷد ﺑرای اوﻟﯾن ﺑﺎر ﻣﯽ ﺑﯾﻧم ،ذھن و ﺣﺎﻓظﮫ
وی ﮐم ﻧظﯾر اﺳت ،او ﺑﺳﯾﺎری از ﺣﮑﺎﯾﺗﮭﺎی ﮔﻠﺳﺗﺎن ﺳﻌدی را از ﯾﺎد
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ﻟﻔظ ﺑﮫ ﻟﻔظ و واژه ﺑﮫ واژه ﻧﻘش ﻣﯽ ﺑﻧدد آﻧﭼﮫ را ﮐﮫ در ﻣﺎﺣول ﻣﯽ ﺑﯾﻧد
ﻣﯾداﻧد و ﺑﮫ ﺷﻌر ﭼﻧدان ﻋﻼﻗﮫ ﻣﻧد ﻧﯾﺳت اﻣﺎ ﺣﮑﺎﯾﺎت ﻣﻧﺛور در ﺧﺎطره اش
ھﻣﮕﯽ را ﯾﮏ ﺑﮫ ﯾﮏ ﺑﮫ ﻣﺎ ﻧﻘل ﻣﯽ ﮐﻧد ،اﮔر ﮔﻠﺑدن ﺷﺎﻋر ﻧﺷود ﺣﺗﻣﯽ ﻧﺛر
ﻧوﯾس ﺧواھد ﺷد و ﻣﯾراث ﻧﺛر ﻧوﯾﺳﯽ ﭘدرش را ﺻﺎﺣب ﻣﯾﮕردد ،ﻣن
آرزوﻣﻧد ھﺳﺗم ﮐﮫ ﺷﻣﺎ )ﺑﮫ ﺑﺎﺑر ﻣﯾﮕوﯾد( ﻧﮫ ﻓﻘط ﻓرزﻧد ﺷﺎﯾﺳﺗﮥ ﻣﺛل ھﻣﺎﯾون
داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ھﻣﺎﻧﻧد ﮔﻠﺑدن ھم ﺻﺎﺣب دﺧﺗر داﻧﺷﯽ ﻧﯾز ﮔردﯾد ﺗﺎ در ﺗﺎرﯾﺦ
ﻧﺎم ﻣﻧﺎﺳب از اﯾﺷﺎن ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﮐﻣﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷد«.
اﯾن ﭘﯾﺷﺑﯾﻧﯽ ﻣﺎدر ﺑزرﮔش را زﻣﺎن ﺑﮫ اﺛﺑﺎت ﻣﯾرﺳﺎﻧد ﮔﻠﺑدن ﺑﯾﮕم
واﻗﻌﮫ ﻧوﯾس ﻣﯾﺷود و دﻧﺑﺎل ﮐﺎر ﭘدرش را ﻣﯾﮕﯾرد و ھﻣﺎﯾون ﻧﺎﻣﮫ را ﺑﮫ
اداﻣﮫ ﺑﺎﺑرﻧﺎﻣﮫ ﯾﺎ ﺧﺎطرات زﻧده ﮔﯽ ﭘدرش ﻣﯾﻧوﯾﺳد ﮔرﭼﮫ ﮔﻠﺑدن ﺑﯾﮕم در
ھﻣﺎﯾون ﻧﺎﻣﮫ وﻗﺗﯽ از ﺧوﯾش ﻧﺎم ﻣﯾﮕﯾرد ﺧوﯾﺷﺗن را از روی ﺷﮑﺳﺗﮫ
ﻧﻔﺳﯽ و ﻋﻘل و داﻧش »اﯾن ﺣﻘﯾر« و »اﯾن ﺑﻧده ﻋﺎﺟز« ﺧطﺎب ﻣﯽ ﮐﻧد اﻣﺎ
١

در واﻗﻊ اﯾﻧﮕوﻧﮫ ﻧﯾﺳت ،او ﺑﺎﻧوی ﻋﺎدی و ﻋﺎﺟز و ﻧﺎﺗوان ﻧﯾﺳت ،وی
ﺷﺎھدﺧت اﺳت دﺧﺗر اﻋﻠﯾﺣﺿرت ظﮭﯾراﻟدﯾن ﻣﺣﻣد ﺑﺎﺑر اﻣﭘراطور و
ﻓرﻣﺎﻧروای ﺷﺑﮫ ﻗﺎره ھﻧدوﺳﺗﺎن ،ﺧراﺳﺎن و ﺗرﮐﺳﺗﺎن اﺳت ،ﻧﺎم ﮔﻠﺑدن ﺑﯾﮕم
ھم در اﺻل ﺑﮫ ﻧﺎم ﻗﮭرﻣﺎﻧﺎن اﻓﺳﺎﻧوی ﻣﺛل زردﭘری و ﺳﺑزﭘری ،ﻣﺛﻘﺎل
ﭘری و ﯾوﻧس ﭘری ﻣﯾﻣﺎﻧد ﮔﻠﺑدن ﺑﯾﮕم ﺷﺎھدﺧت زﯾﺑﺎ روی از ﺳﻼﻟﮫ
ﺗﯾﻣورﯾﺎن ھﻧدوﺳﺗﺎن )ﺑﺎﺑرﯾﺎن -ﮐورﮔﺎﻧﯾﺎن ھﻧد( اﺳت ﮐﮫ ﻣؤرﺧﺎن ﻓرﻧﮓ ﺑﮫ
ﻏﻠط و اﺷﺗﺑﺎه آﻧﺎﻧرا ﻣﻐوﻻن ﺑزرگ ھﻧدوﺳﺗﺎن ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻧد.
ﮔﻠﺑدن ﺑﯾﮕم اﯾن ﺷﺎھدﺧت زﯾﺑﺎ روی داﻧﺷﻣﻧد و ﺑﺎ ﻓرھﻧﮓ ﺑﻘول ﺑرﺧﯽ
در ﺳﺎل  ١٥٢٢ﯾﺎ  ١٥٢٣ﻣﯾﻼدی و ﺑﮫ رواﯾﺗﯽ دﯾﮕر )٩٢٩ھـ ق( در
ﻗﺻر ﯾوﻧﻐﯾﭼﻘﮫ ﺑﺎغ ﮐﺎﺑل ﮐﮫ ﭘدرش آﻧرا اﻋﻣﺎر ﻧﻣوده ﺑود ﭼﺷم ﺑﺟﮭﺎن ﻣﯽ
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ﮐﺷﺎﯾد ،در ﮔذﺷﺗﮫ ﻧوﺷﺗن ﺗﺎرﯾﺦ ﺗوﻟد دﺧﺗران ﺣﺗﯽ در ﺧﺎﻧواده ھﺎی ﺑزرگ
ﻣﺛل ﭘﺎدﺷﺎھﺎن ﻣﻌﻣول و ﻣروج ﻧﺑود در ﺗرﮐﺳﺗﺎن و ﺧراﺳﺎن آﻧروز اﯾن
اﻣر ﺟواز ﻧداﺷت.
ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد ﺑﺎﺑر ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﯾﻔﺗﮫ ﮔل ﮔﻼب و ﺑﺎﻏﮭﺎی ﮔﻼب ﮐﺎﺑل ﺑود و از
ﻋطر ﮔل ﮔﻼب ﺳﺧت ﺧوﺷش ﻣﯽ آﻣد و ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل اﺳﻣﺎی دﺧﺗران
ﺧوﯾش را در ﭘﯾوﻧد ﺑﮫ ﻧﺎم ھﻣﯾن ﮔل ﻣﯽ ﮔذارد ،ﮔل ﭼﮭره ﺑﯾﮕم ،ﮔﻠﻌزار
ﺑﯾﮕم و ﮔﻠﺑدن ﺑﯾﮕم ...ﯾﮑﯽ از ﺷﺎه ﺑﺎﻧوھﺎی ﺑﺎﺑر ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺎدر ﺷﮭزاده
ﮐﺎﻣران و ﻋﺳﮑری ھم ﮔﻠرخ ﺑﯾﮕم ﻧﺎم داﺷت ﮐﮫ ﺧﺎﻧم ﺳﺧت ﻣﻐرور و ﺑﻠﻧد
ﭘرواز ﺑود و ﺧودرا ﯾﮑﺳر و ﮔردن از دﯾﮕر ﺷﺎه ﺑﺎﻧوھﺎی ﺣرم ﺑﻠﻧد ﺗر
ﻣﯾداﻧﺳت.
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ﮔﻠﺑدن ﺑﯾﮕم ﭘﺎﯾﺎن روزﮔﺎر ﭘدرش ﺑﺎﺑر ﭘﺎدﺷﺎه ،زﻣﺎن ﺟﻧﮓ و ﮔرﯾز و
آواره ﮔﯽ ﺑرادر ﺑزرگ و دوﺳﺗداﺷﺗﻧﯽ و ھﻣرازش ھﻣﺎﯾون ﭘﺎدﺷﺎه و
دوران ﺟﻼل و ﻋظﻣت ﺑرادر زاده اش ﺟﻼل اﻟدﯾن اﮐﺑر ﺑزرﮔﺗرﯾن
اﻣﭘراطور ﮐورﮔﺎﻧﯾﺎن ھﻧدوﺳﺗﺎن را ﻣﯽ ﺑﯾﻧد.
ﮔﻠﺑدن ﺑﯾﮕم دو ﺳﺎل ﭘﯾﺷﺗر از وﻓﺎت ﺑرادر زاده اش اﮐﺑر ﭘﺎدﺷﺎه،
ﺷﮭﻧﺷﺎه ھﻧدوﺳﺗﺎن دﯾده از ﺟﮭﺎن ﻣﯽ ﺑﻧدد ،ﮔرﭼﮫ اﯾن ﺷﺎھدﺧت واﻻ ﻣﻘﺎم
در واﻗﻌﮫ ھﺎی ﺧوﯾش ﺑﯾﺷﺗر از ﭘدرش ﺑﺎﺑر و ﺑرادرش ھﻣﺎﯾون ﺑﺎ اﮐرام و
اﺣﺗرام ﺗﻣﺎم ﯾﺎد ﻣﯽ ﮐﻧد وﻟﯽ اﮔر اﮐﺑر ﭘﺎدﺷﺎه ﺑرادر زاده اش ﻧﻣﯽ ﺑود ﻣﻘﺎم
و ﻣرﺗﺑﮫ اش اﯾﻧﻘدر در ﻗﺎب زرﯾن اﺣﺗرام ﮔرﻓﺗﮫ ﻧﻣﯽ ﺷد و ھﻣﺎﻧﻧد ﺻدھﺎ
ﺷﺎھدﺧت و ﻣﻠﮑﮫ ھﺎی دﯾﮕر در ﻋﻘب ﭘرده ھﺎی ﻓراﻣوﺷﯽ ﺣرم اﻓﺗﺎده از
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ﭼﺷم زﻣﺎن ﺑدور ﻣﯽ ﻣﺎﻧد .ﺑﮫ ﺷﮭرت رﺳﯾدن وی در آﻧزﻣﺎن ﺑﻔﮑر و ﺧﯾﺎل
و ﮔﻣﺎن ھﯾﭼﮑس ﻧﻣﯽ آﻣد درازی ﻋﻣر وی ﺑﮫ ﺷﮭرﺗش ﻣﯾدان داده اﺳت،
او ھﺷﺗﺎد و دو ﺳـﺎل زﻧده ﮔﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد ،ﻣؤرﺧﺎن زﻣﺎن اﮐﺑر ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﮫ
وﯾژه اﺑواﻟﻔﺿل ﻋﻼﻣﯽ ﮐﮫ ﻧﺧﺳت وزﯾر وی ھم ﺑود در ﺑﯾن ﺳﺎﻟﮭﺎی
) ١٥٩٠ -١٥٨٧ﻣﯾﻼدی( ﻧظر ﺑﮫ ﻓرﻣﺎن اﮐﺑر ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﮫ ﻧوﺷﺗن اﺛر
ﺗﺎرﯾﺧﯽ در ﺑﺎره ﮐﺎرھﺎی ﺑﺎﺑر ﭘﺎدﺷﺎه و ھﻣﺎﯾون ﭘﺎدﺷﺎه ﻣؤظف ﻣﯾﮕردﻧد،
ﺑﻌﺿﯽ از ﻣؤرﺧﺎن ﻣﯽ ﻧوﯾﺳﻧد :اﮐﺑر ﭘﺎدﺷﺎه وﻗﺗﯽ در ﺳﺎل ) ٩٦٣ھـ ش(
ﺑﮫ اﻣﭘراﺗوری ھﻧد ﻣﯾرﺳد از ﻣؤرخ و ادﯾب درﺑﺎرش اﺑواﻟﻔﺿل ﻋﻼﻣﯽ
ﻣﯾﺧواھد ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﻠﺳﻠﮫ ﺑﺎﺑری را ﺑﻧوﯾﺳد وی در ﺻدد ﺟﻣﻊ آوری ﻣﻧﺎﺑﻊ و
ﻣﺂﺧذ ﻣﯽ ﺷود او ﻣﯽ داﻧﺳت اﯾن ﮐﺎر ﺑدون داﻧﺳﺗﻧﯾﮭﺎی واﺑﺳﺗﮫ ﮔﺎن اﯾن
ﺳﻠﺳﻠﮫ ﻧﺎ ﻣﻣﮑن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﺑﮫ وﯾژه رﺟﺎل ﺑزرگ ﮐﮫ ﻋﺻر ﺑﺎﺑر ﭘﺎدﺷﺎه و
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ﭘدرش ھﻣﺎﯾون ﭘﺎدﺷﺎه را درﯾﺎﻓﺗﮫ اﻧد .از اﯾن ﻟﺣﺎظ رواﯾت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﻋﻼﻣﯽ
از اﮐﺑر ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﯾﺧواھد ﺑﮫ ﺧوﯾﺷﺎوﻧدان ﺧوﯾش دﺳﺗور دھد ﺗﺎ از ﺧﺎطرات
ﺷﺎن در ﻣورد ﺑﺎﺑر ﭘﺎدﺷﺎه و ھﻣﺎﯾون ﭘﺎدﺷﺎه اورا ﻣﺳﺗﻔﯾد ﮔرداﻧﻧد .ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ
اﺑواﻟﻔﺿل ﻋﻼﻣﯽ در ﻣﻘدﻣﮫ ﺟﻠد اول اﮐﺑرﻧﺎﻣﮫ در اﯾن ارﺗﺑﺎط ﭼﻧﯾن ﯾﺎد
ﻣﯾﮑﻧد» :از ﻣﻼزﻣﺎن درﮔﺎه و ﻧدﯾﻣﺎن اﯾن دودﻣﺎن دوﻟت ،از ﭘﯾران ھوﺷﻣﻧد
راﺳت ﮔﻔﺗﺎر و ﺟواﻧﺎن ﺑﯾدار ﻣﻐز درﺳت ﮐردار ﻣﯽ ﭘرﺳﯾدم و در ﻗﯾد
ﮐﺗﺎﺑت ﻣﯽ آوردم ...و ھﻣت ﮔﻣﺎﺷﺗم ﮐﮫ ﻣﺳودات و ﺑﯾﺎﺿﮭﺎی ھوﺷﻣﻧدان
ﺧﺑرت ﮔزﯾن روزﮔﺎر ﻓراھم آﻣد...

اﮐﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺟﻠد اول ص ص  ٩و  ١٠ﭼﺎپ ﮐﻠﮑﺗﮫ

ﺳﺎل ١٨٧٧م«.

ﺑﮫ ﺳﻠﺳﻠﮫ ﻓراﻣﯾن ﮐﮫ ﻋﻧوان ﻣؤرﺧﺎن درﺑﺎر در ارﺗﺑﺎط ﺑﮫ ﻧوﺷﺗن ﺗﺎرﯾﺦ

ﺳﻼﻟﮫ ﺑﺎﺑری ﺻﺎدر ﻣﯽ ﺷود ،ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد ﯾﮏ ﻓرﻣﺎن ﻋﻼﺣﯾده از ﺟﺎﻧب
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اﮐﺑر ﭘﺎدﺷﺎه ﻋﻧواﻧﯽ ﻋﻣﮫ اش ﮔﻠﺑدن ﺑﯾﮕم ﻧﯾز در اﯾن ﻣورد ﺻﺎدر ﻣﯾﮕردد
ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﺷﺧص ﮔﻠﺑدن ﺑﯾﮕم اﯾن اﻣر را ﺑﮫ ﺗﺎﺋﯾد ﮔرﻓﺗﮫ در ھﻣﺎﯾون ﻧﺎﻣﮫ
ﭼﻧﯾن ﻣﯽ آورد» :ﺣﮑم ﺷده ﺑود ﮐﮫ آﻧﭼﮫ از واﻗﻌﮫ ﻓردوس ﻣﮑﺎﻧﯽ )ﺑﺎﺑر
ﭘﺎدﺷﺎه( و ﺣﺿرت ﺟﻧت آﺷﯾﺎﻧﯽ )ھﻣﺎﯾون ﭘﺎدﺷﺎه( ﻣﯾداﻧﺳﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﺑﻧوﯾﺳﯾد.
وﻗﺗﯽ ﺣﺿرت ﻓردوس ﻣﮑﺎﻧﯽ از داراﻟﻔﻧﺎ ﺑﮫ داراﻟﺑﻘﺎ ﺧراﻣﯾدﻧد اﯾن ﺣﻘﯾر
ھﺷت ﺳﺎﻟﮫ ﺑود و ﺑﯾﺎن واﻗﻊ ﺷﺎﯾد ﮐﻣﺗرک ﺑﺧﺎطر ﻣﺎﻧده ﺑود ﺑﻧﺎﺑر ﺣﮑم
ﭘﺎدﺷﺎھﯽ آﻧﭼﮫ ﺷﻧﯾده و ﺑﺧﺎطر ﺑود ﻧوﺷﺗﮫ ﻣﯾﺷود .ھﻣﺎﯾون ﻧﺎﻣﮫ ص اول«.
ﮔﻠﺑدن ﺑﯾﮕم ﻣﯽ ﮔوﯾد ﺑﺧﺎطر ﺷﺎدی روان ﭘدرم )ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﺎم( ﯾﻌﻧﯽ ﺑﺎﺑر
ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﮫ ﻧوﺷﺗن واﻗﻌﺎت زﻣﺎن آﻧﺣﺿرت ﺟزم ﮐردم .ﻧظر ﺑﮫ رﺳم
ﭘﺎدﺷﺎھﯽ آﻧوﻗت ﻧﺎم ﭘﺎدﺷﺎھﺎن ﮔذﺷﺗﮫ از روی اﺣﺗرام ﺑزﺑﺎن و ﻗﻠم ﮔرﻓﺗﮫ
٤

ﻧﻣﯾﺷد ﺑﮭﻣﯾن ﻣﻧﺎﺳﺑت ﮔﻠﺑدن ﺑﯾﮕم از اﻋﻠﯾﺿرت ﺑﺎﺑرﭘﺎدﺷﺎه ﭘدرش ﺑﻧﺎم
»ﻓردوس ﻣﮑﺎﻧﯽ« و از ﺑرادرش ھﻣﺎﯾون ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻌﻧوان »ﺟﻧت آﺷﯾﺎﻧﯽ«
ﻧﺎم ﻣﯽ ﺑرد.
ﻓرﻣﺎن ﻧوﺷﺗن واﻗﻌﺎت زﻣﺎن ﺑﺎﺑر ﭘﺎدﺷﺎه و ھﻣﺎﯾون ﭘﺎدﺷﺎه ﮔذﺷﺗﮫ از
ﮔﻠﺑدن ﺑﯾﮕم و اﺑواﻟﻔﺿل ﻋﻼﻣﯽ ﻋﻧوان دو رﺟﺎل ﻣﮭم دﯾﮕر دوﻟت اﮐﺑر
ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻌﻧﯽ ﺑﺎﯾزﯾد ﺑﯾﺎت وزﯾر ﺻﺎدق اﮐﺑر و ﻣﮭﺗر ﺟوھر آﻓﺗﺎﺑﮫ ﭼﯽ ﻧﯾز
ﺻﺎدر ﺷده ﺑود .ھﻣﺎﯾون ﻧﺎﻣﮫ ھﺎی وﯾژه از اﯾن رﺟﺎل ﺑرﺟﺳﺗﮫ آﻧوﻗت ﻧﯾز
در دﺳت اﺳت و ھر ﮐدام آﻧﮭﺎ در ﺟﺎی ﺧود از ارزش و اھﻣﯾت ﺧﺎص
ﺑرﺧوردار ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد .ﺗذﮐرةاﻟواﻗﻌﺎت ھﻣﺎﯾون ﻣﮭﺗر ﺟوھر آﻓﺗﺎﺑﮫ ﭼﯽ و
ﺗذﮐرۀ ھﻣﺎﯾون و ﺑﺎﺑر ﺑﺎﯾزﯾد ﺑﯾﺎت از ﺷﻣﺎر آﻧﮭﺎﺳت.

www.enayatshahrani.com
ﺑﮭر ﺣﺎل داﺷﺗﮫ ھﺎی ھﻣﺎﯾون ﻧﺎﻣﮫ ﮔﻠﺑدن ﺑﯾﮕم ﺗﺎ ﻣﺣﺗوای آﻧﮭﺎ ﺑﺳﯾﺎر
ﻓرق دارد او از ﻣﺗن ﺣرم ﺳﺧن ﻣﯾراﻧد ﺑﺎ وﺟود اﯾﻧﮑﮫ ﺷراﯾط و اوﺿﺎع
ﺳده ھﺎی ﻣﯾﺎﻧﮫ و ظﻠﻣت ﻗرون ھﻣﮫ ﺟﺎ را ﻓراﮔرﻓﺗﮫ ﺑود در ﻣﯾﺎن ﻣﻠﮑﮫ ھﺎ
و ﺷﺎھدﺧت ھﺎ ﺳواد و ﺧط ﺧواﻧﯽ آﻧﻘدر ھﺎ رواج ﻧداﺷت ﻟﯾﮑن ﮔﻠﺑدن ﺑﯾﮕم
در ﻋﺻر ﺧوﯾش از ﺷﻣﺎر داﻧﺷﻣﻧدﺗرﯾن و ﺑﺎ ﻓرھﻧﮓ ﺗرﯾن ﺷﺎھدﺧﺗﺎن
زﻣﺎﻧش ﺑﮫ ﺣﺳﺎب ﻣﯾرﻓت و در آن ﻋﺻر او ھﻣﯾﺷﮫ ﺑﺎ ﮐﺗﺎب و ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﺳر
و ﮐﺎر داﺷت و ﺑﺎ وﺟود داﺷﺗن طﺑﻊ ﻧظم ﺑرای آﻏﺎزﯾن ﺑﺎر ﺑﮫ ﻧوﺷﺗن اﺛر
ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺑﻧﺎم ھﻣﺎﯾون ﻧﺎﻣﮫ ﺳرﮔذﺷت ﺑرادرش ھﻣﺎﯾون ﭘﺎدﺷﺎه را ﺑﮫ اداﻣﮫ
ﺑﺎﺑرﻧﺎﻣﮫ )ﺗزوک ﺑﺎﺑری( ﭘدرش ﻣﯽ ﻧوﯾﺳد ،ﺑﻔرق اﯾﻧﮑﮫ ﺑﺎﺑرﭘﺎدﺷﺎه ﭘدرش
ﺧﺎطراﺗش را ﺑﮫ ﺗرﮐﯽ ﭼﻐﺗﺎﯾﯽ )اوزﺑﯾﮑﯽ( ﻣﯽ ﻧوﯾﺳد وﻟﯽ ﮔﻠﺑدن ﺑﯾﮕم آﻧرا
ﺑزﺑﺎن دری ﺳﺎده و ﺳﻠﯾس ﺑﮫ ﻧﮕﺎرش ﻣﯾﮕﯾرد.
٥

ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد در اﯾﺎم ﻧوﺷﺗن اﯾن اﺛر وزﯾن ﺳﺎﻟﮭﺎی ﻋﻣرش از ﺷﺻت ﺑﮫ
ھﻔﺗﺎد ﻣﯾرﻓت و در اﯾن ﺑﺎره ﺧودش اﯾﻧطور ﻣﯽ ﻧوﯾﺳد:
»در زﻣﺎن وﻓﺎت ﻓردوس ﻣﮑﺎﻧﯽ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﺎم اﯾن ﺣﻘﯾر ھﺷت ﺳﺎﻟﮫ
ﺑودم اﮔر از اﯾن ﺟﮭت ﺑﻌﺿﯽ واﻗﻌﺎت ﻣﻣﮑن ﻓراﻣوﺷم ﺷده ﺑﺎﺷد ﭼون
ﻓرﻣﺎﻧﯽ ﻋﺎﻟﯽ از ﺟﺎﻧب ﺣﺿرت ﭘﺎدﺷﺎه ﺻﺎدر ﺷده ﺑود روی آن ﺑﺎ اطﺎﻋت
از ﻓرﻣﺎن ﺣﺿرت ﻋﺎﻟﯽ آﻧﭼﮫ در ﺧﺎطرم ﻣﺎﻧده اﺳت ،دﯾده ﮔﯾﮭﺎ و ﺷﻧﯾده
ﮔﯾﮭﺎی ﺧوﯾش را ﯾﮏ ﺑﮫ ﯾﮏ روی ﮐﺎﻏذ ﺧواھم رﯾﺧت.
ﮔﻠﺑدن ﺑﯾﮕم ﺑﻔرﻣﺎن ﺟﻼل اﻟدﯾن ﻣﺣﻣد اﮐﺑر اﻣﭘراﺗور ﻗدرﺗﻣﻧد ھﻧدوﺳﺗﺎن
ﮐﺗﺎب ھﻣﺎﯾون ﻧﺎﻣﮫ را ﻣﯽ ﻧوﯾﺳد اﻣﺎ اﮐﺑر از ﮐﺎر ﻋﻣﮫ اش ﭼﻧدان ھم
ﺷﺎدﻣﺎن ﻧﻣﯽ ﺷود زﯾرا او ﺑﺎ واژه ھﺎی ﺳﺗﺎﯾﺷﮕوﻧﮥ ﺑﻠﻧد ﺑﺎﻻی وزﯾر
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ﻣﻌروﻓش اﺑواﻟﻔﺿل ﻋﻼﻣﯽ و ﺑرادر وی ﻓﯾﺿﯽ دﮐﻧﯽ ﻣﻠﮏ اﻟﺷﻌرای
درﺑﺎر ﻋﺎدت ﮐرده و ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﺧو ﮔرﻓﺗﮫ ﺑود ﺑﮕوﻧﮫ ﻣﺛﺎل ﮐﺗﺎب اﮐﺑر ﻧﺎﻣﮫ
اﺑواﻟﻔﺿل ﻋﻼﻣﯽ ﺑﺎ اﯾن ﻣدح و ﺛﻧﺎی ﺑﻠﻧد ﺑﺎﻻ ﻣﯽ آﻏﺎزد:
»ﻣن ﮐﮫ اﺑواﻟﻔﺿل ﻋﻼﻣﯽ ام ﺑﺧﺎطر ﻣﺄﻣور ﺷدﻧم ﺑﮫ ﺳﺗﺎﯾش ﯾﮕﺎﻧﮫ دُر
ﮔوھر رﺷﺗﮫ ﻣروارﯾد ﺷﺎھﺎن ﻋﺎﻟﯽ ﻧﺳب ﺑدرﮔﺎه ﭘروردﮔﺎر ﺑﯽ ﻧﯾﺎز
ﺷﮑراﻧﮫ ﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﺧودرا اظﮭﺎر ﻣﯾدارم«.
در اﯾن اﺛر ﺳﺗﺎﯾش ھﺎی ﭘر طﻧطﻧﮫ و ﭘر طﻣطراق اﮐﺑرﭘﺎدﺷﺎه ﭘﻧﺞ
ﺻﻔﺣﮫ را درﺑر ﻣﯾﮕﯾرد و در ﺿﻣن آن وی را ﺑﮫ آﺳﻣﺎﻧﮭﺎ ﺑر ﻣﯾدارد و در
اﯾن ﺑرﮔﮭﺎ از ﭘﺎدﺷﺎه ﻣذﮐور ﺑﺎ اﻟﻘﺎب »ﺳرور ﻋﺎﻟم«» ،ﺟواھر ﺗﺎج ﺳﻼﻟﮫ
ﺷﺎھﯽ«» ،ﺷﻣﻊ ﭼراغ ﺧﺎﻧدان ﺗﯾﻣور«» ،ﺳﺎﯾﮥ ﺧدا در زﻣﯾن« و اﻣﺛﺎﻟﮭم
ﯾﺎد ﻣﯾﺷود .اﻣﺎ در ھﻣﺎﯾون ﻧﺎﻣﮫ ﮔﻠﺑدن ﺑﯾﮕم ﮐﮫ ﺳرﮔذﺷت ﺑرادر ھﻣراز و
٦

دوﺳﺗداﺷﺗﻧﯽ وی ھﻣﺎﯾون ﭘﺎدﺷﺎه آﻣده اﺳت ﻧظر ﺑﮫ رﺳم ﻣﻌﻣول آﻧوﻗت و
اﻣروز ﮐﺗﺎب ﺑﺎ ﺑﺳم ﷲ اﻟرﺣﻣن اﻟرﺣﯾم ﻣﯽ آﻏﺎزد ﺳﭘس ﮔﻠﺑدن در ﻣورد
ﭼﮕوﻧﮫ ﮔﯽ ﻓرﻣﺎن ﺑرادر زاده اش اﮐﺑر ﭘﺎدﺷﺎه و ﺑﮫ اطﺎﻋت از آن از
ﮔرﻓﺗن ﻗﻠم ﺑدﺳﺗش ﺑزﺑﺎن ﺳﺎده ،ﺳﭼﮫ و ﺑﯽ آﻻﯾش و ﺷﺳﺗﮫ و روان ﺑﮫ
رواﯾت و ﺣﮑﺎﯾت ﺣوادث و واﻗﻌﺎت ﻣﯽ ﭘردازد.
اﯾن اﺳﻠوب و ﺳﺑﮏ ﻧوﺷﺗﮫ ﻣﻘﺑول طﺑﻊ اﮐﺑر ﭘﺎدﺷﺎه واﻗﻊ ﻧﻣﯽ ﺷد در
طرز ﻧوﺷﺗﮫ ﮔﻠﺑدن ﺑﯾﮕم ﺑﯾﺎن طﻣطراق ﮔوﻧﮫ و طرز ﭘر طﻧطﻧﮫ اﺑواﻟﻔﺿل
ﻋﻼﻣﯽ و ﺑرادرش ﻓﯾﺿﯽ دﮐﻧﯽ دﯾده ﻧﻣﯽ ﺷود او واژه طﻣطراق آﻣﯾز و
وﺻف و ﺳﺗﺎﯾش ﭘر طﻧطﻧﮫ را اﺻﻼ ً ﺑﮑﺎر ﻧﻣﯽ ﮔﯾرد و ﺣﺗﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ
درﺑﺎره ھﻣﺎﯾون ﭘﺎدﺷﺎه ﮐﮫ اورا ﺑﯾﺷﺗر از ﺟﺎﻧش دوﺳت داﺷت ﺳﺧن ﻣﯾراﻧد

www.enayatshahrani.com
ﺑﮭﺗرﯾن واژه ھﺎی ﺧوﯾش را ﮐﮫ ﻋﺑﺎرت از »ﺷﯾرﯾن زﺑﺎن« و »ﺣﻘﯾﻘت
ﮔوی« اﺳت در ﻣورد وی ﺑﮑﺎر ﻣﯾﮕﯾرد.
در اﺳﻠوب ﻧوﺷﺗﮥ ﮔﻠﺑدن ﺑﯾﮕم طرز اﻓﺎده ﺧﺎص ﭘدرش اﻋﻠﯾﺣﺿرت
ﺑﺎﺑر ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﯾﺷﺗر دﯾده ﻣﯽ ﺷود اﯾن ﺷﯾوه را ﺑﯾﺷﺗر در ﺗﺻوﯾر ﻣﻧﺎظر
طﺑﯾﻌت ﺷﮕوﻓﮫ ھﺎ ،ﮔﻠﮭﺎ ،ﻣﯾوه و ﭘرﻧده ﮔﺎن ﺧوﺑﺗر دﯾده ﻣﯽ ﺗواﻧﯾم او اﯾن
ﻣﻧﺎظر را ﺑﺎ زﺑﺎن ﺳﺎده ،ﺷﺳﺗﮫ و روان و ﺷﯾرﯾن و ﺳﭼﮫ و دل اﻧﮕﯾز و
دﻟﺑر ﺑﮫ ﺗﺻوﯾر ﻣﯽ ﺑﻧدد.
ﮔﻠﺑدن ﺑﯾﮕم در ھﻣﺎﯾون ﻧﺎﻣﮫ ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮫ ﺗﺻوﯾر وﯾژه ﮔﯾﮭﺎی ﺧﺎص
اﺷﺧﺎص و رﺟﺎل ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﻣﯾدان ﻣﯾدھد .در اﯾن اﺛر در ﺑﯾﺎن ﺑﻌﺿﯽ واﻗﻌﮫ
ھﺎ و ﺗﺎرﯾﺧﮭﺎی آﻧﮭﺎ اﺷﺗﺑﺎه ھﺎی ﺟزﺋﯽ دﯾده ﻣﯽ ﺷود ،ﻣؤﻟف در ﺑﺎره
ﭘﺳران و دﺧﺗران اﻋﻠﯾﺣﺿرت ﺑﺎﺑرﭘﺎدﺷﺎه ﺳﺧن ﻣﯾراﻧد اﻣﺎ آﻧﺎﻧرا ﻧﺎم ﺑﮫ ﻧﺎم
٧

ﯾﺎد ﻣﯾﮑﻧد از ﺷﻣﺎر ھﺟده ﺗن اوﻻده ھﺎی ﺑﺎﺑرﭘﺎدﺷﺎه ﺻرف از ﺷﺎﻧزده ﺗن
آﻧﺎن ﻧﺎم ﻣﯾﮕﯾرد.
ﻧﺎم ﺧﺎﻧواده ﮔﯽ ﮔﻠﺑدن ﺑﯾﮕم ﺻﺎﻟﺣﮫ ﺳﻠطﺎن ﺑﯾﮕم اﺳت وی از ﺷﻣﺎر
ﻧﺎدر ﺷﺎھدﺧت ھﺎﯾﯾﺳت ﮐﮫ از ﺧود اﺛر ﺗﺎرﯾﺧﯽ و ﺧﺎطره ﻧﺎﻣﮫ ﺑﯾﺎدﮔﺎر
ﮔذاﺷﺗﮫ اﺳت .اﯾن ﺷﺎھدﺧت داﻧﺷﯽ و ﻓرھﻧﮕﯽ ھﺷﺗﺎد و دو ﺳﺎل ﻋﻣر ﻣﯽ
ﺑﯾﻧد ،زﻧده ﮔﺎﻧﯾش ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮫ ﺳﻔرھﺎ و ھﺟرﺗﮭﺎ ﻣﯽ ﮔذرد اوﻗﺎت ﺑﯾﺷﺗر
ﺣﯾﺎﺗش ﺑﺎ زﻣﺎن ﭘر ﻣﺎﺟرا و ﺟﻧﮓ و ﮔرﯾز ﺑرادرش ھﻣﺎﯾون ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﺎ
ﺷﯾرﺷﺎه ﺳوری در ﺷﺑﮫ ﻗﺎره ھﻧدوﺳﺗﺎن و در آﻏﺎز در ﺳﺎﻧﺣﮫ ھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ
و ﻧظﺎﻣﯽ ﭘدرش ﺑﯾن ﮐﺎﺑل و آﮔره ھﻣراه اﺳت .او در آﺧر ﺑﮫ زﯾﺎرت ﺑﯾت
ﷲ اﻟﺣرام ﺑﮫ ﺣﺞ ﻣﯾرود و ﺷش ﺳﺎل در ﻋدن ﻣﯾﻣﺎﻧد و دوﺑﺎره ﺑدھﻠﯽ ﺑر
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ﻣﯾﮕردد.
اﮔرﭼﮫ دﻧﺑﺎﻟﮫ ھﻣﺎﯾون ﻧﺎﻣﮫ وی اﻓﺗﺎده و ﮔم ﺷده اﺳت و ﺗﺎ ھﻧوز ﯾﺎﻓﺗﮫ
ﻧﺷده و اﯾن اﺛر ارﺟﻣﻧد ﻧﺎﻣﮑﻣل و ﻧﺎ ﺗﻣﺎم ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧده اﺳت اﻣﺎ اﯾن اﻣر را
ﻣﯾرﺳﺎﻧد ﮐﮫ اﯾن اﺛر ﺳﺎﻟﮭﺎ ﭘس از ﻣﯾل ﮐﺷﯾدن ﺑر ﭼﺷم ﺑرادر ﻧﺎﺗﻧﯾش
ﮐﺎﻣران ﻣﯾرزا ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده اﺳت .ھﻣﺎﯾون ﻧﺎﻣﮫ در ﺑرﮔﯾرﻧده زﻧده ﮔﯽ
ﺷﺧﺻﯽ او و آﮔﺎھﯾﮭﺎی ﻣﻔﯾد و ﺟﺎﻟب درﺑﺎره ﺑﺎﺑرﭘﺎدﺷﺎه و ھﻣﺎﯾون ﭘﺎدﺷﺎه و
ﺑرادر ﺗﻧﯾش ھﻧدال ﻣﯾرزا و ﮐﺎﻣران ﻣﯾرزا و ﻋدۀ زﯾﺎد از ﺑﺎﻧوان ﺣرم و
آداب زﻧده ﮔﯽ درﺑﺎر ﺑﺎﺑرﯾﺎن ھﻧدوﺳﺗﺎن )ﮐورﮔﺎﻧﯾﺎن ھﻧد( و ﺣﮑﻣراﻧﺎن
ﻣﻘﺗدر ﺧراﺳﺎن و ﺗرﮐﺳﺗﺎن اﺳت.
اﯾن اﺛر ﮔراﻣﯽ ﻧﺧﺳﺗﯾن ﻧوﺷﺗﮫ دری از ﯾﮏ ﺷﺎھدﺧت ﺗﯾﻣوری
ﻗﻠﻣﺑدﺳت و اھل داﻧش اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ زﺑﺎن دری ﺷﻌر ﻣﯾﺳراﯾد اﻣﺎ ﺷوھر وی
٨

ﮐﮫ ﺧﺿر ﺧواﺟﮫ ﺧﺎن ﭘﺳر ﻋﻣﮫ اش ﺧﺎﻧزاده ﺑﯾﮕم ﺧواھر اﻋﻠﯾﺣﺿرت
ﺑﺎﺑرﭘﺎدﺷﺎه اﺳت ﺑﺎ زﺑﺎن ﺗرﮐﯽ آﺷﻧﺎﺳت.
ﺗﻣﺎم اﻣﭘراﺗوران ،ﺷﮭزاده ﮔﺎن و ﺷﺎھدﺧﺗﺎن و ﺷﮭزاده ﺧﺎﻧﻣﺎن ﺑﺎﺑرﯾﺎن
ھﻧد ﺑﮫ زﺑﺎن دری ﺣرف ﻣﯽ زدﻧد و ﻣﮑﺎﻟﻣﺎت روزﻣره ﺷﺎن ﺑﺎ ﺷﻌر دری
ﺑود ،دﯾوان و دﻓﺗر آﻧﺎن ﺑزﺑﺎن دری اﺳت ،زﺑﺎن دری ﺑرای ﮔﻠﺑدن ﺑﯾﮕم در
واﻗﻊ زﺑﺎن ﺑوﻣﯽ و ﺧﺎﻧﮫ ﮔﯽ اﺳت او از ﮔﺎه ﺗوﻟد ﺑﺎ دو زﺑﺎن دری و ﺗرﮐﯽ
اوزﺑﯾﮑﯽ آﺷﻧﺎ ﻣﯽ ﺷود و ﺑﮭردو زﺑﺎن ﻣﯽ ﺧواﻧد و ﻣﯽ ﻧوﯾﺳد.
ﮔﻔﺗﯾم اﯾن ﮐﺗﺎب ﻗرار ﻣﻌﻠوم ﺳﺎﻟﮭﺎ ﭘس از ﻣﯾل ﮐﺷﯾدن ﺑر ﭼﺷم ﮐﺎﻣران
ﻣﯾرزا ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده اﺳت ﭼون ﮔﻠﺑدن ﺑﯾﮕم ﻋﻣر دراز داﺷﺗﮫ اﺳت ﺣﺗﻣﯽ
دﻧﺑﺎﻟﮫ ﺣوادث آﻧرا ﻧﯾز در ﻧوﺷﺗﮫ ﺧوﯾش ﺟﺎ داده اﺳت ،اﻣﺎ اﻣروز دﻧﺑﺎﻟﮫ
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اﯾن واﻗﻌﮫ وﺟود ﻧدارد و ﮔم ﺷده و از ﺟزوه اﻓﺗﺎده اﺳت.
ﮔﻠﺑدن در ذﮐر آﮔﺎھﯾﮭﺎی ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﮐﻣﺗر ﺑﮫ ذﮐر ﺗﺎرﯾﺧﮭﺎی ﺣوادث و
وﻗﺎﯾﻊ ﻣﯽ ﭘردازد در ھﻣﮫ ﺟﺎ ﮐوﺷش وی ﺑﮫ ﺑﯾﺎن اﺑﮭت و ﺷﮑوه ﺑﺎرﮔﺎه
ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﻣﻌطوف ﻣﯾﮕردد ،آﮔﺎھﯾﮭﺎی ﮔﻠﺑدن از داﺧل ﺣرم ﺷﺎھﯽ ﺑرای
ﭘژوھﺷﮕران ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭم اﺳت ،ﺟﺎﻟﺑﺗرﯾن و ﺧواﻧدﻧﯽ ﺗرﯾن ﻣطﺎﻟب
اﯾن ﮐﺗﺎب ھﻣﺎﻧﺎ ﺑرﮔزاری »طوی طﻠﺳم« و »ﻣراﺳم ﻧﺎﻣزدی ھﻧدال
ﻣﯾرزا« ﺑرادر ﺗﻧﯽ ﮔﻠﺑدن ﺑﯾﮕم ﻣﯾﺑﺎﺷد او از ﭼﮕوﻧﮫ ﮔﯽ آداب و رﺳوم اﯾن
ﻣراﺳم در آﻧﻌﮭد ﻣﻌﻠوﻣﺎت ارزﻧده و ﻣﮭم اراﺋﮫ ﻣﯾدارد ﺷﺧص ﺑﺎﺑرﺷﺎه ھم
در ﺑﺎﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻧﯾز ﺑﮫ اﯾن ﮔوﻧﮫ آداب و ﻣراﺳم دﻟﭼﺳﭘﯽ ﺧﺎص ﻧﺷﺎن ﻣﯾدھد و
ﺑﯾﺷﺗر از ﺗﺎزه ھﺎ و ﻧوآورﯾﮭﺎی ﺣرف ﻣﯾراﻧد ھﻣﯾﻧﮕوﻧﮫ ﮔﻠﺑدن ﺑﯾﮕم
ﺳﻔرھﺎی ﺧوﯾش را ﺑﺳﯾﺎر دﻗﯾق و رﯾزه ﮐﺎراﻧﮫ ﺑﮫ ﻧﮕﺎرش ﮔرﻓﺗﮫ و از
٩

ﮔردﻧﮫ ھﺎ ،ﮔذرﮔﺎه و ﮐوﺗل ھﺎ و ﻧﺎﮐراﻧﻣﻧدی ﺑﯾﺎﺑﺎﻧﮭﺎ و از دﯾدن ﮐوه ھﺎ و
ﺻﺣراھﺎ و زﯾﺑﺎﯾﯾﮭﺎی طﺑﯾﻌت و ﺧرﻣﯽ و ﺷﺎداﺑﯽ آﻧﮭﺎ ﺳﺧت ﺣظ و ﻟذت
ﻣﯾﺑرد.
ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد از ھﻣﺎﯾون ﻧﺎﻣﮫ ﺳﮫ ﻧﺳﺧﮫ دﺳﺗﻧوﯾس ﺷده ﺑود از ﺷﻣﺎر اﯾن
ﺳﮫ ﻧﺳﺧﮫ ﺻرف ﯾﮏ ﻧﺳﺧﮥ آن ﺗﺎ ﺣﺎل ﻧﮕﮭداری ﺷده و دو ﻧﺳﺧﮥ دﯾﮕر ﺑﺎ
درﯾﻎ و درد ﮐﮫ ﻗرار ﮔﻔﺗﮫ ﯾﯽ ﺳﮫ ﺻد ﺳﺎل ﭘﯾش ﻧﺎﺑود ﺷده اﺳت ،اﯾن ﻧﮑﺗﮫ
را ھم ﺧﺎطرﻧﺷﺎن ﺑﺎﯾد ﻧﻣود ﮐﮫ ﺷﺎﯾد اﺑواﻟﻔﺿل ﻋﻼﻣﯽ در ﻧوﺷﺗن اﮐﺑرﻧﺎﻣﮫ
از ھﻣﺎﯾون ﻧﺎﻣﮫ ﮔﻠﺑدن ﺑﯾﮕم اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣوده ﺑﺎﺷد وﻟﯽ در ﮐﻧﺎر ﺳﺎﯾر ﻣﻧﺎﺑﻊ و
ﻣﺂﺧذ ﺧوﯾش ھﯾﭼﮕﺎه از ھﻣﺎﯾون ﻧﺎﻣﮫ ﻧﺎم ﻧﻣﯽ ﮔﯾرد.
ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻗدﯾﻣﯽ ﮐﮫ از ﮔﻠﺑدن ﺑﯾﮕم ﯾﺎد ﻣﯾﮑﻧد آﺛﺎر ﺑﺳﯾﺎر ارزﺷﻣﻧد ﻣﯽ ﺑﺎﺷد
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ﮐﮫ در ﻋﺻر وی ﺗﺄﻟﯾف ﺷده اﺳت آﯾﯾن اﮐﺑری و اﮐﺑرﻧﺎﻣﮫ و طﺑﻘﺎت اﮐﺑری
اﺑواﻟﻔﺿل ﻋﻼﻣﯽ ،اﻗﺑﺎﻟﻧﺎﻣﮫ ﺟﮭﺎﻧﮕﯾری ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺣﻣدی از ﺷﻣﺎر اﯾن آﺛﺎر
ارﺟﻣﻧد ﺑﺷﻣﺎر ﻣﯾرود .ﻧﺳﺧﮥ ﺧطﯽ ھﻣﺎﯾون ﻧﺎﻣﮫ ﮔﻠﺑدن ﺑﯾﮕم را ﺑرای ﺑﺎر
اول ﮐﻠوﻧل ﺟورج وﯾﻠﯾﺎم ھﺎﻣﯾﻠﺗون در ﺳﺎل ١٨٦٨ﻣﯾﻼدی از ھﻧد ﺑدﺳت
آورده ﺑﮫ دﺳﺗرس ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ ﻣوزﯾم ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﻣﯽ ﮔذارد .ﺷﺎرل رﯾو ﺷﺧﺻﯽ
دﯾﮕری آﻧرا ﺑرای ﺑﺎر ﻧﺧﺳت در ﺳﺎل ١٨٧٩ﻣﯾﻼدی در ﻓﮭرﺳت ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ
ﯾﺎد ﺷده ﺑﮫ ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﯾﮕﯾرد ﭘس از ﺷﺎرل رﯾو در ﻓﮭرﺳت ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮥ ﻣوزﯾم
ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑرای آﻏﺎزﯾن ﺑﺎر ﺧﺎﻧم اﻧﺎﺗﯾس ﺑﯾورﯾﭻ ھﻣﺎﯾون ﻧﺎﻣﮫ را ﺑﮫ زﺑﺎن
اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ﺗرﺟﻣﮫ و ﭼﺎپ ﻣﯽ ﮐﻧد ھﻣﭼﻧﺎن ھﻣﯾن ﺑﺎﻧو ﮔراﻣﯽ در ﺳﺎل ١٨٩٨
ﻣﯾﻼدی ﻣﻘﺎﻟﮫ ﯾﯽ را ﻧﯾز درﺑﺎره ﮔﻠﺑدن ﺑﯾﮕم ﻧوﺷﺗﮫ در ﮐﻠﮑﺗﮫ رﯾوﯾو آﻧرا
ﺑﭼﺎپ ﻣﯾرﺳﺎﻧد ھﻣﯾﻧﮕوﻧﮫ ﭼﺎپ دﯾﮕر از ھﻣﺎﯾون ﻧﺎﻣﮫ در ﺳﺎل ١٩٢٥
١٠

ﻣﯾﻼدی در ﻟﮑﻧﮭو از روی ﭼﺎپ ﺧﺎﻧم ﺑﯾورﯾﭻ ھم ﺻورت ﻣﯾﮕﯾرد،
ھﻣﯾﻧﺳﺎن ﻗرار ﻣﻌﻠوم در ﻻھور در ﺳﺎل  ١٩٦٦ﻣﯾﻼدی ﺷﺧﺻﯽ دﯾﮕری
ﺑﻧﺎم رﺷﯾد اﺧﺗر ﺑدوی ھﻣﺎﯾون ﻧﺎﻣﮫ را ﺑﮫ زﯾور ﭼﺎپ ﻣﯽ آراﯾد و ﺑﻘول
ﭘروﻓﯾﺳور آﻓﺗﺎب اﺻﻐرﺧﺎن اﯾن اﺛر را ھﻣﯾن داﻧﺷﻣﻧد ﺑﮫ اردو ھم ﺗرﺟﻣﮫ
ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد.
ھﻣﯾﻧطور ھﻣﺎﯾون ﻧﺎﻣﮫ در ﺳﺎل  ١٩٥٩ﻣﯾﻼدی از ﺟﺎﻧب ﻓرھﻧﮕﺳﺗﺎن
ﻋﻠوم ﺟﻣﮭوری اوزﺑﯾﮑﺳﺗﺎن اﺗﺣﺎد ﺷوروی وﻗت در ﺳﺎل  ٢٠٠٧ﻣﯾﻼدی
از ﺳوی ادارۀ ﻣطﺑﻌﮥ ﻧﺷرﯾﺎت ﺷرق اﺳﮑﯾﮫ دارﻟﯾﮏ ﮐﻣﭘﻧﯽ ﺳﯽ در ﺷﮭر
ﺗﺎﺷﮑﻧد ﻣرﮐز ﺟﻣﮭوری اوزﺑﯾﮑﺳﺗﺎن ﺣﻠﮫ ﭼﺎپ ﻣﯽ ﭘوﺷد و در آن
داﻧﺷﻣﻧدان ﻣﺛل ﻋزﯾز ﻗﯾوﻣوف ،روﻣر ﮔﺎدن ،ﺧﯾراﻟدﯾن ﺳﻠطﺎﻧوف ،ﻏﻔور
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ﺟﺎن ﻏﻼﻣوف و ﺧﺎﻟده ﺻوﻓﯾوا ﻧﯾز ﻣﻘدﻣﮫ ﻧوﺷﺗﮫ و ﺑﮫ ﻣﻌرﻓﯽ ﮔﻠﺑدن ﺑﯾﮕم
و ھﻣﺎﯾون ﻧﺎﻣﮫ ﻣﯽ ﭘردازﻧد آﺧرﯾن ﺑﺎر در ﺳﺎل  ١٣٨٣ھـ ش ﺑﮫ ﮐوﺷش
اﯾرج اﻓﺷﺎر اﯾن اﺛر ﮔراﻣﯽ ﺗﺣت ﻋﻧوان ﮔﻠﺑدن ﻧﺎﻣﮫ در ﺗﮭران از ﺳوی
ﺑﻧﯾﺎد ﻣوﻗوﻓﺎت دﮐﺗر ﻣﺣﻣود اﻓﺷﺎر اﻗﺑﺎل ﭼﺎپ ﭘﯾدا ﻣﯾﮑﻧد.
اﯾن اﺛر ﺗﺎرﯾﺧﯽ ارﺟﻣﻧد ﺑﺎ داﺷﺗن اﯾن وﯾژه ﮔﯾﮭﺎ و ﻣزﯾﺗﮭﺎ ﯾﺎدﮔﺎری
ﯾﮏ ﺑﺎﻧوی زﯾﺑﺎروی داﻧﺷﯽ و ﻓرھﻧﮕﯽ ﺳﻼﻟﮫ ﮐورﮔﺎﻧﯾﺎن ھﻧدوﺳﺗﺎن اﺳت
ﻣﻌﺗﺑرﺗر از ھﻣﮫ اﯾﻧﮑﮫ وی ﺻﺑﯾﮥ ﺑزرﮔﻣرد ﻋرﺻﮫ ﺳﯾﺎﺳت و ﻓرھﻧﮓ
اﻋﻠﯾﺣﺿرت ظﮭﯾراﻟدﯾن ﻣﺣﻣد ﺑﺎﺑر ﻓرﻣﺎﻧروای ﺗرﮐﺳﺗﺎن و ﺧراﺳﺎن و ﺷﺑﮫ
ﻗﺎره ھﻧدوﺳﺗﺎن ﺑوده ،ﮔراﻣﯽ ﻣرد ﮐﮫ ﺻﺎﺣب دو ﺳﯾﻣﺎی ﻣﺗﻔﺎوت و ﺟدا از
ھم اﺳت ﺳﯾﻣﺎی ﻧظﺎﻣﯽ ﻣرد ﺳﺧت ﮐوش و ﻏﯾور و ﭼﮭره ﻓرھﻧﮕﯽ و
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داﻧﺷﯽ ﺑﯽ ﻧظﯾر و ﺑﯽ ﺑدﯾل در ﻋرﺻﮫ ﺗﻔﮑر و ﺗدﺑر و ﺷﻌر و ادب ﺗرﮐﯽ
و دری.
ﺟﺎﯾﯽ ﺑس ﺧوﺷﯽ اﺳت ﮐﮫ اﯾن اﺛر ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﮐﮫ روﺷﻧﮕر زﻣﺎن
اﻋﻠﯾﺣﺿرت ﺑﺎﺑرﺷﺎه و ﺑﺎزﻣﺎﻧده ﮔﺎن وی ﺑﮫ وﯾژه دﻧﺑﺎﻟﮫ وﻗﺎﯾﻊ ﺑﺎﺑرﻧﺎﻣﮫ و
ﺣوادث زﻣﺎن ھﻣﺎﯾون ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﯽ ﺑﺎﺷد اﻣروز در ﻋزﯾز ﻣﯾﮭن ﻣﺎ در ﺷﮭر
ﮐﺎﺑل در زادﮔﺎه اﯾن ﺷﺎھدﺧت واﻻ ﻣﻘﺎم ﺑﺎ ﻣﻘدﻣﮫ و ﮐوﺷش داﻧﺷﻣﻧد ﻧﺳﺗوه و
وارﺳﺗﮥ وطن دﮐﺗور ﻋﻧﺎﯾت ﷲ ﺷﮭراﻧﯽ و اھﺗﻣﺎم آﻗﺎی ﻣﺣﻣد رﻓﯾق زﻣﺎﻧﯽ
ﺑﮫ ھﻣت و ﯾﺎری ﺑﻧﯾﺎد ﻓرھﻧﮕﯽ ﺑﮭﺎر ﺑﮫ ﺣﻠﮫ ﭼﺎپ آراﺳﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود .ﺑﻧﯾﺎد
ﻓرھﻧﮕﯽ ﺑﮭﺎر طورﯾﮑﮫ از ﻧﺎم آن ﭘﯾداﺳت ﺑﮫ ﯾﺎد ﺑود ﺧﺎطرۀ ﺟﺎوﯾدان ﯾﺎد
دوﺷﯾزه »ﺑﮭﺎر ﺳﺧﺎ« اﯾﺟﺎد ﺷده و در ﻋرﺻﮫ ﺧدﻣت ﺑﮫ ﻓرھﻧﮓ ﻣﯾﮭن
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ﺑﻣﯾﺎن آﻣده اﺳت در اﯾﻧﺟﺎ ﻣﺎ در راﺳﺗﺎی ﺧدﻣﺗﮕذاری ﺑﮫ ﻓرھﻧﮓ وطن ﺑﮫ
دﺳت اﻧدرﮐﺎران آن ﻣؤﻓﻘﯾت ھﺎی ھرﭼﮫ ﺑﯾﺷﺗر را از ﺑﺎرﮔﺎه ﷲ ﭘﺎک
اﺳﺗدﻋﺎ ﻣﯾﻧﻣﺎﯾﯾم.
ﺑﺎ اﺣﺗرام
ﺑرھﺎن اﻟدﯾن ﻧﺎﻣق
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ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت
ﻟﻐﺎت ﺗورﮐﯽ و ﺗﺎﺟﯾﮑﯽ در زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﺗﺎﺟﯾﮑﯽ ،در ﺑﺳﯽ ﺟﺎﯾﮭﺎ
ﺑﺷﮑل ﻣﺗرادف و ﻧﯾز دﺧول ﻟﻐت ﺗورﮐﯽ در ﺗﺎﺟﯾﮑﯽ ﺑﮫ ﮐﺛرت دﯾده
ﻣﯾﺷود .در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن زﯾﺎدﺗرﯾن ﮐﻠﻣﺎت ﺗورﮐﯽ در زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ دری
ﺗورﮐﺎن ھزاره و ﻓﺎرﺳﯽ ﺗﺎﺟﯾﮑﯽ ﺻﻔﺣﺎت ﺷﻣﺎل ﻣﻣﻠﮑت ﺑﻣﺷﺎھده ﻣﯾرﺳد.
زﺑﺎﻧﯾﮑﮫ ﮔﻠﺑدن ﺑﯾﮕم ﮐﺗﺎب "ھﻣﺎﯾون ﻧﺎﻣﮫ" را ﺑدان ﺗﺣرﯾر ﻧﻣوده اﺳت،
ﻓﺎرﺳﯽ ﺗﺎﺟﯾﮑﯽ و ﺧﺻوﺻﺎ ً ﻓﺎرﺳﯽ ﺗﺎﺟﯾﮑﯽ ﺗورﮐﺳﺗﺎن ﻗدﯾم و آﺳﯾﺎی
ﻣرﮐزی اﻣروزی ﻣﯾﺑﺎﺷد ،اﮐﻧون در ﮐﺷور ﺗﺎﺟﯾﮑﺳـﺗﺎن زﺑﺎن رﺳﻣﯽ
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ﻓﺎرﺳﯽ ﺗﺎﺟﯾﮑﯽ و در ﻣﻣﻠﮑت اوزﺑﯾﮑﺳﺗﺎن ﺗورﮐﯽ اوزﺑﯾﮑﯽ اﺳت.
ﭘﯾش از آﻧﮑﮫ روﺳﮭﺎ اﯾن ﻣﻣﺎﻟﮏ را ﻣﺳﺗﻌﻣره ﺑﺳﺎزﻧد ،ﺗورک ھﺎ طﺑق
ﺳﻧت دﯾرﯾن و ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺷﺎن زﺑﺎن آھﻧﮕﯾن ﻓﺎرﺳﯽ را ﻗدر و ﻣﻧزﻟت زﯾﺎد
ﻣﯾدادﻧد و ﻣدارس ،ﻣﮑﺎﺗب و ﻧوﺷﺗﮫ ھﺎ ﺑﻣﺎﻧﻧد دوره ھﺎی ﻏزﻧوﯾﺎن و
ﺗﯾﻣورﯾﺎن ﺗورک زﺑﺎن ،ﭼﮫ در ﺳرزﻣﯾن ﻗدﯾم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻓﻌﻠﯾﮫ و ﭼﮫ در
ھﻧدوﺳﺗﺎن ﺑزﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﺑود.
ﺣﺗﯽ زﺑﺎن آھﻧﮕﯾن ﻓﺎرﺳﯽ ﮐﮫ ﮔوﯾﻧده ﮔﺎن اﺻﻠﯽ آن ﺑﻣراﺗب ﮐﻣﺗر از
ﺗورﮐﯽ زﺑﺎﻧﺎن ﻣﯾﺑﺎﺷد در اﯾران و ﺗورﮐﯾﮫ ،ﺗوﺳط ﺗورﮐﯽ زﺑﺎﻧﺎن ارزش و
اھﻣﯾت داده ﻣﯽ ﺷد.
اﮔر ﺗﻌﺻﺑﺎت ﻣﯾﺎن ﺧﺎﻟﯽ و ﺑﯽ ﻧﺗﯾﺟﮫ ،اﮐﻧون ﻣوﺟود ﻧﻣﯽ ﺑود ،ﻓﺎرﺳﯽ
ﮔوﯾﯽ ﺣﺗﯽ زﺑﺎن آھﻧﮕﯾن ﻓﺎرﺳﯽ ﮐﮫ ﮔوﯾﻧد ﮐﺎن اﺻﻠﯽ آن ﺑﻣراﺗب ﮐﻣﺗر از
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ﺗورﮐﯽ زﺑﺎﻧﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد در اﯾران و ﺗرﮐﯾﮫ ﺗوﺳط ﺗرﮐﯽ زﺑﺎﻧﺎن ارزش
واھﻣﯾت داده ﻣﯾﺷد ،اﮔر ﺗﻌﺻﺑﺎت ﻣﯾﺎن ﺧﺎﻟﯽ و ﺑﯽ ﻧﺗﯾﺟﮫ اﮐﻧون ﻣوﺟود
ﻧﻣﯽ ﺑود ،ﻓﺎرﺳﯽ ﮔوﯾﯽ در دو ﻣﻣﻠﮑت ﻣﺣدود ﻧﻣﯾﮕردﯾد.
زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﺗﺎﺟﯾﮑﯽ را ﺑﮫ ھﯾﭼﺻورت ﻧﻣﯾﺗوان از دﺧول ﻟﻐﺎت
ﺗورﮐﯽ ﺟدا ﺳﺎﺧت ،زﯾرا ھﻣﮫ ﮐﻠﻣﺎت ﻣﺷﺗرک در ﺑﯾن اﯾن دو زﺑﺎن ﻗداﻣت
و رﯾﺷﮥ طوﻻﻧﯽ دارد.
ھﻣﺎﻧطورﯾﮑﮫ ﺗورک و ﺗﺎﺟﯾﮏ دو ﺟﺳم در ﯾﮏ روح ﻗرار دارﻧد،
زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﺗﺎﺟﯾﮑﯽ وﺗورﮐﯽ ،ﭘﯾوﺳﺗﮕﯽ ھﺎی دارﻧد ﮐﮫ ﺗﻔﮑﯾﮏ دادن آﻧﮭﺎ
ﺑﺟز ﺿﯾﺎع وﻗت ،ﭼﯾز دﯾﮕری ﻧﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
در ﻋﺻر ﺣﺎﺿر زﺑﺎن ھﺎ ﺑﮫ ﺟﮭت زﯾﺑﺎ و ﺧوش آوا ﺑﮕوش ھﺎ
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ﻣﯾرﺳﻧد ،ﮐﮫ ﻟﻐﺎت ﻣﮭﻣﺎن را درﻣﻣﺎﻟﮏ ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ واﻧﮑﺷﺎف ﯾﺎﻓﺗﮫ ﺑﺎ ﻋﻼﻗﮥ
زﯾﺎد ﻣﯽ ﭘذﯾرﻧد ،و اﺧﻼﻗﺎ ً ﮐﻠﻣﺎت ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ﯾﺎ ﻣﮭﻣﺎن را ﮐﮫ در طول ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺎ
ﺧود داﺷﺗﻧد  ،آﻧرا ﺣﻔظ و ﻣروج ﻣﯽ ﺳﺎزﻧد  ،زﯾرا ھر ﭼﻧدﯾﮑﮫ زﺑﺎن ھﺎ
ﺑﺎھم ﻧزدﯾﮏ ﺷوﻧد ،داﻧﺳﺗن آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ھر دو ﺟﺎﻧب ﺳﮭل ﺗر و ﻧﻣﮑﯾن و
ﺷﯾرﯾن ﺟﻠوه ﻣﯾدھد ،ﭼوﻧﮑﮫ ﻟﻐﺎت ﻣﺷﺗرک وﺟود داﺷﺗﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
ﺑﺳﯽ ﮐﺳﺎن ﻣﺗﻌﺻب ﺳﻌﯽ ﻣﯾدارﻧد ،ﮐﮫ زﺑﺎن ﺷﺎن را ﺧﺎﻟص ﺳﺎﺧﺗﮫ و
ﻟﻐﺎت ﻣﮭﻣﺎن را از زﺑﺎن ﺧود ھﺎ ﺑﮑﺷﻧد ،درﺣﺎﻟﯾﮑﮫ اﯾن ﻓﻌل ،آﻧﻘدر زﯾﺑﺎﯾﯽ
و ﺻﺎﺣب ﺻواب ﻧﻣﯽ ﺑﺎﺷد ،زﯾرا ﮐﮫ ﺟﮭﺎﻧﯾﺎن در ﺗﻼش اﻧد ﺗﺎ ﻧزدﯾﮑﯽ
ھﺎی ﺑﯾن ﺷﺎن ﺑﻣﯾﺎن آﯾد و ﻧﮫ دوری ھﺎ.
ﮔﻠﺑدن ﺑﯾﮕم دﺧﺗر ﮐﺎﺑﻠﺳﺗﺎن اﺳت و در ﮐﺎﺑل ﺗوﻟد ﯾﺎﻓﺗﮫ ،اطراﻓﯾﺎن او
اﮐﺛرا ً ﺑزﺑﺎن ﺗورﮐﯽ ﺻﺣﺑت ﻣﯾﻧﻣودﻧد ،اﻣﺎ زﺑﺎن ﺗﺎﺟﯾﮑﯽ ﺑﺎ ﻗوت ورﯾﺷﮥ
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ﻗدﯾم ﺧود ،در ﮐﺎﺑل ﺗﮑﻠم ﻣﯾﮕردﯾد ،ﮔﻠﺑدن ﺑﯾﮕم ﺑﻣﺎﻧﻧد دﺧﺗران اﻣروزی
ﮐﺎﺑﻠﺳﺗﺎن ﺗﺣﺻﯾﻼت رﺳﻣﯽ ﻧﮑرده ﺑود وطﺑق ﺳﻧت ﺧﺎﻧدان اﻣﯾر ﺗﯾﻣور
ﺻﺎﺣﺑﻘران ﮐﮫ زن و ﻣرد ﻓﺎﻣﯾﻠش ﻧزد ﻣﻼھﺎ ،ﻋﻠﻣﺎ و ﻣﺷﺎﯾﺦ درس ﻓرا
ﻣﯾﮕرﻓﺗﻧد ،او ﻧﯾز ﺑﺣد ﺗوان ﺧود از ﺳواد ﺑﮭـره ﺑرداﺷت و ﺗﺎ اﻧدازه ای ﮐﮫ
ﺗواﻧﺳت ﺧﺎطرات ﺧوﯾش را ﺑزﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﺗﺎﺟﯾﮑﯽ در ﻗﯾد ﺗﺣرﯾر درآورد.
ﮐﺗﺎﺑﯽ را ﮐﮫ اﯾﻧﮏ ﺧواﻧﻧدۀ ﻣﺣﺗرم ﻣﯾﺧواﻧد ،ﮐﺗﺎﺑﯾﺳت ﮐﮫ ﺑرادرزادۀ
ﮔﻠﺑدن ﺑﯾﮕم ﺟﻼل اﻟدﯾن اﮐﺑر اﺑن ھﻣﺎﯾون اﺑن ﺑﺎﺑرﺷﺎه ،اﺑن ﻋﻣرﺷﯾﺦ ،اﺑن
اﺑوﺳﻌﯾد ،اﺑن ﻣﯾرزا ﻣﺣﻣد ،اﺑن ﻣﯾران ﺷﺎه  ،اﺑن اﻣﯾر ﺗﯾﻣور ﻣﯾﺑﺎﺷد ،و او
ﺷﮭﻧﺷﺎه اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻗدﯾم و ھﻧدوﺳﺗﺎن ﺑود ،ﮐﮫ ازﻋﻣﮥ ﺧود ﯾﻌﻧﯽ ﮔﻠﺑدن ﺑﯾﮕم
ﺧواھش ﻧﻣود ،ﺗﺎ وﻗﺎﯾﻊ و ﭼﺷم دﯾدھﺎی ﺧودرا ﺗﺣرﯾر ﻧﻣﺎﯾد .ﺣﻘﺎﮐﮫ در
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وﻗت ﺧواﻧدن ،ﺧواﻧﻧده ﺑﺧوﺑﯽ اﺣﺳﺎس ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد ﮐﮫ وﻗﺎﯾﻊ و ﻗﺿﺎﯾﺎ را ﺑﺎ
ﺻداﻗت ﺗﻣﺎم ﻧوﺷﺗﮫ اﺳت.
ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯾﮑﮫ ﺗوارﯾﺦ را ﺧواﻧده اﯾم ،ﻧﺎم طﺑﻘﮥ اﻧﺎث در آﻧﮭﺎ ﺑﺳﯾﺎر ﮐم ذﮐر
ﺷده و ﺣﺗﯽ ﺑﺻورت ﻗطﻊ آورده ﻧﺷده اﺳت وﻟﯽ ﺷﺎﯾد ھﻣﺎﯾون ﻧﺎﻣﮫ ﯾﮕﺎﻧﮫ
ﮐﺗﺎﺑﯽ ﺧواھد ﺑود ﮐﮫ رﯾﮑﺎرد را ﻗﺎﯾم ﻧﻣوده واﺳﻣﺎء زن ھﺎی آن دوره را
از ﻓﺎﻣﯾل ھﺎی ﺳﻠطﻧﺗﯽ ﺑﻘدر ﮐﺎﻓﯽ ذﮐر ﮐرده ﺑﺎﺷد.
ﭼون از ﯾﮑطرف ﮔﻠﺑدن ﺑﯾﮕم ﺧودش ﺗورﮐﯽ زﺑﺎن اﺳت ،از ﺟﺎﻧب
دﯾﮕر ﮐﺗﺎب ﺗﺎرﯾﺧﯽ اش را ﺑزﺑﺎن ﺗﺎﺟﯾﮑﯽ ﺣدود ﭘﻧﺟﺻد ﺳﺎل ﭘﯾش ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن
رﺳﺎﻧﯾده ،از آن ﺳﺑب ﮐﺳﺎﻧﯾﮑﮫ ﺑﮫ زﺑﺎن ﺗﺎﺟﯾﮑﯽ وارد ﻧﺑﺎﺷﻧد ،از ﺧواﻧدن آن
ﺑﮫ ﻣﺷﮑﻼت اﻧدﮐﯽ ﻣواﺟﮫ ﺧواھﻧد ﺷد.

١٥

اﮔر ﻗرار ﻣﯽ ﺑود ﮐﮫ ھﻣﮫ ﮐﺗﺎب را ﺑﮫ زﺑﺎن ﺳﺎده و روان ﻓﺎرﺳﯽ دری
ﺗﺑدﯾل ﻣﯾﮑردﯾم ﯾﻘﯾﻧﺎ ً ﻣﺎھﯾت و اﺻﺎﻟت اﯾن ﮐﺗﺎب ﻧﻔﯾس ﯾﺎ ھﻣﺎﯾون ﻧﺎﻣﮫ را
ﻧﻣﯾﺗواﻧﺳﺗﯾم ﺣﻔظ ﻧﻣﺎﯾﯾم ،ﻟذا ﻻزم دﯾده ﺷد ﻧوﺷﺗﮫ آن ﺑﯾﮕم ﻋﺻﻣت ﻣﺂب و
ﻋﻔﯾﻔﮥ زﻣﺎن را ﻋﯾﻧﺎ ً ﺑﯾﺎورﯾم .
اﯾن ﭼﻧد ﮐﻠﻣﮫ را ﮐﮫ درذﯾل ﺷرح وﺗوﺿﯾﺢ داده اﯾم ،ﺧﯾﻠﯽ ﮐم اﺳت،
وﻟﯽ ﻣﯾﺗواﻧد اﻧدﮐﯽ درﺧﺻوص ﻟﻐﺎت ﻣﺷﺗرک ﮐﻣﮏ ﻧﻣﺎﯾد ،ورﯾﺷﮫ ھﺎی آن
ھﺎ را ﻧﺷﺎن دھد.
روح ﮔﻠﺑدن ﺑﯾﮕم ﺷﺎھدﺧت ﮐﺎﺑل زﻣﯾن ﺷﺎد ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﮔوﺷﮫ ای از
ﺗﺎرﯾﺦ وطن ﻣﺎن را ﺑﺎ اﯾن ﻣﺧﺗﺻر روﺷن ﺳﺎﺧﺗﮫ اﺳت .
• درآﻏﺎز ﮐﺗﺎب آﻣده "ﺣﮑم ﺷده ﺑود" ﻣﻧظورش از ﺣﮑم ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ،ﯾﻌﻧﯽ
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ازﺟﺎﻧب ﺟﻼل اﻟدﯾن اﮐﺑر.
• ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﺎم :ﻣﻧظورازﭘدرش ﺑﺎﺑرﺷﺎه.
• "واﻗﻌﮫ ﻧﺎﻣﮥ ﺣﺿرت ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﺎم" ﻋﺑﺎرت از ﺑﺎﺑرﻧﺎﻣﮫ ﯾﺎ ﺗوزوک ﺑﺎﺑری.
• طﻐﺎی ﯾﺎ طﻐﺎﯾﯽ "ﺗﻐﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﻣﻌﻧﯽ ﻣﺎﻣﺎ و ﯾﺎ ﺑرادر ﻣﺎدر".
• ﭼﺎرق :ﭼﻣوس ﯾﺎ ﭘﺎی ﭘوش ﺑﺎﺳﺎق ھﺎی ﺑﻠﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ ﭘﯾﺗﺎوه ﭘوﺷﯾده ﻣﯾﺷود،
اﯾن ﮐﻠﻣﮫ دراﺷﻌﺎر ﺣﺿرت ﻣوﻻﻧﺎ ﺟﻼل اﻟدﯾن ﺑﻠﺧﯽ آﻣده اﺳت.
• اﻟﺟﮫ :ﺑﺎ ﺿم اول ﺑﻣﻌﻧﯽ ﺗﺻرف و اﻟﭼﮫ ﻧﯾز ﺑﮫ ھﻣﯾن ﻣﻌﻧﯽ آﻣده اﺳت.
ﺷﮑﺎری اﺻﻼ ً ﺷﻧوﻧﻘﺎر ﻣﯾﺑﺎﺷد ،ﺷﻧﻘﺎر ﺷدن در
،
• ﺷﻧﻘﺎر :ﻧﺎم طﺎھر
ﺗورﮐﯽ ﺑﻣﻌﻧﯽ ﻣردن را ﻧﯾز ﻣﯾرﺳﺎﻧد.
• ﻓوﺗﮫ :دﺳﺗﺎرﯾﮑﮫ در ﮐﻣرﺑﺳﺗﮫ ﻣﯾﺷود.

١٦

• اﻧﮕﮫ ھﺎ :زن ھﺎی ﺑرادرھﺎ وﺧﺎﻧم ھﺎی ﮐﺎﮐﺎ ھﺎ وﻣﺎﻣﺎ ھﺎ ،اﺻل ﮐﻠﻣﮫ
"ﯾﻧﮕﮫ" ﺑﻔﺗﺢ اول اﺳت وﻟﯽ ﺗﺎﺟﯾﮏ زﺑﺎن ھﺎ ﺑﮫ ﻋوض ﯾﻧﮕﮫ ،اﻧﮕﮫ ﻣﯽ
آورﻧد.
• ﺑﻐرﻟق :ﻧﺎم ﭘرﻧده و ﻣﺟﺎزا ﻣﻌﻧﯽ ﺗﯾر را ﻣﯾدھد.
• آﭼم :ﻣﺎدرم و آﭼﮫ ﺑﻣﻌﻧﯽ ﻣﺎدر.
• درﻣﺗن ﮐﻠﻣﮥ اوزﺑﯾﮏ ،ﭼﻧد ﺑﺎر آورده ﺷده اﺳت ،اﯾن ﮐﻠﻣﮫ اﺻﻼ ً ﺑﮫ
ﻣﻐول ﻧﺳﺑت دارد وﺧود ﮔﻠﺑدن ﺑﯾﮕم ﮐﮫ از ﮐواﺳﮫ ھﺎی اﻣﯾر ﺗﯾﻣور ﻣﯽ
ﺑﺎﺷد و ﻓﺎﻣﯾل ھﺎ ﺟﻣﻠﮫ ﺗورک ھﺎی ،ﺗورﮐﺳﺗﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد و ﻧﺳﺑت دادن
آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﻣﻐول اﺷﺗﺑﺎه اﺳت .ﺟﻣﻠﮫ ﻣؤرﺧﯾن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺟز ﻣﯾر ﻏﻼم
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اوزﺑﯾﮑﺳﺗﺎن ﻧﯾز ﺗوﺳط روﺳﮭﺎ ﻧﺎﻣﮕذاری ﺷده اﺳت ورﻧﮫ ﻧﺎم ﻗدﯾم آن
ﻣﺣﻣد ﻏﺑﺎر اﯾن ﺷﮭﻧـﺷﺎھﺎن اوزﺑﯾﮑﺳﺗﺎﻧﯽ را ﻣﻐول ﻣﯽ آورﻧد ،و
ﻣﺣﻼت ﺗورﮐﺳﺗﺎن ﺑود.
• ﭼون اﻣﯾر ﺗﯾﻣور ﺑﮫ ﻗﺎﻧون و ﯾﺎﺳﺎی ﭼﻧﮕﯾزی ﻋﻼﻗﮥ ﻓراوان داﺷت ،از
آن ﺳﺑب در ﺗرﺗﯾب ﺣﻣﻼت در ﺟﻧﮓ ھﺎ و ﯾﮑﺗﻌداد ﻗواﻧﯾن ،ﮔﺎھﮕﺎھﯽ
ﻣﯾﮕﻔت ،ﺟد ﻣن ﭼﻧﮕﯾز ،ﮔوﯾﺎ او را ﭘدر ﻣﻌﻧوی ﺧود ﻣﯾداﻧﺳت ورﻧﮫ
اﻣﯾر ﺗﯾﻣور ﯾﮑﯽ از ﺧﺎﻧزاده ھﺎی ﺗورک ﺷﮭر ﮐش )ﺷﮭر ﺳﺑز ﮐﻧوﻧﯽ(
ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ،ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﺧود ﺑﺎﺑرﺷﺎه ﻧواﺳﮥ اﻣﯾر ﺗﯾﻣور ﺑﮫ اﯾن ﺻورت
ﺗورک ﺑودن ﺧود را ﺑﺻراﺣت ﺛﺎﺑت ﻣﯾﺳﺎزد:
ﺑﺎ ﺗـــــــــــورک ﺳﺗﯾزه ﻣﮑن ای ﻣﯾــــــر ﺑﯾﺎﻧﮫ
ﭼﺎﻻﮐﯽ و ﻣـــــــرداﻧﮕﯽ ﺗــــورک ﻋﯾﺎن اﺳت
ﮔــــر زود ﻧﯾﺎﯾﯽ و ﻧﺻﯾﺣت ﻧﮑﻧﯽ ﮔــــــــوش
"آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﻋﯾﺎن اﺳت ﭼﮫ ﺣﺎﺟت ﺑﮫ ﺑﯾـﺎن اﺳت"
١٧

• ﻣﺷﮑﻼت زﯾﺎدی را ﮐﮫ ﺑﺎﺑرﺷﺎه در ﺗورﮐﺳﺗﺎن ﻣﻘﺎﺑل ﺷد ،از دﺳت
اوزﺑﯾﮏ ﺧﺎن ﺷﯾﺑﺎﻧﯽ ﺑود ،و از آن ﺳﺑب ﺑﺎﺑرﺷﺎه از اوزﺑﯾﮏ ھﺎ
ﺷﮑﺎﯾﺎت زﯾﺎد دارد ،ﮐﮫ در ﻣﺗن ﺑﺎﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺑوﻓرت دﯾده ﻣﯾﺷود ،ﺑﻧﺎء ھﻣﮫ
ﺷﮭرﯾﺎران ﺗﯾﻣوری ھرات ،ﮐﺎﺑل و ھﻧدوﺳﺗﺎن ﺗورک ھﺎی ﺳﻣرﻗﻧدی ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﻧد.
• در ﺧﺻوص اﻣﻼی ﮐﻠﻣﮫ "اوزﺑﯾﮏ" درﺳت ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ،و ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﺷش
ﺣرف ﺗﺣرﯾرﮔردد.
• در ﻣﺗن ﮐﺗﺎب ﮐﻠﻣﺎت ذﯾل ﭼون ﺷﻣﺎﯾﺎن– ﻋورات– ﺿﻌﻔﺎ -ﺑﯾﮕﻣﺎن– و
ﺣرﻣﺎن ﻣﮑررا ً آورده ﺷده اﺳت ﮐﮫ ﻣﻧظورش از )ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺑﮫ
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ﺿﻌـﻔﺎ )ﺧﺎﻧم ھﺎ ﮐﮫ ﻗرﻏزھـﺎ ﺿﺎﯾب ﺗﻠﻔظ ﻣﯾﻧﻣﺎﯾﻧد( ،ﺑﯾﮕﻣﺎن )ﺑﯾﮕم ھﺎ،
ﺷﮑل ﺟﻣﻊ اﻟﺟﻣــﻊ آورده ﺷده( ﻋورات )ﻋورت ھﺎ ،ﯾﻌﻧﯽ ﺧﺎﻧﻣﮭﺎ(،

ﺧﺎﻧم ھﺎ( ﺣرﻣﺎن )ﮐﺳﺎﻧﯾﮑﮫ ﻣﺣرم ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد( ﮐﮫ در آن زﻣﺎن ﮐﻠﻣﺎت
ﻗﺑول ﺷده ﺑودﻧد.
• ﺗوﻗوز :طورﯾﮑﮫ درﭘﯾﺷﮕﻔﺗﺎر ذﮐر ﮔردﯾده ﻣﻌﻧﯽ ﻋدد "ﻧﮫ" را ﻣﯾدھد ،و
ﺗورک ھﺎ در ﻋروﺳﯽ ھﺎ و ﺗوی ھﺎ ﭼﻧدﯾن ﺳوﻏﺎت و ﺗﺣﻔﮫ را ﯾﮑﺟﺎ
ﮐرده ﺑﮫ ﺗﻌداد "ﻧﮫ " ﻣﯾرﺳﺎﻧﻧد و آﻧرا ﺑﻧﺎم ﺗوﻗوز ﺑﺧﺎﻧﮥ دوﺳت ﻣﯽ ﺑرﻧد،
ﺗوﻗوزھﺎ ﺟﻣﻊ ﻣﯾﺑﺎﺷﻧد ﮐﮫ ﻣﻌﻧﯽ ﭼﻧدﯾن ﺗوﻗوز را ﻣﯾدھد.
ﺗﮑرارﺷده ﻣﺛﻼ ً ﺧﺎﻧم ظﮭﯾراﻟدﯾن ﺑﺎﺑرﺷﺎه
،
• آﻏﺎﭼﮫ :در ﻣﺗن اﯾن ﮐﻠﻣﮫ زﯾﺎد
را ﮐﮫ از اﻗوام ﯾوﺳﻔزی و ﭘﺷﺗون ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ،اورا "اﻓﻐﺎﻧﯽ آﻏﺎﭼﮫ"
ﻣﯾﮕﻔﺗﻧد ،ﮐﻠﻣﮥ "آﻏﺎ"اﺻﻼ ً ﺗورﮐﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺑﻣﻌﻧﯽ ﺧداوﻧد ،ﺑرادر
ﺑزرگ ،ﻣﺣﺗرم و ﻣﺣﺗرﻣﮫ ،ﮐﻼن وﻏﯾره اﺳﺗﻌﻣﺎل ﻣﯾﮕردد ،از ﮐﻠﻣﮥ
١٨

ﻣذﮐور ﮐﺎﺑﻠﯽ ھﺎ اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣوده ،ﺷوھر ھﻣﺷﯾره را آﻏﮫ ﻻﻟﮫ ﻣﯾﮕوﯾﻧد،
ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﺳردار داودﺧﺎن را ظﺎھرﺷﺎه ﺧﺎن آﻏﺎﻻﻟﮫ ﻣﯾﮕﻔت.
• ﮐوچ :ﺑﮫ ﻣﻌﻧﯽ ھﺎی ذﯾل آﻣده ،ﯾﮑﯽ ﺧﺎﻧم و ﻓﺎﻣﯾل و دﯾﮕر ﮐوچ ﮐردن ﯾﺎ
اﻧﺗﻘﺎل دادن از ﯾﮏ ﻣﺣل ﺑﮫ ﻣﺣل دﯾﮕر ،در ﻣﺗن ﭼﻧﯾن آﻣده "درﯾن
ﺿﻣن ﺳﻠطﺎﻧم ،ﮐوچ اﯾﺷﺎن ھم آﻣد" ﮔوﯾﺎ ﺳﻠطﺎﻧم ﺧﺎﻧم او آﻣد ﯾﺎ ﺗﺷرﯾف
آورد ،ﮐﻠﻣﮫ ﮐوﭼﯽ از ﮐﻠﻣﺎت ﺑﺳﯾﺎر ﻗدﯾم ﺗورﮐﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و ﮐﻠﻣﮥ ﮐوچ
ﺑﻣﻌﻧﯽ زور و ﻗوت ﻧﯾز آﻣده اﺳت.
• ﺳﻘرﻻت :ﺑﻔﺗﺢ اول و ﮐﺳر دوم ،ﮐﻠﻣﮥ ﺗورﮐﯽ ﺑﻣﻌﻧﯽ ﺟﺎﻣﮥ ﭘﺷﻣﯽ.
• ﻓردوس ﻣﮑﺎﻧﯽ ،و ﺣﺿرت ﭘﺎدﺷﺎه ،ﻣﻧظور از ﺑرادرش ﯾﻌﻧﯽ ھﻣﺎﯾون
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• ﯾراق :ﮐﻠﻣﮥ ﺗورﮐﯽ ﺑﻣﻌﻧﯽ اﺳﻠﺣﮫ ،ﺗﻔﻧﮓ و ﺗﻔﻧﮕﭼﮫ.
ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﯾﺑﺎﺷد.

• اﮐﺎم :اﺻﻼ ﺑﺷﮑل اﮐﮫ ام ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و اﮐﮫ ﺑرادر ﺑزرگ ﻣﻌﻧﯽ ﻣﯾدھد،
وﻟﯽ ﮔﻠﺑدن ﺑﯾﮕم آن ﮐﻠﻣﻠﮫ را ﺑﻣﻌﻧﯽ ﻣﺎدر اﺳﺗﻌﻣﺎل ﻧﻣوده ﮐﮫ ﺷﺎﯾد در آن
زﻣﺎن ھﻣﺎن ﻣﻌﻧﯽ را ﻣﯾرﺳﺎﻧده اﺳت.
• ﺟﯾﺑﮫ و ﺟﯾﭘﮫ ،ﮐﻠﻣﺎت ﺗورﮐﯽ ،ﺑﮫ ﻣﻌﻧﯽ ھﺎی ﺗﮑﺑر و زره ﻧوﻋﯽ از
ﻟﺑﺎس ﺟﻧﮕﯽ آﻣده ﮔﺎھﯽ ھم ﮐﻠﻣﮫ ﮐﺟﯾم را در ﭘﮭﻠوی ﺟﯾﺑﮫ ﻣﯽ آورﻧد
"ﺟﯾﺑﮫ وﮐﺟﯾم ھﺎ را ﯾﺎﻓﺗﻧد" ﮐﺟﯾم ﭘوﺷﺷﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑروز ﺟﻧﮓ ﺑﺎﻻی
اﺳپ ﻣﯽ اﻧدازﻧد.
• ﭼﻼﺑﭼﯽ وﺟﻼﺑﭼﯽ ،ھر دو ﯾﮏ ﻣﻌﻧﯽ ﻣﯾدھد ،ﮐﮫ ھﻧوز ھم درﻣﯾﺎن
ﺗورﮐﺎن "ﭼﻠﻣﭼﯽ و آﻓﺗﺎﺑﮫ" ﻣروج ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ در ﻓﺎرﺳﯽ دری آﻧرا

١٩

"آﻓﺗﺎﺑﮫ ﻟﮕن" ﻣﯾﮕوﯾﻧد و ﭼﻼﻣﭼﯽ ﺗﻠﻔظ دﯾﮕر آن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ھﻣﮫ ﺑﮫ
ﯾﮏ ﻣﻌﻧﯽ اﺳﺗﻌﻣﺎل ﻣﯾﮕردد.
• ادﺳﻘﮫ ،ﺷﺎﯾد ﺷﮑل دﯾﮕر ادﻗﭼﮫ ﺑﺎﺷد ،ﻟﻔظ ﺗورﮐﯽ و ﻣﻌﻧﯽ آن ﻧوع
ﭼﺎدری اﺳت ﮐﮫ آراﯾش ﭘﻠﻧﮓ درآن ﻣﯾﺑﺎﺷد.
• ﯾورت :ﺧﯾﻣﮫ– ﮐﭘﮫ– ﺧﺎﻧﮫ.
• آﺟم – آﭼم – ھر دو ﮐﻠﻣﺎت ﺗورﮐﯽ ﺑﻣﻌﻧﯽ ﻣﺎدر" :اﮐﺛر روزھﺎ آﺟم
ھﻣﺷﯾره ھﺎ وﺣرﻣﺎن".
• ﮐﻧﮑﺎش :ﻣﺷوره – ﺻﻼح ﭘرﺳﯽ از ﮐﻠﻣﺎت ﺗورﮐﯽ .
• ﺗﺻدﯾﻌﺎت :درد ﺳردادن.

www.enayatshahrani.com
ﻣﻌﻧﯽ ﻣﯾدھد وﻟﯽ درﻣﯾﺎن ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎﻧﺎن ﺑﮫ ﺷﮑل ﺗﭘﮫ ﺑﺎ ﺳﮫ ﺣرف ﻣﯽ
• ﺗﯾﭘﮫ :ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﭼﮭﺎر ﺣرف ﻧوﺷﺗﮫ ﺷود و ﮐﻠﻣﮫ اﺻﻼ ً ﺗورﮐﯽ و ﺑﻠﻧدی
ﻧوﯾﺳﻧد ،ﻣﺛل ﺗﭘﮥ ﻣرﻧﺟﺎن وﻏﯾره.
• ﺗﺎﻻن وﺗﺎراج ،ﻣﺗرادف ھم و ھردو ﺑﯾﮏ ﻣﻌﻧﯽ آﻣده اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﭼور و
ﭼﭘﺎول.
• ﻗراوﻻن :ﺷﮑﺎر اﻧدازھﺎ ،ﭘﯾﺷرو ﻟﺷﮑر ﮐﮫ از اﺻطﻼﺣﺎت اردو ﻣﯽ
ﺑﺎﺷد.
• ﭘﯾش ﻗراول ﯾﮑﯽ از آن ﺗرﮐﯾﺑﺎت ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ درﻣﯾﺎن ﻓوج ﺻورت
اﺳﺗﻌﻣﺎل را دارد.
• ﺷﯾر وﺟﻐرات :اﮔر ﭼﮫ ﮐﻠﻣﮥ ﺟﻐرات اﺻﻼ ﺗورﮐﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد وﻟﯽ در
ﻣﯾﺎن ﺗﺎﺟﯾﮑﺎن ﺑوﻓرت ﺷﮑل اﺳﺗﻌﻣﺎل را دارد ،ﺑﻣﻌﻧﯽ ﻣﺎﺳت اﺳت و
ﮐﻠﻣﮥ ﻣﺗرادف ﺟﻐرات ﻗﺗق )ﻗﺗﻎ( اﺳت.
٢٠

• ﻗﺑل) :ﺑﻔﺗﺢ اول ودوم ( ﻣﺣﺎﺻره ﮐردن .
• زﻟﭼﮫ :ﻧوﻋﯽ از اﺳﺑﺎب ﻣوﺳﯾﻘﯽ" ،زﻟﭼﮭﺎی ﮔﻼﺑﺗون دوزی" ﺷﺎﯾد
آراﯾش آﻟﮥ ﻣذﮐور ﺑﺎﺷد.
• ﺑﺗوره :اﻣﺎ ﺑﮫ ﺗوره ﮐﻼن اﻧد ،اﺻﻼ ﻧﺎم اﯾل ﺧواھد ﺑود و ﻣﻧظور ﻣؤﻟف
ﺷﺎﯾد آن ﺑﺎﺷد ﮐﮫ در ﻗوم ﺑزرگ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد .
• ﺑﯾﮑﮫ – ﺑﯾﮕﮫ :ﺑﺎﮐره– دوﺷﯾزه ازﮐﻠﻣﺎت ﺗورﮐﯽ ،ﻣﺛل ﺗﺎش ﺑﯾﮑﮫ– ﺧﺎن
ﺑﯾﮑﮫ و ﮐﻠﻣﺎت ﺑﺳﯾﺎرﻗدﯾم ﺗورﮐﯽ ﻣﯾﺑﺎﺷﻧد.
• ﺑﯾﮏ – ﺑﯾﮓ :ﺷوھر – ﻣﺳوول – ﻣﺎﻓوق – ﻧﺎم ﻣﻧﺻب در ﻣﯾﺎن
ﺗورﮐﺎن ،ﮐﻼن ﺑزرگ – ﺧﺎن .
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• ﺧﺎﻗﺎن :ﻣﻘﺎﻣﯽ ﺑﻠﻧدﺗر از ﺧﺎن ،ﺷﮭﻧﺷﺎه ،اﻣﭘراﺗور ،ﺑزرگ ھﻣﮫ ،ﺷﺎه
• ﺧﺎن :از ﻗدﯾﻣﯽ ﺗرﯾن ﮐﻠﻣﺎت ﺗورﮐﯽ ﺑﻣﻌﻧﯽ ﺻدر دوﻟت ،ﺷﺎه ،ﮐﻼن.
ﺷﺎھﺎن ،ﮐﻠﻣﮥ ﺗورﮐﯽ .
• ﺧﺎﺗﯾن ﯾﺎﺧﺎﺗون :زن ،ﺑﺎﻧو از ﮐﻠﻣﺎت ﺗورﮐﯽ و ﺟﻣﻊ آن ﺧواﺗﯾن.
اﯾن ﮐﺗﺎب ﻣﮭم ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺑﮫ ﺗﺷوﯾق و ھﻣﮑﺎری دوﺳﺗﺎن داﻧﺷﻣﻧد ﭼون
اﻧﺟﻧﯾر ﻣﺣﻣد رﺣﯾم ﻋﺎﺑدی ،اﺳﺗﺎد ﻣﺣﻣد اﺳﺣق ﺛﻧﺎ و ﺧﺑرﻧﮕﺎر وطن ﺟﻧﺎب
ﻣﺣﻣد رﻓﯾق زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﮐﺎرھﺎی ﮐﻣﭘﯾوﺗری را رﺿﺎﮐﺎراﻧﮫ اﻧﺟﺎم دادﻧد و
ﺑرادر ﻣﺣﺗرم داﮐﺗر ﻋﺑداﻟرﺣﻣن آرﻣﺎن ،ﺗﮭﯾﮫ وﺗرﺗﯾب ﮔردﯾد ،از ﺣﺿور
ھﻣﮥ ﺷﺎن ﻗﻠﺑﺎ ً ﻣﺗﺷﮑرم.
ﺑﺎ اﺣﺗرام
ع  .ﺷﮭراﻧﯽ
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ﭘﯿﺸﮕﻔﺘﺎر
ﭘﯾش ازﯾﻧﮑﮫ درﺑﺎره ﮔﻠﺑدن ﺑﯾﮕم و ﮐﺗﺎب او ﺑﻧﺎم "ھﻣﺎﯾون ﻧﺎﻣﮫ"
ﺗﺣرﯾرﺷود ،ﻧﮑﺎﺗﯽ ﭼﻧدی را در ﺑﺎرۀ ﺧﺎﻧدان ﺷﮭﯾر و ﻋﺎﻟم ﺷﻧﺎس ﺗﯾﻣوری
در ﺧﺻوص ﻓرھﻧﮓ ﺑﻌرض رﺳﺎﻧده ﻣﯾﺷود ،ﭼون درﺑﺎرۀ ﺳﯾﺎﺳﺗﻣداری
اﯾن ﺧﺎﻧدان ﮐﺗﺎب ھﺎ و ﺻدھﺎ ﻣﻘﺎﻟﮫ درﺗﻣﺎم زﺑﺎن ھﺎی ﺟﮭﺎن ﻧﮕﺎﺷﺗﮫ ﺷده
ﻻزم ﻧﯾﺳت ﮐﮫ درﯾن ﻣﺧﺗﺻر درآن ﺑﺎره ﻣﻌﻠوﻣﺎت داده ﺷود.
از اوﻻدۀ اﻣﯾرﺗﯾﻣور ،ﻧواﺑﻎ و داﻧﺷﻣﻧداﻧﯽ ﺑروز ﮐرده اﻧد ،اوﻟﯾن اﯾن
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ﺧﺎﻧدان ﯾﺎ اﺑو اﻵﺑﺎی ﺷﺎن ﺷﺧص ﺧود اﻣﯾرﺗﯾﻣورﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﻧﺎم اﺻﻠﯽ
اش ﻗطب اﻟدﯾن اﺳت و ﺑﻧﺎﻣﮭﺎی اﻣﯾرﺗﯾﻣور ﺻﺎﺣﺑﻘران ،اﻣﯾرﺗﯾﻣور
ﮐورﮔﺎن و ﺑﮫ اﺻطﻼح ﺑﻌﺿﯽ اﯾراﻧﯾﮭﺎ و ﻏرﺑﯽ ھﺎ "اﻣﯾرﺗﯾﻣور ﺟﮭﺎﻧﮑﺷﺎ"
و ﻧﯾز ﺑﮫ ﻋﻠت اﯾﻧﮑﮫ ﯾﮏ ﭘﺎی اﻣﯾر ﺗﯾﻣور در ﺟﻧﮓ ﺗﺎﺷﮑﻧد ﺗﯾر ﺧورده ﺑود
و از ﭘﺎی ﭼپ ﻣﯽ ﻟﻧﮕﯾد ،اورا ﺑﻧﺎم "ﺗﯾﻣورﻟﻧﮓ" ھم ﯾﺎد ﻣﯾﻧﻣﺎﯾﻧد.
وی از ﻧظر ﻗدرت ﺟﺳﻣﯽ و دﻣﺎﻏﯽ و ﺣﺎﻓظوی ﺧﺎرق اﻟﻌﺎدﮔﯽ
داﺷت ،ﮔوﯾﺎ ﺣﺎﻓظﮥ او ﺑﺣدی ﻗوی ﺑود ﮐﮫ ھﻔﺗﺻد ﺳﺎل ﭘﯾش ﺑﺟﺎی ﮐﻣﭘﯾوﺗر
ﮐﻧوﻧﯽ ،ﺣﺎﻓظﮫ اش را ﺑﮑﺎر ﻣﯽ ﺑرد ،درﺑﺎرۀ ﻗدرت ﺣﺎﻓظﮫ و دﻣﺎغ او
ﻣراﺟﻌﮫ ﺷود ﺑﮫ ﮐﺗﺎب "ﻣﻧم ﺗﯾﻣور ﺟﮭﺎﻧﮑﺷﺎ" ﻧوﺷﺗﮥ ﻣﺎرﺳل ﺑراون ﺑﮫ
ﺗرﺟﻣﮥ ﺷﺧﺻﯾت ﻋﺎﻟﯽ ﻣﻘﺎم اﯾران اﺳﺗﺎد ذﺑﯾﺢ ﷲ ﻣﻧﺻوری.

