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  مقدمه ناشر 

آتشبار، در  ۀبار اول در روزنام مرگشپس از شتریب ایسال دو است که  »تیصادق هدا«کتاب  نیآخر »يمروار توپ«

  .افتیانتشار  1332/1953سال  يماهها نینخست

 یبه تمام ،کند یرا هم زمان م خیمختلف تار يدوره ها عیوقا ،نوردد یکتاب فضا و زمان را در م نیدر ا تیهدا

و نفرت او از  یرانیو ا رانیعشق او به ا. ردیگ یرا به باد مسخره م سمیخرافات و آخوند و تازد یم خیتار يکتاتورهاید

 .داستیهو زین يآثارش در توپ مروار یهم چون تمام رانیدردآلود ا تیوضع

دهد و  یم وندیم پرا به ه خیتار يسازد گاه قصه ها یمثل م دیگو یشعر م: گذرد ینم يا رهیدستگ چیاز ه تیهدا

بطالن آن ها را  ،ها را به محک گرفته هیو آ ثیو جا به جا احاد سدینو یم یو رشت یترک ندیآفر یتازه م يزیاز خود چ

پس از زمان خود . سنگ شده بود دیدشمن خرافات و عقا تیهدا. گذرد یکند و گاه تنها به طنز از آنها م یثابت م

  .راه کار کرد نین در ات کیاز توان  شیکرد و ب یم یزندگ

نسخه چاپی و اینترنتی مختلف و مقایسه متون آن توسط  20بعد از بررسی بیش از  1396این مجموعه در سال  

نیز   از کلمات بسیاريهمچنین توضیح  .شده است تایپ و صفحه بندي ،رایشیو ،آقاي قاسم قره داغی گردآوري

  .است قی درج شدهپاورقسمت صفخه و در در همان  ،براي فهم بهتر

  بوف ياآو
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 يمروار توپ

**************** 

 

 رمیـ گ .دیجر داده اند بپرسـ  شتریدو سه خشتک از من و شما ب کهییاز آنها دیشود برو یباورتان نم اگر

ـ ا .انـد  دهیشنخودشان  يو پاتالها ریباشند، حتماً از پ دهیرا ند يتوپ مروار يبروبرو ةکه دور  گـر ید نی

تـوپ   دیشـه  شـاه کـه زمـان    داننـد  یعالَم و آدم مـ  اورم؛یکه من بخواهم از تو لنگم در ب ستین يزیچ

سرش دهل  يباال کرد، ینگاه م براش سوار بود، بر و  قُنداقه يشَق و رق رو» ارگ «دانیم يتو ،يمروار

 سه،یایمخدرات  کردیتا چشم کار م: شدیشام م ۀغلغلدورش  يهر سال چهارشنبه سور. زدندیو نقاره م

دم  ينابالغهـا  ایـ  يحشـر  يهـا  دهیتازه شاش کف کرده، ترشـ  يدخترها ده،ینروك ورچروک يها وهیب

جـا نبـود سـوزن     کـه یبطور کردنـد، یتـوپ طـواف م   نیـ و دور ا اوردنـد یهجوم م کینزدبخت از دور و 

 نکـه یا ایـ  شـدند یرد م رشیـ از ز شدند،یتوپ م ۀسوار لول کردیم ياریآنها که بختشان  انوقت ،ياندازیب

کـه   نداشـت نخورد  دند،یمالیتنشان را به آن م يجا کیالاقل  ای بستند،یبه قنداقه و چرخش م لیدخ

 شـدند،  یترگل ورگل مـ  ها دهیترش شدند،یم دواریام دیناام يزنها دند؛یرسیبه مرادشان م گریتا سال د

 رفـت یز سروکولشان باال مدوقلو ا ۀبچ تانروك هم دوسه  يزنها رفتند،یشوهر م ۀبابا مانده ها بخان ۀخان

قراول نگهبان تـوپ هـم تـا سـال     . " خوامینون م منننه جون  ":که گرفتندیبهانه م یه شانیو بچه ها

کـه مبـادا خالـه     دییـ پایو توپ را م کردیدوتا هم قرض م، داشتروغن بود، دوتا چشم  ينانش تو گرید

 تیـ حکا نیـ ا.خودشـان قراربدهنـد   ییبخت گشا ۀلیست آنرا وس ایدن ایدنشلخته ها بلندش کنند و تا 

 یبـود؛ پـنج شـاه    یفراوان و یارزان ةدور ریبخ ادشی. است شیصد و پنجاه سال پ ایسال و  یس ستیب

نـان سـنگک    کیـ  نـار یبود، با صـد د  یشاهسه  يریروغن س ،یگرفتیهفت تا تخم مرغ م يدادیکه م
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 کتابخانه اینترنتی آواي بوف 

ـ یب ۀخان کی " هایبربر سرتخت " يآدم، تو يبه دراز دادندیم یخشخاش ۀبرشت  یمـاه  یو انـدرون  یرون

 کیـ  یهنوز زنهـا دل و دمـاغ داشـتند و سـال     معقول.رفتیم هیکراو سه تا پول  یپانزده زار و سه شاه

  . دادندیم لیتحوبه جامعه  "ال اله اال اهللا  " ةندیجوال گو

بشـر و   قحقـو  یـۀ و اعالم کیـ اندازه در نرفته بود و تخم لق منشـور آتالنت  نیتا ا يزیزهوار هر چ هنوز

 نجایا .داشت يو اندازه ا یمعن يزیلـُپ ملت نشکسته بودند، هر چ يغلنبه سلمبه را تو يحرفها ریسا

و دو آتشه داشت  مستبدپادشاه قَدر قدرت  کی ا،یدن يجاها شتریهم البته نه بطور استثناء بلکه مثل ب

توانست گـردن سـتبرش را    ینم یمازندرانشکن  زمیهفت نفر ه کهیبطور د،یچکیحون م لشیکه از سب

و اسمش را شاه بابا گذاشته  "خَرت به چند؟  یابول " دیبگوبکند و  یفضول کردیجرأت نم یبزند و کس