٢٢

از اﯾﻧﮑﮫ اﻣﯾرﺗﯾﻣور از ﺳواد ﻋﺎﻟﯽ ﺑرﺧوردار و ﺣﺎﻓظ ﻗرآن ﺑود،
اوﻻدۀ ﺧود را ﺑﺎﺳواد ﺗرﺑﯾﮫ ﮐرد و ﺑﻌد از آن ﺳﻧت ﺳواد آﻣوزی در
ﺧﺎﻧداﻧش ﺷﮑل ﻣﯾراﺛﯽ را ﺑﺧود ﮔرﻓت و ﮐﻠﻣﮥ "ﻣﯾرزا" ﮐﮫ درﻣﯾﺎن ﻣردﻣﺎن
ﺑﮫ "ﺷﺧص ﺑﺎﺳواد" ﻧﺳﺑت داده ﻣﯽ ﺷود ازﺧﺎﻧدان اﻣﯾر ﺑرﺧﺎﺳﺗﮫ اﺳت،
ﮔوﯾﺎ "اﻣﯾرزاده" ﺑﮫ "ﻣﯾرزا " ﻣﺑدل ﺷده ﺗﺎ اﯾﻧﮑﮫ اﯾن ﮐﻠﻣﮫ ﺑﻌد ھﺎ ازﺧﺎﻧدان
وی ﺟدا ﮔﺷﺗﮫ ﺑﺷﮑل ﻣﯾرزا ﯾﺎ ﮐﺎﺗب و ﺑﺎﺳواد و ﻧوﯾﺳﻧده درآﻣده اﺳت.
ﺑﻘول اﺳﺗﺎد ﺣﺑﯾﺑﯽ

)رح(

ﮐﻠﻣﮥ "ﻣﯾرزا" در ﺧﺎﻧدان ﺗﯾﻣوری ﺑﻣﻧزﻟﮥ ﮐﻠﻣﮫ

"ﺳردار" در دورۀ ﻣﺣﻣدزاﯾﯽ ھﺎی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﺳت.
ﻧوﯾﺳﻧده ھﺎی ﺑﺳﯾﺎرﻣﺷﮭور ﺧﺎﻧدان ﺗﯾﻣوری اﯾﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد ﮐﮫ ﻣﯽ
ﺗوان ھر ﯾﮏ را ﻧﺎﺑﻐﮥ وﻗت وزﻣﺎن داﻧﺳت .ظﮭﯾراﻟدﯾن ﻣﺣﻣد ﺑﺎﺑرﻋﻼوه از
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ﺟﮭﺎﻧﮑﺷﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻧﺑوغ داﺷت ،ﮐﺗﺎﺑﮭﺎی زﯾﺎدی را ﺗﺣرﯾر داﺷﺗﮫ و درﯾن ﺑﺎره
ﺑﮑﺗﺎب "ظﮭﯾراﻟدﯾن ﺑﺎﺑرﺷﺎه" ﻧوﺷﺗﮥ ارواح ﺷﺎد اﺳﺗﺎد ﺣﺑﯾﺑﯽ و ﮐﺗب دﯾﮕر
ﻣراﺟﻌﮫ ﺷود.
ﻣﯾرزا ﺑﺎﯾﺳﻧﻘر و ﻣﯾرزا اﻟوغ ﺑﯾﮏ ﻓرزﻧدان ﺷﺎھرخ ﻣﯾرزا ﺷﮭرﯾﺎر و
اﻣﭘراﺗور ھرات ھرﯾﮏ ﻧﺎﺑﻐﮥ زﻣﺎن ﺧوداﻧد ،ﻗدرت ﺧطﺎطﯽ ﻣﯾرزا ﺑﺎﯾﺳﻧﻘر
ﺑﮫ ﺳوﯾﮥ ﻣﯾرﻋﻠﯽ ھروی و ﻣﯾر ﻋﺑداﻟرﺣﻣن ﺑود و او ﺑﺎر اول در ﺗﺎرﯾﺦ
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﮐﺎدﻣﯽ ھﻧرھﺎی زﯾﺑﺎ را ﺑﻘول اﺳﺗﺎد ﻋﺑداﻟﻐﻔور ﺑرﺷﻧﺎ ﺗﺄﺳﯾس
ﮐرد و اﺻﻶ ﻣﺣﺻول ﮐﺎر او ﺑود ﮐﮫ ھرات را ﻣرﮐز رﻧﺳﺎﻧس ﺷرق
داﻧﺳﺗﮫ اﻧد ،درﯾن ﻗﺳﻣت ﺑﮫ ﮐﺗﺎب "ھﻧرﻋﮭد ﺗﯾﻣورﯾﺎن " ﻧوﺷﺗﮫ اﺳﺗﺎد ﺣﺑﯾﺑﯽ
ﻣراﺟﻌﮫ ﺑﻔرﻣﺎﯾﯾد.
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ﻣﯾرزا اﻟوغ ﺑﯾﮏ ﻣﻧﺟم ﺑزرگ ﺑود ﮐﮫ رﺻد ﺧﺎﻧﮫ ﻣﺷﮭور ﺳﻣرﻗﻧد را
ﺳﺎﺧت و ﮐﺗﺎب ﺑزرگ و ﺑﺎ ﻣﻔﮭوﻣﯽ ﺑﺎﺳم "زﯾﭻ اﻟوغ ﺑﯾﮑﯽ" ﻧوﺷت و
ﺣﺑﯾب ﷲ ﻣﺣﻘق ﻗﻧدھﺎری ﯾﺎ "ﻣﻼ ﺣﺑو آﺧﻧد" آﻧرا از زﺑﺎن ﺗورﮐﯽ ﺑﻔﺎرﺳﯽ
ﺗرﺟﻣﮫ ﻧﻣود .ﻧﺎﮔﻔﺗﮫ ﻧﻣﺎﻧد ﮐﮫ ﻣﻼ ﺣﺑو آﺧﻧد ﺟد ﺑزرگ اﺳﺗﺎد ﺣﺑﯾﺑﯽ و ﺟد
ﻣﻼ ﺣﺑو آﺧﻧد ﺑﺎﺑر ﺑﯾﮏ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد.
ﯾﮑﯽ از ﻓرزﻧدان ﻣﯾرزا ﺣﺳﯾن ﺑﺎﯾﻘرا ﺷﮭﻧﺷﺎه ھرات ﺑﺎﺳﺗﺎن را ﺑﻧﺎم
ﻏرﯾب ﻣﯾرزای ﻏرﯾﺑﯽ ﻣﯾﮕﻔﺗﻧد ﮐﮫ ﺣﺎﻓظﮥ ﺑﯽ ﻧظﯾر داﺷت و در ﺣﺎﻓظﮫ
ﺑﻣﺎﻧﻧد اﻣﯾرﺗﯾﻣور ﺻﺎﺣﺑﻘران ﺑود و از وی دو دﯾوان ﺗورﮐﯽ و ﻓﺎرﺳﯽ
ﺑﯾﺎدﮔﺎر ﻣﺎﻧده و ﭼون در طول ﺣﯾﺎت ﻣﻌﯾوب و ﻣرﯾض ﺑود و ﺿﻣﻧﺎ ً ﺣﺎﮐم
ھرات ﺑود .ﻟذا ﻧﺗواﻧﺳت ﺗﺄﻟﯾﻔﺎت دﯾﮕری را ﺑﮫ اﻧﺟﺎم ﺑرﺳﺎﻧد.
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ﻧﺻﯾراﻟدﯾن ھﻣﺎﯾون ﺑرادر ﮔﻠﺑدن ﺑﯾﮕم ،ﺻﺎﺣب دﯾوان ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺑﮫ
طﺑﻊ رﺳﯾده اﺳت .
ﺷﮭزاده دارا ﺷﮑوه ﮐﮫ وی را "دارا ﺷﮑوه ﻗﺎدری" ھم ﻣﯾﮕوﯾﻧد ﻓرزﻧد
ﺷﺎه ﺟﮭﺎن و وﻟﯾﻌﮭد اوﺳت .
وی از ﻧوﯾﺳﻧده ﮔﺎن ﺑزرگ ﺧﺎﻧدان ﺗﯾﻣوری و از ﮐواﺳﮫ ھﺎی ﺑﺎﺑرﺷﺎه
ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﺗﺎﺑﮭﺎی زﯾﺎدی را ﺑرﺷﺗﮥ ﺗﺣرﯾر آورده و در ﻓﻠﺳﻔﮥ ادﯾﺎن ،ﻋرﻓﺎن
و ﺗﺎرﯾﺦ و ادﺑﯾﺎت داﻧش ﻋﻣﯾق داﺷت ،ﻧوﺷﺗﮫ ھﺎی وی در داﻧﺷﮕﺎه ھﺎی
ﻣﺧﺗﻠف در ﺗﺣﻠﯾل ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ و درﺑﺎره اش ﻧوﺷﺗﮫ ھﺎ ﺷده اﺳت.
ھﻣﭼﻧﺎن در ﻣﯾﺎن اﯾن دودﻣﺎن ﺑزرگ داﻧﺷﻣﻧدان و ﻣﺗﺑﺣرﯾن دﯾﮕر
وﺟود دارﻧد ،ﺟﮭﺎﻧﮕﯾرﺷﺎه ﺗوزوک ﺟﮭﺎﻧﮕﯾری را ﭼون ﺟدش ﺑﺎﺑرﺷﺎه ﺑﻘﻠم

٢٤

ﺧود ﻧوﺷت ،اورﻧﮓ زﯾب ﻋﺎﻟﻣﮕﯾر را ﺑﺧﺎطرﯾﮑﮫ ﺑﮫ دﯾن اﺳﻼم ﺧدﻣﺎت
زﯾﺎد ﻧﻣوده در ﺟﻣﻠﮥ اﻣﺎﻣﺎن ﺷﻣرده اﻧد و ﻗس ﻋﻠﯽ ھذا.
اﻣﺎ در ﻗﺳﻣت طﺑﻘﮫ اﻧﺎث ﺧﺎﻧدان ﺑزرگ ﺗﯾﻣوری ﺻدھﺎ زن داﻧﺷﻣﻧد و
ﻋﺎﻟم و ادﯾب ﮔذﺷﺗﮫ اﺳت ﺑﮫ ﺻورت ﻣﺧﺗﺻر ﺗﻌداد ﻣﺣدودی را درﯾن ﺟﺎ
ﻧﺎم ﻣﯾﮕﯾرﯾم:
ﺑﯽ ﺑﯽ ﺧﺎﻧم ،ﺧﺎﻧم اﻣﯾرﺗﯾﻣور ﮐﮫ ﻣﺳﺟدی را ﺑﻧﺎم "ﻣﺳﺟد ﺑﯽ ﺑﯽ ﺧﺎﻧم "
ﺑﯾﺎدﮔﺎر ﮔذاﺷﺗﮫ و از ﺷﺧﺻﯾﺗﮭﺎی ﻓرھﻧﮕﯽ و از ﺟﻣﻠﮫ ھوﺷﯾﺎران طﺑﻘﮫ
ﻧﺳوان ﺑﺷﻣﺎر ﻣﯾرود .ﮔوھرﺷﺎد ﺑﯾﮕم ،ﮐﮫ در داﻧش و ﻋﻠم و ﺳﯾﺎﺳت و
ﻋﻣراﻧﺎت ﻧﺎﻣش در ﺗوارﯾﺦ ﻣﮑررا ً ذﮐر ﺷده و اﻗﻼ دو طﻔل ﻧﺎﺑﻐﮫ را ﺑﮫ
دﻧﯾﺎ آورده اﺳت .ھﻣﭼﻧﺎن ﺧﺎﻧم ﺳﻠطﺎن ﺣﺳﯾن ﺑﺎﯾﻘرا ﺑﺎﺳم ﺧدﯾﺟﮫ ﺑﯾﮕم از
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زﻧﺎن ﻓرھﻧﮕﯽ و داﻧﺷﻣﻧد ﺑﺷﻣﺎر ﻣﯽ آﯾد .
ﺧﺎﻧزاده ﺑﯾﮕم ﺑﻧت ﻋﻣر ﺷﯾﺦ ﯾﺎ ﺧواھر ظﮭﯾراﻟدﯾن ﻣﺣﻣد ﺑﺎﺑرﺷﺎه از
ﺟﻣﻠﮫ زﻧﺎن ﻧﺎﻣدار دوران ﺧود ﻣﺣﺳوب ﻣﯾﺷود .
ﺧﺎﻧم ﻧوراﻟدﯾن ﺟﮭﺎﻧﮕﯾر ﮐﮫ ﺷﮭرت ﺟﮭﺎﻧﯽ دارد ،وی را ﻣﻠﮑﮫ ﺣﺳن و
ﺳﺧن ﮔوﯾﻧد و ﻧﺎﻣش اﺻﻼ ً ﻣﮭراﻟﻧﺳﺄ اﺳت وﻟﯽ ﺑﮫ اﺳم ﻧور ﺟﮭﺎن ﺑﯾﮕم
ﺷﮭرت دارد ،ﺧﺎﻧم ﺳﯾﺎﺳت دان ،ادﯾب و ﺷﺎﻋره ﺑوده و ﺣﺗﯽ ﻣﯾﮕوﯾﻧد
دﯾوان ﻣﺧﻔﯽ زﯾب اﻟﻧﺳﺄاﺻﻼ ً از اوﺳت و ﺗﺧﻠص ﺧودرا در ﺷﻌر "ﻣﺧﻔﯽ"
آورده اﺳت وﷲ اﻋﻠم.
ارﺟﻣﻧد ﺑﺎﻧو ﮐﮫ ﺑﻌدھﺎ ﺑﻧﺎم ﻣﻣﺗﺎز ﻣﺣل ﺷﮭرت ﯾﺎﻓت ﻣﻠﮑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و
ھﻧدوﺳﺗﺎن و ﺧﺎﻧم ﺷﺎه ﺟﮭﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و "ﺗﺎج ﻣﺣل" ﮐﮫ ﯾﮑﯽ ازﻋﺟﺎﯾﺑﺎت
ھﻔت ﮔﺎﻧﮫ دﻧﯾﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﺑﮫ اﻓﺗﺧﺎر او آﺑﺎد ﺷده اﺳت.
٢٥

ﺷﺎھدﺧت ﺟﮭﺎن آراء ﮐﮫ ﺑﺎﻏﯽ ﯾﺎ ﺑﺎﻏﮭﺎی را درﮐﺎﺑل ﺑﮫ ﻓرﻣﺎن او آﺑﺎد
ﮐرده اﻧد  ،ازﺟﻣﻠﮫ ﺻوﻓﯾﺎن  ،ﻣﺗﻘﯾﺎن وﻋرﻓﺎی وﻗت ﺧود ﺑود ،ﭘدرش ﺷﺎه
ﺟﮭﺎن  ،ﺑرادراﻧش اورﻧﮓ زﯾب و دارا ﺷﮑوه و ﺧواھرش روﺷن آراء
ﺑﯾﮕم ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ در وﻗت ھﺎی ﻣﮭم و ﻣﺻروﻓﯾت ھﺎی اورﻧﮓ زﯾب ﺑﮫ
ﺟﺎﯾش اﻣور ﺷﮭﻧﺷﺎھﯽ ﯾﺎ اﻣﭘراﺗوری را ﺑﮫ ﻣﺎﻧﻧد ،ﻧور ﺟﮭﺎن ﺑﯾﮕم ،ﺧدﯾﺟﮫ
ﺑﯾﮕم ،ﮔوھرﺷﺎد ﺑﯾﮕم و ﺳرای ﻣﻠﮏ ﺧﺎﺗون وﻏﯾره ﺑدﺳت ﻣﯽ ﮔرﻓت .
ﺑﻧﺎم ﻧﺎﻣﯽ ﺷﺎھدﺧت زﯾب اﻟﻧﺳﺎء ﻣﺧﻔﯽ ﺗﻣﺎم ﻋﺎﻟم ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎن و
ﺗورﮐﯽ زﺑﺎن آﺷﻧﺎﯾﯽ دارﻧد ،وی دﺧﺗر اورﻧﮓ زﯾب ﻋﺎﻟم ﮔﯾراﺳت ،دﯾوان
ﺑﺳﯾﺎر زﯾﺑﺎ و ﭘرﻣﺣﺗوا از وی ﺑﯾﺎدﮔﺎر ﻣﺎﻧده و اﯾن ﻧﮕﺎرﻧده درﺑﺎره اش
رﺳﺎﻟﮫ ای را ﺑﮫ ﻋﻧوان "ﻋﺷق ازﻧظرزﯾب اﻟﻧﺳﺎء" ﻧوﺷﺗﮫ ام ،زﯾب اﻟﻧﺳﺎء
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ﻣﺧﻔﯽ ﺣﺎﻓظ ﻗرآن ﻣﺑﺎرک ،ﺧطﺎط ﺑﻠﻧد ﻣرﺗﺑت ﮐﮫ ﭼﻧدﯾن ﺑﺎر ﻗرآن ﻣﺟﯾد را
از آﻏﺎز ﺗﺎ اﻧﺟﺎم ﺧطﺎطﯽ و طراﺣﯽ ﮐرده ،در ﻣﻌﻣﺎری و ﻋﻣراﻧﺎت ﻧﯾز ﯾد
طوﻻ داﺷﺗﮫ ﮐﺗﺎﺑﯽ را در ﺗﺻوف و ﻓﻠﺳﻔﮫ ﺑﻧﺎم "ﻣوﻧس اﻻرواح" و درﺑﺎرۀ
ﺗﻔﺳﯾر ﮐﺗﺎب "زﯾب اﻟﺗﻔﺳﯾر" و درﺑﺎرۀ اﻟﮭﯾﺎت ﮐﺗﺎﺑﯽ ﺑﮫ اﺳم "زﯾب اﻟﻧﺷﺂت"
ﺗﺄﻟﯾف ﻧﻣوده اﺳت .
اﻟﺑﺗﮫ اﮔر ﺧواﺳﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم درﺑﺎرۀ ھر ﯾﮏ از اﯾن طﺑﻘﮥ اﻧﺎث ﺧﺎﻧدان
ﺗﯾﻣوری و اوﻻدۀ او ﺑﺎﺑری ھﺎ ﺑﻧوﯾﺳﯾم ﮐﺗﺎب ھﺎی ﺿﺧﯾم ﻣﯽ ﺷوﻧد ﮐﮫ اﯾن
ﻣﺧﺗﺻر ﮔﻧﺟﺎﯾش آﻧرا ﻧدارد .
ﺣﺎﻻ ﭼون ﻣوﺿوع ﺑﺣث ﻣﺎ ﮔﻠﺑدن ﺑﯾﮕم ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ،ﻟذا درﺑﺎرۀ ﻣﻌرﻓﯽ
وی ﭼﻧد ﺳطری را ﺑﻧوﺷﺗﮫ آورده وﻣﻌرﻓﯽ ﻣﯾدارﯾم.

٢٦

ﮔﻠﺒﺪن ﺑﯿﮕﻢ
ﮔﻠﺑدن ﺑﯾﮕم دﺧﺗر ﮐﺎﺑل زﻣﯾن اﺳت ،وی ﺳوﻣﯾن دﺧﺗر ﺷﮭﻧﺷﺎه
ظﮭﯾراﻟدﯾن ﻣﺣﻣد ﺑﺎﺑرﺷﺎه اﻣﭘراﺗور اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ھﻧدوﺳﺗﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ
درﺳﺎل  ١٥٢٣ﻣﺳﯾﺣﯽ در ﮐﺎﺑل ﺗوﻟد ﮔردﯾده ﻣﺎدرش ﺑﻧﺎم ﺻﺎﻟﺣﮫ ﺳﻠطﺎن
ﺑﯾﮕم ﮐﮫ ﺑﮫ دﻟدار ﺑﯾﮕم ﺷﮭرت دارد و دﺧﺗر ﺳﻠطﺎن ﻣﺣﻣود ﻣﯾرزا ﻋم
ﺑﺎﺑرﺷﺎه ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﻧﺎم وی در ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺎﺑر ﻧﺎﻣﮫ ﻣﮑررا ً ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده اﺳت .
ﺑﻘرار ﻧوﺷﺗﮥ ﻓﯾﺿﯾوف درﺳﺎل )١٥٢٥م( ﺑﮫ اﻣرﺑﺎﺑرﺷﺎه ،ﮔﻠﺑدن ﺑﯾﮕم
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اﻧدرش ﻗرارﻣﯾﮕﯾرد .و دﻟﯾل آن اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻣﺎھم ﺑﯾﮕم ﯾﺎ ﺧﺎﻧم اول ﺑﺎﺑرﺷﺎه
زﯾر ﺗرﺑﯾﮥ ﻣﺎھم ﺑﯾﮕم ﻣﺎدر ﻧﺻﯾراﻟدﯾن ﻣﺣﻣد ھﻣﺎﯾون وﺑﮫ ﻋﺑﺎرۀ دﯾﮕر ﻣﺎدر

ﯾﮏ زن ﻓﮭﻣﯾده وﻻﯾق ﺑود ،ازآن ﺳﺑب ﺗرﺑﯾﮥ اورا ﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ وی ﺳﺎﺧﺗﮫ اﻧد.
ﮔﻠﺑدن ﺑﯾﮕم ﺗﺎﺳﺎل  ١٥٢٩م در ﮐﺎﺑل ﺣﯾﺎت ﺑﺳر ﻣﯾﺑرد و زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ
ﺑﺎﺑرﺷﺎه ھﻧدوﺳﺗﺎن را ازدﺳت ﻟودﯾﺎن ﺑﮫ ﭼﻧﮓ آورد ،ﮔﻠﺑدن ﺑﺎ ﻣﺎدر اﻧدرش
ﻣﺎھﯾم ﺑﯾﮕم ﮐﮫ درﻧوﺷﺗﮫ ﮔﻠﺑدن اورا ﺑﮫ اﺳم "ﺣﺿرت ﻣﺎدرم" ﺧطﺎب ﮐرده
اﺳت ،ﺑﮫ ھﻧدوﺳﺗﺎن رﻓت.
ﮔﻠﺑدن ﺑﯾﮕم در ﺳﺎل  ١٥٣٩ﺑﺎ ﺧﺿر ﺧواﺟﮫ ﺧﺎن ازدواج ﻧﻣود ﮐﮫ
ﺑﺎری ﻧﺎم وی را در ﮐﺗﺎﺑش ذﮐر ﻧﻣوده اﺳت از ﻣﺣﺻول ازدواج آﻧﮭﺎ
ﻧظرﺑﮫ ﻧوﺷﺗﮫ آﻗﺎی ﻓﯾﺿﯾوف طﻔﻠﯽ ﺑدﻧﯾﺎ آﻣد ﮐﮫ ﻧﺎﻣش را "ﺳﻌﺎدﺗﯾﺎر"
ﮔذاﺷﺗﻧد.

٢٧

ﮔﻠﺑدن از درﮔذﺷت ﭘدر ﻧﺎﻣدارش ﻣﺗﺄﺛر ﺷده ﺑود ،وﻟﯽ از اﯾﻧﮑﮫ
ﺑرادرش ھﻣﺎﯾون را ﺑﺳﯾﺎر دوﺳت ﻣﯾداﺷت ﺑﮫ ﻧﺳﺑت وﻗﺎﯾﻊ ﻧﺎﮔوار ﺑر
ھﻣﺎﯾون ﭘرﯾﺷﺎﻧﯾﮭﺎی زﯾﺎدی را روﺑرو ﮔردﯾد .و در آن وﻗت در ﮐﺎﺑل ﺣﯾﺎت
ﺑﺳر ﻣﯽ ﺑرد و در وﻗت ﻓرار ھﻣﺎﯾون ﺑﮫ اﯾران ﮐﺎﺑل ﺑدﺳت ﺑرادر دﯾﮕر
ﮔﻠﺑدن ﻣﯾرزا ﮐﺎﻣران ﻗرارداﺷت .ﺑﺎ ﺑرﮔﺷت ھﻣﺎﯾون از اﯾران و ﮔرﻓﺗن
ﻣﻘﺎم اﻣﭘراﺗوری ھﻧد ﯾﺎ ﻣﯾراث ﭘدرش ،ﻋﻣر ﺑرای ھﻣﺎﯾون ﯾﺎری ﻧﮑرد و
ﺑزودی ﺟﮭﺎن ﻓﺎﻧﯽ را وداع ﮐرد و ھﻣﺎﯾون ﺷﺧص ادﯾب ﺑود ﮐﮫ دﯾوان
ازﺧود ﺑﯾﺎدﮔﺎر ﮔذاﺷﺗﮫ اﺳت .
ﺑﻌد از ﻓوت ﺑرادرش ھﻣﺎﯾون ،ﺑرادرزادۀ ﮔﻠﺑدن و ﻓرزﻧد ھﻣﺎﯾون
ﺟﻼل اﻟدﯾن اﮐﺑر ﮐﮫ ﺳﯾزده ﺳﺎل داﺷت ﺑر ﺳرﯾر ﻗدرت اﻣﭘراﺗوری
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ﺗﯾﻣوری ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ و ﺗﺎج ﺷﮭﻧﺷﺎھﯽ را ﺑر ﺳرﻣﯽ ﮔذارد .ﺗﺎ اﯾن وﻗت ﮐﮫ
ﺳﺎل  ١٥٥٦ﻋﯾﺳوی ﻣﯾﺑﺎﺷد ﮔﻠﺑدن در ﮐﺎﺑل ﺣﯾﺎت ﺑﺳر ﻣﯽ ﺑرد ،وﻗﺗﯾﮑﮫ
اﮐﺑر ﺑر ﺳر ﻗدرت ﻣﯾرﺳد ،در آن وﻗت ﮔﻠﺑدن ﺑﯾﮕم و ﺧﺎﻧم ﺑرادرش ﺣﻣﯾده
ﺑﺎﻧو ﻣﺎدر ﺟﻼل اﻟدﯾن اﮐﺑر ﺑﮫ دھﻠﯽ ﻧزدش ﻣﯽ آﯾﻧد و ﮔﻠﺑدن ﺑﯾﮕم ،ﺗﺎ اﺧﯾر
ﺣﯾﺎﺗش ﺑﺎ اﮐﺑرﺷﺎه زﻧده ﮔﯽ ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد.
درﯾن وﻗﺗﯾﮑﮫ ﮔﻠﺑدن ﺑﯾﮕم ﻧزد ﺑرادرزاده ﺣﯾﺎت ﺑﺳر ﻣﯽ ﺑرد ﺑﮫ
ﺧواھش او ﺧﺎطرات دودﻣﺎن ﺑﺎﺑر را ﺑﺎ ﭼﺷم دﯾد ھﺎ و ﺷﻧﯾده ﮔﯽ ھﺎی
ﻣؤﺛﻘش ﺑرﺷﺗﮫ ﺗﺣرﯾر آورد و ﭼون ﺑﺎ ھﻣﺎﯾون ﺑرادرش ﺑﺳﯾﺎر ﻧزدﯾﮏ ﺑود
و اورا ﺑﮫ ﻗﯾﻣت ﺟﺎن دوﺳت داﺷت ،ﺑﻧﺎ ً ﮐﺗﺎﺑش را ﺑﻧﺎم "ھﻣﺎﯾون ﻧﺎﻣﮫ"
ﻋﻧوان داد.

٢٨

ﮔﻠﺑدن ﺑﯾﮑم ﭼون ﯾﮏ ﺑﺎﻧوی ﻣﺗﻘﯽ و ﭘرھﯾزﮔﺎر و ﻋﻔﯾﻔﮥ زﻣﺎن ﺑود،
ﻗﺻد ﮐرد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺣﺞ رﻓﺗﮫ و ﮐﻌﺑﮥ ﺷرﯾﻔﮫ را زﯾﺎرت ﮐﻧد ،از آﻧﺳت ﮐﮫ
درﺳﺎل ١٥٧٥م ﻋﺎزم ﺣرﻣﯾن ﺷرﯾﻔﯾن ﻣﯽ ﺷود وﺑﻌد از اﯾﻧﮑﮫ در ﺧﺎک
ﻣﻘدس ﻣﯽ رﺳد ﻗﺻد ﻣﯾﮑﻧد ﮐﮫ ﺗﺎ ﺧﺗم ﺣﯾﺎت در ﮐﻌﺑﮥ ﺷرﯾﻔﮫ ﺑﻣﺎﻧد ،و
ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً ﯾﺎزده ﺳﺎل در آﻧﺟﺎ ﺳﭘری ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد و ﺑﻌدً ﺷﺎﯾد ﺑﮫ اﺛر ﺧواھﺷﺎت ﺟﻼل
اﻟدﯾن اﮐﺑر و اﻋﺿﺎی ﻓﺎﻣﯾل ﺑﮫ ھﻧد ﺑر ﻣﯾﮕردد و در ﺳن ھﺷﺗﺎد ﺳﺎﻟﮕﯽ
ﺳﺎل  ١٦٠٣ﻋﯾﺳوی ﺟﮭﺎن ﻓﺎﻧﯽ را وداع ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد و ﺟﻼل اﻟدﯾن اﮐﺑر
اﻣﭘراﺗور ﺑزرگ وﺷﮭﯾر اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن وھﻧدوﺳﺗﺎن ﯾﮑﯽ از ﭘﺎﯾﮫ ھﺎی ﺗﺎﺑوت ﻋﻣﮫ
داﻧﺷﻣﻧد و ﻣﮭرﺑﺎﻧش را ﺑر دوش ﮔرﻓﺗﮫ و ﺟﺳدش را ﺑرﺧﺎک ﻣﯽ ﺳﭘﺎرد.
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ﻣﺰاﯾﺎ و ارزش ﮐﺘﺎب » ﻫﻤﺎﯾﻮن ﻧﺎﻣﻪ « :
اﺻﻼ ً ﺑﮫ ﻗرارﯾﮑﮫ ﮔﻔﺗﮫ آﻣد ،اﮐﺑرﺷﺎه ،ﮔﻠﺑدن ﺑﯾﮕم ﯾﺎ ﻋﻣﮥ ﺧوﯾش را
ﮔﻔﺗﮫ ﺑود ﮐﮫ وﻗﺎﯾﻊ دور ﭘدرش ﯾﺎ ھﻣﺎﯾون را ﺑﻧوﯾﺳد و از آن ﺳﺑب اﺳت ﮐﮫ
ﻧﺎم ﮐﺗﺎب را "ھﻣﺎﯾون ﻧﺎﻣﮫ" ﮔذاﺷت ،ھﻣﺎﯾون ﻧﺎﻣﮫ را ﮔﻠﺑدن ﺑﯾﮕم ﺑﺎ
ﺻداﻗت ﺗﻣﺎم آﻧﭼﮫ را ﺷﻧﯾده و دﯾده ﺑرﺷﺗﮥ ﺗﺣرﯾردر آورده اﺳت.
زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ ﯾﮏ ﻧﺳﺧﮫ ﻗﻠﻣﯽ ھﻣﺎﯾون ﻧﺎﻣﮫ ﺑدﺳت اﯾن ﻧﮕﺎرﻧده رﺳﯾد ،دﯾدم
ﮐﮫ )س.س رﻓﻧﻼراﮐﺎدﯾﻣﯾﮫ ﺳﯽ ﻧﺷرﯾﺎﺗﯽ ،ﺗﺎﺷﮑﻧت  ١٩٥٩اﯾل( ازروی
اﺻل ﻧﺳﺧﮫ ﻋﮑﺎﺳﯽ ﮐرده و آﻧرا ﺗﮑﺛﯾرﻧﻣوده اﺳت وﻟﯽ ﺑﺻورت ﻣﺳﺗﻘل
ﻧﺳﺧﮥ ﻣذﮐور ﺑﺎ ﺗﺎﯾپ و ﭼﺎپ ﭘﺧﺗﮫ ﻣﺷﺎھده ﻧﺷده اﺳت .اﻣﺎ در ﺗﺎرﯾﺦ
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ﻣذﮐور در اﮐﺎدﻣﯽ ﯾﺎد ﺷده ﺑﺎ ﺗرﺟﻣﮥ اوزﺑﯾﮑﯽ ﺗورﮐﯽ وﻣﻘدﻣﮫ ﺑﮫ ﺧط
ﺳﯾراﻟﯾﮏ ﺑطﺑﻊ رﺳﯾده اﺳت.
ﺑدﺑﺧﺗﺎﻧﮫ ﮐﺗﺎب ھﻣﺎﯾون ﻧﺎﻣﮫ ﮐﮫ ﺑدﺳت ﻣﺎ رﺳﯾده اﺳت ﻣﮑﻣل ﻧﯾﺳت،
ﺑﻠﮑﮫ ﻧﯾم آن و ﯾﺎزﯾﺎده از ﻧﯾم ﻣﻔﻘود اﺳت و ھﻧوز ﺑدﺳت ﻣﺎ ﻧﯾﺎﻣده ،ﮔﻔﺗﻧد ﮐﮫ
ﻧﯾم دﯾﮕرش در ﻣوزﯾم ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎ وﺟود دارد ،اﮔر ﻣوﺿوع ﺣﻘﯾﻘت داﺷﺗﮫ
ﺑﺎﺷد ،ﻏﻧﻣﯾت ﺑزرگ ﺑﮫ ،ﺗوﺿﺢ ﺗﺎرﯾﺦ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺷﻣرده ﺧواھد ﺷد.
زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ ﮐﺎﭘﯽ ﻣﺗذﮐره ﺑدﺳت اﯾن ﻧﮕﺎرﻧده رﺳﯾد ﻓورا ً ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﻘدﻣﮫ
ﮐوﺗﺎه ھﻣﮫ را درﻣﺟﻠﮥ "ﭘﯾﻣﺎن" ﮐﮫ ﺟدﯾدا ً درﺳﺎل  ١٩٩٩م ﺗﺄﺳﯾس ﮐرده
ﺑودم ﺑﻣدﯾرﯾت داﻧﺷﻣﻧد ﮔراﻣﯽ ﺟﻧﺎب اﻧﺟﻧﯾرﻣﺣﻣد رﺣﯾم ﻋﺎﺑدی ﺑﮫ ﺳﻠﺳﻠﮫ
ﭼﺎپ ﮐردﯾم  .ﺗﺄﻟﯾﻔﺎت دﯾﮕر ﮔﻠﺑدن ﺑﯾﮕم ﺑدﺳت ﻧﯾﺎﻣده ﮐﮫ" :از دوﺑﯾﺗﯽ ھﺎی
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ﮐﮫ ﮔﻠﺑدن ﺑﯾﮕم در ﺷﻌر ﺑﮫ وﯾژه ﻏزل ﺳراﯾﯽ ﻧﯾز دﺳﺗرﺳﯽ داﺷﺗﮫ اﺳت"
)ﺻﻔﺣﮫ  ٢٢ﻣﻠﮑﮫ ھﺎی ﺗﯾﻣوری(.

ﺗﺎرﯾﺦ ﮔﻠﺑدن ﺑﯾﮕم ﯾﮑﯽ از ﻣؤﺛق ﺗرﯾن ﺗوارﯾﺦ وطن ﻋزﯾزﻣﺎ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
ﻣﯽ ﺑﺎﺷد اﻟﺑﺗﮫ ﺑﺳﯾﺎری از ﻣوﺿوﻋﺎت را ﺑﮫ ﭼﺷم ﺳر دﯾده و ﭼون ﺣﯾﺎت
ﺧوﯾش را ﺑﻣﺎﻧﻧد ﯾﮏ ﺷﺎه دﺧت ﺑﺎ ﻓﺿﯾﻠت در ارگ ﺳﭘری ﻧﻣوده  ،ﻟذا ھﻣﮫ
اﺣوال و وﻗﺎﯾﻊ را ﺧﺑر رﺳﺎن ھﺎ ﺑراﯾش ﺑﮫ ﺻورت واﻗﻌﯽ رﺳﺎﻧﯾده اﻧد.
ﺗﺎرﯾﺦ ﮔﻠﺑدن ﺑﯾﮕم ﺑﻧﺎم "ھﻣﺎﯾون ﻧﺎﻣﮫ" در ﺷرح و ﺑﺳط وﻗﺎﯾﻊ دورۀ
ﺣﯾﺎت او ﺑﮫ ﻣردم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﺧﺻوﺻﺎ ً ﻣؤرﺧﯾن ﺑﺳﯾﺎر ﻣﻔﯾد ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و
ﯾﮑﯽ از آﺛﺎر ارزﻧده از دوره ﺗﯾﻣورﯾﺎن ﺑﺎﺑری اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ھﻧدوﺳﺗﺎن
ﺑﺷﻣﺎرﻣﯽ رود.
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ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯾﮑﮫ اﯾن ﻧﮕﺎرﻧده ﮐﺗﺎب را ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﻧﻣوده ام ،ﺟﻣﻼت زﯾﺑﺎ ،و
ﻧوﺷﺗﮫ ھﺎی ﺑﺳﯾﺎر ﺳﻠﯾس ﮔﻠﺑدن ﺑﯾﮕم ﻣﻘﺎم و ارزش ﺧﺎص دارﻧد ،و ﻣﯽ
ﺗواﻧد ﯾﮏ ﮐﺗﺎب زﯾﺑﺎی ادﺑﯽ ﻓﺎرﺳﯽ ﺗﺎﺟﯾﮑﯽ ﭼﮭﺎرﺻد ﺳﺎل ﭘﯾش و ﻣﻧﺣﯾث
رﯾﻔرﻧس و ﻣﺂﺧذ ﺧوب ﺑﮫ ﻣﺣﻘﻘﯾن ﺑﺷﻣﺎر آﯾد.
ﮔﻠﺑدن ﺑﯾﮕم اﺻﻼ ً ﺗورﮐﯽ زﺑﺎن و در ﺧﺎﻧﮫ ﺑﺎ اﻋﺿﺎی ﻓﺎﻣﯾل ﺑﮫ ﺗورﮐﯽ
ﻓرﻏﺎﻧﯽ و ﯾﺎ اﻧدﯾﺟﺎﻧﯽ ﺻﺣﺑت ﻣﯾﻧﻣود وﻟﯽ ﮐﺗﺎﺑش را طﺑق ﺳﻧت دﯾﮕر
ﺗورﮐﯽ زﺑﺎﻧﺎن ﺑﮫ زﺑﺎن زﯾﺑﺎی ﻓﺎرﺳﯽ ﺗﺎﺟﯾﮑﯽ ﺗﺄﻟﯾف ﻧﻣوده اﺳت.
آﻣده اﺳت ﮐﮫ داﻧﺷﻣﻧدی ﺑﺎﺳم ) (Rumer Goddenﮐﺗﺎﺑﯽ را ﺑﻧﺎم
"ﮔﻠﺑدن" ﺗﺄﻟﯾف ﻧﻣوده اﺳت ،ﻣﮕر ﺗﺎ ﮐﻧون از ﮐﯾﻔﯾت و ﺧﺻوﺻﯾﺎت آن
ﮐﺗﺎب آﮔﺎھﯽ ﻧدارﯾم.
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ﮐﺗﺎب "ھﻣﺎﯾوﻧﺎﻣﮫ " ﮐﮫ ﺳرﮔذﺷت ﻣﺧﺗﺻر ﺑﺎﺑرﺷﺎه را ﺑﺎ ھﻣﺎﯾون ﻣﯾرزا
ﺑﯾﺎن ﻣﯾدارد درﺣﻘﯾﻘت ﻣﮑﻣل و ﻣﺗﻣم ﺗوزوک ﺑﺎﺑری ﻣﯾﺑﺎﺷد ،ﺑﻌﺿﯽ
واﻗﻌﺎﺗﯾﮑﮫ در ﺑﺎﺑرﻧﺎﻣﮫ ذﮐر رﻓﺗﮫ وﻋﻠت آن ﮔﻔﺗﮫ ﻧﺷده اﺳت ﻣﮕر در
ھﻣﺎﯾون ﻧﺎﻣﮫ ﻋﻠل و دﻟﯾل آورده ﺷده ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ آﻗﺎی ﻓﯾﺿﯾوف ﻣﯾﻔرﻣﺎﯾد:
"اھﻣﯾت اﯾن ﮐﺗﺎب دراﯾن اﺳت ﮐﮫ واﻗﻌﺎﺗﯾﮑﮫ در »ﺑﺎﺑر ﻧﺎﻣﮫ« ﺗذﮐر ﯾﺎﻓﺗﮫ
ﻋﻠل وﻋواﻣل ﺑروز آﻧرا ﻣﻔﺻﻼ ً ﺗوﺿﯾﺢ ﻣﯾدارد" )ص  ٢٢ﻣﻠﮑﮫ ھﺎی
ﺗﯾﻣوری(.

ﺑﻌد از ﻣطﺎﻟﻌﮥ ﮐﺗﺎب ھﻣﺎﯾون ﻧﺎﻣﮫ ﺑﮫ ﺧواﻧﻧده ﭼﻧﯾن ﻣﻔﮑوره ﭘﯾدا ﻣﯾﺷود
ﮐﮫ ﮔﻠﺑدن ﺑﯾﮕم ﺑﮫ دورۀ ﺧود ﯾﻌﻧﯽ ﺻد ھﺎ ﺳﺎل ﭘﯾش ﺗواﻧﺳﺗﮫ ﺑﺎ ﺗﺣﻘﯾق ﻋﺎﻟﯽ
و ﻣﻔﯾد ﺧود ﻣردم اطراف ﺧود را از ﻧظر ﻋﻠوم ﺳوﺳﯾوﻟوژی و
اﻧﺗراﭘﺎﻟوژی ﻣﻌرﻓﯽ ﺑدارد ،ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ درﺑﺎرۀ دﻋوت ھﺎی ﻓﺎﻣﯾل ھﺎی
٣١

ﺳﻠطﻧﺗﯽ ،ﻋروﺳﯽ ھﺎ ،ﻣراﺳم ﻣرده داری و دﯾﮕر اﻋﯾﺎد و ﭼﺷن ھﺎی
ﻋﻧﻌﻧوی ﺳﺧن ﮔﻔﺗﮫ اﺳت.
ھﻣﭼﻧﺎن ﮔﻠﺑدن ﺑﯾﮕم در ﮐﺗﺎب ﻧﺎﯾﺎب و ﻣﺧﺗﺻر ﺧود درﺑﺎب اﻟﺑﺳﮫ و
ﻟﺑﺎس ھﺎی ﻓﺎﺧره ،آﻻت و اﺳﺑﺎب ﻓرش ھﺎی ﺧﺎﻧﮫ ھﺎ ،رﺳم و رﺳوم
ارﺗﺑﺎطﺎت ﺑﺎ ھﻣدﯾﮕر ،ارﺗﺑﺎط ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎ اﻋﺿﺎی ﻓﺎﻣﯾل ﺳﻠطﻧﺗﯽ ،ﻣﻘﺎم و
اھﻣﯾت دادن زن ھﺎی ﻓﺎﻣﯾل از ﺟﺎﻧب ﺷﮭﻧﺷﺎه و ﻏﯾره ﺑﺣث ھﺎی دﻟﭼﺳب
ﻧﻣوده اﺳت .ارزش دﯾﮕر ﮐﺗﺎب "ھﻣﺎﯾون ﻧﺎﻣﮫ" ﻋﺑﺎرت از ﺗوﺿﯾﺢ ﯾﮏ
دورۀ ﺗﺎرﯾﺧﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و ھﯾﭼﮑس ﺗﺎﮐﻧون ﻣﺛل ﮔﻠﺑدن ﺑﯾﮕم اﺧﺑﺎر
ﺧﺎﻧواده ھﺎ و ﻧﯾز ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﯾروﻧﯽ را ﺑﺻراﺣت و ﺻداﻗت ﻧﻧوﺷﺗﮫ اﺳت.
ﮔﻠﺑدن ﺑﯾﮕم ﺑﺎ ﻧوﺷﺗن ﺗﺎرﯾﺦ ھﻣﺎﯾون ﻣﯾرزا در ﻗطﺎر ﻣؤرﺧﯾن ﺑزرگ
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ﻣردﯾﻧﮫ ﻗرار ﻣﯾﮕﯾرد و اورا ﻣﯾﺗواﻧﯾم ﻣؤرخ ﻋﺎﻟﯾﻘدر زن در ﭼﮭﺎرﺻد ﺳﺎل
ﭘﯾش اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺷﻧﺎﺳﯾم.
طورﯾﮑﮫ ذﮐر ﮔردﯾد ،آﻧﭼﮫ را ﮐﮫ در ﮐﺗﺎب "ھﻣﺎﯾون ﻧﺎﻣﮫ" ﺧﯾﻠﯽ
دﻟﭼﺳب ﯾﺎﻓﺗﯾم ﮐﻠﻣﺎت ﻋﺎﻣﯾﺎﻧﮫ و ﻓوﻟﮑﻠورﯾﮏ ﻧﯾز در ﮐﺗﺎب آورده ﺷده اﺳت
و ﻣﯽ ﺳزد ﮐﮫ ﻓوﻟﮑﻠورﯾﺳت ھﺎ از آن ﺑﺳﯽ ﭼﯾزھﺎی ﻣﮭﻣﯽ را اﺳﺗﺧراج
ﻧﻣﺎﯾﻧد.
ﻣﺛﻼ ً در ﻣﯾﺎن اﻋراب ﻋدد "ارﺑﻌﮫ" ﯾﺎ ﭼﮭﺎر اھﻣﯾت ﺧﺎص دارد ،در
ﻣﯾﺎن ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎﻧﺎن ﻋدد "ﺳﺑﻊ" ﯾﺎ ھﻔت ارزش دارد ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ،ھﻔت ﻣﯾوه،
ھﻔت ھﯾﮑل ،ھﻔت آﺳﻣﺎن و ﻏﯾره ،اﻣﺎ در ﻣﯾﺎن ﻣردم ﺗورک ﻋدد "ﻧﮫ"
ﺑﺳﯾﺎرﻣﮭم اﺳت و ﮔﻠﺑدن وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از ﻣراﺳم ﻋروﺳﯽ را ﺑﯾﺎن ﻣﯾدارد
ﻣﯾﮕوﯾد ﮐﮫ "ﺗوﻗوزھﺎ" را ﺑﺎ ﺧود ﺑﺧﺎﻧﮥ ﻣﻘﺎﺑل ﺑردﻧد ،ﮔوﯾﺎ ﮐﮫ ﻧﮫ ﺗﺣﻔﮫ را
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درﯾﮏ ﺑﮑس وﯾﺎ دﺳﺗﻣﺎل ﺑزرگ وﻧﮫ ھﺎی دﯾﮕر را ھﻣﮫ ﺑﺧﺎﻧﮥ ﺷﺎن ﺑردﻧد و
ﺟﻣﻠﮥ اﯾن ﺗﺣﻔﮫ ھﺎی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد ﮐﮫ ﺑﻧﺎم "ﺗوﻗوز" ﯾﺎد ﻣﯾﮕردد .ﮐﺗﺎب ﮔﻠﺑدن
ﺑﯾﮕم ﺑﻧﺎم "ھﻣﺎﯾون ﻧﺎﻣﮫ" ﺑزﺑﺎن اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ﺗوﺳط "ﺑﯾورﯾﺞ " ﺗرﺟﻣﮫ ﺷده و
ھﻣﭼﻧﺎن ﯾﮏ ﮐﺎﭘﯽ ﺗرﺟﻣﮫ اردوی آن ﺑدﺳت ﻧﮕﺎرﻧده رﺳﯾده اﺳت و
طورﯾﮑﮫ ﮔﻔﺗﯾم ﺗرﺟﻣﮫ ﺗورﮐﯽ اوزﺑﯾﮑﯽ آن در اوزﺑﯾﮑﺳــﺗﺎن ﺑﺎ اﺻل ﻧﺳﺧﮥ
ﺧطـﯽ ﺑﮫ ﭼﺎپ رﺳﯾده اﺳت.
ﻋﻧﺎﯾت ﷲ ﺷﮭراﻧﯽ
ﺑﻠوﻣﻧﮕﺗن اﻧدﯾﺎﻧﺎ ،ﺳﺎل  ٢٠١٣ﻣﯾﻼدی
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٣٣

ﻋﮑﺲ ﻫﺎي ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮادة
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ﮔﻠﺒﺪن ﺑﯿﮕﻢ

٣٤
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ﺳﻠطﺎن رﺿﯾﮫ ﺑﯾﮕم ﺷﮭﻧﺷﺎه اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ھﻧدوﺳﺗﺎن

٣٥
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ھﻣﺳر اﻣﯾر ﺗﯾﻣور ،دﺧﺗر ﻗﺎزان ﺧﺎن ،او ﺑﮫ ﯾﺎری ھﻣﺳرش در ﺷﮭر
ﺳﻣرﻗﻧد ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣﺳﺟد ،ﻣﯾدان و ﺑﺎزار ﺳرﭘوﺷﯾده ﺑزرﮔﯽ ﺳﺎﺧت ﮐﮫ اﻣروز
ﻧﯾز ﺑﻧﺎم ﻣﺳﺟد ﺟﺎﻣﻊ ﺑرﭘﺎﺳت.

٣٦
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ﮔوھرﺷﺎد ﺑﯾﮕم ﺧﺎﻧم ﺷﺎھرخ ﻣﯾرزا و ﻋروس اﻣﯾرﺗﯾﻣور ،ﻣﺎدر ﻣﯾرزا
اﻟوغ و ﻣﯾرزا ﺑﺎﯾﺳﻧﻘر از ﺑزرﮔﺗرﯾن ﺧدﻣﺗﮕﺎران در ﺧﺻوص ﻋﻣﺎرات
ﺧراﺳﺎن زﻣﯾن و اﯾران زﻣﯾن ،ﮔﻧﺑد طﻼﯾﯽ ﺣﺿرت اﻣﺎم رﺿﺎ در ﻣﺷﮭد
از ﭘول ﺷﺧﺻﯽ و زﯾورات اﯾن ﺧﺎﻧم ﺑرﺟﺳﺗﮥ ﺟﮭﺎن آﺑﺎد ﺷده اﺳت.

٣٧

www.enayatshahrani.com

ﺣﻣﯾده ﺑﯾﮕم
ﺧﺎﻧم ھﻣﺎﯾون ﻣﯾرزا وﻣﺎدرﺟﻼل اﻟدﯾن اﮐﺑر

٣٨
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ﻣﺎه ﭼﯾﭼﮏ ﺑﯾﮕم ) ﭼوﭼﮏ ( ﺧﺎﻧم ﺑرادر ﮔﻠﺑدن ﺑﯾﮕم ﻣﺎدر ﻣﯾرزا ﻣﺣﻣد ﺣﮑﯾم
اﺑن ھﻣﺎﯾون.
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ﻧورﺟﮭﺎن ﺑﯾﮕم ﻣﻠﮑـﮥ ﺣﺳن و ﺳﺧن
ﻣﻠﮑﮥ ﻧوراﻟدﯾن ﺟﮭﺎﻧﮕﯾر اﻣﭘراﺗور اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ھﻧدوﺳــﺗﺎن

٤٠
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ﻣﻘﺑر َۀ ﻧورﺟﮭﺎن ﺑﯾﮕم در ﺷﺎه درۀ ﻻھور
ﺑر ﻣزار ﻣﺎ ﻏرﯾﺑﺎن ﻧﮫ ﭼراﻏﯽ ﻧﮫ ﮔﻠﯽ
ﻧﮫ ﭘــر ﭘرواﻧﮫ ﯾﺎﺑﯽ ﻧــــــﮫ ﺻدای ﺑﻠﺑﻠﯽ
)ﻧورﺟﮭﺎن ﺑﯾﮕم(
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ﻣﻠﮑﮥ ﻧﺎﻣدار اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﻣﺗﺎز ﻣﺣل ﮐﮫ ﻋﻣﺎرت " ﺗﺎج ﻣﺣل" ﯾﮑﯽ از
ﻋﺟﺎﯾﺑﺎت ھﻔﺗﮕﺎﻧﮫ ﺑﻧﺎم وی آﺑﺎد ﮔردﯾده ،ﻣﻠﮑﮫ ﺷﮭﺎب اﻟدﯾن ﺷﺎه ﺟﮭﺎن و
ﻣﺎدر ﺟﮭﺎن آراء ﺑﯾﮕم.
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ﺷﺎھدﺧت زﯾب اﻟﻧﺳﺎء ﺑﯾﮕم ﻣﺧﻔﯽ
دﺧﺗر اورﻧﮕزﯾب ﻋﺎﻟﻣﮕﯾر
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ادھم ﺑﺎی ،ﻣﺎدر ﻣﺣﻣد ﺷﺎه اﻣﭘراﺗور ﺑﺎﺑری در ھﻧد
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روﺷن آرا ﺑﯾﮕم ،ﺧواھر ﺟﮭﺎن آراء ﺑﯾﮕم ﮐﮫ در طول ﺑﯾﻣﺎری ﺑرادرش
اورﻧﮕزﯾب ﻋﺎﻟﻣﮕﯾر ﮐﻧﺗرول دوﻟت را در دﺳت ﮔرﻓت.

٤٥
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زﯾﻧت ﻣﺣل ﻣﻠﮑﮫ ﺑﮭﺎدرﺷﺎه ظﻔر از ﻗوم ﺳدوزاﯾﯽ آﺧرﯾن وارث
اﻣﭘراﺗوری ﺑﺎﺑر در ھﻧد ﮐﮫ ھردو ﺑﮫ رﻧﮕون ﻣرﮐز ﺑر ﻣﺎ از ﺟﺎﻧب
اﻧﮕﻠﯾس ھﺎ ﺗﺑﻌﯾد ﺷده ﺑودﻧد و ﺑﮭﺎدرﺷﺎه ظﻔرھم ﺷﺎﻋـر و ھم ﺧطﺎط
ﻣﻌروف ﺑود ،ﻧﻘﺎﺷﯽ ھﻧرﻣﻧدان ﻋﺻر ﺑﺎﺑری ھﺎ ،اﯾن ﻋﮑس را ﺟﻧﺎب
ﻣﺣﺗرم داﮐﺗر ﻋﺑداﻟﻘﯾوم ﺑﻼل ﯾﮑﯽ از ﺷﺧﺻﯾت ھﺎی ﺑرازﻧدۀ وطن و
ﻋﻼﻗﻣﻧد ﺑﮫ ادﺑﯾﺎت و ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد ،ﺑراﯾم ﺟﮭت ﻧﺷر ﻓرﺳﺗﺎدﻧد،
ﺑﮕﻔــﺗﮥ ﺟﻧﺎب داﮐﺗر ﺑﻼل اﯾن ﭼﮭرۀ زﯾﻧت ﻣﺣل را ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً ﭘﻧﺟﺎه ﺳﺎل
ﺑﺎﺧود ﻧﮕﮭداﺷﺗﮫ ﺑودﻧد.
ازﺟﻧﺎب وارﺳﺗﮫ داﮐﺗر ﺑﻼل ﻗﻠﺑﺎ ً ﺗﺷﮑر.

٤٦

ﻣﺘﻦ ﮐﺘﺎب ﻫﻤﺎﯾﻮن ﻧﺎﻣﻪ
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٤٧

ﺑﺳم ﷲ اﻟرﺣﻣن اﻟرﺣﯾم
ﺣﮑم ﺷده ﺑود ﮐﮫ آﻧﭼﮫ از واﻗﻌﮥ ﻓردوس ﻣﮑﺎﻧﯽ و ﺣﺿرت ﺟﻧت
آﺷﯾﺎﻧﯽ ﻣﯾداﻧﺳﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﺑﻧوﯾﺳﯾد وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﺣﺿرت ﻓردوس ﻣﮑﺎﻧﯽ از
داراﻟﻔﻧﺎ ﺑﮫ داراﻟﺑﻘﺎ ﺧراﻣﯾدﻧد اﯾن ﺣﻘﯾر ھﺷت ﺳﺎﻟﮫ ﺑود و ﺑﯾﺎن واﻗﻊ ﺷﺎﯾد
ﮐﻣﺗرک ﺑﺧﺎطر ﻣﺎﻧده ﺑود ﺑﻧﺎ ً ﺑرﺣﮑم ﭘﺎدﺷﺎھﯽ؛ آﻧﭼﮫ ﺷﻧﯾده و ﺑﺧﺎطر ﺑود
ﻧوﺷﺗﮫ ﻣﯾﺷود در اول اﯾن ﺟزو از واﻗﻌﮥ ﺣﺿرت ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﺎم ﻧوﺷﺗﮫ
ﻣﯾﺷود اﮔرﭼﮫ در واﻗﻌﮫ ﻧﺎﻣﮥ ﺣﺿرت ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﺎم اﯾن ﺳﺧﻧﺎن ﻣذﮐوراﺳت
ﺑﻧﺎ ً ﺑرﺗﯾﻣﻧﺎ و ﺗﺑرﮐﺎ ﻧوﺷﺗﮫ ﻣﯾﺷود از زﻣﺎن ﺣﺿرت ﺻﺎﺣب ﻗرآﻧﯽ ﺗﺎ زﻣﺎن
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ﻧﮑرده در دوازده ﺳﺎﻟﮕﯽ ﭘﺎدﺷﺎه ﺷدﻧد و ﺑﺗﺎرﯾﺦ ﭘﻧﺟم ﺷﮭر رﻣﺿﺎن اﻟﻣﺑﺎرک
ﺣﺿرت ﻓردوس ﻣﮑﺎﻧﯽ از ﺳﻼطﯾن ﻣﺎﺿﯾﮫ ھﯾﭼﮑس ﺑراﺑر اﯾﺷﺎن ﺗرددات

ﺳﻧﮫ ﻧﮫ ﺻد و ﻧﮫ در ﺧطﮥ اﻧدﺟﺎن ﮐﮫ ﭘﺎﯾﺗﺧت وﻻﯾت ﻓرﻏﺎﻧﮫ اﺳت ﺧطﺑﮫ
ﺧواﻧده ﻣدت ﯾﺎزده ﺳﺎﻟﮫ ﮐﻣﺎل در اﻟﮑﮥ ﻣﺎوراءاﻟﻧﮭر ﺑﺎ ﺳﻼطﯾن ﭼﻐﺗﺎﯾﯾﮫ و
ﺗﯾﻣورﯾﮫ و اوزﺑﮑﯾﮫ ﺟﻧﮕﮭﺎ و ﺗرددات ﻧﻣوده اﻧد ﮐﮫ زﺑﺎن ﻗﻠم از ﺷرح ﺗﻌداد
آن ﻋﺎﺟز و ﻗﺎﺻر اﺳت و آﻧﻘدر ﻣﺣﻧت و ﻣﮭﺎﻟﮏ ﮐﮫ در ﺑﺎب ﺟﮭﺎﻧﮕﯾری
ﺑﮫ ﺣﺿرت ﻣﺎ روی ﻧﻣوده ﮐم ﮐس را روی ﻧﻣوده ﺑﺎﺷد و آﻧﻘدر دﻟﯾری و
ﻣرداﻧﮕﯽ و ﺗﺣﻣل ﮐﮫ ﺑﮫ آﻧﺣﺿرت ﻣﻌﺎرک و ﻣﮭﻠﮏ روی ﻧﻣوده از ﮐم
ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﻣﻧﻘول اﺳت دو ﻧوﺑت ﺑﺿرب ﺷﻣﺷﯾر ﻓﺗﺢ ﺳﻣرﻗﻧد ﮐرده ﻣرﺗﺑﮫ
اول ﺣﺿرت ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﺎم دوازده ﺳﺎل ﺑوده اﻧد و ﻣرﺗﺑﮫ دوم ﻧوزده ﺳﺎﻟﮫ
ﺑوده اﻧد و ﻣرﺗﺑﮥ ﺳوم ﺑﯾﺳت و دو ﺳﺎﻟﮫ ﺑوده اﻧد و ﺷش ﻣﺎھﮫ ﻗﺑﻠﯽ ﺷده اﻧد
و ﻣﺛل ﺳﻠطﺎن ﺣﺳن ﻣﯾرزا ﺑﺎﯾﻘرا ﻋﻣوی اﯾﺷﺎن در ﺧراﺳﺎن ﺑوده اﻧد ﺑﮫ
٤٨

اﯾﺷﺎن ﮐوﻣﮏ ﻧﻔرﺳﺗﺎدﻧد و ﺳﻠطﺎن ﻣﺣﻣود ﺧﺎن در ﮐﺎﺷﻐر ﺑودﻧد ﮐﮫ طﻐﺎی
اﯾﺷﺎن ﺑﺎﺷﻧد ،اﯾﺷﺎن ﻧﯾز ﮐوﻣﮏ ﻧﻔرﺳﺗﺎدﻧد ،ﭼون ﻣدد و ﻣﻌﺎوﻧت از ھﯾﭻ ﺟﺎ
ﻧرﺳﯾده ﻣﺎﯾوس ﺷدﻧد درﯾن طور وﻗت ﺷﺎھﯽ ﺑﯾﮏ ﺧﺎن ﮔﻔﺗﮫ ﻓرﺳﺗﺎد ﮐﮫ
اﮔر ﺧﺎﻧزاده ﺑﯾﮕم ﺧواھر ﺧود را ﺑﮫ ﻣن ﻧﺳﺑت ﮐﻧﯾد ﻣﯾﺎن ﻣﺎ و ﺷﻣﺎ ﺻﻠﺢ
ﺷود و راﺑطﮥ اﺗﺣﺎد ﺑﺟﺎد ﺑﺎﺷد آﺧر ﺿرورت ﺷد ﺧﺎﻧزاده ﺑﯾﮕم را ﺑﺧﺎن
ﻣذﮐور ﻧﺳﺑت ﮐرده ﺧود ﺑرآﻣدﻧد ﺑﺎ دوﯾﺳت ﮐس ﭘﯾﺎده و در ﮐف ﭼﭘﺎن و در
ﭘﺎی آﻧﮭﺎ ﭼﺎرق اﯾﻠﯾﮏ ﻻرﯾده ﭼوﺑﺎق ﺑﺎﯾن طور ﺣﺎل ﺑﯽ ﯾراق ﺗوﮐل
ﺑﺣﺿرت ﺣق ﺳﺑﺣﺎﻧﮫ ﮐرده ﻣﺗوﺟﮫ ﺑدﺧﺷﺎن و ﮐﺎﺑل ﺷده در ﻗﻧدز و ﺑدﺧﺷﺎن
ﻟﺷﮑر و ﻣردم ﺧﺳرو ﺷﺎه ﺑودﻧد ،آﻣده ﺣﺿرت ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﺎم را ﻣﻼزﻣت
ﮐرده ،ﺑﺎ وﺟود ﮔﻧﺎھﺎن ﮐﮫ ﺑد ﮐرده ﻣﺎﻧﻧد ﺑﺎﯾﺳﻧﻐر ﻣﯾرزا را ﺷﮭﯾد ﮐرده و
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ﺳﻠطﺎن ﻣﺳﻌود ﻣﯾرزا را ﻣﯾل ﮐﺷﯾده ﺑودﻧد و اﯾن ھردو ﻣﯾرزا ﻋﻣو زادۀ
ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﺎم ﺑوده اﻧد ،و ﻗﺑل از آﻧﮑﮫ ﻋﺑور آن ﺣﺿرت در اﯾﺎم ﻗزاﻗﯾﮭﺎ ﺑﮫ
وﻻﯾت او اﻓﺗﺎده ﺑود ،از ﺿرورت رﻓﺗﮫ ﺑودﻧد ،ﺑﻣﺣﺻﻠﯾﮭﺎ و درﺷﺗﯾﮭﺎء
آﻧﺣﺿرت را از وﻻﯾت ﺧود ﺑدر ﮐرده ﺑود ،و ﺣﺿرت ﭘﺎدﺷﺎه ﮐﮫ ﻣﻔﮭوم
اﻧد اﺻﻼ ً و ﻗطﻌﺎ ً در ﻣﻘﺎم اﻧﺗﻘﺎم آن ﻧﺷدﻧد
ﻣردی و ﻣردﻣﯽ و ﻣروت ﺑوده ،
و ﻓرﻣوده اﻧد ﮐﮫ از ﺟواھر و طﻼ آﻻت ھرﭼﻧد ﮐﮫ دﻟش ﺧواھد ﺑردارد ،و
ﭘﻧﺞ ﺷش ﻗطﺎر ﺷﺗر و ﭘﻧﺞ ﺷش اﺳﺗر ﺑﺎر ھﻣراه ﺑرده ،ﺑﮫ ﺻﺣت وﺳﻼﻣت
رﺧﺻت ﯾﺎﻓﺗﮫ ﺑﺧراﺳﺎن رﻓﺗﮫ وﺣﺿرت ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺗوﺟﮫ ﮐﺎﺑل ﺷدﻧد.
درآن وﻗت ﺗﺣﮑم ﮐﺎﺑل ﻣﺣﻣد ﻣﻘﯾم ،ﭘﺳر ذاﻟﻔﻧون ارﻏون ﮐﮫ ﭘدر ﮐﻼن
ﻧﺎھﯾد ﺑﯾﮕم ﺑود ،داﺷت ،ﮐﺎﺑل را ﺑﻌد از وﻓﺎت اﻟﻎ ﺑﯾﮓ

ﻣﯾرزا از

ﻋﺑداﻟرزاق ﻣﯾرزا ﮔرﻓﺗﮫ و از آن ﻣﯾرزا ﻋﺑداﻟرزاق ﻣذﮐور ﻋﻣو زادۀ
٤٩

ﭘﺎدﺷﺎه ﺑوده ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﮫ دوﻟت ﮐﺎﺑل آﻣدﻧد دو ﺳﮫ روز ﻗﻠﻌﮕﯽ ﺷد و ﺑﻌداز ﭼﻧد
روز ﺑﮫ ﻋﮭد و ﻗول ﮐﺎﺑل را ﺑﮫ ﺑﻧده ﮔﺎن ﺣﺿرت ﭘﺎدﺷﺎه ﺳﭘرده ﺑﺎ ﻣﺎل و
اﺳﺑﺎب ﺧود ﺑﮫ ﻗﻧدھﺎر ﭘﯾش ﭘدر ﺧود رﻓت و ﻓﺗﺢ ﮐﺎﺑل در اواﺧر ﻣﺎه رﺑﯾﻊ
اﻟﺛﺎﻧﯽ ﺳﻧﮫ ) (٩١٠ﻧﮫ ﺻد و ده ﺑوده ﺑﻌد از ﻣﯾر ﺷدن ﮐﺎﺑل ﺑﮫ ﺑﻧﮕش رﻓﺗﻧد
و ﯾﮑﺑﺎره اﻟﺟﮫ ﮐرده ﺑﮫ ﮐﺎﺑل آﻣدﻧد و ﺣﺿرت ﺧﺎﻧم ﮐﮫ واﻟدۀ ﺣﺿرت
ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺷﻧد در ﺷش روز ﺗب ﮐرده از ﻋﺎﻟم ﻓﺎﻧﯽ ﺑﮫ داراﻟﺑﻘﺎء رﺣﻠت
ﻧﻣودﻧد و در ﺑﺎغ ﻧوروزی ﺣﺿرت ﺧﺎﻧم را ﻣﺎﻧدﻧد ،ﺻﺎﺣﺑﺎن ﺑﺎغ ﮐﮫ ﻣردم
وﺻﯾل اﻧﮑﮫ ﺑﺎﺷﻧد ،ﯾﮑﮭزار ﺗﻧﮕﮫ ﻣﺛﻘﺎﻟﯽ داده ﮔذاﺷﺗﻧد ،درﯾن اﺛﻧﺎ ﻓرﻣﺎﻧﮭﺎی
ﺳﻠطﺎن ﺣﺳﯾن ﻣﯾرزا ﺑﺗﺄﮐﯾد آﻣدﻧد ﮐﮫ ،ﻣﺎ ﺧﯾﺎل ﺟﻧﮓ ﺑﺎ اوزﺑﯾﮏ دارﯾم،
اﮔر ﺷﻣﺎ ھم ﺑﯾﺎﯾﯾد ﺑﺳﯾﺎر ﺧوﺑﺳت ،ﺣﺿرت آن ﻣﻌﻧﯽ را از ﺧدا ﻣﯾطﻠﺑﯾدﻧد،

www.enayatshahrani.com
ﻋﺎﻗﺑت اﻻﻣر ﺑﺳوی اﯾﺷﺎن رواﻧﮫ ﮐﻧﻧد ،در اﺛﻧﺎی طﯽ طرﯾق ﺧﺑر آﻣد ﮐﮫ
ﺳﻠطﺎن ﺣﺳﯾن ﻣﯾرزا ﺷﻧﻘﺎر ﺷدﻧد اﻣرای ﺣﺿرت ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻌرض رﺳﺎﻧﯾدﻧد
ﮐﮫ ،ﭼون ﺳﻠطﺎن ﺣﺳﯾن ﻣﯾرزا ﺷﻧﻘﺎر ﺷدﻧد ،ﻣﻧﺎﺳب آﻧﺳت ﮐﮫ ﺑرﮔﺷﺗﮫ
ﺑﮑﺎﺑل ﺑﺎﯾد رﻓت ﺣﺿرت ﻓرﻣودﻧد ﮐﮫ ﭼون اﯾن ﻣﻘدار راه آﻣده اﯾم ﺑﮫ
ﻣﯾرزا ﻋزا ﭘرﺳﯽ ﻧﻣوده ﺑروﯾم ﻋﺎﻗﺑت اﻻﻣر ﻣﺗوﺟﮫ ﺧراﺳﺎن ﺷدﻧد ،ﭼون
از ﺗﺷرﯾف آوردن ﭘﺎدﺷﺎه ﮐﮫ ﻣﯾرزاﯾﺎن ﺷﻧﯾدﻧد ھر ھﻣﮫ ﺑﺎﺳﺗﻘﺑﺎل روان ﺷدﻧد
ﻏﯾر ﺑدﯾﻊ اﻟزﻣﺎن ﻣﯾرزا ﮐﮫ ﺑروﻧد وق ﺑﯾﮓ و ذواﻟﻧون ﺑﯾﮓ اﻣرای ﺳﻠطﺎن
ﺣﺳﯾن ﻣﯾرزا ﺑودﻧد ﭼﻧﯾن ﮔﻔﺗﻧد ﮐﮫ ،ﭼون ﭘﺎدﺷﺎه از ﺑدﯾﻊ اﻟزﻣﺎن ﻣﯾرزا
ﺧوردﻧد ،ﭘﺎﻧزده ﺳﺎﻟﮫ ﻣﻧﺎﺳب ﭼﻧﺎن اﺳت ﮐﮫ ،ﭘﺎدﺷﺎه زاﻧو زده درﯾﺎﺑﻧد،
درﯾن اﺛﻧﺎ ﻗﺎﺳم ﺑﯾﮏ ﮔﻔﺗﮫ ﮐﮫ ﺑﺳﺎل ﺧوردﻧد ،اﻣﺎ ﺑﺗوره ﮐﻼﻧﻧد از ﺑرای آﻧﮑﮫ
ﭼﻧد ﻣرﺗﺑﮫ ﺑﺿرب ﺷﻣﺷﯾر ﻓﺗﺢ ﺳﻣرﻗﻧد ﮐرده اﻧد ،آﺧر ﭼﻧﯾن ﻗرار دادﻧد،
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ﮐﮫ ﯾﮑﻣرﺗﺑﮫ ﭘﺎدﺷﺎه زاﻧو زده درﯾﺎﺑﻧد ،ﺑدﯾﻊ اﻟزﻣﺎن ﻣﯾرزا از ﺟﮭت ﺗﻌظﯾم
ﭘﺎدﺷﺎه ﭘﯾش آﻣده درﯾﺎﺑﻧد ،دراﯾن اﺛﻧﺎ ﭘﺎدﺷﺎه از در درآﻣدﻧد ،ﻣﯾرزا ﻏﺎﻓل
ﺑودﻧد ﮐﮫ ﻗﺎﺳم ﺑﯾﮓ ﻓوطﮥ ﺣﺿرت ﭘﺎد ﺷﺎه را ﮔرﻓﺗﮫ ﮐﺷﯾده ﺑﺎ ﺑرﻧﺗوق ﺑﯾﮓ
و ذواﻟﻧون ﺑﯾﮓ ﮔﻔت ﮐﮫ ﻗرار ﭼﻧﯾن داده ﺑودﻧد ﮐﮫ ،ﻣﯾرزا ﭘﯾش درآﻣده
درﯾﺎﺑﻧد ،دراﯾن اﺛﻧﺎ ﻣﯾرزا ﺑﺎﺿطراب ﺗﻣﺎم ﭘﯾش در آﻣده ﺣﺿرت ﭘﺎدﺷﺎه را
درﯾﺎﻓﺗﻧد ،و ﭼﻧد روزی ﮐﮫ درﺧراﺳﺎن ﺑودﻧد ،ﻣﯾرزاﯾﺎن ھرﮐدام ﺗﮑﻠﯾف
ﻣﯾزﺑﺎﻧﯽ ﻣﯾﻧﻣودﻧد و ﺟﺷﻧﮭﺎی ﻣﯾﮑردﻧد و ﺗﻣﺎﻣﯽ ﺑﺎﻏﺎت و ﻣﺣﻼت را ﺳﯾر
ﻣﯾﻧﻣودﻧد.
ﻣﯾرزاﯾﺎن ﺗﮑﻠﯾف زﻣﺳﺗﺎن ﻧﻣودﻧد ﮐﮫ ﺗوﻗف ﻧﻣﺎﯾﻧد ﮐﮫ ﺑﻌد از زﻣﺳﺗﺎن ﺑﺎ
ﻣﯾﮑﻧﯾم اﻣﺎ اﺻﻼ ً و ﻗطﻌﺎ ً ﻧﺗواﻧﺳﺗﻧد ﺑﺟﻧﮓ ﻗرار داد.
،
اوزﺑﯾﮏ ﺟﻧﮓ
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ﻣدت ھﺷﺗﺎد ﺳﺎل ﺧراﺳﺎن را ﺳﻠطﺎن ﺣﺳﯾن ﻣﯾرزا آﺑﺎدان و ﻣﻌﻣور
ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺑود ،اﻣﺎ ﻣﯾرزاﯾﺎن ﺗﺎ ﺷش ﻣﺎه ﻧﺗواﻧﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺟﺎی ﭘدر را ﻧﮕﺎه دارﻧد،
و ﭼون ﭘﺎدﺷﺎه اﯾﺷﺎن را ﺑﯽ ﭘروا دﯾدﻧد ﺑﮫ ﺟﮭت ﺧرج و ﺧراﺟﺎت اﯾﺷﺎن
ﺟﺎھﺎ ﺗﻌﯾﯾن ﻧﻣوده ﺑودﻧد و ﺑﮫ ﺑﮭﺎﻧﮫ دﯾدن آﻧﺟﺎھﺎ ﺑﺟﺎﻧب ﮐﺎﺑل روان ﺷدﻧد.
و درآن ﺳﺎل ﺑرف ﺑﺳﯾﺎر ﺑﺎرﯾده ﺑود ،راھﮭﺎ ﻏﻠط ﮐردﻧد ،ﺣﺿرت و
ﻗﺎﺳم ﺑﯾﮓ ازﺑرای ﻧزدﯾﮑﯽ راه ،اﯾن راه را اﺧﺗﯾﺎر ﻧﻣوده ﺑودﻧد واﻻ اﻣرای
دﯾﮕر ﮐﻧﮕﺎﯾش داده ﺑودﻧد ،ﭼون ﮐﮫ ﮔﻔﺗﮫ اﻣراھﺎ ﻧﮑردﻧد ،اﯾن ھﺎ ھرﯾﮏ
ﺗﻐﺎﻓل ﮐرده ،ﻣﯾرﻓﺗﻧد .ﺣﺿرت و ﻗﺎﺳم ﺑﯾﮓ ﻣﻊ ﭘﺳران ﺧود ﺗﺎ ﺳﮫ ﭼﮭﺎر
روز ﺑرف دور ﮐرده راه را طﯾﺎر ﻣﯾﮑردﻧد ،و ﻣردم ﻟﺷﮑر از ﻋﻘب
ﻣﯾﮕذﺷﺗﻧد .ﺑﺎ اﯾن روش ﺗﺎ ﺑﮫ ﻏورﺑﻧد رﺳﯾدﻧد و درآﻧﺟﺎ ازھزارھﺎی ﺑﺎﻏﯽ
ﺑﮫ ﺣﺿرت وا ﺧورده ﺟﻧﮓ ﮐردﻧد .از ﮔﺎو و ﮔوﺳﻔﻧد ﺑﺳﯾﺎر و اﺷﯾﺎی
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ﺑﯾﺷﻣﺎر از ﻣردم ھزارھﺎ ﺑدﺳت ﻣردم ﭘﺎدﺷﺎھﯽ اﻓﺗﺎد و ﺑﺎ وﻟﺟﮫ ﺑﯾﺣد ﻣﺗوﺟﮫ
ﮐﺎﺑل ﺷدﻧد.
در ﭘﺎی ﻣﻧﺎر ﮐﮫ رﺳﯾدﻧد ،ﺷﻧﯾدﻧد ﮐﮫ ﻣﯾرزا ﺧﺎن و ﻣﯾرزا ﻣﺣﻣد ﺣﺳﯾن
ﮐورﮔﺎن ﺑﺎﻏﯽ ﺷده اﻧد و ﮐﺎﺑل را ﻗﺑل دارﻧد .ﺑﻣردم ﮐﺎﺑل ﺣﺿرت ﭘﺎدﺷﺎه
ﻓرﻣﺎﻧﮭﺎی دﻟداری ودﻻﺳﺎﯾﯽ ﻧوﺷﺗﮫ ﻓرﺳﺗﺎدﻧد ﮐﮫ ﻣرداﻧﮫ ﺑﺎﺷﯾد ،ﻣﺎھم آﻣدﯾم.
در ﺑﺎﻻی ﮐوه ﺑﯽ ﺑﯽ ﻣﺎھروی آﺗش ﺧواھم اﻧداﺧت وﺷﻣﺎ ھم درﺑﺎﻻی
ﺧزاﻧﮫ ﺧﺎﻧﮫ آﺗش اﻧدازﯾد ﺗﺎ داﻧﯾم ﮐﮫ از آﻣدن ﻣﺎ ﺧﺑر دار ﺷده اﯾد ،وﻗت
ﺻﺑﺢ از آﻧﺟﺎﻧب ﺷﻣﺎ ،و از اﯾن ﺟﺎﻧب ﻣﺎ ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﻏﻧﯾم ﺧواھﯾم ﺷد ،اﻣﺎ ﺗﺎ
آﻣدن ﻣردم ﻗﻠﻌﮫ ﺣﺿرت ﺟﻧﮓ ﮐرده و ﻓﺗﺢ ﮐرده ﺑودﻧد.
ﻣﯾرزا ﺧﺎن در ﺧﺎﻧﮥ واﻟدۀ ﺧود ﮐﮫ ﺧﺎﻟﮥ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑودﻧد ﭘﻧﮭﺎن ﺷدﻧد آﺧر
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ﺧﺎﻧم ﭘﺳر ﺧودرا آورده ﮔﻧﺎه طﻠﺑﯾدﻧد و ﻣﯾرزا ﻣﺣﻣد ﺣﺳﯾن در ﺧﺎﻧﮥ ﮐوچ
ﺧود ﮐﮫ ﺧﺎﻟﮥ ﺧورد ﭘﺎدﺷﺎه ﺑود از وھم ﺟﺎن ﺧود را در ﻣﻔرش اﻧداﺧﺗﮫ،
ﺧدﻣﺗﮑﺎری را ﮔﻔت ﮐﮫ ﺑرﺑﻧد ،ﻋﺎﻗﺑت اﻻﻣر ﻣردم ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺧﺑردار ﺷده،
ﻣﯾرزا ﻣﺣﻣد ﺣﺳﯾن را از ﻣﻔرش ﺑر آورده ﭘﯾش ﭘﺎدﺷﺎه آوردﻧد .ﻋﺎﻗﺑت
اﻻﻣر ﺑﺧﺎطر ﺧﺎﻟﮫ ھﺎی ﺧود ﮔﻧﺎه ﻣﯾرزا ﻣﺣﻣد ﺣﺳﯾن را ﺑﺧﺷﯾدﻧد و ﺑﮫ
ﺧﺎﻧﮥ ﺧﺎﻟﯽ ﺧﺎﻟﮫ ھﺎی ﺧود ﺑﮫ دﺳﺗور ﺳﺎﺑق آﻣد و رﻓت ھر روزه و رﻋﺎﯾت
ﺧﺎطر ﺑﯾﺷﺗر از ﭘﯾﺷﺗر ﻣﯽ ﮐردﻧد ﺗﺎ ﻏﺑﺎر ﺧﺎطر ﮐﻠﻔت ﺑﺧﺎطر ﺧﺎﻟﮭﺎی ﻧﮫ
ﻧﺷﯾﻧد و درﺳﺎﺣت ﺟﺎ و ﺟﺎﮔﯾر ﺗﻌﯾﯾن ﻧﻣودﻧد.
و ﮐﺎﺑل را از ﻗﺑل ﻣﯾرزا ﺧﺎن ﺧﻼص ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺧدای ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺑﺎﯾﺷﺎن
ارزاﻧﯽ داﺷت ،و در آﻧوﻗت ﺑﯾﺳت وﺳﮫ ﺳﺎﻟﮫ ﺑودﻧد و ھﯾﭻ ﻓرزﻧدی ﻧداﺷﺗﻧد
و در آرزوی ﻓرزﻧد ﺑﺳﯾﺎرﺑودﻧد ،و در ھﻔده ﺳﺎﻟﮕﯽ ازﻋﺎﯾﺷﮫ ﺳﻠطﺎن ﺑﯾﮕم
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دﺧﺗر ﺳﻠطﺎن اﺣﻣد ﻣﯾرزا ،دﺧﺗری ﺗوﻟد ﺷده ﺑود و در ﺳﮫ ﻣﺎھﮕﯽ ﻓوت
ﺷد ،و ﮔرﻓﺗن ﮐﺎﺑل ﺧدای ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻣﺑﺎرک ﮐرده ﮐﮫ ھژده ﻓرزﻧد ﺷد.
اول از آﮐم ﮐﮫ ﻣﺎھم ﺑﯾﮕم ﺑﺎﺷﻧد ،ﺣﺿرت ھﻣﺎﯾون ﭘﺎدﺷﺎه و ﺑﺎرﺑول
ﻣﯾرزا و ﻣﮭرﺟﮭﺎن و اﯾﺷﺎن دوﻟت و ﻓﺎروق ﻣﯾرزا دﯾﮕر ﻣﻌﺻوﻣﮫ ﺳﻠطﺎن
ﺑﯾﮕم دﺧﺗر ﺳﻠطﺎن اﺣﻣد ﻣﯾرزا ،در ﺣﯾن زاﯾﯾدن ﻓوت ﺷد ،ﻧﺎم ﻣﺎدر را ﺑﮫ
دﺧﺗر ﻣﺎﻧدﻧد .و از ﮔﻠرخ ﺑﯾﮕم ﮐﺎﻣران ﻣﯾرزا و ﻋﺳﮑری ﻣﯾرزا و ﺷﺎھرخ
ﻣﯾرزا و ﺳﻠطﺎن اﺣﻣد ﻣﯾرزا و ﮔﻠﻌذار ﺑﯾﮕم .و از دﻟدار ﺑﯾﮕم ﮔﻠرﻧﮓ ﺑﯾﮕم
و ﮔﻠﭼﮭره ﺑﯾﮕم و ھﻧدال ﻣﯾرزا و ﮔﻠﺑدن ﺑﯾﮕم و آﻟور ﻣﯾرزا.
ﻏرض ﮐﮫ ﮔرﻓﺗن ﮐﺎﺑل را ﺷﮕون ﮔرﻓﺗﮫ ﺑودﻧد ﮐﮫ ھﻣﮫ ﻓرزﻧدان در
ﮐﺎﺑل ﺷده اﻧد ﻏﯾر دو ﺑﯾﮕم ﮐﮫ در ﺧوﺳت ﺷده اﻧد ،ﻣﮭرﺟﺎن ﺑﯾﮕم از ﻣﺎھم
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ﺑﯾﮕم و ﮔﻠرﻧﮓ ﺑﯾﮕم از دﻟدار ﺑﯾﮕم.
ﺗوﻟد ﺣﺿرت ھﻣﺎﯾون ﭘﺎدﺷﺎه ﮐﮫ ﭘﺳر ﮐﻼن ﺣﺿرت ﻓردوس ﻣﮑﺎﻧﯽ
اﻧد ،وﻻدت ﻣﺑﺎرک اﯾﺷﺎن در ﺷب ﺳﮫ ﺷﻧﺑﮫ ﭼﮭﺎرم ذی ﻗﻌده ﺳﻧﮫ ) ٩١٣ﻧﮫ
ﺻد و ﺳﯾزده ( ،در ارگ ﮐﺎﺑل در وﻗت ﮐﮫ آﻓﺗﺎب در ﺑرج ﺣوت ﺑود،
ﺗوﻟد ﺷدﻧد ،و در ھﻣﺎن ﺳﺎل ﺣﺿرت ﻓردوس ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺧودرا ﻓرﻣودﻧد ﺑﮫ
اﻣرا و ﺳﺎﯾراﻟﻧﺎس ﮐﮫ ﻣرا ﺑﺎﺑرﭘﺎدﺷﺎه ﮔوﯾﯾد و اﻻ اواﯾل ﻗﺑل از ﺗوﻟد
ﺣﺿرت ھﻣﺎﯾون ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﯾرزا ﺑﺎﺑر ﻣوﺳوم و ﻣرﺳوم ﺑودﻧد ﺑﻠﮑﮫ ھﻣﮫ
ﭘﺎدﺷﺎه زاده ھﺎ را ﻣﯾرزا ﻣﯽ ﮔﻔﺗﻧد ،و در ﺳﺎل ﺗوﻟد ،اﯾﺷﺎن ﺧود را ﺑﺎﺑر
ﭘﺎدﺷﺎه ﮔوﯾﺎﻧﯾدﻧد .ﺗﺎرﯾﺦ ﺗوﻟد ﺣﺿرت ﺟﻧت آﺷﯾﺎﻧﯽ ﺳﻠطﺎن ھﻣﺎﯾون ﺧﺎن
ﯾﺎﻓﺗﮫ اﻧد ،و دﯾﮕر ﺷﺎه ﻓﯾروز ﻗدر ﯾﺎﻓﺗﮫ اﻧد.

٥٣

و ﺑﻌد از ﺗوﻟد ﻓرزﻧدان ﺧﺑر آﻣد ﮐﮫ ﺷﺎھﯽ ﺑﯾﮓ ﺧﺎن را ﺷﺎه اﺳﻣﺎﻋﯾل
ﮐﺷت .ﺣﺿرت ﭘﺎدﺷﺎه ﮐﺎﺑل را ﺑﮫ ﻧﺎﺻر ﻣﯾرزا داده ،ﺧود اھل و ﻋﯾﺎل و
ﻓرزﻧدان ﮐﮫ ھﻣﺎﯾون ﭘﺎدﺷﺎه و ﻣﮭرﺟﮭﺎن ﺑﯾﮕم و ﺑﺎرﺑول ﻣﯾرزا و ﻣﻌﺻوﻣﮫ
ﺳﻠطﺎن ﺑﯾﮕم و ﻣﯾرزا ﮐﺎﻣران ﺑﺎﺷﻧد ،ھﻣراه ﮔرﻓﺗﮫ ﻣﺗوﺟﮫ ﺳﻣرﻗﻧد ﺷدﻧد ،و
ﺑﺎﻣداد ﺷﺎه اﺳﻣﺎﻋﯾل ﻓﺗﺢ ﺳﻣرﻗﻧد ﮐردﻧد ،و ﺗﺎ ھﺷت ﻣﺎه ﺗﻣﺎﻣﯽ ﻣﺎوراءاﻟﻧﮭر
در ﺗﺣت ﺗﺻرف اﯾﺷﺎن ﺑود ،و از ﻧﺎﻣواﻓﻘﯽ ﺑرادران و ﻣﺧﺎﻟﻔت اھل ﻣﻐل
در ﮐول ﻣﻠﮏ از ﻋﺑﯾد ﷲ ﺧﺎن ﺷﮑﺳت ﯾﺎﻓﺗﻧد و ﻧﺗواﺳﺗﻧد در آن وﻻﯾت
ﺑود .ﭘس ﺟﺎﻧب ﺑدﺧﺷﺎن و ﮐﺎﺑل ﻣﺗوﺟﮫ ﺷدﻧد ،و دﯾﮕر ﺧﯾﺎل ﻣﺎوراءاﻟﻧﮭر
از ﺳر ﺑدر ﮐردﻧد ،و در ﺳﻧﮫ ﻧﮫ ﺻد و ده ) (٩١٠وﻻﯾت ﮐﺎﺑل ﻣﯾﺳر ﺷده
ﺑود .داﯾم درﯾن ھوس ﺑودﻧد ﮐﮫ در ھﻧدوﺳﺗﺎن درآﯾﻧد و از ﺳﺳت رای اﻣرا
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و ﻧﺎﻣواﻓﻘﯽ ﺑرادران ﻣﯾﺳر و ﻣﺳﺧر ﻧﻣﯽ ﺷد ،آﺧراﻟوﻗت ﮐﮫ ﺑرادران رﻓﺗﻧد
و از اﻣراﯾﺎن ھﻣﭼو ﮐﺳﯽ ﻧﻣﺎﻧد ﮐﮫ ﺧﻼف ﻣﻘﺻود اﯾﺷﺎن ﺗواﻧﻧد ﺣﮑﺎﯾﺗﯽ
ﮐرد ،در ﺳﻧﮫ ﻧﮫ ﺻد و ﺑﯾﺳت وﭘﻧﺞ ) (٩٢٥ﺑﺟور را ﺑﮫ ﺟﻧﮓ در دو ﺳﮫ
ﮔری ﮔرﻓﺗﻧد ،و ﻣردم ﺑﺟور را ﻗﺗل ﻋﺎم ﮐردﻧد .و در روز ﻣذﮐور ﻣﻠﮏ
ﻣﻧﺻور ﯾوﺳﻔزی ﮐﮫ ﭘدر اﻓﻐﺎﻧﯽ آﻏﺎﭼﮫ ﺑﺎﺷد آﻣده ﺣﺿرت را ﻣﻼزﻣت
ﮐرد .ﺣﺿرت ﭘﺎدﺷﺎه دﺧﺗرش اﻓﻐﺎﻧﯽ ،آﻏﺎﭼﮫ را ﮔرﻓﺗﮫ و در ﻋﻘد ﺧود
درآوردﻧد و ﻣﻠﮏ ﻣﻧﺻور را رﺧﺻت دادﻧد ،و اﺳپ و ﺳر و ﭘﺎی
ﭘﺎدﺷﺎھﺎﻧﮫ ﻋﻧﺎﯾت ﻓرﻣودﻧد ﮐﮫ رﻓﺗﮫ ﻣردم و رﻋﺎﯾﺎ وﻏﯾره را آورده ﺑوطن
ھﺎی ﺧود آﺑﺎدان ﺳﺎزد .و ﻗﺎﺳم ﺑﯾﮓ ﮐﮫ در ﮐﺎﺑل ﺑود ﻋرﺿﮫ داﺷت ﻓرﺳﺗﺎد
ﮐﮫ ﺷﺎه زاده ﻧو ﺗوﻟد ﺷد .ﺑﺷﮕون ﻓﺗﺢ ھﻧد و ﺗﺧت اھﻠش ﮔﺳﺗﺎﺧﯽ ﮐرده
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ﻧوﺷﺗﮫ ام .دﯾﮕر ﭘﺎدﺷﺎه ﺻﺎﺣب اﻧد ،ھرﭼﮫ رﺿﺎی اﯾﺷﺎن ،ﭘﺎدﺷﺎه در
ﺳﺎﻋت ﻣﯾرزا ھﻧدال ﻧﺎم ﻧﮭﺎدﻧد.
و ﺑﻌد ﻓﺗﺢ ﺑﺟور ﺑﺟﺎﻧب ﺑﮭﯾره روان ﺷدﻧد و در ﺑﮭﯾره آﻣدﻧد و ﺗﺎﻻن
ﻧﮑرده اﻻﻣﺎن داده ﭼﮭﺎرﻟﮏ ﺷﺎھرﺧﯽ ﮔرﻓﺗﮫ ﺑﻣردم ﻟﺷﮑر ﺑﻌدد ﻧوﮐر ﺗﻘﺳﯾم
ﮐرده ﻣﺗوﺟﮫ ﮐﺎﺑل ﺷدﻧد.
درﯾن اﺛﻧﺎ از ﻣردم ﺑدﺧﺷﺎن ﻋرﺿﮫ داﺷت آﻣد ﮐﮫ ﻣﯾرزا ﺧﺎن ﻓوت
ﺷد ،ﻣﯾرزا ﺳﻠﯾﻣﺎن ﺧورد ﺳﺎل و اوزﺑﯾﮓ ﻧزدﯾﮏ ،ﻓﮑر اﯾن وﻻﯾت ﺑﮑﻧﯾد
ﮐﮫ ﻣﺑﺎدا ﺑدﺧﺷﺎن از دﺳت ﺑرود .ﺗﺎ ﻓﮑر ﺑدﺧﺷﺎن ﮐردن واﻟده ﻣﯾرزا
ﺳﻠﯾﻣﺎن ﻣﯾرزای ﻣذﮐور را ﮔرﻓﺗﮫ آورده ﺑود ﺣﺿرت ﭘﺎدﺷﺎه ﺣﺳب اﻟﻣدﻋﺎ
و ﺧﺎطر ﺧواه اﯾﺷﺎن ﺟﺎی ﻧﺷﺳت و ﺟﺎﮔﯾر ﭘدر ﺗﻌﯾﯾن ﻧﻣودﻧد ،و ﺑدﺧﺷﺎن
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را ﺑﮫ ھﻣﺎﯾون ﭘﺎدﺷﺎه دادﻧد و ھﻣﺎﯾون ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺗوﺟﮫ آﻧﺻوﺑﮫ ﮔﺷﺗﻧد.
ﺣﺿرت ﭘﺎدﺷﺎه و آﮐم ھم ﻣﺗﻌﺎﻗب ﺑﮫ ﺑدﺧﺷﺎن رﻓﺗﻧد و ﭼﻧد روزی ﺑﺎ
ﯾﮑدﯾﮕر ﺑﺎھم ﮔذراﻧدﻧد .ﺣﺿرت ھﻣﺎﯾون ﭘﺎدﺷﺎه آﻧﺟﺎ ﻣﺎﻧدﻧد و ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﺎم و
آﮐم ﺑﮫ ﮐﺎﺑل آﻣدﻧد و ﺑﻌد ﭼﻧد ﮔﺎه ﻣﺗوﺟﮫ ﻗﻼت و ﻗﻧدھﺎر ﺷدﻧد و در ﺳﺎﻋت
ﮐﮫ ﺑﮫ ﻗﻼت رﺳﯾدﻧد ،ﻓﺗﺢ ﮐرده ﻣﺗوﺟﮫ ﻗﻧدھﺎر ﺷدﻧد ،و ﻣردم ﻗﻧدھﺎر ﺗﺎ ﯾﮏ
و ﻧﯾم ﺳﺎل در ﻗﻠﻌﮫ ﺑﻧدی ﺑودﻧد .ﺑﻌد ﯾﮏ و ﻧﯾم ﺳﺎل ﺑﮫ ﺟﻧﮓ و ﺟدل ﺑﺳﯾﺎر
ﻗﻧدھﺎر را ﺑﮫ ﻋﻧﺎﯾت اﻟﮭﯽ ﻓﺗﺢ ﻧﻣودﻧد و زر ﺑﺳﯾﺎر ﺑدﺳت اﻓﺗﺎده و ﺑﮫ ﺳﭘﺎھﯽ
و ﻣردم ﻟﺷﮑر زرھﺎ و ﺷﺗرھﺎ ﺑﺧش ﮐردﻧد و ﻗﻧدھﺎر را ﺑﮫ ﻣﯾرزا ﮐﺎﻣران
دادﻧد ،و ﺧود ﻣﺗوﺟﮫ ﮐﺎﺑل ﺷدﻧد.
روز ﺟﻣﻌﮫ ﻏره ﺻﻔر ﺳﻧﮫ ﻧﮫ ﺻد و ﺳﯽ و دو ) (٩٣٢ﮐﮫ آﻓﺗﺎب در
ﺑرج ﻗوس ﺑود ،ﭘﯾش ﺧﺎﻧﮫ ﺑرآورده ،از ﭘﺷﺗﮫ ﯾﮏ ﻟﻧﮕﮫ ﮔذﺷﺗﮫ و در ﺟﻠﮕﮥ
٥٥

دﯾﮫ ﯾﻌﻘوب ﻧزول اﺟﻼل ﻓرﻣودﻧد .دﯾﮕر از آﻧﺟﺎ ﻣﻘﺎم ﮐردﻧد و روز دﯾﮕر
ﮐوچ ﺑﮑوچ ﻣﺗوﺟﮫ ھﻧدوﺳﺗﺎن ﺷدﻧد و از ﺳﻧﮫ ﻧﮫ ﺻد و ﺳﯽ وﭘﻧﺞ درﯾن
ھﻔت ھﺷت ﺳﺎل ﭼﻧد ﻣرﺗﺑﮫ ﻟﺷﮑر ﺑﮫ ﺟﺎﻧب ھﻧدوﺳﺗﺎن ﮐﮫ ﮐرده اﻧد در ھر
ﻣرﺗﺑﮫ وﻻﯾﺗﯽ و ﭘرﮔﻧﮫ ﺗﺳﺧﯾر ﻣﯾﻧﻣوده اﻧد ،ﻣﺛل ﺑﮭﯾره و ﺑﺎﺟور و ﺳﯾﺎﻟﮑوت
و دﯾﯾﺎﻟﭘور و ﻻھور وﻏﯾره ،ﺗﺎ آﻧﮑﮫ ﻣرﺗﺑﮫ ﭘﻧﺟم روز ﺟﻣﻌﮫ ﻏره ﺻﻔر ﺳﻧﮫ
ﻧﮫ ﺻد و ﺳﯽ ودو ) (٩٣٢از دﯾﮫ ﯾﻌﻘوب ﻧزول اﺣﻼل ﮐوچ ﺑﮑوچ ﻣﺗوﺟﮫ
ھﻧدوﺳﺗﺎن ﺷدﻧد و ﻻھور و ﺳرھﻧد و ھر وﻻﯾت ﮐﮫ در ﺳر راه ﺑود ﻓﺗﺢ
ﮐردﻧد ،ﺑﺗﺎرﯾﺦ ھﺷﺗم ﻣﺎه رﺟب روز ﺟﻣﻌﮫ ﺳﻧﮫ ﻧﮫ ﺻد و ﺳﯽ ودو )(٩٣٢
در ﭘﺎﻧﯽ ﭘت ﺑﮫ ﺳﻠطﺎن اﺑراھﯾم ﺑن ﺳﻠطﺎن ﺳﮑﻧدر ﺑن ﺑﮭﻠول ﻟودی ﺟﻧﮓ
ﺻف ﮐرده ،ﺑﮫ ﻋﻧﺎﯾت اﻟﮭﯽ ﻏﺎﻟب آﻣدﻧد ،و ﺳﻠطﺎن اﺑراھﯾم در آن ﺟﻧﮓ
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ﮐﺷﺗﮫ ﮔﺷﺗﮫ ﺷد ،و اﯾن ﻓﺗﺢ ﻣﺣض ازﻋﻧﺎﯾت اﻟﮭﯽ ﺑود ،از ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ
ﺳﻠطﺎن اﺑراھﯾم ﯾﮏ ﻟﮏ و ھﺷﺗﺎد ھزار ﺳوار داﺷت و ﺑﺎ ھزار و ﭘﻧﺟﺻد
زﻧﺟﯾر ﻓﯾل ﻣﺳت ،و ﻟﺷﮑر ﺣﺿرت ﭘﺎدﺷﺎه ﺧود ﻣﻊ ﺳوداﮔر و ﻧﯾﮏ و ﺑد،
دوازده ھزار ﮐس ﺑوده و ﺳﭘﺎھﯽ ﮐﺎر آﻣدﻧﯽ ،ﻧﮭﺎﯾﺗش ﺷش ،ھﻔت ھزار
ﮐس ﺑود .و ﺧزاﻧﮫ ﭘﻧﺞ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑدﺳت اﯾﺷﺎن اﻓﺗﺎد ،و ھﻣﮫ را ﺑﺧش ﮐردﻧد،
درﯾن اﺛﻧﺎ اﻣرای ھﻧدوﺳﺗﺎن ﻋرض ﮐردﻧد ﮐﮫ ،در ھﻧدوﺳﺗﺎن ﻋﯾب اﺳت
ﺧزﯾﻧﮫ ﭘﺎدﺷﺎھﺎن ﻣﺎﺿﯽ را ﺧرج ﮐردن ،ﺑﻠﮑﮫ ﺧزﯾﻧﮫ را اﺿﺎﻓﮫ ﻧﻣوده،
ﺟﻣﻊ ﮐﻧﻧد و ﺣﺿرت ،ﺑرﻋﮑس آن ﮐردﻧد ﮐﮫ ﺗﻣﺎﻣﯽ ﺧزﯾﻧﮫ ھﺎ را ﺑﺧش
ﮐردﻧد .و ﺧواﺟﮫ ﮐﻼن ﺑﯾﮓ ﭼﻧد ﻣرﺗﺑﮫ رﺧﺻت ﮐﺎﺑل طﻠﺑﯾدﻧد ﮐﮫ ﻣزاج ﻣن
ﺑﮫ ھوای ھﻧد ﻣواﻓق ﻧﯾﺳت ،اﮔر رﺧﺻت ﺷود ﭼﻧد ﮔﺎه در ﮐﺎﺑل آﻧﺟﺎ ﺑﺎﺷم،
وﺣﺿرت ﺑﮫ ﺟداﯾﯽ ﺧواﺟﮫ اﺻﻼ ً و ﻗطﻌﺎ ً راﺿﯽ ﻧﺑودﻧد ،آﺧر ﭼون دﯾدﻧد
٥٦

ﮐﮫ ﺧواﺟﮫ ﺑﺳﯾﺎر ﻣﺑﺎﻟﻐﮫ دارﻧد ،رﺧﺻت دادﻧد و ﻓرﻣودﻧد ﮐﮫ ،ﭼون
ﻣﯾروﯾد ،ﺗﺣﻔﮫ و ھدﯾﮥ ھﻧد را ﮐﮫ از ﻓﺗﺢ ﺳﻠطﺎن اﺑراھﯾم ﺑدﺳت اﻓﺗﺎده ،ﺑﮫ
وﻟﯽ ﻧﻌﻣﺗﯾﺎن و ھﻣﺷﯾره ھﺎ و اھل ﺣرم ﻣﯾﺧواھم ﻓرﺳﺗﯾم ،ھﻣراه ﺑرﯾد و
ﻣﻔﺻل ﻧوﺷﺗﮫ ﻣﯾدھﯾم .از روی ﻣﻔﺻل ﺗﻘﺳﯾم ﻧﻣﺎﯾﯾد ،و ﺑﮕوﯾﯾد ﮐﮫ در ﺑﺎغ و
دﯾواﻧﺧﺎﻧﮫ ،ھر ﮐدام ﺑﯾﮕﻣﺎن ،ﺳراﭘرده ھﺎ ،و ﭼﺎدرھﺎ ﻋﻼﺣﯾده ﺑزﻧﻧد ،و
ﻣﻌرﮐﮫ ﺧوﺑﯽ ﮐرده و ﺳﺟده ﺷﮑر ﺣق ﺳﺑﺣﺎﻧﮫ ﺑﺟﺎ آورﻧد ،ﮐﮫ ﻓﺗﺣﯽ ﮐﻠﯽ
روی ﻧﻣوده و ﺑﮭر ﺑﯾﮕﯽ ﺑدﯾن ﺗﻔﺻﯾل رﺳﺎﻧﻧد ،ﯾﮏ ﭘﺎﺗر ﺧﺎﺻﮫ از ﭘﺎﺗران
ﺳﻠطﺎن اﺑراھﯾم ﺑﺎ ﯾﮏ رﮐﯾﺑﯽ طﻼ ،ﭘر ﺟواھر و ﻟﻌل و ﻣروارﯾد ،ﯾﺎﻗوت،
اﻟﻣﺎس و زﻣرد و ﻓﯾروزه و زﺑرﺟد و ﻋﯾن اﻟﮭرو ،و درﺧواﻧﭼﮫ ﺻدﻓﯽ ﭘر
اﺷرﻓﯽ و در دوﺧوان دﯾﮕر ﺷﺎھرﺧﯽ و ھر ﺟﻧﺳﯽ ﭘﺎرﭼﮫ ھﺎی ﺗوﻗوز
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ﺗوﻗوز ﮐﮫ ﭼﮭﺎرﺧوان و ﯾﮏ رﮐﯾﺑﯽ و ﯾﮏ ﭘﺎﺗروﯾﮏ رﮐﯾﺑﯽ ﺟواھر و ھر
ﯾﮏ ﺧوان ،از ھر ﺟﻧس اﺷرﻓﯽ و ﺷﺎھرﺧﯽ ،ﮐﮫ ﺣﮑم ﮐرده ﺑود و رﮐﯾﺑﯽ
ﺟواھر و ھﻣﺎن ﭘﺎﺗر را ﮐﮫ ﺑﮫ وﻟﯽ ﻧﻌﻣﺗﯾﺎن ﺧود ﭘﯾﺷﮑش ﮐرده ام آﻧﮭﺎ را
درﻋﻘب آن ﮔذراﻧﻧد ،و ﺧواھران و ﻓرزﻧدان و ﺣرﻣﺎن و ﺧوﯾﺷﺎوﻧدان و
ﺑﯾﮕﻣﺎن و آﻏﮫ ھﺎ و اﻧﮕﮭﺎ و ﮐوﮐﮭﺎ و آﻏﮫ ﭼﮫ ھﺎ و ھﻣﮫ دﻋﺎ ﮔوﯾﺎن از ﺟرا
و اﺷرﻓﯽ و ﺷﺎھرﺧﯽ و ﭘﺎرﭼﮫ ﺟدا ﺟدا ﺑدھﻧد ،از روی ﻣﻔﺻل ،ﺑدﯾن
ﺗرﺗﯾب دادﻧد ،ﺗﺎ ﺳﮫ روز در ﺑﺎغ و دﯾواﻧﺧﺎﻧﮥ ﻣذﮐور ﺧوﺷﺣﺎﻟﯽ و ﻣﻌرﮐﮫ
داﺷﺗﻧد ،ﺳراﻓراز ﮔﺷﺗﻧد ،و ﺑﮫ دﻋﺎ و دوﻟت ﺣﺿرت ،ﻓﺎﺗﺣﮫ ﺧواﻧده ،و
ﺧوﺷﺣﺎل ﺷده ﺳﺟدات ﺷﮑر ﺑﺟﺎ آوردﻧد .و ﺑدﺳت ﺧواﺟﮫ ﮐﻼن ﺑﯾﮓ ﺑﮫ
ﻋﻣوی ﻋﺳس ﯾﮏ اﺷرف ﮐﻼن ﺑوزن ﺳﮫ ﺳﯾر ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﮐﮫ ﭘﺎﻧزده ﺳﯾر
ھﻧدی ﺑﺎﺷد و ﺑﮫ ﺧواﺟﮫ ﮔﻔﺗﮫ ﺑودﻧد ،اﮔر ﻋﺳس از ﺷﻣﺎ ﭘرﺳﯾد ﮐﮫ ﺣﺿرت
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ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﮫ ﻣن ﭼﮫ ﻓرﺳﺗﺎده اﺳت ،ﺧــواھﯾد ﮔـﻔت ﮐﮫ ﯾﮏ اﺷرﻓﯽ ،و ﭼـون
ﻓﯽ اﻟﺣﻘﯾﻘﮫ ﯾﮑﯽ ﺑوده ،ﺗﻌﺟب ﮐرده ﺗﺎ ﺳﮫ روز ﮐﺎھﯾد .ﺣﮑم ﺑود ﮐﮫ اﺷرﻓﯽ
را ﺳوراخ ﮐرده و ﭼﺷﻣش را ﺑﺳﺗﮫ و در ﮔردﻧش اﻧداﺧﺗﮫ درون ﺣرم
ﻓرﺳﺗﯾد ،ﺑﻣﺟردی ﮐﮫ اﺷرﻓﯽ ﺳوراخ ﮐرده در ﮔردﻧش اﻧداﺧﺗﮫ از ﮔراﻧﯽ
طرﻓﮫ ﺑﯽ طﺎﻗﺗﯽ و اﺿطراب و ﺧوﺷﺣﺎﻟﯽ ﻣﯾﮑرد و ﺑﮫ دو دﺳت اﺷرﻓﯽ را
ﮔرﻓﺗﮫ طرﻓﮕﯾﮭﺎ ﻣﯾﮑرد ﮐﮫ ﮐﺳﯽ اﺷرﻓﯽ ﻣرا ﻧﮕﯾرد ،و از ﺑﯾﮕﻣﺎن ھم ھر
ﮐدام ده دوازده اﺷرﻓﯽ دادﻧد ،ﺗﺎ ﻗرﯾب ھﻔﺗﺎد و ھﺷﺗﺎد اﺷرﻓﯽ ﺷد.
و ﺑﻌد از آﻣدن ﺧواﺟﮫ ﮐﻼن ﺑﯾﮓ ﺑﮫ ﮐﺎﺑل ،در آﮔره ھﻣﺎﯾون ﭘﺎدﺷﺎه و
ھﻣﮫ ﻣﯾرزاﯾﺎن و ﺳﻠطﺎﻧﺎن و اﻣرا از ﺧزاﻧﮫ ھﺎ ﺑﺧش ﮐردﻧد ،و ﺑﺎطراف و
ﺟواﻧب و وﻻﯾت ھﺎ ﻓرﻣﺎن ھﺎی ﺑﮫ ﺗﺎﮐﯾد ﻓرﺳﺗﺎدﻧد ﮐﮫ ،ھرﮐس در ﻣﻼزﻣت
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ﻣﺎ ﺑﯾﺎﯾد ،رﻋﺎﯾت ھﺎی ﮐﻠﯽ ﺧواھﯾم ﮐرد ،ﻋﻠﯽ اﻟﺧﺻوص آﻧﮭﺎﯾﮑﮫ ﭘدر و آﺑﺎ
و اﺟداد ﻣﺎ را ﺧدﻣت ﮐرده اﻧد ،اﮔر ﺑﯾﺎﯾﻧد در ﻓراﺧور اﻧﻌﺎﻣﺎت ﺧواھﻧد
ﯾﺎﻓت ،و از ﻧﺳل ﺻﺎﺣﺑﻘرآن ﺑﺎ ﭼﻧﮕﯾز ﺧﺎﻧﯽ ھر ﮐﮫ ﺑﺎﺷد ﻣﺗوﺟﮫ درﮔﮫ ﻣﺎ
ﮔردد ،ﺣق ﺳﺑﺣﺎﻧﮫ ﻣﻣﺎﻟﮏ ھﻧدوﺳﺗﺎن را ﺑﮫ ﻣﺎ اﻋطﺎ ﮐرده ،ﺑﯾﺎﯾﻧد ﺗﺎ دوﻟت
را ﺑﮫ ھم ﺑﯾﻧﯾم و از دﺧﺗر ﺳﻠطﺎن اﺑو ﺳﻌﯾد ﻣﯾرزا ،ھﻔت ﺑﯾﮕم آﻣده ﺑودﻧد،
ﮔوھرﺷﺎد ﺑﯾﮕم و ﻓﺧر ﺟﮭﺎن ﺑﯾﮕم و ﺧدﯾﺟﮫ ﺳﻠطﺎن ﺑﯾﮕم و ﺑدﯾﻊ اﻟﺟﻣﺎل
ﺑﯾﮕم و آق ﺑﯾﮕم و ﺳﻠطﺎن ﺑﺧت و زﯾﻧب ﺳﻠطﺎن ﺧﺎﻧم دﺧﺗر ﺗﻐﺎی ﭘﺎدﺷﺎه
ﺳﻠطﺎن ،ﻣﺣﻣود ﺧﺎن و ﻣﺣب ﺳﻠطﺎن ﺧﺎﻧم دﺧﺗر اﻻﭼﮫ ﺧﺎن ﺗﻐﺎی ﺧورد
ﺣﺿرت ﭘﺎدﺷﺎه ﺑودﻧد.
ﻗﺻﮫ ﻣﺧﺗﺻر ھﻣﮫ ﺑﯾﮕﻣﺎن و ﺧﺎﻧﻣﺎن ،ﻧود و ﺷش ﮐس ﺑودﻧد ،ﺑﮫ ھﻣﮫ
آﻧﮭﺎ ﺟﺎی و ﺟﺎﯾﮕﯾر و اﻧﻌﺎﻣﺎت ﺧﺎطر ﺧواه ﺗﻌﯾﯾن ﮐردﻧد.
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و ﻣدت ﭼﮭﺎر ﺳﺎل ﮐﮫ در آﮔره ﺑودﻧد ھر روز ﺟﻣﻌﮫ ﺑﮫ دﯾدن ﻋﻣﮫ
ھﺎی ﺧود ﻣﯽ رﻓﺗﻧد ،ﯾﮏ روز ھوا ﺑﻐﺎﯾت ﮔرم ﺑود ،و ﺣﺿرت آﮐم ﮔﻔﺗﻧد
ﮐﮫ ھوا ﺑﻐﺎﯾت ﮔرم اﺳت اﮔر ﯾﮏ ﺟﻣﻌﮫ ﻧروﯾد ﭼﮫ ﺷود؟ ﺑﯾﮕﻣﺎن ازﯾن
ﺳﺧن ﻧﺧواھﻧد رﻧﺟﯾد .ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﮫ آﮐﺎم ﮔﻔﺗﻧد ﻣﺎھم از ﺗو ﻋﺟب اﺳت ﮐﮫ اﯾن
ﺳﺧﻧﺎن ﺑﮕوﯾﯽ ،دﺧﺗران ﺣﺿرت اﺑو ﺳﻌﯾد ﺳﻠطﺎن ﻣﯾرزا ﮐﮫ از ﭘدر و
ﺑرادران ﺧود ﺟدا ﺷده اﻧد ،ﻣن اﮔر ﺧﺎطر ﺟوی اﯾﺷﺎن ﻧﮑﻧم ﭼون ﺷود ،ﺑﮫ
ﺧواﺟﮫ ﻗﺎﺳم ﻣﻌﻣﺎر ﺣﮑم ﮐردﻧد ﺧدﻣﺗﯽ ﺧوﺑت ﻣﯾﻔرﻣﺎﯾم و آن آﻧﺳت ﮐﮫ
ﻋﻣﮫ ھﺎی ﻣﺎ ھرﮐﺎری و ﯾﺎ ﻣﮭﻣﯽ در درﯾﺧﺎﻧﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،ﺑﮫ ﺟﺎن و دل
ﺧود ﺧدﻣﺎت درﯾﺧﺎﻧﮥ وﻟﯽ ﻧﻌﻣﺗﺎن را ﺑﺗﻘدﯾم رﺳﺎﻧﯽ .و در آﮔره آﻧروی آب
ﻋﻣﺎرﺗﮭﺎ ﻓرﻣودﻧد و ﺧﺎﻧﮥ ﺳﻧﮕﯾن ﮐﮫ ﺧﻠوت ﺧﺎﻧﮥ اﯾﺷﺎن ﻣﯾﺎﻧﮫ ﺣرم و ﺑﺎغ و
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در دﯾواﻧﺧﺎﻧﮫ ﺳﻧﮕﯾن راﺳت ﮐرده ﺑودﻧد ،و در ﻣﯾﺎﻧﮥ ﺧﺎﻧﮫ ﺣوض و ﭼﮭﺎر
ﺣﺟره در ﭼﮭﺎر ﺑرج ﺧﺎﻧﮫ ،و در ﮐﻧﺎر درﯾﺎ ﺟوﮐﻧدی راﺳت ﮐرده ﺑودﻧد ،و
در دھوﻟﭘورھم از ﯾﮏ ﭘﺎره ﺳﻧﮓ ﺣوﺿﯾده دردھﯽ ﻓرﻣوده ﺑودﻧد و ﻣﯽ
ﮔﻔﺗﻧد ﮐﮫ ھرﮔﺎه اﯾن ﺣوض ﺗﯾﺎر ﺷود ﺑﮫ ﺷراب ﭘر ﺧواھم ﮐرد .ﭼون ﻗﺑل
از ﺟﻧﮓ رﻋﻧﺎﺳﻧﮕﺎ ﮐﮫ از ﺷراب ﺗوﺑﮫ ﮐرده ﺑودﻧد ،ﺑﮫ ﺷرﺑت ﻟﯾﻣون ﭘر
ﮐردﻧد .ﺑﻌد از ﻓﺗﺢ ﺳﻠطﺎن اﺑراھﯾم ﺑﻌد از ﯾﮑﺳﺎل رﻋﻧﺎ از طرف ﻣﻧدوھﻧدو
ﭘﯾدا ﺷد ﺑﮫ ﻟﺷﮑر ﺑﯽ ﺣد ،از اﻣرا و راﺟﮭﺎ و راﻧﺎ ھرﮐدام ﮐﮫ آﻣده ﺣﺿرت
ﭘﺎدﺷﺎه را ﻣﻼزﻣت ﮐرده ﺑودﻧد ،ھرھﻣﮫ ﯾﺎﻏﯽ ﺷده ﺑﮫ رﻋﻧﺎ رﻓﺗﮫ ﭘﯾوﺳﺗﻧد،
ﺗﺎﮐول ﺟﻼﻟﯽ و ﺳﻧﺑﮭل و راﭘری ھﻣﮫ ﭘرﮔﻧﮭﺎ رای و راﺟﮫ ھﺎ و اﻓﻐﺎﻧﺎن
ﯾﺎﻏﯽ ﺷدﻧد ،ﻗرﯾب دو ﻟﮏ ﺳوار ﺟﻣﻊ ﺷده ،درﯾن وﻻ ﻣﺣﻣد ﺷرﯾف ﻣﻧﺟم
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ﺑﺎ ﻣردم ﻟﺷﮑر ﮔﻔﺗﮫ ﮐﮫ ﻣﻧﺎﺳب دوﻟت آﻧﺳت ﮐﮫ ﺣﺿرت ﭘﺎدﺷﺎه ﺟﻧﮓ
ﻧﮑﻧﻧد ،ﮐﮫ ﺳﺗﺎره ﺷﮑر ﯾﻠدوز در ﺑراﺑر اﺳت.
ﻟﺷﮑر ﭘﺎدﺷﺎھﯽ را ﻋﺟب ﺣﯾراﻧﯽ دﺳت داد و ﺑﺳﯾﺎر ﻣﺗﻔﮑر و ﻣﺗﺎﻟم
ﺷدﻧد ،و اظﮭﺎر ﺑﯽ دﻟﯽ ﻣﯾﻧﻣودﻧد ،ﻣردم ﻟﺷﮑر را ﭼون ﺑﮫ اﯾن ﺣﺎﻟت دﯾدﻧد
ﻣﻼﺣظﮫ ﮐﻠﯽ ﻧﻣودﻧد .ﭼون ﻏﻧﯾم ﻧزدﯾﮏ رﺳﯾد ﺗدﺑﯾری ﮐﮫ ﺑﺧﺎطر ﻣﺑﺎرک
اﯾﺷﺎن رﺳﯾد اﯾن ﺑود ﮐﮫ ،ﺟﻣﯾﻊ اﻣرا و ﺧواﻧﯾن و ﺳﻼطﯾن و وﺿﯾﻊ و
ﺷرﯾف و ﺻﻐﯾر و ﮐﺑﯾر ﮐﮫ از ﮔرﯾﺧﺗﮕﺎن و ﯾﺎﻏﯽ آﻧﭼﮫ ﻣﺎﻧده ﺑودﻧد ،ﺑﺎﻗﯽ
را ﺣﮑم ﻓرﻣودﻧد ﮐﮫ ھﻣﮫ ﺟﻣﻊ ﺷوﻧد ،ھرﯾﮏ ﺟﻣﻊ ﺷده آﻣدﻧد ،ﻓرﻣودﻧد ﮐﮫ
ھﯾﭻ ﻣﯾداﻧﻧد ﮐﮫ ﻣﯾﺎﻧﮫ ﻣﺎ و وطن و ﺷﮭر ﻣﺎﻟوف ﻣﺎ ﭼﻧد ﻣﺎھﮫ راه اﺳت ،ﺧدا
از آن روز ﻧﮕﮭدارد ﮐﮫ اﮔر ﻣردم ﺷﮑﺳت ﺧورﻧد ،ﻧﻌوذ ﺑﺎﷲ ،ﻣﺎ ﮐﺟﺎ و
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وطن و ﺷﮭر ﻣﺎ ﮐﺟﺎ ﮐﮫ ﮐﺎر ﺑﮫ ﻣردم اﺟﻧﺑﯽ و ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ﻣﯽ اﻓﺗد ،ﭘس ھﻣﺎن
ﺑﮭﺗر ﮐﮫ ﺧودرا ﺑﮫ اﯾن دوﺷق ﻗرار ﺑﺎﯾد داد ﮐﮫ اﮔر ﻏﻧﯾم را ﻣﯽ ﮐﺷﯾم
ﻏﺎزی ﻣﯾﺷوﯾم ،و اﮔر ﮐﺷﺗﮫ ﻣﯾﺷوﯾم ﺷﮭﯾد ﻣﯽ ﺷوﯾم ﺑﮫ ھر دو ﺗﻘدﯾر ﺑﮭﺑود
ﻣﺎ اﺳت ،و درﺟﮫ ﻋظﻣﺎ و ﻣرﺗﺑﮥ ﻋﻠﯾﺎﺳت.
ھﻣﮫ ﯾﮑدل ﺷده ﻗﺑول ﮐردﻧد ،ﺑزن طﻼق و ﻣﺻﺣف ﺳوﮔﻧد ﺧوردﻧد و
ﻓﺎﺗﺣﮥ ﺧواﻧدﻧد و ﮔﻔﺗﻧد ﭘﺎدﺷﺎه اﻧﺷﺎﷲ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺗﺎ رﻣﻘﯽ در ﺟﺎن و در ﺑدن
ﺧواھد ﺑود ،در ﺟﺎن ﺳﭘﺎری و ﺟﺎن ﻧﺛﺎری ﺧودرا ﻣﻌﺎف ﻧﻣﯾدارﯾم و ﻗﺑل از
ﺟﻧﮓ رﻋﻧﺎ ﺳﻧﮕﺎ ﺑﮫ دو روز ﭘﯾﺷﺗر ﺣﺿرت ﭘﺎدﺷﺎه از ﺷراب ﺗوﺑﮫ ﮐرده
ﺑودﻧد ،ﺑﻠﮑﮫ از ﺟﻣﯾﻊ ﻣﻧﺎھﯽ ﺗوﺑﮫ ﮐردﻧد ،و ﺑﮫ ﺟﮭت ﻣواﻓﻘت و ﻣﺗﺎﺑﻌت
ﭼﮭﺎرﺻد ﺟوان ﻧﺎﻣﯽ ﮐﮫ دﻋوی ﻣرداﻧﮕﯽ و ﯾﮑدﻟﯽ و ﯾﮏ ﺟﮭﺗﯽ ﻣﯾﻧﻣودﻧد،
در آن ﻣﺟﻠس ﺑﮫ طﻔﯾل ﺣﺿرت ﭘﺎدﺷﺎه آﻧﮭﺎ ﻧﯾز ﺗوﺑﮫ ﮐردﻧد و ﺟﻣﯾﻊ آﻻت
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ﻣﻧﺎھﯽ ،و طﻼ آﻻت و ﻧﻘره آﻻت از ﭘﯾﺎﻟﮫ و ﺻراﺣﯽ وﻏﯾره ھﻣﮫ را
ﺷﮑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﻓﻘرا و ﻣﺳﺎﮐﯾن ﺑﺧش ﮐردﻧد .و ﻓرﻣﺎﻧﮭﺎ ﺑﮫ اطراف و ﺟواﻧب ﺑﮫ
ﺗﺄﮐﯾد ﺗﻣﺎم ﻓرﺳﺗﺎدﻧد ﮐﮫ از ﺑﺎج و ﺗﻣﻐﺎ و زﮐﺎت ،ﺣﺑوﺑﺎت و ﺗﮑﻠﯾﻔﺎت
ﻧﺎﻣﺷروع ھﻣﮫ را ﻣﻌﺎف ﮐردﯾم ،ﮐﮫ ھﯾﭻ اﺣدی و ﻓردی ﻣزاﺣﻣت ﺑﮫ ﺣﺎل
آﻣد و رﻓت ﺳوداﮔر وﻏﯾره ﻧرﺳﺎﻧد ،و ﮔذارﻧد ﺗﺎ ﻣرﻓﮫ اﻟﺣﺎل و ﻓﺎرغ اﻟﺑﺎل
آﻣد و رﻓت ﻧﻣﺎﯾﻧد.
روزی ﮐﮫ ﺑﮫ رﻋﻧﺎ ﺳﻧﮕﺎ ﺟﻧﮓ ﺧواھد ﺷد درﺷب آن ﻗﺎﺳم ﺣﺳن
ﺳﻠطﺎن ،ﻧواﺳﮥ دﺧﺗر ﺳﻠطﺎن ﺣﺳﯾن ﻣﯾرزا ﮐﮫ ﭘﺳر ﻋﺎﯾﺷﮫ ﺳﻠطﺎن ﺑﯾﮕم
ﺑﺎﺷد ،در ﺷب ﻣذﮐور ﺧﺑر آﻣد ﮐﮫ ﻗﺎﺳم ﺣﺳﯾن ﻣﯾرزا از ﺧراﺳﺎن آﻣده در
ده ﮐروھﯽ رﺳﯾد .ﺣﺿرت را از اﺳﺗﻣﺎع اﯾن ﺧﺑر ﺧوﺷﺣﺎﻟﯽ ﮐﻠﯽ روی
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ﻧﻣود .ﻓرﻣودﻧد ﮐﮫ ﭼﮫ ﻣﻘدار ﮐس ھﻣراه دارد؟ ﭼون ﺗﺣﻘﯾق ﻧﻣودﻧد ،ﺳﯽ
ﭼﮭل ﺳوار ﺑود ،ﻓﯽ اﻟﺣﺎل ھزار ﺳوار ﻣﺳﻠﺢ و ﻣﮑﻣل ﻧﯾم ﺷب ﻓرﺳﺗﺎدﻧد
ﮐﮫ ھﻣﺎن ﺷب ھﻣراه ﺷده آﻣدﻧد ،ﺗﺎ ﻣردم ﻏﻧﯾم و ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ داﻧﻧد ﮐﮫ ﮐﻣﮏ
آﻣده ،رﺳﯾده ﺑوﻗت آﻣده ،ھرﮐﮫ اﯾن رای و ﺗدﺑﯾر را ﺷﻧﯾد ﺑﺳﯾﺎر ﭘﺳﻧدﯾدﻧد.
و ﺻﺑﺎح آن ﮐﮫ ﻣﺎه ﺟﻣﺎدی اﻻول ﺳﻧﮫ ﻧﮫ ﺻد و ﺳﯽ و ﺳﮫ ﺑود ) (٩٣٣در
داﻣن ﮐوه ﺳﯾﮕری ﮐﮫ اﻟﺣﺎل ﻓﺗﺢ ﭘور ﺑر ﺑﺎﻻی آن ﮐوه آﺑﺎدان ﺷده ﺑﮫ رﻋﻧﺎ
ﺳﻧﮕﺎ ﺟﻧﮓ ﺻف ﺷده ﺑﮫ ﻋﻧﺎﯾت اﻟﮭﯽ ﻓﺗﺢ ﮐردﻧد و ﻏﺎزی ﺷدﻧد .ﺑﻌد از
ﻓﺗﺢ رﻋﻧﺎ ﺳﻧﮕﺎ ،ﺑﻌد ﯾﮑﺳﺎل آﮐﺎم ﮐﮫ ،ﻣﺎھم ﺑﯾﮕم ﺑﺎﺷﻧد ،از ﮐﺎﺑل ﺑﮫ
ھﻧدوﺳﺗﺎن آﻣدﻧد و اﯾن ﺣﻘﯾر ھم ھﻣراه اﯾﺷﺎن ﭘﯾﺷﺗر از ھﻣﺷﯾره ھﺎ آﻣده،
ﺣﺿرت ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﺎم را ﻣﻼزﻣت ﮐردم و آﮐﺎم در ﮐول رﺳﯾدﻧد ﮐﮫ ﺣﺿرت
ﭘﺎدﺷﺎه دو ﻣﺣﺎﻓﮥ ﺳﮫ رﮐﯾب ﻓرﺳﺗﺎدﻧد .از ﮐول ﺑﺎﮔره اﯾﻠﻐﺎر ﮐرده رﻓﺗﻧد ،و
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ﺣﺿرت ﭘﺎدﺷﺎه ﺧﯾﺎل داﺷﺗﻧد ﮐﮫ ﺗﺎ ﮐول ﺟﻼﻟﯽ ﭘﯾﺷواز روﻧد .ﻧﻣﺎز ﺷﺎم
ﯾﮑﯽ آﻣده ﮔﻔت ﮐﮫ ﺣﺿرت را در دو ﮐروھﯽ ﮔذاﺷﺗﮫ آﻣدم ﺣﺿرت ﭘﺎدﺷﺎه
ﺑﺎﺑﺎم ﺗﺎ اﺳپ آوردن ﺗﺣﻣل ﻧﮑردﻧد و ﭘﯾﺎده روان ﺷدﻧد .و در ﭘﯾش ﺧﺎﻧﮫ
ﻧﻧﭼﮥ ﻣﺎھم در ﺧوردﻧد .آﮐﺎم ﻣﯾﺧواﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﭘﯾﺎده ﺷوﻧد ،ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﺎم ﻧﻣﺎﻧدﻧد
و ﺧود در ﺟﻠوی آﮐﺎم ﺗﺎ ﺧﺎﻧﮥ ﺧود ﭘﯾﺎده آﻣدﻧد .وﻗﺗﯽ ﮐﮫ آﮐﺎم ﭘﯾش ﭘﺎدﺷﺎه
ﺑﺎﺑﺎم ﻣﯽ آﻣدﻧد ﻣرا ﺣﮑم ﮐردﻧد ﮐﮫ در روز روﺷن آﻣده ﺣﺿرت را
ﻣﻼزﻣت ﮐﻧﯾد.
ﻧﮫ رﮐﯾب و دو ﺗوﻗوز اﺳب و دو ﻣﺣﺎﻓﮥ ﮐوﺗل ﮐﮫ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﺎم ﻓرﺳﺗﺎده
ﺑودﻧد و ﯾﮏ ﻣﺣﺎﻓﮫ ﮐﮫ از ﮐﺎﺑل آورده ﺑودﻧد ،ﻗرﯾب ﺻد ﻣﻐﻼﻧﯽ ﺧدﻣت
ﮐﺎران آﮐﺎم ﺑر اﺳﭘﺎن ﺗﭘوﭼﺎق ﺳوار ﭘر زﯾب و زﯾﻧت ،و ﺧﻠﯾﻔﮫ ﺑﺎﺑﺎم ﺑﺎ
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ﺳﻠطﺎﻧم ﮐوچ ﺧود ﺗﺎ ﻧوﮔرام ﭘﯾﺷواز آﻣدﻧد و ﻣن در ﻣﺣﺎﻓﮫ ﺑودم ،ﻣﺎﻣﮭﺎی
ﻣن در ﺑﺎﻏﭼﮫ ﻣرا ﻓرود آورده ﺑودﻧد و زﻟﭼﮫ اﻧداﺧﺗﮫ ،ﺑﺎﻻی زﻟﭼﮫ ﻣرا
ﻧﺷﺎﻧدﻧد و ﺑﮫ ﻣن آﻣوﺧﺗﻧد ﮐﮫ وﻗﺗﯽ ﺧﻠﯾﻔﮫ ﺑﺎﺑﺎم ﺑﯾﺎﯾﻧد ،ﺷﻣﺎ اﯾﺳﺗﺎده ﺷده
درﯾﺎﺑﯾد ،ﭼون ﺧﻠﯾﻔﮫ ﺑﺎﺑﺎم آﻣد ﻣن اﯾﺳﺗﺎده درﯾﺎﻓﺗم ،درﯾن ﺿﻣن ﺳﻠطﺎﻧم ﮐوچ
اﯾﺷﺎن ھم آﻣد ﻣن ﻧﺎداﻧﺳﺗﮫ ﻣﯾﺧواﺳﺗم ﮐﮫ ﺑر ﺧﯾزم ﮐﮫ ﺧﻠﯾﻔﮫ ﺑﺎﺑﺎم ﺑﻧﯾﺎد ﻣﺑﺎﻟﻐﮫ
ﭘﯾش ﻧﮭﺎدﻧد ﮐﮫ اﯾن ﭘﯾر داه ﺷﻣﺎ اﺳت ،ﺑﮫ اﯾن ﺑرﺧﺎﺳﺗن ﺣﺎﺟت ﻧﯾﺳت ،ﭘدر
ﺷﻣﺎ اﯾن ﭘﯾر ﻏﻼم ﺧود را ﺳر اﻓراز ﮐرده اﻧد ﮐﮫ در ﺑﺎب او اﯾﻧﭼﻧﯾن ﺣﮑم
ﻓرﻣوده اﻧد ،روا ﺑﺎﺷد ﺑﻧد ھﺎ را ﭼﮫ ﻣﺟﺎل اﺳت؟ ﭘﯾﺷﮑش ﺧﻠﯾﻔﮫ ﺑﺎﺑﺎم
ﭘﻧﺟﮭزار ﺷﺎھرﺧﯽ و ﭘﻧﺞ اﺳب ﮔرﻓﺗم ،و ﺳﻠطﺎﻧم ﮐوچ اﯾﺷﺎن ﺳﮫ ھزار
ﺷﺎھرﺧﯽ و ﺳﮫ اﺳب ﭘﯾﺷﮑش ﮐرد و ﮔﻔت ،ﻣﺎ ﺧﺎﺿری طﯾﺎراﺳت ،اﮔر
ﻧوش ﺟﺎن ﮐﻧﻧد ﺳر اﻓرازی ﺑﮫ ﺑﻧده ھﺎ ﺧواھد ﺑود .ﻗﺑول ﮐردم در ﺟﺎی
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ﺧوب ﺻﻔﮫ ﮐﻼن راﺳت ﮐرده و ﭼﺎدر ﺳﻘرﻻت ﺳرخ اﻧدرون زر ﺑﺎﻓت
ﮔﺟراﺗﯽ و ﺷش ﺷﺎﻣﯾﺎﻧﮫ ﺳﻘرﻻت و زرﺑﻔت ،ھرﮐدام ﺑﮫ ﯾﮏ رﻧﮓ ،و
ﭼﮭﺎر ﭼوﻗﮥ ﺳرا ﭘرده ﺳﻘرﻻت و ﭼوب ھﺎی ﺳرا ﭘرده ھﻣﮫ رﻧﮓ ﺑود .در
ﻣﻧزل ﺧﻠﯾﻔﮫ ﺑﺎﺑﺎم ﻧﺷﺳﺗم ،ﻣﺎﺧﺎﺿری ﮐﺷﯾد ﺗﺎ ﻗرﯾب ﭘﻧﺟﺎه ﮔوﺳﻔﻧد ﺑرﯾﺎن و
ﻧﺎن و ﺷرﺑت و ﻣﯾوه ﺑﺳﯾﺎر ﻋﺎﻗﺑت اﻻﻣر طﻌﺎم ﺧورده ،در ﻣﺣﺎﻓﮫ درآﻣده
در ﻣﻼزﻣت ﺣﺿرت ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﺎم آﻣده ﻣﻼزﻣت ﮐردم ،و در ﭘﺎی اﻓﺗﺎدم و
ﺣﺿرت ﭘرﺳش ﺑﺳﯾﺎر ﻧﻣودﻧد ،زﻣﺎﻧﯽ در ﺑﻐل ﻧﺷﺎﻧﻧد و اﯾن ﺣﻘﯾر را در
آن اﺛﻧﺎ آﻧﻘدر ﺧوﺷﺣﺎﻟﯽ روی ﻧﻣود ﮐﮫ ،ﻣزﯾدی ﺑر آن ﻣﺗﺻور ﻧﺑﺎﺷد.
ﺑﻌد از آﻣدن آﮔره ﺳﮫ ﻣﺎه ﮔذﺷﺗﮫ ﺑود ﮐﮫ ﺣﺿرت ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺗوﺟﮫ
دھوﻟﭘور ﺷدﻧد و ﺣﺿرت ﻣﺎھم ﺑﯾﮕم و اﯾن ﺣﻘﯾر ﺑﮫ ﺳﯾر دھوﻟﭘور رﻓﺗم،

www.enayatshahrani.com
در دھوﻟﭘور ﺣوﺿﯽ ده درده راﺳت ﮐرده ﺑودﻧد ،از ﯾﮏ ﭘرﭼﮫ ،از آﻧﺟﺎ
ﺑﮫ ﺳﯾﮑری رﻓﺗﻧد ،ﺻﻔﮫ ﮐﻼﻧﯽ در ﻣﯾﺎﻧﮥ ﮐول ﺣﮑم ﮐردﻧد ﮐﮫ راﺳت ﺑﮑﻧﻧد،
وﻗﺗﯽ ﮐﮫ آن راﺳت ﺷد ،در ﮐﺷﺗﯽ ﻧﺷﺳﺗﮫ آﻧﺟﺎ ﻣﯽ رﻓﺗﻧد و ﺳﯾر ﻣﯾﮑردﻧد و
ﻣﯽ ﻧﺷﺳﺗﻧد ،ﮐﮫ ﺗﺎ ﺣﺎل ھم آن ﺻﻔﮫ ﻣذﮐور ھﺳت و در ﺳﯾﮑری در ﺑﺎغ
ﭼوﮐﻧدی راﺳت ﮐرده ﺑودﻧد ،ﺣﺿرت ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﺎم در آن ﭼوﮐﻧدی ﻧورﺧﺎﻧﮫ
ﺑرﭘﺎ ﮐرده ودر آن ﻧﺷﺳﺗﮫ ﻣﺻﺣف ﻣﯽ ﻧوﺷﺗﻧد .ﻣن و اﻓﻐﺎﻧﯽ آﻏﺎﭼﮫ در
ﭘﯾش در ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺷﺳﺗﮫ ﺑودﯾم ﮐﮫ آﮐﺎم ﺑﮫ ﻧﻣﺎز رﻓﺗﻧد ،ﻣن ﺑﺎ اﻓﻐﺎﻧﯽ آﻏﺎﭼﮫ
ﮔﻔﺗم ﮐﮫ دﺳت ﻣرا ﺑﮑﺷﯾد ،اﻓﻐﺎﻧﯽ آﻏﺎﭼﮫ دﺳت ﻣرا ﮐﺷﯾدﻧد ،دﺳت ﻣن
ﺑرآﻣد و ﻣن ﺑﯾطﺎﻗﺗﯽ و ﮔرﯾﮫ ﮐردن ﮔرﻓﺗم ،آﺧر ﮐﻣﺎن ﮔر را آورده ،دﺳت
ﻣرا ﺑﺳﺗﮫ ﻣﺗوﺟﮫ آﮔره ﺷدﻧد ،و در آﮔره رﺳﯾده ﺑودﻧد ﮐﮫ ﺧﺑر آوردﻧد ﮐﮫ
ﺑﯾﮕﻣﺎن از ﮐﺎﺑل ﻣﯽ آﯾﻧد .ﺣﺿرت ﭘﺎد ﺷﺎه ﺑﺎﺑﺎم ﭘﯾﺷواز آﮐﮫ ﺟﺎﻧم ﮐﮫ ﻋﻣﮥ
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ﮐﻼن ﻣن و ﺧواھر ﮐﻼن ﺣﺿرت ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﺎم ﺑودﻧد ،ﺗﺎ ﻧوﮔرام ﭘﯾﺷواز
رﻓﺗﻧد و ھﻣﮫ ﺑﯾﮕﻣﺎن در ﻣﻼزﻣت آﮐﮫ ﺟﺎﻧم در ﻣﻧزل اﯾﺷﺎن ﻣﻼزﻣت
ﮐردﻧد.
ﺧوﺷﺣﺎﻟﯽ ھﺎ ﻧﻣودﻧد و ﺳﺟدت ﺷﮑر ﺑﺟﺎ آوردﻧد و ﻣﺗوﺟﮫ آﮔره ﺷدﻧد،
و ﺑﮫ ھﻣﮫ ﺑﯾﮕﻣﺎن ﺣوﯾﻠﯾﮭﺎ ﻋﻧﺎﯾت ﻓرﻣودﻧد ،و ﺑﻌد از ﭼﻧد روز ﺑﮫ ﺳﯾر ﺑﺎغ
زر اﻓﺷﺎن رﻓﺗﻧد.
در ﺑﺎغ ﻣذﮐور وﺿوﺧﺎﻧﮫ ﺑود ،آﻧرا ﮐﮫ دﯾدﻧد ﻓرﻣودﻧد ،دل ﻣن از
ﺳﻠطﻧت و ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﮔرﻓﺗﮫ ،در ﺑﺎغ زر اﻓﺷﺎن ﺑﮫ ﮔوﺷﮥ ﺑﻧﺷﯾﻧﯾم ،و از ﺑرای
ﺧدﻣﺗﮕﺎری طﺎھر آﻓﺗﺎﺑﮫ ﭼﯽ ﺑﮫ ﻣن ﺑﺳﯾﺎر اﺳت و ﭘﺎدﺷﺎھﯽ را ﺑﮫ ھﻣﺎﯾون
ﺑدھم ،درﯾن اﺛﻧﺎ ﺣﺿرت آﮐﺎم و ھﻣﮫ ﻓرزﻧدان ﮔرﯾﮫ و ﺑﯾطﺎﻗﺗﯽ ﮐرده ﮔﻔﺗﻧد
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ﮐﮫ ،ﺧدای ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺷﻣﺎ را در ﻣﺳﻧد ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺳﺎﻟﮭﺎی ﺑﺳﯾﺎر و ﻗرﻧﮭﺎی
ﺑﯾﺷﻣﺎر در اﻣﺎن ﺧود ﻧﮕﺎه دارد و ھﻣﮫ ﻓرزﻧدان در ﻗدم ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﮐﻣﺎل ﭘﯾری
ﺑرﺳﻧد ،ﺑﻌد از ﭼﻧد روز آﻟور ﻣﯾرزا ﺑﯾﻣﺎر ﺷدﻧد و ﺑﯾﻣﺎری اﯾﺷﺎن ﺑﮫ درد
ﺷﮑم ﮐﺷﯾد ﮐﮫ ،ھرﭼﻧد ﺣﮑﯾم ھﺎ و اطﺑﺎ ﻋﻼج ﮐردﻧد ،ﺑﯾﻣﺎری اﯾﺷﺎن ﺑﯾﺷﺗر
از ﭘﯾﺷﺗر ﺷد ،آﺧر ﺑﮫ ھﻣﺎن ﺑﯾﻣﺎری از ﻋﺎﻟم ﻓﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﻋﺎﻟم ﺟﺎوداﻧﯽ
ﺧراﻣﯾدﻧد ،ﺣﺿرت ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺳﯾﺎر ﺗﺄﺳف وﻏم ﺧوردﻧد ،واﻟدۀ ﻣﯾرزا آﻟور ﮐﮫ
دﻟدار ﺑﯾﮕم ﺑﺎﺷﻧد از ﻏم و ﻏﺻﮫ آن ﻓرزﻧد ﮐﮫ ﻧﺎدر ﺟﮭﺎن ،و ﯾﮕﺎﻧﮥ ﻋﺻر
ﺑود ،ﺳودا ﭘﯾدا ﮐردﻧد ﭼون دﻟﮕﯾری از ﺣد ﮔذﺷت ،ﺣﺿرت ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﺎم و
ﺑﯾﮕﻣﺎن ﮔﻔﺗﻧد ﺑﯾﺎﯾﯾد ،ﺑﮫ ﺳﯾر دھوﻟﭘور ﺑروﯾم ،و ﺧود در ﮐﺷﺗﯽ ﻧﺷﺳﺗﮫ ﺑﮫ
ﺳﻌﺎدت و ﺳﻼﻣت از آب ﮔذﺷﺗﻧد و ﺑﮫ دھوﻟﭘورﻣذﮐور رﻓﺗﻧد .ﺑﯾﮕﻣﺎن ﻧﯾز
ﻣﯾﺧواﺳﺗﻧد ﮐﮫ در ﮐﺷﺗﯽ ﻧﺷﺳﺗﮫ از آب ﺑﮕذرﻧد ،ﮐﮫ دراﯾن اﺛﻧﺎ ﻋرﺿﮫ
٦٤

داﺷت ﻣوﻻ ﻣﺣﻣد ﻓرﻏری از دھﻠﯽ آﻣد ،ﻧوﺷﺗﮫ ﺑود ﮐﮫ ھﻣﺎﯾون ﻣﯾرزا
ﺑﯾﻣﺎر اﻧد و ﺣﺎل ﻋﺟﯾﺑﯽ دارﻧد ،ﺑﮫ ﺷﻧﯾدن اﯾن ﺧﺑر ﺣﺿرت ﺑﯾﮕم زودی
زود ﻣﺗوﺟﮫ دھﻠﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﯾد ﺷوﻧد ﮐﮫ ﻣﯾرزا ﺑﺳﯾﺎر ﺑﯽ طﺎﻗﺗﯽ ﻣﯾﮑﻧﻧد .ﺑﻣﺟرد
ﺷﻧﯾدن اﯾن ﺧﺑر ﺣﺿرت آﮐﺎم ﺑﯾطﺎﻗﺗﯽ ﮐرده ،ﻣﺎﻧﻧد ﺗﺷﻧﮥ ﮐﮫ ﻣﮭﺟور آب
ﺑﺎﺷد ﺑﺟﺎﻧب دھﻠﯽ ﻣﺗوﺟﮫ ﺷدﻧد ،در ﻣﻧﮭره رﺳﯾدﻧد ،ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﺷﻧﯾده ﺑودﻧد از
آن ده ﭼﻧد ﻣﺿﻌوف و ﻣﺟﮭول ﺑﮫ ﭼﺷم ﺟﮭﺎن ﺑﯾن ﺧوﯾش دﯾدﻧد ،و از آﻧﺟﺎ
ھر دو ،ﻣﺎدر و ﭘﺳر ،ﻣﺎﻧﻧد ﻋﯾﺳﯽ و ﻣرﯾم ﻣﺗوﺟﮫ آﮔره ﺷدﻧد.
و در ﺣﯾن ﮐﮫ ﺑﮫ آﮔره رﺳﯾدﻧد ،اﯾن ﺧﺑر ھﻣراه ھﻣﺷﯾره ھﺎ ﻣﻼزﻣت آن
ﺣﺿرت ﻓرﺷﺗﮫ ﺧﺻﺎل رﻓﺗﮫ ﮐردم ،ﭼون ﺿﻌف اﯾﺷﺎن ﺑﯾﺷﺗر از ﭘﯾﺷﺗر
ﺑود درﯾن وﻗت ھرﮔﺎه ﮐﮫ آن ﺣﺿرت ﺑﮭوش ﺧوﯾش ﻣﯽ آﻣدﻧد از زﺑﺎن
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دراﻓﺷﺎن ﺧوﯾش ﭘرﺳش ﻣﯾﻔرﻣودﻧد ﮐﮫ ،ﺧواھران ﺧوش آﻣدﯾد ،ﺑﯾﺎﯾﯾد ﺗﺎ
ﯾﮑدﯾﮕر را درﯾﺎﺑﯾم ﮐﮫ ﺷﻣﺎ را در ﻧﯾﺎﻓﺗﮫ اﯾم ﻗرﯾب ﺳﮫ ﻣرﺗﺑﮫ ﺳراﻓراز ﮐرده
از زﺑﺎن ﮔوھر اﻓﺷﺎن ﺧود ﺑﮫ اﯾن ﻋﺑﺎرت ﺳراﻓراز ﻓرﻣودﻧد ،و ﭼون
ﺣﺿرت آﻣدﻧد و درﯾﺎﻓﺗﻧد ،ﺑﻣﺟرد دﯾدن آن ﭼﮭرۀ ﻧور اﻓﺷﺎﻧﯽ در ﮐﻠﻔت و
رﻗت ﺷد و اﯾﺷﺎن ﺑﯾﺷﺗر از ﭘﯾﺷﺗر اظﮭﺎر ﺑﯾدﻟﯽ ﮐردن ﮔرﻓﺗﻧد .درﯾن اﺛﻧﺎ
ﺣﺿرت آﮐﺎم ﮔﻔﺗﻧد ﺷﻣﺎ از ﻓرزﻧد ﻣن ﻏﺎﻓﻠﯾد و ﭘﺎدﺷﺎه اﯾد ﭼﮫ ﻏم دارﯾد ،و
ﻓرزﻧدان دﯾﮕر ﻧﯾز دارﯾد .ﻣرا ﻏم اﺳت ﮐﮫ ﻓرزﻧد ﯾﮕﺎﻧﮫ دارم ﺣﺿرت
ﺟواب دادﻧد ﮐﮫ ،ﻣﺎھم اﮔرﭼﮫ ﻓرزﻧدان دﯾﮕردارم ،اﻣﺎ ھﯾﭻ ﻓرزﻧدی ﺑراﺑر
ھﻣﺎﯾون ﺗو دوﺳت ﻧﻣﯾدارم ،از ﺑرای آﻧﮑﮫ ﺳﻠطﻧت و ﭘﺎدﺷﺎھﯽ و دﻧﯾﺎی
روﺷن از ﺑرای ﯾﮕﺎﻧﮥ ﺟﮭﺎن و ﻧﺎدرۀ دوران ﮐﺎﻣﮕﺎر ﺑرﺧوردار ﻓرزﻧد
دﻟﺑﻧد ھﻣﺎﯾون ﻣﯾﺧواھم ،ﻧﮫ ﺑرای دﯾﮕران.
٦٥

وﻗﺗﯽ ﮐﮫ اﯾﺷﺎن ﺑﯾﻣﺎر ﺑودﻧد ،ﺣﺿرت روﻧدۀ ﺣﺿرت ﻣرﺗﺿﯽ

)ﮐرم ﷲ وﺟﮭﮫ(

را ﻧﮕﺎه داﺷﺗﻧد ،و آن روﻧده را از روز ﭼﮭﺎرﺷﻧﺑﮫ ﻧﮕﺎه ﻣﯾدارﻧد ،اﯾﺷﺎن از
اﺿطراب و ﺑﯾطﺎﻗﺗﯽ از روز ﺳﮫ ﺷﻧﺑﮫ ﻧﮕﺎه داﺷﺗﻧد ،ھوا ﺑﻐﺎﯾت ﮔرم ﺑود،
دل و ﺟﮕر اﯾﺷﺎن ﺗﻔﯾد ،و در روﻧدۀ ﻣذﮐور دﻋﺎ ﺧواﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺧداﯾﺎ ،اﮔر
ﺑﻌوض ﺟﺎن ،ﺟﺎن ﻣﺑدل ﺷود ،ﻣن ﮐﮫ ﺑﺎﺑر ام ،ﻋﻣر و ﺟﺎن ﺧودرا ﺑﮫ
ھﻣﺎﯾون ﺑﺧﺷﯾدم ،و در ھﻣﺎن روز ﺣﺿرت ﻓردوس ﻣﮑﺎﻧﯽ را ﺗﺷوﯾش ﺷد،
وھﻣﺎﯾون ﭘﺎدﺷﺎه ﺑر ﺳر ﺧود آب رﯾﺧﺗﻧد و ﺑﯾرون آﻣده ﺑﺎر دادﻧد و
ﺣﺿرت ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﺎم را از ﺟﮭت ﺗﺷوﯾش درون ﺑردﻧد ،و ﻗرﯾب دو ﺳﮫ ﻣﺎه
ﺻﺎﺣب ﻓراش ﺑودﻧد و ﻣﯾرزا ھﻣﺎﯾون ﺑﺟﺎﻧب ﮐﺎﻟﻧﺟر رﻓﺗﮫ ﺑودﻧد.
ﭼون ﺗﺷوﯾش ﺣﺿرت ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﯾﺷﺗر ﺷد ﺑﮫ طﻠب ﺣﺿرت ھﻣﺎﯾون
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ﭘﺎدﺷﺎه ﮐس ﻓرﺳﺗﺎدﻧد اﯾﺷﺎن ﺑﺎ ﯾﻠﻐﺎر رﺳﯾدﻧد ،ﭼون ﺣﺿرت را ﻣﻼزﻣت
ﮐردﻧد ،اﯾﺷﺎن را ﺑﺳﯾﺎر ﺿﻌﯾف دﯾدﻧد ،ﺣﺿرت ھﻣﺎﯾون ﭘﺎدﺷﺎه رﻗت ﺗﻣﺎم
ﻧﻣوده ﺑﯾطﺎﻗﺗﯽ ﮐردن ﮔرﻓﺗﻧد ،و ﺑﮫ ﺧدﻣت ﮐﺎران ﻣﯽ ﮔﻔﺗﻧد ﮐﮫ ﯾﮑﺑﺎرﮔﯽ
ﭼرا از اﯾن ﻗﺳم زار ﻧزار ﮔﺷﺗﮫ اﻧد ،و اطﺑﺎ و ﺣﮑﻣﺎ را طﻠﺑﯾدﻧد و ﮔﻔﺗﻧد ﮐﮫ
ﻣن اﯾﺷﺎن را ﺗﻧدرﺳت ﮔذاﺷﺗﮫ رﻓﺗﮫ ﺑودم ،ﯾﮑﺑﺎرﮔﯽ ﭼﮫ ﺷده؟ ﺣﮑﻣﺎ و اطﺑﺎ
ﭼﯾزھﺎ ﻣﯽ ﮔﻔﺗﻧد.
ﺣﺿرت ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﺎم ھر زﻣﺎن و ھر ﺳﺎﻋت ﻣﯽ ﭘرﺳﯾدﻧد ﮐﮫ ھﻣﺎﯾون
ﮐﺟﺎﺳت؟ و ﭼﮫ ﮐﺎر ﻣﯾﮑﻧد؟ درﯾن اﺛﻧﺎ ﯾﮑﯽ آﻣده ﮔﻔت ﮐﮫ ﭘﺳر ﻣﯾر ﺧورد
ﺑﯾﮓ ،ﻣﯾر ﺑردی ﺑﯾﮓ ﮐورﻧش ﻣﯾرﺳﺎﻧد ،ﻓﯽ اﻟﺣﺎل ﺣﺿرت ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﺎم
ﺑﺎﺿطراب ﺗﻣﺎم طﻠﺑﯾده ﭘرﺳﻧد ﮐﮫ ،ھﻧدال ﮐﺟﺎﺳت ﮐﯽ ﺧواھد آﻣد ﭼﮫ ﺑﻼ
اﻧﺗظﺎر داد ،ﻣﯾر ﺑردی ﮔﻔت ﮐﮫ ﺷﺎھزاده ﮐﺎﻣﮕﺎر ﺑﮫ دھﻠﯽ رﺳﯾده اﻧد،
٦٦

اﻣروز ،ﻓردا ﺑﮫ ﺧدﻣت ﺧواھﻧد رﺳﯾد ،درﯾن اﺛﻧﺎ ﺣﺿرت ﭘﺎد ﺷﺎه ﺑﺎﺑﺎم ﺑﮫ
ﻣﯾر ﺑردی ﮔﻔﺗﻧد ﮐﮫ ﻣردک ﺑدﺑﺧت ،ﺷﻧﯾدم ﮐﮫ ﺧواھر ﺗو را در ﮐﺎﺑل ﮐدﺧدا
ﮐردﻧد و ﺗو را در ﻻھور ﮐدﺧدا ﮐردﻧد ﺑرای اﯾن طوی ھﺎی ﭘﺳر ﻣرا
زودﺗر ﻧﻣﯽ آوردی ،ﮐﮫ اﻧﺗظﺎر از ﺣد ﮔذﺷت و ﻣﯽ ﭘرﺳﯾدﻧد ﮐﮫ ھﻧدال
ﻣﯾرزا ﭼﮫ ﻣﻘدار ﺷده اﺳت و ﺑﮫ ﮐﮫ ﻣﺎﻧﻧد اﺳت؟ ﭼون ﻣﯾر ﺑردی ﺑﯾﮓ
ﺟﺎﻣﮫ ﻣﯾرزا ﭘوﺷﯾده ﺑود ﻧﻣود ﮐﮫ اﯾن ﺟﺎﻣﮥ ﺷﺎھزاده اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﺑﻧده ﻋﻧﺎﯾت
ﻓرﻣوده اﻧد .ﺣﺿرت ﺑﯾﺷﺗر طﻠﺑﯾدﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺑﯾﻧم ﻗد و ﻗﺎﻣت ھﻧدال ﭼﮫ ﻣﻘدار
ﺷده اﺳت ھر زﻣﺎن و ھر ﺳﺎﻋت ﻣﯽ ﮔﻔﺗﻧد ﮐﮫ ھزار درﯾﻎ ﮐﮫ ھﻧدال را
ﻧدﯾدم  .ھرﮐس ﮐﮫ ﻣﯽ آﻣد ﻣﯽ ﭘرﺳﯾدﻧد ﮐﮫ ھﻧدال ﮐﯽ ﺧواھد آﻣد؟ و در
ﺣﯾن ﺑﯾﻣﺎری ﺣﮑم ﮐردﻧد ﺑﺎ ﮐﺎم ﮐﮫ ﮔﻠرﻧﮓ ﺑﯾﮕم و ﮔﻠﭼﮭره ﺑﯾﮕم را ﮐد ﺧدا
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ﺑﺎﯾد ﮐرد ،و ھرﮔﺎه ﮐﮫ ﺣﺿرت ﻋﻣﮫ ﺟﯾو ،ﺗﺷرﯾف ارزاﻧﯽ ﻓرﻣﺎﯾﻧد ﻣﻌﻠوم
اﯾﺷﺎن ﺑﮑﻧﯾد ﮐﮫ ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﯾﮕوﯾﻧد ﺑﺧﺎطر ﻣن ﻣﯽ رﺳد ﮐﮫ ﮔﻠرﻧﮓ را ﺑﮫ اﯾﺳن
ﺗﯾﻣور ﺳﻠطﺎن ،و ﮔﻠﭼﮭره را ﺑﮫ ﺗوﺧﺗﮫ ﺑوﻏﺎ ﺳﻠطﺎن ﻧﺳﺑت ﺑﮑﻧم ،آﮐﮫ ﺟﺎﻧم
ﺗﺑﺳم ﮐﻧﺎن آﻣدﻧد ﺑﮫ اﯾﺷﺎن ﮔﻔﺗﻧد ﮐﮫ ﺣﺿرت ﭘﺎدﺷﺎه اﯾن ﻗﺳم ﻣﯾﻔرﻣﺎﯾﻧد ﮐﮫ
ﺑﺧﺎطر ﻣن ﭼﻧﯾن رﺳﯾده .ﺑﺎﻗﯽ آﻧﭼﮫ رﺿﺎی اﯾﺷﺎن ﺑﺎﺷد ھﻣﺎﻧطورﺑﮑﻧﻧد،
ﺣﺿرت آﮐﮫ ﺟﺎﻧم ﻧﯾز ﮔﻔﺗﻧد ﮐﮫ ،ﺧدا ﻣﺑﺎرک و ﺳﺎزﮐﺎری ﮐﻧﺎد ،ﺑﺳﯾﺎرﺧوب
ﺑﺧﺎطر اﯾﺷﺎن رﺳﯾده ،ﺟﯾﺟﯾم ﺧود و ﺑدﯾﻊ اﻟﺟﻣﺎل ﺑﯾﮕم و آق ﺑﯾﮕم ھردو
ﻋﻣﮫ ﺑر داﻻن ﺑردﻧد ،ﺻﻔﺎ داده و ﺑﺳﺎطﮭﺎ اﻧداﺧﺗﮫ ،ﺳﺎﻋت را ﻣﻼﺣظﮫ
ﮐرده ،ﻧﻧﭼﮫ ﻣﺎھم ھردو ﺳﻠطﺎﻧﺎن را زاﻧو زﻧﺎﻧﯾده ﺑﮫ داﻣﺎدی ﺳراﻓراز
ﺑﮑﻧﻧد.

٦٧

درﯾن ﺿﻣن ﺗﺷوﯾش ﺳﻘم اﯾﺷﺎن ﺑﯾﺷﺗر ﺷد ،ﺣﺿرت ھﻣﺎﯾون ﭘﺎدﺷﺎه ﮐﮫ
اﺣوال ﭘدر ﺧراﺑﺗر دﯾدﻧد ،ﺑﺎز ﺑﯾطﺎﻗت ﺷدﻧد ،اطﺑﺎ و ﺣﮑﻣﺎ را طﻠﺑﯾده ﮔﻔﺗﻧد،
ﻧﯾﮏ ﻣﻼﺣظﮫ ﮐرده ،ﻋﻼج ﺗﺷوﯾش ﺣﺿرت ﻧﻣﺎﯾﯾد .اطﺑﺎ و ﺣﮑﻣﺎ ﺟﻣﻊ ﺷده
ﮔﻔﺗﻧد ،ﮐﮫ ﮐم طﺎﻟﻌﯽ ﻣﺎﯾﺎن اﺳت ﮐﮫ داروی ﮐﺎرﮔر ﻧﻣﯾﺷود ،اﻣﯾدوارﯾم از
ﺣﺿرت ﺣق ﺳﺑﺣﺎﻧﮫ ﮐﮫ از ﺧزاﻧﮫ ﻏﯾب ﺷﻔﺎی ﻋﺎﺟل ﻋطﺎ ﮐﻧد ،درﯾن ﺣﯾن
ﭼون ﻧﺑض آﻧﺣﺿرت دﯾدﻧد ،اطﺑﺎ ﺑﮫ ﻋرض رﺳﺎﻧﯾدﻧد ﮐﮫ ﻋﻼﻣت ھﻣﺎن
زھر اﺳت ﮐﮫ واﻟدۀ ﺳﻠطﺎن اﺑراھﯾم داده ﺑود ،و آﻧﭼﻧﺎن اﺳت ﮐﮫ ﺑﯾده
ﺑدﺑﺧت ﺑدﺳت داۀ ﺧود ،ﯾﮏ ﺗوﻟﭼﮫ زھر داده ﺑود ﮐﮫ ﺑرده ﺑدﺳت اﺣﻣد
ﭼﺎﻧﯽ ﮔﯾر ﺑده ،و ﺑﮕو ﮐﮫ ھر طور ﮐرده ،در آش ﺧﺎﺻﮫ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ اﻧدازد،
و ﺑﮫ او وﻋدۀ ﺑﺳﯾﺎر ﮐرده ﺑود ،ﺑﺎ وﺟود آﻧﮑﮫ ﺣﺿرت ﭘﺎدﺷﺎھﯽ آن ﺑﯾده
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ﺑدﺑﺧت را ﻣﺎدر ﻣﯽ ﮔﻔﺗﻧد ،و ﺟﺎ و ﺟﺎﮔﯾر ﺗﻌﯾﯾن ﮐرده رﻋﺎﯾت ﮐﻠﯽ ﻓرﻣوده
ﺑودﻧد ،و ﻓرﻣوده ﺑوﻧد ﮐﮫ ﻣرا ﺑﺟﺎی ﺳﻠطﺎن اﺑراھﯾم ﺧود ﺑدان ،اﻣﺎ از آﻧﭼﮫ
ﮐﮫ ﺟﮭل در آن ﻗوم ﻏﺎﻟب اﺳت ،رﻋﺎﯾﺗﮭﺎ را ﻣﻧظور ﻧداﺷت .ﻣﺷﮭوراﺳت:
ﺑﺎز ﮔردد ﺑﮫ اﺻل ﺧود ھﻣﮫ ﭼﯾز .ﻗﺻﮫ ﻣﺧﺗﺻر آن زھر ﮐﮫ ﺑﺎ آن
ﺑﺎورﭼﯽ آورده داده ﺑود ،ﺑﺎورﭼﯽ را ﷲ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﮐور و ﮐر ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺑود ﮐﮫ
زھر را ﺑﺎﻻی ﻧﺎن ﭘﺎﺷﯾده ﺑود ،ﮐﻣﺗر ﺗﻧﺎول ﮐرده ﺑودﻧد ،اﻣﺎ اﺻل ﺑﯾﻣﺎری
از اﺛر ھﻣﺎن ﺑود ﮐﮫ روز ﺑروز ﺿﻌﯾف و ﻧﺣﯾف ﻣﯽ ﺷدﻧد و ھر روز
ﺗﺷوﯾش اﯾﺷﺎن در ﺗزاﯾد ﺑود و ﭼﮭرۀ ﻣﺑﺎرک اﯾﺷﺎن در ﺗﻐﯾر ﮐﮫ ﻓردا ﯾش
ھﻣﮫ اﻣراﯾﺎن را طﻠﺑﯾده ،ﻓرﻣودﻧد ﮐﮫ ﺳﺎﻟﮭﺎ ﺑود ﮐﮫ در دل داﺷﺗم ﮐﮫ
ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺧود را ﺑﮫ ھﻣﺎﯾون ﻣﯾرزا ﺑدھم و ﺧود در ﺑﺎغ زراﻓﺷﺎن ﺑﮫ ﮔوﺷﮥ
ﻧﺷﯾﻧم ،از ﮐرم اﻟﮭﯽ ھﻣﮫ ﭼﯾز ﻣﯾﺳر ﺷد ،اﻣﺎ آن ﻧﺷد ﮐﮫ در ﺗﻧدرﺳﺗﯽ ﺧود
٦٨

اﯾن اﻣر را ﺑﮑﻧم ،اﻟﺣﺎل اﯾن ﺗﺷوﯾش ﻣرا زﺑون ﮐرده ،وﺻﯾت ﻣﯾﮑﻧم ﮐﮫ
ھﻣﮫ ،اﯾﺷﺎن ھﻣﺎﯾون را ﺑﮫ ﺟﺎی ﻣن داﻧﻧد ودردوﻟت ﺧواھﯽ او ﺗﻘﺻﯾر
ﻧﮑﻧﯾد ،و ﺑﮫ او ﻣواﻓق و ﯾﮏ ﺟﮭت ﺑﺎﺷﯾد ،از ﺣق ﺳﺑﺣﺎﻧﮫ اﻣﯾدوارم ﮐﮫ،
ھﻣﺎﯾون ھم ﺑﻣردم ﺧوب ﭘﯾش ﺧواھد آﻣد ،دﯾﮕر ھﻣﺎﯾون ﺗو را و ﺑرادران
ﺗو را و ھﻣﮫ ﺧوﯾﺷﺎن و ﻣردم ﺧودرا و ﺗو را ،ﺑﮫ ﺧدا ﻣﯽ ﺳﭘﺎرم و اﯾن را
ﺑﮫ ﺗو ﻣﯽ ﺳﭘﺎرم از اﯾن ﺳﺧﻧﺎن ﺣﺎﺿران و ﻧﺎظران را ﮔرﯾﮫ و زاری
دﺳت داد ،و ﺧود ھم ﭼﺷﻣﺎن ﻣﺑﺎرک ﭘر آب ﮔردﯾد ،اﯾن واﻗﻌﮫ را اھل ﺣرم
و ﻣردم درون ﺷﻧﯾدﻧد ،طرﻓﮫ ﺣﺎﻟﯽ و ﺑﯾطﺎﻗﺗﯽ و ﮔرﯾﮫ و زاری دﺳت داد،
ﺑﻌد از ﺳﮫ روز از ﻋﺎﻟم ﻓﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﻋﺎﻟم ﺟﺎوداﻧﯽ ﺧراﻣﯾدﻧد.
ﺑﺗﺎرﯾﺦ ﭘﻧﺟم ﻣﺎه ﺟﻣﺎدی اﻻول روز دوﺷﻧﺑﮫ ﺳﻧﮫ ﻧﮫ ﺻد و ﺳﯽ وھﻔت
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) (٩٣٧ﺑود ﮐﮫ ﺷﻧﻘﺎر ﺷدﻧد .ﻋﻣﮫ ﻣﺎ را و ﻣﺎدران ﻣﺎ را ﺑﮫ ﺑﮭﺎﻧﮥ ﺑرآوردﻧد
ﮐﮫ ،طﺑﯾﺑﺎن و ﺣﮑﯾﻣﺎن ﺑرای دﯾدن ﻣﯽ آﯾﻧد ،ھﻣﮫ ﺑرﺧواﺳﺗﻧد ،ھﻣﮥ ﺑﯾﮕﻣﺎن
را و ﻣﺎدران ﻣرا ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮥ ﮐﻼن ﺑردﻧد ،و ﻓرزﻧدان و ﺧوﯾﺷﺎن وﻏﯾره ﻣردم
را روز ﺳﯾﺎه اﻓﺗﺎد ،و طرﻓﮫ زاری و ﻓرﯾﺎد و ﻓﻐﺎن و ﺑﯾطﺎﻗﺗﯽ ﮐردن
ﮔرﻓﺗﻧد ،و ھر ﮐس ﺑﮕوﺷﮥ ﭘﻧﮭﺎﻧﯽ اﯾن روز ﺳﯾﺎه داﺷﺗﻧد ،و واﻗﻌﮥ اﯾﺷﺎن را
ﭘﻧﮭﺎن ﮐردﻧد .آﺧراﻻﻣر آراﻟش ﺧﺎن ﻧﺎم ﯾﮑﯽ از اﻣرای ھﻧد ﺑود ،او ﻋرﺿﮫ
داﺷت ﮐﮫ ﭘﻧﮭﺎن ﮐردن اﯾن اﻣر ﺧوب ﻧﯾﺳت ،از ﺑرای آﻧﮑﮫ در ھﻧدوﺳﺗﺎن
رﺳم اﺳت ﮐﮫ اﮔر ﭘﺎدﺷﺎھﺎن را واﻗﻌﮥ ﭼﻧﯾن دﺳت ﻣﯾدھد ،ﻣردم ﺑﺎزاری
ﺗﺎراج ﻣﯾﮑﻧﻧد .ﻣﺑﺎدا ﻣﻐﻼن ﻧﺎداﻧﺳﺗﮫ در ﺧﺎﻧﮫ ھﺎی و در ﺣوﯾﻠﯽ ھﺎی درآﻣده
ﺗﺎراج ﺑﮑﻧﻧد ،ﻣﻧﺎﺳب آﻧﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﯾﮏ ﮐﺳﯽ ﺟﺎﻣﮥ ﺳرخ ﭘوﺷﺎﻧﻧد و ﺑر ﻓﯾل
ﺳوار ﺑﮑﻧﻧد ،و از ﺑﺎﻻی ﻓﯾل ﻣﻧﺎدی ﺑﮑﻧد ﮐﮫ ،ﺣﺿرت ﭘﺎدﺷﺎه دروﯾش ﺷدﻧد
٦٩

و ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺧودرا ﺑﮫ ھﻣﺎﯾون ﭘﺎدﺷﺎه دادﻧد ،و ﺣﺿرت ھﻣﺎﯾون ﭘﺎدﺷﺎه ﺣﮑم
ﻓرﻣودﻧد ﮐﮫ ﭼﻧﯾن ﺑﮑﻧﯾد.
ﺑﮫ ﻣﺟرد ﻣﻧﺎدی ﮐردن ﻣردم را ﺧﯾﻠﯽ ﺗﺳﻠﯽ ﺷد ،و ھﻣﮫ ﻣردم دﻋﺎی
دوﻟت اﯾﺷﺎن ﻣﯽ ﮐردﻧد.
ﺑﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮭم ﺷﮭر ﻣذﮐور روز ﺟﻣﻌﮫ ،ﺣﺿرت ھﻣﺎﯾون ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﮫ ﺗﺧت
ﻧﺷﺳﺗﻧد ،و ﭘﺎدﺷﺎھﯽ اﯾﺷﺎن را ھﻣﮫ ﻋﺎﻟم ﻣﺑﺎرﮐﺑﺎد ﮔﻔﺗﻧد.
ﺑﻌد از آن ﺑﮫ دﯾدن ﻣﺎدران و ﺧواھران و ﻣردم ﺧود آﻣده ،ﭘرﺳش و
دﻟداری داده ،ﻧوازش و ﻏﻣﺧواری ھﺎ ﻓرﻣودﻧد ،و ﺣﮑم ﻓرﻣودﻧد ھرﮐس
ھر ﻣﻧﺻﺑﯽ و ﺧدﻣﺗﯽ و ﺟﺎﮔﯾری و ﺟﺎی ﮐﮫ داﺷت ،ھﻣﮫ ﺑﺣﺎل ﺧود ﺑﺎﺷد و
ﺑﺧدﻣت ﺧود ،ﺑﮫ دﺳﺗور ﺳﺎﺑق ﻗﯾﺎم ﻧﻣﺎﯾد .و در روز ﻣذﮐور ھﻧدال از ﮐﺎﺑل
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آﻣده ﺣﺿرت ﭘﺎدﺷﺎه را ﻣﻼزﻣت ﮐرد .ﺑر او ﻣﮭرﺑﺎﻧﯽ ھﺎ ﮐردﻧد و ﺑﺳﯾﺎر
ﺧوﺷﺣﺎل ﺷدﻧد .از ﺧزاﯾن ﮐﮫ از ﭘدر ﻣﺎﻧده ﺑود ،ﭼﯾز ﺑﺳﯾﺎر ﺑﮫ ﻣﯾرزا
ھﻧدال ﻋﻧﺎﯾت ﻓرﻣودﻧد.
ﺑﻌد از وﻓﺎت ﺣﺿرت ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﺎم ،ﺑرات و اﯾﺎم ﻣﺗﺑّرﮐﮥ اول ﻣﻌرﮐﮫ،
ﺑر ﺳرﻣزار ﺣﺿرت ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﺎم ﻣﯽ ﺷد ،و ﻣﺣﻣد ﻋﻠﯽ ﻋﺳس را ﻣﺗوﻟﯽ
ﻣزار ﺣﺿرت ﮐردﻧد ،و ﺷﺻت ﺣﺎﻓظ ﺧوﺷﺧوان و ﺧوش اﻟﺣﺎن ﻗﺎری را
ﻣﻘرر ﻓرﻣودﻧد ،ﮐﮫ ﭘﻧﺞ وﻗت ﻧﻣﺎز ﺑﮫ ﺟﻣﺎﻋت ﺑﺧواﻧﻧد ،و ﺧﺗم ﻗرآن ﺑﮑﻧﻧد و
ﻓﺎﺗﺣﮫ ﺑﮫ ارواح ﺣﺿرت ﻓردوس ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻣﯾﺧواﻧده ﺑﺎﺷﻧد و ﺳﯾﮕری ﮐﮫ
اﻟﺣﺎل ﻓﺗﺢ ﭘور ﻣﺷﮭور اﺳت در وی اﺳت و ﻣﻊ زﯾﺎدﺗﯽ ﭘﻧﺞ ﻟﮏ از ﺑﯾﺎﻧﮫ
وﻗف ﻣزار ﺣﺿرت ﮐردﻧد ،ﮐﮫ ﺑرای ﺧرج ﻋﻠﻣﺎ و ﺣﻔﺎظ وﻏﯾره ﮐﮫ ﺗﻌﻠق
ﻣزار دارﻧد ﺻرف ﻣﯽ ﺷده ﺑﺎﺷد.
٧٠

دو وﻗت آش آﮐﺎم ﺗﻌﯾﯾن ﻓرﻣودﻧد ،ﺻﺑﺎح ﯾﮏ ﮔﺎو دو ﮔوﺳﻔﻧد و ﭘﻧﺞ
ﺑز ،و ﻧﻣﺎز دﯾﮕر ﭘﻧﺞ ﺑز .ﺗﺎ دو و ﻧﯾم ﺳﺎل ﮐﮫ آﮐﺎم در ﻗﯾد ﺣﯾﺎت ﺑودﻧد ،اﯾن
طﻌﺎم دو وﻗﺗﮫ از ﺳر ﮐﺎر اﯾﺷﺎن ﺑر ﺳر ﻣزار ﺑﺧش ﻣﯾﮑردﻧد .و ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ
ﮐﮫ آﮐﺎم ﺣﯾﺎت ﺑودﻧد ،در دوﻟﺗﺧﺎﻧﮫ آﮐﺎم ﺣﺿرت ﭘﺎدﺷﺎه را ﻣﯾدﯾدم .وﻗﺗﯾﮑﮫ
آﮐﺎم ﺑد ﺣﺎل ﺷدﻧد ﺑﮫ ﻣن ﮔﻔﺗﻧد ﮐﮫ ﺑﺳﯾﺎرﻣﺷﮑل ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد ﮐﮫ ﺑﻌدا ً از ﻓوت ﻣن،
دﺧﺗران ﭘﺎدﺷﺎه ﺑرادر ﺧود را درﺧﺎﻧﮥ ﮔﻠﺑرگ ﺑﯽ ﺑﯽ ﺑﮫ ﺑﯾﻧﻧﻧد ،ﮔوﯾﺎ ﮐﮫ
ﺳﺧن ﺣﺿرت آﮐﺎم در دل وھوش ﺣﺿرت ﭘﺎدﺷﺎه ﺑود ،ﺗﺎ درھﻧدوﺳﺗﺎن
ﺑودﻧد ،داﯾم درﺧﺎﻧﮥ ﻣﺎ آﻣده ﻣﺎﯾﺎن را ﻣﯽ دﯾدﻧد ،ﻣﮭرﺑﺎﻧﯽ وﻋﻧﺎﯾت و ﺷﻔﻘت
ﺑﯽ ﺣد ﻣﯾﮑردﻧد و ﺑﮫ ﻣﻌﺻوﻣﮫ ﺳﻠطﺎن ﺑﯾﮕم ،ﮔﻠرﻧﮓ ﺑﯾﮕم ،ﮔﻠﭼﮭره ﺑﯾﮕم
وﻏﯾره ھﻣﮫ ،ﺑﯾﮕﻣﺎن ﮐﮫ ﮐد ﺧدا ﺷده ﺑودﻧد ،ﺣﺿرت ﭘﺎدﺷﺎه درﺧﺎﻧﮥ اﯾن
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ﺣﻘﯾر ﻣﯽ آﻣدﻧد و ھﻣﮫ ﺑﯾﮕﻣﺎن درﺧﺎﻧﮥ اﯾن ﺣﻘﯾر آﻣده ،ﻣﻼزﻣت ﺣﺿرت
ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﯾﮑردﻧد ،ﻏرض ﮐﮫ ﺣﺿرت ﭘﺎدﺷﺎه ﺧﺎطر ﺟوی اﯾن ﺷﮑﺳﺗﮫ ﺑﻌد
از وﻓﺎت ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﺎم و آﮐﺎم ﺑﮫ ﭼﻧﯾن ﻋﻧﺎﯾت ﻣﯾﮑردﻧد .ﺷﻔﻘت ﺑﯾﺣد در ﺑﺎرۀ
اﯾن ﺑﯾﭼﺎره ﻣﯾﻔرﻣودﻧد ﮐﮫ ﯾﺗﯾﻣﯽ و ﺑﯽ ﺳری ﺧودرا ﻧداﻧﺳﺗم .ﻣدت ده ﺳﺎل
ﮐﮫ ﺑﻌد از وﻓﺎت ﺣﺿرت ﻓردوس ﻣﮑﺎﻧﯽ ،ﺣﺿرت ﺟﻧت آﺷﯾﺎﻧﯽ در ھﻧد
ﺑودﻧد ،ھﻣﮫ ﻣردم در رﻓﺎھﯾت و اﻣﻧﯾت و ﻓرﻣﺎﻧﺑرداری و اطﺎﻋت ﺑودﻧد.
ﺑﻌد از واﻗﻌﮫ ﻓردوس ﻣﮑﺎﻧﯽ ،ﺑن و ﺑﺎﯾزﯾد ﺑﻌد از ﺷﺷﻣﺎه از طرف ﮔور
رﺳﯾدﻧد ،ﺑﻣﺟرد اﺳﺗﻣﺎع اﯾن ﺧﺑر ﺣﺿرت ﭘﺎدﺷﺎه از آﮔره ﻣﺗوﺟﮫ آﻧﮭﺎ ﺷدﻧد
و ﺑﺑّن و ﺑﺎﯾزﯾد را ﺷﮑﺳت داده ،ﺑﮫ ﭼﻧﺎده آﻣدﻧد و ﭼﻧﺎده را ﻧﯾز ﮔرﻓﺗﮫ ﺑﮫ
آﮔره آﻣدﻧد.