گرفتـه تـا    ابانیاندرون ولنگ و واز داشت کـه از دختـر آسـ    کی -بود  ندار شیتهایبودند، چونکه با رع

حرفهـا   یلـ یخ حاال.بود شیشاهزاده ساز ۀنکارخا نیآن چپانده بود و ا يرا تو یفرنگدختر پطرس شاه 

فـردا بـازار    نجا،یاما امروز ا- بندند یو هزار جور اسناد و بهتان بهش م زنندیم دیشاه شه نیپشت سر ا

 ۀو مشـغول ذمـ   میرا بشور یگناه کس میتوانینم يریسر پ م،یبخواب نیدو وجب زم يتو دیما با امت،یق

جفت و تاق  يبانکها کهیچه پنهان در آن عهد و زمانه، با وجود شما از -میشاه بابا بشو ةمرده آنهم مرد

بتوانـد بـه    کهیداشـته باشـد کسـ    خواسـت یم ریشـ  ةبود و زهـر  مانیپر و پ دولت ۀوجود نداشت، خزان

 معلـوم سابقه نداشـته و   رانیا خیسرشار نفت که در تار يدیچپ نگاه بکند، بدون عا یسلطنتجواهرات 

آهنپـاره   يمشتر اگرچه. دولت افالس نامه صادر نکرده بود کندیسگ خور م همیکدام دولت فخ ستین

وام و اجـاره   یبـود و از خـارج   نگذاشتهقراضه نبود، اما اسم خودش را ملت پست عقب افتاده  ۀو اسلح

بـه   کـرد یجـرأت نم  یکسـ  زپـا یمرزپنـاه گر  ةگنـد  شـکم  يلشگرها ریو ام پهایبدون سر ت. خواستینم

کـه در اثـر مـرض فشـار پـول در       یوطن پرست غیتبل نیمتخصصبکند، بدون  يندازسرحداتش دست ا

خاج  يها ویراد زیبدون سوز و بر. عالقه داشتند شتریو بوم خودشان ب مرزخارجه معلق بزنند، مردم به 

. شدیدامیپ شتریب دهیبا عق يکه آخوند باسواد و مال ایگو "! از دست رفت نیمردم د يآها ":پرست که

آب و خـاك   نیا يآبروشان را عوض بکنند، انگار که شهرت و  هنیو اسم م رندیکه شب شش بگآن یب

چسباندند، اما هم  یبه تنور نم پستان یعموم ماتیتعل يبرا. از حاال بود شتریب یلیخ هایدر نظر خارج

چـوب   ظـاهراً . کردنـد یچاپ م یکتاب حساب شتریب یلیخو هم  شدیم دایاز حاال پ شتریمردم با سواد ب
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را بـه   نیبحـر  ةریـ هنوز جز يبار. کمتر از حاال بود یلیخ يوافور اما کردند،یبلند نم اكیتر يبرا ریتکف

هنـوز شـاه بابـا حـق      رفـت، یهنوز بخشش کوه آرارات فتح الفتوح بشـمار نم . بودندارباب واگذار نکرده 

ـ   کیدر دجله و فرات را از دست نداده بود و  یرانیکشت  یبخشـ  حـاتم ه افغانهـا  تکه از خاکش را هـم ب

بود، اما اسـم خـودش را    دهینرقصانقرارداد نفت جنوب هم مردم را دور کوچه  دیتمد ينکرده بود و برا

 زیـ در کار بـود، هنـوز همـه چ    یآنکه حساب و کتاب خالصه. الشأن نگذاشته بود میعظ ۀو نابغ ریهم کب

ا شام هم مجبـور نبودنـد کـه افتخـار     ننشسته بودند و از صبح ت اهیسمبتذل نشده بود، مردم به خاك 

و از شـما چـه پنهـان،     نـد یتفاخر و تخرخر بنما یرجال محترمشان ه يهایباز رجالهغرغره بکنند و به 

  . شدیم دایاز حاال پ شتریخُرده ب کیهم  تیو انسان يو آزاد يکه آباد بود نیمثل ا

که خالـه شـلخته هـا     دادیم کین کشقراول نگهبا میگفتخودمان؛  يسر موضوع توپ مروار میبرگرد...

چادر  ریآنرا ز شدهیبود که م یفسقل زیچ کی يتوپ مروار دیکن یم توپ را بلند نکنند، حاال شما گمان

 نیچطور چنـ  میدانیاست و ما نم یاشتباه لُپ کی نیا اذباهللایالعشوند؟  میو ج کنند میو چاقچورشان قا

تـوپ هفـت قـدم و شـعاع      ۀلولـ  يدراز نکـه یا ي؟ براجست رونیما ب سیخودنوفاق قلم ياز ال ییخطا

ـ   لویو وزن گلوله اش دست کم هفتاد و هفت ک نچیا هفتدهنه اش  آن هفـت خـروار    ۀگـرم و وزن لول

کهنه  يبرا یسومسنبه زدن،  يبرا یدوم ،يزیباروت ر يبرا یکی ژه،یبعالوه هفت کارمند و. است بوده

قنداقه نگاه داشـتن و   يبرا یششمگذاشتن،  لهیفت يبرا یگلوله انداختن، پنجم يبرا یتپاندن، چهارم

و هفـت کارمنـد    زدهیـ هفت متـر عقـب م   رفته،یم در نکهیفرمان آتش دادن داشته، و هم يبرا یهفتم

را رسـتم   ينکـره ا  نیـ به ا زیچ کیصورت  نیا در. است گرفته یم ریز ایر یمحترم خود را هر دفعه ب

ـ  اما!تکان بدهد شیبود که بتواند از سر جا یک سگ دستان که سهل است، عوج بن عنُق هم  نیـ ا ۀلول

 مـون یو مس و انت يو رو زیو برنج و ارز سربتوپ نه تنها از هفت جوش و از هفت فلز گرانبها، آهن و 