٧١

آﮐﺎم ﮐﮫ ﻣﺎھم ﺑﯾﮕم ﺑﺎﺷﻧد ،ﺑﺳﯾﺎر در طﻠب و آرزو ﺑودﻧد ﮐﮫ ﻓرزﻧد
ھﻣﺎﯾون را ﺑﺑﯾﻧم و ھرﺟﺎ ﮐﮫ دﺧﺗر ﺻﺎﺣب ﺣﺳن وﺟﻣﺎل ﻣﯾﺑود در ﺧدﻣت
ﺣﺿرت ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﯽ آوردﻧد ،ﻣﯾوه ﺟﺎن ﮐﮫ دﺧﺗر ﺧدﻧﮓ ﯾﺳﺎول ﺑود در
ﺧدﻣت ﻣن ﺑود ،ﺑﻌد از ﻗﺿﺎء ﺣﺿرت ﻓردوس ﻣﮑﺎﻧﯽ ،روزی در ﺣﯾﺎت
ﺧود ﻓرﻣودﻧد ،ھﻣﺎﯾون ،ﻣﯾوه ﺟﺎن ﺑد ﻧﯾﺳت ﭼرا در ﺧدﻣت ﺧود ﻧﻣﯾﮕﯾری؟
آﺧر ﺑﮕﻔﺗﮥ اﯾﺷﺎن ،ھﻣﺎﯾون ﭘﺎدﺷﺎه ھﻣﺎن ﺷب ﻋﻘد ﺑﺳﺗﮫ ،ﻣﯾوه ﺟﺎن را
ﮔرﻓﺗﻧد ،ﺑﻌد از ﺳﮫ روز ﺑﯾﮕﮫ ﺑﯾﮕم از ﮐﺎﺑل آﻣدﻧد و ﺣﺎﻣﻠﮫ ﺷدﻧد ،ﺑﻌد از
ﯾﮑﺳﺎل دﺧﺗر ﺗوﻟد ﺷد و ﻧﺎﻣش را ﻋﻘﯾﻘﮫ ﺑﯾﮕم ﻧﮭﺎدﻧد ،و آﮐﮫ ،ﻣﺎھم ﺑﯾﮕم را
ﻣﯾوه ﺟﺎن ﻣﯾﮕﻔت ﮐﮫ ﻣن ﻧﯾز ﺣﺎﻣﻠﮫ ام .آﺧر آﮐﺎم دو طرﯾق ﯾراق طﯾﺎر
ﮐردﻧد ،و ﻣﯽ ﮔﻔﺗﻧد ھرﮐدام ﮐﮫ از ﺷﻣﺎﯾﺎن ﭘﺳر ﺑزاﯾد ،ﯾراق ﻧﯾﮏ را ﺑﮫ آن
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ﻣﯾدھم و ﯾراق ﺑﺳﺗﮫ و ﺑدام و ﭼﺎرﻣﻐز از طﻼ و ﻧﻘره راﺳت ﮐرده ﺑودﻧد و
ﯾراق ﯾﻠﻘﺎن ﻧﯾز راﺳت ﮐرده ﺑودﻧد و ﺧوﺷﺣﺎل ﺑودﻧد ﮐﮫ ﺷﺎﯾد ﯾﮑﯽ از اﯾﻧﮭﺎ
ﭘﺳر زاﯾد و ﭼﺷم اﻧﺗظﺎر داﺷﺗﻧد ﮐﮫ ﺑﯾﮕﮫ ﺑﯾﮕم ،ﻋﻘﯾﻘﮫ ﺑﯾﮕم را زاﯾﯾدﻧد.
اﻟﺣﺎل ﭼﺷم ﺑراه ﻣﯾوه ﺟﺎن داﺷﺗﻧد ،ﮐﮫ ده ﻣﺎه ﺷد و ﯾﺎزدھم ﻣﺎه ﻧﯾز ﮔذﺷت،
ﻣﯾوه ﺟﺎن ﻣﯾﮕﻔت ﮐﮫ ﺧﺎﻟﮥ ﻣن ﺣرم ﻣﯾرزا اﻟﻎ ﺑﯾﮓ ﺑودﻧد .در دوازده ﻣﺎه
ﭘﺳر زاﯾﯾدﻧد .ﻣن ھم ﺷﺎﯾد ﮐﮫ ﺑدان ﻣﺎﻧﻧد ﺷده ﺑﺎﺷم .و ﺧرﮔﺎه ھﺎ دوﺧﺗﮫ و
ﺗوﺷﮏ ھﺎ ﭘرﮐرده ،آﺧرھم ﻣﻌﻠوم ﺷد ﮐﮫ ھوﺳﮏ ﺑوده و ﭘﺎدﺷﺎه ﮐﮫ ﺑﮫ
ﺟﺎﻧب ﭼﻧﺎده رﻓﺗﮫ ﺑودﻧد ﺑﮫ دوﻟت وﺳﻌﺎدت آﻣدﻧد .آﮐﺎم ﮐﮫ ﻣﺎھم ﺑﯾﮕم ﺑﺎﺷﻧد،
ﺗوی ﮐﻼن دادﻧد ،ﺑﺎزار ھﺎ را آﯾﯾن ﺑﺳﺗﻧد ،و ﭘﯾش ازﯾن آﯾﯾن ﺑﻧدی ﻣردم
ﺑﺎزار ﻣﯾﮑردﻧد ،آﺧراﯾﺷﺎن ﻣردم آدﻣﯽ )ﻋﺎدی( و ﺳﭘﺎھﯽ را ﺣﮑم ﮐردﻧد،
ﺗﺎ ﺟﺎھﺎی ﺧوب و ﻣﮑﺎﻧﮭﺎی ﻣرﻏوب راﺳت ﺑﮑﻧﻧد ،از آن ﭘس آﯾﯾن ﺑﻧدی
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در ھﻧد ﺷﺎﯾﻊ ﺷد .ﺗﺧت ﻣرﺻﻊ ﮐﮫ ﺑﮫ ﭼﮭﺎر زﯾﻧﮫ ﻣﯽ ﺑر آﻣدﻧد ﺑﺎﻻی او
ادﺳﻘﮥ زردوزی ،ﺗوﺷﮏ و ﺗﮑﯾﮥ زردوزی اﻧداﺧﺗﻧد و ﭘوﺷش ﺧرﮔﺎه ھﺎ و
ﺑﺎرﮔﺎه اﻧدرون زر ﺑﺎﻓت ﻓرﻧﮕﯽ و ﺑﯾرون از ﺳﻘﻼت ﭘرﺗﮕﺎﻟﯽ ،ﭼوب ھﺎی
ﺧرﮔﺎه و ﺑﺎرﮔﺎه ﺑﮫ طﻼ ﻣﻠﻣﻊ ﮐرده ﺑودﻧد ،آن ﺑﺳﯾﺎر ﺑﮫ زﯾب ﺷده ﺑود،
ﺑﻐرﻟق ﺧرﮔﺎه از زرﮐش ﮔﺟراﺗﯽ و ﮐﻧت و ﺳرﮐﻧت و آﻓﺗﺎﺑﮫ ﺟﻼﺑﭼن و
ﺷﻣﻊ داﻧﮭﺎ و ﻣﺷرﺑﮭﺎ و ﮔﻼب ﭼﺎﺷﮭﺎ ھﻣﮫ از طﻼ و ﻣرﺻﻊ راﺳت ﮐرده
ﺑودﻧد ،و از ھﻣﮫ اﺳﺑﺎب ﻣرﺗب ﺳﺎﺧﺗﮫ ،ﺗوی ﺧوﺑﯽ و ﻣرﻏوﺑﯽ دادﻧد.
دوازده ﻗطﺎر ﺷﺗر ،دوازده ﻗطﺎر ﺧﭼر ،ھﻔﺗﺎد رأس اﺳپ ﺗﭘوﭼﺎق و ﺻد
رأس اﺳپ ﺑﺎرﮔﯾر و ھﻔت ھزار ﮐس ﺧﻠﻌت ﺧﺎص ﭘوﺷﺎﻧﯾدﻧد و ﭼﻧد روز
ﺷﺎدﯾﮭﺎ ﮐردﻧد .در اﯾن اﺛﻧﺎ ﺷﻧﯾدﻧد ﮐﮫ ﻣﺣﻣد زﻣﺎن ﻣﯾرزا ﭘدر ﺣﺎﺟﯽ ﻣﺣﻣد
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ﺧﺎن ﮐوﮐﯽ را ﮐﺷت ،و ﺧﯾﺎل ﺑﺎﻏﯽ ﺷدن دارد ،و ﺣﺿرت ﭘﺎدﺷﺎه ﺑرای
طﻠب آﻧﮭﺎ ﮐس ﻓرﺳﺗﺎدﻧد و آﻧﮭﺎ را ﮔرﻓﺗﮫ در ﺑﯾﺎﻧﮫ ﺑﻧد ﮐرده ﺑﮫ ﯾﺎدﮔﺎر
طﻐﺎﺋﯽ ﺳﭘردﻧد ،و ﻣردم ﯾﺎدﮔﺎر طﻐﺎﺋﯽ ﯾﮑﯽ ﺷده ﻣﺣﻣد زﻣﺎن ﻣﯾرزا را
ﮔرﯾزاﻧﯾدﻧد ،دراﯾن اﺛﻧﺎ ﺳﻠطﺎن ﻣﺣﻣد ﻣﯾرزا و ﻧﯾﺧوب ﺳﻠطﺎن ﻣﯾرزا را
ﺣﮑم ﺷد ﮐﮫ ﺑﮫ ﭼﺷم ھردو ﻣﯾل ﮐﺷﻧد ،در ﻣﯾل ﮐﺷﯾدن ﻧﯾﺧوب ﮐورﺷد ،و
ﺑﮫ ﻣﺣﻣد ﺳﻠطﺎن ﻣﯾرزا ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﻣﯾل ﮐﺷﯾد ،ﺑﮫ ﭼﺷم ﻣﺷﺎر اﻟﯾﮫ آﺳﯾب
ﻧرﺳﺎﻧﯾد ،ﺑﻌد از ﭼﻧد روز ﻣﺣﻣد زﻣﺎن ﻣﯾرزا و ﻣﺣﻣد ﺳﻠطﺎن ﻣﯾرزا و
ﭘﺳراﻧش و اﻟوغ ﻣﯾرزا و ﺷﺎه ﻣﯾرزا ﮔرﯾﺧﺗﻧد ،و در اﯾن ﭼﻧد ﺳﺎل ﮐﮫ در
ھﻧد ﺑودﯾم ھﻣﯾﺷﮫ ﻏوﻏﺎی آﻧﮭﺎ ﺑود.
ﺣﺿرت ﭘﺎدﺷﺎه ﮐﮫ ازﻟﺷﮑر ﺑ ّﺑن و ﺑﺎﯾزﯾد آﻣدﻧد ،ﻗرﯾب ﯾﮑﺳﺎل در آﮔره
ﺑودﻧد ،ﺑﮫ آﮐﺎم ﻋرض ﮐردﻧد ﮐﮫ درﯾن روز ھﺎ دﻟﮕﯾرم ،اﮔر ﺣﮑم ﺷود در
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ﻣﻼزﻣت ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﺳﯾر ﮔواﻟﯾﺎر ﺑروﯾم .ﺣﺿرت آﮐﺎم و آﺟم و ھﻣﺷﯾره ھﺎ
ﻣﻌﺻوﻣﮫ ﺳﻠطﺎن ﺑﯾﮕم را ﮐﮫ ﻣﺎه ﭼﭼﮫ ﻣﯽ ﮔﻔﺗﯾم و ﮔﻠرﻧﮓ ﺑﯾﮕم را ﮔل
ﭼﭼﮫ ﻣﯽ ﮔﻔﺗﯾم در ﻣﻼزﻣت وﻟﯽ ﻧﻌﻣﺗﺎن در ﮔواﻟﯾﺎر ﺑودﯾم و ﮔﻠﭼﮭره ﺑﯾﮕم
در اوده ﺑودﻧد ،ﭼرا ﮐﮫ ﺷوھر اﯾﺷﺎن ،ﺗوﺧﺗﮫ ﺑوﻏﺎ ﺳﻠطﺎن ﺑﮫ رﺣﻣت ﺣق
ﭘﯾوﺳﺗﻧد ،و ﻣردم ﮐﮫ در ﻣﻼزﻣت ﺑﯾﮕم ﺑودﻧد از اوده ﺑﮫ ﺣﺿرت ﻋرﺿﮫ
داﺷت ﮐردﻧد ﮐﮫ ﺗوﺧﺗﮫ ﺑوﻏﺎ ﺳﻠطﺎن ﻓوت ﺷدﻧد ،ﺑﯾﮕم را ﭼﮫ ﺣﮑم ﻣﯾﺷود؟
ﺣﺿرت ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﯾرزاﭼﮫ را ﺣﮑم ﻓرﻣودﻧد ﮐﮫ ،رﻓﺗﮫ ﺑﯾﮕم را در آﮔره
ﺑﯾﺎرد وﻣﺎ ﻧﯾز در آﮔره ﻣﯽ آﯾﯾم ،دراﯾن اﺛﻧﺎ ﺣﺿرت آﮐﺎم ﮔﻔﺗﻧد ﮐﮫ اﮔر ﺣﮑم
ﺷود ،ﺑﯾﮕﮫ ﺑﯾﮕم و ﻋﻘﯾﻘﮫ را طﻠﺑم ﮐﮫ اﯾﻧﮭﺎ ھم ﮔواﻟﯾﺎر را ﺑﮫ ﺑﯾﻧﻧد.
ﻧوﮐﺎر و ﺧواﺟﮫ ﮔﯾر را ﻓرﺳﺗﺎدﻧد ﮐﮫ ﺑﯾﮕﮫ ﺑﯾﮕم وﻋﻘﻘﯾﮫ ﺳﻠطﺎن ﺑﯾﮕم را
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از آﮔره آوردﻧد ،و دو ﻣﺎه در ﮔواﻟﯾﺎر ﺑﺎ ﯾﮑدﯾﮕر ﺑﺎھم ﮔذراﻧﯾدﻧد.
ﺑﻌد از آن ﻣﺗوﺟﮫ آﮔره ﺷدﻧد ،و در ﻣﺎه ﺷﻌﺑﺎن در آﮔره آﻣدﻧد و در ﻣﺎه
ﺷوال ﺑﮫ آﮐﺎم ﺗﺷوﯾش ﺷﮑم ﺷد ،در ﺳﯾزدھم ﺷﮭر )ﻣﺎه ( ﻣذﮐور ﺳﻧﮫ ٩٤٠
ﻧﮫ ﺻد و ﭼﮭل از ﻋﺎﻟم ﻓﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﻋﺎﻟم ﺟﺎوداﻧﯽ ﺧراﻣﯾدﻧد .ﻓرزﻧدان ﺣﺿرت
ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﺎم را داغ ﯾﺗﯾﻣﯽ ﺗﺎزه ﺷد ،ﺑﮫ ﺗﺧﺻﯾص ﺑﻣن ﮐﮫ اﯾﺷﺎن ﺧود ﻣرا
ﭘرورش ﻓرﻣوده ﺑودﻧد ،ﻣرا طرﻓﮫ ﺣﺎﻟﯽ و ﺑﯾطﺎﻗﺗﯽ و ﻣﺻﯾﺑت ﺻﻌب دﺳت
داده ﺑود ،ﺷب و روز ﮔرﯾﮫ و ﻓﻐﺎن و زاری ﻣﯾﮑردم ،ﺣﺿرت ﭘﺎدﺷﺎه ﭼﻧد
ﻣرﺗﺑﮫ آﻣده دﻟداری ھﺎ و ﻏﻣﺧواری ھﺎ و ﻣﮭرﺑﺎﻧﯾﮭﺎ ﮐردﻧد ،دو ﺳﺎﻟﮫ ﺑودم
ﮐﮫ ﺣﺿرت آﮐﺎم ﻣرا در ﻣﻧزل ﺧود ﺑردﻧد ،و ﭘرورش ﮐردﻧد و ده ﺳﺎﻟﮫ
ﺷدم ﮐﮫ اﯾﺷﺎن از ﻋﺎﻟم رﺣﻠت ﻧﻣودﻧد ،ﺗﺎ ﯾﮏ ﺳﺎل دﯾﮕر ھم در ﻣﻧزل آﮐﺎم
ﺑودم ،وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﺣﺿرت ﺑﮫ ﺳﯾر دھوﻟﭘور رﻓﺗﻧد ،در ﺳﺎل ﯾﺎزدھم ھﻣراه
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آﭼم ﺷدم ،و ﭘﯾش از اﻧﮑﮫ ﺑﮫ ﮔواﻟﯾﺎر روﻧد ،ﻋﻣﺎرت را ﺑﻧﺎ ﮐرده ،رﻓﺗﻧد و
ﺑﻌد از آش ﺣﻠﯾﮫ آﮐﺎم ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﮫ دھﻠﯽ ﺗﺷرﯾف ﺑردﻧد ،و ﺑﻧﺎی ﻗﻠﻌﮥ دﯾن ﭘﻧﺎ
ﻧﮭﺎدﻧد ،و ﺑﮫ آﮔره آﻣدﻧد و آﮐﮫ ﺟﺎﻧم ﺑﮫ ﺣﺿرت ﭘﺎدﺷﺎه ﮔﻔﺗﻧد ﮐﮫ ،ﺗوی
ﻣﯾرزا ھﻧدال ﮐﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد؟ ﺣﺿرت ﮔﻔﺗﻧد ﺑﺳم ﷲ ،و در آن اﺛﻧﺎ آﮐﺎم ﺣﯾﺎت
ﺑودﻧد ،ﮐﮫ ﻣﯾرزا ھﻧدال ﻧﮑﺎح ﮐردﻧد ،اﻣﺎ ﻣوﻗوف ﺑﮫ اﺳﺑﺎب ﺗوی ﺑودﻧد ،ﮐﮫ
ﺳﭘﺎرﻧد ،ﻓرﻣودﻧد ﮐﮫ اﺳﺑﺎب ﺗوی ،طﻠﺳم ھم طﯾﺎر اﺳت اول ﺗوی طﻠﺳم
ﺑدھم ،ﺑﻌد ازآن ﺗوی ﻣﯾرزا ھﻧدال ﺑﮑﻧم ،ﺣﺿرت ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﮫ آﮐﮫ ﺟﺎﻧم ﮔﻔﺗﻧد
ﮐﮫ ،ﺣﺿرت ﻋﻣﮫ ﭼﮫ ﻣﯾﻔرﻣﺎﯾﻧد؟ اﯾﺷﺎن ﮔﻔﺗﻧد ،ﺧدا ﻣﺑﺎرک و ﺧﯾر ﮔرداﻧد،
ﺷرح ﺗوی ﺧﺎﻧﮫ ﮐﮫ درﻟب درﯾﺎ راﺳت ﮐرده ﺑودﻧد ،و ﻧﺎم آﻧرا طﻠﺳم ﻧﮭﺎده
ﺑودﻧد ،اول ﺧﺎﻧﮫ ﮐﻼن ﻣﺛﻣن ﺑود و در ﻣﯾﺎن ﺧﺎﻧﮫ ﺧوض ﻣﺛﻣن ،و ﺑﺎز در
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ﻣﯾﺎن ﺧوض ﺻﻔﮫ ﻣﺛﻣن و ﺑﺎﻻی آن ﮔﻠﯾم ھﺎی وﻻﯾﺗﯽ اﻧداﺧﺗﮫ و اﮐﺛر
ﺟواﻧﺎن و ﺻﺎﺣب ﺣﺳن ،دﺧﺗران و زﻧﺎن ﺻﺎﺣب ﺟﻣﺎل ،ﺳﺎزﻧده ھﺎ و
ﮔوﯾﻧده ھﺎی ﺧوش آواز را ﺣﮑم ﮐردﻧد ،ﮐﮫ در ﺣوض ﺑﻧﺷﯾﻧﻧد و در ﭘﯾﺷﮕﺎه
ﺧﺎﻧﮫ ﺗﺧت ﻣرﺻﻊ ﮐﮫ آﮐﺎم در ﺗوی ،ﻋﻧﺎﯾت ﮐرده ﺑودﻧد ،ﻧﮭﺎده و ﺗوﺷﮏ
زردوزی در ﭘﯾش اﻧداﺧﺗﮫ ﺑودﻧد ،ﺣﺿرت ﭘﺎدﺷﺎه و آﮐﮫ ﺟﺎﻧم در ﭘﯾش ﺗﺧت
در ﯾﮏ ﺗوﺷﮏ ﻧﺷﺳﺗﻧد ،در دﺳت راﺳت آﮐﮫ ﺟﺎﻧم ،ﻋﻣﮫ ھﺎی اﯾﺷﺎن،
دﺧﺗران ﺳﻠطﺎن اﺑوﺳﻌﯾد ﻣﯾرزا ،ﻓﺧر ﺟﻣﺎل ﺑﯾﮕم و ﺑدﯾﻊ اﻟﺟﻣﺎل ﺑﯾﮕم و آق
ﺑﯾﮕم و ﺳﻠطﺎن ﺑﺧت ﺑﯾﮕم ،ﮔوھرﺷﺎد ﺑﯾﮕم ،ﺧدﯾﺟﮫ ﺳﻠطﺎن ﺑﯾﮕم ،ﻧﺷﺳﺗﻧد و
در ﺗوﺷﮏ دﯾﮕر ﻋﻣﮫ ھﺎی ﻣﺎ ﮐﮫ ﺧواھران ﺣﺿرت ﻓردوس ﻣﮑﺎﻧﯽ
ﺑﺎﺷﻧد ،ﺷﮭر ﺑﺎﻧو ﺑﯾﮕم و ﯾﺎدﮔﺎر ﺳﻠطﺎن ﺑﯾﮕم و ﻋﺎﯾﺷﮫ ﺳﻠطﺎن ﺑﯾﮕم دﺧﺗر
ﺳﻠطﺎن ﺣﺳﯾن ﻣﯾرزا و اﻟوغ ﺑﯾﮕم دﺧﺗر زﯾﻧب ﺳﻠطﺎن ﺑﯾﮕم ﻋﻣﮫ ﺣﺿرت
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ﭘﺎدﺷﺎه و ﻋﺎﯾﺷﮫ ﺳﻠطﺎن ﺑﯾﮕم و ﺳﻠطﺎن ﺑﯾﮕم دﺧﺗر ﺳﻠطﺎن اﺣﻣد ﻣﯾرزا
ﻋﻣوی ﭘﺎدﺷﺎه و ﻣﺎدرﮐﻼن ﺧﺎن ﺑﯾﮕم ،ﺑﯾﮕﮫ ﺳﻠطﺎن ﺑﯾﮕم ،دﺧﺗر ﺳﻠطﺎن
ﺧﻠﯾل ﻣﯾرزا ﻋﻣوی ﭘﺎدﺷﺎه ،ﻣﺎھم ﺑﯾﮕم و ﺑﯾﮕﯽ ﺑﯾﮕم دﺧﺗر اﻟوغ ﺑﯾﮓ ﻣﯾرزا
ﮐﺎﺑﻠﯽ ،ﻋﻣوی ﭘﺎدﺷﺎه و ﺧﺎﻧزاده ﺑﯾﮕم دﺧﺗر ﺳﻠطﺎن ﻣﺳﻌود ﻣﯾرزا از ﺟﺎﻧب
ﻣﺎدری ،ﻧواﺳﮥ ﭘﺎﯾﻧد ﻣﺣﻣد ﺳﻠطﺎن ﺑﯾﮕم ،ﻋﻣﮥ ﭘﺎدﺷﺎه و ﺷﺎه ﺧﺎﻧم دﺧﺗر ﺑدﯾﻊ
اﻟﺟﻣﺎل ﺑﯾﮕم و ﺧﺎﻧم ﺑﯾﮕم ،دﺧﺗر آق ﺑﯾﮕم و زﯾﻧب ﺳﻠطﺎن ﺧﺎﻧم دﺧﺗرﺳﻠطﺎن
ﻣﺣﻣود ﺧﺎن طﻐﺎی ﮐﻼن ﭘﺎدﺷﺎه و ﻣﺣب ﺳﻠطﺎن ﺧﺎﻧم دﺧﺗرﺳﻠطﺎن اﺣﻣد
ﺧﺎن ﮐﮫ ﺑﮫ اﻻﭼﮫ ﺧﺎن ﻣﺷﮭور ﺑودﻧد ،طﻐﺎی ﺧورد ﭘﺎدﺷﺎه ﮐﻼن و ﺧﺎﻧش
ﺧواھر ﻣﯾرزا ﺣﯾدر دﺧﺗر ﺧﺎﻟﮥ ﭘﺎدﺷﺎه و ﺑﯾﮑﮫ ﮐﻼن ﺑﯾﮕم و ﮐﯾﭼﮏ ﺑﯾﮕم،
ﺷﺎه ﺑﯾﮕم ﻣﺎدر دﻟﺷﺎد ﺑﯾﮕم دﺧﺗر ﻓﺧر ﺟﮭﺎن ﺑﯾﮕم ،ﻋﻣﮫ ﭘﺎدﺷﺎه و ﮐﭼﮑﻧﮫ
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ﺑﯾﮕم ،آﭘﺎق ﺑﯾﮕم دﺧﺗر ﺳﻠطﺎن ﺑﺧت ﺑﯾﮕم ،ﻣﮭرﻟﯾق ﺑﯾﮕم ﻋﻣﮥ ﭘﺎدﺷﺎه و ﺷﺎد
ﺑﯾﮕم ﻧواﺳﮥ ﺳﻠطﺎن ﺣﺳﯾن ﻣﯾرزا از ﺟﺎﻧب ﻣﺎدری ،ﻋﻣﮫ ﭘﺎدﺷﺎه ،ﻣﮭر اﻧﮕﯾز
ﺑﯾﮕم دﺧﺗر ﻣظﻔر ﻣﯾرزا ﻧواﺳﮥ ﺳﻠطﺎن ﺣﺳﯾن ﻣﯾرزا ﺑﺳﯾﺎر دوﺳت ﻣﯽ
داﺷﺗﻧد و ﻟﺑﺎس ﻣرداﻧﮫ ﻣﯽ ﭘوﺷﯾدﻧد و ﺑﮫ اﻧواع ھﻧرھﺎ آراﺳﺗﮫ ،ھﻣﭼو
زھﮕﯾری ﺗراﺷﯽ و ﭼوﮔﺎن ﺑﺎزی و ﺗﯾراﻧدازی و اﮐﺛرﺳﺎزھﺎ ﻣﯽ ﻧواﺧﺗﻧد و
ﮔل ﺑﯾﮕم و ﻓوق ﺑﯾﮕم و ﺟﺎن ﺳﻠطﺎن ﺑﯾﮕم و اﻓروز ﺑﺎﻧو ﺑﯾﮕم و آﻏﮫ ﺑﯾﮕم و
ﻓﯾروزه ﺑﯾﮕم وﺑرﻻس ﺑﯾﮕم.
و ﺑﯾﮕﻣﺎن دﯾﮕرھم ﺑﺳﯾﺎر ﺑودﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﻔﺻﯾل ﻧود و ﺷش ﺑﯾﮕم ،ھﻣﮫ
ﻋﻠوﻓﮫ دار ﺑودﻧد و ﭼﻧدان دﯾﮕر ھم ﺑودﻧد ،ﺑﻌد ازطوی ،طﻠﺳم طوی ﻣﯾرزا
ھﻧدال ﺷد .از ﺑﯾﮕﻣﺎن ﻣذﮐور ﺑﻌﺿﯽ ﺑﮫ وﻻﯾت رﻓﺗﻧد و ﺑﻌﺿﯽ ﮐﮫ درآن
ﻣﺟﻠس ﺣﺎﺿر ﺑودﻧد ،اﮐﺛر در دﺳت راﺳت ﻧﺷﺳﺗﮫ ﺑودﻧد .از ﺑﯾﮕﻣﺎن
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ﻣﺎﯾﺎن ،آﻏﮫ ﺳﻠطﺎن و آﻏﺎﭼﮫ ﻣﺎ در ﯾﺎدﮔﺎر ﺳﻠطﺎن ﺑﯾﮕم و آﺗون ﻣﺎﻣﺎ و
ﺳﻠﯾﻣﮫ و ﺳﮑﯾﻧﮫ ،ﺑﯽ ﺑﯽ ﺣﺑﯾﺑﮫ و ﺣﻧﯾﻔﮫ ﺑﯾﮕﮫ و ﻣردم دﯾﮕر ﮐﮫ ﺑدﺳت ﭼپ
ﭘﺎدﺷﺎه ﻧﺷﺳﺗﮫ ﺑودﻧد ﺑر ﺗوﺷﮏ زردوزی ﻣﻌﺻوﻣﮫ ﺳﻠطﺎن ﺑﯾﮕم و ﮔﻠرﻧﮓ
ﺑﯾﮕم و ﮔﻠﭼﮭره و اﯾن ﺣﻘﯾر ،ﺷﮑﺳﺗﮫ ﮔﻠﺑدن ،ﻋﻘﯾﻘﮫ ﺳﻠطﺎن ﺑﯾﮕم و آﺟم واﻟدۀ
ﻣﺎ ﮐﮫ دﻟدار ﺑﯾﮕم ﺑﺎﺷﻧد و ﮔﻠﺑرگ ﺑﯾﮕم و ﺑﯾﮕﮫ ﺑﯾﮕم و ﻧﻧﭼﮫ ﻣﺎھم و ﺳﻠطﺎﻧم
ﮐوچ اﻣﯾرﺧﻠﯾﻔﮫ و اﻟوش ﺑﯾﮕم و ﻧﺎھﯾد ﺑﯾﮕم و ﺧورﺷﯾد ﮐوﮐﮫ و ﮐوﮐﮫ زاده
ھﺎی ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﺎم اﻓﻐﺎﻧﯽ آﻏﺎﭼﮫ و ﮔﻠﻧﺎرآﻏﮫ و ﻧﺎزﮔل آﻏﮫ ﭼﮫ و ﮐوچ ھﻧدو
ﺑﯾﮓ ﻣﺧدوﻣﮫ آﻏﮫ و ﻓﺎطﻣﮫ ﺳﻠطﺎن آﻧﮕﮫ ﻣﺎدر روﺷن ﮐوﮐﮫ ﻓﺧرﻧﺳﺎ آﻧﮕﮫ،
ﻣﺎدر ﻧدﯾم ﮐوﮐﮫ ﮐوچ ﻣﯾرزا ﻗﻠﯽ ﮐوﮐﮫ ﮐوچ ﻣﺣﻣدی ﮐوﮐﮫ ﮐوچ ﻣوﯾد ﺑﯾﮓ
و ﮐوﮐﮫ ھﺎی ﭘﺎدﺷﺎه ﺧورﺷﯾد ﮐوﮐﮫ ،ﺷرف ﻧﺷﺎن ﮐوﮐﮫ و ﻓﺗﺢ ﮐوﮐﮫ و
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راﺑﻌﮫ ﺳﻠطﺎن ﮐوﮐﮫ و ﻣﺎه ﻟﻘﺎ ﮐوﮐﮫ و اﻧﮕﮫ ھﺎی ﻣﺎ و ﮐوﮐﮫ ھﺎی ﻣﺎ و ﻣردم
ﺑﯾﮕﻣﺎن ،و ﮐوچ اﻣراﯾﺎن و ﻣردم در دﺳت راﺳت ﺑودﻧد ،ﺳﻠﯾﻣﮫ ﺑﯾﮕﮫ ،ﺑﯽ
ﺑﯽ ﺑﯾﮕﮫ ،ﺧﺎﻧم آﻏﮫ دﺧﺗر ﺧواﺟﮫ ﻋﺑدﷲ ﻣروارﯾد و ﻧﮕﺎرآﻏﮫ ﻣﺎدر ﻣﻐل
ﺑﯾﮓ و ﻧﺎر ﺳﻠطﺎن آﻏﮫ و آﻏﮫ ﮐوﮐﮫ ﮐوچ ﻣﻧﻌم ﺧﺎن و دﺧﺗر ﻣﯾر ﺷﺎه
ﺣﺳﯾن ،ﺑﻠﯾس ﺑﯾﮕﮫ و ﮐﯾﺳﮏ ﻣﺎھم و ﮐﺎﺑﻠﯽ ﻣﺎھم و ﺑﯾﮕﯽ آﻏﮫ و ﺧﺎﻧم آﻏﮫ و
ﺳﻌﺎدت ﺳﻠطﺎن آﻏﮫ و ﺑﯽ ﺑﯽ دوﻟت ﺑﺧت و ﻧﺻﯾب آﻏﮫ و ﺑﻠﯾس ﮐﺎﺑﻠﯽ و
دﯾﮕر ﺑﯾﮕﮫ ھﺎ و آﻏﮭﺎ ﮐوچ ،اﻣراﯾﺎن ﺑدﯾن طرف ﻧﺷﺳﺗﻧد و ھﻣﮫ درآن
ﻣﺟﻠس طوی ﺣﺎﺿر ﺑودﻧد و طرح ﺧﺎﻧﮥ طﻠﺳم ﺑدﯾن ﺗﻔﺻﯾل ﺧﺎﻧﮥ ﮐﻼن
ﻣﺛﻣن ﮐﮫ در آﻧﺟﺎ طوی دادﻧد ﺧﺎﻧﮥ ﺧورد دﯾﮕر ﺑراﺑر آن ﻣﺛﻣن ﺑود و در
ھردو ﻣﺛﻣن ،اﻧواع ﺗﮑﻠف و آراﯾش ﻧﻣوده ﺑودﻧد و در ﻣﺛﻣن ﮐﻼن ﮐﮫ طوی
ﺧﺎﻧﮫ ﺑﺎﺷد ،ﺗﺧت ﻣرﺻﻊ ﻧﮭﺎده ،در ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺧت اوﺳﻘﮭﺎی زردوزی
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اﻧداﺧﺗﮫ و ﺷد ھﺎی ﻣروارﯾد آوﯾﺧﺗﮫ ،ﺑﮫ ﻣﻘدار ﯾﮏ و ﻧﯾم ﮔز درازی ھر
ﮐری دو ﮐره اﯾﯾﻧﮫ ،در ﭘﺎﯾﺎن ﻗرﯾب ﺳﯽ ﭼﮭل ﮐری ھﺎ ﺳﺎﺧﺗﮫ و آوﯾﺧﺗﮫ و
در ﻣﺛﻣن ﺧورد ،ﭼﭘرﮐت ﻣرﺻﻊ ﻧﮭﺎده و ﭘﺎﻧدان و ﺻراﺣﯽ و ﻣﺷرﺑﮥ
ﻣرﺻﻊ و طﻼ آﻻت و ﻧﻘره آﻻت ﺳﺎده در طﺎق ھﺎ ﻧﮭﺎده و ﺑﺟﺎﻧب
دﯾواﻧﺧﺎﻧﮫ ﻗﺑﻠﮫ روﯾﮫ و دﯾﮕری ﺑﺟﺎﻧب ﺑﺎغ ﻣﺷرق روﯾﮫ و در ﺳوم ﺑﺟﺎﻧب
ﻣﺛﻣن ﮐﻼن ﺟﻧوب روﯾﮫ و در ﭼﮭﺎرم ﺑﺟﺎﻧب ﻣﺛﻣن ﺧورد ﺷﻣﺎل روﯾﮫ در
ﺑﺎﻻی اﯾن ﺳﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﻣذﮐور ﺳﮫ ﺑﺎﻻﺧﺎﻧﮫ ﺑود ﮐﮫ ﯾﮑﯽ را ﺧﺎﻧﮥ دوﻟت ﻣﯾﮕﻔﺗﻧد
و در آن ﺧﺎﻧﮫ ﻧﮫ اﺳﺑﺎب ﺳﭘﺎه ﮔری ﻣﯽ ﺑود ،ﻣﺛل ﺷﻣﺷﯾر ﻣرﺻﻊ و ﻗور
ﻣرﺻﻊ و ﮐﻣر ﺧﻧﺟر ﻣرﺻﻊ و ﺟﻣد ھروﮐﮭﭘوۀ ﻣرﺻﻊ و ﺗرﮐش ھﻣﮫ
ﻣرﺻﻊ و ﻗورﭘوش زردوزی اﻧداﺧﺗﮫ و ﺧﺎﻧﮫ دوﯾم ﮐﮫ آن ﺧﺎﻧﮥ ﺳﻌﺎدت ﻣﯽ
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ﮔﻔﺗﻧد ،در آن ﺧﺎﻧﮫ ﺟﺎی ﻧﻣﺎز و ﮐﺗﺎﺑﮭﺎ و ﻗﻠﻣداﻧﮭﺎی ﻣرﺻﻊ و ﺟزداﻧﮭﺎی
ﺧوش و ﻣرﻗﮭﺎی ﻟطﯾف ﻣﻊ ﺗﺻوﯾرھﺎی و ﺧط ھﺎی ﺧوش ﻧﮭﺎده ﺑودﻧد.
ﺧﺎﻧﮥ ﺳوم ﮐﮫ آﻧرا ﺧﺎﻧﮥ ﻣرادی ﻣﯽ ﮔﻔﺗﻧد ،در آن ﺧﺎﻧﮫ ﭼﭘرﮐت از ﻣرﺻﻊ
و ظرﻓﯽ از ﺻﻧدل اﻧداﺧﺗﮫ و ﺗوﺷﮑﮭﺎی ﺧﯾﺎل اﻧداﺧﺗﮫ و در ﭘﺎﯾﺎن ﻧﯾز ﻧﮭﺎل
ﭼﮭﺎی ھﺎی ﺧﺎﺻﮕﯽ اﻧداﺧﺗﮫ ،در ﭘﯾش ﻧﮭﺎﻟﭼﮭﺎ دﺳﺗرﺧﺎن ھﺎی اﻧداﺧﺗﮫ،
ھﻣﮫ از زرﺑﻔت ﺧﯾﺎل ﺑود و ﻣﯾوھﺎی اﻟوان و ﺷرﺑت ھﺎی ﮔوﻧﺎﮔون و ھﻣﮫ
اﺳﺑﺎب ﻋﯾش و طرب ،ﺗﻧﻌم ﻣﮭﯾﺎ ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺑودﻧد و روزی ﮐﮫ طوی ﺧﺎﻧﮫ
طﻠﺳم ﺷد ،ﺣﮑم ﻓرﻣودﻧد ﮐﮫ ،ﺗﻣﺎم ﻣﯾرزاﯾﺎن و ﺑﯾﮕﻣﺎن و اﻣراﯾﺎن ھﻣﮫ
ﺳﺎﭼق ﺳﺎزﻧد ،ﺑﻔرﻣودۀ اﯾﺷﺎن ھﻣﮫ آوردﻧد ،ﺣﮑم ﻓرﻣودﻧد ﮐﮫ اﯾن ﺳﺎﭼق
ﺳﮫ ﺗوده ﺑﮑﻧﻧد ،ﺳﮫ ﺧوان اﺷرﻓﯽ ﺷد و ﺷش ﺧوان ﺷﺎھرﺧﯽ ،ﯾﮑﺧوان
اﺷرﻓﯽ و دو ﺧوان ﺷﺎھرﺧﯽ را ﺑﮫ ھﻧدو ﺑﯾﮓ دادﻧد ،ﮐﮫ اﯾن ﺣﺻﮫ دوﻟت
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اﺳت .ﺑﮫ ﻣﯾرزاﯾﺎن و اﻣراﯾﺎن و وزرا و ﺳﭘﺎھﯽ ھﺎ ﺑﺧش ﺑﮑن و ﯾﮑﺧوان
اﺷرﻓﯽ و دوﺧوان ﺷﺎھرﺧﯽ را ﺑﮫ ﻣﻼزﻣت ﻣوﻻ ﻣﺣﻣد ﻓرﻏری دادﻧد ﮐﮫ
اﯾن ﺣﺻﮫ ﺳﻌﺎدت اﺳت ،اﯾن را ﺑﮫ اﮐﺎﺑران و اﺷراف و ﻋﻠﻣﺎ و ﺻﻠﺣﺎ و
زھﺎد و ﻣﺷﺎﯾﺦ و دروﯾش و ﻋﺑﺎد ﻓﻘرا و ﻣﺳﺎﮐﯾن ﺑﺧش ﺑﮑﻧد .و ﯾﮑﺧوان
اﺷرﻓﯽ و دوﺧوان ﺷﺎھرﺧﯽ را ﻓرﻣودﻧد ﮐﮫ اﯾن ﺣﺻﮥ ﻣراد اﺳت از
ﻣﺎﺳت ،ﭘﯾش ﺑﯾﺎرﯾد ،آوردﻧد ،ﻓرﻣودﻧد ﮐﮫ ﺷﻣردن ﭼﮫ ﺣﺎﺟت اﺳت .اول
ﺧود دﺳت ﻣﺑﺎرک رﺳﺎﻧﯾدﻧد و ﻓرﻣودﻧد ﮐﮫ اول در ﯾﮏ ﺧواﻧﭼﮫ اﺷرﻓﯽ و
در ﯾﮏ ﺧواﻧﭼﮫ ﺷﺎھرﺧﯽ ﭘﯾش ﺑﯾﮕﻣﺎن ﺑﺑرﻧد ،ھر ﮐﺳﯽ ﻣﺷت ﻣﺷت ﺧود
ھﺎ ﺑﮕﯾرﯾد و ﺑﺎﻗﯽ دوﺧوان ﺷﺎھرﺧﯽ و ھﻣﮫ اﺷرﻓﯽ را ﻗرﯾب دو ھزار
ﺑود ،و ﺷﺎھرﺧﯽ ﻗرﯾب ده ھزار ﺑﺎﺷد ،ھﻣﮫ را ﭘﺎﺷﯾدﻧد و ﻧﺛﺎر ﮐردﻧد ،اول
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ﭘﯾش وﻟﯽ ﻧﻌﻣﺗﺎن و دﯾﮕر ﺑﮫ ﺣﺎﺿران ﻣﺟﻠس ،ازﺻد ،و ﺻد و ﭘﻧﺟﺎه ﮐم
ھﯾﭼﮑس ﻧﯾﺎﻓﺗﮫ ﺑود ،ﺗﺧﺻﯾص ﺟﻣﺎﻋﮫ ﮐﮫ در ﺣوض ﺑودﻧد ،ﺑﺳﯾﺎر ﯾﺎﻓﺗﻧد.
و ﺣﺿرت ﭘﺎدﺷﺎه ﻓرﻣودﻧد ﮐﮫ آﮐﮫ ﺟﺎﻧم اﮔر ﺣﮑم ﺷود ،در ﺣوض آب
ﺑﻣﺎﻧﻧد ،آﮐﮫ ﺟﺎﻧم ﮔﻔﺗﻧد ،ﺑﺳﯾﺎر ﺧوب ﺧود آﻣده ﺑر ﺳر زﯾﻧﮫ ﻧﺷﺳﺗﻧد و ﻣردم
ﻏﺎﻓل ﮐﮫ ﺑﮫ ﯾﮑﺑﺎرﮔﯽ ﺷراس زده آب آﻣد ،ﺟواﻧﺎن را طرﻓﮫ اﺿطراب
دﺳت داد ،ﺣﺿرت ﭘﺎدﺷﺎه ﻓرﻣودﻧد دﺧل ﻧدارد ،ھرﮐدام ﺷﻣﺎﯾﺎن ﮐﮫ ﯾﮏ
ﮔﻠوﻟﮥ ﺷﺑت و ﯾﮏ ﭘﺎرﭼﮫ ﻣﻌﺟون ﺑﺧورﯾد و ازﯾﻧﺟﺎ ﺑدر روﯾد و در آن
ﻣﯾﺎن ھرﮐﮫ ﻣﻌﺟون ﺧورد زود ﺑرآﻣد و آب ﺗﺎ ﺷﺗﺎﻟﻧﮓ رﺳﯾده ﺑود.
اﻟﺣﺎﺻل ھﻣﮫ ﻣﻌﺟون رﺳﺎ ﺧوردﻧد و ﺑرآﻣدﻧد ،آش طوی ﮐﺷﯾدﻧد و ﺳر و
ﭘﺎھﺎ ﺑﮫ ﻣردم ﻧﮭﺎدﻧد و اﻧﻌﺎم ھﺎ و ﺳر و ﭘﺎھﺎ ﺑﮫ ﻣردم ﻣﻌﺟون ﺧورده
وﻏﯾره دادﻧد .در ﻟب ﺣوض ﺗﺎﻻری ﺑود و در ﺗﺎﻻر درﯾﭼﮫ ھﺎ اﺑﮭرک
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ﮔرﻓﺗﮫ ﺑودﻧد ﮐﮫ ﺟواﻧﺎن در آن ﺗﺎﻻر ﻧﺷﺳﺗﻧد و ﺑﺎزﯾﮕران ،ﺑﺎزی ﻣﯾﮑردﻧد،
ﺑﺎزار زﻧﺎﻧﮫ ﻧﯾز ﮐرده ﺑودﻧد ،ﮐﺷﺗﯽ ھﺎ را آﯾﯾن ﺑﺳﺗﮫ ﺑودﻧد و در ﯾﮏ ﮐﺷﺗﯽ
ﻣﺛل ﺷش ﮐﺳﯽ و ﺷش ﮐﻧﺞ ﺑﺳﺗﮫ ﺑودﻧد و در ﮐﺷﺗﯽ ﺑﺎﻻﺧﺎﻧﮫ ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺑودﻧد و
ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺎﻏﯽ ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺑودﻧد از ﻗﺳم ﻗﻠﻌﮫ و ﺗﺎج ﺧروس و ﻧﺎﻓرﻣﺎن و ﻻﻟﮫ
ﮐﺎﺷﺗﮫ ﺑودﻧد و در ﯾﮏ ﺟﺎ ھﺷت ﮐﺷﺗﯽ ﮐرده ﺑودﻧد ﮐﮫ ھﺷت ﭘرﭼﮫ ﻣﯽ
ﺷد ،ﻏرض ﮐﮫ ﺧدای ﺗﻌﺎﻟﯽ ازﯾن ﻗﺳم اﺧﺗراﻋﺎت در دل ﻣﺑﺎرک اﯾﺷﺎن
ﻋطﺎ ﮐرده ﺑود ،ھرﮐﮫ ﻣﯽ دﯾد ﻣﺗﺣﯾر و ﻣﻧﺣﺻر ﻣﯽ ﻣﺎﻧد ،دﯾﮕر ﺷرح
طوی ﻣﯾرزا ھﻧدال آﻧﮑﮫ ﺳﻠطﺎﻧم ﺑﯾﮕم ،ﺧواھر ﻣﮭدی ﺧواﺟﮫ ﺑودﻧد ،ﯾزﻧﮥ
ﺑﺎﺑﺎم ،ﻏﯾر ﺟﻌﻔر ﺧواﺟﮫ ﻓرزﻧد دﯾﮕر ﻧداﺷﺗﻧد و ﻓرزﻧد ﻧﻣﯽ ﺷد ،آﮐﮫ ﺟﺎﻧم،
ﺳﻠطﺎﻧم را ﺑﮫ ﻓرزﻧدی ﻧﮕﺎه داﺷﺗﮫ ﺑودﻧد و دو ﺳﺎﻟﮫ ﺑود ﮐﮫ ﺧﺎﻧزاده ﺑﯾﮕم
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ﻧﮕﺎه ﮐرده ﺑودﻧد و ﻋﺟﺎﯾب دوﺳت ﻣﯾداﺷﺗﻧد و ﺑﮫ ﺑرادرزاده ﺧود دادﻧد و
طوی را در ﮐﻣﺎل ﻟطﺎﻓت و ﺧوﺑﯽ ﮐردﻧد.
ﮐوﺷﮑﮫ و ادﺳﻘﮫ و ﭘﻧﺞ ﺗوﺷﮏ و ﭘﻧﺞ ﯾﺳﺗوق و ﯾﮏ ﺗﮑﯾﮥ ﮐﻼن و دو
ﺗﮑﯾﮥ ﮔﻠوﻟﮫ و ﻗوﺷﻘﮫ و ﻧﻘﺎب ﻣﻊ ﺧرﮔﺎه ،ﺟﻠﺑﻎ ،ﻣﻊ ﺳﮫ ﺗوﺷﮏ ،ھﻣﮫ
زردوزی و ﺳر و ﭘﺎھﺎی ﻣﯾرزا ﭼﺎرﻗب ،ﺗﺎج زردوزی و ﻓوطﮫ و روﭘﺎک
و روﻣﺎل زردوزی و ﻗورﭘوش زردوزی ،ﺳﻠطﺎﻧم ﺑﯾﮕم ﻧﮫ ﻧﯾﻣﺗﻧﮥ دﮐﻣﮫ
دار ،ﺟواھر ،ﯾﮑﯽ از ﻟﻌل و ﯾﮑﯽ از ﯾﺎﻗوت و ﯾﮑﯽ از زﻣرد و ﯾﮑﯽ از
ﻓﯾروزه و ﯾﮑﯽ از زﺑرﺟد ،ﯾﮑﯽ ازﻋﯾن اﻟﮭره ،دﯾﮕر از ﻧﺣر ﮔوھر ﻧﮫ و
ﯾﮏ ﭼﺎرﻗب و ﭼﺎر ﻗرﺗﯾﭼﯽ ﺗﮑﻣﮫ دار و ﯾﮏ ﺟﻔت ﺣﻠﻘﮫ ﻟﻌل و ﯾﮏ ﺟﻔت
ﺣﻠﻘﮥ در ﺳﮫ ﭘﻧﺧﮫ و ﯾﮏ ﭼﺗرﺷﺎھﯽ ﯾﮑدرﺧت و دو ﺧطب و دﯾﮕر اﺳﺑﺎب
و اﺷﯾﺎ و رﺧت و رﺧوت و ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ھﺎ از ھﻣﮫ ﺟﻧس ﮐﮫ آﻧﭼﮫ ﺧﺎﻧزاده
٨٠

ﺑﯾﮕم ﺟﻣﻊ ﮐرده ﺑودﻧد ،ھﻣﮫ را دادﻧد و ﺑﮫ ﻧوﻋﯽ طوی ﮐردﻧد ﮐﮫ ،ﻣﺛل آن
طوی ﻓرزﻧدان ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﺎم را دﯾﮕر ﻣﯾﺳر ﻧﺷد .ھﻣﮫ ﻣﮭﯾﺎ ﮐرده ﺳﭘردﻧد ،ﻧﮫ
اﺳپ ﺗﭘوﭼﺎق ﻣﻊ زﯾن و ﻟﺟﺎم ﻣرﺻﻊ ﮐﺎری و زردوزی و طﻼ آﻻت و
ﻧﻘره آﻻت و ﻏﻼﻣﺎن ﺗرک و ﭼرﮐس و اروس و ﺣﺑﺷﯽ و از ھرﮐدام
ﺗﻘوز ،ﺗﻘوز ﭘﯾﺷﮑش و آﻧﭼﮫ ﯾزﻧﮫ ﺑﺎﺑﺎم ﺑﮫ ﻣﯾرزا ﭘﯾﺷﮑش ﮐرده ﺑودﻧد ،ﯾﮏ
ﺗﻘوز اﺳپ ﺗﭘوﭼﺎق ﻣﻊ زﯾن و ﻟﺟﺎم ﻣرﺻﻊ و زردوزی و طﻼ آﻻت و ﻧﻘره
آﻻت و دوﺗﻘوز دﯾﮕر اﺳﭘﺎن ﺑﺎرﮔﯾر ،ﻣﻊ زﯾن و ﻟﺟﺎم ،ﻣﺧﻣل و زرﺑﻔت و
ﺳﻘرﻻت ﭘرﺗﮕﺎﻟﯽ و ﻏﻼﻣﺎن ﺗرک و ﺣﺑﺷﯽ و ھﻧدی ،ھﻣﮕﯽ ﺳﮫ ﺗﻘوز و
ﺳﮫ زﻧﺟﯾر ﻓﯾل و ﺑﻌد از آﻧﮑﮫ از طوی ﻓﺎرغ ﺷدﻧد ،ﺧﺑر آﻣد ﮐﮫ وزﯾر
ﺳﻠطﺎن ﺑﮭﺎدر ﺧراﺳﺎن ﺧﺎن ﻧﺎم ﺑﮫ ﺑﯾﺎﻧﮫ ﺗﺎﺧت آورد اﺳت ،ﺣﺿرت ﭘﺎدﺷﺎه
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ﻣﯾرزا ﻋﺳﮑری را ﺑﺎ ﭼﻧد اﻣرای دﯾﮕر ﮐﮫ ﻓﺧرﻋﻠﯽ ﺑﯾﮓ و ﻣﯾرﺗردی ﺑﯾﮓ
وﻏﯾره را ﻓرﺳﺗﺎدﻧد ،اﯾﻧﮭﺎ درﺑﯾﺎﻧﮫ رﻓﺗﮫ ،ﺟﻧﮓ ﮐردﻧد ،ﺧراﺳﺎن ﺧﺎن را
ﺷﮑﺳت دادﻧد و ﺑﻌد از ﭼﻧدﮔﺎه ﺣﺿرت ﭘﺎدﺷﺎه ﺧود ﻣﺗوﺟﮫ ﮔﺟرات ﺑﮫ
ﺳﻌﺎدت و ﺳﻼﻣت ﺷدﻧد ،ﺑﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺎﻧزدھم ﺷﮭر رﺟب اﻟﻣرﺟب ،ﺳﻧﮫ ﻧﮫ ﺻد
و ﭼﮭل و ﯾﮏ ،ﻋزم ﺟزم ﮔﺟرات ﻧﻣودﻧد و ﭘﯾﺷﺧﺎﻧﮫ در ﺑﺎغ زر اﻓﺷﺎن
ﺑرﭘﺎ ﮐردﻧد و ﺧود در ﺑﺎغ ﻣذﮐور ﺗﺎ ﺟﻣﻊ ﺷدن ﻟﺷﮑرھﺎ ،ﯾﮏ ﻣﺎه ﺑودﻧد،
روزھﺎی دﯾوان ﮐﮫ ﯾﮑﺷﻧﺑﮫ و ﺳﮫ ﺷﻧﺑﮫ ﺑﺎﺷد آﻧروی آب ﻣﯽ رﻓﺗﻧد و ﺗﺎ در
ﺑﺎغ ﺑودﻧد ،اﮐﺛر روزھﺎ آﭼم و ھﻣﺷﯾره ھﺎ و ﺣرﻣﺎن در ﻣﻼزﻣت ﺣﺿرت
ﻣﯽ ﺑودﯾم و از ھﻣﮫ ﺑﺎﻻ ،ﭼﺎدر ﻣﻌﺻوﻣﮫ ﺳﻠطﺎن ﺑﯾﮕم ،ﺑﻌد از آن ﭼﺎدر
ﮔﻠرﻧﮓ ﺑﯾﮕم و ﭼﺎدر آﭼم ﯾﮑﺟﺎ ﺑود ،ﺑﻌد از آن ﭼﺎدر ﻣﺎدرم ،ﮔﻠﺑرگ ﺑﯾﮕم
و ﺑﯾﮕﮫ ﺑﯾﮕم وﻏﯾره ﺑﯾﮕﻣﺎن.
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و ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ھﺎ ﺑرﭘﺎ ﮐردﻧد و طﯾﺎر ﻧﻣودﻧد ،ﻣرﺗﺑﮥ اول ﮐﮫ ﺧﯾﻣﮫ و
ﺧرﮔﺎه و ﺑﺎرﮔﺎه در ﺑﺎغ ﺑرﭘﺎ ﮐردﻧد ﺑﮫ ﺟﮭت دﯾﺑن ﯾورت و ﺗرﺗﯾب ﻓروز
آﻣد ،ﺑﯾﮕﻣﺎن و ھﻣﺷﯾره ھﺎ ﺗﺷرﯾف آوردﻧد ،ﭼون ﻣﻌﺻوﻣﮫ ﺳﻠطﺎن ﺑﯾﮕم
ﻧزدﯾﮑﺗر ﻓروز آﻣده ﺑودﻧد ،ﺑﺧﺎﻧﮫ اﯾﺷﺎن ﺗﺷرﯾف آوردﻧد ،ھﻣﮫ ﺑﯾﮕﻣﺎن و
ھﻣﺷﯾره ھﺎ در ﻣﻼزﻣت ﺣﺿرت ﺑودﯾم ،ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ھر ﺑﯾﮕﻣﯽ و ھﻣﺷﯾره اﯾﮑﮫ
ﺗﺷرﯾف ﻣﯽ ﺑردﻧد ،ھﻣﮫ ﺑﯾﮕﻣﺎن و ھﻣﺷﯾره ھﺎ ھﻣراه ﻣﯽ رﻓﺗﻧد .ﻓرداﯾش
در ﺧﺎﻧﮫ اﯾن ﺣﻘﯾر ﺗﺷرﯾف ﻓرﻣودﻧد ﺗﺎ ﺳﮫ ﭘﮭر ﺷب ﻣﺟﻠس ﺑود و اﮐﺛر
ﺑﯾﮕﻣﺎن و ھﻣﺷﯾره ھﺎ و ﺑﯾﮕﮫ ھﺎ و آﻏﺎ ھﺎ و آﻏﭼﮫ ھﺎ و ﺳﺎزﻧده ھﺎ و
ﮔوﯾﻧده ھﺎ ﺑودﻧد ،ﺑﻌد از ﺳﮫ ﭘﮭر ﺣﺿرت آﺳﺎﯾش ﻓرﻣودﻧد ،ھﻣﺷﯾره ھﺎ و
ﺑﯾﮕﻣﺎن ھﻣﮫ در ﻣﻼزﻣت ﺣﺿرت ﺗﮑﯾﮫ ﮐردﻧد و ﺑﯾﮕﮫ ﺑﯾﮕم ﺑﯾدار ﮐردﻧد ﮐﮫ
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وﻗت ﻧﻣﺎز اﺳت ،ﺣﺿرت ﻓرﻣودﻧد ﮐﮫ آب وﺿو را در ھﻣﺎن ﺧﺎﻧﮫ طﯾﺎر
ﺳﺎزﻧد ،ﺑﯾﮕم داﻧﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﯾدارﺷدﻧد ،ﺑﻧﯾﺎد ﮔﻠﮫ ﮐردﻧد ﮐﮫ ﭼﻧد روز
اﺳت ﮐﮫ درﯾن ﺑﺎغ ﺗﺷرﯾف آورده اﯾد ،ﯾﮏ روز ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮥ ﻣﺎ ﻧﮫ آﻣدﯾد ،در
راه ﺧﺎﻧﮥ ﻣﺎ ﺧو ﺧﺎر ﻧﮑﺎﺷﺗﮫ اﻧد ،اﻣﯾدوارم ﮐﮫ در ﺧﺎﻧﮥ ﻣﺎ ﻧﯾز ﺗﺷرﯾف
ﺑﯾﺎرﯾد ،و ﻣﻌرﮐﮫ و ﻣﺟﻠس ﺳﺎزﯾد ،ﺗﺎ ﮐﯽ اﯾن ھﻣﮫ ﺑﯽ اﻟﺗﻔﺎﺗﮭﺎ در ﺑﺎﺑت اﯾن
ﺑﯾﭼﺎره روا ﺧواھﯾد داﺷت ،ﻣﺎھم دﻟﯽ دارﯾم ،در ﺟﺎھﺎی دﯾﮕر ﺳﮫ ﻣرﺗﺑﮫ
ﺗﺷرﯾف ﺑردﯾد و ﺷب و روز در آﻧﺟﺎ ھﺎ ﺑﮫ ﻋﯾش و ﻋﺷرت ﮔذراﻧﯾدﯾد،
آﺧر ﭘﺎدﺷﺎه ھﯾﭻ ﻧﮕﻔﺗﻧد و ﺑﮫ ﻧﻣﺎز رﻓﺗﻧد و ﯾﮏ ﭘﮭر روز ﺑرآﻣده ﺑود ﮐﮫ
ھﻣﺷﯾره ھﺎ و ﺑﯾﮕﻣﺎن و دﻟدار ﺑﯾﮕم و اﻓﻐﺎﻧﯽ آﻏﺎ ﭼﮫ و ﮔﻠﻧﺎرآﻏﮫ ﭼﮫ و ﻣﯾوه
ﺟﺎن و آﻏﮫ ﺟﺎن و اﯾﻧﮕﮫ ھﺎ طﻠﺑﯾدﻧد و ﺣﺎﻻ ﮐﮫ ھﻣﮫ رﻓﺗﯾم ،ﭘﺎدﺷﺎه ھﯾﭻ
ﻧﮕﻔﺗﻧد و ھﻣﮫ داﻧﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﭘﺎدﺷﺎه در ﻗﮭر اﻧد ،ﺑﻌد از آن ﮔﻔﺗﻧد ﺑﻌد از
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زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﺣر ﭼﮫ ﺑﻼ از ﻣن ﮔﻠﮫ ھﺎ ﮐردی و آن ھﻣﭼو ﺟﺎی ﻧﺑود
ﮐﮫ ﮔﻠﮫ ﺑﺎﯾﺳت ﮐرد ،ﺷﻣﺎ ﻣﯾداﻧﯾد ﮐﮫ در ﺧﺎﻧﮥ وﻟﯽ ﻧﻌﻣﺗﺎن ﺷﻣﺎﯾﺎن ﺑوده ام،
ﺑﮫ ﻣن ﺿرورت اﺳت ،ﺧﺎطر ﺟوی اﯾﺷﺎﻧﺎن ﮐردن و ﺑﺎ وﺟود آن از روی
اﯾﺷﺎن ﺷرﻣﻧده ام ﮐﮫ دﯾر ﻣﯽ ﺑﯾﻧم ،و داﯾم در ﺧﺎطرم ﺑود ﮐﮫ از ﺷﻣﺎﯾﺎن
ﺗﺟﻠﯽ طﻠﺑم ،ﺧوب ﺷد ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﺧود ﺑﮫ زﺑﺎن آوردﯾد ،ﻣن اﻓﯾوﻧﯽ اﮔر درآﻣد
و رﻓت ﻣن دﯾرﺗر واﻗﻊ ﺷود ،از ﻣن ﻧرﻧﺟﯾد و ﮔرﻧﮫ ﺧطﯽ ﻧوﺷﺗﮫ ﺑدھﯾد ﮐﮫ
رﺿﺎی ﺷﻣﺎ ،ﺧواه ﺑﯾﺎﯾﯾد ،ﺧواه ﻧﯾﺎﯾﯾد ،ﻣﺎ راﺿﯽ و ﺷﺎﮐرﯾم از ﺷﻣﺎ ﮔﻠﺑرگ
ﺑﯾﮕم ﻓﯽ اﻟﺣﺎل ﺑﮫ ھﻣﯾن ﻣﺿﻣون ﻧوﺷﺗﮫ دادﻧد و ﺑﮫ ﮔﻠﺑرگ ﺑﯾﮕم درﯾﺎﻓﺗﻧد و
ﺑﯾﮕﮫ ﺑﯾﮕم ﭘﺎره ﻣﺑﺎﻟﻐﮫ ﮐردﻧد ﮐﮫ ﻋذر ﺑدﺗر از ﮔﻧﺎھش ﻧﮕﯾرﯾد ،ﻏرض ﻣﺎ
از اظﮭﺎر ﮔﻠﮫ آن ﺑود ﮐﮫ ﻣﺎرا از اﻟﺗﻔﺎت ﺧود ﺳر اﻓراز ﺳﺎزﻧد.
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اﯾﺷﺎن ﮐﺎر را ﺗﺎ اﯾﻧﺟﺎ رﺳﺎﻧﯾدﻧد ﻣﺎ ﭼﮫ ﭼﺎره دارﯾم ،ﭘﺎدﺷﺎه اﻧد ،ﺧطﯽ
ﻧوﺷﺗﮫ دادﻧد ﺣﺿرت ﭘﺎدﺷﺎه ھم درﯾﺎﻓﺗﻧد و ﭼﮭﺎردھم ﺷﮭر ﺷﻌﺑﺎن از ﺑﺎغ
زر اﻓﺷﺎن ﮐوچ ﮐرده ،ﻣﺗوﺟﮫ ﮔﺟرات ﺷدﻧد و ﺑر ﺳر ﺳﻠطﺎن ﺑﮭﺎدر رﻓﺗﻧد
و در ﻣﻧﺣﺳور ﻣﻘﺎﺑل ﺷدﻧد و ﺟﻧﮓ ﮐرده ،ﺳﻠطﺎن ﺑﮭﺎدر را ﺑﮫ ﺷﮑﺳت ،او
ﮔرﯾﺧﺗﮫ ﺑﮫ ﺟﺎﻧب ﭼﻧﭘﺎﻧﯾر رﻓت ،آﺧر ﺣﺿرت ﺧود ﻣﻘﯾد ﺷده ،ﺗﻌﺎﻗب
ﮐردﻧد ،ﭼﯾﻧﺎﻧﯾر را ﮔذاﺷﺗﮫ ﺑﮫ طرف اﺣﻣد آﺑﺎد رﻓت ،ﺣﺿرت ،وﻻﯾت اﺣﻣد
آﺑﺎد را ھم ﮔرﻓﺗﻧد و ﺑﮫ ﻣردم ﺗﻣﺎم ﮔﺟرات را ﺗﻘﺳﯾم ﮐردﻧد و اﺣﻣد آﺑﺎد را
ﺑﮫ ﻣﯾرزا ﻋﺳﮑری ﻋﻧﺎﯾت ﻓرﻣودﻧد ،ﺑﮭروچ را ﺑﮫ ﻗﺎﺳم ﺣﺳﯾن ﺳﻠطﺎن دادﻧد
و ﭘﺗن را ﯾﺎدﮔﺎر ﻧﺎﺻرﻣﯾرزا دادﻧد و ﺣﺿرت ﺧود از ﭼﻧﭘﺎﻧﯾر ﺑﮫ ﻣردم
اﻧدک ﺑطرﯾق ﺳﯾر ﺑﮫ ﮐﻧﻣﺑﺎﯾت رﻓﺗﻧد .ﺑﻌد از ﭼﻧد روز ﯾﮏ ﻋورﺗﯽ ﺧﺑر
آورد ﮐﮫ ﻧﺷﺳﺗﮫ اﯾد ،ﻣردم ﮐﻧﻣﺑﺎﯾت ﺟﻣﻊ ﺷده ﺑﮫ ﺳر ﺷﻣﺎ ﺧواھد رﯾﺧت ،ﯾﺎ
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ﺣﺿرت ﺳوار ﺷوﻧد ،اﻣراﯾﺎن ﺣﺿرت ﺑر ﺳر ﺟﻣﺎﻋت ﺗﺎﺧﺗﻧد و آﻧﮭﺎ ﮔﯾر
ﮐردﻧد و ﭘﺎرۀ را ﻗﺗل ﮐردﻧد و ﺑﻌد از آن ﺑﮫ ﺑرود آﻣدﻧد ،از آﻧﺟﺎ ﺑﮫ طرف
ﭼﻧﭘﺎﻧﯾر رﻓﺗﻧد ،ﻧﺷﺳﺗﮫ ﺑودﯾم ﮐﮫ ﻓﺗرات ﺷد و ﻣردم ﻣﯾرزا ﻋﺳﮑری اﺣﻣد
آﺑﺎد را ﻣﺎﻧده ،ﭘﯾش ﭘﺎدﺷﺎه آﻣدﻧد و ﺑﮫ ﻋرض رﺳﺎﻧﯾدﻧد ﮐﮫ ﻣﯾرزا ﻋﺳﮑری
و ﯾﺎدﮔﺎر ﻧﺎﺻرﻣﯾرزا ﻣﺗﻔق ﺷده اﻧد و ﺑﮫ آﮔره ﻣﯾﺧواھﻧد ﺑروﻧد ،ﭼون
ﺣﺿرت ﺷﻧﯾدﻧد ،ﺿرور ﺷد ﻣﺗوﺟﮫ آﮔره ﺷدﻧد و ﺑﮫ ﻣﮭم و ﻣﻌﺎﻣﻠﮥ ﮔﺟرات
ﻧﭘرداﺧﺗﻧد.
ﮔﺟرات را ﭘرﺗﺎﻓﺗﮫ ﮐوچ ﮐرده ،ﺑﺟﺎﻧب آﮔره آﻣدﻧد ،ﺗﺎ ﯾﮑﺳﺎل در آﮔره
ﺑودﻧد ،ﺑﻌد از آﻧﺟﺎ ﺑﺟﺎﻧب ﭼﻧﺎده رﻓﺗﻧد و ﭼﻧﺎده و ﺑﻧﺎرس را ﮔرﻓﺗﻧد،
ﺷﯾرﺧﺎن در ﭘرﮐﻧده ﺑود و ﺑﮫ ﺧدﻣت ﺣﺿرت ﻋرﺿﮫ داﺷت ﮐرد ﮐﮫ ،ﺑﻧده
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ﭘﯾر ﻏﻼم ﺷﻣﺎﺳت ،ﯾﮏ ﺟﺎرا ﺳرﺣدی ﺳد ﺑﺳﺗﮫ ﺑدھﻧد ﮐﮫ ،در آﻧﺟﺎ ﻧﺷﺳﺗﮫ
ﺑﺎﺷم ،درﯾن ﻓﮑر ﺑودﻧد ﮐﮫ ﭘﺎدﺷﺎه ﮔور ﺑﻧﮕﺎﻟﮫ زﺧﻣﯽ ﺷده ﮔرﯾﺧﺗﮫ ﭘﯾش
ﺣﺿرت آﻣد و ﺑدان ﺣﺿرت ﻣﻘﯾد ﻧﺷدﻧد و ﮐوچ ﮐرده ﻣﺗوﺟﮫ ﮔور ﺑﻧﮕﺎﻟﮫ
ﺷدﻧد ،ﺷﯾرﺧﺎن داﻧﺳت ﮐﮫ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﮕور ﺑﻧﮕﺎﻟﮫ رﻓﺗﻧد ،ﺧود ھم ﺟرﯾده اﯾﻠﻐﺎر
ﮐرده ﺑﮫ ﮔور رﻓت و ھﻣراه ﭘﺳر ﺧود ﯾﮑﺟﺎ ﺷد ،ﭘﺳر او و ﺧواص ﺧﺎن
ﻏﻼم او ،در ﮔور ﺑودﻧد ،ﺧواص ﺧﺎن و ﭘﺳر ﺧود را ﻓرﺳﺗﺎد ﮐﮫ ﺑروﯾد و
ﮔرھﯽ را ﻣﺿﺑوط ﮐﻧﯾد ،اﯾﺷﺎﻧﺎن آﻣدﻧد و ﮔرھﯽ را ﮔرﻓﺗﻧد ،و آﻧﺣﺿرت
ﺟﮭﺎﻧﮕﯾر ﺑﯾﮏ را ﭘﯾش ﻧوﺷﺗﮫ ﺑودﻧد ﮐﮫ ﯾﮏ ﻣﻧزل ﭘﯾﺷﺗر ﻣﯽ رﻓت ﺑر ﺳر
ﮔرھﯽ رﺳﯾد ﺟﻧﮓ ﺷد ،ﺟﮭﺎﻧﮕﯾر ﺑﯾﮏ زﺧﻣﯽ ﺷد و ﮐس ﺑﺳﯾﺎر ﮐﺷﺗﮫ ﺷد،
آﺧر ﺣﺿرت در ﮐﮭل ﮔﺎﻧو ،ﺳﮫ ﭼﮭﺎر روز ﺑودﻧد و ﻣﺻﻠﺣت ﭼﻧﺎن ﮐﮫ،
ﮐوچ ﮐرده ﭘﯾﺷﺗر ﺑروﻧد و ﻧزدﯾﮏ ﮔرھﯽ ﻓرود آﯾﻧد ،ﭼون ﮐوچ ﮐرده
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ﭘﯾﺷﺗر رﻓﺗﮫ ،ﻧزدﯾﮏ ﮔرھﯽ ﻓرود آﻣدﻧد ،ﺷب ﺷﯾرﺧﺎن و ﺧواص ﺧﺎن
ﮔرﯾﺧﺗﻧد ،ﻓردا آن ﺣﺿرت ﺑﮫ ﮔرھﯽ درآﻣدﻧد و از ﮔرھﯽ ﮔذﺷﺗﮫ ﺑﮫ
ﮔورﺑﻧﮕﺎﻟﮫ رﻓﺗﻧد و ﮔور را ﮔرﻓﺗﻧد ،ﺗﺎ ﻧﮫ ﻣﺎه در وﻻﯾت ﮔور ﺑودﻧد و ﮔور
را ﺟﻧت آﺑﺎد ﻧﺎم ﻧﮭﺎدﻧد ،ﺑﺎز ﺑﮫ دوﻟت در ﮔور ﺑودﻧد ﮐﮫ ﺧﺑر رﺳﯾد ،اﻣرا
ﮔرﯾﺧﺗﮫ ﺑﮫ ﻣﯾرزا ھﻧدال ﻣﻠﺣق ﺷدﻧد ،ﺧﺳرو ﺑﯾﮓ و زاھد ﺑﯾﮓ و ﺳﯾد اﻣﯾر
ﻣﯾرزا ﻣﻼزﻣت ﮐرده ﺑﮫ ﻋرض رﺳﺎﻧﯾدﻧد ﮐﮫ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﮫ دوﻟت دور رﻓﺗﮫ
اﻧد و ﻣﯾرزاﯾﺎن ﮐﮫ ﻣﺣﻣد ﺳﻠطﺎن ﻣﯾرزا و ﭘﺳراﻧش اﻟﻎ ﻣﯾرزا و ﺷﺎه ﻣﯾرزا
ﺑﺎز ﺳر ﺑرآورده اﻧد و ھرزﻣﺎن در ﯾﮑﺟﺎ ﻧﺷﺎن ﻣﯾدھﻧد و ﻣﺷﯾﺧت ﭘﻧﺎھﯽ
ﺑﻧدﮔﯽ ﺷﯾﺦ ﺑﮭﻠول درﯾن وﻗت ﺟﯾﺑﮫ و ﮐﺟﯾم و اﺳﺑﺎب ﺳﭘﺎھﮕری در ﺗﺣﺗﮫ
ﭘﻧﮭﺎن ﮐرده و در اراﺑﮫ ھﺎ ﺑﺎر ﮐرده ،ﺑﺷﯾر ﺧﺎن و ﻣﯾرزاﯾﺎن ﻣﯾﻔرﺳﺗد،
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ﻣﯾرزا ھﻧدال ﺑﺎور ﻧﻣﯾﮑردﻧد ،آﺧر ﺑﮫ ﺟﮭت ﺗﻔﺣص اﯾن اﻣر ،ﻣﯾرزا
ﻧوراﻟدﯾن ﻣﺣﻣد را ﻓرﺳﺗﺎده ،ﺣﺑﯾﺑﮫ و ﮐﺟﯾم ھﺎرا ﯾﺎﻓﺗﻧد ،ﺑﻧدﮔﯽ ﺷﯾﺦ ﺑﮭﻠول
را ﺑﮫ ﻗﺗل رﺳﺎﻧﯾدﻧد ،اﯾن ﺧﺑر ﮐﮫ ﺑﮫ ﭘﺎدﺷﺎه رﺳﯾد ﻣﺗوﺟﮫ آﮔره ﺷدﻧد و
آﻧروی آب ﮔﻧﮓ را ﮔرﻓﺗﮫ ﻣﯽ آﻣدﻧد ،ﺑراﺑر ﻣﻧﮕﯾر ﮐﮫ رﺳﯾدﻧد ،اﻣرا ﺑﮫ
ﻋرض رﺳﺎﻧﯾدﻧد ﮐﮫ ،ﺷﻣﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﮐﻼن اﯾد ،ﺑﮫ ھﻣﺎن راھﯽ ﮐﮫ آﻣده ﺑودﯾد
ﺑﮫ ھﻣﺎن راه ﻣﺗوﺟﮫ ﺷوﯾد ،ﺗﺎ ﺷﯾرﺧﺎن ﻧﮕوﯾد ﮐﮫ راه آﻣدن ﺧود را ﻣﺎﻧده ﺑﮫ
راه دﯾﮕر رﻓﺗﻧد ،ﺑﺎز آن ﺣﺿرت ﻣﺗوﺟﮫ ﻣﻧﮕﯾر ﺷدﻧد و اﮐﺛر ﻣردم ،اھل و
ﻋﯾﺎل ﺧود را در ﮐﺷﺗﯽ ﺑﺎﻻ روﯾﮫ آب ﻣﯽ ﮐﺷﯾدﻧد ،ﺗﺎ ﺑﺟﺎﺟﯽ ﭘورﺗﭘﻧﮫ
رﺳﯾدﻧد ،در ﺣﯾن رﻓﺗن ﻗﺎﺳم ﺳﻠطﺎن در آﻧﺟﺎ ﻣﺎﻧدﻧد ،درﯾن اﺛﻧﺎ ﺧﺑر آﻣد ﮐﮫ
ﺷﯾرﺧﺎن آﻣد و ھر ﺑﺎر ﮐﮫ ﺟﻧﮓ ﻣﯾﮑردﻧد ،ﻣردم ﺣﺿرت ﻏﺎﻟب ﻣﯽ آﻣدﻧد
و درﯾن اﺛﻧﺎ ،ﺑﺎﺑﺎ ﺑﯾﮓ از ﺟوﻧﭘور آﻣد و ﻣﯾرک ﺑﯾﮓ از ﭼﻧﺎده آﻣد و ﻣﻐل
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ﺑﯾﮓ از آوده آﻣده ،اﯾن ﺳﮫ اﻣرا ﮐﮫ ھﻣراه ﺷدﻧد ،ﻏﻠﮫ ﻗﯾﻣت ﺷد آﺧر
ﺧواﺳت ﺧدا ﭼﻧﯾن ﺑود ،ﻏﺎﻓل ﻧﺷﺳﺗﮫ ﺑودﻧد ﮐﮫ ﺷﯾرﺧﺎن آﻣده رﯾﺧت ،ﻟﺷﮑر
ﺷﮑﺳت ﯾﺎﻓت و اﮐﺛر اھل و ﻣردم در اﺳﯾری ﻣﺎﻧدﻧد و ﺑدﺳت ﻣﺑﺎرک
ﺣﺿرت زﺧم رﺳﯾد ،ﺳﮫ روز در ﭼﻧﺎده ﺑودﻧد ،ﺑﻌد از آن ﺑﮫ ارﺑل آﻣدﻧد و
ﭼون ﺑر ﺳر درﯾﺎ آﻣدن در ﮔذﺷﺗن ﺣﯾران ﻣﺎﻧدﻧد ﮐﮫ ،ﺑﯽ ﮐﺷﺗﯽ ﭼﮫ طور
در ﮔذرﻧد ،درﯾن اﺛﻧﺎ ،راﺟﮫ ﺑﺎ ﭘﻧﺞ ﺷش ﺳوار آﻣده ،اﯾﺷﺎن را از ﭘﺎی آب
ﮔذراﻧد ،ﻣدت ﭼﮭﺎر ﭘﻧﺞ روز ﻣردم ﺑﯽ طﻌﺎم و ﺷراب ﺑودﻧد ،ﻋﺎﻗﺑت اﻻﻣر
راﺟﮫ ،ﺑﺎزار ﺑرﭘﺎ ﮐرد ﺗﺎ ﻣردم ﻟﺷﮑر ،ﭼﻧد روز ﺑﮫ ﻋﯾش و ﻋﺷرت
ﮔذراﻧﯾدﻧد.
و اﺳﭘﺎن ﻧﯾز آﺳوده ﺷدﻧد و ھر ﮐﮫ ﭘﯾﺎده ﺑوده اﺳپ ﺗﺎزه ﺧرﯾد ،ﻏرض
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راﺟﮫ ﺧدﻣﺎت ﺷﺎﯾﺳﺗﮫ و ﺑﺎﯾﺳﺗﮫ ﺑﺟﺎ آورد و روز دﯾﮕر ،راﺟﮫ را رﺧﺻت
ﻓرﻣودﻧد و ﺧود ﺑﮫ ﺳﻌﺎدت و ﺳﻼﻣت ،ﻧﻣﺎز ﭘﯾﺷﯾن ﺑر ﻟب آب ﺟﻣﻧﮫ آﻣدﻧد،
ﯾﮑﺟﺎ ﮔذر ﯾﺎﻓﺗﮫ ،ﻣردم ﻟﺷﮑر از آب ﮔذﺷﺗﻧد و ﺑﻌد از ﭼﻧد روز دﯾﮕر ﺑﮫ
ﮐره آﻣدﻧد ،در آﻧﺟﺎ داﻧﮫ و ﮔﺎه واﻓر ﺑود از ﺑرای آﻧﮑﮫ وﻻﯾت ﺧود ﺑود.
ﻣردم ﻟﺷﮑر آﺳوده ﺷده ﺑﮫ ﮐﺎﻟﭘﯽ رﺳﯾدﻧد و از ﮐﺎﻟﭘﯽ ﮐوچ ﮐرده ﻣﺗوﺟﮫ
آﮐره ﺷدﻧد ،ﻗﺑل آﻣدن آﮐره ﺧﺑر ﺷﻧﯾدﻧد ﮐﮫ ﺷﯾرﺧﺎن طرف ﺟوﺳﮫ ﻣﯽ آﯾد،
ﻣردم را طرﻓﮫ اﺿطراﺑﯽ دﺳت داد ،ازﺑﻌﺿﯽ ھﺎ درآن ﻓطرات اﺻﻼ ً و
ﻗطﻌﺎ ً ﻧﺎم و ﻧﺷﺎن ﯾﺎﻓﺗﮫ ﻧﺷد از آن ﺟﻣﻠﮫ ،ﻋﺎﯾﺷﮫ ﺳﻠطﺎن ﺑﯾﮕم دﺧﺗر ﺳﻠطﺎن
ﺣﺳﯾن ﻣﯾرزا و ﺑﭼﮑﺎﮐﮫ ﺧﻠﯾﻔﮫ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﺎم ﺑود و ﺑﯾﮕﮫ ﺟﺎن ﮐوﮐﮫ و ﻋﻘﯾﻘﮫ
ﺑﯾﮕم و ﭼﺎﻧد ﺑﯽ ﺑﯽ ﮐﮫ ھﻔت ﻣﺎھﮫ ﺷﮑم داﺷت و ﺷﺎد ﺑﯽ ﺑﯽ ﮐﮫ اﯾن ھرﺳﮫ
ﺑودﻧد ازﯾن ﭼﻧد ﮐس اﺻﻼ ً و ﻗطﻌﺎ ً ﺧﺑر ھم ﻧﯾﺎﻓﺗﻧد ﮐﮫ ،در
،
ﺣرﻣﺎن ﭘﺎدﺷﺎه
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آب رﻓﺗﻧد ﯾﺎ ﭼﮫ ﺷدﻧد ،ھرﭼﻧد ﺗﻔﺣص و ﺗردد ﮐردﻧد ،اﺻﻼ ً ﻣﻌﻠوم ﻧﺷد ﮐﮫ
ﭼﮫ ﺷدﻧد و ﺗﺷوﯾش اﯾﺷﺎن ﺗﺎ ﭼﮭل روز ﮐﺷﯾد ،ﺑﻌد از آن ﺻﺣت ﯾﺎﻓﺗﻧد،
درﯾن ﺿﻣن ﺧﺳرو ﺑﯾﮓ و دﯾواﻧﮫ ﺑﯾﮓ و زاھد ﺑﯾﮓ و ﺳﯾد اﻣﯾر از ﭘﯾش
ﺣﺿرت ﭘﺎدﺷﺎه ﮐﮫ آﻣدﻧد از طرف ﻣﯾرزاﯾﺎن ،ﻣﺣﻣد ﺳﻠطﺎن ﻣﯾرزا و
ﭘﺳراﻧش ﺑﺎز ﺧﺑر رﺳﯾد ﮐﮫ ﮐﻧوج آﻣده اﻧد و ﻣﯾرزا ھﻧدال ﺑﻌد از ﻗﺗل ﺷﯾﺦ
ﺑﮭﻠول ﺑﮫ دھﻠﯽ رﻓﺗﻧد ،ﻣﯾر ﻓﻘر ﻋﻠﯽ و دوﻟت ﺧواھﺎن دﯾﮕر را ھﻣراه
ﮔرﻓﺗﮫ ﺗﺎ دﻓﻊ و رﻓﻊ ﻣﺣﻣد ﺳﻠطﺎن ﻣﯾرزا و ﭘﺳراﻧش ﺑﮑﻧﻧد ،ﻣﯾرزاﯾﺎن از
آﻧطرف ﮔرﯾﺧﺗﮫ ﺑﮫ طرف ﮐﻧوج آﻣدﻧد ﻣﯾرﻓﻘرﻋﻠﯽ ﻣﯾرزا ﯾﺎدﮔﺎر ﻧﺎﺻر را
در دھﻠﯽ درآورد ،ﭼون درﻣﯾﺎن ﻣﯾرزا ھﻧدال و ﻣﯾرزا ﯾﺎدﮔﺎر ﻧﺎﺻر ،اﺗﺣﺎد
و اﺧﻼص ﻧﺑود ،ﻣﯾرﻓﻘرﻋﻠﯽ ﮐﮫ اﯾن طور ﺣرﮐﺗﯽ ﮐرد ،ﻣﯾرزا ھﻧدال از
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ﻗﮭر دھﻠﯽ را ﻗﺑل ﮐرده ﻧﺷﺳﺗﻧد ،ﻣﯾرزا ﮐﺎﻣران اﯾن ﺧﺑرھﺎ ﺷﻧﯾدﻧد ،در
اﯾﺷﺎن ھم داﻋﯾﮫ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﭘﯾدا ﺷد ،ﺑﺎ دوازده ھزار ﺳوار ﻣﺳﻠﺢ ﻣﺗوﺟﮫ
دھﻠﯽ را ﺷدﻧد ،ﺑﮫ دھﻠﯽ ﮐﮫ رﺳﯾدﻧد ،ﻣﯾرﻓﻘرﻋﻠﯽ و ﻣﯾرزا ﯾﺎدﮔﺎر ﻧﺎﺻر،
دروازه دھﻠﯽ ﺑﺳﺗﻧد و ﺑﻌد از دو ﺳﮫ روز ،ﻣﯾرﻓﻘرﻋﻠﯽ ﻗول و ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ
آﻣده ﻣﯾرزا ﮐﺎﻣران را دﯾد و ﻋرض ﮐرد ﮐﮫ ،ﺧﺑرھﺎی ﺣﺿرت ﭘﺎدﺷﺎه و
ﺷﯾرﺧﺎن را ﺑﮫ اﯾن روش ﺷﻧﯾده ﻣﯾﺷود و ﻣﯾرزا ﯾﺎدﮔﺎر ﻧﺎﺻر ،از ﻣﻼﺣظﮫ
ﺧود ،ﺷﻣﺎ را ﻣﻼزﻣت ﻧﻣﯾﮑﻧد ،ﻣﻧﺎﺳب دوﻟت آﻧﺳت ﮐﮫ درﯾن طور ،وﻗت
ﺷﻣﺎ ﻣﯾرزا ھﻧدال را ﮔرﻓﺗﮫ ،ﻣﺗوﺟﮫ آﮐره ﺷوﯾد و ﺧﯾﺎل ﻧﺷﺳﺗن دھﻠﯽ ﻧﮑﻧﯾد،
ﻣﯾرزا ﮐﺎﻣران ﺳﺧن ﻣﯾرﻓﻘرﻋﻠﯽ را ﭘﺳﻧدﯾد و ﺳر و ﭘﺎ داده ﺑﮫ دھﻠﯽ
رﺧﺻت ﮐردﻧد ،و ﺧود ﻣﯾرزا ھﻧدال را ﮔرﻓﺗﮫ ﺑﮫ آﮐره آﻣدﻧد ،و ﻓردوس
ﻣﮑﺎﻧﯽ را زﯾﺎرت ﮐرده ،واﻟده و ھﻣﺷﯾره ھﺎ را دﯾده ،در ﺑﺎغ ﮔل اﻓﺷﺎن
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ﻣﻧزل ﮐردﻧد .درﯾن اﺛﻧﺎ ﻧور ﺑﯾﮓ آﻣد و ﺧﺑر آورد ﮐﮫ ،ﺣﺿرت ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﯽ
آﯾﻧد ،ﭼون از ﺟﮭت ﮐﺷﺗن ﺷﯾﺦ ﺑﮭﻠول ﻣﯾرزا ھﻧدال ﻣﺣﺟوب ﺑودﻧد ،ﺧودرا
ﺟﺎﻧب اﻟور ﮐﺷﯾدﻧد ،و ﻣﯾرزا ﮐﺎﻣران ﺣﺿرت ﭘﺎدﺷﺎه را ﻣﻼزﻣت ﮐردﻧد،
ﺑﻌد ازﭼﻧد روز از ﺑﺎغ ﮔل اﻓﺷﺎن آﻣده و ﺣﺿرت ﭘﺎدﺷﺎه را ﻣﻼزﻣت ﻣﯽ
ﮐردﻧد ،ھﻣﺎن روز ﮐﮫ ﺣﺿرت آﻣدﻧد ،ﺷب ﺑود ﮐﮫ رﻓﺗﮫ ﻣﻼزﻣت ﮐردﯾم،
اﯾن را دﯾدﻧد ﻓرﻣودﻧد ﮐﮫ اول ﺗورا ﻧﺷﻧﺎﺧﺗم ،از ﺑرای آﻧﮑﮫ وﻗﺗﯽ ﻟﺷﮑر
ظﻔر اﺛر ﺑﮫ ﮔورﺑﻧﮕﺎﻟﮫ ﮐﺷﯾده ﺑودم ،طﺎﻗﯽ ﭘوش ﺑودی ،اﻟﺣﺎل ﮐﮫ ﻟﭼﮏ
ﻗﺻﺎﺑﮫ دﯾدم ﻧﺷﻧﺎﺧﺗم ،و ﮔﻠﺑدن ﻣن ﺗورا ﺑﺳﯾﺎر ﯾﺎد ﻣﯾﮑردم و ﮔﺎھﯽ ﭘﺷﯾﻣﺎن
ﺷده ﻣﯽ ﮔﻔﺗم ﮐﮫ ﮐﺎﺷﮑﯽ ھﻣراه ﻣﯽ آورده ﺑودﯾم ،اﻣﺎ وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﻓطرات ﺷد،
ﺷﮑر ﻣﯾﮑردم و ﻣﯽ ﮔﻔﺗم ﮐﮫ اﻟﺣﻣد ﷲ ﮐﮫ ﮔﻠﺑدن را ﻧﯾﺎوردم ،ﺑﺎ وﺟودﯾﮑﮫ
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ﻋﻘﯾﻘﮫ ﺧورد ﺑود ،ﺻد ھزار ﻏم و اﻓﺳوس ﻣﯾﺧوردم ﮐﮫ ﭼرا ﺑﮫ ﻟﺷﮑر
آوردم و ﺑﻌد از ﭼﻧد روز ﺣﺿرت ﭘﺎدﺷﺎه ﺑدﯾدن واﻟده آﻣده ﺑودﻧد ،آن
ﺣﺿرت ھﯾﮑل ﻣﺻﺣف ھﻣراه داﺷﺗﻧد ،ﻓرﻣودﻧد ﮐﮫ ﺳﺎﻋﺗﯽ ﻣردم ﮐﻧﺎره
ﺷوﻧد ،ﻣردم ﺑرﺧواﺳﺗﻧد ،ﺧﻠوت ﺷد ،آﺧر ﺣﺿرت ﺑﮫ آﭼم و اﯾن ﺣﻘﯾر و
اﻓﻐﺎﻧﯽ آﻏﺎﭼﮫ و ﮔﻠﻧﺎرآﻏﮫ ﭼﮫ و ﻧﺎرﮔل آﻏﮫ ﭼﮫ و اﻧﮕﮥ ﻣن ﮔﻔﺗﻧد ﮐﮫ ،ھﻧدال
ﻗول و ﻗﻧﺎت ﻣن اﺳت ﺑﮫ ﻧوﻋﯽ ﮐﮫ ﻣﺎ را روﺷﻧﺎﯾﯽ ﭼﺷم ﻣطﻠوﺑﺳت ،ﻗوت
ﺑﺎزو ھم ﻣطﻠوب و ﻣرﻏوب اﺳت ،روا ﺑﺎﺷد ﺑﮫ ﺟﮭت ﻗﺿﯾﮫ ﺷﯾﺦ ﺑﮭﻠول،
ﻣن ﺑﮫ ﻣﯾرزا ﻣﺣﻣد ھﻧدال ﭼﮫ ﺧواھم ﮔﻔت ،آﻧﭼﮫ ﺗﻘدﯾر اﻟﮭﯽ ﺑود ﺷد ،اﻟﺣﺎل
ﻣن ھﯾﭻ ﻏﺑﺎر ﺧﺎطری ﺑﮫ ھﻧدال ﻧدارم و اﮔر ﺑﺎور ﻧﮑﻧﯾد ،ﻣﺻﺣف را
ﺑرداﺷﺗﮫ ﺑودﻧد ﮐﮫ ،ﺣﺿرت واﻟده و دﻟدارﺑﯾﮕم و اﯾن ﺣﻘﯾر ﻣﺻﺣف را از
دﺳت اﯾﺷﺎن ﮔرﻓﺗﯾم و ھﻣﮫ ﮔﻔﺗﻧد روا ﺑﺎﺷد ،ﭼرا ﭼﻧﯾن ﻣﯾﮕوﯾد و ﺑﺎز
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ﻓرﻣودﻧد ﮐﮫ ﮔﻠﺑدن ﭼﮫ ﺷود ﮐﮫ ﺑرادر ﺧود ﻣﺣﻣد ھﻧدال ﻣﯾرزا را ﺗو رﻓﺗﮫ
ﺑﯾﺎری ،ﺣﺿرت واﻟده ام ﮔﻔﺗﻧد ﮐﮫ ،اﯾن دﺧﺗرک ﺧورد ﺳﺎل اﺳت ،ھرﮔز
ﺳﻔرﻧﮑرده اﺳت ،اﮔر ﺣﮑم ﺷود ﻣن ﺑروم ،آﻧﺣﺿرت ﻓرﻣودﻧد ﮐﮫ ،ﻣن
ﺑﺷﻣﺎ اﯾن ﺗﺻدﯾﻌﺎت ﭼون دھم اﯾن ﺧود ظﺎھر اﺳت ﮐﮫ ،ﻏﻣﺧواری
ﻓرزﻧدان ﺑر ﭘدر و ﻣﺎدر ﻻزم اﺳت ،اﮔر ﺗﺷرﯾف ﺑﺑرﯾد ﻏﻣﺧوارﯾﺳت ﮐﮫ ﺑر
ﻣﺎﯾﺎن ﻣﯾﮑﻧﯾد ،آﺧر اﻣﯾر اﺑواﻟﺑﻘﺎ را ﺑﮫ ھﻣرای ﺣﺿرت واﻟده ام ﺑﮫ طﻠب
ﻣﯾرزا ھﻧدال ﻓرﺳﺗﺎدﻧد و ﻣﺣﻣد ھﻧدال ﻣﯾرزا ﺑﮫ ﻣﺟرد ﺷﻧﯾدن اﯾن ﺧﺑر
ﺗﺷرﯾف آوردﻧد و ﺣﺿرت واﻟده ﺧوﺷﺣﺎﻟﯽ ھﺎ ﮐردﻧد و ﭘﯾﺷواز آﻣدﻧد ،و
ھﻣراه ﺣﺿرت واﻟده ﻣﯾرزا ھﻧدال از آﻟور آﻣدﻧد و ﺣﺿرت ﭘﺎدﺷﺎه را
ﻣﻼزﻣت ﮐردﻧد ،و ﻗﺻﮫ ﺷﯾﺦ ﺑﮭﻠول ﻣذﮐور ﮔﻔﺗﻧد ﮐﮫ ،ﺣﺑﯾﺑﮫ و ﮐﺟﯾم و
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اﺳﺑﺎب ﺳﭘﺎھﯾﮕری را ،ﺑﺷﯾر ﺧﺎن ﻣﯽ ﻓرﺳﺗﺎد ،ﭼون ﺑﮫ ﺗﺣﻘﯾق رﺳﯾد ،ﺷﯾﺦ
ﻣذﮐور را ﺑﻧﺎﺑر آن ﮐﺷﺗم ،ﻏرض ﺑﻌد از ﭼﻧد روز ﺧﺑر رﺳﯾد ﮐﮫ ،ﺷﯾرﺧﺎن
ﻧزدﯾﮏ ﻟﮑﮭﻧور رﺳﯾد ،درﯾن اﺛﻧﺎ ﺣﺿرت ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﮏ ﻏﻼم ﺳﻘﺎ داﺷﺗﻧد ،از
ﺟﮭت آﻧﮑﮫ ﭘﺎدﺷﺎه در آب ﺟوﺳﮫ ،از اﺳپ ﺟدا ﺷده ﺑودﻧد و ﻏﻼم ﺳﻘﺎ ﺧود
را رﺳﺎﻧﯾد و ﺑﮫ ﻣدد او از ﮔرداب ﺑﮫ ﺳﻌﺎدت و ﺳﻼﻣت ﺑرآﻣدﻧد ،آﺧر
ﺣﺿرت ،ﺳﻘﺎی ﻣذﮐور را ﺑرﺗﺧت ﻧﺷﺎﻧﻧد و ﻧﺎم آن ﻏﻼم ﻣﺷﺧص ﻧﺷﻧﯾدﯾم،
ﺑﻌﺿﯽ ﻧظﺎم ﻣﯾﮕﻔﺗﻧد و ﺑﻌﺿﯽ ﺳﻧﺑل ﻣﯾﮕﻔﺗﻧد ،ﻏرض آن ﻏﻼم ﺳﻘﺎ را ﺑر
ﺗﺧت ﻧﺷﺎﻧﻧد و ﺣﮑم ﻓرﻣودﻧد ﮐﮫ ھﻣﮫ ،اﻣراﯾﺎن ﮐورﻧش ﺑﮫ ﻏﻼم ﺳﻘﺎ ﺑﮑﻧﻧد
و ﻏﻼم ﺑﮫ ھرﮐس ھرﭼﮫ ﺧواھد ﺑﺧﺷد ،و ﻣﻧﺻب ﺑدھد ،ﺗﺎ دو روز ﺑﮫ آن
ﻏﻼم ﭘﺎدﺷﺎھﯽ دادﻧد ،ﻣﯾرزا ھﻧدال درآن ﻣﺟﻠس ﺣﺎﺿر ﺑودﻧد ،رﺧﺻت
ﺷده ﺑﺎز ﺑﮫ اﻟور رﻓﺗﮫ ﺑودﻧد ،از ﺑرای ﯾراق ﮐردن و ﻣﯾرزا ﮐﺎﻣران ﻧﯾز
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درآن ﻣﺟﻠس ﻧﯾﺎﻣدﻧد ،ﺑﯾﻣﺎری داﺷﺗﻧد ،و ﺑﮫ ﺣﺿرت ﮔﻔﺗﮫ ﻓرﺳﺗﺎدﻧد ﮐﮫ،
ﻏﻼم را ﺑﺧﺷش و رﻋﺎﯾت ھﺎی دﯾﮕر ﺑﺎﯾﺳت ﮐرد ،ﭼﮫ ﻻزم ﺑود ﮐﮫ ﺑرﺗﺧت
ﻧﺷﯾﻧد ،درﯾن وﻗت ﮐﮫ ﺷﯾرﺧﺎن ﻧزدﯾﮏ رﺳﯾده ،اﯾن ﭼﮫ ﮐﺎر اﺳت ﮐﮫ
ﺣﺿرت ﻣﯾﮑﻧﻧد ،در آن روز ھﺎ ﻣﯾرزا ﮐﺎﻣران ﺑﯾﻣﺎری ﻋﺟﯾب زور ﮐرده،
ﺑودﻧد اﺻﻼ ً ﭼﮭره
،
ﭼﻧﺎن ﺿﻌﯾف و ﻻﻏر ﺷدﻧد و از ﺑس ﮐﮫ ﻻﻏر ﺷده
ﺑرﺟﺎ ﻧﺑود و اﻣﯾد زﯾﺳﺗن ﻧﺑود ،ﺑﮫ ﻋﻧﺎﯾت اﻟﮭﯽ ﺑﮭﺗر ﺷدﻧد و ﻣﯾرزا ﮐﺎﻣران
را ﮔﻣﺎن آن ﺷد ﮐﮫ ،ﺑﮫ ﻣﺻﻠﺣت ﺣﺿرت ﭘﺎدﺷﺎه ،واﻟد ھﺎ ﺑﮫ اﯾﺷﺎن زھر
دادﻧد ،ﺣﺿرت ﭘﺎدﺷﺎه اﯾن ﺳﺧن را ﺷﻧﯾدﻧد ،ﯾﮑﻣرﺗﺑﮫ ﺑدﯾدن ﻣﯾرزا ﮐﺎﻣران
آﻣدﻧد و ﺳوﮔﻧد ﺧـوردﻧد ﮐﮫ ،ھـرﮔز در ﺧﯾﺎل ﻣـﺎ ﻧﮕذﺷﺗﮫ و ﺑـﮫ ﮐس
ﻧﻔرﻣوده اﯾم ،ﺑﺎ وﺟود ﺳوﮔﻧد ،ﺧﺎطر ﻣﯾرزا ﮐﺎﻣران ﺻﺎف ﻧﺷد و ﺑﯾﻣﺎری
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ﻣﯾرزا ،ﺑﺎز روز ﺑروز ﺑدﺗر ﺷد ،ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﻗوت ﺳﺧن ﮐردن ﻧداﺷﺗﻧد ،ﺗﺎ آﻧﮑﮫ
ﺧﺑر رﺳﯾد ﮐﮫ ،ﺷﯾرﺧﺎن از ﻟﮑﮭﻧو ﮔذﺷت ،ﺣﺿرت ﮐوچ ﮐردﻧد و ﻣﺗوﺟﮫ
ﮐﻧوج ﺷدﻧد ،و ﻣﯾرزا ﮐﺎﻣران را ﺑﺟﺎی ﺧود در آﮐره ﻣﺎﻧدﻧد ،ﺑﻌد از ﭼﻧد
روز ﻣﯾرزا ﮐﺎﻣران ﺷﻧﯾدﻧد ﮐﮫ ،ﺣﺿرت ﭘﺎدﺷﺎه ﭘل ﺑﺳﺗﮫ از آب ﮔﻧﮓ
ﮔذﺷﺗﻧد ،ﻣﯾرزا ﮐﺎﻣران ﺷﻧﯾدﻧد ،از آﮐره ﮐوچ ﮐردﻧد ﺑﮫ طرف ﻻھور
ﻧﺷﺳﺗﮫ ﺑودﯾم ﮐﮫ ،ﻣﯾرزا ﮐﺎﻣران ﻓرﻣﺎن ﭘﺎدﺷﺎھﯽ را ﻓرﺳﺗﺎدﻧد ﮐﮫ ،ﺷﻣﺎ را
ﺣﮑم اﺳت ﮐﮫ ھﻣراه ﻣن ﺑﮫ ﻻھور ﺑروﯾد ،از ﺟﮭت ﻣن ﻣﯾرزا ﮐﺎﻣران ﺑﮫ
ﺣﺿرت ﭘﺎدﺷﺎه ﮔﻔﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد ،ﮐﮫ ﺑﯾﻣﺎری ﻣن ﺑﺳﯾﺎر ﻗوی اﺳت و ﺑﺳﯾﺎر
ﻏرﯾب و ﺑﯾﮑس و ﺑﯽ ﻏﻣﺧوارم ،اﮔر ﮔﻠﺑدن ﺑﯾﮕم را ﺣﮑم ﺷود ﮐﮫ ،ﺑﮫ ﻣن
ھﻣراه ﺑﮫ ﻻھور ﺑرود ،ﻋﯾن ﻋﻧﺎﯾت و ﮐرم ﺧواھد ﺑود ،ﺣﺿرت ﺑروی
اﯾﺷﺎن ﮔﻔﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد ﮐﮫ ﺑرود ،ﭼون ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﮫ دوﻟت و ﺳﻌﺎدت ﺟﺎﻧب ﻟﮑﮭﻧو،
٩٠