مـا بطـور    کهناگفته نمانَد . ( در آن وجود داشت 1 نیدیبنام کانتار یمهمبود، بلکه عنصر  افتهی بیترک

کننـده   بیـ مـواد ترک  قیـ دق زانیـ م يافشااز  عت،یت و شّر طبجِبِلَّت و خُبث نَّو ض خلبه علّت ب یکل

                                                           

1  -  Cantharidine ه ا: نیدیکانتاريماد ةو عصار شودیم یو احساس شهوان یجنساعصاب  دیشد کیاست که موجب تحر یسم 

 ای ایمردم مگس اسپان ۀعام انیحشره در م نیا. و درخشان ییاست از نوع مگس به رنگ سبز طال يحشره ا دیکانتار. است دیپودر کانتار

  .است حیآن ذرار یو نام عرب شودیمانده خو النیمگس م
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در  شیمفرغ که در اثر مـالش و سـا   نیا تیو حساس ژهیوزن و مییگوینم نیو همچن میکنیم يخوددار

و قدرت اسـتحکام و   دیافزایمآن هفت در هزار  ییو به تشعشع نامر کاهدیسال هفت درصد از آن م هر

 ۀتـوپ را از فاصـل   نیـ ا ۀو اگر لول میورزیم غیمطلب در نیا ياز افشا زیفلز چقدر است و ن نیمت امقاو

اول و  ۀطبقـ  اسـت ول بکنند ممکـن   ادگاریبه رسمِ  یخشت ۀسه آشکوبه خان ساختمان يهفت متر رو

اگـر   نکـه یا خراب شود و یمجزا باشد بکل که یو آب انبار در صورت نیرزمیاما ز نند،ینب بیدوم ابداً آس

بـه   بیـ بکننـد، بـه احتمـال قر    متریلیبه قطر هفت هزارم م ینیذره ب نازك اریبه مفتول بس لیآنرا تبد

اگـر فلـزش را ذوب    نکـه یا ایـ و . شـود یم دهیـ چیپ نیزمـ  ةگفت که هفت دور به کمر کُر شودیم نیقی

 -.سـاخت  ییکـا یهفتاد و هفت سـوت سـوتک آمر   وبا آن هفتاد و هفت هزار و هفتصد  شودیم ندیبنما

ام را  مجسمه قدرم را خواهد شناخت و ایهستم که بعدها دن یالشأن گمنام میعظ ۀنابغ ریحق نیالبته ا

و  اندازنـد یراه م " بمیننه من غر " د،یچکانچشمان خواهند  يتو ازیفقدانم آب پ يو برا ختیخواهد ر

  2و النـژُون  نینشـت یا دانشمندان اروپا امباد نکهیا ياما برا. کرد خواهندنثار  یقبرم گُل الله عباس يرو

خودشان  یو آنرا بنام نام ندینمابضاعت سوء استفاده  یب ریفق نیا اتیاز کشف سونیو اد يکور مادامو 

 تیملوکانـه و مقامـات صـالح    ۀو اکتشافات خودم را به صح اختراعات  3که پاتنت یقالب بزنند، تا زمان

 نیتا الاقل پس از مرگم ا کنم،یمالعجاله مغشوش  یراهم کرده ام علرا که ف یقیام آمار دق نرساندهدار 

 .)...بماند یباق زمیعز هنیم يدربست برا یخیافتخار تار

 

 

 

 

                                                           

صوت و  يو امواج ماورا زهیونی يمورد گازها در اریبس قاتیو صاحب تحق يمعروف فرانسو کدانیزیپل النژوون، ف: النژون -    2

  )1964 -  1872. ( شد دهیفرهنگستان فرانسه برگز تیبه عضو 1934 سالاز  يو. گرید يموضوعها

٣ -  patent  
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و  ،النجـون يقورمـادام   صـون، یماننـد؛ عد  مقداریعال ياز علما یبود که بزعم برخ نیدیسر کانتار حرف

چنانکه بعد اشاره  کنیول است،ماده بوده  نیتوپ از دولت سر هم نیا زیشهوت انگ تیخاص ن،ینشطیع

 بـاز .ماده را بدست آورده بودنـد  نیچگونه ا کا،یکاستار یبوم يهایزرادخانه چ ستیخواهد شد، معلوم ن

و  4لدیرشـف یح مغنـوس و  دیفرو قموندیاز جمله؛ ز قایقوآنالوطیبس ياز علما یهم ناگفته نماناد که بعض

 ينشـو و نمـا   ۀمرحلـ  نیاول)  یتناسلآلت (  Phallus شیاین معتقدند که پرستش و  ؛5صیخاولوق عل

 يمثـل خـدا   دیـ زمان بشر ساده لوح بجز آلت تول آندر  رایز رود،یبشر بشمار م فیفکر مذهب نزد طوا

و همه  ایو ب ایک يداشته و دارا ییآنروز زن فرمانروا ۀدر جامع چونو  شناختهینم تیرا به رسم يگرید

پرسـتش   يرا بـرا  نـه ینر یداشـته، لـذا آلـت تناسـل     يخـدا فقـط او حـق رأ    ابانتخ يکاره بوده و برا

زدنـد و   بـاز سـر   نـه یماد یمردها از پرستش آلـت تناسـل   کنیبود، ول دهیقرار داده و برگز تیمظهرالوه

  .شدند قیو مرتد و زند نیدیجهت معروف به بت پرست و ب نیبهم

بـه   متوسـل بـا جفـت محترمشـان بـاألخره      يخودشان در جامعه و همـدرد  یگناهیابراز ب يبرا بعدها

از . دندیگرو Lingu-sungبسوزد و نه کباب و به مذهب  خیشدند، تا نه س یبزرگ ۀپرستش آلت دوگان

تـوپ بـا    ۀکه لولـ  یاز نظر شباهت بلکه ،ینه به منظور جنگ يکه توپ مروار رودیم يرو احتمال قو نیا

  .ساخته شده باشد سفالو یمراسم مذهب ياجرا يدارد برا یآلت تناسل

 پـس  .افـت ی تـوان یهندوسـتان م  Lingam نگـام یرا در معابد ل قتیطر نیا روانیبازماندگان پ چنانکه

 نیبه پرستش ا لیتماکه علت  دینمایبما ثابت م یو فلسف یعلم قاتیتحق دییفرمایمالحظه م کهیبطور

 یولیاسـپان  6سـقنقور  یهمـا  ایـ شـقاقل و   کجـور یبوده که  نیدیکانتار زیشهوت انگ تیخاص یکیتوپ 

 .آن کلیو ه ییایآور مناظر و مرآ اشتها تیخاص گریتوپ وارد کرده بودند و د اژیکه در آل باشدیم

                                                           

4 Magnus Hivschfeld  )1868  - 1935  

5 Havelock Ellis )1939 -  1859(؛   

آن  ياز جنس ها یکی يپنداشته و برا یماهکه گذشتگان به غلط آن را  Scincidae ةریسوسمار است از ت یسقنقور؛ نوع یماه -    6

 یجنس يقوا تیدن آن موجب تقوو معتقد بودند که خور لیقا ییفراوان است خواص دارو یشمال يقایافر ینواح ریکه در مصر و سا

  .دانند یم تیخاص نیهم يدارا زیشقاقل را ن يعوام مربا. است
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 یذاتـ  التیتمااز یو ناش یو عموم یعیمذهب طب کجوریبر  یتوپ مبتن نیبا مانیو ا دهیقرار عق نیا از

 . هامو او انیو اد دیعقا نیمانند ا یو آش کشک یبود نه الک يبشر
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 نهمـه یشـد، ا  اشارهخودمان؛ چنانکه قبالً  يبه اندرون شاه بابا میندارد، اما باز هم برگرد یچه لزوم اگر

کونـه بکنـد و    ازشـان یپ نکهیا يبرا زدند،یم ریرا با ت گریهمد یۀاندرون که سا غهیو ص يهوو و زن عقد

جـام  : لیـ مشروع و نامشـروع گونـاگون از قب   لیوسا کهیبا وجود -شاه بابا بشوند  یدردانه و سوگل زیعز

 یعلـ  "شـکن و لحـاف دوز و    زمیـ و دربـان و ه  ریـ و جـن گ  سیدعانوو  ریو جادوگر و فالگ دیچهل کل

کـه سـر    نهـا یا ۀاز همـ  -بـود   ارشانیدر اخت رهیکش و برف پارو کن و غ حوضو آب  "بند زن  ینیچ

از  یلـ ینبـود، خ  ياگر توپ مـروار  لذا .شدندیم يو دست بدامان توپ مروار رفتندیم آنوقت خوردند،یم

تو ادارات محتـرم، فتـق    ایو  کنندیاندام م عرضشق و رق  مینیبیکه امروز م رکاهیموجودات آب ز نیا

شاه بابا با ملت خـودش نـدار    ":مینبود که گفت خودیب دینیبب پس .وجود نداشتند ندینمایامور را رتق م

حضرت  " يزدیآنوقت چوب تو سر سگ م کرد،یر اندرونش احتکار مرا د يمرواراگر توپ  یعنی، "بود 

احساسـات   ن،یـ اما شاه بابا اگر چـه اسـمش مسـتبد در رفتـه بـود، بـا وجـود ا        امد،یدر م آباز  "واال 

ملـتش   اریـ در اخت ایـ ر یرا بـ  يعلت بود که توپ مـروار  نیهم به .دیچربیم شیو دموکرات یخواهیآزاد

 هیـ کدام از تخم و ترکه اش که تک چیه شیچهل سال پ یعام شد، تا س لقتگذاشت و بعد از آنهم که 

  .زدند سلطنت ۀکیبر ار

هـا   شـلخته  و آبستن کـردن خالـه   ییتوپ نداشتند و آن بزرگوار هم مشغول بخت گشا نیبکار ا يکار

هفـت پادشـاه را در    و .دنـد یخواب خبریشب مردم از همه جا ب کیبه تخته خورد؛  يمرتبه در کی. بود

 یده ذرعـ  ةزیکه با ن اریتمام ع دیبر ما مگوز قُدرتپادشاه قَدر  کیصبح که پا شدند، خدا  دندیخواب د
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 ": دیـ بهـش بگو  وکنـد   یفضول توانستینم یگرفت بهشان عطا کرد که کس دماغش ریسنده ز شدینم

را گرفتنـد و  و رِند و اوبـاش دورش   سهینوک و دهیتازه بدوران رس ی، فوراً جمع"چشمت ابروست  يباال

هم مثـل پلنـگ کـه چشـم      دیبر ما مگوز ۀکیمرت نیو ا "خداست یۀساسلطان  :به او خرفهم کردند که

ربـع مسـکون    ۀعرصـ : کـه گذراند  انشیبه زبان الهام ب ندیسر خودش بب يآسمان باال يرا رو ماهندارد 

 .دو پادشاه بگنجد يکه در و ستین عیآنقدر وس

  :تیب

  بکار دیایرا دو شوهر ن یزن            ار،یشهر کیرا بسنده است  جهان

ـ بوده است  يباز حقهاش حتماً مرد  ندهیو گو ستیتمام زنها ن ةدیعق نیکه ا میما کار ندار حاال  کنیول

نـه گذاشـت و نـه     هیمشـارال  کـرد، را به اربـاب اظهـار    شیقَدر قدرت ما افکار درون حضرتیاعل نکهیهم

را نگهـدار اسـب    نیـ تـو قـاچ ز  ! موقـوف  یاحمق فضول ۀمرتک": تداشت واسرنگ رفت تو دلش و گفبر

 ".شکشتیپ یدوان

 ".کـافور  ینهند نام زنگـ  عکسبر ": است معروف که یفرمود که مثل -هم فوراً تو لب رفت  حضرتیاعل

بلند باال جلو اربابش کرد و بهش سر سـپرد و قـول    میتعظ کی يبار .ستین دنیر يمسجد جا دیاما د