دو ﺳﮫ ﻣﻧزل رﻓﺗﻧد ،ﻣﯾرزا ﻓرﻣﺎن ﭘﺎدﺷﺎھﯽ را ﻧﻣودﻧد و ﻣﺣﺻل ﺷدﻧد ﮐﮫ
اﻟﺑﺗﮫ ﺷﻣﺎ ھﻣراه ﻣن ﺑﯾﺎﯾﯾد ،واﻟدۀ ﻣن درﯾن اﺛﻧﺎ ﮔﻔﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد ﮐﮫ ھرﮔز از
ﻣﺎﯾﺎن ﺟدا ﺳﻔر ﻧﮑرده اﺳت ،ﺷﻣﺎ ﻧﯾز ھﻣراه ﺑروﯾد ،ﺗﺎ ﭘﻧﺟﺻد از ﺳﭘﺎھﯽ و
ﻣﮭﺗران ﺣرم و ھردو اﻧﮕﮫ و ﮐوﮐﮥ ﺧودرا ﻓرﺳﺗﺎدﻧد ،ﮐﮫ اﮔر ھﻣراه
ﻧﻣﯾرود ﺗﺎ ﯾﮏ ﻣﻧزل ﺧود ﺑﯾﺎﯾﯾد ،آﺧر در آن ﻣﻧزل ﮐﮫ آﻣده ﺷد ،دﯾﮕر ﺑﻧﯾﺎد
ﺳوﮔﻧد ﺧوردن ﮐردﻧد ﮐﮫ ﻣن ﺗرا ﻧﺧواھم ﮔذاﺷت.
آﺧر ﺑﮫ ﺻد ﮔرﯾﮫ و زاری و ﻓﻐﺎن از واﻟد ھﺎ و از واﻟدۀ ﺧود و از
ھﻣﺷﯾره ھﺎ ،از ﻣردم ،ﭘدر و ﺑرادران ﮐﮫ از ﺧوردی ﯾﮏ ﺟﺎ ﮐﻼن ﺷده
ﺑودﯾم از ھﻣﮫ ﺟدا ﮐرده ﺑﮫ زﺟر و زور ﺑردﻧد ،دﯾدم ﮐﮫ ﻓرﻣﺎن ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ھم
درﯾن ﺑﺎب ھﺳت ﻻﻋﻼج ﺷدم و ﺑﮫ ﺣﺿرت ﻋرﺿﮫ داﺷت ﻧوﺷﺗم ،ﮐﮫ از
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ﺣﺿرت ﭼﺷم داﺷت آن ﻧداﺷﺗم ﮐﮫ اﯾن ﺣﻘﯾر را از ﻣﻼزﻣت ﺧود ﺟدا
ﺳﺎزﻧد ،و ﺑﮫ ﻣﯾرزا ﮐﺎﻣران ﺑﮫ ﺑﺧﺷﻧد ،آﺧر در ﺟواب ﻋرﯾﺿﮥ ﺣﻘﯾر،
ﺣﺿرت ﭘﺎدﺷﺎه ﺳﻼم ﻧﺎﻣﮫ ﻧوﺷﺗﮫ ،ﻓرﺳﺗﺎدﻧد ،ﺑﮫ اﯾن ﻣﺿﻣون ﮐﮫ )ﻣن دل
ﻧداﺷﺗم ﮐﮫ ﺗرا از ﺧود ﺟداﮐﻧم ،اﻣﺎ ﭼون ﻣﯾرزا ﺑﺳﯾﺎر ﻣﺑﺎﻟﻐﮫ ﮐرد و ﻋﺟز و
اﻟﺣﺎح ﻧﻣود ﺿرور ﺷد ﮐﮫ ﺗورا ﺑﮫ ﻣﯾرزا ﺳﭘردم ،ﭼرا ﮐﮫ اﻟﺣﺎل ﻣﺎھم ﺑر
ﺳر ﻣﮭم اﯾم اﻧﺷﺎﷲ ﺗﻌﺎﻟﯽ ھرﮔﺎه ﮐﮫ اﯾن ﻣﮭم ﺻورت ﭘذﯾرد ،اول ﺗورا
ﺧواھﯾم طﻠﺑﯾد( ﭼون ﻣﯾرزا ﻣﺗوﺟﮫ ﻻھور ﺷدﻧد ،اﮐﺛر ﻣردم از اﻣر او
ﺳوداﮔران وﻏﯾره ھرﮐﺳﯽ را اﺳﺗﻌداد ﺑود ﮐراﯾﮫ ﮐرده و اھل و ﻋﯾﺎل ﺧود
ھﺎ را ھﻣراه ﻣﯾرزا ﮐﺎﻣران ،ﮐوﭼﺎﻧﯾده ﺑﮫ ﻻھور ﺑردﻧد ،ﺑﻌد از آﻣدن ﺑﮫ
ﻻھور ﺧﺑر رﺳﯾد ﮐﮫ ،ﺑرﻟب آب ﮔﻧﮓ ﺟﻧﮓ ﺷد و ﺷﮑﺳت ﺑر ﻟﺷﮑر
ﺣﺿرت اﻓﺗﺎد ،ﺑﺎری اﯾﻧﻘدر ﺷد ﮐﮫ ﺣﺿرت ﺑﺎ ﺑرادران و ﺧوﯾﺷﺎن از آن
٩١

ورطﮫ ﺑﮫ ﺻﺣت و ﺳﻼﻣت ﺑرآﻣدﻧد و دﯾﮕر ﺧوﯾﺷﺎوﻧد ﮐﮫ در آﮐره ﺑودﻧد،
ﺑﮫ راه اﻟور ﺷده ﻣﺗوﺟﮫ ﻻھور ﺷدﻧد ،درآن اﺛﻧﺎ ،ﺣﺿرت ﺑﮫ ﻣﯾرزا ھﻧدال
ﻓرﻣودﻧد ﮐﮫ ،درآن ﻓﺗرت اول ﻋﻘﯾﻘﮫ ﺑﯽ ﺑﯽ ﻏﺎﯾب ﺷدﻧد ،آﺧر ﺑﺳﯾﺎر
ﭘﺷﯾﻣﺎن ﺷدم ﮐﮫ ،ﭼرا ﺑﮫ ﺣﺿور ﺧود ﻧﮑﺷﺗم ،اﻟﺣﺎل ھم ﻋورات را درﯾن
طور وﻗت ھﻣراه ﺑﺟﺎی رﺳﺎﻧﯾدن ﻣﺷﮑل اﺳت.
آﺧر ﻣﯾرزا ھﻧدال ﻋرﺿﮫ ﮐردﻧد ﮐﮫ ﻗﺗل ﮐردن ﻣﺎدر و ﺧواھر ،ﺑﮫ
ﺣﺿرت روﺷن اﺳت ،ﺗﺎ ﺟﺎن دارم در ﺧدﻣت آﻧﮭﺎ ﺗردد ﻣﯾﮑﻧم و اﻣﯾدوارم
از ﺣﺿرت ﺣق ﺳﺑﺣﺎﻧﮫ ﮐﮫ در ﻗدم ﺣﺿرت واﻟده و ھﻣﺷﯾره اﯾن ﺣﻘﯾر،
ﺟﺎن ﺧودرا ﻧﺛﺎر ﮐﻧم ،آﺧر ﺣﺿرت ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎ ﻣﯾرزا ﻋﺳﮑری و ﯾﺎدﮔﺎر
ﻧﺎﺻرﻣﯾرزا و اﻣرای ﮐﮫ از ﺟﻧﮓ ﮔﺎه ﺳﻼﻣت ﺑرآﻣده ﺑودﻧد ،ﻣﺗوﺟﮫ ﻓﺗﺢ
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ﭘور ﺷدﻧد و ﻣﯾرزا ھﻧدال ﺣﺿرت واﻟدۀ ﺧودرا ﮐﮫ دﻟدارﺑﯾﮕم ﺑﺎﺷﻧد
ھﻣﺷﯾره ﮐﮫ ﮔﻠﭼﮭره ﺑﯾﮕم ﺑﺎﺷﻧد و اﻓﻐﺎﻧﯽ آﭼﮫ و ﮔﻠﻧﺎرآﻏﮫ ﭼﮫ و اھل و
ﻋﯾﺎل اﻣرا وﻏﯾره را ،درﭘﯾش اﻧداﺧﺗﮫ ﻣﯽ ﺑردﻧد ﮐﮫ ﮔواران ﺑﺳﯾﺎر ﺑر
اﯾﺷﺎن ﺗﺎﺧﺗﻧد ،از ﺳﭘﺎھﯾﺎن اﯾﺷﺎن ،ﭼﻧد ﮐس اﺳپ اﻧداﺧﺗﮫ اﻧد و ﮔواران را
ﺷﮑﺳت دادﻧد و ﯾﮏ ﺗﯾر ﺑﮫ اﺳپ ﻣﺑﺎرک اﯾﺷﺎن رﺳﯾد ،ﺟﻧﮓ و ﺟدل ﺑﺳﯾﺎر
ﮐردﻧد ،ﺿﻌﻔﺎ را از اﺳﯾری ﮔواران ﺧﻼص ﮐرده ،ﺣﺿرت واﻟده و
ھﻣﺷﯾرۀ ﺧودرا و ﺑﺳﺎ اﻣرا وﻏﯾره ﻣردم را در ﭘﯾش اﻧداﺧﺗﮫ ﺑﮫ آﻟور
رﺳﯾدﻧد ،ﭼﺎدر و ﺧﯾﻣﮫ وﻏﯾره ﺑﻌﺿﯽ اﺳﺑﺎب ﮐﮫ درﮐﺎر ﺑود ﮔرﻓﺗﮫ ﻣﺗوﺟﮫ
ﻻھور ﺷدﻧد ،ﻣﯾرزاﯾﺎن و اﻣراﯾﺎن را آﻧﭼﮫ درﮐﺎر ﺑود ،ھﻣراه ﮔرﻓﺗﮫ در
اﻧدک روز آﻣده ﺑﮫ ﻻھور رﺳﯾدﻧد ،ﺣﺿرت در ﺑﺎغ ﺧواﺟﮫ ﻏﺎزی ﻧزدﯾﮏ
ﺑﯽ ﺑﯽ ﺣﺎج ﺗﺎج ﻓرود آﻣدﻧد ،ھر روز ﺧﺑر ﺷﯾرﺧﺎن ﻣﯽ رﺳﯾد ،ﻣدت ﺳﮫ
٩٢

ﻣﺎه در ﻻھور ﺑودﻧد ،روز ﺑروز ﺧﺑر ﻣﯽ آﻣد ﮐﮫ ﺷﯾر ﺧﺎن دو ﮔروه و ﺳﮫ
ﮔروه ﻣﯽ آﯾد ﺗﺎ آﻧﮑﮫ ﺧﺑر رﺳﯾد ﮐﮫ ﻧزدﯾﮏ ﺳرھﻧد رﺳﯾد .ﺣﺿرت ﻣظﻔر
ﺑﯾﮓ ﻧﺎم اﻣرا داﺷﺗﻧد ،ﺗرﮐﻣﺎن ﺑود ،اورا ھﻣراه ﻗﺎﺿﯽ ﻋﺑدﷲ ﭘﯾش
ﺷﯾرﺧﺎن ﻓرﺳﺗﺎدﻧد ﮐﮫ ،ﭼﮫ اﻧﺻﺎف اﺳت ،ﺗﻣﺎم ﻣﻠﮏ ھﻧدوﺳﺗﺎن را ﺑﮫ ﺗو
ﮔذاﺷﺗم ،ﯾﮏ ﻻھور ﻣﺎﻧد ﻣﯾﺎن ﻣﺎ و ﺷﻣﺎ ،ﺣد ھﻣﯾن ﺳرھﻧد ﺑﺎﺷد ،آن ﺑﯽ
اﻧﺻﺎف ﺧدا ﻧﺎﺗرس ﻗﺑول ﻧﮑرده و ﮔﻔت ،ﮐﮫ ﮐﺎﺑل را ﺑﺷﻣﺎ ﮔذاﺷﺗم و آﻧﺟﺎ
ﺑﺎﯾد رﻓت ،ﻣظﻔر ﺑﯾﮓ در ﺳﺎﻋت ﮐوچ ﮐرد ،و ﭘﯾﺷﺗر ﮐس ﻓرﺳﺗﺎد ﮐﮫ ﮐوچ
ﻣﯾﺑﺎﯾد ﮐرد ،ھﻣﯾن ﮐﮫ ﺧﺑر رﺳﯾد ،ﺣﺿرت ﮐوچ ﮐردﻧد ،ﮔوﯾﺎ روز ﻗﯾﺎﻣت
ﺑود ﮐﮫ ﺟﺎی ھﺎ را آراﺳﺗﮫ ھﻣراه اﺳﺑﺎب ھﻣﺎن ﻧوع ﮔذاﺷﺗﻧد ،ﻣﮕر ﻧﻘد آﻧﭼﮫ
ﺑود ھﻣون را ﺗواﻧﺳﺗﻧد ﮔرﻓت ،ﺷﮑر ﺧدا درﯾن ﺑود ،از آب ﻻھور ﮔذر
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ﯾﺎﻓﺗﻧد ،ھﻣﮫ ﻣردم ﭘﺎی آب ﮔذاﺷﺗﻧد و ﭼﻧد روز در ﮐﻧﺎر درﯾﺎ ﻣﻧزل ﮐردﻧد
ﮐﮫ اﯾﻠﺟﯽ ﺷﯾرﺧﺎن آﻣد ،ﻗرار دادﻧد ﮐﮫ ﺻﺑﺎح ﺑﮫ ﺑﯾﻧﻧد ﮐﮫ ،ﻣﯾرزا ﮐﺎﻣران
اﻟﺗﻣﺎس ﻧﻣودﻧد ﮐﮫ ﻓردا ﻣﻌرﮐﮫ ﺧواھد ﺑود و اﯾﻠﺟﯽ ﺷﯾرﺧﺎن ﺧواھد آﻣد،
اﮔر در ﻧوک زﻟﭼﮥ ﺣﺿرت ﻧﺷﯾﻧم ﺗﺎ ﻓرﻗﯽ ﻣﯾﺎن ﻣن و ﺑرادران ﺑﺎﺷد ﺑﺎﻋث
ﺳر اﻓرازی ﻣن ﺧواھد ﺷد .ﺣﻣﯾده ﺑﺎﻧو ﺑﯾﮕم ﻣﯾﮕوﯾﻧد ،ﺑﮫ ﻣﯾرزا اﯾن رﺑﺎﻋﯽ
را ﭘﺎدﺷﺎه ﻧوﺷﺗﮫ ﻓرﺳﺗﺎدﻧد.
ﻣن ﺷﻧﯾده ﺑودم ﮐﮫ در ﺟواب ﺷﯾرﺧﺎن ﺑدﺳت اﯾﻠﺟﯽ ﻧوﺷﺗﮫ ﻓرﺳﺗﺎدﻧد،
رﺑﺎﻋﯽ اﯾن اﺳت:
در آﯾﻧﮫ ﮔـــــــــرﭼﮫ ﺧــودﻧﻣﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷد
ﭘﯾـــوﺳﺗﮫ ز ﺧـــــوﯾﺷﺗن ﺟداﯾﯽ ﺑـﺎﺷد
ﺧودرا ﺑﻣﺛﺎﻟﯽ ﻏﯾر دﯾدن ﻋﺟب اﺳت
اﯾن ﺑواﻟﻌﺟﺑﯽ ﮐﺎر ﺧـــــــــداﯾﯽ ﺑـﺎﺷد
٩٣

اﯾﻠﺟﯽ ﺷﯾرﺧﺎن ﮐﮫ آﻣده ﻣﻼزﻣت ﮐرد ،ﺧﺎطر ﻣﺑﺎرک اﯾﺷﺎن ﻣﻠول ﺷد،
دﻟﮕﯾر ﺷده ،در ﺧواب ﺷدﻧد و در ﺧواب دﯾده اﻧد ﮐﮫ ﻋزﯾزی آﻣده ،از ﺳر
ﺗﺎﭘﺎ ﻟﺑﺎس ﺳﺑز ﭘوﺷﯾده و ﻋﺻﺎی در دﺳت ﮔﻔت ،ﻣرداﻧﮫ ﺑﺎش و ﻏم ﻣﺧور
و ﻋﺻﺎی ﺧودرا ﺑدﺳت ﻣﺑﺎرک ﺣﺿرت داده اﻧد و ﮔﻔﺗﮫ اﻧد ،ﺧدای ﺗﻌﺎﻟﯽ
ﺑﮫ ﺗو ﻓرزﻧدی ﺧواھد داد ،ﻧﺎﻣش ﺟﻼل اﻟدﯾن ﻣﺣﻣد اﮐﺑر ﺑﻣﺎﻧﯽ ،ﺣﺿرت
ﭘرﺳﯾدﻧد ﮐﮫ اﺳم ﺷرﯾف ﺷﻣﺎ ﭼﯾﺳت؟ ﻓرﻣوده اﻧد ﮐﮫ زﻧده ﻓﯾل اﺣﻣد ﺟﺎم ،و
ﻓرﻣوده اﻧد آن ﻓرزﻧد از ﻧﺳل ﻣن ﺧواھد ﺷد و در آن اﯾﺎم ﺑﯽ ﺑﯽ ﮔوﻧور
ﺣﺎﻣﻠﮫ ﺑود ،ھﻣﮫ ﻣﯾﮕﻔﺗﻧد ﮐﮫ ﭘﺳر ﺗوﻟد ﺧواھد ﺷد ،در ھﻣﺎن ﺑﺎغ دوﺳت
ﻣﻧﺷﯽ از ﺑﯽ ﺑﯽ ﮔوﻧور در ﺟﻣﺎدی اﻻول ،دﺧﺗر ﺗوﻟد ﺷد ،ﺑﺧﺷﯽ ﺑﺎﻧوﺑﯾﮕم
ﻧﺎم ﮐردﻧد و در آن روز ھﺎ ﻣﯾرزا ﺣﯾدر را ﺑﮫ ﮔرﻓﺗن ﮐﺷﻣﯾر ﺗﻌﯾﯾن
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ﻧﻣودﻧد ،درﯾن اﺛﻧﺎ ﺧﺑر آﻣد ﮐﮫ ﺷﯾرﺧﺎن رﺳﯾد ،ﻋﺟب اﺿطراری دﺳت
داد ،ﻗرار دادﻧد ﮐﮫ ﺻﺑﺎح ﮐوچ ﮐﻧﻧد ،درﯾن ﻣدت ﮐﮫ ﺑرادران در ﻻھور
ﺑودﻧد ،ھر روز ﻣﺻﻠﺣت و ﻣﺷورت و ﮐﻧﮑﺎش ﻣﯾﮑردﻧد ،اﺻﻼ ً ﺑﮫ ﯾﮏ
ﭼﯾز ﻗرار ﻧﻣﯾدادﻧد ،آﺧراﻻﻣر ﺧﺑر آﻣد ﮐﮫ ﺷﯾرﺧﺎن آﻣد دﯾﮕر ﺑﯽ ﻋﻼج
ﺷده ﯾﮏ ﭘﮭر روز ﺑود ﮐﮫ ﮐوچ ﮐردﻧد و ﺣﺿرت داﻋﯾﮥ ﮐﺷﻣﯾر داﺷﺗﻧد،
ﻣﯾرزا ﺣﯾدر ﮐﺎﺷﻐری را ﻓرﺳﺗﺎده ﺑودﻧد ،اﻣﺎ ھﻧوز ﺧﺑر ﻓﺗﺢ ﮐﺷﻣﯾر ﻧﯾﺎﻣده
ﺑود ،ﮐﻧﮑﺎش دادﻧد ﮐﮫ اﮔر ﺣﺿرت ﻣﺗوﺟﮫ ﮐﺷﻣﯾر ﺷوﻧد و ﮐﺷﻣﯾر ﻓﯽ اﻟﺣﺎل
ﻣﯾﺳر ﻧﺷود ،و ﺷﯾرﺧﺎن در ﻻھور ﺑﺎﺷد ،آن زﻣﺎن ﺑﺳﯾﺎر ﻣﺷﮑل ﻣﯾﺷود،
ﻣوﯾﯾد ﺑﯾﮓ
ﺧواﺟﮫ ﺑﯾﮏ در ﺳﯾﺎﻟﮑوت ﺑود ،ﻣﺗوﺟﮫ ﻣﻼزﻣت ﺣﺿر ت ﺷدِ ،
ھﻣراه ﺧواﺟﮫ ﺑود ،ﺑﮫ ﺣﺿرت ﻋرﺿﮫ داﺷت ﮐرد ،ﺧواﺟﮫ دﻏدﻏﮥ
ﻣﻼزﻣت دارد و ﻣﯽ آﯾد ،اﻣﺎ ﻣﻼﺣظﮥ ﻣﯾرزا ﮐﺎﻣران دارد ،اﮔر ﺣﺿرت
٩٤

ﺑﮫ ﺳرﻋت ﺑﯾﺎﯾﻧد ،ﻣﻼزﻣت ﺧواﺟﮫ ﺑﮫ ﺣﺿرت ،ﺑﺎ ﺣﺳن وﺟﮫ ﻣﯾﺳر
ﻣﯾﺷود ،ﺣﺿرت از ﺷﻧﯾدن اﯾن ﺧﺑر ﻓﯽ اﻟﺣﺎل ﺟﯾﭘﮫ ﭘوﺷﯾده ،ﻣﺳﻠﺢ و ﻣﮑﻣل
ﺷده ﻣﺗوﺟﮫ ﺧواﺟﮫ ﺷدﻧد ،و ﺧواﺟﮫ را ھﻣراه ﮔرﻓﺗﮫ آوردﻧد ،و ﺣﺿرت
ﻓرﻣودﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ اﺗﻔﺎق ﺑرادران ﺑﮫ ﺑدﺧﺷﺎن روﯾم و ﮐﺎﺑل ﺗﻌﻠق ﺑﮫ ﻣﯾرزا
ﮐﺎﻣران داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،اﻣﺎ ﻣﯾرزا ﮐﺎﻣران ﺑﮫ رﻓﺗن ﮐﺎﺑل راﺿﯽ ﻧﺷدﻧد ،ﮔﻔﺗﻧد
ﮐﮫ ﮐﺎﺑل را ﺣﺿرت ﻓردوس ﻣﮑﺎﻧﯽ در ﺣﯾﺎت ﺧود ﺑﮫ واﻟدۀ ﻣن داده اﻧد،
رﻓﺗن ﮐﺎﺑل ﻻﯾق ﻧﯾﺳت ،ﺣﺿرت ﻓرﻣودﻧد ﮐﮫ در ﺑﺎب ﮐﺎﺑل اﮐﺛر ،ﺣﺿرت
ﻓردوس ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻣﯾﻔرﻣودﻧد ﮐﮫ ﮐﺎﺑل را ﻣن ﺑﮫ ھﯾﭻ ﮐس ﻧﺧواھم داد ،ﺑﻠﮑﮫ
ﻓرزﻧدان طﻣﻊ ﮐﺎﺑل ﻧﮑﻧﻧد ،ﭼراﮐﮫ ھﻣﮫ ﻓرزﻧدان را ﺧدای ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺑﻣن در
ﮐﺎﺑل داده و اﮐﺛر ﻓﺗﺢ ھﺎ از ﻧﺷﺳﺗن ﮐﺎﺑل ﺷده ،ﺑﻠﮑﮫ در واﻗﻌﮫ ﻧﺎﻣﮥ ﻓردوس
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ﻣﮑﺎﻧﯽ ھم ،ﻣﺗﺷﮭد اﯾن ﻣﻌﻧﯽ ﺑﺳﯾﺎر ﻣذﮐوراﺳت ،ﭼﮫ ﺷد ﮐﮫ ﻣن از روی
ﻣﮭرﺑﺎﻧﯽ و ﺑرادری ﺑﮫ ﻣﯾرزا اﻧﺳﺎﻧﯾت ﮐردم ،ﻣﯾرزا اﻟﺣﺎل ﭼﻧﯾن ﻣﯾﮕوﯾد،
ھرﭼﻧد ﺣﺿرت دﻻﺳﺎ و ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﻣﯾﻔرﻣودﻧد ،ﻣﯾرزا ﺑﯾﺷﺗر از ﭘﯾﺷﺗر ﻣﺑﺎﻟﻐﮫ
ﻣﯾﻧﻣودﻧد ،ﭼون ﺣﺿرت دﯾدﻧد ﮐﮫ ھﻣراه ﻣﯾرزا ﺟﻣﻌﯾت ﺑﺳﯾﺎر اﺳت و ﺑﮫ
ھﯾﭻ وﺟﮫ ﺑﮫ رﻓﺗن ﮐﺎﺑل ﻣﯾرزا راﺿﯽ ﻧﯾﺳت ،ﻻﻋﻼج ﺷده ﺿرور ﺷد ﺑﮫ
طرف ﺑﮑﮭر و ﻣﻠﺗﺎن ﻣﺗوﺟﮫ ﺷدﻧد ،در ﻣﻠﺗﺎن ﮐﮫ رﺳﯾدﻧد ﯾﮏ روز ﻣﻧزل
ﻧﻣودﻧد ،ﻏﻠﮫ ﮐﻣﺗرک ﭘﯾدا ﺷد و اﻧدک ﻏﻠﮫ ﮐﮫ در ﻗﻠﻌﮫ ﭘﯾدا ﺷده ﺑود ﺑﮫ ﻣردم
ﻗﺳﻣت ﮐرده ،ﮐوچ ﮐردﻧد و ﺑر ﺳر درﯾﺎی ﮐﮫ ھﻔت درﯾﺎ ﯾﮑﺟﺎ ﺷده اﺳت
رﺳﯾدﻧد ،ﺣﯾران ﻣﺎﻧدﻧد ،ﮐﺷﺗﯽ ﺑﮭم ﻧﻣﯾرﺳد و اردوی ﻋظﯾم ھﻣراه ،درﯾن
اﺛﻧﺎ ﺧﺑر آﻣد ﮐﮫ ﺧواص ﺧﺎن ﺑﺎ ﭼﻧد اﻣرا از ﻋﻘب ﻣﯽ آﯾد ،ﺑﺧﺷو ﻧﺎم
ﺑﻠوﺟﯽ ﺑود ﮐﮫ ﺟﺎھﺎی ﺗﻣﮑن داﺷت ،و ﮐﺳﯽ و ﮐﺷﺗﯽ ﺑﺳﯾﺎر ھم داﺷت،
٩٥

ﺣﺿرت ﮐﺳﯽ را ﭘﯾش او ﻓرﺳﺗﺎدﻧد و ﻋﻠم و ﻧﻘﺎره و اﺳپ و ﺳر و ﭘﺎ ﻧﯾز
ﻓرﺳﺗﺎدﻧد و طﻠب ﮐﺷﺗﯽ ﻧﻣودﻧد و ﻏﻠﮫ ھم طﻠب ﻧﻣودﻧد ،آﺧراﻻﻣر ﺑﺧﺷو
ﺑﻠوج ﻗرﯾب ﯾﮑﺻد ﮐﺷﺗﯽ ﻧﻣودﻧد ﭘر ﻏﻠﮫ ،ﺑﮫ ﻣﻼزﻣت ﺣﺿرت ﻓرﺳﺗﺎدﻧد،
ازﯾن ﺧدﻣت ﺷﺎﯾﺳﺗﮫ ﺣﺿرت ﺑﺳﯾﺎر ﺧوﺷﺣﺎﻟﯽ ﮐردﻧد ﮐﺷﺗﯽ ﻏﻠﮥ ﻣذﮐور را
ﺑﮫ ﻣردم ﻟﺷﮑر ﻗﺳﻣت ﮐردﻧد و ﺑﮫ ﺳﻌﺎدت و ﺳﻼﻣت از آب ﮔذﺷﺗﻧد،
رﺣﻣت ﺑﺎد ﺑر ﺑﺧﺷو ﻣذﮐور ﮐﮫ ﺧدﻣت ﺷﺎﯾﺳﺗﮫ ﺑﺟﺎ آورد ،آﺧراﻻﻣر ﺑﻌد از
طﯽ ﻣﺳﺎﻓت ﺑﮫ ﺑﮑﮭر رﺳﯾدﻧد و ﻗﻠﻌﮫ ﺑﮑﮭر در ﻣﯾﺎن درﯾﺎ واﻗﻊ ﺷده و ﻗﻠﻌﮥ
ﻣﺿﺑوط دارد و ﭘﺎدﺷﺎه ﻗﻠﻌﮥ ﻣذﮐور ﮐﮫ ،ﺳﻠطﺎن ﻣﺣﻣود ﺑﺎﺷد ،ﻣﺗﺣﺻن ﺷده
ﺑود و ﺣﺿرت ﺑﮫ ﭘﮭﻠوی ﻗﻠﻌﮫ ﺑﮫ ﺳﻌﺎدت و ﺳﻼﻣت ﻓرود آﻣده ﺑودﻧد،
ﻧزدﯾﮏ ﻗﻠﻌﮫ ﺑﺎﻏﯽ ﺑود ﮐﮫ ﻣﯾرزا ﺷﺎه ﺣﺳﯾن ﺳﻣﻧدر راﺳت ﮐرده ﺑود ،آﺧر
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ﻣﯾر ﺳﻣﻧدر را ﭘﯾش ﺷﺎه ﺣﺳﯾن ﻣﯾرزا ﻓرﺳﺗﺎد ﮐﮫ ،از ﺿرورت ﺑﮫ وﻻﯾت
ﺗو آﻣده اﯾم و وﻻﯾت ﺗو ﺑﮫ ﺗو ﻣﺑﺎرک ﺑﺎﺷد ،ﻣﺎ دﺧل ﻧﺧواھﯾم ﮐرد ،ﺑﺎری
ﺗو ﺧود آﻣده ﻣﺎ را ﻣﻼزﻣت ﺑﮑن و ﺧدﻣت ﮐﮫ ﻻزم ﺑﺎﺷد ،ﺑﺟﺎ ﺑﯾﺎر ﮐﮫ ﻣﺎ
داﻋﯾﮥ ﮔﺟرات دارﯾم و وﻻﯾت ﺗورا ﺑﮫ ﺗو ﻣﯾﮕذارﯾم ،آﺧر ﺷﺎه ﺣﺳﯾن ﻣذﮐور
ﺑﮫ ﻣﮑر و ﺣﯾﻠﮫ ﺗﺎ ﭘﻧﺞ ﻣﺎه ﺣﺿرت را در ﺳﻣﻧدر ﻧﮕﺎه داﺷت ،ﺑﻌد از آن
ﮐس ﺑﮫ ﺧدﻣت ﺣﺿرت ﻓرﺳﺗﺎد ﮐﮫ ﺳﺎﻣﺎن طوی دﺧﺗر ﺧود را ﮐرده ،ﺑﮫ
ﺧدﻣت ﺣﺿرت ﻣﯽ ﻓرﺳﺗم و ﺧود ﻧﯾز ﺑﮫ ﻣﻼزﻣت ﺧواھم آﻣد ،ﺣﺿرت
ﺳﺧن اورا ﺑﺎور ﮐردﻧد ،ﺳﮫ ﻣﺎه دﯾﮕر اﻧﺗظﺎر ﮐﺷﯾدﻧد ،ﻏﻠﮫ ،ﮔﺎھﯽ ﭘﯾدا
ﻣﯾﺷود و ﮔﺎھﯽ ﭘﯾدا ﻧﻣﯾﺷود ،ﻣردم ﺳﭘﺎه ،اﺳﭘﺎن و ﺷﺗران ﺧودرا ﮐﺷﺗﮫ
ﻣﯾﺧوردﻧد ،ﺑﺎز ﺣﺿرت ﺷﯾﺦ ﻋﺑداﻟﻐﻔور را ﻓرﺳﺗﺎدﻧد ،ﺗﺎ ﮐﯽ اﻧﺗظﺎر
ﻣﯾدھﯽ؟ ﻣﺎﻧﻊ آﻣدن ﮐﯾﺳت و ﺑﺎﻋث ﺗوﻗف ﭼﯾﺳت؟ اﯾن ﻣرﺗﺑﮫ داﺷت ﮐﮫ ﮐﺎر
٩٦

ﺗﻧﮓ ﺷده اﺳت و ﻣردم ﺑﺳﯾﺎر ﮔرﯾﺧﺗﮫ ﻣﯾروﻧد ،ﺟواب ﻓرﺳﺗﺎد ﮐﮫ دﺧﺗر ﻣن
ﻧﺎﻣزد ﻣﯾرزا ﮐﺎﻣران اﺳت ،و دﯾدن ﻣن ھم اﻣر ﻣﺣﺎل اﺳت ،ﺷﻣﺎ را
ﻣﻼزﻣت ﮐرده ﻧﻣﯾﺗواﻧم ،درﯾن اﺛﻧﺎ ﻣﺣﻣد ھﻧدال ﻣﯾرزا از آب ﮔذﺷﺗﻧد ﮐﮫ،
ﺑﻌﺿﯽ ﻣردم ﻣﯾﮕﻔﺗﻧد ﮐﮫ ﻣﺗوﺟﮫ ﻗﻧدھﺎر ﻣﯾﺷوﻧد ،ﺣﺿرت ﭘﺎدﺷﺎه ﮐﮫ
ﺷﻧﯾدﻧد ،از ﻋﻘب ﻣﯾرزا ﭼﻧد ﮐس ﻓرﺳﺗﺎدﻧد ﮐﮫ رﻓﺗﮫ ﭘرﺳﯾد ﮐﮫ ﺷﻧﯾده ﺷد
ﮐﮫ ،ﻗﺻد ﻗﻧدھﺎر دارﻧد ،ﭼون از ﻣﯾرزا ﭘرﺳﯾدﻧد ،ﻣﯾرزا ﮔﻔﺗﻧد ﮐﮫ ﻏﻠط ﺑﮫ
ﻋرض رﺳﺎﻧﯾده اﻧد ،ﺣﺿرت ﭘﺎدﺷﺎه اﯾن ﺧﺑررا ﺷﻧﯾده ،ﺑدﯾدن ﺣﺿرت
واﻟده آﻣدﻧد .ﺣرم ھﺎی ﻣﯾرزا و ھﻣﮫ ﻣردم ،ﻣﯾرزا ﺣﺿرت ﭘﺎدﺷﺎه را درﯾن
ﻣﺟﻠس ﻣﻼزﻣت ﮐردﻧد ،ﺣﻣﯾده ﺑﺎﻧو ﺑﯾﮕم را ﭘرﺳﯾدﻧد ﮐﮫ ،اﯾن ﭼﮫ ﮐس
اﺳت؟ ﮔﻔﺗﻧد اﯾن ﭘﺳر ﺑﮫ ﻣﺎ ﺧوﯾش ﻣﯾﺷود ،ﺣﻣﯾده ﺑﺎﻧو ﺑﯾﮕم را ﮔﻔﺗﻧد ،اﯾن
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ھم ﺧوﯾش ﻣﺎﺳت ،در آن اﯾﺎم ﺣﻣﯾده ﺑﺎﻧو ﺑﯾﮕم ،اﮐﺛر در ﻣﺣل ﻣﯾرزا ﻣﯾﺑود،
روز دﯾﮕر ﺑﺎز ﺣﺿرت ﺑدﯾدن ﺣﺿرت واﻟده دﻟدار ﺑﯾﮕم آﻣدﻧد ،ﻓرﻣودﻧد،
ﻣﯾرﺑﺎﺑﺎ دوﺳت ﺧوﯾﺷﺎوﻧد ﻣﺎﺳت ،ﻣﻧﺎﺳب آﻧﺳت ﮐﮫ دﺧﺗر اورا ﺑﮫ ﻣﺎ ﻧﺳﺑت
ﺑﮑﻧﻧد .ﻣﯾرزا ھﻧدال ﻋذرھﺎ ﻣﯽ ﮔﻔﺗﻧد ﮐﮫ ،اﯾن دﺧﺗر را ﻣن ﻣﺛل ﺧواھر و
ﻓرزﻧد ﺧود ﻣﯾداﻧم ،ﺣﺿرت ﭘﺎدﺷﺎه اﻧد ﻣﺑﺎدا ﻣﻌﺎش ﻧﯾﮏ ﻧﺷود ﺗﺎ ﺑﺎﻋث
ﮐﻠﻔت ﺷود ،ﺣﺿرت ﭘﺎدﺷﺎه ﺧﺷم ﮐرده ،ﺑرﺧواﺳﺗﮫ رﻓﺗﻧد ،ﺑﻌد از آن
ﺣﺿرت ﭘﺎدﺷﺎه در ﺟواب ﻧوﺷﺗﮫ ﻓرﺳﺗﺎدﻧد ﮐﮫ ،اﯾن ﺣﮑﺎﯾت ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﻣﺎ
ﺑﺳﯾﺎر ﺧوش آﻣد ،ھر ﻧﺎزی ﮐﮫ ﻣﯾﮑﻧﯾد ﺑﮫ ﺳر و ﭼﺷم ﻗﺑول دارﯾم ،دﯾﮕر از
ﺟﮭت ﻣﻌﺎش ﮐﮫ ﻧوﺷﺗﮫ اﻧد ،اﻧﺷﺎﷲ ﺣﺳب اﻟﻣدﻋﺎ ﺧواھد ،ﭼﺷم اﻧﺗظﺎر در
راه اﺳت ،ﺣﺿرت واﻟده رﻓﺗﮫ ﺣﺿرت ﭘﺎدﺷﺎه را آوردﻧد .آن روز ﻣﺟﻠس
دادﻧد ،ﺑﻌد از ﻣﺟﻠس ﺑﮫ ﻣﻧزل ﺧود ﺗﺷرﯾف ﺑردﻧد ،روز دﯾﮕر ﺣﺿرت
٩٧

ﭘﯾش واﻟده ام آﻣدﻧد و ﮔﻔﺗﻧد ﮐﮫ ،ﮐس ﻓرﺳﺗﯾد ﺣﻣﯾده ﺑﺎﻧو ﺑﯾﮕم را طﻠﺑﯾده
ﺑﯾﺎرﯾد ،ﺣﺿرت واﻟده ﮐﮫ ﮐس ﻓرﺳﺗﺎدﻧد ،ﺣﻣﯾده ﺑﺎﻧو ﺑﯾﮕم ﻧﯾﺎﻣدﻧد ،ﮔﻔﺗﻧد
اﮔر ﻏرض ﻣﻼزﻣت اﺳت ،ﺧود آﻧروز ،ﺑﮫ ﻣﻼزﻣت ﻣﺷرف ﺷده ام ،دﯾﮕر
ﺑرای ﭼﮫ ﺑﯾﺎﯾم ،ﻣرﺗﺑﮫ دﯾﮕر ،ﺣﺿرت ،ﺳﺑﺣﺎن ﻗﻠﯽ را ﻓرﺳﺗﺎدﻧد ﮐﮫ ﻣﯾرزا
ھﻧدال را رﻓﺗﮫ ﺑﮕو ﮐﮫ ،ﺑﯾﮕم را ﺑﻔرﺳﺗﯾد ،ﻣﯾرزا ﮔﻔﺗﻧد ،ھرﭼﻧد ﻣن ﮔﻔﺗم
ﻧﻣﯾرود ،ﺗو ﺧود رﻓﺗﮫ ﺑﮕو ،ﺳﺑﺣﺎن ﻗﻠﯽ ﮐﮫ رﻓﺗﮫ ﮔﻔت ،ﺑﯾﮕم ﺟواب دادﻧد
ﮐﮫ ،دﯾدن ﭘﺎدﺷﺎھﺎن ﯾﮑﻣرﺗﺑﮫ ﺟﺎﯾز اﺳت ،در ﻣرﺗﺑﮥ دﯾﮕر ﻧﺎﻣﺣرم اﺳت ،ﻣن
ﻧﻣﯽ آﯾم ،ﺳﺑﺣﺎن ﻗﻠﯽ ﮐﮫ از ﺑﯾﮕم اﯾن ﺷﻧﯾده آﻣده ،ﺑﮫ ﻋرض رﺳﺎﻧﯾد،
ﺣﺿرت ﻓرﻣودﻧد ،اﮔر ﻧﺎﻣﺣرم اﻧد ،ﻣﺣرم ﻣﯽ ﺳﺎزﯾم ،ﻏرض ﮐﮫ ﺗﺎ ﭼﮭل
روز از ﺟﮭت ﺣﻣﯾده ﺑﺎﻧو ﺑﯾﮕم ﻣﺑﺎﻟﻐﮫ و ﻣﻧﺎﻗﺷﮫ ﺑود و ﺑﯾﮕم راﺿﯽ ﻧﺷدﻧد،
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آﺧر ﺣﺿرت واﻟده ام دﻟدار ﺑﯾﮕم را ﻧﺻﯾﺣت ﮐردﻧد ،ﮐﮫ آﺧر ﺧود ﺑﮫ ﮐﺳﯽ
ﺧواھد رﺳﯾد ﺑﮭﺗر از ﭘﺎدﺷﺎه ﮐﮫ ﺧواھد ﺑود ،ﺑﯾﮕم ﮔﻔﺗﻧد ﮐﮫ آری ﺑﮫ ﮐﺳﯽ
ﺧواھم رﺳﯾد ﮐﮫ ،دﺳت ﻣن ﺑﮫ ﮔرﯾﺑﺎن او ﺑرﺳد ،ﻧﮫ آﻧﮑﮫ ﺑﮫ ﮐﺳﯽ ﺑرﺳم ﮐﮫ
دﺳت ﻣن ﻣﯾداﻧم ﮐﮫ ،ﺑﮫ داﻣن او ﻧرﺳد ،آﺧر ﺑﺎز واﻟده ام ﻧﺻﯾﺣت ﺑﺳﯾﺎر
ﮐردﻧد ،ﻏرض ﮐﮫ ﺑﻌد از ﭼﮭل روز ،در ﻣﺎه ﺟﻣﺎدی اﻻول ﺳﻧﮫ ﻧﮫ ﺻد و
ﭼﮭل و ھﺷت ) (٩٤٨در ﻣﻘﺎم ﭘﺎﺗر روز دوﺷﻧﺑﮫ ،ﻧﯾم روز ﺑود ﮐﮫ،
اﺳﺗرﻻب را ﺣﺿرت ﭘﺎدﺷﺎه ﺑدﺳت ﻣﺑﺎرک ﺧود ﮔرﻓﺗﮫ اﻧد و ﺳﺎﻋت ﺳﻌد
را اﺧﺗﯾﺎر ﮐرده ،ﻣﯾر اﺑواﻟﺑﻘﺎ را طﻠﺑﯾده ،ﺣﮑم ﻓرﻣودﻧد ﮐﮫ ،ﻧﮑﺎح ﺑﺳﺗﻧد،
ﻣﺑﻠﻎ دوﻟﮏ ﻧﮑﺎﺣﻧﺎﻣﮫ ﺑﮫ ﻣﯾر اﺑواﻟﺑﻘﺎ دادﻧد ،ﺑﻌد از ﻋﻘد ﺳﮫ روز دﯾﮕر آﻧﺟﺎ
ﺑودﻧد ،ﺑﻌد از آن ﮐوچ ﮐرده در ﮐﺷﺗﯽ ﻧﺷﺳﺗﻧد و ﻣﺗوﺟﮫ ﺑﮑﮭر ﺷدﻧد و
ﯾﮑﻣﺎه در ﺑﮑﮭر ﺑودﻧد ،ﻣﯾر اﺑواﻟﺑﻘﺎ را در ﭘﯾش ﺳﻠطﺎن ﺑﮑﮭری ﻓرﺳﺗﺎدﻧد،
٩٨

آﻧﺟﺎ ﺗﺷوﯾش ﺷده ﺑرﺣﻣت ﺣق ﭘﯾوﺳﺗﻧد ،آﺧر ﻣﯾرزا ھﻧدال را رﺧﺻت
ﻗﻧدھﺎر ﮐردﻧد ،ﻣﯾرزا ﯾﺎدﮔﺎر ،ﻧﺎﺻر را ﺑﺟﺎی ﺧود در ﻟری ﮔذاﺷﺗﻧد و
ﺣﺿرت ﺧود ﻣﺗوﺟﮫ ﺳﯾﺎھوان ﺷدﻧد ﮐﮫ از ﺳﯾﺎھوان ﺗﺎ ﺗﮭﺗﮫ ،ﺷش ھﻔت
روز راه اﺳت ،ﺳﯾﺎھوان ﻗﻠﻌﮥ ﻣﺿﺑوط دارد و ﻣﯾر ﻋﻠﯾﮑﮫ ﻣﻼزم ﺣﺿرت
ﭘﺎدﺷﺎه در آن ﻗﻠﻌﮫ ﺑود و ﺗوﭘﭼﯽ ﭼﻧدی ﺑود ﮐﮫ ،ھﯾﭻ ﮐس را ﻣﺟﺎل ﻧزدﯾﮏ
ﻗﻠﻌﮫ رﻓﺗن ﻧﺑود ،ﭼﻧد ﮐس از ﻣردم ،ﺣﺿرت ﭘﺎدﺷﺎه ﻣورﭼﺎل ﮐرده ﻧزدﯾﮏ
رﺳﯾدﻧد و اورا ﻧﺻﯾﺣت ﮐردﻧد ﮐﮫ ،ﺣرام ﻧﻣﮑﯽ ﮐردن درﯾن طور وﻗت
ﺧوب ﻧﯾﺳت ،ﻣﯾر ﻋﻠﯾﮑﮫ ﻗﺑول ﻧﮑرد ،آﺧر ﻧﻘب ﮐﻧدﻧد و ﯾﮏ ﺑرج ﻗﻠﻌﮫ را
اﻧداﺧﺗﻧد ،اﻣﺎ ﻗﻠﻌﮫ را ﻧﺗواﻧﻧد ﮔرﻓت ،ﻏﻠﮫ ﻗﯾﻣت ﺑوده اﺳت و اﮐﺛر ﻣردم
ﮔرﯾﺧﺗن ﮔرﻓﺗﻧد .ﻣدت ﺷش ھﻔت ﻣﺎه را در آﻧﺟﺎ ﺑودﻧد و ﻣﯾرزا ﺷﺎه ﺣﺳﯾن
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ﺣرام ﻧﻣﮑﯽ ﮐرده ،ﻣردم ﻟﺷﮑر را از ھر طرف ﮔرﻓﺗﮫ ﺑﮫ ﻣردم ﺧود ﻣﯽ
ﺳﭘرد ﮐﮫ ﺑرده در درﯾﺎی ﺷور اﻧدازﯾد ،ﺳﮫ ﭼﮭﺎرﺻد ﮐس را ﯾﮑﺟﺎ ﮐرده،
در ﮐﺷﺗﯽ اﻧداﺧﺗﮫ ﺑﮫ درﯾﺎی ﺷور ﻣﯽ اﻧداﺧﺗﻧد ﺗﺎ ده ھزار ﮐس را ﺑﮫ درﯾﺎی
ﺷور اﻧداﺧت ،ﺑﻌد از آﻧﮑﮫ در ﭘﯾش ﺣﺿرت ھم ﮐس ﮐم ﻣﺎﻧد ،ﭼﻧد ﮐﺷﺗﯽ
ﭘر ﺗوپ و ﺗﻔﻧﮓ ﮐرده ﺧود از ﺗﮭﺗﮫ ﺑر ﺳر ﺣﺿرت آﻣده ،ﺳﯾﺎھوان
ﻧزدﯾﮏ ﺑﮫ درﯾﺎ واﻗﻊ ﺷده اﺳت .آﻣد ﮐﺷﺗﯽ ھﺎی ﺣﺿرت ﭘﺎدﺷﺎه را ھﻣراه
اﺳﺑﺎب ﺑرد و ﮐس ﻓرﺳﺗﺎد ﮐﮫ ،ﺣق ﻧﻣﮏ ﻧﮕﺎه ﻣﯾدارم ،زود ﮐوچ ﺑﮑﻧﯾد،
ﺣﺿرت ﻻﻋﻼج ﺷدﻧد و ﺑﺎز ﺑرﮔﺷﺗﮫ ﻣﺗوﺟﮫ ﺑﮑﮭر ﺷدﻧد ،ﭼون ﻧزدﯾﮏ
ﺑﮑﮭر ﺷدﻧد ،ﻣﯾرزا ﺣﺳﯾن ﺳﻣﻧدر ﭘﯾش از آن ﮐﮫ ﺣﺿرت ،ﺑﮑﮭر ﺑرﺳﻧد
ﮐس ﭘﯾش ﻣﯾرزا ﯾﺎدﮔﺎر ﻧﺎﺻر ﻓرﺳﺗﺎده ﺑود ﮐﮫ ،اﮔر ﺣﺿرت ﺑرﮔﺷﺗﮫ ﺑﮫ
ﺟﺎﻧب ﺑﮑﮭـر ﻣﯽ آﯾﻧد ،آﻣـدن ﻧﮕذارﻧد ﮐﮫ ،ﺑﮑﮭر ﺗﻌﻠق ﺑﺷﻣﺎ دارد ،ﻣن از
٩٩

ﺷﻣﺎ ام و دﺧﺗر ﺧود را ﺑﺷﻣﺎ ﻣﯾدھم ،ﻣﯾرزا ﯾﺎدﮔﺎر ﻧﺎﺻر ﺳﺧن اورا ﺑﺎور
ﺣﺿرت ﭘﺎدﺷﺎه را در ﺑﮑﮭر آﻣدن ﻧﮕذاﺷت و ﻣﯾﺧواﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﺣﯾﻠﮫ ﯾﺎ ﺑﮫ
ﺟﻧﮓ ﭘﯾش آﯾد ،ﺣﺿرت ﮐس ﻓرﺳﺗﺎدﻧد ﮐﮫ ،ﺑﺎﺑﺎ ﺷﻣﺎ ﺑﺟﺎی ﻓرزﻧد ﻣﺎ اﯾد و
ﺑﺟﺎی ﺧود ﺷﻣﺎ را ﻧﺷﺎﻧده رﻓﺗم ﮐﮫ اﮔر ﺑﮫ ﻣﺎ واﻗﻊ ﭘﯾش آﯾد ﺷﻣﺎ ﮐﻣﮏ ﻣﺎ
ﺑﺎﺷﯾد ،و اﻟﺣﺎل از ﺑد رای ﻧوﮐران ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﻣﺎ ﭼﻧﯾن ﺳﻠوک ﻣﯾﮑﻧﯾد ،اﯾن
ﻧوﮐران ﺣرام ﻧﻣﮏ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ھم وﻓﺎ ﻧﺧواھﻧد ﮐرد ،ھرﭼﻧد ﺣﺿرت ﻧﺻﯾﺣت
ﻓرﺳﺗﺎدﻧد ﻓﺎﯾده ﻧﮑرد ،آﺧر ﺣﺿرت ﻓرﻣود ﮐﮫ ،ﺧوب ﻣﺎ ﺑﮫ ﺟﺎﻧب راﺟﮫ
ﻣﺎﻟدﯾو ﻣﯽ روﯾم و اﯾن وﻻﯾت را ﺑﺷﻣﺎ دادﯾم ،اﻣﺎ ﺷﺎه ﺣﺳﯾن ﺷﻣﺎ را ازﯾﻧﺟﺎ
ﻧﺧواھد ﮔذاﺷت ،ﺳﺧن ﻣﺎ را ﯾﺎد ﺧواھﯾد ﮐرد ،ﺑﮫ ﻣﯾرزا ﻧﺎﺻر اﯾن ﺳﺧن
را ﮔﻔﺗﮫ ،ﮐوچ ﮐرده ﻣﺗوﺟﮫ ﻣﺎﻟدﯾو ﺷدﻧد ،و ﺑﮫ راه ﺟﯾﺳﻠﻣﯾر ﺷدﻧد ،ﺑﻌد از
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ﭼﻧد روزﺑﮫ ﻗﻠﻌﮫ دﻻور رﺳﯾدﻧد ﮐﮫ ،ﺳرﺣد وﻻﯾت راﺟﮫ ﻣﺎﻟدﯾو اﺳت ،دو
روز آﻧﺟﺎ ﺑودﻧد ،داﻧﮫ و ﮔﺎه ﭘﯾدا ﻧﺷد ،و از آﻧﺟﺎ ﺑﺟﺎﻧب ﺟﺳﻠﻣﯾر روان،
ﭼون ﻧزدﯾﮏ ﺟﺳﻠﻣﯾر رﺳﯾدﻧد ،راﺟﮫ ﭼﺳﻠﻣﯾر ،ﺟﻣﻌﯽ را ﻓرﺳﺗﺎد و ﺳر راه
ﮔرﻓت و ﺟﻧﮓ ﺷد ،ﺣﺿرت ﺑﺎ ﭼﻧدی از راه ﮐﻧﺎره ﻣﯽ رﻓﺗﻧد ،درﯾن ﺟﻧﮓ
ﭼﻧد ﻧﻔر زﺧﻣﯽ ﺷدﻧد ،ﻟوش ﺑﯾﮓ ﺑرادر ﺷﺎھم ﺧﺎن ﺟﻼﯾر ،ﭘﯾر ﻣﺣﻣد اﺧﺗﮫ،
و روﺷﻧﮓ ﺗوﺷﮑﭼﯽ و ﭼﻧد ﺗن دﯾﮕر زﺧﻣﯽ ﺷدﻧد ،آﺧر ﻓﺗﺢ ﮐردﻧد،
ﮐﺎﻓران ﮔرﯾﺧﺗﮫ ﺑﮫ ﻗﻠﻌﮫ در آﻣدﻧد و ﺣﺿرت آﻧروز ﺗﺎ ﺷﺻت ﮐروه راه
رﻓﺗﻧد و در ﺳر ﺗﺎﻻﺑﯽ ﻣﻧزل واﻗﻊ ﺷد ،ﺑﻌد از آن ﺑﺳﺎﺗﻠﻣﯾر رﺳﯾدﻧد ،آن
ﻣردم آﻧروز ﺗﺷوﯾش دادﻧد ﺗﺎ آﻧﮑﮫ در ﭘﻠودی ﻧﺎم ﭘرﮔﻧﮫ ﮐﮫ ،ﺗﻌﻠق ﺑﮫ ﻣﺎﻟدﯾو
داﺷت رﺳﯾدﻧد ،راﺟﮫ ﻣﺎﻟدﯾو در ﺟودھﭘور ﺑود ،ﯾﮏ ﺟﯾﺑﮫ و ﯾﮏ ﺷﺗرﺑﺎر
اﺷرﻓﯽ ﺑﺧدﻣت ﺣﺿرت ﻓرﺳﺗﺎدﻧد و دﻻﺳﺎﯾﯽ ﺑﺳﯾﺎر ﻧﻣود ﮐﮫ ﺧوش آﻣدﯾد،
١٠٠

ﺑﯾﮑﺎﻧﯾر را ﺑﺷﻣﺎ ﻣﯾدھم ،ﺣﺿرت ﺑﺎ دل ﺟﻣﻊ ﻧﺷﺳﺗﮫ ﺑودﻧد و آﻧﮑﮫ ﺧﺎن را
ﭘﯾش ﻣﺎﻟدﯾو ﻓرﺳﺗﺎدﻧد ﮐﮫ ﭼﮫ ﺟواب ﻣﯾدھد ،ﻣﻼ ﺳرخ ﮐﺗﺎﺑدار در آن
ﺷﮑﺳت و وﯾراﻧﯽ ھﻧد ﺑﮫ ﺟﺎﻧب وﻻﯾت ﻣﺎﻟدﯾو رﻓﺗﮫ ،ﻣﻼزم ﺷده ﺑود او
ﻋرﯾﺿﮫ ﻓرﺳﺗﺎد ﮐﮫ زﻧﮭﺎر ھزار زﻧﮭﺎر ﺣﺿرت ﭘﯾش ﻧﯾﺎﯾﻧد و در ھرﺟﺎ ﮐﮫ
ﻣﻧزل دارﻧد ،در ﺳﺎﻋت ﮐوچ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﻣﺎﻟدﯾو در ﺻدد ﮔرﻓﺗن ﺷﻣﺎﺳت،
اﻋﺗﻣﺎد ﺑر ﻗول او ﻧﮑﯾﻧد ﮐﮫ ،اﯾﻠﭼﯽ ﺷﯾرﺧﺎن آﻣده و ﺷﯾرﺧﺎن ﻧوﺷﺗﮫ
ﻓرﺳﺗﺎده ﮐﮫ ھر ﻧوﻋﯽ ﮐﮫ داﻧﯾد و ﺗواﻧﯾد آن ﺣﺿرت را ﺑﮕﯾرﯾد ،اﮔر اﯾن
ﮐﺎر ﮐردﯾد ،ﻧﺎﮔور و آﻟور و ھرﺟﺎی ﮐﮫ ﺧواھﯾد ﺑﺷﻣﺎ ﻣﯾدھم ،و اﺗﮑﮫ ﺧﺎن
ھم آﻣده ﮔﻔت ﮐﮫ ،وﻗت اﯾﺳﺗﺎدن ﻧﯾﺳت ،ﻧﻣﺎز دﯾﮕر ﺑود ﮐﮫ ﺣﺿرت ﮐوچ
ﮐردﻧد و در وﻗت ﺳواری ﺣﺿرت دو ﺟﺎﺳوس ﮔرﻓﺗﮫ آوردﻧد ،ھردو را
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ﺑﺳﺗﮫ ،ﻧزدﯾﮏ آورده ﺳﺧن ﻣﯾﭘرﺳﯾدﻧد ﮐﮫ ،دﺳت ھﺎی ﺧودرا ﻓﯽ اﻟﺣﺎل
ﺧﻼص ﮐرده ،ﺷﻣﺷﯾر از ﮐﻣر ﻣﺣﻣود ﮐﺎرد ﺑﺎز ﮐﺷﯾده ،اول ﻣﺣﻣود را
زده ،ﺑﻌد از آن ﺑﺎﻗﯽ ﮔواﻟﯾﺎری را زﺧﻣﯽ ﮐرده و آن دﯾﮕری ﺧﻧﺟری از
ﻣﯾﺎن ﯾﮑﯽ ﮐﺷﯾده رو ﺑﺟﺎﻧب ﻣردم ﮐرده ﭼﻧد ﮐس را زﺧﻣﯽ ﮐرده و اﺳپ
ﺳواری ﺣﺿرت ﮐﺷﺗﮫ ،ﻏرض ﺗﻼش ﺑﺳﯾﺎر ﮐردﻧد ﺗﺎ آﻧﮑﮫ آن ھردو را
ﮐﺷﻧد و درﯾن ﺿﻣن ﻏوﻏﺎ ﺷد ﮐﮫ ،ﻣﺎﻟدﯾو رﺳﯾده ،ﺣﺿرت ﭘﺎدﺷﺎه اﺳپ
ﺳواری ﻧداﺷﺗﻧد ﮐﮫ ﻻﯾق ﺳواری ﺣﻣﯾده ﺑﺎﻧو ﺑﯾﮕم ﺑﺎﺷد ،ﺑرای ﺳواری ﺑﯾﮕم
از ﺗردی ﺑﯾﮓ اﺳپ طﻠﺑﯾده ﺑﺎﺷﻧد ،ﻏﺎﻟﺑﺎ ﺗردی ﺑﯾﮓ ،اﺳپ ﻧداده ،ﺣﺿرت
ﻓرﻣودﻧد ﺑرای ﻣن ﺷﺗر ﺟواھر آﻓﺗﺎﺑﭼﯽ را طﯾﺎر ﺑﮑﻧﻧد ،ﻣن ﺑﮫ ﺷﺗر ﺳوار
ﺧواھم ﺷد و ﺑﯾﮕم ﺑﮫ اﺳپ ﻣن ﺳوار ﺷوﻧد ،ظﺎھرا ً ﻧدﯾم ﺑﯾﮓ ﺷﻧﯾده اﺳت
ﮐﮫ ،ﺣﺿرت ﭘﺎدﺷﺎه اﺳپ ﺳواری ﺧودرا ﺑﮫ ﺳواری ﺑﯾﮕم ﺗﻌﯾﯾن ﮐرده اﻧد،
١٠١

ﺧود ﺧﯾﺎل دارﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﺗر ﺳوار ﺷوﻧد ،او واﻟدۀ ﺧود را ﺑر ﺷﺗر ﺳوار
ﮐرده ،اﺳپ ﺳواری واﻟدۀ ﺧود ﺑﮫ ﺣﺿرت ﭘﺎدﺷﺎه ﭘﯾﺷﮑش ﮐرده ،ﺣﺿرت
ﺳوار ﺷده ﻣﺗوﺟﮫ ﻋﻣر ﮐوت ﺷدﻧد ،از ﺟﺎی رھﺑر ﮔرﻓﺗن ﮐﮫ ،راه ﺳرﮐﻧد
ھوا ﺑﻐﺎﯾت ﮔرم ﺑود و اﺳپ و ﭼﺎروا ﺗﺎ زاﻧو در رﯾﮓ ﻓرو ﻣﯾرﻓت و در
ﻋﻘب ﻟﺷﮑر ﻣﺎﻟدﯾو ﻧزدﯾﮏ رﺳﯾد ،ﺑﺎز ﮐوچ ﮐردﻧد و ﺗﺷﻧﮫ و ﮔرﺳﻧﮫ روان
ﺷدﻧد ،اﮐﺛر از زن و ﻣرد ﭘﯾﺎده ﺑودﻧد ،ﭼون ﻟﺷﮑر ﻣﺎﻟدﯾو ﻧزدﯾﮏ رﺳﯾد،
ﺣﺿرت اﯾﺷﺎن ،ﺗﯾﻣور ﺳﻠطﺎن و ﻣﻧﻌم ﺧﺎن و ﺟﻣﻌﯽ دﯾﮕر را ﻓرﻣودﻧد ﮐﮫ،
ﺷﻣﺎﯾﺎن آھﺳﺗﮫ ﺑﯾﺎﯾﯾد و ﻏﻧﯾم را ﻧﮕﺎه دارﯾد ﺗﺎ ﻣﺎ ﭼﻧد ﮐروه ﺑر آﻣده روﯾم،
اﯾﺷﺎن ﻣﺎﻧدﻧد و ﺷب ﺷد ،راه ﮔم ﮐردﻧد ،ﺣﺿرت ﺗﻣﺎم ﺷب راه رﻓﺗﻧد ،ﭼون
ﺻﺑﺢ ﺷد ،ﺳﮫ روز ﺑود ﮐﮫ اﺳﭘﺎن آب ﻧﯾﺎﻓﺗﮫ ﺑودﻧد ﮐﮫ ﺟﺎی آب ﯾﺎﻓﺗﻧد،
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ﺣﺿرت ﻓرود آﻣدﻧد ﮐﮫ ،ﮐس دوﯾده آﻣد ﮐﮫ ھﻧدوان ﺑﺳﯾﺎر ،اﺳپ ﺳوار و
ﺷﺗر ﺳوار رﺳﯾدﻧد ،ﺣﺿرت ﺷﯾﺦ ﻋﻠﯽ ﺑﯾﮓ و روﺷن ﮐوﮐﮫ و ﻧدﯾم ﮐوﮐﮫ
و ﻣﯾر ﭘﺎﯾﻧده ﻣﺣﻣد ﺑرادر ﻣﯾروﻟﯽ و ﺟﻣﻌﯽ دﯾﮕر را رﺧﺻت ﮐردﻧد و
ﻓﺎﺗﺣﮫ ﺧواﻧدﻧد ﮐﮫ رﻓﺗﮫ ﺑﺎ ﮐﺎﻓران ﺟﻧﮓ ﮐﻧﯾد و ﯾﻘﯾن ﺣﺿرت ﺷد ،اﯾﺷﺎن
ﺗﯾﻣور ﺳﻠطﺎن و ﻣﻧﻌم ﺧﺎن و ﻣﯾرزا ﯾﺎدﮔﺎر را ﺑﺎ ﺟﻣﻌﯽ ﮐﮫ ﮔذاﺷﺗﮫ ﺑودﯾم
ﮐﺷﺗﮫ ﺷدﻧد ﯾﺎ ﺑﮫ دﺳت ﮐﺎﻓران اﻓﺗﺎدﻧد ﮐﮫ ،اﯾن ﺟﻣﺎﻋت آﻧﮭﺎ را ﮐﺷﺗﮫ ﺑر ﺳر
ﻣﺎ آﻣده اﻧد ،ﺣﺿرت ﺑﺎز ﺧود ﺳوار ﺷده ،ھﻣراه ﭼﻧد ﮐس اردو را ﮔذاﺷﺗﮫ
ﭘﯾش رﻓﺗﻧد ،آن ﺟﻣﺎﻋت ﮐﮫ ﺣﺿرت ﻓﺎﺗﺣﮫ ﺧواﻧده ﺑﮫ ﺟﻧﮓ ﻓرﺳﺗﺎده ﺑودﻧد،
ﺷﯾﺦ ﻋﻠﯽ ﺑﯾﮓ ﺳردار آن راﺟﭘوﺗﺎن را ﺑﮫ ﺗﯾر زده از اﺳپ اﻧداﺧت و ﭼﻧد
ﮐس دﯾﮕر را ﻣردم دﯾﮕر ﺑﮫ ﺗﯾر زدﻧد ،ﮐﺎﻓران رو ﺑﮫ ﮔرﯾز ﻧﮭﺎدﻧد و ﻓﺗﺢ
ﺷد ،ﭼﻧد ﮐس را زﻧده ھم ﮔرﻓﺗﮫ آوردﻧد ،اردو آھﺳﺗﮫ ،آھﺳﺗﮫ ﻣﯾرﻓت ،اﻣﺎ
١٠٢

ﺣﺿرت ﭘﺎدﺷﺎه دور رﻓﺗﮫ ﺑودﻧد ،اﯾن ﻣردم ﻓﺗﺢ ﮐرده ﺑﮫ اردو آﻣده رﺳﯾدﻧد،
ﺑﮭﺑود ﻧﺎم ﭼوﺑداری ﺑود اورا از ﻋﻘب ﺣﺿرت دواﻧﯾده ﻓرﺳﺗﺎدﻧد ﮐﮫ،
ﺣﺿرت آھﺳﺗﮫ روﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻧﺎﯾت اﻟﮭﯽ ﻓﺗﺢ ﺷد و ﮐﺎﻓران ﮔرﯾﺧﺗﻧد.
ﺑﮭﺑود ﺧودرا ﺑﮫ ﺣﺿرت رﺳﺎﻧﯾده و ﺧﺑر ﺧوش ﺑرد ،ﺣﺿرت ﻓرود
آﻣدﻧد و اﻧدک آﺑﯽ ھم ﭘﯾدا ﺷد ،اﻣﺎ در ﻓﮑر اﻣرا ﺑودﻧد ،آﻧﮭﺎرا ﭼﮫ واﻗﻊ ﺷد
ﮐﮫ ،از دور ﭼﻧد ﺳوار ﭘﯾدا ﺷدﻧد ،ﺑﺎز دﻏدﻏﮫ ﺷد ﮐﮫ ﻣﺑﺎدا ﻣﺎﻟدﯾو ﺑﺎﺷد،
ﮐس ﻓرﺳﺗﺎدﻧد ﮐﮫ ﺧﺑر ﺑﯾﺎرد ،دوﯾده آﻣد ،اﯾﺷﺎن ﺗﯾﻣور ﺳﻠطﺎن ،ﻣﯾرزا
ﯾﺎدﮔﺎر و ﻣﻧﻌم ﺧﺎن ھﻣﮫ ﺑﮫ ﺻﺣت و ﺳﻼﻣت ﻣﯽ آﯾﻧد راه ﮔم ﮐرده ﺑودﻧد،
ﺑﻌد از رﺳﯾدن آﻧﮭﺎ ،ﺣﺿرت ﺧوﺷﺣﺎل ﺷدﻧد و ﺷﮑر ﺣق ﺑﺟﺎ آوردﻧد و
ﺻﺑﺎح ﮐوچ ﮐردﻧد ،ﺳﮫ روز دﯾﮕر آب ﻧﯾﺎﻓﺗﻧد ﺑﻌد از ﺳﮫ روز ﺑر ﺳر ﭼﺎھﺎ
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رﺳﯾدﻧد و ﭼﺎھﺎی ﻣذﮐور ﺑﺳﯾﺎر ﻋﻣﯾق ﺑودﻧد ،ﺑر ﺳر آن ﭼﺎھﺎ ﻣﻘﺎم ﮐردﻧد،
آب آن ﭼﺎه ﺑﻐﺎﯾت ﺳرخ ﺑود ،ﺑر ﺳر ﯾﮏ ﭼﺎه ﺣﺿرت ﻓرود آﻣدﻧد ،ﺑر ﺳر
ﯾﮏ ﭼﺎه دﯾﮕر ،ﺗردی ﺑﯾﮓ ﺧﺎن و ﺑر ﺳر ﯾﮏ ﭼﺎه ﻣﯾرزا ﯾﺎدﮔﺎر و ﻣﻧﻌم
ﺧﺎن و ﻧدﯾم ﮐوﮐﮫ و ﺑر ﺳر ﯾﮏ ﭼﺎه اﯾﺷﺎن ،ﺗﯾﻣور ﺳﻠطﺎن و ﺧواﺟﮫ ﻏﺎزی
و روﺷن ﮐوﮐﮫ و ھر دﻟوی ﮐﮫ از ﭼﺎه ﺑﯾرون ﻣﯽ آﻣد ،ﭼون ﻧزدﯾﮏ
ﻣﯾرﺳﯾد ،ﻣردم ﺧودرا در ﻣﯾﺎن دﻟو ﻣﯽ اﻧداﺧﺗﻧد ،و رﯾﺳﻣﺎن ﮐﺳﺳﺗﮫ ﻣﯽ
ﺷد ،و ﭘﻧﺞ ﺷش ﮐس ھﻣراه دﻟو درﭼﺎه ﻣﯽ اﻓﺗﺎدﻧد ،ﻣردم ﺑﺳﯾﺎر از ﺗﺷﻧﮕﯽ
ﻣردﻧد و ھﻼک ﻣﯽ ﺷدﻧد ،ﺣﺿرت دﯾدﻧد ﮐﮫ ﻣردم از ﺗﺷﻧﮕﯽ ﺧودھﺎ در
ﭼﺎه ﻣﯽ اﻧدازﻧد ،از ﮐروﺗﯽ ﺧﺎﺻﮥ ﺧود ﺑﮫ ھﻣﮫ ﻣردم آب ﻣﯾﺧوراﻧدﻧد ،آﺧر
ﻣردم را ﺳﯾرآب ﮐرده ،ﻧﻣﺎز ﭘﯾﺷﯾن ﺑود ﮐﮫ ﮐوچ ﮐردﻧد و ﯾﮏ ﺷﺑﺎﻧﮫ روز
راه رﻓﺗﻧد ،در ﺳرای رﺳﯾدﻧد ،ﺗﺎﻻﺑﯽ ﮐﻼﻧﯽ ﺑود ،اﺳﭘﺎن و ﺷﺗران ﮐﮫ
١٠٣

درون ﺗﺎﻻب در آﻣدﻧد ،ﭼﻧدان آب ﺧوردﻧد ﮐﮫ ،اﮐﺛرﻣردﻧد ،اﺳپ ﮐم ﻣﺎﻧده
ﺑود ،اﺳﺗر و ﺷﺗر ﺑودﻧد ،از آن ﺑﺎز ھر روز آب ﭘﯾدا ﻣﯽ ﺷد ،ﺗﺎ ﺑﮫ ﻋﻣر
ﮐوت رﺳﯾدﻧد ﮐﮫ ﺟﺎی ﺧوﺑﺳت و ﺗﺎﻻب ﺑﺳﯾﺎر دارد ،رﻋﻧﺎﺑﮫ ﭘﯾﺷواز
ﺣﺿرت آﻣد و اﯾﺷﺎن را درون ﻗﻠﻌﮫ ﺑرد و ﻣﻧزل ﺧواب داد ،ﻣردم اﻣرا را
ﺑﯾرون ﻗﻠﻌﮫ ﺟﺎ داد ،اﮐﺛر ﭼﯾز در ﮐﻣﺎل ارزاﻧﯽ ﺑود ،ﯾﮏ روﭘﯾﮫ را ﭼﮭﺎر
ﺑز ﻣﯾدادﻧد ،از ﺑزﻏﺎﻟﮫ وﻏﯾره ،رﻋﻧﺎ ﭘﯾﺷﮑش ﺑﺳﯾﺎر آورد و ﭼﻧﯾن ﺧدﻣﺎت
ﺷﺎﯾﺳﺗﮫ ﺑﺟﺎ آورد ،ﮐﮫ ﺑﮑدام زﺑﺎن ﺗﻘرﯾر ﺗوان ﮐرد ،ﭼﻧد روزی در آﻧﺟﺎ
ﺑﺧﯾر و ﺧوﺑﯽ ﮔذراﻧﯾدﻧد و ﺑﻌد از آﻧﯽ ﮐﮫ ﺧزﯾﻧﮫ ﺗﻣﺎم ﺷد ،ﺗردی ﺑﯾﮓ
ﺧﺎن ،زر ﺑﺳﯾﺎر داﺷت ،ﺣﺿرت ﺑطرﯾق ﻗرض از او ﻣﺑﻠﻎ ای طﻠﺑﯾدﻧد ،او
ﺑﺣﺳﺎب ده دو ،ھﺷﺗﺎد ھزار اﺷرﻓﯽ ﻗرض داد ،ﺣﺿرت ﮔرﻓﺗﮫ ﺣﺻﮫ رﺳد
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ﺗﻣﺎم ﻟﺷﮑر ﺑﺧش ﮐردﻧد و ﮐﻣر ﺧﻧﺟرھﺎ و ﺳر و ﭘﺎھﺎ ﺑﮫ رﻋﻧﺎ و ﻓرزﻧدان
او ﻋﻧﺎﯾت ﻓرﻣودﻧد و ﺑﻌﺿﯽ ﻣردم اﺳﭘﺎن ﺗﺎزه ﺧرﯾدﻧد ،ﭘدر رﻋﻧﺎ را ﺷﺎه
ﺣﺳﯾن ﮐﺷﺗﮫ ﺑود ،ﺑﺎ وﺟود آﻧﮭم دو ﺳﮫ ھزار ﺳوار ﺟرار ﺑﮭم رﺳﺎﻧﯾده ،در
ﻣﻼزﻣت ﺣﺿرت ھﻣراه ﮐرده ،ﺑﺎز ﺣﺿرت ﻣﺗوﺟﮫ ﺑﮑﮭر ﺷدﻧد ،و ﺑﺳﯽ
اھل و ﻋﯾﺎل را در ﻋﻣرﮐوت ﮔذاﺷﺗﻧد و ﺧواﺟﮥ ﻣﻌظم را ﻧﯾز ﮔذاﺷﺗﻧد ﮐﮫ،
از ﺣرم ﺧﺑردار ﺑﺎﺷد ،ﺣﻣﯾده ﺑﺎﻧو ﺑﯾﮕم ﺣﺎﻣﻠﮫ ﺑودﻧد ،ﺑﻌد از ﻣﺗوﺟﮫ ﺷدن
ﺣﺿرت ﺳﮫ روز ﮔذﺷﺗﮫ ﺑود ﮐﮫ ﺑﺗﺎرﯾﺦ ﭼﮭﺎرم ﺷﮭر رﺟب اﻟﻣرﺟب ﺳﻧﮫ
ﻧﮫ ﺻد و ﭼﮭل و ﻧﮫ ) (٩٤٩وﻗت ﺳﺣر روز ﯾﮑﺷﻧﺑﮫ ﺑود ﮐﮫ ﺗوﻟد ﺣﺿرت
ﭘﺎدﺷﺎه ﻋﺎﻟم ﭘﻧﺎه ،ﻋﺎﻟﻣﮕﯾر ﺟﻼل اﻟدﯾن ﻣﺣﻣد اﮐﺑر ﭘﺎدﺷﺎه ﻏﺎزی ﺷد ،ﻗﻣر
در ﺑرج اﺳد ﺑود ،ﺗوﻟد در ﺑرج ﺛﺎﺑت ﺷده ،ﺑﻐﺎﯾت ﺧوب اﺳت و ﻣﻧﺟﻣﺎن
ﮔﻔﺗﻧد ﻓرزﻧدی ﮐﮫ درﯾن ﺳﺎﻋت ﺷود ،ﺻﺎﺣب اﻗﺑﺎل و دراز ﻋﻣر ﻣﯾﺷود،
١٠٤