 يادا خواسـت یپادشاه ظـاهراً م  نیحال ا بهر .نرود نییپا شیاو آب از گلو ةه بعد بدون اجازب نیاداد از 

 ...افتاد ینم شیرو چهاگر  اورد،یمآبها را در ب یفرنگ

 

 يو بـرا  اشیـ پـرور و ع  تـن و  خـواه یخودش مشروطه طلـب و آزاد  يبرا ایدن يشاه ها ۀهم مثل هم او

خـودش   يمردم را بچاپد و به قناره بکشد و برا رد،یبگشم بود که زهر چ نیملتش مستبد بود، کارش ا

خـودش   يرو مسـتبد که اسم  دیور افتاده بود، خجالت کش "شاه  "اما چون لغت  بکند،ساختمان  یه

و  یپرسـت و مصـلح اجتمـاع    هنیو مـ  مستفرنگ کتاتوریمن د ": تر کرد و گفت ظیبگذارد، ماده را غل

پـدرش را   اوردیـ هستم، هـر کـس هـم شـک ب     زمیعز هنانیم مه یخیتار قبلغمخوار ما  یمنج گانهی

و  دیبود، لبـاس غضـب پوشـ    کرده ینیب شیبرنامه پ يکه اربابش تو یشینما نیاول يو برا ".سوزانمیم
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ارك بکننـد و سـر در نقـاره خانـه را بـا       دانیم يرا از تو يمروارشغال توپ  ۀصادر کرد که الن یحکم

 . بکنند کسانیخاك 

 یبـا اردنگـ   ورا گرفتنـد   يتوپ مروار ۀخیچه فرمان شاه شد، فوراً  زدانیان، چه فرمان شما چه پنه از

و  سـه یای يزنها ۀشد که هم نیاش ا جهینت .کردند دشیو به اصطبل سوار تبع "مشق دانیم"بردند به 

 ریـ دم بخت، با او مثل کـارد و پن  ةتازه شاش کف کرد يدخترهازال و زاتول و  یب يها وهیب ده،یچروک

 داد،یـ نم کیپسـت کشـ   يصـندوقها  يشـب و روز پـا   یشـهربان  یاکیتر مفتش کیشدندو چون هنوز 

مـرد   ": نوشـتند کـه   یونیهمـا  يامضـاء بـه خاکپـا    یب يبلند باال ۀنام کیهم کردند و  سرعقلشان را 

اسـت و   تهـران  نجایا یدانیکه نم يسوادینکرده آنقدر ب يخدا ایو بردیمگر عقلت پاره سنگ م یحساب

 ز رستم گرو نان؟گر

 چیهـ  ایـ آ .چهارسو بـزرگ گـرو گذاشـت    يچارك نان سنگک گرزش را تو کی يبرا یبه آنچنان رستم

بـه   هیـ ناح نیـ ا شـراب آمده که چون  ثیدر احاد ند؟یگویچرا به طهرون قَجر افشارها طهران م یدانیم

و در اثـر   دیـ ایم "باً طهورا شرا "که از  دیرا طهوران نام نجایمزه کرد، ا یلیخ يدهن ابنِ سعد گوربگور

 .کثرت استعمال طهران شد

کـه   ریـ اخ نوابغاز  یکی. شهر بوده است نیطاهره بعلت افراط در طهارت از ا ۀقیحضرت صد یتیروا به

داللـت   هایبـدآموز  تَـرك نمـوده بـه    چیپ امیمردم را پ وستهیبسرش زده بود و پ يگریچیغمبریجنون پ

 یمعتقـد بـود کـه معنـ     نـد یآ گرد نشییپرچم آ ریشوند و بز مانیهم پ همه با او لهیوس نیتا با کردیم

 نیـ ا ییجهـانگردان اروپـا   رایاست؛ ز " orientته  ": مآبها معتقدند که  یفرنگ .تهران گرمستان است

 " رییـ ا "از لغـت   رانیـ اران و ا نکـه یا بعلت .پنداشته اند " رانیته ا " ایو  نیمشرق زم يانتهاشهر را 

بـه   رانیـ از ا هایرلنـد یا رایـ ضبط شده اسـت، ز  یکنون رلندیا یعنی eireو بعد به شکل  دیایم یمجوس

 يبماند، همچنانکه ژرمنها شانیرو یمسم یاسم ب نیاند ا خواستهخودشان مهاجرت کرده اند و  هنیم

 .سفر کرده اند هیبه بالد جرمان کرماناالصل از  یکرمان
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است که  آمدهمعتبر از کعب االخبار  ثیرده اند و در حداختالف ک تیروا نیدر ا نیشیپ يعلما کنیول

الطهاره بوده اند و از  میدا آن یاهال رایشهر کون لختان بوده است، ز یعنی "ته عوران  "تهران در اصل 

بـوده اسـت، مشـتق از تـه      "ته ران  "در اصل  گرید تیروا به .داشته اند زیاستعمال تنبان سخت پره

و  کننـد یم زهیـ کـون خ  یعنی رانند،یکه به ته م یکسان قیبه تحق یعنی. راننده یو ران بمعن ریز یبمعن

در موقـع  : آنکـه  حیتوضـ  .مانـد  هیـ ناح نیـ ا ياست رو شدهیاطالق م یکه ابتدا بر اهال اسم نیبعد هم ا

کوه البـرز کـه    ۀکنان به دامن زهیخ کوناز ترسشان البته بعنوان اعتراض،  يشهر ر یهجوم اعراب اهال

فرما شـدند از   فیبرنگشتند، مغولها که تشر ير شهربه  گریباشد پناهنده شدند و د یران کنونمحل ته

کردنـد کـه    یرا دستمال یاهال یۀخا یشمیهر چه با دستمال ابر و دندیگرد نیماجرا سخت دلچرک نیا

را  يرشهر  کونِیبرخورد و فرمان کُن فَ رتشانیآنها هم به رگ غ د،ینبخش يسودبه شهرشان برگردند 

همـه   ازداشت، تو، بساط  ییتماشا زیکه پنج شش تا چ دهیشهر تازه بدوران رس نیحاال ا کردند؛صادر 

  ؟يدیورچ میبودلَچک بسر دلمان را به آن خوش کرده  يبود و ما زنها يمهمترش را که توپ مروار

خـاك  . يخوریم را شیحق نشسته؟ آخر پا يکه خدا جا یمگر غافل فتد،یور ب خیاز ب اتتیکه ذُر انشاهللا

ـ     ییپرستهاخاج  ۀتا حاال هم یدانیکه نم یدر رفت لهیتو سرت مگر تو از کدام طو و  ریکـه بـه قصـد س

هم داستانند که تنها  یهمگ هیدکتر فور وگرفته تا لُرد کورزن  هیمور مزیگشت به تهران آمده اند، از ج

و قصـر قجـر اسـت کـه      هیدر الماسـ  دولت و سـر  ةدرواز و  يتوپ مروار تختیپا یدنید ۀمعلق ۀخمس

 "! خجالت بکش ز،یصد کرور ساله ات را نر تختیپا يآبرو درك،حاال ما به . گنج چال کرده اند رشیز

 میبودنـد و منشـأت قـا    سوادیو ب باطنالشأنشان کور  میهم مثل شاهنشاه عظ نهایهر چه باشد ا خوب،

ذات اقدس  ۀقیاحساسات رق یگستاخ نیاثر ا در. دشیسرشان نم رسوممقام را نخوانده بودند و آداب و 

 ۀربعـ  معلقه، ۀتهران عوض خمس یدنید يزهایچ دیبعد هم هر چه شمرد، د. شددار  حهیجر ياریشهر

 نیا شد،ینم افتی یدر زبان مازندران یکافبود، اما چون لغت  " یکته پلو بخورون "اگر چه . معلقه است

خـور   یرابیسـ  یهساوه ازنکان چـل پـدر، عراقـ    ": فکر کرد یلکیگ " خور یکله ماه "بود که به زبان 

 نیباز یشوخ نجوریاَمره ا ملوکانهذات مقدس  یحقّّه اشَنَه دس فدن، تا ام ده،یبر نهیپلشت، س خشتک
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. دیچاکوده ب میعمارت ممارتان د،یسابیا یموقدسه اما، آدمان ذاتاز  شیپ ،یک الیاشنه خ. دیراه دنه کان

"7  

را بکوبنـد و بـا خـاك     بناهـا  نیـ مقرر فرمود ا ییقدرت نما يضبش پلق پلق به جوش آمد و براغ گید

ذات اقـدس ملوکانـه    لیـ چال بود، تحو هیدر الماس سرقصر قجر و  ریکه ز یبکنند و ضمناً گنج کسانی

ـ  و هیـ و هر جا اسـم دکتـر تـولزان و فور    شیبه نام و نشان شاهان پ یکاش چهبه اضافه هر . بدهند رد لُ

از نـو   يکه روز از نو و روز باشندتا همه بدانند و آگاه  دند،یسیبود، داد کندند و ل هیمور مزیکورزن و ج

 دیـ قا نیـ ا انیـ وارث تاج و تخت و تاج ک دیاز خورش نیزماست و بعد حضرت آدم و قبل از جدا شدن 

چـون   امـا . دینخواهد کشـ رحمت را بسر مبارکش  قیبود و تا ابداآلباد هم ر خواهدالشأن بوده و  میعظ

دل خاله شلخته ها را بسـوزاند آنـرا    نکهیا ينداشت، برا يبردن توپ مروار نیاز ب يبرا يا لهیوس چیه

 دشیـ قدر  انیو آن م ختندیر یسمنت ۀقنداق شی، داد برا*8زاپاس يلشگرها ریباشگاه ام اطیبرد در ح

 يآنرا فقط برا لهیوس نیو به ا ندهندراه  شکیزن اُمـُل و خاله شلخته را نزد چیگداشت و دستور داد ه

 . است یحال باق نیو تا امروز روز به هم کردمحترم خودش مونوپول  يحرمسرا

  

  

   

                                                           

تا با  دهم،یرا دستشان م دهییخشتک پلشت پاردم سا خور، یرابیس ،یچهل پدر، عراق يها کهیزن نیحاال حق ا... : هساوه ازنکان -   7

هم  ییساختمانهاهم بوده و  یاز ذات اقدس ما کسان شیکه پ رسدیم الشانیبخ نهایا.نکنند هایباز یشوخ نیما از ا ۀملوکانذات اقدس 

  .کرده اند

  .منظور باشگاه افسران است -  8
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3  

  

  ؛يتوپ مروار ۀخچیسر تار مییایحاال ب 

کنــز  "در  "یراضـ از خــود  يوالیـ ابواله میحکــ"مرحـوم  : گونـاگون وجــود دارد  اتیــبـاب روا  نیـ ا در

آورده اند کـه تـوپ    " خیمهمل التوار "در  "سالوسابوالقولنج جاموس ابن  "دهر  ۀو عالم "نیریالمتح

معتقد اسـت کـه نـادر شـاه      " خیاجعل التوار " صاحب. ها گرفته یاز پرتقال ریکبرا شاه عباس  يمروار

 بـزرگش توپ را پدر  نیکه ا کندیادعا م "نژاد  نگریچل یقنعلی رزایم "کرده و  قاچاقآنرا از هندوستان 

هـا   تیـ روا نیـ از ا چکـدام یاز شما چـه پنهـان کـه بـه ه     اما .است ختهیزمان خاقان مغفور در تهران ر

و  محفوظـات  ةدیـ دود چراغ، اکنون چک یپس از نوش جان کردن مقدار هنگفت ما .اعتماد کرد توانینم

ان خـاص و عـام شـود و هـم خواننـدگ      عبرتتا موجب  میزیریم رهیدا يمعلومات خودمان را رو ةعصار