ﺣﺿرت در ﭘﺎﻧزده ﮐروﻣﯽ ﻣﯾﺑودﻧد ﮐﮫ ،ﺗردی ﻣﺣﻣد ﺧﺎن ﺧﺑر رﺳﺎﻧﯾد،
ﺣﺿرت ﺑﺳﯾﺎر ﺑﺳﯾﺎر ﺧوﺷﺣﺎل ﺷدﻧد و از ﻣژده و ﺑﺷﺎرت اﯾن ﺧﺑر
ﺗﻘﺻﯾرات ﻣﺎﺗﻘدم ﺗردی ﻣﺣﻣد ﺧﺎن ﻣﻌﺎف ﮐردﻧد و آن ﺧواب ﮐﮫ در ﻻھور
دﯾده ﺑودﻧد ھﻣﺎن ﻧﺎم ﺟﻼل اﻟدﯾن ﻣﺣﻣد اﮐﺑر ﭘﺎدﺷﺎه ﻧﺎم ﻧﮭﺎدﻧد و از آﻧﺟﺎ
ﮐوچ ﮐرده ﻣﺗوﺟﮫ ﺑﮑﮭر ﺷدﻧد و از ﻣردم رﻋﻧﺎ و اطراﻓﯽ و ﺳوده و
ﺳﻣﯾﻧﭼﮫ ﺗﺎ ده ھزار ﮐس ﺟﻣﻊ ﺷدﻧد ،در ﭘرﮔﻧﮫ ﭼون رﺳﯾدﻧد ،ﯾﮏ ﻏﻼم
ﺷﺎه ﺣﺳﯾن ﻣﯾرزا ﺑﺎ ﭼﻧد ﺳوار درﭼون ﺑود ﮔرﯾﺧﺗﮫ رﻓت ،در آﻧﺟﺎ ﺑﺎغ آﯾﻧﮫ
ﺑﺳﯾﺎر ﺧوب ﺑﺻﻔﺎ ﺑود ،در آن ﺑﺎغ ﺣﺿرت ﻓروز آﻣدﻧد و ﻣواﺿﻌﺎت آﻧرا
ﺑﻣردم ﺟﺎﮔﯾر ﺗﻌﯾﯾن ﻓرﻣودﻧد ،از ﺟون ﺗﮭﺗﮫ ،ﺷش روز راه ﺑود ﺗﺎ ﺷش ﻣﺎه
ﺣﺿرت در آﻧﺟﺎ ﺑودﻧد و ﺑﮫ ﻋﻣرﮐوت ﮐس ﻓرﺳﺗﺎدﻧد ،اھل ﺣرم و ﺑﺳﯽ
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ﺗﻣﺎم ﻣردم را طﻠﺑﯾدﻧد ،در آن وﻗت ﺟﻼل اﻟدﯾن اﮐﺑر ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﺷﻣﺎھﮫ ﺑودﻧد
ﮐﮫ درﭼون آوردﻧد و ﺟﻣﺎﻋﮫ ﮐﮫ از اطراف و ﺟﺎﻧب ھﻣراه اھل ﺣرم آﻣده
ﺑودﻧد ،ﻣﺗﻔرق ﺷدﻧد و رﻋﻧﺎ را از ﺟﮭت ﮔﻔﺗﮕوی ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗردی ﻣﺣﻣد ﺧﺎن
واﻗﻊ ﺷده ﺑود ،ﺷﮑر رﻧﺟﯽ درﻣﯾﺎن ﺗردی ﺑﯾﮓ و او ﺑودﯾم ﺷﺑﯽ ﺑود ﮐﮫ
ﮐوچ ﮐرده ﺑﺟﺎﻧب وﻻﯾت ﺧود رﻓت و ﺟﻣﺎﻋﮫ ﺳودﻣﮫ و ﺳﻣﯾﻧﭼﮫ ﻧﯾز ﺑدو
ﻣواﻓﻘت ﮐرده رﻓﺗﻧد ،ﺣﺿرت ﺑﺎ ھﻣﺎن ﺟﻣﻌﯾت ﺧود ﻣﺎﻧدﻧد و ﺷﯾﺦ ﻋﻠﯽ ﺑﯾﮓ
ﮐﮫ ﻣرد ﻣرداﻧﮫ ﺑود ،ﺣﺿرت اورا ھﻣراه ﻣظﻔرﺑﯾﮓ ﺗرﮐﻣﺎن ،ﺑﺟﺎﻧب
ﺟﺎﺟﮑﺎ ﭘرﮔﻧﮥ ﮐﻼن ﺑود ،ﻓرﺳﺗﺎده ﺑودﻧد ،ﻣﯾرزا ﺷﺎه ﺣﺳﯾن ﺟﻣﻌﯽ را ﺑر
ﺳر او ﻓرﺳﺗﺎد ،در ﻣﯾﺎن ھر دو ﻟﺷﮑر ﺟﻧﮓ ﻋظﯾم ﺷد ،آﺧراﻻﻣر
ﻣظﻔرﺑﯾﮓ ﻣﻧﮭزم ﺷده ﮔرﯾﺧﺗﮫ و ﺷﯾﺦ ﻋﻠﯽ ﺑﯾﮓ ﺑﺎ ﺟﻣﻌﯽ ﮐﺷﺗﮫ ﺷد و
ﺿﯾﺎع ﺷد و درﻣﯾﺎن ﺧﺎﻟد ﺑﯾﮓ و ﻟوش ﺑﯾﮓ ﺑرادر ﺷﺎھم ﺧﺎن ﺟﻼﯾر
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ﮔﻔﺗﮕوی ﺷد ،آﺧر ﺟﻣﻌﯽ رﻋﺎﯾت ﻟوش ﺑﯾﮓ ﮐرده ،ازﯾن ﺳﺑب ﺧﺎﻟد ﺑﯾﮓ
ﺑﺎ ﺟﻣﻌﯽ ﮔرﯾﺧﺗﮫ ،ﭘﯾش ﻣﯾرزا ﺷﺎه ﺣﺳﯾن رﻓت ،ﺣﺿرت ﭘﺎدﺷﺎه ،واﻟدۀ
اورا ﮐﮫ ﺳﻠطﺎﻧم ﻧﺎم داﺷت ،ﺑﻧدی ﺧﺎﻧﮫ ﻓرﻣودﻧد ،ازﯾن واﺳطﮫ ﮔﻠﺑرگ ﺑﯾﮕم
رﻧﺟﯾده ﺑودﻧد ،آﺧر ﮔﻧﺎه اورا ﺑﺧﺷﯾدﻧد و ھﻣراه ﮔﻠﺑرگ ﺑﯾﮕم رﺧﺻت ﻣﮑﮫ
ﻣﻌظﻣﮫ ﮐردﻧد ،ﺑﻌد از ﭼﻧد ﮔﺎه ﻟوش ﺑﯾﮓ ھم ﮔرﯾﺧت و ﺣﺿرت اورا ﺑﮫ
دﻋﺎی ﺑد ﯾﺎد ﮐردﻧد ﮐﮫ ،ﻣﺎ ﺑرای ﺧﺎطر او ﺧﺎﻟد ﺑﯾﮓ را درﺷﺗﯽ ﮐردﯾم ،ﺑﺎ
وﺟود آن از داﯾره ﺣﻼل ﻧﻣﮑﯽ ﺑرآﻣده ،ﺑﮫ داﯾرۀ ﺣرام ﻧﻣﮑﯽ درآﻣد ،ﺟواﻧﮫ
ﻣرگ ﺧواھد ﺷد ،آﺧر ھﻣﺎﻧطورﺷد ﮐﮫ ،ﺑﻌد از ﭘﺎﻧزده روز در ﮐﺷﺗﯽ
ﺧواب ﮐرده ﺑود ﮐﮫ ،ﻏﻼﻣش ﺑﮫ ﮐﺎرد زده ﮐﺷت و ﺣﺿرت ﺑﻌد از ﺷﻧﯾدن
ﺑﺳﯾﺎر ﻣﺗﺄﻟم و ﻣﺗﻔﮑر ﺷدﻧد ،ﺷﺎه ﺣﺳﯾن ﮐﺷﺗﯽ ھﺎ را ﻧزدﯾﮏ ﭼون ﺑﮫ درﯾﺎ
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آورده ﺑود و در ﺧﺷﮑﯽ ھم اﮐﺛر اوﻗﺎت ﻣردم ﺣﺿرت ،ﺑﺎ ﻣردم ﺷﺎه ﺣﺳﯾن
ﺟﻧﮓ ﻣﯾﮑردﻧد و از ﺟﺎﻧﺑﯾن ﻣردم ﮐﺷﺗﮫ ﻣﯽ ﺷدﻧد ،و اﮐﺛر ﻣردم ﭘﺎدﺷﺎھﯽ
ھر روز ﮔرﯾﺧﺗﮫ ﺑﮫ طرف ﺷﺎه ﺣﺳﯾن ﻣﯾرﻓﺗﻧد ،از ﺟﻣﻠﮫ ﻣﻼ ﺗﺎج اﻟدﯾن ﮐﮫ
در ﻋﻠم ،و ﺑر آن ﻋﻧﺎﯾت ﮐﻠﯽ داﺷﺗﻧد ،در آن ﺟﻧﮓ ﮐﺷﺗﮫ ﺷد و درﻣﯾﺎن
ﺗردی ﻣﺣﻣد ﺧﺎن و ﻣﻧﻌم ﺧﺎن ﮔﻔﺗﮕوی ﺷد ،ﻣﻧﻌم ﺧﺎن ھم ﮔرﯾﺧت ،اﻣرای
ﻣﻌدودی ﻣﺎﻧدﻧد ،از ﺟﻣﻠﮫ ﺗردی ﻣﺣﻣد ﺧﺎن و ﻣﯾرزا ﯾﺎدﮔﺎر و ﻣﯾرزا ﭘﺎﯾﻧده
ﻣﺣﻣد و ﻣﺣﻣد وﻟﯽ و ﻧدﯾم ﮐوﮐﮫ ،روﺷن ﮐوﮐﮫ و ﺧدﻧﮓ اﯾﺷﮏ آﻏﺎﭼﯽ و
ﺟﻣﻌﯽ دﯾﮕر در ﻣﻼزﻣت ﺣﺿرت ﺑودﻧد ﮐﮫ ،ﺧﺑرآﻣد ﮐﮫ ﺑﯾرم ﺧﺎن از
ﺟﺎﻧب ﮔﺟرات ﻣﯽ آﯾد و ﺑﮫ ﭘرﮔﻧﮫ ﺟﺎﺟﮕﺎه رﺳﯾده اﺳت ،ﺣﺿرت ﺧوﺷﺣﺎل
ﺷدﻧد و ﮐدﻧﮏ اﯾﺷﮏ آﻏﺎﭼﯽ را ﺑﺎ ﺟﻣﻌﯽ ﺣﮑم ﮐردﻧد ﮐﮫ ،ﺑﮫ اﺳﺗﻘﺑﺎل ﺑﯾرم
ﺧﺎن روﻧد ،درﯾن اﺛﻧﺎ ﺷﺎه ﺣﺳﯾن ﺷﻧﯾد ﮐﮫ ،ﺑﯾرم ﺧﺎن ﻣﯽ آﯾد ،ﭼﻧد ﮐس را
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ﻓرﺳﺗﺎد ﮐﮫ ،ﺑﯾرم ﺧﺎن را ﺑﮕﯾرﻧد ،ﻏﺎﻓل در ﺟﺎی ﻓروز آﻣده ﺑود ﮐﮫ ،آﻣده
رﯾﺧﺗﻧد ،ﺧدﻧﮓ اﯾﺷﮏ آﻏﺎ ﮐﺷﺗﮫ ﺷد و ﺑﯾرم ﺧﺎن ﺑﺎ ﭼﻧدی ﺧﻼص ﺷده در
ﻣﻼزﻣت ﺣﺿرت آﻣده ﻣﺷرف ﺷد ،درﯾن اﺛﻧﺎ ﻋرض داﺷت ھﺎی ﻗراﭼﮫ
ﺧﺎن آﻣد ،ﺑﮫ ﺣﺿرت ﭘﺎدﺷﺎه و ﻣﯾرزا ھﻧدال ﮐﮫ ﻣدﺗﯾﺳت ﮐﮫ در ﻧواﺣﯽ
ﺑﮑﮭر ﻧﺷﺳﺗﮫ اﯾد ،درﯾن ﻣدت از ﺷﺎه ﺣﺳﯾن ﻣﯾرزا اﺛر دوﻟت ﺧواھﯽ ظﺎھر
ﻧﺷد ﺑﻠﮑﮫ ،ﺑد ﭘﯾش آﻣد و دﯾﮕر ﺑﮫ ﻋﻧﺎﯾت اﻟﮭﯽ ﮐﺎرآﺳﺎن ﺧواھد ﺷد ،اﮔر
ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﮫ دوﻟت و ﺳﻌﺎدت ﺑﯾﺎﯾﻧد ،ﺑﮭﺗر و ﻋﯾن ﻣﺻﻠﺣت اﺳت و اﮔر
ﺣﺿرت ﻧﯾﺎﯾﻧد ،ﺷﻣﺎ اﻟﺑﺗﮫ ﺑﯾﺎﯾﯾد ﭼون ﺣﺿرت ﺗوﻗف ﮐرده ﺑودﻧد و ﻣﯾرزا
ھﻧدال ﺑﮫ اﺳﺗﻘﺑﺎل ﺑرآﻣده و ﻗﻧدھﺎر را ﭘﯾﺷﮑش ﺑﮫ ﻣﯾرزا ھﻧدال ﮐرده ﺑود.
ﻣﯾرزا ﻋﺳﮑری در ﻏزﻧﯾن ﺑودﻧد ،ﻣﯾرزا ﮐﺎﻣران ﻋرﺿﮫ داﺷت ﮐردﻧد
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ﮐﮫ ﻗراﭼﮫ ﺧﺎن ،ﻗﻧدھﺎر را ﺑﮫ ﻣﯾرزا ھﻧدال داد ،ﻓﮑر ﻗﻧدھﺎر را ﺑﺎﯾد ﮐرد،
ﻣﯾرزا ﮐﺎﻣران در ﺻدد اﯾن ﺷدﻧد ﮐﮫ ،ﻗﻧدھﺎر را از ﻣﯾرزا ھﻧدال ﺑﮕﯾرﻧد،
درﯾن ﺿﻣن ﺣﺿرت اﯾن ﺧﺑر را ﺷﻧﯾده ،ﭘﯾش ﻋﻣﮥ ﺧود ،ﺧﺎﻧزاده ﺑﯾﮕم
آﻣده ﻣﺑﺎﻟﻐﮫ ﺑﺳﯾﺎر ﻧﻣودﻧد ﮐﮫ ،ﻣرا ﺳر اﻓراز ﮐرده ﺑﮫ ﻗﻧدھﺎر ﺑروﯾد ،ﻣﯾرزا
ھﻧدال را و ﻣﯾرزا ﮐﺎﻣران را ﻧﺻﯾﺣت ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ازﺑﮏ و ﺗرﮐﻣﺎن ﻧزدﯾﮏ
ﺷﻣﺎﯾﺎن اﺳت ،درﯾن طور وﻗت ﮐﮫ ﺑرﻣﺎ و ﺷﻣﺎﯾﺎن اﺳت درﻣﯾﺎن ﺧود ھﺎ ﺑﺎ
اﺗﻔﺎق ﺑﺎﺷﯾد ﺑﮭﺗر اﺳت و ﮐﺗﺎﺑت ھﺎ ﮐﮫ ﻣن ﺑﮫ ﻣﯾرزا ﮐﺎﻣران ﻧوﺷﺗﮫ ام اﮔر
ﻗﺑول ﮐﻧد و ﺑﻌﻣل آرد ،ھرﭼﮫ ﺧﺎطر او ﺧواھد ،ﻣﺎ ھم ھﻣﺎن ﻧوع ﻣﯾﮑﻧﯾم،
ﺑﻌد از رﺳﯾدن ﺣﺿرت ﺑﯾﮕم ﺑﮫ ﻗﻧدھﺎر ،ﺑﻌد از ﭼﮭﺎر روز ﻣﯾرزا ﮐﺎﻣران
ھم رﺳﯾدﻧد و ھر روز ﻣﺑﺎﻟﻐﮫ ھﺎ ﻣﯾﮑردﻧد ﮐﮫ ،ﺧطﺑﮫ ﺑﻧﺎم ﻣن ﺑﺧواﻧﯾد،
ﻣﯾرزا ھﻧدال ﻣﯽ ﮔﻔﺗﻧد ﮐﮫ ،ﺗﻐﯾر دادن ﺧطﺑﮫ ﭼﮫ ﻣﻌﻧﯽ دارد ،ﺣﺿرت
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ﻓردوس ﻣﮑﺎﻧﯽ در ﺣﯾﺎت ﺧود ،ﭘﺎدﺷﺎھﯽ را ﺑﮫ ھﻣﺎﯾون ﭘﺎدﺷﺎه داده اﻧد ،و
وﻟﯽ ﻋﮭد ﺧود ﮔرداﻧﯾده اﻧد و ﻣﺎﯾﺎن ھﻣﮫ ﻗﺑول ﮐرده و ﺧطﺑﮫ ﺑﻧﺎم اﯾﺷﺎن ﺗﺎ
اﯾن ﻣدت ﺧواﻧده اﯾم ،اﻟﺣﺎل ﺗﻐﯾر دادن ﺧطﺑﮫ ﺻورت ﻧدارد ،ﻣﯾرزا
ﮐﺎﻣران ﺑﮫ ﺣﺿرت داﻟدار ﺑﯾﮕم ﺧط ﻧوﺷﺗﻧد ﮐﮫ ،ﻣﺎ از ﮐﺎﺑل ﺷﻣﺎ را ﯾﺎد
ﮐرده آﻣدﯾم ،ﻋﺟب اﺳت ﮐﮫ ﯾﮏ زﻣﺎن آﻣده ﻣﺎ را ﻧدﯾدﯾد ،ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ واﻟدۀ
ﻣﯾرزا ھﻧدال اﯾد ،ﺑﮫ ھﻣﺎﻧطور واﻟدۀ ﻣﺎ اﯾد ،آﺧراﻻﻣر دﻟدارﺑﯾﮕم ﺑدﯾدن
اﯾﺷﺎن آﻣدﻧد ،ﻣﯾرزا ﮐﺎﻣران ﮔﻔﺗﻧد ،اﻟﺣﺎل ﺷﻣﺎ را ﻧﻣﯾﮕذارﯾم ﺗﺎ ﻣﯾرزا ھﻧدال
را ﻧطﻠﺑﯾد ،دﻟدارﺑﯾﮕم ﮔﻔﺗﻧد ﮐﮫ ،ﺧﺎﻧزاده ﺑﯾﮕم وﻟﯽ ﻧﻌﻣت ﺷﻣﺎ اﻧد و ﮐﻼن و
ﺑزرگ ھﻣﮥ ﺷﻣﺎﯾﺎن اﻧد ،ﺣﻘﯾﻘت ﺧطﺑﮫ را از اﯾﺷﺎن ﭘرﺳﯾد ،آﺧر ﺑﮫ اﮐﮫ
ﮔﻔﺗﻧد ،ﺣﺿرت ﺧﺎﻧزاده ﺑﯾﮕم ﺟواب دادﻧد ،اﮔر از ﻣن ﻣﯽ ﭘرﺳﯾد ﺑﮫ
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طرﯾﻘﯽ ﮐﮫ ﺣﺿرت ﻓردوس ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻗرار داده اﻧد و ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺧود را ﺑﮫ
ھﻣﺎﯾون ﭘـﺎدﺷﺎه داده اﻧد و ﺷﻣﺎﯾﺎن ھﻣـﮫ ،ﺧطﺑﮫ را ﺗﺎ ﺣـﺎل ﺑﻧـﺎم اﯾﺷﺎن
ﺧواﻧده اﯾد ،اﻟﺣﺎل ھم ﮐﻼن ﺧود داﻧﺳﺗﮫ ،ﻓرﻣﺎﻧﺑردار اﯾﺷﺎن ﺑﺎﺷﯾد ،ﻏرض
ﺗﺎ ﭼﮭﺎر ﻣﺎه ﻣﯾرزا ﮐﺎﻣران ﻗﻧدھﺎر را ﻗﺑل ﮐرده و ﻣﺑﺎﻟﻐﮥ ﺧطﺑﮫ ﻣﯾﻧﻣودﻧد،
آﺧر ﻗرار داﻧد ،ﺧوب اﻟﺣﺎل ﭘﺎدﺷﺎه دور اﻧد ﺧطﺑﮫ را ﺑﻧﺎم ﻣن ﺑﺧواﻧﯾد،
ھرﮔﺎه ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﯾﺎﯾﻧد ،ﺑﻧﺎم اﯾﺷﺎن ﺧواھد ﺧواﻧد ﭼون ﻗﺑل ﺑﮫ دور و دراز
ﮐﺷﯾده ﺑود و ﻣردم ﺗﻧﮓ آﻣده ﺑودﻧد ،ﺿرور ﺷد ﺧطﺑﮫ را ﺧواﻧدﻧد و
ﻗﻧدھﺎر را ﺑﮫ ﻣﯾرزا ﻋﺳﮑری دادﻧد ،و ﻏزﻧﯾن را وﻋده ﮐردﻧد ﺑﮫ ﻣﯾرزا
ھﻧدال ،ﺣﺎﻻ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻏزﻧﯾن آﻣدﻧد ،ﻟﻣﻐﺎﻧﺎت و ﺗﻧﮕﯽ ھﺎ را ﺑﮫ ﻣﯾرزا ھﻧدال
دادﻧد ،اﯾﻧطور وﻋده ھﺎی دروغ ،ﻣﯾرزا ھﻧدال ﺑﮫ ﺑدﺧﺷﺎن رﻓﺗﮫ ،درﺧوﺳت
و اﻧدراب ﻧﺷﺳﺗﻧد ،ﻣﯾرزا ﮐﺎﻣران ﺑﮫ دﻟدارﺑﯾﮕم ﮔﻔﺗﻧد ﮐﮫ ،ﺷﻣﺎ رﻓﺗﮫ ﺑﯾﺎرﯾد،
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ﺣﺿرت دﻟدارﺑﯾﮕم رﻓﺗﻧد ،ﻣﯾرزا ﺟواب دادﻧد ﮐﮫ ،ﻣن ﺧودرا از دﻏدﻏﮥ
ﺳﭘﺎھﯾﮕری ﮔذراﻧده ام و ﺧوﺳت ھم ﮔوﺷﮫ اﯾﺳت ﻧﺷﺳﺗﮫ ام ،ﺑﯾﮕم ﮔﻔﺗﻧد
اﮔرﻏرض ،دروﯾﺷﯽ و ﮔوﺷﮫ ﻧﺷﯾﻧﯽ ﺑﺎﺷد ھم ،ﮐﺎﺑل ﮔوﺷﮫ اﯾﺳت ﺑﺎ اھل و
ﻋﯾﺎل و ﻓرزﻧدان ،ﯾﮑﺟﺎ ﺑﺎﺷﯾد ﺑﮭﺗر اﺳت ،آﺧر ﺑﯾﮕم ﻣﯾرزا را ﺑﮫ زور
آوردﻧد و در ﮐﺎﺑل ،ﻣدت ھﺎ ﺑﮫ وﺿﻊ دروﯾﺷﯽ ﻣﯽ ﺑودﻧد ،درﯾﻧﺟﺎ ﻣﯾرزا
ﺷﺎه ﺣﺳﯾن ﭘﯾش ﺣﺿرت ﭘﺎدﺷﺎه ﮐﺳﯽ را ﻓرﺳﺗﺎد ﮐﮫ ،ﻻﯾق دوﻟت آﻧﺳت ﮐﮫ،
ازﯾﻧﺟﺎ ﮐوچ ﮐرده ﺑﺟﺎﻧب ﻗﻧدھﺎر ﺑروﯾد ﺑﮭﺗر اﺳت ،ﺣﺿرت راﺿﯽ ﺷدﻧد،
ﺟواب ﻓرﺳﺗﺎدﻧد ﮐﮫ در اردوی ﻣﺎ اﺳپ و ﺷﺗر ﮐم ﻣﺎﻧده اﺳت ،ﺷﻣﺎ اﺳپ و
ﺷﺗر ﺑﮫ ﻣﺎ ﺑدھﯾد ﺗﺎ ﻣﺎ ﺑﮫ ﻗﻧدھﺎر ﺑروﯾم ،ﺷﺎه ﺣﺳﯾن ﻣﯾرزا ﻗﺑول ﮐرد و
ﮔﻔت ﮐﮫ ،ھرﮔﺎه ﺷﻣﺎ از آب ﮔذرﯾد ،ھزاران ﺷﺗر آﻧروی آب ھﺳت ،ھﻣﺎن
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را ﺑﺷﻣﺎ ﺧواھم ﻓرﺳﺗﺎد ،اﮔر اﮐﺛر ﺳﺧﻧﺎن اﯾﮑﮫ در راه ﺑﮑﮭر و ﺳﻧد از
ﺧواﺟﮫ ﮐﯾﭘﮏ ﺧوﯾش ،ﺧواﺟﮫ ﻏﺎزی ﻣذﮐور ﺑود ،ﻧﻘل از ﻧوﺷﺗﮥ ﺧواﺟﮫ
ﮐﭘﯾﮏ ﻣذﮐوراﺳت.
آﺧر ﺣﺿرت ﺑﮫ اھل و ﻋﯾﺎل ،ﻟﺷﮑر وﻏﯾره ﺑر ﮐﺷﺗﯽ ھﺎ ﺳوار ﺷدﻧد،
ﺗﺎ ﺳﮫ روز ﺑﺣر را طﯽ ﮐردﻧد ،از ﺳرﺣد وﻻﯾت او ﮔذﺷﺗﮫ ،ﻧواﺳﯽ ،ﻧﺎم
ﻣوﺿﻌﯽ ﺑود ،آﻧﺟﺎ ﻓروز آﻣدﻧد و ﺳﻠطﺎن ﻗﻠﯽ ﻧﺎم ،ﺳﺎرﺑﺎن ﺑﺎﺷﯽ را
ﻓرﺳﺗﺎدﻧد ﺗﺎ ﺷﺗران را ﺑﯾﺎرد ،ﺳﻠطﺎن ﻗﻠﯽ ﻣذﮐور رﻓﺗﮫ ،ھزار ﺷﺗر آورد ،و
ﺣﺿرت ھﻣﮥ ﺷﺗران را ﺑﮫ اﻣراﯾﺎن و ﺳﭘﺎھﯽ وﻏﯾره ﻣردم ﻟﺷﮑر دادﻧد و
ﻗﺳﻣت ﻓرﻣودﻧد ،آن ﺷﺗران ﺑﮫ ﻧوع ﺑودﻧد ﮐﮫ ،ﮔوﯾﺎ ھﻔت ﭘﺷت ،ﺑﻠﮑﮫ ھﻔﺗﺎد
ﭘﺷت آن ﺷﺗران ﻣذﮐور ﺷﮭر و آدم و ﺑﺎر را ﻧدﯾده ﺑودﻧد ،ﭼون در ﻟﺷﮑر
ﻗﺣط اﻟﻔرس ﺑود ،اﮐﺛر ﻣردم ﺷﺗر ﺳوار ﺑودﻧد ،آﻧﭼﮫ ﺗﺳﻣﮫ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧده ﺑود،
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ﺑرای ﺑﺎر ﺗﻌﯾﯾن ﻓرﻣودﻧد و ھر ﮐﮫ ﺳوار ﻣﯽ ﺷد ،ﺑﻣﺟرد ﺳوار ﺷدن ﺳوار
را ﺑﮫ زﻣﯾن ﻣﯾزدﻧد و راه ﺟﻧﮕل ﻣﯾﮕرﻓﺗﻧد و از ﺷﺗران ﺑﺎر ﺧﺎﻧﮫ ھرﮐدام
ﮐﮫ ﺑﺎر ﻣﯾﮑردﻧد ﺑﻣﺟرد ﺷﻧﯾدن آواز ﺳم اﺳپ ﺟﺳﺗﮫ ﺟﺳﺗﮫ ،ﺑﺎر را ﺑر زﻣﯾن
اﻧداﺧﺗﮫ ﺧود ﺑﮫ ﺟﻧﮕل درآﻣده ﻣﯾرﻓﺗﻧد و ﺑرھرﮐدام ﺷﺗر ﮐﮫ ﺑﺎر را ﻣﺣﮑم
ﺑﺳﺗﮫ ﻣﯽ ﺷد ھرﭼﻧد ﻣﯽ ﺟﺳت ﺑﺎر ﻧﻣﯽ اﻓﺗﺎد ،ﺑﮫ ﻣﻊ ﺑﺎر راه ﺟﻧﮕل ﭘﯾش
ﮔرﻓﺗﮫ ﻣﯽ ﮔرﯾﺧت ،ﺑدﯾن ﻧوع ﺑﮫ ﺟﺎﻧب ﻗﻧدھﺎر ﻣﯽ رﻓﺗﻧد ،ﺗﺎ ﻗرﯾب دو ﺻد
ﺷﺗر ﮔرﯾﺧﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،ﭼون ﻧزدﯾﮏ ﺳﯾوی رﺳﯾدﻧد ،ﻣﺣﻣود ﺳﺎرﺑﺎن ﺑﺎﺷﯽ،
ﻣﻼزم ﺷﺎه ﺣﺳﯾن ﻣﯾرزا در ﺳﯾوی ﺑود ،ﻗﻠﻌﮫ را ﻣﺿﺑوط ﮐرده ﻣﺗﺣﺻن
ﺷد ،ﺣﺿرت در ﺷش ﮐروھﯽ ﺳﯾوی ﻓروز آﻣدﻧد ،درﯾن اﺛﻧﺎ ﺧﺑر آﻣد ﮐﮫ
ﻣﯾرﷲ دوﺳت و ﺑﺎﺑﺎ ﭼوﭼوک از ﮐﺎﺑل دو روز اﺳت ﮐﮫ ﺳﯾوی آﻣده اﻧد و

www.enayatshahrani.com
ﭘﯾش ﺷﺎه ﺣﺳﯾن ﻣﯾرزا ﻣﯾروﻧد ،ﺳر و ﭘﺎ و اﺳﭘﺎن ﺗﭘوﭼﺎق و ﻣﯾوۀ ﺑﺳﯾﺎر،
ﻣﯾرزا ﮐﺎﻣران ﺑرای ﺷﺎه ﺣﺳﯾن ﻣﯾرزا ﻓرﺳﺗﺎده و دﺧﺗر اورا ﺑرای ﺧود
طﻠب ﻧﻣوده اﻧد .ﺧود ﺣﺿرت ﺑﮫ ﺧواﺟﮫ ﻏﺎزی ﻓرﻣودﻧد ﮐﮫ ،ﭼون درﻣﯾﺎن
ﺗو و ﷲ دوﺳت ﻧﺳﺑت ﭘدر ﻓرزﻧدی اﺳت ،ﮐﺗﺎﺑﺗﯽ ﻧوﺷﺗﮫ ﻓرﺳت ﮐﮫ ﻣﯾرزا
ﮐﺎﻣران ﺑﭼﮫ ،طرﯾق ﺑﮫ ﻣﺎ ﭘﯾش ﻣﯽ آﯾد و اﮔر ﻣﺎ ﺑداﻧﺟﺎ روﯾم ﭼون ﺳﻠوک
ﺑﮑﻧد و ﺣﺿرت ﭘﺎدﺷﺎه ﺧواﺟﮫ ﮐﯾﺳﮏ را ﻓرﻣودﻧد ﮐﮫ ،ﺑﮫ ﺟﺎﻧب ﺳﯾوی
رﻓﺗﮫ ﺑﮫ ﻣﯾرﷲ دوﺳت ﺑﮕو ﮐﮫ اﮔر آﻣده ﺑﮫ ﺑﯾﻧد ﺧوﺑﺳت ،ﺧواﺟﮫ ﮐﯾﺳﮏ
ﻣذﮐور ﺑﮫ ﺟﺎﻧب ﺳﯾوی روان ﺷد ،ﺣﺿرت ﻓرﻣودﻧد ﮐﮫ ﺗﺎ آﻣدن ﺗو ﻣﺎ ﮐوچ
ﻧﺧواھﯾم ﮐرد ،او ﭼون ﻧزدﯾﮏ ﺳﯾوی رﺳﯾده ﺑود ﮐﮫ ،ﻣﺣﻣود ﺳﺎرﺑﺎن ﺑﺎﺷﯽ
ﮔرﻓﺗﮫ ﭘرﺳﯾد ﮐﮫ ،ﺑﮫ ﭼﮫ ﮐﺎرآﻣدی؟ او ﮔﻔت ﺑﮫ ﺟﮭت اﺳپ و ﺷﺗر ﺧرﯾدن،
ﮔﻔت دﺳت درﺑﻐل اﻧدازﯾد و ﺗﺎج اورا ﺑﭘﺎﻟﯾد ﮐﮫ ،ﻣﺑﺎدا ﺑﮫ ﷲ دوﺳت و ﺑﺎﺑﺎ
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ﺟوﺟوک ﻓرﻣﺎن اﺳﺗﻣﺎﻟت آورده ﺑﺎﺷد ،ﭼون ﺗﻔﺣص ﮐردﻧد ،ﮐﺗﺎﺑت از ﺑﻐل
او ﺑرآﻣد ،ﻓرﺻت ﻧﯾﺎﻓت ﮐﮫ ،ﮐﺗﺎﺑت را ﺑﮫ ﮔوﺷﮥ ﭘرﺗﺎﺑد ﮔرﻓﺗﮫ ﺧواﻧد و او
را ﻧﺳﭘرده در ﺳﺎﻋت ﷲ دوﺳت و ﺑﺎﺑﺎ ﺟوﺟوک را ﺑﮫ درون ﻗﻠﻌﮫ ﺑرد و
اﻧواع درﺷﺗﯽ ﮐرده ،اﯾﻧﮭﺎ ﺳوﮔﻧد ﺧوردﻧد ﮐﮫ ﻣﺎرا از آﻣدن اﯾن ﺧﺑر ﻧﯾﺳت
و اﯾن ﭘﯾش ﻣن ﺳﺑق ﺧواﻧده اﺳت و ﺧواﺟﮫ ﻏﺎزی ﺟﮭت ﺑﮫ ﻣﺎ داﺷت و
ﭘﯾش ﮐﺎﻣران ﻣﯾرزا ﺑود ،ﺑﮫ اﯾن ﺳﺑب ﮐﺗﺎﺑت ﻧوﺷﺗﮫ اﺳت ،ﻣﺣﻣود ﻗرار داد
ﮐﮫ ﮐﯾﺳﮏ را ﺑﺎ ﺟﻣﻌﯽ ھﻣراه ،ﭘﯾش ﺷﺎه ﺣﺳﯾن ﻓرﺳﺗد ،ﻣﯾر ﷲ دوﺳت و
ﺑﺎﺑﺎ ﺟوﺟوک ﺗﻣﺎم ﺷب ﭘﯾش ﻣﺣﻣود ﺑودﻧد و ﻣﻼﯾﻣت ﮐرده او را در
ﺧواﺳت ﻧﻣودﻧد از ﺑﻧد ﺧﻼص ﮐرده و ﺳﯾﺻد اﻧﺎر و ﺻد ﺑﮭﯽ ،ﻣﯾرﷲ
دوﺳت ﺑرای ﺣﺿرت ﻓرﺳﺗﺎد و ﻋرﯾﺿﮫ از ﺗرس ﻧﮫ ﻧوﺷت ﮐﮫ ﻣﺑﺎدا
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ﺑدﺳت ﮐﺳﯽ اﻓﺗد ،اﻣﺎ زﺑﺎﻧﯽ ﮔﻔﺗﮫ ﻓرﺳﺗﺎد ﮐﮫ ،اﮔر ﻋرﺿﮫ داﺷت ﻣﯾرزا
ﻋﺳﮑری ﯾﺎ اﻣرا آﻣده ﺑﺎﺷد ،رﻓﺗن ﮐﺎﺑل ﺑد ﻧﯾﺳت و اﮔر ﻧﮫ ﻣﺻﻠﺣت در
رﻓﺗن ﮐﺎﺑل ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺣﺿرت ﭘﺎدﺷﺎه را ﺑﺧواھد دﯾد و ﺣﺿرت ﮐس ﮐم
دارﻧد ،آﺧر ﺗﺎ ﭼﮫ روی دھد ،ﮐﯾﺳﮏ آﻣده ﺑﮫ ﻋرض رﺳﺎﻧﯾد ﺣﺿرت
ﻣﺗﺣﯾر و ﻣﺗﻔﮑر ﺷدﻧد ﮐﮫ ﭼﮫ ﺑﺎﯾد ﮐرد و ﺑﮫ ﮐﺟﺎ ﺑﺎﯾد رﻓت ،ﮐﻧﮑﺎش ﮐردﻧد،
ﺗردی ﻣﺣﻣد ﺧﺎن و ﺑﯾرم ﺧﺎن ﮐﻧﮕﺎش دادﻧد ﮐﮫ ﻏﯾر از ﺷﻣﺎﻟﯾﺎن و ﺷﺎل
ﻣﺳﺗﺎن ﮐﮫ ﺳرﺣد ﻗﻧدھﺎراﺳت ﺑﮫ ﺟﺎی دﯾﮕر ﻋزم ﺟزم ﮐردن ﻣﻣﮑن ﻧﯾﺳت،
ﭼراﮐﮫ در آن ﺣدود اﻓﻐﺎن ﺑﺳﯾﺎر اﻧد ،ﺑﮫ ﺟﺎﻧب ﺧود ﺧواھﯾم ﮐﺷﯾد و اﻣرا و
ﻣﻼزﻣﺎن ﻣﯾرزا ﻋﺳﮑری ﻧﯾز ﮔرﯾﺧﺗﮫ ﭘﯾش ﻣﺎ ﺧواھﻧد آﻣد ،آﺧر ﭼﻧﯾن ﻗرار
ﺑﺎ ﯾﮑدﯾﮕر داده ،ﻓﺎﺗﺣﮫ ﺧواﻧدﻧد و ﮐوچ ﺑﮑوچ ﻣﺗوﺟﮫ ﻗﻧدھﺎر ﺷدﻧد ،ﭼون
ﻧزدﯾﮏ ﺷﺎل ﻣﺳﺗﺎن رﺳﯾدﻧد و در ﻣوﺿﻊ رﻟﯽ ﻧﺎم ،ﻣوﺿﻌﯽ ﻓروز آﻣدﻧد و
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ﭼون ﺑرف و ﺑﺎران ﺑﺎرﯾده ﺑود و ھوا ﺑﻐﺎﯾت ﺧﻧﮏ ﺑود و ﻗرار داد ﭼﻧﯾن
ﺑود ﮐﮫ ،ازﯾن ﻣﻧزل ﺑﮫ ﺷﺎل ﻣﺳﺗﺎن ﺧواھﯾم رﻓت ،وﻗت ﻧﻣﺎز ﻋﺻر ﺑود ﮐﮫ
ﺟواﻧﯽ اوزﺑﮏ ﺑرﯾﺎ ﺑوی ﻗﻠﻌﮫ رھوارﮐﺳﮏ رﺳﯾد و ﻧﻌره زد ﮐﮫ ،ﺣﺿرت
ﺳوار ﺷوﻧد ﮐﮫ در راه ﺳﺧﻧﯽ ﻋرض ﺧواھم ﮐرد ﮐﮫ وﻗت ﺗﻧﮓ اﺳت،
اﻟﺣﺎل وﻗت ﺳﺧن ﮔﻔﺗن ﻧﯾﺳت ،ﺣﺿرت در ھﻣﺎن ﺳﺎﻋت ﺳوار ﺷدﻧد ﮐﮫ
ﻏوﻏﺎ اﻓﺗﺎد و ﭘﺎدﺷﺎه روان ﺷدﻧد ،دو ﺗﯾر ﭘرﺗﺎپ راه رﻓﺗﮫ ﺑودﻧد ﮐﮫ،
ﺣﺿرت ﭘﺎدﺷﺎه ﺧواﺟﮫ ﻣﻌظم و ﺑﯾرم ﺧﺎن را ﻓرﺳﺗﺎدﻧد ﮐﮫ ،ﺣﻣﯾده ﺑﺎﻧوﺑﯾﮕم
را ﺑﯾﺎورﻧد ،اﯾﻧﮭﺎ آﻣده ﺑﯾﮕم را ﺳوار ﮐردﻧد و ﻓرﺟﮥ آن ﻧﺷد ،ﺟﻼل اﻟدﯾن
ﻣﺣﻣد اﮐﺑر ﭘﺎدﺷﺎه را ھم ھﻣراه ﺑﺑرﻧد ،ھﻣﯾﻧﮑﮫ ﺑﯾﮕم از اردو ﺑرآﻣده ﺑودﻧد
ﮐﮫ ھﻣراه ﭘﺎدﺷﺎه ﺷوﻧد ﮐﮫ درﯾن اﺛﻧﺎ ﻣﯾرزا ﻋﺳﮑری ﺑﺎ دو ھزار ﺳوار
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رﺳﯾد و ﺷور ﺷد ،ﺑﮫ ﻣﺟرد رﺳﯾدن ﺑدر اردو آﻣد و ﮔﻔت ﮐﮫ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﮐﺟﺎ
اﻧد؟ ﻣردم ﮔﻔﺗﻧد دﯾر اﺳت ،ﺑﮫ ﺷﮑﺎر رﻓﺗﮫ اﻧد و داﻧﺳت ﮐﮫ ﺑرآﻣده رﻓﺗﮫ اﻧد،
آﺧر ﺟﻼل اﻟدﯾن ﻣﺣﻣد اﮐﺑر ﭘﺎدﺷﺎه را ﮔرﻓﺗﮫ و ھﻣﮫ ﻣردم ﭘﺎدﺷﺎھﯽ را
ﮐوﺷﺎﻧﯾده در ﻗﻧدھﺎر ﺑرد و ﻣﺣﻣد اﮐﺑر ﭘﺎدﺷﺎه را ﺑﮫ ﺳﻠطﺎﻧم ﺑﯾﮕم ﮐوچ ﺧود
ﺳﭘرد ،ﺳﻠطﺎﻧم ﺑﯾﮕم ،ﮐوچ ﻣﯾرزا ﻋﺳﮑری ﺑود ،ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭرﺑﺎﻧﯽ و
ﻏﻣﺧواری ﻣﯾﮑرد و ﭘﺎدﺷﺎه ﮐﮫ ﺳوار ﺷدﻧد رو ﺑﮫ ﺟﺎﻧب ﮐوه ﻧﮭﺎدﻧد ،ﺗﺎ
ﭼﮭﺎر ﮐروه رﻓﺗﻧد و ﺑﻌد از آن ﺑﮫ ﺳرﻋت ﺗﻣﺎم روان ﺷدﻧد و در آن وﻗت
اﯾن ﺟﻣﺎﻋت در ﻣﻼزﻣت ﺑودﻧد ،ﺑﯾرم ﺧﺎن و ﺧواﺟﮫ ﻣﻌظم ،ﺧواﺟﮫ ﻧﯾﺎزی
و ﻧدﯾم ﮐوﮐﮫ و روﺷن ﮐوﮐﮫ و ﺣﺎﺟﯽ ﻣﺣﻣد ﺧﺎن و ﺑﺎﺑﺎ دوﺳت ﺑﺧﺷﯽ و
ﻣﯾرزا ﻗﻠﯽ ﺑﯾﮓ ﭼوﻟﯽ و ﺣﯾدرﻣﺣﻣد اﺧﺗﮫ ﺑﯾﮕﯽ و ﺷﯾﺦ ﯾوﺳف ﭼوﻟﯽ و
اﺑراھﯾم اﯾﺷﯾﮏ آﻏﺎ و ﺣﺳن ﻋﻠﯽ اﯾﺷﯾﮏ آﻏﺎ و ﯾﻌﻘوب ﻗورﭼﯽ و ﻋﻧﺑر
١١٢

ﻧﺎظر و ﻣﻠﮏ ﻣﺧﺗﺎر و ﺳﻧﺑل ﻣﯾر ھزار و ﺧواﺟﮫ ﮐﯾﺳﮏ ﺧواﺟﮫ ﻏﺎزی
ﻣﯾﮕوﯾد ﮐﮫ ﻣن ھم در ﻣﻼزﻣت ﺑودم ،اﯾن ﺟﻣﺎﻋت ھﻣراه ﺣﺿرت روان
ﺷدﻧد و ﺣﻣﯾده ﺑﺎﻧو ﺑﯾﮕم ﻣﯾﮕوﯾﻧد ﮐﮫ ﺑﺎﺳﯽ ﮐس ﺑودﻧد و از ﺿﻌﻔﺎ ﮐوچ
ﺣﺳن ﻋﻠﯽ اﯾﺷﮏ ھم ﺑوده ،ﻧﻣﺎز ﺧﻔﺗن ﮔذﺷﺗﮫ ﺑود ﮐﮫ در ﭘﺎی ﮐوه رﺳﯾدﻧد
و ﮐوه را اﻧﺑوه ﺑرف ﮔرﻓﺗﮫ ﺑود ﮐﮫ راه ﻧﺑود ﮐﮫ ﺑﺎﻻی ﮐوه روﻧد و اﯾن
دﻏدﻏﮫ ﺑرداﺷﺗﻧد ﮐﮫ ،ﻣﺑﺎدا ﻣﯾرزا ﻋﺳﮑری ﺑﯽ اﻧﺻﺎف از ﻋﻘب رﺳد و
آﺧر راه را ﯾﺎﻓﺗﮫ ﺑﮫ ھر روش ﺑﺎﻻی ﮐوه رﻓﺗﻧد و ﺗﻣﺎم ﺷب در ﻣﯾﺎن ﺑرف
ﺑودﻧد ،در آن وﻗت ھﯾزم ھم ﺑﮭم ﻧرﺳﯾد ﮐﮫ آﺗش ﮐﻧﻧد و ﺑرای ﺧوردن ھم
ﭼﯾزی ﻧﺑود ،ﮔرﺳﻧﮕﯽ ﺑﻐﺎﯾت ﺗﻧﮓ ﮐرد ،ﻣردم ﺑﯾطﺎﻗت ﺷدﻧد ،ﺣﺿرت
ﻓرﻣودﻧد ﮐﮫ ﯾﮏ اﺳپ ﺑﮑﺷﯾد ،ﺣﺎﻻ اﺳپ را ﮐﮫ ﮐﺷﺗﻧد ،دﯾﮓ ﻧﯽ ﮐﮫ آش
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ﭘﺧﺗﻧد ،در دﺑﻠﻐﮫ ﮔوﺷت ﭘﺧﺗﻧد و ﮐﺑﺎب ﮐردﻧد ،ﭼﮭﺎر طرف آﺗش ﮐردﻧد و
ﺑدﺳت ﻣﺑﺎرک ﺧود ﮐﺑﺎب ﮐرده ﻧوش ﺟﺎن ﮐردﻧد ،ﺑﮫ زﺑﺎن ﻣﺑﺎرک ﺧود ﻣﯽ
ﻓرﻣودﻧد ﮐﮫ ﺳر ﻣن از زﻣﮭرﯾر ھم ﺳرد ﺷده ﺑود ،ﺑﺎری ﭼون ﺻﺑﺢ ﺷد
ﮐوه دﯾﮕر را ﻧﺷﺎن دادﻧد ﮐﮫ در آن ﮐوه آﺑﺎداﻧﯽ ھﺳت و ﺟﻣﺎﻋﮫ ،ﺑﻠوﭼﺎن
در آﻧﺟﺎﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد ،در آﻧﺟﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﯾد رﻓت ،راھﯽ ﺷدﻧد ،در دو روز ﺑداﻧﺟﺎ
رﺳﯾدﻧد ،ﺧﺎﻧﮥ ﭼﻧدی دﯾدﻧد ،در آن ﺧﺎﻧﮫ ھﺎ ﭼﻧد ﺑﻠوچ وﺣﺷﯽ ﮐﮫ ﻋﺑﺎرت از
ﻏول ﺑﯾﺎﺑﺎن آن ﻣردم اﻧد ،در داﻣن ﮐوه ﻧﺷﺳﺗﮫ ﺑودﻧد ،ھﻣراه ﺣﺿرت
ﻗرﯾب ﺳﯽ ﮐس ﺑودﻧد ،ﺑﻠوﭼﺎن ﮐﮫ دﯾدﻧد ھﻣﮫ ﺟﻣﻊ ﺷده آﻣدﻧد ،ﺣﺿرت در
ﺧرﮔﺎه ﺑﮫ دوﻟت ﻧﺷﺳﺗﮫ ﺑودﻧد ﮐﮫ از دور درﯾﺎﻓﺗﻧد ﮐﮫ ،ﺣﺿرت ﻧﺷﺳﺗﮫ اﻧد
ﺑﺎ ﯾﮑدﯾﮕرﻣﯽ ﮔﻔﺗﻧد ﮐﮫ اﮔر ﻣﺎ اﯾن ھﺎ را ﮔرﻓﺗﮫ ﭘﯾش ﻣﯾرزا ﻋﺳﮑری ﺑﺑرﯾم،
اﻟﺑﺗﮫ ﯾراق اﯾﻧﮭﺎ را ﺑﮫ ﻣﺎ ﻣﯾدھد ،ﺑﻠﮑﮫ اﻧﻌﺎﻣﺎت زﯾﺎدی ھم ﺧواھد داد ،ﺣﺳن
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ﻋﻠﯽ اﯾﺷﮏ آﻏﺎ زن ﺑﻠوﭼﯽ داﺷت ،او زﺑﺎن ﺑﻠوﭼﯽ ﻣﯾداﻧﺳت ،او ﻣﻌﻠوم
ﮐرد ﮐﮫ اﯾن ﻏوﻟﮭﺎی ﺑﯾﺎﺑﺎن ﺧﯾﺎل ﻓﺎﺳد دارﻧد و ﺻﺑﺎح ﺧﯾﺎل ﮐوچ داﺷﺗﻧد،
ﺑﻠوﭼﺎن ﮔﻔﺗﻧد ﮐﮫ ،ﺑﻠوﭼﯽ ﮐﮫ ﺳردار ﻣﺎﺳت ،اﯾﻧﺟﺎ ﺣﺎﺿر ﻧﯾﺳت وﻗﺗﯽ ﮐﮫ
او ﺑﯾﺎﯾد ﮐوچ ﺑﮑﻧﯾد ،ﭼون وﻗت ھم ﺑﯾﮕﺎه ﺷده ﺑود ،ﺗﻣﺎم ﺷب ﺑﺎ اﺣﺗﯾﺎط ﺗﻣﺎم
ﺑودﻧد ،ﭘﺎره از ﺷب ﮔذﺷﺗﮫ ﺑود ﮐﮫ آن ﺑﻠوچ ﺳردار آﻣده ،ﺣﺿرت را
ﻣﻼزﻣت ﮐرد و ﮔﻔت ﮐﮫ ،ﻓرﻣﺎن ﻣﯾرزا ﮐﺎﻣران ،ﻣﯾرزا ﻋﺳﮑری ﺑﻣﺎ آﻣده
اﺳت ،در آن ﻧوﺷﺗﮫ اﻧد ﮐﮫ ،ﺷﻧﯾده ﺷد ﮐﮫ ﭘﺎدﺷﺎه در ﺧﺎﻧﮫ ھﺎی ﺷﻣﺎ ﺗﺷرﯾف
دارﻧد ،اﮔر در آﻧﺟﺎ ﺑﺎﺷﻧد ،زﻧﮭﺎر ھزار زﻧﮭﺎر ﮐﮫ ﻧﺧواھﯾد ﮔذاﺷت ﮔرﻓﺗﮫ
ﭘﯾش ﻣﺎ ﺑﯾﺎرﯾد ،ﻣﺎل و اﺳﭘﺎن ﺗﻌﻠق ﺑﺷﻣﺎ دارد و ﭘﺎدﺷﺎه را ﺑﮫ ﻗﻧدھﺎر
ﺑرﺳﺎﻧﯾد ،اول ﮐﮫ ﻣن ﺣﺿرت را ﻧدﯾده ﺑودم ،ﺧﯾﺎل ﻓﺎﺳد داﺷﺗم ،اﻟﺣﺎل ﮐﮫ
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ﺣﺿرت را ﻣﻼزﻣت ﮐردم ،ﺟﺎن ﻣن و ﺧﺎﻧدان ﻣن ،ﭘﻧﺞ ﺷش ﻓرزﻧد دارم،
ھﻣﮫ ﺻدﻗﮥ ﺳر ﺣﺿرت ،ﺑﻠﮑﮫ ﯾﮏ ﺗﺎر ﻣوی ﺣﺿرت ،ﺣﺿرت ھرﮐﺟﺎ
ﮐﮫ ﻣﯾﺧواھﻧد ﺗﺷرﯾف ﻓرﻣﺎﯾﻧد ،ﭘﻧﺎه ﺧدا ﻣﯾرزا ﻋﺳﮑری ،ﻣرا ھرﭼﮫ
ﺧواھﻧد ﺑﮑﻧﻧد آﺧر ﯾﮏ ﭘﺎره و ﻣروارﯾد و ﭼﯾزھﺎی دﯾﮕر ﺑﮫ آن ﺑﻠوچ
ﻋﻧﺎﯾت ﻓرﻣودﻧد ،و ﺻﺑﺎح ﮐوچ ﮐرده ﺑﮫ ﺟﺎﻧب ﻗﻠﻌﮥ ﺑﺎﺑﺎﺟﯽ ﺗﺷرﯾف
ﻓرﻣودﻧد ،ﺑﻌد از دو روز رﺳﯾدﻧد ،آن ﻗﻠﻌﮫ داﺧل وﻻﯾت ﮔرم ﺳﯾر اﺳت و
در ﮐﻧﺎر درﯾﺎ واﻗﻊ ﺷده اﺳت و ﺟﻣﻌﯽ از ﺳﺎدات در آﻧﺟﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد آﻣده،
ﺣﺿرت را ﻣﻼزﻣت ﮐردﻧد و ﻣﯾزﺑﺎﻧﯽ ﺑﺟﺎی آوردﻧد ،ﺻﺑﺎح او ،ﺧواﺟﮫ
ﻋﻼءاﻟدﯾن ﻣﺣﻣود از ﻣﯾرزا ﻋﺳﮑری ﮔرﯾﺧﺗﮫ آﻣد ،ﻗطﺎر ﺷﺗر و اﺳپ و
ﺷﺎﻣﯾﺎﻧﮫ وﻏﯾره ﮐﮫ داﺷت آورده ﭘﯾﺷﮑش ﺣﺿرت ﮐرد ،دﯾﮕر ﺑﯽ دﻏدﻏﮫ
ﺷدﻧد ،روز دﯾﮕر ﺣﺎﺟﯽ ﻣﺣﻣد ﺧﺎن ﮐوﮐﯽ ﺑﺎ ﺳﯽ ﭼﮭل ﺳوار آﻣد و ﻗطﺎر
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اﺷﺗر ﭘﯾﺷﮑش ﻧﻣود ،آﺧر از ﻧﺎﻣواﻓﻘﯽ ﺑرادران و ﻧﺎ ھم ﭘﺎی اﻣرا ﻻﻋﻼج
ﺷده ،ﻣﺻﻠﺣت ﭼﻧﺎن دﯾدﻧد ﮐﮫ ،ﺗوﮐل ﺑﮫ ﺣﺿرت ﻣﺳﺑب اﻻﺳﺑﺎب ﮐرده،
ﻋزم ﺟزم ﺧراﺳﺎن ﺑﺎﯾد ﮐرد و ﺑﻌد از ﻗطﻊ ﻣﻧﺎزل و طﯽ ﻣراﺣل ﺑﮫ ﻧواﺣﯽ
ﺑﮫ ﻧواﺣﯽ ﺧراﺳﺎن رﺳﯾدﻧد ﺑﮫ آب ھﻠﻣﻧد ﮐﮫ رﺳﯾدﻧد ،ﺷﺎه طﮭﻣﺎس از
اﺳﺗﻣﺎع اﯾن ﺧﺑر در ﺗﺣﯾر و ﺗﻔﮑر ﻓرو ﻣﺎﻧد ﮐﮫ ،ھﻣﺎﯾون ﭘﺎدﺷﺎه از ﮔردش
ﻓﻠﮏ ﻏـدار ﮐـﺞ رﻓﺗﺎر ﻧـﺎﺳﺎز ﮐﺎر ﺑـﮫ اﯾن ﺣـدود رﺳﯾدﻧـد و ﺣﺿـرت
واﺟب اﻟوﺟود ﺑﮫ اﯾﻧﺟﺎ ھﺎ رﺳﺎﻧﯾد ،ﺟﻣﯾﻊ و ﻣواﻟﯽ و اﺷراف و اﮐﺎﺑر و
وﺿﯾﻊ و ﺷرﯾف و ﮐﺑﯾر و ﺻﻐﯾر را ﺑﮫ اﺳﺗﻘﺑﺎل ﺣﺿرت ﭘﺎدﺷﺎه ﻓرﺳﺗﺎدﻧد،
ھﻣﮫ اﯾﻧﮭﺎ ﺗﺎ آب ھﻠﻣﻧد ﭘﯾﺷواز آﻣدﻧد و ﺑﮭرام ﻣﯾرزا و اﻟﻘﺎس ﻣﯾرزا وﺳﺎم
ﻣﯾرزا ﮐﮫ ﺑرادران ﺷﺎه ﺑﺎﺷﻧد ھﻣﮫ را ﺑﮫ اﺳﺗﻘﺑﺎل ﻓرﺳﺗﺎد ،اﯾﻧﮭﺎ ھﻣﮫ آﻣده
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درﯾﺎﻓﺗﻧد و ﺑﮫ اﻋزام و اﮐرام ﺗﻣﺎم ﺣﺿرت را آوردﻧد و ﭼون ﻧزدﯾﮏ
رﺳﯾدﻧد ،ﺑرادران ﺷﺎه ﺑﮫ ﺷﺎه ﺧﺑر ﻓرﺳﺗﺎدﻧد ،ﺷﺎه ﻧﯾز ﺧود ﺳوار ﺷده ﺑﮫ
اﺳﺗﻘﺑﺎل ﺣﺿرت آﻣد ،ﺑﺎ ﯾﮑدﯾﮕر درﯾﺎﻓﺗﻧد و آﺷﻧﺎﯾﯽ و ﯾﮏ ﺟﮭﺗﯽ آن دو
ﭘﺎدﺷﺎه ﻋﺎﻟﯾﻣﻘﺎم ﻣﺎﻧﻧد دو ﻣﻐز در ﯾﮏ ﭘوﺳت ﺑﺎدام ﻗرار ﯾﺎﻓت و اﺗﺣﺎد و
اﺧﻼص ﺑﮫ ﺣدی رﺳﯾده ﺑود ﮐﮫ اﯾﺎم ﭼﻧدی ﮐﮫ ﺣﺿرت آﻧﺟﺎ ﺗﺷرﯾف
داﺷﺗﻧد ،اﮐﺛر اوﻗﺎت ﺷﺎه در ﻣﻧزل ﺣﺿرت ﻣﯽ آﻣدﻧد و روزی ﮐﮫ ﺷﺎه ﻧﻣﯽ
آﻣدﻧد ،ﺣﺿرت ﻣﯾرﻓﺗﻧد ،در ﺧراﺳﺎن ﮐﮫ ﺑودﻧد ،ھر ﺑﺎغ و ﺑوﺳﺗﺎن ﮐﮫ ﺑود،
ﻋﻣﺎرات ﻋﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺳﻠطﺎن ﺣﺳﯾن ﻣﯾرزا ﺑﻧﺄ ﮐرده ﺑودﻧد و ﻋﻣﺎرات ﻋﺎﻟﯽ
ﺳﺎﺑق وﻏﯾره ھﻣﮫ را ﺳﯾر ﻣﯾﻧﻣودﻧد و ﺗﺎ درﻋراق ﺑودﻧد ھﺷت ﻣرﺗﺑﮫ ﺑﮫ
ﺷﮑﺎر رﻓﺗﮫ ﺑودﻧد و ھرﮔﺎه ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﮑﺎر ﻣﯽ رﻓﺗﻧد ،ھر ﻣرﺗﺑﮫ ﺣﺿرت را
ھم ﺗﮑﻠﯾف ﻣﯾﮑردﻧد و ﺣﻣﯾده ﺑﺎﻧو ﺑﯾﮕم در ﮐﺟﺎوه ﯾﺎ در ﻣﺣﺎﻓﮫ از دور
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ﺗﻣﺎﺷﺎ ﻣﯾﮑردﻧد و ﺷﺎھزاده ﺳﻠطﺎﻧم ،ﺧواھر ﺷﺎه ﺑر اﺳپ ﺳوار ﺷده ﺑﮫ ﻋﻘب
ﺷﺎه ﻣﯽ اﯾﺳﺗﺎد ،ﺣﺿرت ﮔﻔﺗﮫ ﺑودﻧد ،در ﺷﮑﺎر ﻋﻘب ﺷﺎه ﺿﻌﯾﻔﮥ ﺑر اﺳپ
ﺳوار ﺷده ﺑود ﺟﻠوش را ﻣرد ﻣﺣﺎﺳن ﺳﻔﯾد ﮔرﻓﺗﮫ اﯾﺳﺗﺎده ﺑود ﻣردم ﭼﻧﯾن
ﻣﯾﮕﻔﺗﻧد ﮐﮫ ،ﺷﺎھزاده ﺳﻠطﺎﻧم ،ﺧواھر ﺷﺎه اﺳت ﻗﺻﮫ ﻣﺧﺗﺻر ،ﺷﺎه ﺑﮫ
ﺣﺿرت ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭرﺑﺎﻧﯽ و ﻣروت ﭘﯾش ﻣﯽ آﻣد و ﺗﮑﻠﯾف ﮐرده ﻣﮭرﺑﺎﻧﯽ و
ﻏﻣﺧواری ﻣﺎدراﻧﮫ و ﺧواھراﻧﮫ ﻣﯾﻧﻣود ،روزی ﺷﺎھزاده ﺳﻠطﺎﻧم ،ﺣﻣﯾده
ﺑﺎﻧو ﺑﯾﮕم را ﺗﮑﻠﯾف ﻣﮭﻣﺎﻧﯽ ﻧﻣوده ﺑود ،ﺷﺎه ﺑﮫ ﺧواھر ﺧود ﮔﻔت ﮐﮫ ﭼون
ﻣﮭﻣﺎﻧﯽ ﻣﯾﮑﻧﯾد ،در ﺑﯾرون ﺷﮭر ﻣﻌرﮐﮫ ﺳﺎزﯾد ،ازﺷﮭر دو ﮐروه دور
ﭘﯾﺷﺗرک ﺧﯾﻣﮫ و ﺧرﮔﺎه و ﺑﺎرﮔﺎه در ﺻﺣن ﻣﯾدان ﺧوب ﺑرﭘﺎ ﮐردﻧد ،ﭼﺗر
و طﺎق ﻧﯾز ﺑرﭘﺎ ﮐردﻧد ،در ﺧراﺳﺎن و در آن ﺣدود ﺳرا ﭘرده ﻣﯾﮕرﻓﺗﻧد و
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در ﻋﻘب ﻧﻣﯾﮕرﻓﺗﻧد و ﺣﺿرت ﭘﺎدﺷﺎه ﺳراﭘردۀ ﻣدور ﻣﯽ ﮔرﻓﺗﻧد ،ﻣﺛل
ھﻧدواﻧﮫ ،ﻣردم ﺷﺎه ﺧرﮔﺎه و ﺑﺎرﮔﺎه ﭼﺗر و طﺎق ﺑرﭘﺎ ﮐرده ،در ﮔرداﮔرد
ﭼﻎ ھﺎی رﻧﮕﺎرﻧﮓ ﻣدورﮔرﻓﺗﮫ ﺑودﻧد و ﺗﻣﺎﻣﯽ ﺧوﯾﺷﺎوﻧدان ﺷﺎه ،ﻋﻣﮥ
ﺷﺎه ،ﺧواھران ﺷﺎه و ﺣرم ھﺎی ﺷﺎه و ﮐوچ ﺧﺎﻧﺎن و ﺳﻠطﺎﻧﺎن و اﻣراﯾﺎن
ھﻣﮫ ﻗرﯾب ھزاران ﺣﺎﺿر ﺑودﻧد ،ھﻣﮫ ﭘر زﯾب و زﯾﻧت آراﺳﺗﮫ در آن
روز ،ﺷﺎھزاده ﺳﻠطﺎﻧم ﭘرﺳﯾد از ﺣﻣﯾده ﺑﺎﻧو ﺑﯾﮕم ﮐﮫ ،در ھﻧدوﺳﺗﺎن ھﻣﭼو
ﭼﺗر و طﺎق ﺑﮭم ﻣﯾرﺳد؟ ﺑﯾﮕم در ﺟواب ﮔﻔﺗﻧد ﮐﮫ ،ﺧراﺳﺎن را دو داﻧﮓ
ﻣﯾﮕوﯾﻧد و ھﻧدوﺳﺗﺎن را ﭼﮭﺎر داﻧﮓ ،ھرﮔﺎه ﮐﮫ در دو داﻧﮓ ﺑﮭم رﺳد ،در
ﭼﮭﺎر داﻧﮓ ﺧود ﺑطرﯾق اوﻟﯽ ﺑﮭم ﺧواھد رﺳد ،ﺷﺎه ﺳﻠطﺎﻧم ﮐﮫ ﺧواھر
ﺷﺎه ﺑﺎﺷد ،ﻧﯾز در ﺟواب ﺑﮫ ﻋﻣﮥ ﺧود ﻣﻘوی ﺳﺧن ﺣﻣﯾده ﺑﺎﻧو ﺑﯾﮕم ﮔﻔت
ﮐﮫ ،ﻋﻣﮫ ازﺷﻣﺎ ﻋﺟب ﮐﮫ ،اﯾن ﺳﺧن را ﮔﻔﺗﻧد دو داﻧﮓ ﮐﺟﺎ و ﭼﮭﺎر داﻧﮓ
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ﮐﺟﺎ ،ظﺎھر اﺳت ﮐﮫ ﺑﮭﺗر و ﺧوﺑﺗر ﺑﮭم ﻣﯾرﺳﯾده ﺑﺎﺷد و ﺗﻣﺎم روز ﻣﻌرﮐﮫ
و ﻣﺟﻠس را ﺧوب ﮔذراﻧﯾدﻧد ،در وﻗت طﻌﺎم ھﻣﮫ زﻧﺎن اﻣرا اﯾﺳﺗﺎده ﺧدﻣت
ﻣﯾﮑردﻧد و ﺣرﻣﺎن ﺷﺎه ،ﭘﯾش ﺷﺎھزاده ﺳﻠطﺎﻧم آش ﻣﯽ ﻣﺎﻧدﻧد و دﯾﮕر از
ھر ﺟﻧس ﭘﺎرﭼﮫ ھﺎی زردوزی وﻏﯾره ﭼﻧدان ﮐﮫ ﺑﺎﯾد و ﺷﺎﯾد ﺑﮫ ﺣﻣﯾده ﺑﺎﻧو
ﺑﯾﮕم ﻣﮭﻣﺎﻧﯽ ﮐرده ﺷﺎه ﺧود ﭘﯾش رﻓﺗﮫ ،ﺗﺎ ﻧﻣﺎز ﺧﻔﺗن در ﺧﺎﻧﮥ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑوده،
ﺑﻌد از آن ﺷﻧﯾد ﮐﮫ ،ﺣﻣﯾده ﺑﺎﻧو ﺑﯾﮕم ،ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮥ ﺧود آﻣدﻧد ،از ﭘﯾش ﭘﺎدﺷﺎه
ﺑرﺧواﺳﺗﮫ ،ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮥ ﺧود آﻣدﻧد ،از ﭘﯾش ﭘﺎدﺷﺎه ﺑرﺧواﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮥ ﺧود
رﻓت ،ﺗﺎ اﯾن ﺣد رﻋﺎﯾت و ﺧﺎطر ﺟوﯾﯽ ﺧوب ﻣﯾﮑرد ،در آن اﺛﻧﺎ ،روﺷن
ﮐوﮐﮫ ﺑﺎ وﺟود وﻓﺎداری و ﺧدﻣﺎت ﺳﺎﺑﻘﮫ در آن ﻣﻠﮏ ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ و ﭘر ﻣﺧﺎطره
ﺑﯾوﻓﺎﯾﯽ ﮐرد ﮐﮫ ،ﭼﻧد ﭘﺎره ﻟﻌل ﻗﯾﻣﺗﯽ ﮐﮫ در طوﻣﺎرھﺎی ﺣﺿرت ﭘﺎدﺷﺎه
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ﻣﯽ ﺑود ﮐﮫ ،ﺣﺿرت ،ﺧود ﺑﺎ ﺣﻣﯾده ﺑﺎﻧو ﺑﯾﮕم ﻣﯾداﻧﺳﺗﻧد و ﺛﺎﻟث را ﺑﮫ آن
اطﻼع ﻧﺑود ،اﮔر ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺟﺎی ﺗﺷرﯾف ﻣﯽ ﺑردﻧد ،آن طوﻣﺎر را ﺑﮫ ﺣﻣﯾده
ﺑﺎﻧو ﺑﯾﮕم ﻣﯽ ﺳﭘردﻧد ،روزی ﺑﯾﮕم ﺑﮫ ﺳر ﺷﺳﺗن رﻓﺗﻧد ،آن طوﻣﺎر را در
ﺑﻘﭼﮥ روﭘﺎک ﭘﯾﭼﯾده ،ﺑر ﺑﺎﻻی ﭘﻠﻧﮓ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﻧﮭﺎدﻧد ،روﺷن ﮐوﮐﮫ ﻓرﺻت
را ﻏﻧﯾﻣت داﻧﺳﺗﮫ اﺳت و ﭘﻧﺞ ﻟﻌل را دزدﯾده و ﺑﮫ ﺧواﺟﮫ ﻏﺎزی ﯾﮏ ﺟﮭﺗﮫ
ﺷده و ﺑﮫ ﺧواﺟﮫ ﻏﺎزی ﺳﭘرده و ﺑﮫ ﻣرور اﯾﺎم ﺻرف ﻣﯾﺧواﺳﺗﻧد ،ﺻرف
ﻧﻣﺎﯾﻧد ،ﺣﻣﯾده ﺑﺎﻧوﺑﯾﮕم ﮐﮫ ﺳر ﺧود را ﺷﺳﺗﮫ آﻣدﻧد ،ﺣﺿرت ﭘﺎدﺷﺎه آن
طوﻣﺎر را ﺑﮫ ﺑﯾﮕم دادﻧد ،ﺑﯾﮕم از ھوای دﺳت ،ﻓﯽ اﻟﺣﺎل درﯾﺎﻓﺗﻧد ﮐﮫ ،آن
طوﻣﺎر ﺳﺑﮏ ظﺎھرﻣﯾﺷود ،ﺑﯾﮕم ﺑﮫ ﭘﺎدﺷﺎه ﮔﻔﺗﻧد ،ﺣﺿرت ﻓرﻣودﻧد اﯾن ﭼﮫ
دارد ،ﻏﯾر ﻣﺎ و ﺷﻣﺎ ﺛﺎﻟﺛﯽ اطﻼع ﻧدارد ،ﭼﮫ ﺷده ﺑﺎﺷد و ﮐﮫ ﮔرﻓﺗﮫ ﺑﺎﺷد
ﺣﯾران ﺷدﻧد ،ﺑﯾﮕم ﺑرادر ﺧود ﺧواﺟﮫ ﻣﻌظم را ﮔﻔﺗﻧد ﮐﮫ ،ھﻣﭼو اﻣری
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واﻗﻊ ﺷده ،اﮔر درﯾن وﻗت ﺑرادری را ﺑﺟﺎ آرﯾد و ﺗﻔﺣص راﯾن ﺑﮫ ﯾﮏ
روﺷﯽ ﮐﮫ ،ﺷور ﻧﺷود ﺑﮑﻧﯾد ،ﮔوﯾﺎ ﻣرا از ﺧﺟﺎﻟت ﻣﯽ ﺑرآرﯾد ،واﻻ ﺗﺎ
زﻧده ام از روی ﭘﺎدﺷﺎه ﺧﺟل ﺧواھم ﺑود ،ﺧواﺟﮫ ﻣﻌظم ﮔﻔت ،ﯾﮏ ﭼﯾزی
ﺑﮫ ﺧﺎطر ﻣن ﻣﯾرﺳد ﮐﮫ ﻣرا ﺑﺎ وﺟود ﺗﻘرب ﭘﺎدﺷﺎه ﻗوت آن ﻧﯾﺳت ﮐﮫ،
ﺗﺎﺗوی ﻻﻏر ﺗواﻧم ﺧرﯾد ،ﺑﮫ ﺧﻼف ﺧواﺟﮫ ﻏﺎزی و روﺷن ﮐوﮐﮫ ﮐﮫ ھر
ﮐدام اﯾﻧﮭﺎ ﺑرای ﺧود ھﺎ ،اﺳﭘﺎن ﺗﭘوﭼﺎق ﺧرﯾده اﻧد و ھﻧوز زر اﺳﭘﺎن را
ﻧداده اﻧد ،اﯾن ﺧرﯾد اﯾﻧﮭﺎ ﯾﮏ اﻣﯾدواری ﻧﯾﺳت ،ﺑﯾﮕم ﮔﻔﺗﻧد ای ﺑرادر ،وﻗت
ﺑرادری اﺳت ،اﻟﺑﺗﮫ ﺗﻔﺣص اﯾن ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﺑﺎﯾد ﮐرد ،ﺧواﺟﮫ ﻣﻌظم ﮔﻔت ،ﻣﺎه
ﭼﯾﺟم ،ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﮐﺳﯽ ﻧﮕوﯾﯾد ،اﻧﺷﺎﷲ ﺗﻌﺎﻟﯽ ،اﻣﯾدوارم ﮐﮫ ﺣق ﺑﮫ ﺣﻘدار
ﺑرﺳد ،از آﻧﺟﺎ ﺑرآﻣده ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮥ ھﻣﺎن ﺳوداﮔران ﭘرﺳﯾده ﮐﮫ اﯾن اﺳﭘﺎن را ﺑﮫ
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ﭼﻧد ﻓروﺧﺗﯾد ،در ﺑﮭﺎی اﺳﭘﺎن ﺑﮫ ﺷﻣﺎ زر وﻋده ﮐرده اﻧد؟ و ادای اﯾن
زرھﺎ را ﺑﮫ ﭼﮫ روش ﺧﺎطر ﻧﺷﺎن ﮐرده اﻧد؟ ﺳوداﮔران ﮔﻔﺗﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺎ اﯾن
ھر دو ﺷﺧص ،وﻋدۀ ﻟﻌل ھﺎ ﮐرده اﻧد و اﺳﭘﺎن را ﺑرده اﻧد ،ﺧواﺟﮫ ﻣﻌظم،
از آﻧﺟﺎ ﭘﯾش ﻧﻔر ﺧواﺟﮫ ﻏﺎزی آﻣد و ﮔﻔت ﮐﮫ ،ﺑﻘﭼﮥ ﺳر و ﭘﺎی و ﻧﺎری و
ﭘری ﺧواﺟﮫ ﻏﺎزی در ﮐﺟﺎ ﻣﯽ ﺷد و در ﭼﮫ ﺟﺎ ﻧﮕﮭﻣﯾدارد ،ﯾﺗﯾم ﺧواﺟﮫ
ﻏﺎزی ﺟواب داد ﮐﮫ ،ﺧواﺟﮥ ﻣﺎ ،ﺑﻘﭼﮫ و ﻧﺎری ﭘری ﻧدارد ،ﯾﮏ طﺎﻗﯽ
دارد ﮐﮫ ،وﻗت ﺧواب ﮔﺎھﯽ زﯾر ﺳر ﺧود و ﮔﺎھﯽ در ﺑﻐل ﺧود ﻧﮕﺎه
ﻣﯾدارد ،ﺧواﺟﮫ ﻣﻌظم ﻓﮭﻣﯾد و در دل ﺟزم و ﯾﻘﯾن ﮐرد ﮐﮫ آن ﻟﻌل ھﺎ در
ﭘﯾش ﺧواﺟﮫ ﻏﺎزی ھﺳت و در ھﻣﺎن طﺎﻗﯽ ﻧﮕﺎه داﺷﺗﮫ اﺳﺗﭘﯾش ﺣﺿرت
آﻣد و ﻋرض ﮐرد ﮐﮫ ،ﻣن ﻧﺷﺎن ﻟﻌل ھﺎ را در طﺎق ﺧواﺟﮫ ﻏﺎزی ﯾﺎﻓﺗﮫ ام،
ﺑﮫ ﯾﮏ روﺷﯽ ﻣﯾﺧواھم از او آﻧﮭﺎ را رﺑﺎﯾم ،اﮔر ﺧواﺟﮫ ﻏﺎزی ﭘﯾش
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ﺣﺿرت آﻣده از ﻣن اﺳﺗﻐﺎﺛﮫ ﮐﻧد ،ﺣﺿرت ﺑﮫ ﻣن ﭼﯾزی ﻧﮕوﯾﻧد ،ﺣﺿرت
ﺷﻧﯾده ﺗﺑﺳم ﻓرﻣودﻧد ،ﺧواﺟﮫ ﻣﻌظم از آن ﺑﺎز ﺑﮫ ﺧواﺟﮫ ﻏﺎزی ھزل و
ﻣطﺎﯾﺑﮫ و ﻣزاق ﻣﯾﮑرد ،ﺧواﺟﮫ ﻏﺎزی آﻣده ،ﺑﮫ ﻋرض ﺣﺿرت ﭘﺎدﺷﺎه
رﺳﺎﻧﯾد ﮐﮫ ،ﻣن ﻣرد ﻏرﯾب و اﺳم و رﺳﻣﯽ دارم و در وﻻﯾت ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ
ﺧواﺟﮫ ﻣﻌظم ﺧورد ﺳﺎل اﯾن ﭼﮫ ﻣﻌﻧﯽ دارد ﮐﮫ ،ﺑﮫ ﻣن ھزل و ﻣطﺎﯾﺑﮫ و
ﻣزاق ﺑﮑﻧد و ﺑﮫ ﻣن اھﺎﻧت رﺳﺎﻧد ،ﺣﺿرت ﭘﺎدﺷﺎه ﻓرﻣودﻧد ﮐﮫ ،ﺑﺎﮐﯽ
ﻧدارد ﺧورد ﺳﺎل اﺳت ،ﺑﺎری ﺑﺧﺎطرش رﺳﯾده ﺑﺎﺷد و از دﻟﮕﯾری ھﺎ ﺑﯽ
ادﺑﯽ ﮐرده ﺑﺎﺷد ،ﺷﻣﺎ ﭼﯾزی ﺑﺧﺎطر ﻧرﺳﺎﻧﯾد ﮐﮫ او ﺧورد ﺳﺎل اﺳت ،روز
دﯾﮕر ﺧواﺟﮫ ﻏﺎزی آﻣده در دﯾوان ﺧﺎﻧﮫ ﻧﺷﺳﺗﮫ ﺑود ﮐﮫ ،ﺧواﺟﮫ ﻣﻌظم
ﻏﺎﻓل ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺑﮫ ﯾﮏ ﺑﺎر طﺎﻗﯽ را از ﺳرش رﺑود و ﻟﻌل ﺑﯽ ﺑدل از طﺎﻗﯽ
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ﺑر آورده ،ﭘﯾش ﺣﺿرت ﭘﺎدﺷﺎه و ﺣﻣﯾده ﺑﺎﻧو ﺑﯾﮕم آورد و ﻧﮭﺎد ،ﺣﺿرت
ﺗﺑﺳم ﮐردﻧد و ﺣﻣﯾده ﺑﺎﻧو ﺑﯾﮕم ﺧوﺷﺣﺎل ﺷدﻧد و ﺑﮫ ﺧواﺟﮫ ﻣﻌظم ﺷﺎﺑﺎش و
رﺣﻣت ﺑﺎد ﮔﻔﺗﻧد ،ﺧواﺟﮫ ﻏﺎزی و روﺷن ﮐوﮐﮫ از اﻓﻌﺎل ھﺎی ﺧود
ﺷرﻣﺳﺎر ﺷده ،ھردو ﭘﯾش ﺷﺎه رﻓﺗﮫ و ﺳﺧﻧﺎن ﻣﺧﻔﯽ ﺑﻌرض ﺷﺎه رﺳﺎﻧﯾدﻧد،
ﺗﺎ ﺑﺣدی ﭼﯾزھﺎی ﮔﻔﺗﻧد ﮐﮫ ،ﺧﺎطر ﺷﺎه ﻣﮑدر ﺷد ،ﺣﺿرت ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﻌﻠوم
ﮐردﻧد ﮐﮫ اﺧﻼص و اﻋﺗﻘﺎد ﺷﺎه ﺑدﺳﺗور ﺳﺎﺑق ﻧﯾﺳت ،ﻓﯽ اﻟﺣﺎل از ﻟﻌل و
ﺟواھر ھرﭼﮫ داﺷﺗﻧد ،ﺑﮫ ﺷﺎه ﻓرﺳﺗﺎدﻧد ،ﺷﺎه ﺑﮫ ﭘﺎدﺷﺎه ﮔﻔت ﮐﮫ ،ﮔﻧﺎه
ﺧواﺟﮫ ﻏﺎزی و روﺷن ﮐوﮐﮫ اﺳت ﮐﮫ ﻣﺎ را از ﺷﻣﺎ ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ﮐرده ﺑودﻧد
واﻻ ﻣﺎ ﺷﻣﺎ را ﯾﮕﺎﻧﮫ ﻣﯾداﻧﺳﺗم ،ﺑﺎز ھردو ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﮑدل ﺷدﻧد و ﺑﺎ ﯾﮑدﯾﮕر
ﺧﺎطر را ﺻﺎف ﮐردﻧد و آن ھردو ﺣرام ﺧور ﻣردود ھر ﭘﺎدﺷﺎه ﺷدﻧد و
آن ھردو را ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﮫ ﺷﺎه ﺳﭘردﻧد ،آن ﻟﻌل ھﺎ را ﺑﮫ ھر ﻧوﻋﯽ و ﻓﻧﯽ ﮐﮫ
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داﻧﺳت و ﺗواﻧﺳت ﮔرﻓت و آﻧﮭﺎرا ﻓرﻣود ﮐﮫ در ﻗﯾد ﻧﮕﺎه دارﻧد و ﺣﺿرت
ﭘﺎدﺷﺎه ﺗﺎ در ﻋراق ﺑودﻧد ﺧوﺷﺣﺎل ﮔذراﻧﯾدﻧد و ﺷﺎه اﻧواع ﺧﺎطر ﺟوﯾﯽ
ﻣﯾﻧﻣودﻧد و ھر روز ﺗﺣﻔﮫ و ھدﯾﮥ ﻋﺟﯾب و ﻏرﯾب ﺑﮫ ﺣﺿرت ﭘﺎدﺷﺎه
ﻣﯾﻔرﺳﺗﺎدﻧد ،آﺧراﻻﻣر ،ﭘﺳر ﺧودرا ﺑﺎ ﺧﺎﻧﺎن و ﺳﻠطﺎﻧﺎن و اﻣراﯾﺎن ﺑﮫ
ﮐﻣﮏ ھﻣراه ﺣﺿرت ﭘﺎدﺷﺎه ﮐرده ،ﺑﺎ ﯾراق ﺧﺎطر ﺧواه و ﺧرﮔﺎه و ﺑﺎرﮔﺎه
و ﭼﺗر و طﺎق و ﺷﺎﻣﯾﺎﻧﮫ ھﺎی ﭘرﮐﺎر و ﮔﻠﯾم ھﺎی اﺑرﯾﺷﻣﯽ و زﻟﭼﮭﺎی
ﮔﻼﺑﺗون دوزی از ھرﺑﺎب اﺳﺑﺎب ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﺑﺎﯾد و ﺷﺎﯾد و از ﺗوﺷﮏ ﺧﺎﻧﮫ و
ﺧزﯾﻧﮫ ﺧﺎﻧﮫ و از ھر ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ و ﺑﺎورﭼﯾﺧﺎﻧﮫ و رﮐﺎﺑﺧﺎﻧﮥ ﭘﺎدﺷﺎه ھﺎﻧﮫ را
طﯾﺎر ﮐرده ﺑﮫ ﺳﺎﻋت ﻧﯾﮏ آن دو ﭘﺎدﺷﺎه ﻋﺎﻟﯽ ﻣﻘدار از ﯾﮏ دﯾﮕر
رﺧﺻت ﺷدﻧد و از آﻧﺟﺎ ﺣﺿرت ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺗوﺟﮫ ﻗﻧدھﺎر ﺷدﻧد و ﺣﺿرت
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ﭘﺎدﺷﺎه در آن وﻗت ﮔﻧﺎه آن ھردو ﺑﯽ وﻓﺎ را از ﺷﺎه طﻠﺑﯾده و ﺑﺧﺷﯾده ھﻣراه
ﮔرﻓﺗﮫ ﻣﺗوﺟﮫ ﻗﻧدھﺎر ﺷدﻧد ،ﻣﯾرزا ﻋﺳﮑری ﺷﻧﯾد ﮐﮫ ،ﺣﺿرت ﭘﺎدﺷﺎه از
ﺧراﺳﺎن ﻣراﺟﻌت ﻧﻣوده ﺑﮫ ﺟﺎﻧب ﻗﻧدھﺎر ﻣﯽ آﯾﻧد ،ﺟﻼل اﻟدﯾن ﻣﺣﻣد اﮐﺑر
ﭘﺎدﺷﺎه را ﺑﮫ ﮐﺎﺑل ﭘﯾش ﻣﯾرزا ﮐﺎﻣران ﻓرﺳﺗﺎدﻧد ،ﻣﯾرزا ﮐﺎﻣران ﺑﮫ اﮐﺎ ﺟﺎﻧم
ﮐﮫ ﺧﺎﻧزاده ﺑﯾﮕم ﻋﻣﮥ ﻣﺎ اﻧد ،ﺳﭘردﻧد و در آن وﻗت ﺟﻼل اﻟدﯾن ﻣﺣﻣد اﮐﺑر
ﭘﺎدﺷﺎه دو ﻧﯾم ﺳﺎﻟﮫ ﺑودﻧد ﮐﮫ ،اﮐﮫ ﺟﺎﻧم ﮔرﻓﺗﮫ ﻧﮕﺎه داﺷﺗﻧد و ﺑﺳﯾﺎر دوﺳت
ﻣﯾداﺷﺗﻧد و دﺳت و ﭘﺎی اﯾﺷﺎن را ﻣﯽ ﺑوﺳﯾدﻧد و ﻣﯾﮕﻔﺗﻧد ﮐﮫ ﺑﻌﯾﻧﮫ ﮔوﯾﺎ
دﺳت و ﭘﺎی ﺑرادر ﻣن ﺑﺎﺑر ﭘﺎدﺷﺎه اﺳت و ﺷﺑﺎھت ﺗﻣﺎم دارد ،ﺑﻌد از ﺗﺣﻘﯾق
ﺷدن ،آﻣدن ﺣﺿرت ﭘﺎد ﺷﺎه ﺑﮫ ﻗﻧدھﺎر ،ﻣﯾرزا ﮐﺎﻣران ﺑﮫ ﺣﺿرت ﺧﺎﻧزاده
ﺑﯾﮕم زاری و ﻋﺟز ﺑﺳﯾﺎر و ﻣﺑﺎﻟﻐﮥ ﺑﯽ ﺷﻣﺎر ﻣﯾﮑردﻧد ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﮫ دوﻟت
ﭘﯾش ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﮫ ﻗﻧدھﺎر ﺑروﯾد و ﻣﯾﺎن ﻣﺎﯾﺎن ﺻﻠﺢ ﺑﮑﻧﯾد و ﺑﻌد از آﻣدن
١٢٠

ﺣﺿرت ﺧﺎﻧزاده ﺑﯾﮕم ،اﮐﺑر ﭘﺎدﺷﺎه را ﺑﮫ ﻣﯾرزا ﮐﺎﻣران ﺳﭘردﻧد و ﻣﯾرزا
ﮐﺎﻣران ﺑﮫ ﮐوچ ﺧود ﺧﺎﻧم ﺳﭘردﻧد و ﺑﮫ ﺳرﻋت ﺗﻣﺎم ﺑﮫ ﻗﻧدھﺎر آﻣدﻧد.
ﭼﮭل روز ﻣﯾرزا ﮐﺎﻣران و ﻣﯾرزا ﻋﺳﮑری در ﻗﻧدھﺎر ﻗﺑل داﺷﺗﻧد و
ﺑﯾرم ﺧﺎن را ﺑﮫ اﯾﻠﭼﯽ ﮔری ﭘﯾش ﻣﯾرزا ﮐﺎﻣران ﻓرﺳﺗﺎدﻧد ،ﻣﯾرزا ﻋﺳﮑری
ﻋﺎﺟز و زﺑون ﺷده ﮔﻧﺎه ﺧود را در ﺧواﺳت ﻧﻣوده ،ﺑﯾرون آﻣده ﺣﺿرت
ﭘﺎدﺷﺎه را ﻣﻼزﻣت ﮐرد و ﺣﺿرت ﭘﺎدﺷﺎه ﻗﻧدھﺎر را ﮔرﻓﺗﮫ ﻓﺗﺢ ﻧﻣودﻧد و
ﺑﮫ ﭘﺳر ﺷﺎه دادﻧد ،ﺑﻌد از ﭼﻧد روز ﭘﺳر ﺷﺎه ﺑﯾﻣﺎر ﺷده ﻣرد ،ﺣﺿرت
ﭘﺎدﺷﺎه ﻗﻧدھﺎر را ﺑﻌد از آﻣدن ﺑﯾرم ﺧﺎن ﺑﮫ ﺑﯾرم ﺧﺎن ﺳﭘردﻧد و ﺣﻣﯾده ﺑﺎﻧو
ﺑﯾﮕم را ﻧﯾز در ﻗﻧدھﺎر ﮔذاﺷﺗﮫ ﻣﺗﻌﺎﻗب ﻣﯾرزا ﮐﺎﻣران ،ﻣﺗوﺟﮫ ﺷدﻧد و آﮐﮫ
ﺟﺎﻧم ﺧﺎﻧزاده ﺑﯾﮕم ﮐﮫ ھﻣراه ﺑودﻧد در ﻣﻘﺎم ﻗﺑﻠﺣﮏ ﮐﮫ رﺳﯾدﻧد ﺗﺎ ﺳﮫ روز
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ﺗب ﮐردﻧد ھر ﭼﻧد ﮐﮫ اطﺑﺎ ﻋﻼج ﮐردﻧد ﻣﻔﯾد ﻧﺷد ،روز ﭼﮭﺎرم در ﺳـﻧﮫ ﻧﮫ
ﺻد و ﭘﻧﺟﺎه و ﯾﮏ ) (٩٥١ﺑﮫ رﺣﻣت ﺣق ﭘﯾوﺳﺗﻧد ،در ھﻣﺎن ﻣﻧزل ﻗﻠﺣﮏ
دﻓن ﮐردﻧد ،ﺑﻌد از ﺳﮫ ﻣﺎه آورده در ﻣﻘﺑرۀ ﺣﺿرت ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﺎم ﻧﮕﺎه
داﺷﺗﻧد و ﻣﯾرزا ﮐﺎﻣران در آن ﭼﻧد ﺳﺎل ﮐﮫ در ﮐﺎﺑل ﺑودﻧد ھرﮔز ﺑﺗﺎﺧت
ﻧرﻓﺗﮫ ﺑودﻧد ،ﺑﮫ ﯾﮑﺑﺎر آﻣدن ﺣﺿرت ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﻧﯾده ،در آﻧوﻗت اﯾﺷﺎﻧرا
ھوس ﺗﺎﺧت ﺷد ،ﺑﺟﺎﻧب ھزاره ﺑﺗﺎﺧت رﻓﺗﮫ ﺑودﻧد و درﯾن اﺛﻧﺎ ﻣﯾرزا
ھﻧدال ﮐﮫ ﮔوﺷﮥ دروﯾﺷﯽ را اﺧﺗﯾﺎر ﮐرده ﺑودﻧد ﻣراﺟﻌت ﺣﺿرت ﭘﺎدﺷﺎه
را از ﻋراق و ﺧراﺳﺎن و ﻓﺗﺢ ﻗﻧدھﺎر را ﺷﻧﯾده ﻓرﺻت را ﻏﻧﯾﻣت داﺷﺗﮫ،
ﻣﯾرزا ﯾﺎدﮔﺎر ﻧﺎﺻر را طﻠﺑﯾده ﮔﻔﺗﻧد ﮐﮫ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﻗﻧدھﺎر را آﻣده ﻓﺗﺢ ﮐردﻧد
و ﻣﯾرزا ﮐﺎﻣران ،ﺧﺎﻧزاده ﺑﯾﮕم را ﺑرای ﺻﻠﺢ ﻓرﺳﺗﺎده ﺑودﻧد ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﮫ آن
روش ﺻﻠﺢ را ﻗﺑـول ﻧﮑـردﻧد و ﺣﺿـرت ﭘـﺎدﺷﺎه ﺑﯾـرم ﺧـﺎن را ﺑـرای
١٢١

ﯾﻠﭼﯽ ﮔری ﻓرﺳﺗﺎده ،ﻣﯾرزا ﮐﺎﻣران ﺳﺧن ﺑﯾرم ﺧﺎن را ﻗﺑول ﻧﮑردﻧد و
اﻟﺣﺎل ﭘﺎدﺷﺎه ،ﻗﻧدھﺎر را ﺑﮫ ﺑﯾرم ﺧﺎن ﺳﭘرده ،ﻣﺗوﺟﮫ ﮐﺎﺑل ﺷده اﻧد ،ﺑﯾﺎﯾﯾد
ﻣﺎ و ﺷﻣﺎ ﺷرط و ﻋﮭد ﺑﺎﯾﮑدﯾﮕر ﮐرده ،ﺑﮫ ﺣﯾﻠﮫ ﺧود را ﺑﮫ ﺣﺿرت ﭘﺎدﺷﺎه
رﺳﺎﻧﯾم ،ﻣﯾرزا ﯾﺎدﮔﺎر ﻧﺎﺻر ﻗﺑول ﮐرد ،اﯾن ھردو ﺷرط و ﻋﮭد ﮐردﻧد،
ﻣﯾرزا ھﻧدال ﮔﻔﺗﻧد ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﻓرار را ﺑر ﺧود ﻗرار ﺑدھﯾد ،ﻣﯾرزا ﮐﺎﻣران ﮐﮫ
ﻣﯾﺷﻧود اﻟﺑﺗﮫ ﻣرا ﺧواھد ﮔﻔت ﮐﮫ ﯾﺎدﮔﺎر ﻧﺎﺻر ﮔرﯾﺧﺗﮫ ﺷﻣﺎ رﻓﺗﮫ دﻻﺳﺎ
ﮐرده ﺑﯾﺎرﯾد ،ﺗﺎ آﻣدن ﻣن ﺷﻣﺎ آھﺳﺗﮫ ،آھﺳﺗﮫ ﺑروﯾد ،ﺑﻌد از آﻧﮑﮫ ﻣن ﺑرآﻣده
رﺳﯾدم ،ھﻣراه ﺷده ﺑﮫ ﺳرﻋت ﺗﻣﺎم ﺧود ھﺎ را ﺑﮫ ﻣﻼزﻣت ﺣﺿرت ﭘﺎدﺷﺎه
ﺧواھﯾم رﺳﺎﻧﯾد ،ھﻣﯾن را ﻗرار داده ،ﻣﯾرزا ﯾﺎدﮔﺎر ﻧﺎﺻر ﮔرﯾﺧت ،ﺧﺑر ﺑﮫ
ﻣﯾرزا ﮐﺎﻣران رﻓت ،ﻣﯾرزا ﮐﺎﻣران ﻓﯽ اﻟﺣﺎل ﮔﺷﺗﮫ ﺑﮫ ﮐﺎﺑل آﻣدﻧد و ﻣﯾرزا
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ھﻧدال را طﻠﺑﯾده ﮔﻔﺗﻧد ﮐﮫ ،ﺷﻣﺎ ﺑروﯾد و ﻣﯾرزا ﯾﺎدﮔﺎر ﻧﺎﺻر را دﻻﺳﺎ
ﮐرده ﺑﯾﺎرﯾد ،اﯾﺷﺎن ﻓﯽ اﻟﺣﺎل ﺳوار ﺷده ﺑﺳرﻋت ﺗﻣﺎم آﻣده ھﻣراه ﺷدﻧد،
دﯾﮕر از آﻧﺟﺎ ﯾﻠﻐﺎر ﮐرده ،در ﭘﻧﺞ ﺷش روز آﻣده ﺑﮫ ﻣﻼزﻣت ﺣﺿرت
ﻣﺷرف ﺷدﻧد و ﺑﮫ ﺣﺿرت ﻋرﺿﮫ ﮐردﻧد ﮐﮫ ،ﺑﮫ راه ﺗﮑﯾﮥ ﺣﻣﺎر ﺑﺎﯾد
ﻣﺗوﺟﮫ ﺷد در ﺳﻧﮫ ﻧﮫ ﺻدو ﭘﻧﺟﺎه وﯾﮏ ) (٩٥١ﻧﮭم ﺷﮭر رﻣﺿﺎن اﻟﻣﺑﺎرک
درﺗﮑﯾﮫ ﺧﻣﺎرﻧزول اﺟﻼل ﻓرﻣودﻧد  ،ھﻣﺎن روز ﺑﮫ ﻣﯾرزا ﮐﺎﻣران ﺧﺑر
رﺳﯾد ،ﻣﯾرزا ﮐﺎﻣران را اﺿطراب ﻋﺟﯾﺑﯽ دﺳت داد ،در ﺳﺎﻋت ﭼﺎدر
ﺑرآورده ،در ﭘﯾش ﮔذرﮔﺎه ﻓروز آﻣدﻧد و ﺣﺿرت ﭘﺎدﺷﺎه در ﯾﺎزدھم ﺷﮭر
رﻣﺿﺎن در ﺟﻠﮕﮥ ﺗﯾﭘﮫ ﻧزول اﺟﻼل ﻓرﻣودﻧد و ﻣﯾرزا ﮐﺎﻣران ھم آﻣده در
ﺑراﺑر ﻓروز آﻣدﻧد ،ﺑﮫ ﻗﺻد ﺟﻧﮓ درﯾن اﺛﻧﺎ ھﻣﮫ اﻣراﯾﺎن و ﺳﭘﺎھﯾﺎن ﻣﯾرزا
ﮐﺎﻣران ﮔرﯾﺧﺗﮫ آﻣده ﺑﮫ ﭘﺎ ﺑوﺳﯽ ﺣﺿرت ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺷرف ﺷدﻧد ،ﺑﺎﭘوس ﮐﮫ
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ﯾﮑﯽ از اﻣرای ﻧﺎﻣﯽ ﻣﯾرزا ﮐﺎﻣران ﺑود ،وی ﻧﯾز ﺑﺎ ﺟﻣﺎﻋت ﺧود ﮔرﯾﺧﺗﮫ
ﺑﻘدم ﺑوﺳﯽ ﺣﺿرت آﻣده ﻣﺷرف ﮔﺷت ،ﻣﯾرزا ﮐﺎﻣران ﯾﮑﮫ و ﺗﻧﮭﺎ ﻣﺎﻧدﻧد و
ﭼون دﯾدﻧد ﮐﮫ ،در ﮔرد و ﻧواﺣﯽ ﻣن ﮐس ﻧﻣﺎﻧد ،ﻣﻧزل ﺑﺎﭘوس ﮐﮫ اﻣرای
ﻧﺎﻣﯽ اﯾﺷﺎن ﺑود ﻧزدﯾﮏ ﺑود ﻧزدﯾﮏ ﺑود ،در دﯾوار ﻣﺷﺎراﻟﯾﮫ را اﻧداﺧﺗﮫ
وﯾران ﮐرده و آھﺳﺗﮫ آھﺳﺗﮫ از ﭘﯾش ﺑﺎغ ﻧوروزی و ﮔورﺧﺎﻧﮥ ﮔﻠرخ ﺑﯾﮕم
ﺷده اﯾن دوازده ھزار ﺳوارﺧود طﻼق داده رﻓﺗﻧد ﭼون ﺗﺎرﯾﮏ ﺷد ﺑﮫ
ھﻣﺎن راه ﺑﮫ ﺑﺎﺑﺎ دﺷﺗﯽ در ﭘﯾش ﮐول آﻣده اﯾﺳﺗﺎدﻧد و دوﺳﺗﯽ ﮐوﮐﮫ و
ﺟوﮐﯽ ﺧﺎن را ﻓرﺳﺗﺎدﻧد ﮐﮫ ﺣﺑﯾﺑﮫ ﺑﯾﮕم دﺧﺗر ﮐﻼن ﻣﯾرزا ،اﺑراھﯾم ﺳﻠطﺎن
ﻣﯾرزا ﭘﺳرﻣﯾرزا ﮐﺎﻣران ،ھزاره ﺑﯾﮕم ،ﺑرادرزادۀ ﺧﺿرﺧﺎن ،ﻣﺎه ﺑﯾﮕم
ﺧواھر ﺣرم ﺑﯾﮕم ،ﻣﮭر اﻓروز ﺑﯾﮑﮫ ﻣﺎدر ﺣﺎﺟﯽ ﺑﯾﮕم و ﺑﺎﻗﯽ ﮐوﮐﮫ ﮐﮫ اﯾن
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ﺟﻣﻠﮫ را ﺑﯾﺎرﯾد ،آﺧر اﯾن ﺟﻣﺎﻋﮫ ﺑﮫ ﻣﯾرزا ﮐﺎﻣران ھﻣراه ﺷدﻧد و ﻣﯾرزا
ﻣﺗوﺟﮫ ﺗﮭﺗﮫ و ﺑﮑﮭر ﺷدﻧد ،در وﻻﯾت ﺧﺿرﺧﺎن ﮐﮫ در ﺳر راه ﺑﮑﮭر واﻗﻊ
اﺳت ،در آﻧﺟﺎ ﮐﮫ رﻓﺗﻧد ﺣﺑﯾﺑﮫ ﺑﯾﮕم را ﺑﺎ آق ﺳﻠطﺎن ﻧﮑﺎح ﺑﺳﺗﮫ ﺳﭘردﻧد و
ﺧود ﺑﮫ ﺟﺎﻧب ﺑﮑﮭر و ﺗﮭﺗﮫ ﺷدﻧد ،ﺣﺿرت ﭘﺎدﺷﺎه ﻓﺗﺢ ﮐرده در ﺷب
دوازدھم ،ﭘﻧﺞ ﮔﮭری ﺷـب ﮔذﺷﺗﮫ ﺑود ﮐﮫ در ﺑﺎﻻی ﺣﺻﺎر ﻧزول اﺟﻼل ﺑﮫ
دوﻟت و ﺳﻌﺎدت و اﻗﺑﺎل ﻧزول ﻓرﻣودﻧد و ﻣردم ﻣﯾرزا ﮐﺎﻣران ﮐﮫ ﺑﮫ
ﺧدﻣت ﻣﺷرف ﺷده ﺑودﻧد ،ھﻣﮫ ﻧﻘﺎره ﻧواﺧﺗﮫ در ﺧدﻣت ﺣﺿرت در ﮐﺎﺑل
در آﻣدﻧد و روز دوازدھم ﻣﺎه ﻣذﮐور ،ﺣﺿرت واﻟده دﻟدارﺑﯾﮕـم و ﮔﻠﭼﮭره
ﺑﯾﮕم و اﯾن ﺣﻘﯾر ﺣﺿرت را ﻣﻼزﻣت ﮐردﯾم  ،ﭼون ﻣدت ﭘﻧﺞ ﺳﺎل ﺑود ﮐﮫ
از دوﻟت ﻣﻼزﻣت ﻣﺣروم و ﻣﮭﺟور ﺑودﯾم و از ﻣﺣﻧت دوری و ﻣﺷﻘت
ﻣﮭﺟوری ﺧﻼص ﺷده ﺑﮫ دوﻟت وﺻﺎل آن وﻟﯽ ﻧﻌﻣت ﻣﺷرف ﺷدﯾم،
١٢٣