 " یاندلس انیریبواس جیمگرد "علما از جمله استاد بزرگوار  یبرخ نکهیا .گوش هوش سازند ةزیآو زیعز

. نرفتـه  يچنـدان راه دور  بود،ها  یمال پرتقال يکرده و فرموده است که توپ مروار دیالرحمه ترد هیعل

  . ستین دیکنیهم که شما گمان م یسادگ نیاما با

دوسـت مـرد    "بـه   ملقـب  بـود   يپادشاه اندلس مرد ،يالدیو پانصد م در حدود سال هزار شیو ب کم

 کتـاتور یمسـتبد بـود، امـا د    یمتجدد و حساب ومستفرنگ  اریکه بس) Dos Merdalinos(  "نوسیال

کـه در   دیـ دانیخودتان بهتـر م  البد .دیورزیم يشتر ۀنیو مستعربه ک عاربهنسبت به عربِ  کنینبود، ول

ـ بود کـه بـا خلـوص ن    یمغرب اعراب بربرها و  زیمهم ریآنزمان مملکت اندلس ز از  دتیـ و صـدق عق  تی

 ملحـدان  ثقل آن  لتیوس نیبد خواستندیو م گرفتندیم اریبس یۀباج و خراج و جز وساو  يسویکُفـّار ع

رسـتان دلشـان بـه    و کف ردیـ بگ دنیدرخشاز وجناتشان  مانیخبر را صاف کنند تا نورافکن ا یاز خدا ب
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 گـر یدرا  نیـ اسـت کـه ا   نیـ کردند، راسـتش ا  دایحاال چطور شد که پادشاه پ اما، شود پاکستان مبدل

  .میدانیخودمان هم نم

 گیـ د کـروز یاز قضـا   بـود، از حجراالسـود   کتریو درونش تار قیو زند یناطق که شق وانیح نیا ،يبار

را از  نینشـ  هیـ و اعـراب باد  تیـ جاهل ةاعراب دور که دیرس الشیبجوش اندر آمد و بخ ونشیخشم هما

 .بتاراند اکانشین نیسرزم

بـود،   شیمـادر کـه زبـان    ینـ یو پر مدعا بود و اصـالً الت  سوادیب نیسالط ریپادشاه مثل سا نیچه ا اگر

 کردیرا تکرار م یروم سردارکاتون  ةریقص ۀکلم نیاظهار فضل در آخر هر نطقش ا ياما برا دانست،ینم

Carthago delenda  ) به عقل ناقصش  گرید نیعربها کجا و کارتاژها کجا؟ ا اما ).کارتاژ خراب شد

ما پـس   کنیپرستانه اش بود، ول هنیم زیاحساسات تند و ت نوسیال مرددوست  ةزیظاهراً انگ. دیرسینم

 قـانون بوده است که در اثر  نیا یهرزه دهان نیکه علت العلل ا میدیرس جهینت نیبه ا اریبساز مطالعات 

 ةجهت مبتال به عقد نیبودند و از ا دهیاو بر تیحد معمول از پوست آلت رجولاز  ادتریز ،ياجبار ۀختن

 مییتر بگـو  یخودمان ای Mega l'omanieو جنون عظمت  Complexe d'inferiorite یگیماکم 

 .شده بود يگُنده گوز یبه ناخوش مبتال

 تیـ و رأ انیطغ علَم "فندق  "سگش  یشخص سگباز بوده است و به خونخواه نیکه ا ندیگویم یبعض

  9فـه یاز سران سپاه اعراب، معروف بـه ابـن قط   یکی: آنکه حیتوض .اعراب بر افراشته بود هیبر عل انیعص

و فنـدق، سـگ    شـود یدر قرطبـه م  فهیبا خون کُفـّار بود، مهمان خل ابهایآسکه متخصص براه انداختن 

                                                           

گشوده شد، پس  ياعراب به دشوار يبر رو گرگاناشاره شده ؛ شهر  يحادثه ا نیبه جن رانیهجوم اعراب به ا خیدر تار: فهیابن قط  -  9

ـ     دیزی سرانجام. کردند رونیاز شهر ب ایبرداشتند و حکمران عرب را کشتند  شورشبار مردم سر به  نیاز آن هم چند  یبـن مهلّـب بـن اب

او را بکشتند و او سوگند خورد کـه مـن    ریام شانیچون او به طبرستان بود ا وگرگان را از پس طبرستان گشاد  " يطبر تیصفره به روا

چون طبرسـتان بگشـاد و بـه گرگـان آمـد و مـردم        پس.آرد کنم و نان پزم و بخورمبگردانم و بر آن  ابیآس شانیتا بر خون ا کُشَم یهم

آب  آنبود و بـر   ابیکه در آنجا آس ییآورد به جا رونیرا همه از شهر ب شانیمرد بگرفت و ا هزارچهل  شانیگرگان را تنگ بگرفت و از ا

. ( از آن آرد و بخورد تا سـوگند او راسـت گشـت    پختان گشت و آرد کرد آز آب، و ن یو بر آب هم شانیبر خون ا ابیگشت و آس یهم

 ). 410 ۀ، صفح1345، تهران 5 ةشمار رانیفرهنگ ا ادیقدس، انتشارات بن آستانمحفوظ در  ۀنسخ ،یبلعم خیتار
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 شـکنجه مشمول قانون اعدام بـا  جا در جا  جهیو در نت گزدیاو را م يمچ پا نوسیمرد ال دوست یسوگل

 .گرددیم

 Carmen کارمن ـسیپ يو تماشا یقیو موس یو نقاش يگساریشخص ذوق م نیچون ا گر،ید تیبروا

با کاغـذ   يو استنجا يسازو مجسمه ) تراش  لیدالك سب(  Barbier de seville لیدو سب هیو بارب

و  غهیبر عکـس از تعـدد زوجـات و صـ     و بودپوست گردو گذاشته  يرا تو شیداشت و اسالم دست و پا

و رضـا و روزه و زوزه و مـرده    میو تسـل  يو تکد یخوانو نوحه  هیو تعز یو مداح هیو مرث یروضه خوان