ﺑﻣﺟرد دﯾدن دل ﻏﻣزده را ﺣﺿوری و ﭼﺷم رﻣد دﯾده را ﻧوری ﺗﺎزه
ﺣﺎﺻل ﮔﺷت و از ﺧوﺷﺣﺎﻟﯽ ھر زﻣﺎن ﺳﺟدات ﺷﮑر ﺑﺟﺎ ﻣﯽ آورد و اﮐﺛر
اوﻗﺎت ﻣﻌرﮐﮫ و ﻣﺟﻠس ﺑود و ﺷﺑﮭﺎ ﺗﺎ ﺻﺑﺎح ﻣﯽ ﻧﺷﺳﺗﻧد و ﺳﺎزﻧده ھﺎ و
ﮔوﯾﻧده ھﺎ داﯾم در ﻧوازش ﺑودﻧد و اﮐﺛر ﺑﺳﺎط و ﻧﺷﺎط ﺑﺎزی ﻣﯾﮑردﻧد ،از
آﻧﺟﻣﻠﮫ دوازده ﮐس ﺑودﻧد ،ﺑﮫ ھرﮐس ﺑﯾﺳت ورق ،ﺑﺳﯾت ورق ﺑﺳت و
ﺑﯾﺳت ﺷﺎھرﺧﯽ ﻣﯾدادﻧد و ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﭘﺎی ﻣﯾداد ھﻣﯾن ﺑﯾﺳت ﺷﺎھرﺧﯽ ﭘﺎی
ﻣﯾداد ﮐﮫ ﭘﻧﺞ ﻣﺛﻘﺎﻟﯽ ﺑﺎﺷد و اﮔر ﻣﯾﺑرد ،ھرﭼﻧد ﮐﮫ ﺑﺎزی ﻣﯾﮑردﻧد زﯾﺎده
ﻣﯾﺑردﻧد و ﻣردم ﮐﮫ در ﺟﻧﮓ ﭼوﺳﮫ و ﮐﻧوج و ﺑﮑﮭر و در آن ﻓطرات ھﺎ
در ﺗودۀ ﺣﺿرت ﮐﺷﺗﮫ و ﺧﺳﺗﮫ ﮔﺷﺗﮫ ﺑودﻧد ،ﺑﯾوه ھﺎ و ﯾﺗﯾﻣﺎن و اھل و
ﻋﯾﺎل آن ﺟﻣﺎﻋت را وظﯾﻔﮫ و راﺗﺑﮫ و آب و زﻣﯾن و ﻗﻠﯾﮭﺎ ﻋﻧﺎﯾت
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ﻣﯾﻔرﻣودﻧد و ﻣردم ﺳﭘﺎھﯽ و رﻋﯾت وﻏﯾره ﺑﺳﯾﺎر آﺳودﮔﯽ و ﻓراﻏت در
اﯾﺎم دوﻟت ﺣﺿرت روی داد ،ھﻣﯾﺷﮫ ﺑﮫ ﻓراﻏت ﻣﯾﮕذراﻧﯾدﻧد و ﺑﺟﺎن
درازی ﺣﺿرت اﮐﺛر ﺑﮫ ﻓﺎﺗﺣﮫ ﺧﯾرﯾت ﻗﯾﺎم و اﻗدام ﻣﯾﻧﻣودﻧد ،ﺑﻌد از ﭼﻧد
روز ﺑﮫ ﻗﻧدھﺎر ﺑرای طﻠب ﺣﻣﯾده ﺑﺎﻧو ﺑﯾﮕم ﮐﺳﺎن ﻓرﺳﺗﺎدﻧد ،ﺑﻌد از آﻣدن
ﺣﻣﯾده ﺑﺎﻧو ﺑﯾﮕم ﺟﻼل اﻟدﯾن ﻣﺣﻣد اﮐﺑر ﭘﺎدﺷﺎه را ﺧﺗﻧﮫ ﺳور ﮐردﻧد و
اﺳﺑﺎب ﺗوی ﺳﻧت را طﯾﺎر ﻣﯾﮑردﻧد و ﺑﻌد از ﻧوروز ھﻔت ،ده روز
ھﻣﺎﯾوﻧﯽ ﻣﯾﮑردﻧد و ﻟﺑﺎﺳﮭﺎی ﺳﺑز ﻣﯾﭘوﺷﯾدﻧد و ﻗرﯾب ﺳﯽ وﭼﮭل دﺧﺗر را
ﺣﮑم ﻣﯽ ﺷد ﮐﮫ ﻟﺑﺎﺳﮭﺎی ﺳﺑز ﭘوﺷﻧد و ﺑر ﮐوه ھﺎ ﺑر آﯾﻧد و در ﯾﮏ ﻧوروز
ﺑر ﮐوه ھﻔت دادران ﺑرآﻣدﻧد ،اﮐﺛر در ﺣﺿور و ﻋﯾش و ﻓراﻏت ﻣﯽ
ﮔذراﻧﯾدﻧد ،وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﺣﻣد اﮐﺑر ﭘﺎدﺷﺎه ﭘﻧﺞ ﺳﺎﻟﮫ ﺷدﻧد در ﺷﮭر ﮐﺎﺑل ﺧﺗﻧﮫ
ﺳور ﮐردﻧد و درھﻣﺎن دﯾوان ﺧﺎﻧﮥ ﮐﻼن طوی ﺳﻧت را دادﻧد و ﺗﻣﺎم ﺑﺎزار
١٢٤

را آﯾﯾن ﺑﺳﺗﻧد و ﻣﯾرزا ھﻧدال و ﻣﯾرزا ﯾﺎدﮔﺎر ﻧﺎﺻر و ﺳﻠطﺎﻧﺎن و اﻣراﯾﺎن
ﺑﮫ ﺟﮭت آﯾﯾن ﺑﻧدی ﺟﺎھﺎی ﺧوب و ﻣرﻏوب راﺳت ﮐرده ﺑودﻧد و در
ﺑﯾﮕﮫ ،ﺑﯾﮕم ،ﺑﯾﮕﻣﺎن و ﺿﻌﻔﺎ ،ﺟﺎھﺎی ﻋﺟﯾب و ﻏرﯾب راﺳت ﮐرده ﺑودﻧد
و ﺳﺎﭼق را ھﻣﮫ ﻣﯾرزاﯾﺎن و اﻣراﯾﺎن در ھﻣﺎن ﺑﺎغ دﯾوان ﺧﺎﻧﮫ آوردﻧد،
ﺑﺳﯾﺎر طوی ﻧﻐز و ﻣﻌرﮐﮥ ﺧوب ﮔذراﻧﯾدﻧد و ﺑﮫ ﻣردﻣﺎن ﺧﻠﻌت ھﺎی ﻓﺎﺧر
و ﺳر و ﭘﺎ ھﺎی واﻓر ﻋﻧﺎﯾت ﻓرﻣودﻧد ﻣردم رﻋﯾت و ﻋﻠﻣﺎ و ﺻﻠﺣﺎ و ﻓﻘرا
و ﻏرﺑــﺎ و ﺷرﯾف و وﺿﯾﻊ و ﺻﻐﯾر و ﮐﺑﯾر در اﻣﻧﯾت و رﻓﺎه ،روز ﺑﮫ
ﻋﯾش و ﺷب ﺑﻌﺷرت ﻣﯾﮕذراﻧﯾدﻧد و ﺑﻌد از آن ﻣﺗوﺟﮫ ﻗﻠﻌﮥ ظﻔر ﺷدﻧد و در
ﻗﻠﻌﮥ ﻣذﮐور ،ﻣﯾرزا ﺳﻠﯾﻣﺎن ﺑودﻧد ﺑرای ﺟﻧﮓ ﺑرآﻣدﻧد ،ﭼون ﻣﻘﺎﺑل ﺷدﻧد
ﻣﻘﺎوﻣت ﻧﺗواﻧﺳﺗﻧد ﮐرد و ﻓرار را ﺑرﺧود ﻗرار دادﻧد و ﺣﺿرت ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﮫ
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دوﻟت و ﺳﻌﺎدت در ﻗﻠﻌﮥ ظﻔر در آﻣدﻧد و در ﮐﺷم ﭘﺎدﺷﺎه ﺧود ﺗﺷرﯾف
داﺷﺗﻧد ،در آن زﻣﺎن اﻧدک ﺗﺷوﯾش در وﺟود ﻣﺑﺎرک اﯾﺷﺎن ﻏﺎﻟب ﺷد و
ﺻﺑﺎح آﻧروز ﺧﻔت ﯾﺎﻓﺗﻧد و ﺑﮭوش ﺧود ﮐﮫ آﻣدﻧد ،ﻓﺿﺎﯾل ﺑﯾﮓ ﺑرادر ﻣﻧﻌم
ﺧﺎن را ﺑﮫ ﮐﺎﺑل ﻓرﺳﺗﺎدﻧد ﮐﮫ ﺑرو و ﻣردم ﮐﺎﺑل را ﺗﺳﻠﯽ و دﻟداری داده،
ﺑﻧوﻋﯽ دﻟﺟوﯾﯽ اﯾﺷﺎن ﺑﮑن ﮐﮫ ﺑرھم ﻧﺧورﻧد و ﺑﮕو رﺳﯾده ﺑود ﺑﻼﯾﯽ و
ﺑﺧﯾر ﮔذﺷت ،ﺑﻌد از رﻓﺗن ﻓﺿﯾل ﺑﯾﮓ ﺑﮫ ﮐﺎﺑل ﯾﮑروز ﭘﯾﺷﺗرک ﺑﮫ ﮐﺎﺑل
رﻓﺗﮫ ﺑودﻧد و از ﮐﺎﺑل ﺧﺑر دروغ در ﺑﮑﮭر ﺑﮫ ﻣﯾرزا ﮐﺎﻣران رﺳﯾده،
ﻣﯾرزا ﮐﺎﻣران در ﺳﺎﻋت از ﺑﮑﮭر اﯾﻠﻐﺎر ﮐرده ﻣﺗوﺟﮫ ﮐﺎﺑل ﻣﯾﺷود و در
وﻗﺗﯽ ﮐﮫ زاھد ﺑﯾﮓ را آﻣده ﮐﺷﺗﻧد ،ﻣﺗوﺟﮫ ﮐﺎﺑل ﺷدﻧد و در ﺳﺣری ﺑود ﮐﮫ
ﻣردم ﮐﺎﺑل ﻏﺎﻓل ﺑودﻧد و دروازه ھﺎ را ﺑدﺳﺗور ﺳﺎﺑق ﮐﺷﺎدﻧد و ﻣردم آب
ﮐش و ﻋﻠف ﮐش وﻏﯾره ﻣﯽ درآﻣدﻧد و ﻣﯽ ﺑرآﻣدﻧد ﮐﮫ ،ھﻣراه ھﻣون ﻣردم
١٢٥

ﻋﺎم در ﻗﻠﻌﮫ در آﻣدﻧد و ﻣﺣﻣد ﻋﻠﯽ ﺗﻐﺎﯾﯽ را ﮐﮫ در ﺣﻣﺎم ﺑوده ﻓﯽ اﻟﺣﺎل
ﮐﺷﺗﻧد و در ﻣدرﺳﮥ ﻣﻼ ﻋﺑداﻟﺧﺎﻟق ﻓروز آﻣدﻧد ،وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﺣﺿرت ﺑﺟﺎﻧب
ﻗﻠﻌﮥ ظﻔر ﺗﺷرﯾف ﻣﯾﺑردﻧد ھﻔﺗﺎد و ﻧﮫ ﻧوﮐﺎر را ﺑر درﺣرم ﮔذاﺷﺗﮫ ﺑودﻧد،
ﻣﯾرزا ﮐﺎﻣران ﭘرﺳﯾدﻧد ﮐﮫ ﺑر ﺑﺎﻻی ﺣﺻﺎر ﮐﯾﺳت؟ ﯾﮑﯽ ﮔﻔﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ
ﻧوﮐﺎر اﺳت و اﯾن ﺧﺑر را ﻧوﮐﺎر ﺷﻧﯾده ،در ھﻣﺎن ﺳﺎﻋت ﻟﺑﺎس زﻧﺎﻧﮫ
ﭘوﺷﯾده ﺑرآﻣده ﺑود ﮐﮫ ،ﻣردم ﻣﯾرزا ﮐﺎﻣران درﺑﺎﻧﺎن ﺣﺻﺎر را ﮔرﻓﺗﻧد و
ﭘﯾش ﻣﯾرزا ﮐﺎﻣران ﺑردﻧد ،اﯾﺷﺎن ﻓرﻣودﻧد ﮐﮫ در ﺑﻧد ﮐﻧﯾد ،ﺑﻌد ازﯾن ﻣردم
ﻣﯾرزا ﮐﺎﻣران ﺑﺎﻻی ﺣﺻﺎر رﻓﺗﻧد و اﺷﯾﺎ و اﺳﺑﺎب ﺑﯽ ﺷﻣﺎر اھل ﺣرم
ﺗﺎﻻن و ﺗﺎراج ﮐرده در ﺳر ﮐﺎر ﻣﯾرزا ﮐﺎﻣران ﺿﺑط و رﺑط ﻧﻣودﻧد و
ﺑﯾﮕﻣﺎن ﮐﻼن را در ﺧﺎﻧﮥ ﻣﯾرزا ﻋﺳﮑری ﻧﺷﺎﻧﻧد و در آﻧﺧﺎﻧﮫ را از ﺧﺷت
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و ﮔﭻ و ﻣﺎس ﻣﺳدود ﺳﺎﺧﺗﻧد و از ﺑﺎﻻی ﭼﮭﺎر دﯾواری ﺧﺎﻧﮫ ﻣذﮐور
ﺑﯾﮕﻣﺎن را آب و طﻌﺎم ﻣﯾدادﻧد و در ﺧﺎﻧﮫ ﮐﮫ ﻣﯾرزا ﯾﺎدﮔﺎر ﻧﺎﺻر ﻣﯾﺑودﻧد،
ﺧواﺟﮫ ﻣﻌظم را ﻧﺷﺎﻧﻧد و در ﻣﺣﻠﯽ ﮐﮫ ﺣرﻣﺎن ﺣﺿرت و ﺑﯾﮕﻣﺎن دﯾﮕر
ﺑودﻧد در آن ﻣﺣل اھل و ﻋﯾﺎل ﺧود را ﻓرﻣودﻧد و اھل و ﻋﯾﺎل و اطﻔﺎل
ﺳﭘﺎھﯾﺎﻧﯾﮑﮫ ﮔرﯾﺧﺗﮫ در ﻣﻼزﻣت ﺣﺿرت رﻓﺗﮫ ﺑودﻧد ،ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﺑﺳﯾﺎر ﺑد ﭘﯾش
آﻣدﻧد و ﺧﺎﻧﮥ ھرﮐدام آﻧﮭﺎ را ﺗﺎراج و ﺗﺎﻻن ﮐردﻧد و اھل و ﻋﯾﺎل ھرﮐدام
را ﺑﯾﮑﯽ ﺳﭘردﻧد ،ﭼون اﺳﺗﻣﺎع ﻧﻣودﻧد ﮐﮫ ،ﻣﯾرزا ﮐﺎﻣران از ﺑﮑﮭر آﻣده
ﭼﻧﯾن ﮐﺎرھﺎ ﮐردﻧد ،ﺣﺿـرت ﺑﺎز از ﻗﻠﻌﮥ ظﻔر و اﻧدراب ﺑﮫ دوﻟت و
ﺳﻌﺎدت ﻣﺗوﺟﮫ ﮐﺎﺑل ﺷدﻧد و ﻗﻠﻌﮥ ظﻔر ﺑﮫ ﻣﯾرزا ﺳﻠﯾﻣﺎن ﻋﻧﺎﯾت ﻓرﻣودﻧد،
ﭼون ﺣﺿرت ﺑﮫ ﻧواﺣﯽ ﮐﺎﺑل رﺳﯾدﻧد ،ﻣﯾرزا ﮐﺎﻣران ﺣﺿرت واﻟده و ﻣرا
از ﺧﺎﻧﮫ طﻠﺑﯾدﻧد و ﺣﺿرت واﻟده را ﺣﮑم ﮐردﻧد ﮐﮫ ،در ﺧﺎﻧـﮥ ﻗور ﺑﯾﮕﯽ
١٢٦

ﺑﺎﺷﻧد و ﻣرا ﮔﻔﺗﻧد ﮐﮫ اﯾن ھم ﺧﺎﻧﮥ ﺷﻣﺎﺳت ھﻣﯾﻧﺟﺎ ﺑﺎﺷﯾد ،ﻣن ﮔﻔﺗم ﮐﮫ
ﺑرای ﭼﮫ اﯾﻧﺟﺎ ﺑﺎﺷم در ﺟﺎی ﮐﮫ واﻟدۀ ﻣن ﺧواھد ﺑود ،ﻣن ﻧﯾز آﻧﺟﺎ ﺧواھم
ﺑـود اﯾﺷﺎن در ﺟواب ﻣن ﮔﻔﺗﻧد ﮐﮫ ،ﭘس ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﺧﺿر ﺧواﺟﮫ ﺧﺎن ﺧطﯽ
ﻧوﯾﺳﯾد ﮐﮫ آﻣده ﺑﻣﺎ ﻣﺣﻠق ﺷوﻧد و ﺧﺎطر ﺟﻣﻊ دارﻧد ،ﺑﻧوﻋﯽ ﮐﮫ ﻣﯾرزا
ﻋﺳﮑری و ﻣﯾرزا ھﻧدال ﺑرادران ﻣن اﻧد ،اﯾﺷﺎن ﻧﯾز ﺑرادر ﻣن اﻧد ﮐﮫ اﯾن
وﻗت ﻣدد اﺳت ،ﻣن در ﺟواب اﯾﺷﺎن ﮔﻔﺗم ﮐﮫ ،ﺣﺿور ﺧواﺟﮫ ﺧﺎن ﺳواد
ﻧدارد ﮐﮫ ،ﺧط ﻣرا ﺷﻧﺎﺳد و ﻣن ھرﮔز ﺧود ﻧﻧوﺷﺗﮫ ام ،در ﺑﯾرون از زﺑﺎن
ﻓرزﻧداﻧش ﻣﯾﻧوﯾﺳﻧد ،ھرﭼﮫ ﺑﺧﺎطر ﺷﻣﺎ ﺑرﺳد ﺑﻧوﯾﺳﯾد ،آﺧراﻻﻣر ﻣﮭدی
ﺳﻠطﺎن و ﺷﯾرﻋﻠﯽ را ﺑطﻠب ﺧﺎن ﻓرﺳﺗﺎدﻧد ،ﻣن در اواﯾل ﮔﻔﺗﮫ ﺑودم ﺑﮫ
ﺧﺎن ،ﮐﮫ ﺑرادران ﺗو ﭘﯾش ﻣﯾرزا ﮐﺎﻣران ﻣﯾﺑﺎﺷﻧد ،ﻣﺑﺎدا ﺗوھم ﺧﯾﺎل آن ﮐﻧﯽ

www.enayatshahrani.com
و ﭘﯾش اﯾﺷﺎن روی و ﺑﮫ ﺑرادران ﻣﺣﻠق ﺷوی ،زﻧﮭﺎر اﻟف زﻧﮭﺎر ﮐﮫ از
ﺣﺿرت ﺟداﯾﯽ را ﺧﯾﺎل ﻧﮑﻧﯽ ،ﺑﺎری ﺷﮑر اﻟﺣﻣد ﺑﻧوﻋﯽ ﮐﮫ ﮔﻔﺗﮫ ﺑودم،
ﺧﺎﻧﮫ ام ﺗﺟﺎوز ﻧﻧﻣود و ﺣﺿرت ﭘﺎدﺷﺎه ﮐﮫ ﺷﻧﯾدﻧد ،ﻣﮭدی ﺳﻠطﺎن و
ﺷﯾرﻋﻠﯽ را ﻣﯾرزا ﮐﺎﻣران ﺑﺎ آوردن ﺧﺿر ﺧواﺟﮫ ﺧﺎن ﻓرﺳﺗﺎده ،ﺣﺿرت
ﻧﯾز ﻗﻧﺑر ﺑﯾﮓ ﭘدر ﻣﯾرزا ﺣﺎﺟﯽ را ﺑطﻠب ﺧﺿر ﺧواﺟﮫ ﺧﺎن ﻓرﺳﺗﺎدﻧد ،در
آن آوان ،ﺧﺎن در ﺟﺎﮔﯾر ﺧود ﺑود ﮔﻔﺗﮫ ﻓرﺳﺗﺎدﻧد ،زﻧﮭﺎر اﻟف زﻧﮭﺎر ﮐﮫ ﺑﮫ
ﻣﯾرزا ﮐﺎﻣران ﻣﻠﺣق ﻧﺷود ،در ﻣﻼزﻣت ﻣﺎ ﺑﯾﺎﯾﯾد ،آﺧر ﺧﺿر ﺧواﺟﮫ ﺧﺎن
ﺑﻣﺟرد ﺷﻧﯾدن اﯾن ﺧﺑر و ﭘﯾﻐﺎم ﻓرح ،اﻧﺟﺎم ﻣﺗوﺟﮫ درﮔﺎه ﻓﻠﮏ ﺑﺎرﮔﺎه ﮔﺷت
و در ﻋﻘﺎﺑﯾن آﻣده ،ﻣﻼزﻣت ﮐرد آﺧر ﺣﺿرت از ﻣﻧﺎر ﮐﮫ ﮔذﺷﺗﻧد ،درﯾن
اﺛﻧﺎ ﺷﯾر اﻓﮑن ﭘدر ﺷﯾروﯾﮫ را ،ﻣﯾرزا ﮐﺎﻣران ﺗرﺗﯾب داده و ﺗرﮐﯾب ﮐرده،
ﺗﻣﺎم ﻟﺷﮑر ﺧود ھﻣراه ﮐرده ﭘﯾش ﻓرﺳﺗﺎدﻧد ﮐﮫ ،رﻓﺗﮫ ﺟﻧﮓ ﮐﻧد ﻣﺎﯾﺎن از
١٢٧

ﺑﺎﻻ ﻣﯾدﯾدﯾم ﮐﮫ او ﻧﻘﺎره زده از ﭘﯾش ﺑﺎﺑﺎ دﺳﺗﯽ ﻣﯾﮕذﺷت و ﻣﺎﯾﺎن ﻣﯾﮕﻔﺗﯾم
ﮐﮫ ﺧدا ﻧﺻﯾﺑب ﮐﻧد ﮐﮫ ﺗو رﻓﺗﮫ ﺟﻧﮓ ﮐﻧﯽ و ﮔرﯾﮫ ﻣﯾﮑردﯾم ،آﺧر ﭼون در
ﺑراﺑر دﯾﮫ اﻓﻐﺎﻧﺎن ﮐﮫ رﺳﯾد و ﻗراوﻻن روﺑرو ﮐﮫ ﺷدﻧد ،ﺑﻣﺟرد روﺑرو
ﺷدن ،ﻗراوﻻن ﺣﺿرت ﭘﺎدﺷﺎه  ،ﻗراوﻻن ﻣﯾرزاﯾﯽ را ﺑرداﺷﺗﻧد و اﮐﺛر
دﺳﺗﮕﯾر ﮐرده ،ﭘﯾش ﺣﺿرت آوردﻧد ،ﺣﺿرت ﺣﮑم ﮐردﻧد ،ﺑﮫ ﻣﻐوﻻن ﮐﮫ
آﻧﮭﺎ را ﭘﺎره ﭘﺎره ﮐردﻧد و اﮐﺛرﻣردم ﻣﯾرزا ﮐﺎﻣران ﮐﮫ ﺑﮫ ﺟﻧﮓ رﻓﺗﮫ
ﺑودﻧد ،ﺑدﺳت ﻣردم ﭘﺎدﺷﺎھﯽ اﺳﯾر ﺷدﻧد و دﺳﺗﮕﯾر ﮔﺷﺗﻧد و آن ﺣﺿرت
ﺑﻌﺿﯽ را ﮐﺷﺗﻧد و ﺑﻌﺿﯽ را درﺑﻧد ﮐردﻧد ،از آن ﻣﯾﺎن ﺟوﮔﯽ ﺧﺎن ﮐـﮫ از
اﻣراﯾﺎن ﻣﯾرزا ﮐﺎﻣران ﺑود او ﻧﯾز ﺑدﺳت اﻓﺗﺎد ،ﺣﺿرت ﭘﺎدﺷﺎه و ﻣﯾرزا
ھﻧدال در ﻣﻼزﻣت ﺣﺿرت ﺑﮫ ﻓﺗﺢ و ﻓﯾروزی ﺷﺎدﯾﺎﻧﮫ ﻧواﺧﺗﻧد ،و ﺑﮫ

www.enayatshahrani.com
ﮐوﮐﺑﮫ و دﺑدﺑﮫ در ﻋﻘﺎﺑﯾن درآﻣدﻧد و از ﺑرای ﺧود ﺧﯾﻣﮫ و ﺧرﮔﺎه و ﺑﺎرﮔﺎه
ﺑرﭘﺎ ﮐردﻧد و ﻣﯾرزا ھﻧدال را ﻣورﭼﺎل ﭘل ﻣﺳﺗﺎن ﺗﻌﯾﯾن ﻧﻣودﻧد و ﺑﮫ
اﻣراﯾﺎن ھرﺟﺎ ،ھرﺟﺎ ﻣورﭼﺎل ﺗﻌﯾﯾن ﮐردﻧد ،ﺗﺎ ﻣدت ھﻔت ﻣﺎه ﻣﺣﺎﺻره
داﺷﺗﻧد ،از ﻗﺿﺎ ،ﯾﮑروزی ﻣﯾرزا ﮐﺎﻣران از ﺣوﯾﻠﯽ در داﻻن ﻣﯾرﻓﺗﻧد ﮐﮫ،
ﺷﺧﺻﯽ از ﻋﻘﺎﺑﯾن ﺗﻔﻧﮓ اﻧداﺧت و اﯾﺷﺎن دوﯾده ﺧودرا در ﮐﻧﺎره ﮔرﻓﺗﻧد و
اﮐﺑر ﭘﺎدﺷﺎه را ﮔﻔﺗﻧد ﮐﮫ ،در روﺑرو ﺑرده ﻧﮕﺎه دارﯾد ،آﺧر ﻣردم ﺑﮫ ﻋرض
اﻗدس اﺷرف رﺳﺎﻧﯾدﻧد ﮐﮫ ،ﻣﯾرزا ﻣﺣﻣد اﮐﺑر را در روﺑرو ﻧﮕﺎھداﺷﺗﮫ اﻧد،
ﺣﺿرت ﻓرﻣودﻧد ﮐﮫ ،ﺗﻔﻧﮓ ﻧﯾﺎﻧدازﻧد ،ﺑﻌد ازﯾن ﻣردم ﭘﺎدﺷﺎھﯽ در
ﺑﺎﻻﺣﺻﺎر ،ﺗﻔﻧﮓ ﻧﻣﯽ اﻧداﺧﺗﻧد و از ﺷﮭر ﮐﺎﺑل ﻣردم ﻣﯾرزا ﮐﺎﻣران ﺑﮫ
ﻋﻘﺎﺑﯾن در ﻟﺷﮑر ﺣﺿرت ﺗﻔﻧﮓ ﻣﯽ اﻧداﺧﺗﻧد و ﻣردم ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ،ﻣﯾرزا
ﻋﺳﮑری را در ﺑراﺑر روﺑرو اﯾﺳﺗﺎده ﻣﯾﮑردﻧد و ﺳﭘﺎھﯾﺎن ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺷوﺧﯽ
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ﻣﯾﻧﻣودﻧد و ﻣردم ،ﻣﯾرزا ﮐﺎﻣران ھم از ﻗﻠﻌﮫ ﺑرآﻣده ﺟﻧﮓ ﻣﯾﮑردﻧد و از
ﺟﺎﻧﺑﯾن ﻣردم ﮐﺷﺗﮫ ﻣﯽ ﮔﺷت ،اﮐﺛر ﻣردم ﺣﺿر ﺗﻐﺎﻟب ﻣﯽ آﻣدﻧد ،دﯾﮕر از
ﻗﻠﻌﮫ دﻟﺑر ﻧﻣﯾﺑرآﻣدﻧد و ﺣﺿرت از ﻣﻼﺣظﮥ ﻋﯾﺎل و اطﻔﺎل و ﺑﯾﮕﻣﺎن و
ﻣردم و ﺣرﻣﺎن و ﺟﻣﺎﻋﮥ دﯾﮕر ﺗوپ و ﺿرب ﺟﻧﮓ ﻧﻣﯽ اﻧداﺧﺗﻧد و ﺑﮫ
ﺧﺎﻧﮫ ھﺎ آب را ﺗﻧﮓ ﻧﻣﯾﮑردﻧد ،ﭼون ﻣﺣﺎﺻره ﺑدور دراز اﻧﺟﺎم ﺷد،
ﺧواﺟﮫ دوﺳت ﺧﺎوﻧد ﻣدار ﺑﭼﮫ را در ﭘﯾش ﺣﺿرت ﻓرﺳﺗﺎدﻧد ﮐﮫ ،از ﺑرای
ﺧدا ﻣﯾرزا ﮐﺎﻣران ھرﭼﮫ اﻟﺗﻣﺎس ﻣﯾﮑﻧﻧد ﮐﮫ ﻗﺑول ﻓرﻣﺎﯾﻧد و ﺑﻧده ھﺎی ﺧدا
را از ﻣﺣﻧت ﺧﻼص ﺑﮑﻧﻧد .ﺣﺿرت از ﺑﯾرون از ﺑرای اﯾﺷﺎن ﻧﮫ ﮔوﺳﻔﻧد،
ھﻔت ﺷﯾﺷﮫ ﮔﻼب ،ﯾﮏ آب ﻟﯾﻣون و ھﻔت ﺗوﻗوز ﭘﺎرﭼﮫ و ﭼﻧد ﻧﯾﻣﮫ دوﺧﺗﮫ
ﻓرﺳﺗﺎدﻧد و ﻧوﺷﺗﻧد ﮐﮫ ،از ﺟﮭت اﯾﺷﺎن ﻧﻣﯾﺗواﻧم ﺑﮫ ﻗﻠﻌﮫ زور آورد ﮐﮫ،
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ﻣﺑﺎدا ﺑﮫ دﺷﻣﻧﺎن اﯾﺷﺎن ﺑﻧوﻋﯽ دﯾﮕر ﭘﯾش آﯾد و در آن اﯾﺎم ﺟﮭﺎن ﺳﻠطﺎن
ﺑﯾﮕم دوﺳﺎﻟﮫ ﺷده در ھﻣﺎن ﻗﺑل ﻓوت ﺷد و ﻣﯽ ﻧوﺷﺗﻧد ﮐﮫ اﮔر ﺑﮫ ﻗﻠﻌﮫ زور
آوردﯾم ،زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯾرزا ﻣﺣﻣد اﮐﺑر را ﭘﻧﮭﺎن ﺧواھد ﮐرد ،ﻏرض داﯾم در
ﺑﺎﻻﺣﺻﺎر ﻣردم از ﻧﻣﺎز ﺷﺎم ﺗﺎ ﺻﺑﺢ ﺣﺎﺿر ﺑﺎش و ﻏوﻏﺎ داﺷﺗﻧد ،ﺷﺑﯽ
ﮐﮫ ﻣﯾرزا ﮐﺎﻣران ﻣﯾﮕرﯾزﻧد ،ﻧﻣﺎز ﺷﺎم ﮔذﺷت ،ﺑﻠﮑﮫ ﺧﻔﺗن ﺷد ﮐﮫ ھﯾﭻ
ﻏوﻏﺎی ظﺎھر ﻧﺷد و ﮐوﺗﻠﯽ ﺑود ﮐﮫ از آﻧﺟﺎ ﻣردم ﭘﺎﯾﺎن ﺑﮫ ﺑﺎﻻ ﻣﯽ
ﺑرآﻣدﻧد ،در آن ﺣﯾن ﻣردم ﺷﮭر آرام و ﺗﺳﮑﯾن ﯾﺎﻓﺗﮫ ﺑودﻧد ﮐﮫ ،ﺑﮫ ﯾﮑﺑﺎر
آواز ﺟﯾﺑﮫ و ﺟوﺷن و زره ﺑرآﻣده ﮐﮫ ،ﺑﮫ ھﻣدﯾﮕر ﺧﺑر ﮐردﯾم ﮐﮫ ،ﻏﻠو
ﻣﯾﻧﻣﺎﯾﻧد ،در ﭘﯾش ﺟﻠو ﺧﺎﻧﮫ ﻗرﯾب ھزار ﮐس اﯾﺳﺗﺎده ﺑﺎﺷﻧد ﻣﺎﯾﺎن ھﻣﮫ دور
ھم ﺑودﯾم ،ﺑﯾﮑﺑﺎر ﺑﯾﺧﺑر ﺑرآﻣد و ﭘﺳر ﻗراﭼﮫ ﺧﺎن ﺑﮭﺎدر ﺧﺎن آﻣده ﺧﺑر
ﮐردﻧد ﮐﮫ ﻣﯾرزا ﻓرار ﻧﻣوده و ﺧواﺟﮫ ﻣﻌظم را از راه دﯾوار رﯾﺳﻣﺎن
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اﻧداﺧﺗﮫ ﺑرآوردﻧد و ﻣردم ﻣﺎﯾﺎن و ﺑﯾﮕﻣﺎن وﻏﯾره ﮐﮫ در ﺑﯾرون ﺑودﻧد و
دری ﮐﮫ ﺑﺎﻻی ﻣﺎﯾﺎن ﺑرآورده ﺑودﻧد ،وا ﮐردﻧد ،ﺑﯾﮕﮫ ﺑﯾﮕم ﻣﺑﺎﻟﻐﮫ ﮐردﻧد ﮐﮫ
ﺑروﯾم ﺑﺧﺎﻧﮫ ھﺎی ﺧود ،ﻣن ﮔﻔﺗم ﮐﮫ زﻣﺎﻧﯽ ﺻﺑر ﮐﻧﯾد از راه ﮐوﭼﮫ ﺑﺎﯾد
رﻓت و ﺷﺎﯾد ﮐﮫ ،از ﭘﯾش ﺣﺿرت ھم ﮐﺳﯽ آﯾد ﮐﮫ در اﯾن ﺿﻣن ﻋﻧﺑر
ﻧﺎظر آﻣد و ﮔﻔت ﮐﮫ ،ﺣﺿرت ﻓرﻣوده اﻧد ﮐﮫ ،ﺗﺎ ﻣن ﻧﯾﺎﯾم از آﻧﺧﺎﻧﮫ ھﺎ
ﻧﺑرآﯾﻧد ،زﻣﺎﻧﯽ ﮔذﺷﺗﮫ ﺑود ﮐﮫ ،ﺣﺿرت آﻣدﻧد و ﺑﮫ دﻟدارﺑﯾﮕم و ﺑﮫ ﻣن
درﯾﺎﻓﺗﻧد ،ﺑﻌد از آن ﺑﮫ ﺑﯾﮕﮫ ﺑﯾﮕم و ﺑﮫ ﺣﻣﯾده ﺑﺎﻧو ﺑﯾﮕم درﯾﺎﻓﺗﻧد و ﻓرﻣودﻧد
ﮐﮫ زود ازﯾن ﺧﺎﻧﮫ ﺑر آﯾﯾد ﮐﮫ دوﺳﺗﺎن را ﺧدا ازﯾن ﺗورﺧﺎﻧﮫ ﻧﮕﺎه دارد و
ﻧﺻﯾب دﺷﻣﻧﺎن ﺷود ﺑﮫ ﻧﺎظر ﻓرﻣودﻧد ﮐﮫ ،درﯾﮏ طرف ﺗو ﺑﺎش و در
ﯾﮑطرف ﺗردی ﺑﯾﮓ ﺧﺎن ﺑﺎﺷد و ﺑﯾﮕﻣﺎن را ﺑﮕذراﻧد ،آﺧر ھﻣﮫ آﻣدﻧد و
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آﻧﺷب در ﻣﻼزﻣت ﺣﺿرت ﺑودﯾم و از ﺧوﺷﺣﺎﻟﯽ ،ﺗﻣﺎم ﺷب در ﯾﮑزﻣﺎن
ﺻﺑﺎح ﺷد ،ﻣﺎه ﭼوﭼﮏ ﺑﯾﮕم و ﺧﺎﻧش آﻏﺎ و ﺣرﻣﺎن ﮐﮫ در ﻟﺷﮑر ھﻣراه
ﺣﺿرت آﻣده ﺑودﻧد ،درﯾﺎﻓﺗﯾم و وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﺣﺿرت ﺑﮫ ﺑدﺧﺷﺎن رﻓﺗﻧد ،ﻣﺎه
ﭼوﭼﮏ ﺑﯾﮕم دﺧﺗر زاﯾﯾدﻧد ،در ھﻣﺎن ﺷب در ﺧواب دﯾدﻧد ﮐﮫ ﻓﺧراﻟﻧﺳﺄ
ﻣﺎﻣﺎم و دوﻟت ﺑﺧت ھردو از در ،درآﻣده اﻧد و ﭼﯾزی آوردﻧد و ﭘﯾش ﻣن
ﮔذاﺷﺗﻧد ھرﭼﻧد ﺗﻔﮑر ﮐردﻧد ،ﻓرﻣودﻧد ﮐﮫ ،ﺗﻌﺑﯾر آن ﭼﮫ ﺑﺎﺷد ،آﺧر در
ﺧﺎطر رﺳﺎﻧﯾدﻧد ﮐﮫ ﭼون دﺧﺗر ﺷده اﺳت ،از ﻧﺎم ھردو ﯾﮑﯽ ﻧﺳﺄ و از
دﯾﮕری ﺑﺧت ﺑطرﯾق اﺧﺗﺻﺎر ﺑﺧت ﻧﺳﺄ ﺑﯾﮕم ﻧﺎم ﻧﮭﺎدﻧد ،ﻣﺎه ﭼوﭼﮏ ﺑﯾﮕم،
ﭼﮭﺎر دﺧﺗر و دو ﭘﺳر زاﯾﯾدﻧد ،ﺑﺧت ﻧﺳﺄ ﺑﯾﮕم و ﺳﮑﯾﻧﮫ ﺑﺎﻧو ﺑﯾﮕم و آﻣﻧﮫ
ﺑﺎﻧو ﺑﯾﮕم و ﻣﺣﻣد ﺣﮑﯾم ﻣﯾرزا و ﻓرخ ﻓﺎل ﻣﯾرزا ،و وﻗﺗـﯾﮑﮫ ﺣﺿرت
ﻣﺗوﺟﮫ ھﻧدوﺳﺗﺎن ﺷدﻧد ،ﻣﺎه ﭼوﭼﮏ ﺑﯾﮕم ﺣﺎﻣﻠﮫ ﺑودﻧد ،در ﮐﺎﺑل ﭘﺳر
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زاﯾﯾدﻧد ،ﻓرخ ﻓﺎل ﻣﯾرزا ﻧﺎم ﻧﮭﺎدﻧد و ﺑﻌد ازﭼﻧد ﮔﺎه از ﺧﺎﻧش آﻗﺎ ﭘﺳر ﺗوﻟد
ﺷد ،اﺑراھﯾم ﺳﻠطﺎن ﻣﯾرزا ﻧﺎم ﻧﮭﺎدﻧد و ﻣدت ﯾﮑﻧﯾم ﺳﺎل ﮐﺎﻣل ﺑﮫ دوﻟت و
ﺳﻌﺎدت در ﮐﺎﺑل ﺑﮫ ﻋﯾش و ﻋﺷرت ﮔذراﻧﯾدﻧد و ﻣﯾرزا ﮐﺎﻣران از ﮐﺎﺑل ﮐﮫ
ﻓرار ﻧﻣودﻧد ﺑﮫ ﺟﺎﻧب ﺑدﺧﺷﺎن رﻓﺗﻧد و در طﺎﻟﻘﺎن ﻣﯾﺑودﻧد و ﺣﺿرت در
اورﺗﮫ ﺑﺎغ ﻣﯾﺑودﻧد ،ﺻﺑﺎح ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﻣﺎز ﺑر ﺧواﺳﺗﻧد ﺧﺑرﺷد ﮐﮫ ،اﮐﺛر اﻣرای
ﻣﯾرزا ﮐﺎﻣران ﮐﮫ در ﻣﻼزﻣت ﺣﺿرت ﺑودﻧد ﮔرﯾﺧﺗﮫ رﻓﺗﻧد از ﺟﻣﻠﮫ
ﻗراﭼﮫ ﺧﺎن و ﻣﺻﺎﺣب ﺧﺎن و ﻣﺑﺎرز ﺧﺎن و ﺑﺎﺑوس و اﮐﺛر ﻧﺎﻣردان ﺷب
ﮔرﯾﺧﺗﮫ ﺑﮫ ﺑدﺧﺷﺎن رﻓﺗﻧد و ﺑﮫ ﻣﯾرزا ﮐﺎﻣران ﻣﻠﺣق ﺷدﻧد ،ﺣﺿرت در
ﺳﺎﻋت ﻧﯾﮏ ﻣﺗوﺟﮫ ﺑدﺧﺷﺎن ﺷدﻧد و ﻣﯾرزا ﮐﺎﻣران را در طﺎﻟﻘﺎن ﻣﺣﺎﺻره
ﮐردﻧد ﺑﻌد از ﭼﻧد ﮔﺎه ،ﻣﯾرزا ﮐﺎﻣران اطﺎﻋت و ﻓرﻣﺎﻧﺑرداری ﻗﺑول ﮐرده
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و آﻣده ﺣﺿرت را ﻣﻼزﻣت ﮐرده ،ﮐوﻻب را ﺣﺿرت ﺑﮫ ﻣﯾرزا ﮐﺎﻣران
دادﻧد و ﻗﻠﻌﮥ ظﻔر را ﺑﮫ ﻣﯾرزا ﺳﻠﯾﻣﺎن دادﻧد و ﻗﻧدھﺎر را ﺑﮫ ﻣﯾرزا ھﻧدال،
طﺎﻟﻘﺎن را ﺑﮫ ﻣﯾرزا ﻋﺳﮑری ﻋﻧﺎﯾت ﻓرﻣودﻧد ،روزی در ﮐﺷم ﺧرﮔﺎه
دوﺧﺗﮫ ﺑودﻧد و اﺟﺗﻣﺎع ﺑرادران ﺷد ،ﺣﺿرت ھﻣﺎﯾون ﭘﺎدﺷﺎه و ﻣﯾرزا
ﮐﺎﻣران و ﻣﯾرزا ﻋﺳﮑری و ﻣﯾرزا ھﻧدال و ﻣﯾرزا ﺳﻠﯾﻣﺎن ﭼﻧد ﺗوره ﮐﮫ
در ﻣﻼزﻣت ﺣﺿرت ﭘﺎدﺷﺎه ﻧﺷﺳﺗﮫ اﻧد ﻓرﻣودﻧد ﮐﮫ ،آﻓﺗﺎﺑﮫ ﭼﻼﺑﭼﯽ ﺑﯾﺎرﯾد
ﮐﮫ دﺳت ﺷﺳﺗﮫ ھﻣﮫ ﺑﮫ ﯾﮑﺟﺎ طﻌﺎم ﺑﺧورﯾم ،ﺣﺿرت ﭘﺎدﺷﺎه دﺳت ﺷﺳﺗﻧد و
ﻣﯾرزا ﮐﺎﻣران دﺳت ﺷﺳﺗﻧد ،ﺑﺳﺎل ﻧﺳﺑت ﻣﯾرزا ﻋﺳﮑری و ﻣﯾرزا ھﻧدال،
ﻣﯾرزا ﺳﻠﯾﻣﺎن ﮐﻼن ﺑودﻧد ،ﺑﺟﮭت ﺗﻌظﯾم آﻓﺗﺎﺑﮫ و ﭼﻼﺑﭼﯽ ھردو ﺑرادران
ﭘﯾش ﻣﯾرزا ﺳﻠﯾﻣﺎن ﻧﮭﺎدﻧد و ﺑﻌد از دﺳت ﺷﺳﺗن ﻣﯾرزا ﺳﻠﯾﻣﺎن ﺑﯾﻧﯽ ﺧودرا
ﺣرﮐﺗﯽ ﺑدی ﮐرد ،ﻣﯾرزا ﻋﺳﮑری و ﻣﯾرزا ھﻧدال ﺑﺳﯾﺎر درﺷت ﭘﯾش آﻣدﻧد
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ﮔرﯾﺳت اوﻻ ً ﻣﺎﯾﺎن ﭼﮫ ﺣد دارﯾم ﮐﮫ ،در
،
و ﮔﻔﺗﻧد ﮐﮫ ،اﯾن ﭼﮫ روﺳﺗﺎﯾﯽ
ﺣﺿور ﺣﺿرت ﭘﺎدﺷﺎه دﺳت ﺑﺷوﯾﯾم ،اﻣﺎ ﭼون ﻋﻧﺎﯾت ﻓرﻣودﻧد و ﺣﮑم
ﻧﻣودﻧد ،ﻧﺗواﻧﺳﺗم ﺗﻐﯾر ﺣﮑم ﮐرد ،اداھﺎی ﺑﯾﻧﯽ ﺟﻧﺑﺎﻧﯽ ﭼﮫ ﻣﻌﻧﯽ دارد ،آﺧر
ﻣﯾرزا ﻋﺳﮑری و ﻣﯾرزا ھﻧدال ﺑﯾرون آﻣده ،دﺳت ﺷﺳﺗﮫ آﻣده ﻧﺷﺳﺗﻧد و
ﻣﯾرزا ﺳﻠﯾﻣﺎن ﺑﺳﯾﺎر ﺷرﻣﻧده ﺷده و ھﻣﮫ در ﯾﮏ دﺳﺗرﺧوان طﻌﺎم ﺧوردﻧد
و ﺣﺿرت درﯾن ﻣﺟﻠس اﯾن ﺣﻘﯾر را ﯾﺎد ﻓرﻣودﻧد و ﺑﮫ ﺑرادران ﺧود ﮔﻔﺗﮫ
اﻧد ﮐﮫ در ﻻھور ،ﮔﻠﺑدن ﺑﯾﮕم ﮔﻔﺗﮫ ﺑودﻧد ﮐﮫ اﯾن آرزو دارم ﮐﮫ ھﻣﮫ
ﺑرادران را ﯾﮑﺟﺎ ﺑﺑﯾﻧم و از ﺻﺑﺎح ﮐﮫ ﻧﺷﺳﺗﮫ اﯾم ھﻣﺎن ﺳﺧن ﺑﺧﺎطرم
ﻣﯾرﺳد ،اﻧﺷﺎﷲ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺟﻣﻌﯾت ﻣﺎ را ﺣق ﺳﺑﺣﺎﻧﮫ و ﺗﻌﺎﻟﯽ در اﻣﺎن ﺧود
دارد و ﺑﮫ ﺧدا روﺷن اﺳت ﮐﮫ در ﺿﻣﯾر ﻣن اﯾن ﻧﯾﺳت ﮐﮫ زﯾﺎن ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﯽ
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ﺑطﻠﺑم ،ﭼﮫ ﺟﺎی آﻧﮑﮫ زﯾﺎن ﺑرادران را ﻣﯽ طﻠﺑﯾده ﺑﺎﺷم ،اﻧﺷﺎﷲ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺑﮫ
ھﻣﮫ ﺷﻣﺎﯾﺎن ﺧدای ﺗﻌﺎﻟﯽ ھﻣﯾن ﺗوﻓﯾق ﮐراﻣت ﮐﻧد ﮐﮫ ،ﻣواﻓق و ﯾﮏ ﺟﮭت
ﺑﺎﺷﯾد و در ﻣﯾﺎﻧﮥ ﻣردم ﻋﺟب ﺷور و ﺷوق و ﺧوﺷﺣﺎﻟﯽ روی داده ﺑود،
ﭼراﮐﮫ اﮐﺛر اﻣراﯾﺎن و ﻧوﮐران ھم ﺧوﯾش و ﺑرادر ﯾﮑدﯾﮕر ﺑودﻧد از ﻣﻣر
ﺟداﯾﯽ ﺻﺎﺣﺑﺎن ﺧود ،آﻧﮭﺎ ھم از ﯾﮑدﯾﮕر ﺟدا ،ﺑﻠﮑﮫ ﺗﺷﻧﮥ ﺧون ﯾﮑدﯾﮕر
ﺑودﻧد ،اﻟﺣﺎل ھﻣﮫ ﯾﮑﺟﺎ ﺧوﺷﺣﺎﻟﯽ ﺗﻣﺎم ﻣﯾﮕذراﻧﯾدﻧد و از ﺑدﺧﺷﺎن ﮐﮫ
آﻣدﻧد ،ﯾﮑﻧﯾم ﺳﺎل در ﮐﺎﺑل ﺑودﻧد ،ﺑﻌد از آن ﻋزم ﺟزم ﺑﻠﺦ ﻧﻣودﻧد و در
ﺑﺎغ دﻟﮕﺷﺎ ﻣﻧزل ﻓرﻣودﻧد و دوﻟﺗﺧﺎﻧﮥ ﺣﺿرت را در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺎغ ﻣذﮐور
روﺑرو ﺑرﭘﺎ ﮐردﻧد و ﺑﯾﮕﻣﺎن درﺣوﯾﻠﯽ ﮐﻠﯽ ﺑﯾﮓ ،ﭼون ﻧزدﯾﮏ ﺑود آﻧﺟﺎ
ﻓرود آﻣدﻧد ،ﺑﮫ ﺣﺿرت ﺑﺎز ﺑﻌرض رﺳﺎﻧﯾدﻧد ﮐﮫ آﯾﺎ رواج ﭼطور ﻣﯽ
ﺑرآﻣده ﺑﺎﺷد ،ﺣﺿرت ﻓرﻣودﻧد ،ﭼون ﮐﮫ ﺑﮫ ﻟﺷﮑر ﻣﯾروﯾم ﺑراه ﮐوه داﻣن
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روﯾم ﺗﺎ ﺷﻣﺎﯾﺎن ﺑرآﻣده ،رواج را ﺑﮫ ﺑﯾﻧﯾد ،ﻧﻣﺎز دﯾﮕری ﺑود ﮐﮫ ﺣﺿرت
ﺳوار ﺷده ،در ﺑﺎغ دﻟﮕﺷﺎ آﻣدﻧد و ﺣوﯾﻠﯽ ﮐﻠﯽ ﺑﯾﮓ ﮐﮫ ﺑﯾﮕﻣﺎن در آن
ﺑودﻧد ،ﻧزدﯾﮏ ﺑود و آﻧﺟﺎ ﺳرﮐوب ﺑود ،ﺣﺿرت آﻣده اﯾﺳﺗﺎدﻧد ،ﺑﯾﮕﻣﺎن
ھﻣﮫ دﯾدﻧد و ﺑرﺧواﺳﺗﻧد و ﮐورﻧش ﮐردﻧد و ﺑﮫ ﻣﺟرد ﮐورﻧش ﮐردن
ﺑﯾﮕﻣﺎن ﺣﺿرت ﺑدﺳت ﻣﺑﺎرک ﺧود اﺷﺎرت ﮐردﻧد ﮐﮫ ،ﺑﯾﺎﯾﯾد ﻓﺧراﻟﻧﺳﺄ
ﻣﺎﻣﺎ و اﻓﻐﺎﻧﯽ آﻏﺎﭼﮫ ،ﭘﯾﺷﺗرک ﻣﯾرﻓﺗﻧد و در داﻣن ﮐوه ﺑﺎغ دﻟﮕﺷﺎ ﺟوی
ﺑوده اﺳت ،اﻓﻐﺎﻧﯽ آﻏﺎﭼﮫ از ﺟوی ﻣذﮐور ﻧﺗواﻧﺳت ﮔذﺷت و اﻓﻐﺎﻧﯽ آﻏﺎﭼﮫ
از اﺳپ اﻓﺗﺎد ،از ﺑرای آن ﺳﺎﻋﺗﯽ ﻣﻌطل ﮐردﻧد ،آﺧراﻻﻣر ﺑﻌد از ﺳﺎﻋﺗﯽ
ﺑﻣﻼزﻣت اﺷرف اﻗـدس ﻣﺷرف ﮔﺷﺗﯾـم و ﻣـﺎه ﭼـوﭼـﮏ ﺑﯾـﮕم ﻧﺎداﻧﺳﺗـﮫ
اﺳپ اش اﻧدک ﺑﻠﻧد رﻓت از ﺑرای آن ﺣﺿرت ﺑﺳﯾﺎر اﻋراض ﮐردﻧد ،ﺑﺎغ
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ﻣذﮐور در ﺑﻠﻧدی ﺑود و ھﻧوز دﯾوارھﺎ ﻧﮑرده ﺑودﻧد ،درﯾن اﺛﻧﺎ در ﭼﮭرۀ
ﻣﺑﺎرک ﺣﺿرت ﮐﻠﻔﺗﯽ ﭘدﯾد آﻣده ،ﻓرﻣودﻧد ﮐﮫ ،ﺷﻣﺎﯾﺎن ﺑروﯾد و ﻣن اﻓﯾون
ﺧورده و اﯾن ﮐﻠﻔت را ﺗﺳﮑﯾن داده ﺧواھم آﻣد ،ﻣﺎﯾﺎن ﺑﻔرﻣودۀ ﺣﺿرت
اﻧدک راھـﯽ رﻓﺗـﮫ ﺑودﯾـم ﮐـﮫ ،ﺣﺿـرت ﺗﺷرﯾـف آوردﻧـد ،در واﻗـﻊ ﮐﻠﻔت
ﺑﺎ ﻟﮑﯾﮫ ﺑرطرف ﺷده و ﺧوﺷﺣﺎل و ﻓرح ﻧﺎک آﻣدﻧد ،ﺷب ﻣﮭﺗﺎب ﺑود،
ﺣﺿرت و ﺣﮑﺎﯾﺎت ﮐرده ﻣﯾرﻓﺗﻧد و ﺧﺎﻧش آﻏﺎﭼﮫ و ظرﯾف ﮔوﯾﻧده و ﺳرو
ﺳﮭﯽ و ﺷﺎھم آﻏﺎ ،آھﺳﺗﮫ آھﺳﺗﮫ ﻧﻘش ﻣﯽ ﮔﻔﺗﻧد ﺗﺎ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻟﻐﻣﺎن رﺳﯾدﻧد،
ﺧﯾﻣﮫ و ﺧرﮔﺎه و ﺑﺎرﮔﺎه ﭘﺎدﺷﺎھﯽ و ﭼﺎدرھﺎی ﺑﯾﮕﻣﺎن ھﻧوز ﻧﯾﺎﻣده ﺑود ،در
آن وﻗت ﭼﺎدر ﻣﮭرآﻣﯾز آﻣده ﺑود و ﺣﺿرت و ھﻣﮥ ﻣﺎﯾﺎن و ﺣﻣﯾده ﺑﺎﻧو
ﺑﯾﮕم ﻧﯾز درھﻣﺎن ﭼﺎدر در ﻣﻼزﻣت ﺣﺿرت ﺗﺎ دو ﭘﮭر و ﺳﮫ ﮔﮭری ﺷب
ﻧﺷﺳﺗﮫ ﺑودﯾم آﺧر در ﭼﺎدر ﻣذﮐور در ﻣﻼزﻣت آن ﻗﺑﻠﮥ ﺣﻘﯾﻘﯽ ﺧواب
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ﮐردﯾم و ﺻﺑﺎح ﻣﯾﺧواﺳﺗﻧد ﮐﮫ رﻓﺗﮫ در ﮐوه رو اﺟرا ﺑﮫ ﺑﯾﻧﯾد ،ﭼون اﺳﭘﺎن
ﺑﯾﮕﻣﺎن در دﯾﮫ ﺑودﻧد ،ﺗﺎ آﻣدن اﺳﭘﺎن وﻗت ﺳﯾر ﮔذﺷت ،ﺣﮑم ﮐردﻧد ﮐﮫ ،در
ﺑﯾرون اﺳپ ھرﮐس ﮐﮫ ﺑﺎﺷد ﺑﯾﺎرﯾد ،اﺳﭘﺎن را ﮐﮫ آوردﻧد ،ﻓرﻣودﻧد ،ﺳوار
ﺷوﯾد ،ﺑﯾﮕﮫ ﺑﯾﮕم و ﻣﺎه ﭼوﭼﮏ ﺑﯾﮕم ،ھﻧوز ﺳر و ﭘﺎ ﻣﯾﭘوﺷﯾدﻧد ،ﻣن ﺑﮫ
ﺣﺿرت ﻋرض ﮐردم ﮐﮫ اﮔر ﺣﮑم ﺷود ﻣن رﻓﺗﮫ آﻧﮭﺎ را ﺑﯾﺎرم ،ﻓرﻣودﻧد
زودﺗر ﺑرو و ﻣن ﺑﯾﺎر ،ﻣن ﺑﮫ ﺑﯾﮕم و ﻣﺎه ﭼوﭼﮏ ﺑﯾﮕم وﻏﯾره ﺣرﻣﮭﺎی
دﯾﮕر ﮔﻔﺗم ،ﺑﻧدۀ ﺳر ﺣﺿرت ﺷوم ﭼﮫ ﺑﺎﻻ اﻧﺗظﺎر ﻣﯾدھد ،اﯾﻧﮭﺎ را ﺑﮫ
ﻣﺣﺻﻠﯽ ﺗﻣﺎم ﻣﯽ آوردم ﮐﮫ ﺣﺿرت از روﺑروی ﻣﺎ ﺗﺷرﯾف آوردﻧد و
ﻓرﻣودﻧد ،ﮔﻠﺑدن ﺣﺎﻻ ﺧود وﻗت ﺳﯾر ﮔذﺷت ﺗﺎ ﺑﮫ آﻧﺟﺎ رﺳﯾدن ھوا ﮔرم
ﺧواھد ﺷد ،اﻧﺷﺎﷲ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻧﻣﺎز ﭘﯾﺷﯾن را ادا ﮐرده ﺧواھﯾم رﻓت و ﺧرﮔﺎھﯽ
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ﮐﮫ ﺑﮫ ھﻣﺎن ﺧرﮔﺎه ﺣﻣﯾده ﺑﺎﻧو ﺑﯾﮕم آﻣده ﻧﺷﺳﺗﻧد ،ﺑﻌد از ﻧﻣﺎز ﭘﯾﺷﯾن ﺗﺎ
اﺳﭘﺎن را آوردﻧد ﻣﯾﺎن دو ﻧﻣﺎز ﺷد ،درﯾن طور وﻗت ﺗﺷرﯾف ﺑردﻧد ،در
داﻣﻧﮑوه ھرﺟﺎ رواج ﺑرگ ﺑرآورده ﺑود ،در آن دره ھﺎ ﮔﺷت و ﺳﯾر
ﻣﯾﮑردﻧد ﮐﮫ ﺷﺎم ﺷد در ھﻣﺎن ﺟﺎ ﭼﺎدر و ﺧرﮔﺎه ﺑرﭘﺎ ﮐرده آﻣده ﻧﺷﺳﺗﻧد،
آﻧﺷب در آﻧﺟﺎ ﻧﯾز ﺑﮫ ﻋﯾش و ﻋﺷرت ﺑﮭم ﮔذراﻧﯾدﯾم و ﻣﺎﯾﺎن ھﻣﮫ در
ﻣﻼزﻣت آن ﻗﺑﻠﮥ ﺣﻘﯾﻘﯽ ﺑودﯾم ،ﺻﺑﺎح وﻗت ﻧﻣﺎز ﺑﯾرون ﺗﺷرﯾف ﺑردﻧد و از
ﺑﯾرون ﺑﮫ ﺑﯾﮕﮫ ﺑﯾﮕم و ﺣﻣﯾده ﺑﺎﻧو ﺑﯾﮕم و ﻣﺎه ﭼوﭼﮏ ﺑﯾﮕم و ﺑﮫ ﻣن و ﺑﮫ
ھﻣﮫ ﺑﯾﮕﻣﺎن ﻋﻠﯾﺣده ﺧط ﻧوﺷﺗﻧد ﮐﮫ ،ﺑﮫ ﮔﻧﺎه ﺧود ﻗﺎﯾل ﺷده ﻋذر ﺧواھﯽ
ﻧوﯾﺳﯾد ،اﻧﺷﺎﷲ در ﻓرﺿﮫ ﯾﺎ در اﺳﺗﺎﻟﯾف ﺧﯾر ﯾﺎد ﮐرده ،ﻣﺗوﺟﮫ ﻟﺷﮑر
ﺧواھم ﺷد و اﮔرﻧﮫ ﺑﺧدا ﺳﭘردﯾم ،آﺧر ھﻣﮫ ﻋذرﺧواھﯽ ﻧوﺷﺗﮫ ﺑﺧدﻣت
اﻗدس اﺷرف ﻓرﺳﺗﺎدﻧد ،ﻋﺎﻗﺑت اﻻﻣر ﺣﺿرت و ھﻣﮫ ﺑﯾﮕﻣﺎن ﺳوار ﺷده از
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ﻟﻐﻣﺎن ﺑﮫ ﺑﮭزادی آﻣدﯾم و ﺷب ھرﮐس ﺑﮫ ﻣﻧزل ﺧود رﻓت و ﺻﺑﺎح آن
طﻌﺎم ﻧوش ﺟﺎن ﮐردﻧد و ﻧﻣﺎز ﭘﯾﺷﯾن ﺳوار ﺷده ﺑﮫ ﻓرﺿﮫ آﻣدﻧد ﺣﻣﯾده ﺑﺎﻧو
ﺑﯾﮕم ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮥ ﻣﺎﯾﺎن ﻧﮫ ﻧﮫ ﮔوﺳﻔﻧد ﻓرﺳﺗﺎدﻧد و ﯾﮏ روز ﭘﯾﺷﺗرک ﺑﯽ ﺑﯽ
دوﻟت ﺑﺧت در ﻓرﺿﮫ آﻣده ﺑود و ﺧوردی واﻓر ،ﺷﯾر ،ﺟﻐرات و ﺷﯾره
ﺷرﺑت وﻏﯾره طﯾﺎر ﮐرده ﺑودﻧد ،آﻧﺷب ﺑﻌﯾش ﮔذراﻧﯾده ،ﺻﺑﺎح ﺑر ﺑﺎﻻی
ﻓرﺿﮫ ﺛرﺛر آب ﺧوﺑﺳت آﻧرا اﺳﺗﺎﻟﯾف رﻓﺗﮫ و ﺳﮫ روز دﯾﮕر در اﺳﺗﺎﻟﯾف
ﺑودﻧد و ﺑﻌد از آن ﮐوچ ﮐرده در ﺳﻧﮫ ﻧﮫ ﺻد و ﭘﻧﺟﺎه وھﺷت ) (٩٥٨
ﻣﺗوﺟﮫ ﺑﻠﺦ ﺷدﻧد و از ﮐوﺗل ﮐﮫ ﮔذﺷﺗﻧد ﺑﮫ ﻣﯾرزا ﮐﺎﻣران ،ﻣﯾرزا ﺳﻠﯾﻣﺎن و
ﻣﯾرزا ﻋﺳﮑری ﻓرﻣﺎن ھﺎی طﻠب ﻓرﺳﺗﺎدﻧد ﮐﮫ ،ﻣﺎ ﻣﺗوﺟﮫ ﺟﻧﮓ اوزﺑﯾﮏ
ﺷدﯾم ،وﻗت ﯾﮑﺟﮭﺗﯽ و ﺑرادرﯾﺳت ﻣﯽ ﺑﺎﯾد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳرﻋت ﺗﻣﺎم ﺑرﺳﯾد،
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ﻣﯾرزا ﺳﻠﯾﻣﺎن و ﻣﯾرزا ﻋﺳﮑری آﻣده ﺑﮫ ﺣﺿرت ﻣﻠﺣق ﺷدﻧد ،ﮐوچ ﺑﮫ
ﮐوچ ﻣﺗوﺟﮫ ﺷده ﺑﮫ ﺑﻠﺦ رﺳﯾدﻧد ،ﭘﯾر ﻣﺣﻣدﺧﺎن در ﺑﻠﺦ ﺑود و درھﻣﺎن روز
اول ،ﻣردم ﭘﯾر ﻣﺣﻣد ﺧﺎن ﺑرآﻣده ،ﺟﻧﮓ ﺻف ﮐردﻧد ،ﻟﺷﮑر ﭘﺎدﺷﺎھﯽ
ﻏﺎﻟب آﻣد و ﻣردم ﭘﯾر ﻣﺣﻣد ﺧﺎن ﺷﮑﺳت ﺧورده ،در ﺷﮭر درآﻣدﻧد ﺻﺑﺎح
آن ،ﭘﯾر ﻣﺣﻣد ﺧﺎن ﻗرارداده ﺑود ﮐﮫ ﭼﻐﺗﺎی زور اﺳت ﻣن ﻧﻣﯾﺗواﻧم ﺟﻧﮓ
ﮐرد ،ﺑﮭﺗر اﺳت ﮐﮫ ﺑرآﻣده ﺑروم ﮐﮫ اﻣراﯾﺎن ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﯾﮑﯽ ﺑﮫ ﻋرض
رﺳﺎﻧﯾد ﮐﮫ ﯾورت ﭼرﮐﯾن ﺷده اﺳت ،اﮔر ازﯾن ﻣﻧزل ﺑرﺧواﺳﺗﮫ دﺷت
ﻣﻧزل ﻧﻣﺎﯾﻧد ﻣﻧﺎﺳب اﺳت ﺣﺿرت ﺣﮑم ﻓرﻣودﻧد ﭼﻧﯾن ﺑﮑﻧﻧد .ﺑﻣﺟرد ﮐﮫ
دﺳت ﺑﮫ ﺑﺎر و ﺑﺎرﺧﺎﻧﮫ ﻧﮭﺎدﻧد ،دﯾﮕر ﻣردم ﺗﻼﺗوف ﺷدﻧد و ﭼﻧد ﮐس ﻣﻧﺎدی
ﮐرد و ﺑﻣردم ﮐس ﺑس ﻧﯾﺎﻣد ،ﭼون ﺧواﺳت اﻟﮭﯽ ﭼﻧﯾن ﺑود ،ﺑﯽ ﺟﮭت ﻏﻧﯾم
و ﺗﻘرﯾب و ﺑﯽ واﺳطﮫ ﻣردم راھﯽ ﺷدﻧد ،ﺑﮫ اوزﺑﯾﮏ ﺧﺑر رﺳﯾد ﮐﮫ ﻟﺷﮑر
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ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﮐوچ ﮐرد ،اوزﺑﯾﮏ در ﺗﻌﺟب ﺷد و ﯾﺳﺎوﻻن ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ھرﭼﻧد ﮐﮫ
ﺳﻌﯽ ﮐردﻧد ﺑﮫ رﯾزه ﭘﺎس ﻧﮫ آﻣدﻧد و ﺑﮫ ﻣﻧﻊ ﮐردن ﻧﺷد ،ﻣردم راھﯽ ﺷدﻧد
ﺣﺿرت ﻣدﺗﯽ اﯾﺳﺗﺎدﻧد ،آﺧر دﯾدﻧد ﮐﮫ ﮐس ﻧﻣﺎﻧد ،ﺿرور ﺷد ﺣﺿرت ھم
روان ﺷدﻧد و ﻣﯾرزا ﻋﺳﮑری و ﻣﯾرزا ھﻧدال را ﺧﺑر ﻧﺑود ﮐﮫ ،ﻟﺷﮑر
ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺑرھم ﺧورده اﺳت اﯾﻧﮭﺎ ﺳوار ﺷده آﻣدﻧد ،دﯾدﻧد ﮐﮫ در ﻟﺷﮑرﮔﺎه
ﮐﺳﯽ ﻧﻣﺎﻧده و اوزﺑﯾﮏ در ﭘﯽ ﺑرآﻣدن اﺳﺗﺎﯾﻧﮭﺎ ﻧﯾز ﺑطرف ﻗﻧدوز راھﯽ
ﺷدﻧد ،ﺣﺿرت اﻧدک راھﯽ آﻣده ﺑودﻧد ﮐﮫ اﯾﺳﺗﺎدﻧد و ﮔﻔﺗﻧد ﮐﮫ ،ﺑرادران ﺗﺎ
ﺣﺎل ﻧﯾﺎﻣدﻧد ﻣن ﭼطور ﭘﯾش روم ﺑﮫ ﺑﻌﺿﯽ اﻣرا وﻏﯾره ﮐﮫ در ﻣﻼزﻣت
ﺑودﻧد ﻓرﻣودﻧد ﮐﮫ ﮐﺳﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ از ﻣﯾرزاﯾﺎن ﺧﺑر ﺑﯾﺎرد ھﯾﭼﮑس ﺟواب
ﻧداد و ﻧرﻓت ،ﺑﻌد از آن از ﻗﻧدوز از ﻣردم ﻣﯾرزا ﺧﺑر آﻣد ،ﻋرض داﺷت
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ﮐرده اﻧد ﮐﮫ ﺷﻧﯾده ﺷد ﮐﮫ ﺷﮑﺳت واﻗﻊ ﺷده ﻧداﻧﺳﺗم ﮐﮫ ﺑﮑدام طرف رﻓﺗﻧد،
اﯾن ﺧط ﮐﮫ ﺑدﺳت ﺣﺿرت اﻓﺗﺎد ،ﺑﺳﯾﺎر ﺑﯾطﺎﻗﺗﯽ ﮐردﻧد ،ﺧﺿر ﺧواﺟﮫ
ﺧﺎن ﮔﻔﺗﮫ اﮔرﺣﮑم ﺷود ﻣن ﺧﺑر ﺑﯾﺎرم ﭘﺎدﺷﺎه ﻓرﻣودﻧد ،رﺣﻣت ﺑﺎد اﻧﺷﺎﷲ
ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﻣﯾرزا ﺑﮫ ﻗﻧدوز رﻓﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،ﺑﻌد از دو روز ﺧﺿر ﺧواﺟﮫ ﺧﺎن
ﺧﺑر ﻣﯾرزا ھﻧدال را ﺑﮫ ﺣﺿرت آورد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺻﺣت و ﺳﻼﻣت در ﻗﻧدوز
رﺳﯾدﻧد ،اﯾن ﺧﺑر را ﮐﮫ ﺣﺿرت ﺷﻧﯾدﻧد ﺑﺳﯾﺎر ﺧوﺷﺣﺎل ﺷدﻧد و ﻣﯾرزا
ﺳﻠﯾﻣﺎن را ﺑﺟﺎی ﺧود ﮐﮫ ﻗﻠﻌﮥ ظﻔر ﺑﺎﺷد ،رﺧﺻت ﮐردﻧد و ﺧود ﺑﮫ ﮐﺎﺑل
آﻣدﻧد ﻣﯾرزا ﮐﺎﻣران ﮐﮫ در ﮐوﻻب ﺑودﻧد ،ﺗرﺧﺎن ﺑﯾﮕﮫ ﻧﺎم ﻋورﺗﯽ ،ﻋِ ﯾﺎر و
ﻣﮑﺎره ﺑود ﺑﮫ ﻣﯾرزا ﮐﺎﻣران راه ﻧﻣوده ﮐﮫ ﺑﮫ ﺣرم ﺑﯾﮕم اظﮭﺎر ﻋﺎﺷﻘﯽ
ﺑﮑﻧﯾد ﮐﮫ درﯾن ﻣﺻﻠﺣت ھﺎﺳت ،ﻣﯾرزا ﮐﺎﻣران ھم ﺑﮫ ﮔﻔﺗﮫ آن ﻧﺎﻗص اﻟﻌﻘل
ﺧطﯽ و روﭘﺎﮐﯽ ﺑدﺳت ﺑﯾﮕﯽ آﻏﺎ ﺑﮫ ﺣرم ﺑﯾﮕم ﻓرﺳﺗﺎدﻧد ،اﯾن ﻋورت ﺧط
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و روﭘﺎک را ﺑرده ﭘﯾش ﺣرم ﺑﯾﮕم ﻧﮭﺎد و ﻣﻼزﻣت ﻣﯾرزا ﮐﺎﻣران و اﺷﺗﯾﺎق
ﺑﺳﯾﺎر اظﮭﺎر ﮐرد ،ﺣرم ﺑﯾﮕم ﮔﻔت ﮐﮫ ﺣﺎﻻ اﯾن ﺧط و روﭘﺎک را
ﻧﮕﮭدارﯾد ،ھرﮔﺎه ﻣﯾرزاﯾﺎن از ﺑﯾرون ﺑﯾﺎﯾﻧد اﯾن ﺧط و روﭘﺎک را ﺑﯾﺎرﯾد
ﺑﯾﮕﯽ آﻏﺎ در ﭘﯽ ﮔرﯾﮫ و زاری و ﻣﻼﯾﻣت ﮐﮫ ﻣﯾرزا ﮐﺎﻣران اﯾن ﺧط و
روﭘﺎک ﺑﺷﻣﺎ ﻓرﺳﺗﺎده و ﻣدت ھﺎﺳت ﮐﮫ ﺑر ﺷﻣﺎ ﻋﺎﺷق اﺳت و ﺷﻣﺎ ازﯾن
ﺑﺎﺑت ﺑﯽ ﻣـروﺗﯽ ﻣﯾﮑﻧﯾد ،ﺣـرم ﺑﯾﮕـم ﺑﻧﯾـﺎد اﻋراض و ﺷدت ﺗﻣـﺎم ﻧﻣوده،
ﻓﯽ اﻟﺣﺎل ﻣﯾرزا ﺳﻠﯾﻣﺎن و ﻣﯾرزا اﺑراھﯽ ﻣرا طﻠﺑﯾده ﮔﻔت ﮐﮫ ،ﻣﯾرزا
ﮐﺎﻣران ﻧﺎﻣردی ھﺎی ﺷﻣﺎﯾﺎن را داﻧﺳﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ ﺑﻣن ھﻣﭼو ﺧطﯽ ﻧوﺷﺗﮫ
واﻗﻌﮑﮫ ﻣن ﻻﯾق اﯾن ﺑودم ﮐﮫ ﻣرا ﭼﻧﯾن ﻧوﯾﺳد ،ﻣﯾرزا ﮐﺎﻣران ﺑرادر ﮐﻼن
ﺗو ﺑﺎﺷد و ﻣن ﺑﺟﺎی ﮐﻠﯾن اﯾﺷﺎن ﺑﺎﺷم ﻣرا ازﯾن ﺑﺎﺑت ﺧطﯽ ﻓرﺳﺗد ،ﺑﮕﯾرﯾد
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و اﯾن زﻧﮑﮫ را ﭘﺎره ﭘﺎره ﺳﺎزﯾد ﺗﺎ ﺑر دﯾﮕران ﻋﺑرت ﺷود و ھﯾﭼﮑس ﺑر
اھل و ﻋﯾﺎل ﮐﺳﯽ ﺑﮫ ﭼﺷم ﺑد ﺧﯾﺎل ﻓﺎﺳد ﻧﮑﻧد و از زن آدﻣﯾزاده ﭼﮫ
ﻣﻧـﺎﺳب ﮐﮫ ھﻣﭼـو ﭼﯾـزھﺎی ﻧـﺎﻻﯾق ﺑﯾﺎرد و از ﻣـن و ﭘﺳر ﻣـن ﻧﺗرﺳد و
ﻓﯽ اﻟﺣﺎل ﺑﯾﮕﯽ آﻏﺎ ﺑﯽ ﺑﯽ دوﻟت ﺧون ﮔرﻓﺗﮫ را ﭘﺎره ﭘﺎره ﮐردﻧد و ﻣﯾرزا
ﺳﻠﯾﻣﺎن و ﻣﯾرزا اﺑراھﯾم ازﯾن ﺟﮭت ﺑﮫ ﻣﯾرزا ﮐﺎﻣران ﺑد ﺷدﻧد ،ﺑﻠﮑﮫ دﺷﻣن
ﺷدﻧد و ﺑﮫ ﺧدﻣت ﺣﺿرت ﻧوﺷﺗﻧد ﮐﮫ ﻗﺻد ﻣﺧﺎﻟﻔت دارد و ﻣﺧﺎﻟﻔت ازﯾن
ﺻرﯾﺣﺗر ﻧﻣﯾﺑﺎﺷد ﮐﮫ ،درﺣﯾن ﺗوﺟﮫ ﺑﻠﺦ در ﻣﻼزﻣت ھﻣراه ﻧرﻓﺗﮫ ﺑﻌد از
آن ﻣﯾرزا ﮐﺎﻣران در ﮐوﻻب از ﺗو ھم ھراﺳﯾده ،ھﯾﭻ ﻋﻼﺟﯽ ﺑﮭﺗر ازﯾن
ﻧﯾﺎﻓﺗﻧد ﮐﮫ ﺧودرا ﺑﮕوﺷﮥ ﺑﮑﺷﻧد ،اﺑواﻟﻘﺎﺳم ﻣﯾرزا ﭘﺳر ﺧودرا ﭘﯾش ﻣﯾرزا
ﻋﺳﮑری ﻓرﺳﺗﺎدﻧد و ﻋﺎﯾﺷﮫ ﺳﻠطﺎن ﺑﯾﮕم دﺧﺗر ﺧودرا ﻣﯾرزا ﮐﺎﻣران
ھﻣراه ﮔرﻓﺗﮫ ﺑﺟﺎﻧب طﺎﻟﻘﺎن ﻣﯾرﻓت و ﺧﺎﻧم ﮐوچ ﻣﯾرزا ﮐﺎﻣران ﺑود ﺑﮫ او
١٣٧

ﮔﻔﺗﻧد ﮐﮫ ﺷﻣﺎ و دﺧﺗر ﺷﻣﺎ از ﻋﻘب ﺑﯾﺎﯾﯾد در ھرﺟﺎ ﮐﮫ ﻗرار ﺧواھم ﮔرﻓت،
ﺷﻣﺎ را ﺧواھم طﻠﺑﯾد ،اﻣﺎ ﺗﺎ آن زﻣﺎن ﺷﻣﺎ در ﺧوﺳت و اﻧدراب رﻓﺗﮫ
ﻧﺷﯾﻧﯾد ،ﺧﺎﻧم ﻣذﮐور ﺑﺎ ﺧﺎﻧﺎن اوزﺑﯾﮏ ﻗراﺑت داﺷت ،در ﻣﯾﺎن آن اوزﺑﮑﺎن
از ﺧوﯾﺷﺎن آن ﺑوده ﺑﮫ اوزﺑﮑﺎن ﻣﻌﻠوم ﮐرده و ﻓﮭﻣﺎﻧﯾده ﮐﮫ اﮔر ﻏرض
اوﻟﭼﮫ اﺳت ،ﻣﺎل و داه و ﻏﻼم دارﯾم ﺑﺑرﯾد و ﺿﻌﻔﺎ را ﮔذارﯾد ﮐﮫ،
ﺑرادرزادۀ ﻋﺎﯾﺷﮫ ﺳﻠطﺎن ﺧﺎﻧم اﮔر ﻓردا ﺷﻧود از ﺷﻣﺎ اﻟﺑﺗﮫ ﺧواھد رﻧﺟد،
ﺑﮫ ﺻد ﻣﮑر و ﺣﯾﻠﮫ و ﺑﮫ ﺻد ﺣﯾراﻧﯽ و ﺑﯽ ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ از ﺑﻧد اوزﺑﯾﮏ
ﺧﻼص ﺷده در ﺧوﺳت و اﻧدراب رﺳﯾده در آﻧﺟﺎھﺎ ﻣﯾﺑودﻧد و ﻣﯾرزا
ﮐﺎﻣران از ﺷﮑﺳت ﺑﻠﺦ اطﻼع ﯾﺎﻓﺗﮫ ﮐﮫ ،ﺣﺿرت درﺑﺎره ﻣن ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﻣﻠﺗﻔت
ﺑودﻧد ﻧﯾﺳﺗﻧد و از ﮐوﻻب ﺑرآﻣده ﺑﮫ ھر طرف ﻣﯾﮕﺷت ،درﯾن اﺛﻧﺎ ﺣﺿرت
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از ﮐﺎﺑل ﺑرآﻣده ﺑطرف دﺷت ﻗﺑﭼﺎق ﮐﮫ رﺳﯾدﻧد ﻏﺎﻓل در ﺟﺎی ﭘﺳت ﻓرود
آﻣده ﺑودﻧد ﮐﮫ ﻣﯾرزا ﮐﺎﻣران از ﺟﺎی ﺑﻠﻧدی ﺑﯾﮑﺑﺎر ﻣﺳﻠﺢ و ﻣﮑﻣل ﺷده
آﻣده ﺑر ﺳر دﺷﻣﻧﺎن ﺣﺿرت رﯾﺧﺗﻧد ﭼون ﺧواﺳت اﻟﮭﯽ ﭼﻧﯾن ﺑود ﯾﮏ
ﮐور ﺑﺎطن ،ﮔردن ﺷﮑﺳﺗﮫ ،ظﺎﻟم ﺳﺗﻣﮕﺎر ،ﺑدﺑﺧت ﻧﺎﺑﮑﺎر ﺑﮫ ﺣﺿرت
ﭘﺎدﺷﺎه زﺧم اﻧداﺧت و ﺑﮫ ﺳر ﻣﺑﺎرک اﯾﺷﺎن رﺳﯾده و ﺗﻣﺎم ﭘﯾﺷﺎﻧﯽ و ﭼﺷم
ھﺎی ﻣﺑﺎرک اﯾﺷﺎن ﺑﺧون آﻟوده ﺷده ﺑود ،ﺑﮫ طرﯾﻘﯽ ﮐﮫ در ﺟﻧﮓ ﻣﻐوﻻن
ﺑﺳر ﻣﺑﺎرک ﺣﺿرت ﻓردوس ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﺎﺑر ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﻐوﻟﯽ زﺧم زده و طﺎﻗﯽ
و دﺳﺗﺎر ﺑرﯾده ﻧﺷد ،اﻣﺎ ﺳر ﻣﺑﺎرک اﯾﺷﺎن ﻣﺟروح ﺷده ،ﺣﺿرت ھﻣﺎﯾون
ﭘﺎدﺷﺎه داﯾم ﺗﻌﺟب ﻣﯾﻧﻣودﻧد و ﻣﯾﮕﻔﺗﻧد ﮐﮫ ﻋﺟب ﺳر اﺳت ﮐﮫ طﺎﻗﯽ و
دﺳﺗﺎر ﺑرﯾده ﻧﺷود و ﺑﮫ ﺳر زﺧم رﺳد ﻏرض ﺑﮫ ﺳر ﻣﺑﺎرک اﯾﺷﺎن ھﻣﺎن
طور ﺷد ،ﺣﺿرت ﺑﻌد از ﺷﮑﺳت دﺷت ﻗﺑﭼﺎق ﺑﮫ ﺑدﺧﺷﺎن رﻓﺗﻧد و ﻣﯾرزا
١٣٨

ھﻧدال و ﻣﯾرزا ﺳﻠﯾﻣﺎن و ﻣﯾرزا اﺑراھﯾم آﻣده ﺣﺿرت را ﻣﻼزﻣت ﮐردﻧد و
ﺣﺿرت ﺑﮑﺎﺑل رﻓﺗﻧد و ﻣﯾرزاﯾﺎن در دوﻟﺗﺧواھﯽ ﯾﮑدل و ﯾﮑﺟﮭﺗﮫ ﺷده در
ﻣﻼزﻣت ﺑودﻧد ﮐﮫ ،ﻣﯾرزا ﮐﺎﻣران ﻣﺗوﺟﮫ ﺷدﻧد ،ﺣﺿرت ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﮫ ﺣرم
ﺑﯾﮕم ﮔﻔﺗﮫ ﻓرﺳﺗﺎدﻧد ﮐﮫ ﮐﻠﯾن را ﺑﮕوﯾﯾد ﮐﮫ ﺑزودی زود ﻟﺷﮑر و ﻣردم
ﺑدﺧﺷﺎن را ﺳﺎﻣﺎن ﻧﻣوده ﻓرﺳﺗﯾد و ﺑﯾﮕم در اﻧدک روز اﻧدک ﻓرﺻﺗﯽ ﭼﻧد
ھزار ﮐس را اﺳپ و ﯾراق دادﻧد و اھﺗﻣﺎم و ﺳﺎﻣﺎن ﻧﻣوده و ﺑﮫ ھﻣراه ﺧود
ﺗﺎ ﮐوﺗل آورده و از آﻧﺟﺎ ﻟﺷﮑر را ﭘﯾش ﻓرﺳﺗﺎدﻧد ﺧود ﻣراﺟﻌت ﻧﻣودﻧد و
ﻟﺷﮑر ﻣذﮐور آﻣده ﺑﮫ ﺣﺿرت ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﻠﺣق ﺷدﻧد ،در ﭼﺎرﮐﺎران و ﻗراﺑﺎغ
ﺑﮫ ﻣﯾرزا ﮐﺎﻣران ﺟﻧﮓ ﺷد ،ﻟﺷﮑر ﺣﺿرت ﻏﺎﻟب آﻣده و ﻓﺗﺢ ﮐردﻧد و
ﻣﯾرزا ﮐﺎﻣران را ﺷﮑﺳت دادﻧد ،ﻣﯾرزا ﮐﺎﻣران ﮔرﯾﺧﺗﮫ ﺑﮫ ﺗﻧﮕﯾﮭﺎ و
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ﻟﻣﻐﺎﻧﺎت رﻓت و آق ﺳﻠطﺎن ﮐﮫ داﻣﺎد ﻣﯾرزا ﮐﺎﻣران ﺑود ﮔﻔﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺷﻣﺎ
داﯾم ﺑﮫ ﺣﺿرت ھﻣﺎﯾون ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺧﺎﻟﻔت ﭘﯾش ﻣﯽ آﯾﯾد ﭼﮫ ﻣﻌﻧﯽ دارد،
ﻣﻧﺎﺳب ﻧﯾﺳت ،ﯾﺎ اطﺎﻋت و ﻓرﻣﺎﻧﺑرداری ﺣﺿرت ﺑﮑﻧﯾد ﯾﺎ ﻣرا رﺧﺻت
ﺑدھﯾد ﮐﮫ ﻣردم از ﻣﺎﯾﺎن ﻣﯾداﻧﻧد ،ﻣﯾرزا ﮐﺎﻣران ﺑﮫ آق ﺳﻠطﺎن درﺷﺗﯽ ﮐرده
ﮔﻔت ﮐﮫ ،ﮐﺎر ﻣن ﺑﺟﺎی رﺳﯾده ﮐﮫ ﺗو ﺑﮫ ﻣن ﻧﺻﯾﺣت ﮐﻧﯽ ،آق ﺳﻠطﺎن ھم
از روی درﺷﺗﯽ ﮔﻔت ،اﮔر ﻣن در ﭘﯾش ﺷﻣﺎ ﺑﺎﺷم ،ﺣﻼل ﻣن ﺣرام ﺑﺎﺷد و
آق ﺳﻠطﺎن ھﻣﺎن زﻣﺎن ﺟدا ﺷده و در ﺑﮑﮭر رﻓت و ﺑﮫ ﮐوچ ﺧود ھﻣراه
ﺷده ﺑود ﮐﮫ ،ﻓرﻣﺎن ﻣﯾرزا ﮐﺎﻣران ﺑﮫ ﺷﺎه ﺣﺳﯾن ﻣﯾرزا رﺳﯾد ﮐﮫ ،آق
ﺳﻠطﺎن ﻣﺎرا رﻧﺟﺎﻧﯾده رﻓﺗﮫ اﺳت ،اﮔر در آﻧﺟﺎ آﻣده ﺑﺎﺷد اورا ﻧﮕذارﯾد ﮐﮫ
ﺑﮫ زن ﺧود ھﻣراه ﺷود و ﮐوچ اورا از و ﺟدا ﺳﺎزﯾد و او را ﺑﮕوﯾﯾد ﮐﮫ
ھرﺟﺎ ﻣﯾﺧواھﯽ ﺑرو ،ﺑﻣﺟرد رﺳﯾدن ﻓرﻣﺎن ﺷﺎه ﺣﺳﯾن ﻣﯾرزا ،ﺣﺑﯾﺑﮫ ﺑﯾﮕم
١٣٩

را از ﺗﺻرف آق ﺳﻠطﺎن ﺟدا ﺳﺎﺧﺗﮫ و ﺳﻠطﺎن را ﺑﮫ ﻣﮑﮫ ﻣﻌظﻣﮫ رﺧﺻت
ﮐرده ،در ھﻣﺎن ﺟﻧﮓ ﭼﺎرﮐﺎران ،ﻗراﭼﮫ ﺧﺎن و اﮐﺛر ﻣردم ﻧﺎﻣﯽ ﻣﯾرزا
ﮐﺎﻣران ﮐﺷﺗﮫ ﺷدﻧد و ﻋﺎﯾﺷﮫ ﺳﻠطﺎن ﺑﯾﮕم و دوﻟت ﺑﺧت آﻏﺎ ﭼﮫ ﮔرﯾﺧﺗﮫ ﺑﮫ
ﺟﺎﻧب ﻗﻧدھﺎر ﻣﯾرﻓﺗﻧد ﮐﮫ ،از ﺗﮑﯾﮥ ﺣﻣﺎر ﻣردم ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﮔرﻓﺗﮫ آوردﻧد و
ﻣﯾرزا ﮐﺎﻣران ﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺎن ھﻣراه ﺷده ،در ﻣﯾﺎن اﻓﻐﺎﻧﺎن ﻣﯾﺑود و ﺣﺿرت
ﭘﺎدﺷﺎه ﮔﺎه ﮔﺎھﯽ ﺑدﯾدن ﺑﺎغ ﻧﺎرﻧﺞ ﻣﯾرﻓﺗﻧد ،در آن ﺳﺎل ﻧﯾز ﺑدﺳﺗور ﺳﺎﺑق
ﺑدﯾدن ﻧﺎرﻧﺞ در ﺗﻧﮕﯾﮭﺎ رﻓﺗﻧد و ﻣﯾرزا ھﻧدال در ﻣﻼزﻣت ﺑودﻧد و از
ﺣرﻣﺎن ،ﺑﯾﮕﮫ ﺑﯾﮕم و ﺣﻣﯾده ﺑﺎﻧو ﺑﯾﮕم و ﻣﺎه ﭼوﭼوک ﺑﯾﮕم وﻏﯾره اﮐﺛر
ﺣرﻣﺎن ھﻣراه ﺑودﻧد و ﭘﺳر ﻣن ﺳﻌﺎدت ﯾﺎر در آﻧروزھﺎ ﺑﯾﻣﺎر ﺑود ،ﺑﻧﺎﺑرآن
ﻣن ﻧﺗواﻧﺳﺗم رﻓت ،روزی در ﻧواﺣﯽ ﺗﻧﮕﯾﮭﺎ ،ﺣﺿرت ﭘﺎدﺷﺎه در ﺷﮑﺎر
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ﺑودﻧد و ﻣﯾرزا ھﻧدال در ﻣﻼزﻣت ﺑود ،ﺑﺳﯾﺎر ﺷﮑﺎر ﺧوب ﺑود طرﻓﯽ ﮐﮫ
ﻣﯾرزا ﺷﮑﺎر رﻓﺗﮫ ﺑودﻧد ،ﺣﺿرت ھم آﻧطرف آﻣدﻧد ،ﻣﯾرزا ﺷﮑﺎر ﺑﺳﯾﺎر
ﮐردﻧد ،ﻣﯾرزا ﺑدﺳﺗور ﭼﻧﮕﯾزﺧﺎن ھﻣﮫ ﺷﮑﺎر ﺧود را ﺑﮫ ﺣﺿرت ﭘﯾﺷﮑش
ﮐردﻧد ﮐﮫ در ﺗوره ﭼﻧﮕﯾزﺧﺎن رﺳم ﭼﻧﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺧوردان ﺑﮫ ﺑزرﮔﺎن
ﺧود ﭼﻧﯾن ﭘﯾش ﻣﯽ آﯾﻧد ،ﻏرض ھﻣﮫ ﺷﮑﺎرھﺎی ﺧود را ﭘﯾﺷﮑش ﺣﺿرت
ﮐرده ﺑﻌد از آن ﺑﺧﺎطر ﻣﯾرزا رﺳﯾده ﮐﮫ ﺣﺻﮥ ﺧواھران ھم ﺑﻣﺎﻧد ﺑﺎز
ﺧواھران ﮔﻠﮫ ﻧﮑﻧﻧد ،ﭘﺎرۀ دﯾﮕر ﺷﮑﺎر ﺑﮑﻧم ﮐﮫ ﺑرای ﺧواھران ﺣﺻﮫ
ﺑﺑرم ،ﻣﯾرزا ﺑﺎز ﺑﮫ ﺷﮑﺎر ﻣﻘﯾد ﺷده اﻧد ﯾﮑﺑﺎره ﺷﮑﺎر ﮐرده ،ﺑرﮔﺷﺗﮫ ﻣﯽ
آﻣدﻧد ﮐﮫ ﻣﯾرزا ﮐﺎﻣران ﮐﺳﯽ را ﺗﻌﯾﯾن ﮐرده ﺑودﻧد ،آﻧﮑس ﺳر راه را
ﮔرﻓﺗﮫ و ﻣﯾرزا ازﯾن ﻏﺎﻓل ﺗﯾری زد و آن ﺗﯾر ﺑﮫ ﮐﺗف ﻣﺑﺎرک اﯾﺷﺎن
رﺳﯾده از ﻣﻼﺣظﮫ آﻧﮑﮫ ﻣﺑﺎدا ﺧواھران ﺑﺎ ﻣن ﺑﺎ ﺣرﻣﺎن ﻣن ﺷﻧﯾده ﺑﯾطﺎﻗﺗﯽ
١٤٠

ﺑﮑﻧﻧد ،ﻓﯽ اﻟﺣﺎل ﻧوﺷﺗﮫ ﻓرﺳﺗﺎدﻧد ﮐﮫ ،رﺳﯾده ﺑود ﺑﻼﯾﯽ وﻟﯽ ﺑﺧﯾر ﮔذﺷت.
ﺷﻣﺎﯾﺎن ﺧﺎطرھﺎ ﺧود را ﺟﻣﻊ دارﯾد ﮐﮫ ﻣن ﺑﮫ ﺻﺣت و ﻋﺎﻓﯾت ھﺳﺗم،
ﻏرض ھوا ﮐﮫ ﮔرم ﺷد ﺣﺿرت ﺑرﮔﺷﺗﮫ ﺑﮫ ﮐﺎﺑل آﻣدﻧد و ﻣدت ﯾﮑﺳﺎل
ﮔذﺷت ،زﺧم ﺗﯾر ﺑﮭﺗر ﺷد ،ﺑﻌد از ﯾﮑﺳﺎل ﺧﺑر آﻣد ﮐﮫ ﻣﯾرزا ﮐﺎﻣران ﺑﺎز
ﺟﻣﻌﯾت ﮐرده ،اﺳﺗﻌداد ﺟﻧﮓ دارد ،ﺣﺿرت ﻧﯾز ﺳﺎﻣﺎن ﺟﻧﮓ ﻧﻣوده
ﻣﺗوﺟﮫ ﺗﻧﮕﯾﮭﺎ ﺷدﻧد و ﻣﯾرزا ھﻧدال در ﻣﻼزﻣت ﺣﺿرت را ﻣﯽ ﺷدﻧد،
وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﻧﮕﯾﮭﺎ ﺑﮫ دوﻟت و ﺳﻌﺎدت رﻓﺗﮫ ﻧزوﻻ ﺟﻼل ﻓرﻣودﻧد و
ﺟﺎﺳوﺳﺎن ھر زﻣﺎن و ھر ﺳﺎﻋت ﺧﺑر ﻣﯽ آوردﻧد ﮐﮫ ،ﻣﯾرزا ﮐﺎﻣران ﻗرار
داد اﺳت اﻣﺷب ﺷﺑﺧون ﺑﺎﯾد رﯾﺧت ،ﻣﯾرزا ھﻧدال آﻣده ﺑﮫ ﻋرض ﺣﺿرت
رﺳﺎﻧﯾدﻧد و ﮐـﻧﮑﺎش دادﻧـد ﮐـﮫ ،ﺣﺿـرت درﯾن ﺑﻠﻧـدی ﺑﺎﺷﻧـد و ﺑـرادرم
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ﺟﻼل اﻟدﯾن ﻣﺣﻣد اﮐﺑر ﭘﺎدﺷﺎه در ﻣﻼزﻣت ھﻣراه ﺑﺎﺷﻧد ،ﺗﺎ درﯾن ﺑﻠﻧدی
ﻣردم ﺑﺎ اﺣﺗﯾﺎط ﭼوﮐﯽ ﺑدھﻧد و ﺧود ﻣردم ﺧودرا طﻠﺑﯾده ﺑﮫ ھر ﮐدام
ﻋﻠﯾﺣده ،ﻋﻠﯾﺣده دﻟداری و دﻻﺳﺎ ﮐرده ﮐﮫ ھﻣﮫ آن ﺧدﻣت ھﺎ ﯾﮑطرف و
ﺧدﻣت اﻣﺷب ﯾﮑطرف ،اﻧﺷﺎﷲ آﻧﭼﮫ ﺣﺳب اﻟدﻋﺎی ﺷﻣﺎﯾﺎﻧﺳت ﺑﮫ ھﻣﺎن
روش ﺳر اﻓراز ﺧواھﯾد ﺷد ،ھﻣﮫ را ﺟﺎﺑﺟﺎ ﻧﺷﺎﻧده و ﺑرای ﺧود ﺟﯾﺑﮫ ﺟﺎﻣﮫ
و طﺎﻗﯽ و دوﺑﻠﻐﮫ طﻠﺑﯾدﻧد ،ﺗوﺷﮑﭼﯽ ﺑﻘﭼﮫ را ﺑرداﺷﺗﮫ ﺑود ﮐﮫ ،ﺷﺧﺻﯽ
ﻋطﺳﮫ زد ،ﺗوﺷﮑﭼﯽ ﺑﻘﭼﮫ را ﺳﺎﻋﺗﯽ ﻧﮕﮭداﺷت ﭼون ﻣﻌطل ﺷد ﮐﺳﯽ را
ﺑرای ﺗﺄﮐﯾد ﻓرﺳﺗﺎدﻧد ﭼون ﺑﮫ ﺗﺄﮐﯾد ﺗﻣﺎم آوردﻧد ،ﺧود ﭘرﺳﯾدﻧد ﮐﮫ ﭼرا
ﻣﻌطل ﮐردی ،ﺗوﺷﮑﭼﯽ ﻋرض ﮐرد ﮐﮫ ،ﺑﻘﭼﮫ را ﺑرداﺷﺗﮫ ﺑودم ﮐﮫ
ﺷﺧﺻﯽ ﻋطﺳﮫ زد ،ﺑﻧﺎﺑرآن ﺑﻘﭼﮫ را ﺑﺎزﻣﺎﻧدم و ازﯾن ﺳﺑب ﻣﻌطل ﺷد،
ﻓرﻣودﻧد ﮐﮫ ﻏﻠط ﮐردی ،ﺑﮕو اﻧﺷﺎﷲ ﺷﮭﺎدت ﻣﺑﺎرک ﺑﺎﺷد و ﺑﺎز ﮔﻔﺗﻧد،
١٤١

ﯾﺎران ھﻣﮫ ﮔواه ﺑﺎﺷﻧد ﮐﮫ از ﺟﻣﯾﻊ ﭼﯾزھﺎی ﺣرام و از اﻓﻌﺎل ھﺎی
ﻧﺎﺷﺎﯾﺳﺗﮫ ﺗوﺑﮫ ﮐردم ﺣﺎﺿران ﻓﺎﺗﺣﮫ ﺧواﻧده و ﻣﺑﺎرﮐﺑﺎد ﮔﻔﺗﻧد ،ﻓرﻣودﻧد
ﻧﯾﻣﭼﮫ ﺟﺎﻣﮥ ﺟﯾﺑﮫ ﺑﯾﺎر ،ﭘوﺷﯾده در ﭘﯾش ﺧﻧدق رﻓﺗﻧد و ﺑﮫ ﺳﭘﺎھﯾﺎن
ﻣرداﻧﮕﯽ ﻧﻣودﻧد و ﺗﺳﻠﯽ دادﻧد ،درﯾن اﺛﻧﺎ طﺑﻘﭼﯽ ﻣﯾرزا ھﻧدال آواز ﻣﯾرزا
را ﮐﮫ ﺷﻧﯾدﻧد ،ﻓرﯾﺎد ﺑرآورد ﮐﮫ ﻣرا ﺑﮫ ﺷﻣﺷﯾر ﮔرﻓﺗﻧد ،ﻣﯾرزا ﺑﻣﺟرد
ﺷﻧﯾدن از اﺳپ ﻓروز آﻣده و ﺑدو ﮔﻔﺗﻧد ،ﯾﺎران اﯾن از ﻣرداﻧﮕﯽ دور اﺳت
ﮐﮫ طﺑﻘﭼﯽ ﻣﺎ را در ﺗﮫ ﺷﻣﺷﯾر ﺑﮕﯾرﻧد و ﻣﺎ ﮐﻣﮏ ﻧﮑﻧﯾم و ﺧود در ﺧﻧدق
ﻓرود آﻣدﻧد و ﺳﭘﺎھﯾﺎن ھﯾﭼﮑدام از اﺳپ ﻓرود ﻧﯾﺎﻣدﻧد و ﻣﯾرزا دوﺑﺎر از
ﺧﻧدق ﺑرآﻣدﻧد و ﺣﻣﻠﮫ ھﺎ ﮐردﻧد ،در ھﻣﺎن ﺗردد ﺷﮭﯾد ﺷدﻧد ،ﻧﻣﯾداﻧم ﮐﮫ
ﮐدام ظﺎﻟم ﺑر رﺣم آن ﺟوان ﮐم آزار را ﺑﮫ ﺗﯾﻎ ظﻠم ﺑﯾﺟﺎن ﮐرده ،ﮐﺎﺷﮑﯽ
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ﺑدل و دﯾدۀ ﻣن ﯾﺎ ﺑﮫ ﺳﻌﺎدت ﯾﺎر ﭘﺳر ﻣن ﯾﺎ ﺑﮫ ﺧﺿر ﺧواﺟﮫ ﺧﺎن ،آن ﺗﯾﻎ
ﺑﯾدرﯾﻎ ﻣﯾرﺳﯾد ،آه ﺻد آه ،اﻓﺳوس و درﯾﻎ ،ھزار درﯾﻎ ای درﯾﻐﺎ ای
درﯾﻎ ،آﻓﺗﺎﺑم ﺷد ﻧﮭﺎن در زﯾر ﻣﯾﻎ– ﻏرض ﮐﮫ ﻣﯾرزا ھﻧدال در ﺧدﻣت و
دﻟﺳوزی ﺣﺿرت ﺟﺎﻧﺳﭘﺎری ﮐرده ،ﻣﯾرﺑﺎﺑﺎ دوﺳت ﻣﯾرزا را ﺑرداﺷﺗﮫ در
دوﻟﺗﺧﺎﻧﮥ ﻣﯾرزا آورد و ﺑﮫ ھﯾﭼﮑس اظﮭﺎر ﻧﮑرد و ﺑﮫ ﯾﺳﺎوﻻن آورده در
دروازه ﻧﺷﺎﻧد و ﮔﻔت ،ھرﮐﮫ ﺑﯾﺎﯾد و ﺑﭘرﺳد ﺑﮕوﯾﯾد ﮐﮫ زﺧم ﻣﯾرزا ﮐﺎری
اﺳت و ﺣﮑم ﺣﺿرت اﺳت ﮐﮫ ھﯾﭼﮑس ﻧﮫ درآﯾد و ﺑﻌرض ﺣﺿرت
ﭘﺎدﺷﺎه آﻣده رﺳﺎﻧﯾد ﮐﮫ ،ﻣﯾرزا ھﻧدال زﺧﻣﯽ ﺷده اﻧد ،ﺣﺿرت ﭘﺎدﺷﺎه اﺳپ
طﻠﺑﯾدﻧد ﮐﮫ رﻓﺗﮫ ﻣﯾرزا را ﺑﺑﯾﻧم ،ﻣﯾرﻋﺑداﻟﺣﯽ ﮔﻔﺗﮫ ﮐﮫ زﺧم اﯾﺷﺎن ﮐﺎرﯾﺳت
و رﻓﺗن ﺣﺿرت ﻣﻧﺎﺳب ﻧﯾﺳت ،ﺣﺿرت ﻓﮭﻣﯾدﻧد و ھرﭼﻧد ﮐﮫ ﺧودرا ﺣﻔظ
ﮐردﻧد ،ﻧﺗواﻧﺳﺗﻧد و ﺑﯾطﺎﻗﺗﯽ ﻧﻣودﻧد ،ﺟوﺳﺎھﯽ ﺟﺎﮔﯾر ﺧﺿر ﺧواﺟﮫ ﺧﺎن
١٤٢

ﺑود ،ﺣﺿرت ﺧﺿر ﺧواﺟﮫ ﺧﺎن را طﻠﺑﯾده ﻓرﻣودﻧد ﮐﮫ ،ﻣﯾرزا ھﻧدال را
در ﺟوﺳﺎھﯽ ﺑرده ،اﻣﺎﻧت ﻧﮕﺎه دارﯾد ،ﺧﺎن ﻣﮭﺎر ﺷﺗر را ﮔرﻓﺗﮫ ﺑﮫ ﻓرﯾﺎد و
ﻓﻐﺎن و ﺟزع و ﻓزع ﮐرده ﻣﯾرﻓت ﮐﮫ اﯾن ﺧﺑر را ﺣﺿرت ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﻧﯾدﻧد
ﺑﮫ ﺧﺿر ﺧواﺟﮫ ﺧﺎن ﮔﻔﺗﮫ ﻓرﺳﺗﺎﻧد ﮐﮫ ﺻﺑر ﺑﺎﯾد ﮐرد دل ﻣن از ﺗو ﺑﯾﺷﺗر
ﻣﯾﺳوزد ،اﻣﺎ از ﻣﻼﺣظﮥ آن ﻏﻧﯾم ﺧوﻧﺧوار ظﺎﻟم ﺑﯾطﺎﻗﺗﯽ ﻧﻣﯾﮑﻧم و ﺣﺎل
آﻧﮑﮫ او ﻧزدﯾﮏ اﺳت ،ﻏﯾـر از ﺻﺑـر ﭼﺎرۀ ﻧﯾﺳت ،ﺑﮫ ﺻـد اﻓﺳوس و
ﺑﯾﭼﺎره ﮔﯽ ،درد ﺑرده در ﺟوﺳﺎھﯽ اﻣﺎﻧت ﮔذاﺷﺗﻧد ،ﻣﯾرزا ﮐﺎﻣران ظﺎﻟم،
ﺑرادرﮐش ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ﭘرور و ﺑﯽ رﺣم ،اﮔر آﻧﺷب ﻧﻣﯾﺂﻣد ،اﯾن ﺑﻼ از آﺳﻣﺎن
ﻧﺎزل ﻧﻣﯾﺷد ،ﺣﺿرت ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﮫ ﮐﺎﺑل ﺧط ھﺎ ﻧوﺷﺗﻧد ،ﺑﮫ ﻣﺟرد رﺳﯾدن اﯾن
ﺧط ھﺎ ﺑﮫ ﺧواھران ،ﮔوﯾﺎ ﺗﻣﺎﻣﯽ ﮐﺎﺑل ﺑﮫ ﻣﺎﺗم ﺳرا ﻣﺑدل ﺷد و در و دﯾوار
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ﺑر اﺣوال ﻣﯾرزای ﺳﻌﯾد ﺷﮭﯾد ﮔرﯾﮫ و ﻓﻐﺎن ﻣﯾﮑردﻧد ،ﮔﻠﭼﮭره ﺑﯾﮕم در
ﺧﺎﻧﮥ ﻗراﺧﺎن رﻓﺗﮫ ﺑود ،وﻗت اﯾﮑﮫ اﯾﺷﺎن ﺑﺎز آﻣدﻧد ﮔوﯾﺎ ﻗﯾﺎﻣت ﻗﺎﯾم ﺷد و
از ﮔرﯾﮫ و ﻏم ﺑﺳﯾﺎر ،اﯾﺷﺎن ﺑﯾﻣﺎر و ﺟﻧوﻧﯽ ﺷدﻧد ،از ﺑﮭﺎدر ﻣﯾرزا ﮐﺎﻣران
ظﺎﻟم ﺑﯽ رﺣم ،ﻣﯾرزا ھﻧدال ﺷﮭﯾد ﺷدﻧد ،از آﻧروز ﺑﺎز دﯾﮕر ﻧﺷﻧﯾدﯾم ﮐﮫ در
ﮐﺎر و ﺑﺎر ﻣﯾرزا ﮐﺎﻣران رﺷدی ﺷده ﺑﺎﺷد ،ﺑﻠﮑﮫ روز ﺑروز ﻣﺗﻧزل ﮐرد و
اﺑﺗر و ﺿﺎﯾﻊ ﺷد و ﺑﻧوﻋﯽ رو ﺑﮫ ﺧراﺑﯽ آورد ﮐﮫ دﯾﮕر دوﻟت ﺑﮫ ﻣﯾرزا
ﮐﺎﻣران ﯾﺎر ﻧﺷد و ﮐﺎﻣراﻧﯽ ﻧﮑرد و ﮔوﯾﺎ ﺣﯾﺎت ﻣﯾرزا ﮐﺎﻣران ،ﺑﻠﮑﮫ
روﺷﻧﺎﯾﯽ ﭼﺷم ﻣﯾرزا ﮐﺎﻣران ،ﻣﯾرزا ھﻧدال ﺑود ﮐﮫ از ھﻣﺎن ﺷﮑﺳت ﮐﮫ
ﮔرﯾﺧﺗﮫ راﺳت رﻓت در ﭘﯾش ﺳﻠﯾم ﺷﺎه ﭘﺳر ﺷﯾرﺧﺎن ،او ﯾﮑﮭزار روﭘﯾﮫ
داده و درﯾن ﺿﻣن ﻣﯾرزا ﮐﺎﻣران ﻋرض اﺣوال ﻧﻣوده و ﮐﻣﮏ طﻠﺑﯾد،
ﺳﻠﯾم ﺷﺎه در ﺟواب ﻣﯾرزا ﺑﮫ ظﺎھر ﭼﯾزی ﻧﮕﻔت اﻣﺎ در ﻣﺧﻔﯽ ﮔﻔﺗﮫ اﺳت
١٤٣

ﮐﮫ ،ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺑرادر ﺧود ﻣﯾرزا ھﻧدال را ﺑﮑﺷد ،ﺑﮫ آن ﭼﮫ ﻧوع ﮐﻣﮏ ﺗوان
داد ،ﺑﻠﮑﮫ ھﻣﭼو ﮐﺳﯽ را ﻧﺎﺑود ﮐردن و ﻣﻌدوم ﺳﺎﺧﺗن ﺑﮭﺗر اﺳت ،ﻣﯾرزا
ﮐﺎﻣران اﯾن ﮐﻧﮑﺎش ﺳﻠﯾم ﺧﺎن ﺷﻧﯾد و ﺑﮫ ﻣردم ﺧود ﮐﻧﮑﺎش ﻧﮑرد و ﺷﺑﯽ
ﻓرار را ﺑرﺧود ﻗرار داده ﮔرﯾﺧت و ﻣردم ﻣﯾرزا ،ﺧﺑر ھم ﻧداﺷﺗﻧد ،اﯾﻧﮭﺎ
ﻣﺎﻧدﻧد ﺑﮫ ﺳﻠﯾم ﺧﺎن ﮐﮫ ﺧﺑر ﺷد ،اﮐﺛر ﻣردم ﻣﯾرزا را در ﺑﻧدی ﺧﺎﻧﮫ ﺣﮑم
ﮐرده و ﻣﯾرزا ﮐﺎﻣران ﺗﺎ ﺑﮫ ﺑﮭﯾره و ﺧوش آب رﻓﺗﮫ ﺑود ﮐﮫ در ھﻣﺎن
ﺣدود آدم ﮔﮭﮑﮭر ﺑﮫ ﺻد ﺣﯾﻠﮫ و ﻣﮑر در ﻗﯾد درآورده ﭘﯾش ﺣﺿرت
ﭘﺎدﺷﺎه آورد ،ﻋﺎﻗﺑت اﻻﻣر ﺟﻣﯾﻊ ﺧﺎﻧﺎن و ﺳﻠطﺎﻧﺎن و وﺿﯾﻊ و ﺷرﯾف و
ﺻﻐﯾر و ﮐﺑﯾر و ﺳﭘﺎھﯽ و رﻋﯾت وﻏﯾره ﮐﮫ از دﺳت ﻣﯾرزا ﮐﺎﻣران داﻏﮭﺎ
داﺷﺗﻧد در آن ﻣﺟﻠس ﻣﺗﻔق ﺷده ﺑﮫ ﻋرض ﺣﺿرت ﭘﺎدﺷﺎه رﺳﺎﻧﯾدﻧد ﮐﮫ در
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ﭘﺎدﺷﺎھﯽ و ﺗﺣﮑم رﺳم ﺑرادری ﻣﻧظور ﻧﻣﯽ ﺑﺎﺷد ،اﮔر ﺧﺎطر ﺑرادر
ﻣﯾﺧواھﯾد ،ﺗرک ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺑﮑﻧﯾد و اﮔر ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﻣﯾﺧواھﯾد ،ﺗرک ﺑرادری
ﺑﮑﻧﯾد و اﯾن ھﻣﺎن ﻣﯾرزا ﮐﺎﻣران اﺳت ﮐﮫ از ﺳﺑب او در دﺷت ﻗﺑﭼﺎق ﺑﮫ
ﺳر ﻣﺑﺎرک اﯾﺷﺎن ﭼﮫ ﻧوع زﺧم رﺳﯾده ﺑود و ﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺎن ﻣﮑر و ﻓرﯾب
داده ،ﯾﮑﯽ ﺷده و ﻣﺗﻔق ﺷده ،ﻣﯾرزا ھﻧدال را ﮐﺷت و اﮐﺛر ﭼﻐﺗﺎی از ﺳﺑب
ﻣﯾرزا ﻧﺎﺑود ﺷده و اھل وﻋﯾﺎل ﻣردم ﺑﮫ ﺑﻧد رﻓت و ﺑﯽ ﻧﺎﻣوس ﺷد ،دﯾﮕر
ﻣﺟﺎل ﻧﻣﺎﻧده ﮐﮫ ﻋﯾﺎل و اطﻔﺎل ﻣردم ،ﻣﻧﺑﻌد ﺗﺎب ﺑﻧد و ﻋذاب ﻧدارﻧد و
دﯾﮕرھﺎ ﺑر ﺟﮭﻧم ،ﺟﺎن و ﻣﺎل و اھل و ﻋﯾﺎل ﻣﺎﯾﺎن ،ھﻣﮫ ﺗﺻدق ﯾﮏ ﺗﺎر
ﻣوی ﺣﺿرت اﯾن ﺑرادر ﻧﯾﺳت ،اﯾن دﺷﻣن ﺣﺿرت اﺳت ،ﺳﺧن ﻣﺧﺗﺻر
ﮐﮫ ھﻣﮫ ﺟﻣﻊ ﺷده ﺑﮫ اﺗﻔﺎق ﺑﺟد ﺷده ﺑﻌرض رﺳﺎﻧﯾدﻧد ﮐﮫ :رﺧﻧﮫ ﮔر ﻣﻠﮏ
ﺳر اﻓﮕﻧده ﺑﮫ.
١٤٤

ﺣﺿرت ﭘﺎدﺷﺎه در ﺟواب ﻓرﻣودﻧد ﮐﮫ اﮔرﭼﮫ اﯾن ﺳﺧﻧﺎن ﺷﻣﺎﯾﺎن
ﺧﺎطر ﻧﺷﺎن ﻣن ﻣﯾﮑﻧد اﻣﺎ دل ﻣن ﻧﻣﯾﺷود ،ھﻣﮫ ﻓرﯾﺎد ﺑر آوردﻧد و ﮔﻔﺗﻧد
ﮐﮫ آﻧﭼﮫ ﺑﻌرض رﺳﺎﻧﯾده ﺷده اﺳت ﻋﯾن ﻣﺻﻠﺣت اﺳت ،آﺧراﻻﻣر
ﺣﺿرت ﻓرﻣودﻧد ﮐﮫ ،اﮔر ﻣﺻﻠﺣت و رﺿﺎﻣﻧدی ھﻣﮫ ﺷﻣﺎﯾﺎن درﯾن اﺳت،
ﭘس ھﻣﮫ ﺷﻣﺎﯾﺎن ﺟﻣﻊ ﺷوﯾد و ﻣﺣﺿری ﻧوﯾﺳﯾد ،ھﻣﮫ از ﯾﻣﯾن و ﯾﺳﺎر
اﻣراﯾﺎن ﺟﻣﻊ ﺷده ﻧوﺷﺗﮫ دادﻧد ،ﺑﮭﻣﺎن ﻣﺻرع را ،رﺧﻧﮫ ﮔر ﻣﻠﮏ ﺳر
اﻓﮕﻧده ﺑﮫ.
ﺑﮫ ﺣﺿرت ﭘﺎدﺷﺎه ھم ﺿرور ﺷد در ﻧواﺣﯽ رھﺗﺎس ﮐﮫ رﺳﯾدﻧد ﺑﮫ
ﺳﯾد ﻣﺣﻣد ﺣﮑم ﮐردﻧد ﮐﮫ ،ھردو ﭼﺷم ﻣﯾرزا ﮐﺎﻣران را ﻣﯾل ﮐﺷﻧد در
ﺳﺎﻋت رﻓت و ﻣﯾل ﮐﺷﯾد ،ﺣﺿرت ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻌد از ﻣﯾل ﮐﺷﯾدن.
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١٤٥

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻧﺎﻣﻬﺎي اﺷﺨﺎص
اﻟﻒ
•
•
•
•
•
•
•
•
،٧٥
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

آﭘﺎق ﺑﯾﮕم )دﺧﺗر ﺳﻠطﺎن ﺑﺧت ﺑﯾﮕم و ﻧوۀ اﺑو ﺳﻌﯾد( ،ص ٧٦
آﺗون ﻣﺎﻣﺎ ،ص ٧٥
آﻏﺎﭼﮫ )ﻣﺎدر ﯾﺎدﮔﺎر ﺳﻠطﺎن ﺑﯾﮕم( ،ص ص ١٣٣ ،٧٧
آﻏﮫ ﺑﯾﮕم ﺑﺎﯾﻘرأ )دﺧﺗر ﺳﻠطﺎن ﺣﺳﯾن ﻣﯾرزا ﺑﺎﯾﻘرأ( ،ص ٧٦
آﻏﮫ ﺟﺎن ،ص ٨٢
آﻏﮫ ﺳﻠطﺎن )آﻏﮫ ﭼﮫ() ،زن ﻋﻣر ﺷﯾﺦ ﻣﯾرزا( ،ص ٧٧
آﻏﮫ ﮐوﮐﮫ )ﮐوچ ﻣﻧﻌم ﺧﺎن( ،ص ٧٧
آق ﺑﯾﮕم )ﻣﯾراﻧﺷﺎھﯽ() ،دﺧﺗر اﺑو ﺳﻌﯾد ﻣﯾراﻧﺷﺎھﯽ و ﺧدﯾﺟﮫ( ،ص ص ،٦٧ ،٥٨
٧٦
آﻟور ﻣﯾرزا ،ص ص ٦٤ ،٥٣
آﻣﻧﮫ ﺑﺎﻧو ﺑﯾﮕم ﻣﯾراﻧﺷﺎھﯽ )دﺧﺗر ھﻣﺎﯾون و ﻣﺎه ﭼوﭼﮏ( ،ص ١٣٠
اﺑراھﯾم اﯾﺷﯾﮏ آﻏﺎ ،ص ١١٢
اﺑراھﯾم ﺑن ﺳﮑﻧدر ﻟودی ،ص ٥٦
اﺑراھﯾم )ﺳﻠطﺎن( ،ص ص ٦٨ ،٥٩ ،٥٧ ،٥٦
اﺑراھﯾم ﺳﻠطﺎن ﻣﯾرزا )ﭘﺳر ﮐﺎﻣران( ،ص ص ١٣٩ ،١٣٧ ،١٣١ ،١٢٣
اﺑواﻟﺑﻘﺎ اﻣﯾر ،اﻣﯾر ﺧﻠﯾﻔﮫ ،اﻣﯾر ﻣﯾرزا )ﺳﯾد( ،ص ٨٩
اﺑواﻟﺑﻘﺎ )ﻣﯾر( ،ص ٩٨
اﺑواﻟﻘﺎﺳم ﻣﯾرزا ،ص ١٣٧
اﺑو ﺳﻌﯾد ﺳﻠطﺎن ﻣﯾرزا ،ص ص ٧٥ ،٥٩ ،٥٨ ،١٥
اﺗﮑﮫ ﺧﺎن ،ص ١٠١
اﺗون ﻣﺎﻣﺎ )آﺗون( ،ص ٧٧
اﺟم= دﻟدار ﺑﯾﮕم ،ص ص ٧٧ ،٧٤ ،٢٠
اﺣﻣد ﺟﺎم زﻧده ﻓﯾل ،ص ٩٤
اﺣﻣد ﺧﺎن )ﺳﻠطﺎن( ،ص ٧٦
اﺣﻣد ﺧﺎن )ﺳﻠطﺎن(= اﻻﭼﮫ ﺧﺎن ﭘﺳر ﺑﺎﺑر ،ص ٧٦
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١٤٦

• اﺣﻣد ﻣﯾرزا )ﺳﻠطﺎن( ،ص ص ٧٦ ،٥٣
• اﺳﻣﺎﻋﯾل )ﺷﺎه( ،ص ٥٤
• اﻓروز ﺑﺎﻧو ﺑﯾﮕم ،ص ٧٦
• اﻓﻐﺎﻧﯽ آﻏﺎﭼﮫ ،ص ص ،١٣٣ ،٨٨ ،٧٧ ،٦٣ ،٥٤ ،١٨
• اﮐﺎ ﺟﺎﻧم= اﮐﮫ ﺟﺎﻧم ،ص ١٢٠
• اﮐﺎم ،ص ص ٧٥ ،٧٤ ،٧٣ ،٧٢ ،٧١ ،٦٥ ،٦٤ ،٦٢ ،٦١ ،١٩
• اﮐﺎم= اﮐم )ﻧﯾز :ﻣﺎھم ﺑﯾﮕم( ،ص ص ٥٩ ،٥٥ ،٥٣
• اﮐﺑر ﭘﺎدﺷﺎه= ﺟﻼل اﻟدﯾن ﻣﺣﻣد اﮐﺑر ،ص ص ،١٠٥ ،١٠٤ ،٧ ،٦ ،٥ ،٤ ،٣
١٤١ ،١٢٨ ،١٢٤ ،١٢١ ،١٢٠ ،١١٢
• اﮐﮫ ﺟﺎﻧم= اﮐﺎ ،اﮐﺎم ،ص ص ١٢١ ،١٢٠ ،٨٠ ،٧٩ ،٧٥ ،٦٧ ،٦٤ ،٦٣
• اﻻﭼﮫ ﺧﺎن= اﺣﻣد ﺧﺎن ،ص ص ٧٦ ،٥٨
• اﻟﻎ ﺑﯾﮓ ﻣﯾرزای ﮐﺎﺑﻠﯽ ،ص ٧٦
• اﻟﻎ ﺑﯾﮓ ﻣﯾرزا= اﻟوغ ﺑﯾﮓ ،ص ص ٧٣ ،٣٧ ،٢٤ ،٢٣
• اﻟﻘﺎس ﻣﯾرزا ،ص ١١٥
• ﷲ دوﺳت )ﻣﯾر( ،ص ص ١١١ ،١١٠
• اﻟوش ﺑﯾﮕم ﺗرﮐﻣﺎن )دﺧﺗر ﺧواﺟﮫ ﺣﺳﯾن ﺑﯾﮓ ﺗرﮐﻣﺎن( ،ص ٧٧
• اﻟوغ ﺑﯾﮕم )دﺧﺗر زﯾﻧب ﺑﯾﮕم( ،ص ص ٧٦ ،٧٥
• اﻟوغ ﺑﯾﮓ ﻣﯾرزا ،ص ص ٧٣ ،٣٧ ،٢٤ ،٢٣
• اﻣﯾر ﺧﻠﯾﻔﮫ ،ص ٧٧
• اﻣﯾر ﻣﯾرزا )ﺳﯾد( ،ص ٨٥
• اﯾﺷن= اﯾﺳن ،ص ٦٧
• اﯾﺷﺎن ﺗﯾﻣور ﺳﻠطﺎن ،ص ص ١٠٣ ،١٠٢ ،٦٧
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ب
•
•
•
•
•
•
•
•

ﺑﺎﺑﺎ ﺑﯾﮓ ،ص ٨٥
ﺑﺎﺑﺎ ﺟوﺟوک ،ص ١١١
ﺑﺎﺑﺎ دوﺳت ﺑﺧﺷﯽ ،ص ١١٢
ﺑﺎﺑﺎ دوﺳت )ﻣﯾر( ،ص ص ١٤٢ ،٩٧
ﺑﺎﺑر ﭘﺎدﺷﺎه ،ص ص ١٣٨ ،١٢٠ ،١١ ،٦ ،٥ ،٤ ،٣ ،٢ ،١
ﺑﺎﺑوس ،ص ١٣١
ﺑﺎرﺑول ﻣﯾرزا ،ص ص ٥٤ ،٥٣
ﺑﺎﻗﯽ ﮐوﮐﮫ ،ص ١٢٣
١٤٧

• ﺑﺎﻗﯽ ﮔواﻟﯾﺎری ،ص ١٠١
• ﺑﺎورﭼﯽ ،ص ٦٨
• ﺑﺎﯾزﯾد ،ص ص ٧٣ ،٧١ ،٥
• ﺑﺎﯾﺳﻧﻐر ﻣﯾرزا ،ص ص ٤٩ ،٣٧ ،٢٣
• ﺑﺑن ،ص ص ٧٣ ،٧١
• ﺑﺧت ﻧﺳﺎ ﺑﯾﮕم )دﺧﺗر ھﻣﺎﯾون و ﻣﺎه ﭼوﭼﮏ( ،ص ١٣٠
• ﺑﺧﺷو ﺑﻠوچ ،ص ص ٩٦ ،٩٥
• ﺑﺧﺷﯽ ﺑﺎﻧو ﺑﯾﮕم )دﺧﺗر ھﻣﺎﯾون و ﺑﯽ ﺑﯽ ﮔوﻧور( ،ص ٩٤
• ﺑدﯾﻊ اﻟﺟﻣﺎل ﺑﯾﮕم )دﺧﺗر ﺳﻠطﺎن اﺑو ﺳﻌﯾد ﻣﯾرزا ﻣﯾراﻧﺷﺎھﯽ( ،ص ص ،٦٧ ،٥٨
٧٦ ،٧٥
• ﺑدﯾﻊ اﻟزﻣﺎن ﻣﯾرزا ،ص ص ٥١ ،٥٠
• ﺑردی ﺑﯾﮓ )ﻣﯾر( ،ص ص ٦٧ ،٦٦
• ﺑرﻻس )ﺑﯾﮕم( ،ص ٧٦
• ﺑرﻧﺗوق ﺑﯾﮓ ،ص ٥١
• ﺑﻠﯾس ﺑﯾﮕﮫ )دﺧﺗر ﻣﯾرﺷﺎه ﺣﺳﯾن( ،ص ٧٧
• ﺑﻠﯾس ﮐﺎﺑﻠﯽ ،ص ٧٧
• ﺑﮭﺑود ﭼوﺑدار ،ص ١٠٣
• ﺑﮭرام ﻣﯾرزا ،ص ١١٥
• ﺑﮭﻠول )ﺷﯾﺦ( ،ص ص ٨٩ ،٨٨ ،٨٧ ،٨٥
• ﺑﮭﻠول ﻟودی ،ص ٥٦
• ﺑﯽ ﺑﯽ ﺑﯾﮕﮫ ،ص ٧٧
• ﺑﯽ ﺑﯽ ﺣﺎج ﺗﺎج ،ص ٩٢
• ﺑﯽ ﺑﯽ ﺣﺑﯾﺑﮫ ،ص ٧٧
• ﺑﯽ ﺑﯽ دوﻟت ﺑﺧت ،ص ص ١٣٧ ،١٣٥ ،٧٧
• ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﺣر ،ص ٨٣
• ﺑﯽ ﺑﯽ ﮔوﻧور ،ص ٩٤
• ﺑﯾﺟﮑﺎ )ﺧﻠﯾﻔﮥ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﺎ( ،ص ٨٦
• ﺑﯾرم ﺧﺎن ،ص ص ١٢٢ ،١٢١ ،١١١ ،١٠٧ ،١٠٦
• ﺑﯾﮕﻣﺎن ﮐﻼن ،ص ١٢٦
• ﺑﯾﮕم ﻣﯾرزا ،ص ١٠٩
• ﺑﯾﮕﮫ ﺑﯾﮕم ﻣﻐول )دﺧﺗر ﻋﻣوی ﯾﺎدﮔﺎر ﺑﯾﮏ( ،ص ص ،٨٢ ،٨١ ،٧٧ ،٧٤ ،٧٢
١٤٠ ،١٣٤ ،١٣٠ ،٨٣
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١٤٨

•
•
•
•

ﺑﯾﮕﮫ ﺟﺎن ﮐوﮐﮫ ،ص ٨٦
ﺑﯾﮕﮫ ﺳﻠطﺎن ﺑﯾﮕم ﻣﯾراﻧﺷﺎھﯽ )دﺧﺗر ﺳﻠطﺎن ﺧﻠﯾل ﻣﯾرزا( ،ص ٧٦
ﺑﯾﮕﯽ آﻏﺎ )آﻏﮫ( ،ص ص ١٣٧ ،١٣٦
ﺑﯾﮕﯽ ﺑﯾﮕم ،ص ٧٦

پ
•
،٧١
•
•
•
•
•
•

ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﺎم ،ص ص ،٧٠ ،٦٦ ،٦٤ ،٦٣ ،٦٢ ،٦١ ،٥٥ ،٤٩ ،٤٨ ،١٦ ،٦ ،٤
١٢١ ،٨٦ ،٨١ ،٧٧ ،٧٤
ﭘﺎدﺷﺎه ﮔور ﺑﻧﮕﺎﻟﮫ ،ص ٨٤
ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﯾرزا ،ص ص ٨١ ،٧٤ ،٥٣
ﭘﺎﯾﻧده ﻣﺣﻣد ،ﺳﻠطﺎن ﺑﯾﮕم ﻣﯾراﻧﺷﺎھﯽ )دﺧﺗر اﺑو ﺳﻌﯾد ﺳﻠطﺎن( ،ص ١٠٦
ﭘﺎﯾﻧده ﻣﺣﻣد )ﻣﯾر() ،ﺑرادر ﻣﯾر وﻟﯽ( ،ص ١٠٢
ﭘﯾر ﻣﺣﻣد اﺧﺗﮫ ،ص ١٠٠
ﭘﯾر ﻣﺣﻣد ﺧﺎن ،ص ١٣٥
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ت
•
•
•
•
•
•

ﺗﺎج اﻟدﯾن )ﻣﻼ( ،ص ١٠٦
ﺗرﺧﺎن ﺑﯾﮕﮫ آﻏﺎ )ﻗﺎﺻد ﻣﯾﺎن ﻣﯾرزا ﮐﺎﻣران و ﺣرم ﺑﯾﮕم( ،ص ١٣٦
ﺗردی ﺑﯾﮓ ﺧﺎن )ﻣﯾر( ،ص ص ١٣٠ ،١٠٥ ،١٠٤ ،١٠٣ ،١٠١ ،٨١
ﺗردی ﻣﺣﻣد ﺧﺎن ،ص ص ١١١ ،١٠٦ ،١٠٥
ﺗوﺧﺗﮫ ﺑوﻏﺎ ﺳﻠطﺎن ،ص ص ٧٤ ،٦٧
ﺗﯾﻣور ﺳﻠطﺎن ،ص ص ١٠٣ ،١٠٢ ،٦٧

ج
• ﺟﺎن ﺳﻠطﺎن ﺑﯾﮕم ،ص ٧٦
• ﺟﻌﻔر ﺧواﺟﮫ ،ص ٨٠
• ﺟﻼل اﻟدﯾن ﻣﺣﻣد اﮐﺑر ﭘﺎدﺷﺎه ،ص ص ،١٢٤ ،١٢٠ ،١١٢ ،١٠٥ ،١٠٤ ،٩٤ ،٦
١٤١
• ﺟواھر آﻓﺗﺎﺑﭼﯽ :ﻧﺎم او ﺑﮫ ﺻورت ﻣﮭﺗر ﺟوھر آﻓﺗﺎﺑﭼﯽ در ﻣﺂﺧذ آﻣده و اوﺳت ﮐﮫ
»ﺗذﮐرة اﻟواﻗﻌﺎت« ھﻣﺎﯾون را در  ٩٩٥ﺗﺄﻟﯾف ﮐرد .ص ١٠١
• ﺟوﮐﯽ ﺧﺎن ،ص ١٢٣
• ﺟﮭﺎن ﺳﻠطﺎن ﺑﯾﮕم )دﺧﺗر ھﻣﺎﯾون ظ( ،ص ١٢٩
• ﺟﮭﺎﻧﮕﯾر ﺑﯾﮓ ،ص ٨٤
١٤٩

• ﺟﯾﺟﯾم ،ص ٦٧
• ﺟﯾو ،ص ٦٧

چ
• ﭼﺎﻧد ﺑﯽ ﺑﯽ ،ص ٨٦
• ﭼﻧﮕﯾزﺧﺎن ،ص ص ١٤٠ ،٥٨ ،١٧

ح
• ﺣﺎﺟﯽ ﺑﯾﮕم ،ص ١٢٣
• ﺣﺎﺟﯽ ﻣﺣﻣد ﺧﺎن ،ص ص ١١٤ ،١١٢ ،٧٣
• ﺣﺑﯾﺑﮫ ﺑﯾﮕم ﻣﯾراﻧﺷﺎھﯽ )دﺧﺗر ﺑزرگ ﮐﺎﻣران ﻣﯾرزا( ،ص ص ١٢٣،١٣٩
• ﺣرم ﺑﯾﮕم ﻗﺑﭼﺎق )ﺧواھر ﻣﺎه ﺑﯾﮕم ،دﺧﺗر ﺳﻠطﺎن وﯾس ﻗﺑﻼی( ،ص ص ،١٢٣
١٣٩ ،١٣٧ ،١٣٦
• ﺣﺳن ﻋﻠﯽ اﯾﺷﮏ آﻏﺎ ،ص ص ١١٣ ،١١٢
• ﺣﺳﯾن ﺳﻣﻧدر )ﻣﯾرزا( ،ص ص ٩٩ ،٩٦
• ﺣﻣﯾده ﺑﺎﻧو ﺑﯾﮕم ﻣﯾراﻧﺷﺎھﯽ )ﻣﺎدر اﮐﺑر ﭘﺎدﺷﺎه( ،ص ص ،٩٨ ،٩٧ ،٩٣ ،٢٨
،١٣٤ ،١٣٣ ،١٣٠ ،١٢٤ ،١٢١ ،١١٩ ،١١٧ ،١١٦ ،١١٥ ،١١٣ ،١١٢ ،١٠٤ ،١٠١
١٤٠ ،١٣٥
• ﺣﻧﯾﻔﮫ ﺑﯾﮕﮫ ،ص ٧٧
• ﺣﯾدر ﮐﺎﺷﻐری )ﻣﯾرزا( ،ص ٩٤
• ﺣﯾدر ﻣﺣﻣد اﺧﺗﮫ ﺑﯾﮕﯽ ،ص ١١٢
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خ
• ﺧﺎﻟد ﺑﯾﮓ ،ص ص ١٠٦ ،١٠٥
• ﺧﺎﻧزاده ﺑﯾﮕم ﺑﺎﯾﻘرا )دﺧﺗر ﺳﻠطﺎن ﻣﺳﻌود ﻣﯾراز ﻣﯾراﻧﺷﺎھﯽ( ،ص ص ،٧٦ ،٤٩
١٢١ ،١٢٠ ،١٠٨ ،١٠٧ ،٨٠
• ﺧﺎﻧزاده ﺑﯾﮕم ﻣﯾراﻧﺷﺎھﯽ )دﺧﺗر ﻋﻣر ﺷﯾﺦ و ﺗﻌﻠق ﻧﮕﺎر ﺧﺎﻧم( ،ص ٢٥
• ﺧﺎﻧش آﻏﺎ ﺧوارزﻣﯽ ،ص ص ١٣٣ ،١٣١ ،١٣٠
• ﺧﺎﻧش )ﺧواھر ﻣﯾرزا ﺣﯾدر( ،ص ٧٦
• ﺧﺎﻧم ﺑﯾﮕم )دﺧﺗر آق ﺑﯾﮕم( ،ص ٧٦
• ﺧﺎﻧم )ﮐوچ ﮐﺎﻣران( ،ص ص ١٣٨ ،١٣٧ ،١٢١
• ﺧﺎﻧم )ﻣﺎدر ﺑﺎﺑر( ،ص ٥٠
• ﺧﺎن آﻏﮫ ،ص ٧٧
١٥٠

• ﺧدﻧﮓ اﯾﺷﮏ آﻏﺎﺟﯽ ،ص ص ١٠٧ ،١٠٦
• ﺧدﻧﮓ ﯾﺳﺎول ،ص ٧٢
• ﺧدﯾﺟﮫ ﺳﻠطﺎن ﺑﯾﮕم دوﻏﻼت )دﺧﺗر ﻣﺣﻣد ﺣﺳﯾن و ﺧوب ﻧﮕﺎر ﺟﻐﺗﺎی زن اول
ﻋﺑدﷲ اوزﺑﮏ( ،ص ص ٧٥ ،٥٨
• ﺧراﺳﺎن ﺧﺎن ،ص ٨١
• ﺧﺳرو ﺑﯾﮓ ،ص ص ٨٧ ،٨٥
• ﺧﺳروﺷﺎه ،ص ٤٩
• ﺧﺿر ﺧواﺟﮫ ﺧﺎن ،ص ص ،١٤٣ ،١٤٢ ،١٣٦ ،١٢٧ ،٢٧ ،٩
• ﺧﻠﯾﻔﮫ ﺑﺎﺑﺎم ،ص ص ٦٣ ،٦٢
• ﺧﻠﯾل ﻣﯾرزا )ﺳﻠطﺎن( ،ص ٧٦
• ﺧواﺟﮫ ﻏﺎزی ،ص ص ١١٩ ،١١٨ ،١١٧ ،١١٣ ،١١١ ،١١٠ ،١٠٩ ،١٠٣ ،٩٢
• ﺧواﺟﮫ ﻣﻌظم ،ص ص ١٢٩ ،١٢٦ ،١١٩ ،١١٨ ،١١٧ ،١١٢
• ﺧواص ﺧﺎن ،ص ص ٩٥ ،٨٥ ،٨٤
• ﺧورد ﺑﯾﮓ )ﻣﯾر( ،ص ٦٦
• ﺧورﺷﯾد ﮐوﮐﮫ٧٧ ،
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د

•
،٨٢
•
•
•
•
•
•

دﻟدار ﺑﯾﮕم )ﻣﺎدر ھﻧدال ،زن ﺑﺎﺑر و ﻣﺎدر ﮔﻠﺑدن( ،ص ص ،٧٧ ،٦٤ ،٥٣ ،٢٧
٩٨ ،٩٧
دﻟﺷﺎد ﺑﯾﮕم ﻣﯾراﻧﺷﺎھﯽ )دﺧﺗر ﺷﺎه ﺑﯾﮕم( ،ص ٧٦
دوﺳت ﺧﺎوﻧد )ﺧواﺟﮫ( ،ص ١٢٩
دوﺳﺗﯽ ﮐوﮐﮫ ،ص ١٢٣
دوﻟت ﺑﺧت آﻏﺎﭼﮫ )ﺷﺎﯾد دﺧﺗر ﻋﺎﯾﺷﮫ ،ﻣﺎدر ﮐﺎﻣران( ،ص ١٤٠
دوﻟت ﺑﺧت ﺑﯽ ﺑﯽ ،ص ص ١٣٥ ،١٣٠ ،٧٧
دﯾواﻧﮫ ﺑﯾﮓ ،ص ٨٧

ذ
• ذواﻟﻧون ارﻏون ،ص ٤٩
• ذواﻟﻧون ﺑﯾﮓ ،ص ص ٥١ ،٥٠

ر
• راﺑﻌﮫ ﺳﻠطﺎن ﮐوﮐﮫ ،ص ٧٧
• روﺷﻧﮏ ﺗوﺷﮑﭼﯽ ،ص ١٠٠
• روﺷن ﮐوﮐﮫ ،ص ص ،١١٩ ،١١٨ ،١١٧ ،١١٢ ،١٠٦ ،١٠٣ ،١٠٢ ،٧٧
١٥١

ز
•
•
•
•

زاھد ﺑﯾﮓ ،ص ص ١٢٥ ،٨٧ ،٨٥
زﻧده ﻓﯾل= اﺣﻣد ﺟﺎم ،ص ٩٤
زﯾﻧب ﺳﻠطﺎن ﺑﯾﮕم ﻣﯾراﻧﺷﺎھﯽ ،ص ٧٥
زﯾﻧب ﺳﻠطﺎن ﺧﺎﻧم ﺟﻐﺗﺎی )دﺧﺗر ﺳﻠطﺎن ﻣﺣﻣود( ،ص ص ٧٦ ،٥٨

س
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
،٧٤
•
•
•
•

ﺳﺑﺣﺎﻧﻘﻠﯽ ،ص ٩٨
ﺳرخ ﮐﺗﺎﺑدار )ﻣﻼ( ،ص ١٠١
ﺳرو ﺳﮭﯽ ،ص ١٣٣
ﺳﻌﺎدت ﺳﻠطﺎن آﻏﮫ ،ص ٧٧
ﺳﻌﺎدت ﯾﺎر )ﭘﺳر ﮔﻠﺑدن( ،ص ص ١٤٢ ،١٤٠
ﺳﮑﯾﻧﮫ ،ص ٧٧
ﺳﮑﯾﻧﮫ ﺑﺎﻧو ﺑﯾﮕم ﻣﯾراﻧﺷﺎھﯽ )دﺧﺗر ھﻣﺎﯾون و ﻣﺎه ﭼوﭼﮏ( ،ص ١٣٠
ﺳﻠطﺎن ﺑﯾﺧت ﺑﯾﮕم )دﺧﺗر ﺳﻠطﺎن اﺑو ﺳﻌﯾد ﻣﯾراﻧﺷﺎھﯽ( ،ص ص ٧٦ ،٧٥ ،٥٨
ﺳﻠطﺎن ﺑﮭﺎدر ،ص ص ٨٣ ،٨١
ﺳﻠطﺎن ﺑﯾﮕم ﻣﯾراﻧﺷﺎھﯽ )دﺧﺗر ﺳﻠطﺎن اﺣﻣد ﻣﯾرزا( ،ص ص ،٧١ ،٦١ ،٥٣ ،٥٢
٧٦
ﺳﻠطﺎن ﺣﺳﯾن ﻣﯾرزا ﺑﺎﯾﻘرا ،ص ص ١١٥ ،٨٦ ،٧٦ ،٧٥ ،٦١ ،٥١ ،٥٠ ،٢٥
ﺳﻠطﺎن ﺧﺎﻧم ،ص ص ،٧٦ ،٥٨
ﺳﻠطﺎن ﺳﮑﻧدر )ﺳﻠطﺎن( ،ص ٥٦
ﺳﻠطﺎﻧﻘﻠﯽ ﺳﺎرﺑﺎن ﺑﺎﺷﯽ ،ص ١٠٩
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• ﺳﻠطﺎن ﻣﺣﻣود ،ص ص ٩٦ ،٧٦ ،٤٩ ،٢٧
• ﺳﻠطﺎﻧم )زن اﻣﯾر ﺧﻠﯾﻔﮫ ﻧظﺎم اﻟدﯾن ﻋﻠﯽ( ،ص ص ،١٠٦ ،٧٩ ،٧٧ ،٦٢ ،١٩
١١٧ ،١١٦ ،١١٢
• ﺳﻠﯾﻣﺎن )ﻣﯾرزا( ،ص ص ١٣٩ ،١٣٧ ،١٣٦ ،١٣٥ ،١٣٢ ،١٣١ ،١٢٦ ،١٢٥ ،٥٥
• ﺳﻠﯾم ﺷﺎه ،ص ١٤٣
• ﺳﻠﯾﻣﮫ ﺳﻠطﺎن ﺑﯾﮕﮫ ﭼﻐﺎﻧﯾﺎﻧﯽ ،ص ٧٧
• ﺳﻧﺑل ﺳﻘﺎء ،ص ٨٩
• ﺳﻧﺑﮭل ﺳﻧﮕﺎ )راﻧﺎ( ،ص ٥٩
١٥٢

ش
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ﺷﺎد ﺑﯽ ﺑﯽ )زن ھﻣﺎﯾون( ،ص ٨٦
ﺷﺎد ﺑﯾﮕم ﺑﺎﯾﻘرا )دﺧﺗر ﺣﯾدر ﺑﺎﯾﻘرا و ﯾﻧﮕﮫ ﻣﯾراﻧﺷﺎھﯽ زن ﻋﺎدﻟﺷﺎه( ،ص ٧٦
ﺷﺎه ﺑﯾﮕم )ﻣﺎدر دﻟﺷﺎد ﺑﯾﮕم( ،ص ٧٦
ﺷﺎه ﺣﺳﯾن ﺳﻣﻧدر ،ص ص ٩٩ ،٩٦
ﺷﺎه ﺣﺳﯾن )ﻣﯾر( ،ص ٧٧
ﺷﺎه ﺣﺳﯾن )ﻣﯾرزا( ،ص ص ١٣٩ ،١١١ ،١١٠ ،١٠٧ ،١٠٦ ،١٠٥ ،٩٩ ،٩٦
ﺷﺎه ﺧﺎﻧم ،ص ٧٦
ﺷﺎھرخ ﻣﯾرزا ،ص ص ٥٣ ،٣٧ ،٢٣
ﺷﺎھم آﻏﺎ ،ص ١٣٣
ﺷﺎھم ﺧﺎن ﺟﻼﯾر ،ص ص ١٠٥ ،١٠٠
ﺷﺎه ﻣﯾرزا ،ص ص ٨٥ ،٨١ ،٧٣
ﺷﺎھﯽ ﺑﯾﮓ ﺧﺎن ،ص ٥٤
ﺷرف ﻧﺳﺎ ﮐوﮐﮫ ،ص ٧٧
ﺷﮭرﺑﺎﻧو ﺑﯾﮕم ﻣﯾراﻧﺷﺎھﯽ )دﺧﺗر ﻋﻣر ﺷﯾﺦ( ،ص ٧٥
ﺷﯾﺦ ﻋﻠﯽ ﺑﯾﮓ ،ص ص ١٠٥ ،١٠٢
ﺷﯾﺦ ﯾوﺳف ﭼوﻟﯽ ،ص ١١٢
ﺷﯾراﻓﮑن ،ص ١٢٧
ﺷﯾرﺧﺎن ،ص ص ١٤٣ ،١٠١ ،٩٤ ،٩٣ ،٩٢ ،٩٠ ،٨٩ ،٨٧ ،٨٦ ،٨٥ ،٨٤
ﺷﯾر ﻋﻠﯽ ﺧﺎن ،ص ١٢٧
ﺷﯾروﯾﮫ ،ص ١٢٧
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ط -ظ
• طﮭﻣﺎس )ﺷﺎه( ،ص ١١٥
• ظرﯾف ﮔوﯾﻧده ،ص ١٣٣

ع -غ
•
،٧٦
•
•
•

ﻋﺎﯾﺷﮫ ﺳﻠطﺎن ﺑﯾﮕم ﻣﯾراﻧﺷﺎھﯽ )دﺧﺗر ﮐﺎﻣران ﻣﯾرزا( ،ص ص ،٧٥ ،٦١ ،٥٢
١٤٠ ،١٣٨ ،١٣٧ ،٨٦
ﻋﺎﯾﺷﮫ ﺳﻠطﺎن ﺧﺎﻧم ﻣﯾراﻧﺷﺎھﯽ )دﺧﺗر اﺣﻣد ﻣﯾرزا و ﻗوﺗﻘو ﺑﯾﮕم( ،ص ١٣٧
ﻋﺑداﻟﺣﯽ )ﻣﯾر( ،ص ١٤٢
ﻋﺑداﻟرزاق ﻣﯾرزا ) ﻋﻣوزاده ﺑﺎﺑر( ،ص ٤٩
١٥٣

• ﻋﺑداﻟﻐﻔور )ﺷﯾﺦ( ،ص ٩٦
• ﻋﺑدﷲ )ﻗﺎﺿﯽ( ،ص ٩٣
• ﻋﺑدﷲ ﻣروارﯾد )ﺧواﺟﮫ( ،ص ٧٧
• ﻋﺑﯾدﷲ ﺧﺎن اوزﺑﮏ ،ص ٥٤
• ﻋﺳﮑری )ﻣﯾرزا( ،ص ص ،١١١ ،١٠٨ ،١٠٧ ،٩٢ ،٨٤ ،٨٣ ،٨١ ،٥٣ ،٢
١٣٧ ،١٣٦ ،١٣٥ ،١٣٢ ،١٣١ ،١٢٨ ،١٢٧ ،١٢٦ ،١٢١ ،١٢٠ ،١١٤ ،١١٣ ،١١٢
• ﻋﻔﯾﻔﮫ ﺑﯽ ﺑﯽ ،ص ٩٢
• ﻋﻔﯾﻔﮫ )ﻋﻘﯾﻘﮫ( ﺳﻠطﺎن ﺑﯾﮕم )دﺧﺗر ھﻣﺎﯾون( ،ص ص ٨٨ ،٨٦ ،٧٧ ،٧٤ ،٧٢
• ﻋﻼءاﻟدﯾن ﻣﺣﻣود )ﺧواﺟﮫ( ،ص ١١٤
• ﻋﻠﯾﮑﮫ )ﻣﯾر( ،ص ٩٩
• ﻋﻧﺑر ﻧﺎظر ،ص ص ١٣٠ ،١١٢
• ﻏﻼم ﺳﻘﺎء ،ص ٨٩

ف
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ﻓﺎروق ﻣﯾرزا ،ص ٥٣
ﻓﺎطﻣﮫ ﺳﻠطﺎن اﻧﮕﮫ )ﻣﺎدر روﺷن ﮐوﮐﮫ( ،ص ٧٧
ﻓﺗﺢ ﮐوﮐﮫ ،ص ٧٧
ﻓﺧر ﺟﮭﺎن ﺑﯾﮕم ،ص ص ٧٦ ،٥٨
ﻓﺧر ﻋﻠﯽ ﺑﯾﮓ ،ص ٨١
ﻓﺧر ﻧﺳﺎء اﻧﮕﮫ )ﻣﺎدر ﻧدﯾم ﮐوﮐﮫ( ،ص ٧٧
ﻓﺧراﻟﻧﺳﺎء ﻣﺎﻣﺎ ،ص ص ١٣١ ،١٣٠
ﻓرخ ﻓﺎل ﻣﯾرزا ،ص ص ١٣١ ،١٣٠
ﻓﺿﺎﯾل ﺑﯾﮓ )ﺑرادر ﻣﻌﻧم ﺧﺎن( ،ص ١٢٥
ﻓﻘر ﻋﻠﯽ )ﻣﯾر( ،ص ٨٧
ﻓﯾروزه ﺑﯾﮕم ،ص ٧٦
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ق
•
•
•
•
•
•

ﻗﺎﺳم ﺑﯾﮓ ،ص ص ٥٤ ،٥١
ﻗﺎﺳم ﺣﺳﯾن ﺳﻠطﺎن ،ص ٨٣
ﻗﺎﺳم ﺣﺳﯾن ﻣﯾرزا ،ص ٦١
ﻗﺎﺳم ﻣﻌﻣﺎر )ﺧواﺟﮫ( ،ص ٥٩
ﻗراﭼﮫ ﺧﺎن ﺑﮭﺎدر ،ص ص ١٤٠ ،١٣١ ،١٢٩ ،١٠٧
ﻗراﺧﺎن ،ص ١٤٣
١٥٤

• ﻗﻠﯽ ﺑﯾﮓ ﭼوﻟﯽ )ﻣﯾرزا( ،ص ١١٢
• ﻗﻠﯽ ﮐوﮐﮫ )ﻣﯾرزا( ،ص ٧٧
• ﻗﻧﺑر ﺑﯾﮓ ،ص ١٢٧

ك
• ﮐﺎﺑﻠﯽ ﻣﺎھم ،ص ٧٧
• ﮐﺎﻣران )ﻣﯾرزا( ،ص ص ،٩١ ،٩٠ ،٨٩ ،٨٨ ،٨٧ ،٥٥ ،٥٤ ،٥٢ ،٢٨ ،٩ ،٨ ،٢
،١٢٣ ،١٢٢ ،١٢١ ،١٢٠ ،١١٤ ،١١١ ،١١٠ ،١٠٨ ،١٠٧ ،٩٧ ،٩٥ ،٩٤ ،٩٣
،١٤١ ،١٤٠ ،١٣٩ ،١٣٨ ،١٣٧ ،١٣٦ ،١٣٥ ،١٣١ ،١٢٩ ،١٢٨ ،١٢٧ ،١٢٦ ،١٢٥
١٤٥ ،١٤٤ ،١٤٣
• ﮐﻼن ﺑﯾﮓ )ﺧواﺟﮫ( ،ص ص ٥٨ ،٥٧ ،٥٦
• ﮐﻼن ﺧﺎﻧم ﺑﯾﮕم ،ص ٧٦
• ﮐﻼن ﻣﯾرزا ،ص ١٢٣
• ﮐﻠﯾن )ﮐﯾﻠن( ،ص ١٣٨ ،١٣٧
• ﮐوﮐﯽ ،ﻣﺣﻣد ﺧﺎن ،ص ١١٤ ،٧٣
• ﮐﯾﭼﮏ ﺑﯾﮕم ،ص ٧٦
• ﮐﯾﺳﮏ ﻣﺎھم ،ص ٧٧
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گ
• ﮔل ﺑﯾﮕم ،ص ٧٦
• ﮔﻠﺑدن ﺑﯾﮕم ،ص ص ،١٥ ،١٤ ،١٣ ،١١ ،١٠ ،٩ ،٨ ،٧ ،٦ ،٥ ،٤ ،٣ ،٢ ،١
،٩٠ ،٥٣ ،٣٩ ،٣٤ ،٣٣ ،٣٢ ،٣١ ،٣٠ ،٢٩ ،٢٨ ،٢٧ ،٢٦ ،٢٤ ،٢١ ،١٩ ،١٧ ،١٦
١٣١
• ﮔﻠﺑرگ ﺑﯽ ﺑﯽ ،ص ٧١
• ﮔﻠﺑرگ ﺑﯾﮕم ،ص ص ١٠٦ ،٨٣ ،٨١ ،٧٧
• ﮔﻠﭼﮭره ﺑﯾﮕم )ﺧواھر ھﻧدال( ،ص ص ١٤٣ ،١٢٣ ،٩٢ ،٧٧ ،٧٤ ،٧١ ،٦٧ ،٥٣
• ﮔﻠرخ ﺑﯾﮕم ،ص ص ١٢٣ ،٥٢ ،٢
• ﮔﻠرﻧﮓ ﺑﯾﮕم ،ص ص ٨١ ،٧٧ ،٧٤ ،٧١ ،٦٧ ،٥٣
• ﮔﻠﻌذار ﺑﯾﮕم ،ص ٥٣
• ﮔﻠﻧﺎر آﻏﮫ ﭼﮫ ،ص ص ٩٢ ،٨٨ ،٨٢ ،٧٧
• ﮔوھر ﺷﺎد ﺑﯾﮕم ،ص ص ٧٥ ،٥٨ ،٣٧ ،٢٦ ،٢٥
١٥٥

ل
• ﻟوش ﺑﯾﮕم )ﺑرادر ﺷﺎھم ﺧﺎن ﺟﻼﯾر( ،ص ص ١٠٦ ،١٠٥ ،١٠٠

م
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ﻣﺎه ﺑﯾﮕم )ﺧواھر ﺣرم ﺑﯾﮕم( ،ص ١٢٣
ﻣﺎه ﭼوﭼﮏ ﺑﯾﮕم ،ص ص ١٣٤ ،١٣٣ ،١٣٠
ﻣﺎه ﭼﯾﭼﮫ= ﻣﻌﺻوﻣﮫ ﺳﻠطﺎن ﺑﯾﮕم ،ص ص ٨٢ ،٨١ ،٧٧ ،٧٤ ،٧١ ،٥٤ ،٥٣
ﻣﺎه ﻟﻘﺎ ﮐوﮐﮫ ،ص ٧٧
ﻣﺎھم ﺑﯾﮕم ،ﻧﯾز :اﮐﺎم= اﮐم ،ص ص ٧٦ ،٧٢ ،٦٣ ،٦١ ،٥٣ ،٢٧
ﻣﺑﺎرز ﺧﺎن ،ص ١٣١
ﻣﺣﻣد اﮐﺑر )ﻣﯾرزا( ،ص ص ١٢٩ ،١٢٨
ﻣﺣﻣد ﺣﺳﯾن ﮐورﮔﺎن )ﻣﯾرزا( ،ص ٥٢
ﻣﺣﻣد ﺣﮑﯾم ﻣﯾرزا ،ص ص ١٣٠ ،٣٩
ﻣﺣﻣد ﺧﺎن= ﺣﺎﺟﯽ ﻣﺣﻣد ﺧﺎن ،ص ١١٢
ﻣﺣﻣد ﺧﺎن ﮐوﮐﯽ ،ص ص ١١٤ ،٧٣
ﻣﺣﻣد زﻣﺎن ﻣﯾرزا ،ص ٧٣
ﻣﺣﻣد ﺳﻠطﺎن ﻣﯾرزا ،ص ص ٨٧ ،٨٥ ،٧٣
ﻣﺣﻣد ﺷرﯾف ﻣﻧﺟم ،ص ٥٩
ﻣﺣﻣد ﻋﻠﯽ طﻐﺎﯾﯽ ،ص ١٢٦
ﻣﺣﻣد ﻋﻠﯽ ﻋﺳس ،ص ٧٠
ﻣﺣﻣد ﻓرﻏری )ﻣﻼ( ،ص ص ٧٩ ،٦٥
ﻣﺣﻣد ﻣﻘﯾم )ﭘﺳر ذواﻟﻧون( ،ص ٤٩
ﻣﺣﻣد ﻣﯾرزا )ﺳﻠطﺎن( ،ث ث ٨٧ ،٨٥ ،٧٣
ﻣﺣﻣد وﻟﯽ ﻣﺣﻣدی ﮐوﮐﮫ ،ص ١٠٦
ﻣﺣﻣدی ﮐوﮐﮫ ،ص ٧٧
ﻣﺣﻣود ﺧﺎن )ﺳﻠطﺎن( ،ص ص ٩٦ ،٧٦ ،٥٨ ،٤٩ ،٢٧
ﻣﺣﻣود ﺳﺎرﺑﺎن ﺑﺎﺷﯽ ،ص ١١٠
ﻣﺣﻣود ﮐﺎرد ﺑﺎز ،ص ١٠١
ﻣﺧدوﻣﮫ آﻏﭼﮫ ،ص ٧٧
ﻣرﺗﺿﯽ ﻋﻠﯽ)ع( ،ص ٦٦
ﻣﺳﻌود ﻣﯾرزا )ﺳﻠطﺎن( ﻋﻣو زادۀ ﺑﺎﺑر ،ص ص ٧٦ ،٤٩
ﻣﺻﺎﺣب ﺧﺎن ،ص ١٣١
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١٥٦

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ﻣظﻔر ﺑﯾﮓ ﺗرﮐﻣﺎن ،ص ص ١٠٥ ،٩٣
ﻣظﻔر ﻣﯾرزا ،ص ٧٦
ﻣﻐل ﺑﯾﮓ ،ص ص ٨٥ ،٧٧
ﻣﻠﮏ ﻣﺧﺗﺎر ،ص ١١٣
ﻣﻠﮏ ﻣﻧﺻور ﯾوﺳف زھﯽ ،ص ٥٤
ﻣﻧﻌم ﺧﺎن ،ص ص ١٢٥ ،١٠٦ ،١٠٣ ،١٠٢ ،٧٧
ﻣؤﯾد ﺑﯾﮓ ،ص ٧٧
ﻣﮭدی ﺧواﺟﮫ ،ص ٨٠
ﻣﮭدی ﺳﻠطﺎن ،ص ١٢٧
ﻣﮭر اﻓروز ﺑﯾﮕﮫ )ﻣﺎدر ﺣﺎﺟﯽ ﺑﯾﮕم( ،ص ١٢٣
ﻣﮭر اﻧﮕﯾز ﺑﯾﮕم )دﺧﺗر ﻣظﻔر ﻣﯾرزا( ،ص ٧٦
ﻣﮭر ﺟﺎن ﺑﯾﮕم )دﺧﺗر ﺑﺎﺑر( ،ص ٥٣
ﻣﮭرﻟﯾق ﺑﯾﮕم )ﻋﻣﮥ ﭘﺎدﺷﺎه( ،ص ٧٦
ﻣﯾرزا ﺑﺎﺑر ،ص ٥٣
ﻣﯾرزاﭼﮫ ،ص ٧٤
ﻣﯾرزا ﺣﺎﺟﯽ ،ص ١٢٧
ﻣﯾرزا ﺧﺎن ،ص ص ٥٥ ،٥٢
ﻣﯾرک ﺑﯾﮓ ،ص ٨٥
ﻣﯾوه ﺟﺎن ،ص ص ٨٢ ،٧٢
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ﻧﺎر ﺳﻠطﺎن آﻏﮫ ،ص ٧٧
ﻧﺎرﮔل آﻏﮫ ﭼﮫ ،ص ٨٨
ﻧﺎﺻر ﻣﯾرزا ،ص ص ١٠٠ ،٩٢ ،٨٤ ،٨٣ ،٥٤
ﻧﺎھﯾد ﺑﯾﮕم ،ص ص ٧٧ ،٤٩
ﻧدﯾم ﺑﯾﮓ ،ص ١٠١
ﻧدﯾم ﮐوﮐﮫ ،ص ص ١١٢ ،١٠٦ ،١٠٣ ،١٠٢ ،٧٧
ﻧﺻﯾب آﻏﮫ ،ص ٧٧
ﻧظﺎم )ﺳﻘﺎء( ،ص ٨٩
ﻧﮕﺎر آﻏﮫ )ﻣﺎدر ﻣﻐل ﺑﯾﮓ( ،ص ٧٧
ﻧوراﻟدﯾن ﻣﺣﻣد )ﻣﯾرزا( ،ص ٨٥
ﻧور ﺑﯾﮓ ،ص ٨٨
١٥٧

• ﻧوﮐﺎر ،ص ص ١٢٦ ،٧٤
• ﻧﯾﺎزی )ﺧواﺟﮫ( ،ص ١١٢

و  -ﻫـ
• وﻟﯽ )ﻣﯾر( ،ص ١٠٢
• ھزاره ﺑﯾﮕم ،ص ١٢٣
• ھﻣﺎﯾون ﭘﺎدﺷﺎه ،ص ص ،٦٨ ،٦٦ ،٥٨ ،٥٥ ،٥٤ ،٥٣ ،١٩ ،١٢ ،٨ ،٧ ،٥ ،٤ ،٣
١٣٩ ،١٣٨ ،١٣١ ،١١٥ ،١٠٨ ،٧٢ ،٧٠
• ھﻣﺎﯾون ﺧﺎن )ﺳﻠطﺎن( ،ص ٥٣
• ھﻣﺎﯾون )ﻣﯾرزا( ،ص ص ٦٨ ،٦٥ ،٣٨ ،٣٢ ،٣١
• ھﻧدال ،ص ص ،٨٨ ،٨٧ ،٨٥ ،٨٠ ،٧٦ ،٧٥ ،٧٠ ،٦٧ ،٦٦ ،٥٤ ،٥٣ ،٩ ،٨
،١٣٢ ،١٣١ ،١٢٨ ،١٢٧ ،١٢٥ ،١٢٢ ،١٢١ ،١٠٨ ،١٠٧ ،٩٩ ،٩٨ ،٩٧ ،٩٢ ،٨٩
١٤٤ ،١٤٣ ،١٤٢ ،١٤١ ،١٤٠ ،١٣٩ ،١٣٦
• ھﻧدو ﺑﯾﮏ )ﻣﺧدوﻣﮫ آﻏﮫ ﭼﮫ( ،ص ٧٧
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• ﯾﺎدﮔﺎر ﺳﻠطﺎن ﺑﯾﮕم ،ص ص ٧٧ ،٧٥
• ﯾﺎدﮔﺎر طﻐﺎﯾﯽ ،ص ٧٣
• ﯾﺎدﮔﺎر ﻧﺎﺻر )ﻣﯾرزا( ،ص ص ،١٢٢ ،١٢١ ،١٠٠ ،٩٩ ،٩٢ ،٨٧ ،٨٤ ،٨٣
١٢٦ ،١٢٥
• ﯾﻌﻘوب ﻗورﭼﯽ ،ص ١١٢
• ﯾوﺳف ﭼوﻟﯽ )ﺷﯾﺦ( ،ص ١١٢

١٥٨

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ
اﻟﻒ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

آب ﺟﻣﻧﮫ ،ص ٨٦
آب ﭼوﺳﮫ ،ص ص ٨٩ ،٨٦
آب ﮔﻧﮓ ،ص ص ٩١ ،٩٠ ،٨٥
آب ﻻھور ،ص ٩٣
اﺣﻣد آﺑﺎد ،ص ص ٨٤ ،٨٣
اروس )روس( ،ص ٨١
اﺳﺗﺎﻟﯾف ،ص ص ١٣٥ ،١٣٤
اﻓﻐﺎن ،ص ١١١
اﻓﻐﺎﻧﺎن ،ص ص ١٤٤ ،١٤٠ ،١٢٨ ،٥٩
اﮔره ،ص ص ٨٥ ،٨٤ ،٧٥ ،٧٤ ،٧٣ ،٧١ ،٦٥ ،٦٤ ،٦٣ ،٦١ ،٥٩ ،٥٨ ،٨
اﻟور ،ص ص ١٠١ ،٩٢ ،٨٩ ،٨٨ ،٦٤ ،٥٣
اﻧدﺟﺎن ،ص ٤٨
اﻧدارب ،ص ص ١٣٨ ،١٢٦ ،١٠٨
اوده ،ص ص ٨٦ ،٧٤
اورﺗﮫ ﺑﺎغ ،ص ١٣١
اوزﺑﮏ ،ص ١١٢
اوزﺑﮑﺎن ،ص ١٣٨
اوزﺑﯾﮑﮫ ،ص ٤٨
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ب
•
•
•
•
•
•

ﺑﺎﺑﺎ دﺷﺗﯽ ،ص ١٢٣
ﺑﺎغ آﯾﻧﮫ ،ص ١٠٥
ﺑﺎغ ﭼوﮐﮭﻧدی ،ص ٦٣
ﺑﺎغ ﺧواﺟﮫ ﻏﺎزی ،ص ٩٢
ﺑﺎغ دوﺳت ﻣﻧﺷﯽ ،ص ٩٤
ﺑﺎغ زراﻓﺷﺎن ،ص ص ٨٣ ،٨١ ،٦٨ ،٦٤
١٥٩

• ﺑﺎغ ﮔل اﻓﺷﺎن ،ص ص ٨٨ ،٨٧
• ﺑﺎغ ﻧﺎرﻧﺞ ،ص ١٤٠
• ﺑﺎغ ﻧوروزی ،ص ص ١٢٣ ،٥٠
• ﺑﺎﻻﺣﺻﺎر ،ص ص ١٢٩ ،١٢٨
• ﺑﺟور ،ص ص ٥٦ ،٥٥ ،٥٤
• ﺑدﺧﺷﺎن ،ص ص ١٣٩ ،١٣٨ ،١٣٢ ،١٣١ ،١٣٠ ،١٠٨ ،٩٥ ،٥٥ ،٥٤ ،٩
• ﺑرود )= ﺑﺎروده( ،ص ص ٩٠ ،٨
• ﺑﮑﮭر ،ص ص ،١٢٤ ،١٢٣ ،١٠٩ ،١٠٧ ،١٠٥ ،١٠٤ ،١٠٠ ،٩٩ ،٩٦ ،٩٥
١٣٩ ،١٢٦ ،١٢٥
• ﺑﻠﺦ ،ص ص ١٣٨ ،١٣٧ ،١٣٥ ،١٣٢
• ﺑﻠوچ ،ص ص ١١٤ ،١١٣
• ﺑﻧﺎرس ،ص ٨٤
• ﺑﻧﮕﺎﻟﮫ ،ص ص ٨٨ ،٨٥ ،٨٤
• ﺑﻧﮕش ،ص ٥٠
• ﺑﮭروچ ،ص ٨٣
• ﺑﮭزادی ،ص ١٣٥
• ﺑﮭﯾره ،ص ص ١٤٤ ،٥٦ ،٥٥
• ﺑﯾﺎﻧﮫ ،ص ص ٨١ ،٧٣ ،١٧
• ﺑﯽ ﺑﯽ ﺣﺎج ﺗﺎج ،ص ٩٢
• ﺑﯾﮑﺎﻧﯾر ،ص ١٠١
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پ
• ﭘﺎﺗر ،ص ص ٩٨ ،٥٧
• ﭘﺎﻧﯽ ﭘت ،ص ٥٦
• ﭘﺎی ﻣﻧﺎر ،ص ٥٢
• ﭘﺗن ،ص ٨٣
• ﭘرﮐﻧده ،ص ٨٤
• ﭘﺷﺗﮥ ﯾﮏ ﻟﻧﮕﮫ ،ص ٥٥
• ﭘل ﻣﺳﺗﺎن ،ص ١٢٨
• ﭘﻠودی ،ص ١٠٠
١٦٠

ت
•
•
•
•
•
•

ﺗرک ،ص ص ١٠٧ ،٨١
ﺗرﮐﻣﺎن ،ص ص ١٤١ ،١٤٠ ،٩٣
ﺗﮑﯾﮥ ﺧﻣﺎر ،ص ١٢٢
ﺗﻧﮕﯾﮭﺎ ،ص ص ١٤١ ،١٤٠ ،١٣٩
ﺗﮭﺗﮫ )ﺗﺣﺗﮫ( ،ص ص ١٢٣ ،١٠٥ ،٩٩
ﺗﯾﻣورﯾﮫ ،ص ٤٨

ج
•
•
•
•
•
•

ﺟﺎﺟﮑﺎ ،ص ١٠٥
ﺟﻧت آﺑﺎد )ﮔور( ،ص ٨٥
ﺟودھﭘور ،ص ١٠٠
ﺟون ،ص ١٠٥
ﺟوﻧﭘور ،ص ٨٥
ﺟﯾﺳﻠﻣﯾر ،ص ١٠٠
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•
•
•
•
•
•
•

ﭼﺎرﮐﺎران ،ص ص ١٤٠ ،١٣٩
ﭼرﮐس ،ص ٨١
ﭼﻐﺗﺎی ،ﭼﻐﺗﯾﮫ ،ص ص ١٤٤ ،١٣٥ ،٤٨
ﭼﻧﺎده ،ص ص ٨٦ ،٨٥ ،٨٤ ،٧٢ ،٧١
ﭼﻧﭘﺎﯾر )ﭼﻣﭘﺎﻧﯾر در ﺗذﮐرۀ ﺑﯾﺎت( ،ص ص ٨٤ ،٨٣
ﭼوﺳﺎھﯽ ،ص ص ١٤٣ ،١٤٢
ﭼوﺳﮫ )ﭼوﺳﺎ( ،ص ص ١٢٤ ،٨٦

ح -خ
• ﺣﺑﺷﯽ ،ص ٨١
• ﺧﺎﻧﮥ دوﻟت ،ص ٧٨
• ﺧﺎﻧﮥ ﺳﻌﺎدت ،ص ٧٨
• ﺧﺎﻧﮥ ﻣراد ،ص ٧٨
• ﺧراﺳﺎن ،ص ص ،١١٦ ،١١٥ ،٨١ ،٦١ ،٥١ ،٥٠ ،٤٩ ،٤٨ ،٣٧ ،١١ ،٨ ،٢
١٢١ ،١٢٠
• ﺧوﺳت ،ص ص ١٣٨ ،١٠٩ ،١٠٨ ،٥٣
• ﺧوش آب ،ص ١٤٤
١٦١

د -ر
•
•
•
•
•
•
•
•
•

درﯾﺎی ﺷور ،ص ٩٩
دﺷت ﻗﺑﭼﺎق ،ص ص ١٤٤ ،١٣٨
دھﻠﯽ ،ص ص ٨٧ ،٧٥ ،٦٦ ،٦٥ ،٢٨ ،٨
دھوﻟﭘور ،ص ص ٧٤ ،٦٤ ،٦٣ ،٥٩
دﯾﭘﺎﻟﭘور ،ص ٥٦
دﯾﮫ ﯾﻌﻘوب ،ص ٥٦
راﭘری ،ص٥٩
راﺟﭘوﺗﺎن ،ص ١٠٢
رھﺗﺎس ،ص ١٤٥

س
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ﺳﺎﺗﻠﻣﯾر ،ص ١٠٠
ﺳرای ،ص ١٠٣
ﺳرو ﺳﮭﯽ ،ص ١٣٣
ﺳرھﻧد ،ص ص ٩٣ ،٥٦
ﺳﻣرﻗﻧد ،ص ص ٥٤ ،٥٠ ،٤٨ ،٣٦ ،٢٤
ﺳﻣﻧدر ،ص ٩٦
ﺳﻧد ،ص ١٠٩
ﺳﯾﺎﻟﮑوت ،ص ص ٩٤ ،٥٦
ﺳﯾﺎھوان ،ص ٩٩
ﺳﯾﮑری )=ﻓﺗﺢ ﭘور( ،ص ٩٦
ﺳﯾوی ،ص ١١٠
ﺷﺎل ﻣﺳﺗﺎن ،ص ص ١١٢ ،١١١
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ط -ع
• طﺎﻟﻘﺎن ،ص ص ١٣٧ ،١٣١
• ﻋراق ،ص ص ١٢١ ،١٢٠ ،١١٥
• ﻋﻣرﮐوت ،ص ص ١٠٥ ،١٠٤ ،١٠٢

غ
• ﻏزﻧﯾن ،ص ص ١٠٨ ،١٠٧
• ﻏورﺑﻧد ،ص ٥١
١٦٢

ف
• ﻓﺗﺢ ﭘور )=ﺳﯾﮑری( ،ص ص ٩٢ ،٧٠ ،٦١
• ﻓرﺿﮫ ،ص ص ١٣٥ ،١٣٤
• ﻓرﻏﺎﻧﮫ ،ص ٤٨

ق
• ﻗﺑﭼﺎق ،ص ص ١٤٤ ،١٣٨
• ﻗراﺑﺎغ ،ص ١٣٩
• ﻗﻼت ،ص ٥٥
• ﻗﻠﻌﮥ دﻻور ،ص ١٠٠
• ﻗﻠﻌﮥ دﯾن ﭘﻧﺎه دھﻠﯽ ،ص ٧٥
• ﻗﻠﻌﮥ ظﻔر ،ص ص ١٣٦ ،١١٣١ ،١٢٦ ،١٢٥
• ﻗﻧدز )ﻗﻧدوز( ،ص ص ١٣٦ ،٤٩
• ﻗﻧدھﺎر ،ص ص ،١١٢ ،١١١ ،١١٠ ،١٠٩ ،١٠٨ ،١٠٧ ،٩٩ ،٩٧ ،٥٥ ،٥٠
١٤٠ ،١٣١ ،١٢٤ ،١٢٢ ،١٢١ ،١٢٠ ،١١٤
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• ﮐﺎﺑل ،ص ص ،٥٠ ،٤٩ ،٢٨ ،٢٧ ،٢٦ ،١٩ ،١٨ ،١٦ ،١٥ ،١٤ ،١٢ ،٨ ،٢
،١٠٩ ،٩٥ ،٩٣ ،٧٢ ،٧٠ ،٦٧ ،٦٣ ،٦٢ ،٦١ ،٥٨ ،٥٦ ،٥٥ ،٥٤ ،٥٣ ،٥٢ ،٥١
،١٣٢ ،١٣١ ،١٣٠ ،١٢٨ ،١٢٦ ،١٢٥ ،١٢٤ ،١٢٣ ،١٢٢ ،١٢١ ،١٢٠ ،١١١ ،١١٠
١٤٣ ،١٤١ ،١٣٩ ،١٣٨ ،١٣٦
• ﮐﺎﺷﻐر ،ص ٤٩
• ﮐﺎﻟﭘﯽ ،ص ٨٦
• ﮐﺎﻧﺟر ،ص ٦٦
• ﮐﺷم ،ص ص ١٣١ ،١٢٥
• ﮐﺷﻣﯾر ،ص ٩٤
• ﮐﻧﺑﺎﯾت ،ص ٨٣
• ﮐﻧوج ،ص ص ١٢٤ ،٩٠ ،٨٧
• ﮐول ،ص ص ١٢٣ ،٦٣ ،٦١
• ﮐوﻻب ،ص ص ١٣٨ ،١٣٧ ،١٣٦ ،١٣١
• ﮐول ﺟﻼﻟﯽ ،ص ص ١٣٨ ،١٣٧ ،١٣٦ ،٦٢ ،٥٩
• ﮐول ﻣﻠﮏ ،ص ٥٤
١٦٣

•
•
•
•

ﮐوه ﺑﯽ ﺑﯽ ﻣﺎھروی ،ص ٥٢
ﮐوه ﺳﯾﮑری ،ص ٦١
ﮐوه ھﻔت دادران ،ص ١٢٤
ﮐﮭل ﮔﺎﻧو ،ص ٨٤

گ
•
•
•
•
•
•
•

ﮔﺟرات ،ص ص ١٠٦ ،٩٦ ،٨٤ ،٨٣ ،٨١
ﮔرھﯽ ،ص ص ٨٥ ،٨٤
ﮔﻧﮓ ،ص ص ٩١ ،٩٠ ،٨٥
ﮔواﻟﯾﺎر ،ص ص ٧٥ ،٧٤
ﮔور ،ص ص ٨٥ ،٨٤ ،٧١
ﮔورﺧﺎﻧﮥ ﮔﻠرخ ﺑﯾﮕم ،ص ص ١٢٣
ﮔور ﺑﻧﮕﺎﻟﮫ ،ص ص ٨٨ ،٨٥ ،٨٤

ل
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•
•
•
•
•

ﻻھور ،ص ص ١٣٢ ،١٠٥ ،٩٤ ،٩٣ ،٩٢ ،٩١ ،٩٠ ،٦٧ ،٥٦ ،٤١ ،١١
ﻟری ،ص ٩٩
ﻟﻐﻣﺎن ،ص ص ١٣٥ ،١٣٣
ﻟﻣﻐﺎﻧﺎت ،ص ث ١٣٩ ،١٠٨
ﻟﮑﻧﮭو ،ص ١١

م
• ﻣﺎﻟدﯾو ،ص ص ١٠٣ ،١٠٢ ،١٠١ ،١٠٠
• ﻣﺎوراءاﻟﻧﮭر ،ص ص ٥٤ ،٤٨
• ﻣدرﺳﮥ ﻣﻼ ﻋﺑداﻟﺧﺎﻟق ،ص ١٢٦
• ﻣﺳﺗﺎن )=ﻣﺳﺗﺎن و ﺷﺎل ﻣﺳﺗﺎن ،ﻣﻣﮑن اﺳت ﮐﮫ ﯾﮑﯽ ﺗﺻﺣﯾف دﯾﮕری ﺑﺎﺷد( ،ص
ص ١٢٨ ،١١٢ ،١١١
• ﻣﻐل ،ص ص ٨٥ ،٧٧ ،٥٤ ،١٧
• ﻣﻐوﻻن ،ﻣﻐﻼن ،ص ص ١٣٨ ،١٢٨ ،٦٩ ،٢
• ﻣﮑﮫ ،ص ص ١٤٠ ،١٠٦
• ﻣﻠﺗﺎن ،ص ٩٥
• ﻣﻧﺎر ،ص ص ١٢٧ ،٥٢
• ﻣﻧﺣﭘور )در ﺗرﺟﻣﮥ اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ﻣﻧﺣﺳور( ،ص ٨٣
• ﻣﻧﮕﯾر ،ص ٨٥
١٦٤

ن
• ﻧﺎﮔور ،ص ١٠١
• ﻧواﺳﯽ ،ص ١٠٩
• ﻧوﮔرام ،ص ص ٦٤ ،٦٢

ﻫـ
•
•
•
•
•
،٤٠
•

ھزاره ،ص ص ١٢١ ،١٣
ھﻧد ،ص ١٠١ ،٧٣ ،٧١ ،٦٩ ،٥٧ ،٥٤ ،٤٦ ،٤٤ ،٢٩ ،٢٨ ،١٠ ،٩ ،٨ ،٣ ،٢
ھﻧدو ،ص ص ٧٨ ،٧٧ ،٥٩
ھﻧدوان ،ص ١٠٢
ھﻧدوﺳﺗﺎن )ھﻧدﺳﺗﺎن(،٣٥ ،٣٠ ،٢٩ ،٢٧ ،٢٥ ،١٨ ،١٥ ،١٣ ،١١ ،٨ ،٦ ،٢ ،
١٣٠ ،١١٦ ،٩٣ ،٧١ ،٦٩ ،٦١ ،٥٨ ،٤٦ ،٥٤
ھﻧدی٨١ ،٥٧ ،
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١٦٥