: در آب روان و استحباب تحت الحنَک شکار بود، با خـودش گفـت   تیمو محلل و غسل  هیو تق یپرست

حـاال هـر    تـا . شورش را در آورده انـد  گریو دسوسمار خور بد دك و پوز بو گند يعربها نیراستش ا "

و بچاپ خالفت را بـا   بخورمن حاضر نبودم تمام دستگاه . گذاشتمیم گریج يدندان رو کردند،یم یغلط

جـالد   ۀمردکـ  نیا ۀپر و پاچ نکهیا جرمرا به  نمیزهار فندق تاخت بزنم اما حاال که سگ نازن يمو کی

ـ ا از .سـند یهـا بنو  داستان يکه تو رماویازشان در ب يرا گرفته، کشتند، پدر بـه بعـد انـدلس مـال      نی

اهللا عنه، بموجـب   یقرآن بدست عثمان رض فیرسول اکرم قبل از تحر غمبرشانیپ مگر .هاست یاندلس

بـه زبـان    کتـابش  دیـ مـا با  غمبـر یپس پ. "و ما ارسلنا من رسول اال بلسان قومه  ": نفرموده فهیشر یۀآ

 .باشد یاندلس

دل بـه هـم    معجـون است،  ياریخ میکیما چه آورده اند؟ مذهب آنها س يماند، مگر براخودمان ب انیم

و هضـم نکـرده    یهـول هـولک   سلفو خرافات  انیاست که از مذاهب و اد يمتضاد دیاز آراء و عقا یزن

و احکام آن مخالف با  یآدم یقیحق اتیذوق دشمنشده است و  ختهیتناسب به هم در آم یاستراق و ب

 ریشمشـ  یعنـ ی. به مردم زورچپان کرده اند ریو به ضرب شمش استاقوام و ملل  یو تعال یرقهر گونه ت

هر چـه  ! میبریسرتان را م ای دیبپرداز نیالمال مسلم تیبه ب هیخراج و جز ایاست،  ییگدا ۀبرّان و کاس

. سـتند ین داربربردند و هنوز هم دست  نیما را از ب یخیو تار يآثار هنر دند،یچاپ میو جواهر داشت پول

ملکـه از   نیچند. میدخترانمان را زنده بگور بکن میکه عادت نداشت ما .کار را کردند نیهر جا رفتند هم

 يو آبـاد  يخودمـان تمـدن و ثـروت و آزاد    يبـرا  مـا  .کرده اند یپادشاه اندلسدخت در  زابلیجمله ا

 یو مرده پرسـت  یشانیفقر و پر شیرا از ما گرفتند و بجا نهایا ۀهم م،یدانست یو فقر را فخر نم میداشت
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آوردنـد،   مـان یو خال رفتن برا ییغدار و قهار و آداب کونشو يو اطاعت از خدا تأسفو  ییو گدا هیو گر

 چـرا  .اسـت  یو مـرگ و بـدبخت   یذوقـ  یو بـ  یو سودپرسـت  یبا کثافت و پسـت  ختهیآم زشانیچهمه 

اش بـا نُدبـه و    همهسناله است؟ چونکه و آوازشان چ هیاست و شعرشان مرث يغمناك و موذ ختشانیر

بـه طمـع    شیصـد سـال پـ    چنـد که  يعرب سوسمار خور يبرا. زوزه و پرستش اموات سرو کار دارند

 يما بـو  يسایکل در. بکنند يزار هیو گر بمالندتمام عمر به سرشان لجن  دیزنده ها با ده،یخالفت ترک

برخورد با  نیمسجد مسلمانان اول در رسد،یم ساز و آواز بگوش ۀپراکنده است و نغم ریخوش عطر و عب

مذهب خـو   نیو جلب کُـفّار است تا با اصول ا عبادتشان يبرا غیتبل ۀلیوس ایگند خال است که گو يبو

مـؤذن،   ةو به آهنگ نعر ندیشویخودشان را در آن م نیچرک يو پا دستکه  یفیبعد حوض کث. رندیبگ

خونخوارشان مثل جـادوگران ورد و افسـون    يخدا يو برا شوندیدوال و راست م آلودخاك  يلویز يرو

 .خوانندیم

بـا کشـتار    مسـلمانان قربـان   دیـ ع شود،یبرگزار م کیو موز يو عطر و شاد اهیما با گُل و گ لینو جشن

و  ییو گذشت و هنرنمـا  یمردانگ ةدور. ردیگیجانوران انجام م ۀگوسفندان و وحشت و کثافت و شکنج

و امـام   ماریب نیالعابد نیمانند ز یپهلوانان يرو از دیشده، در اسالم با يسپر با رستم و هرکول يدالور

 .برداشت گـَرده کندیم یبیغر ةزیبه ن هیکه تک نیحس

ار و کـ    يجهود ياست، خدا شگریما مهربان و بخشا يخدا ـار و جبـاش  همـه تـوز اسـت و    نیآنان قه

تـا   فرسـتد یرا م صـاحب حضـرت   زیرسـتاخ از روز  شیو پـ  دهدیمردمان را م دنیدستور کُشتن و چاپ

 .اسبش در خون موج بزند يزانوو آنقدر از آنها قتل عام بکند که تا  اوردیدخل اُمتش را در ب یحساب

با فقر و  ایآندن یپرستو شکم  یموهوم شهوان يلذتها دیاست که به ام یمسلمان دو آتشه کس تازه

   .اوردیمذهبش را فراهم ب ندگانینماو نوش  شیع لیعمر را به سر ببرد و وسا یفالکت و بدبخت

یش تبعیت پکنند و مردمان زنده امروز از قوانین شوم هزار سال  همه اش زیر سلطه اموات زندکی می

عوض اینکه به مسائل فکرى و فلسفى و هنرى . ست ترین جانور نمی کندپکاري که  ،می نمایند

استحاضه قلیله و کثیره و  ع به شک میان دو و سه و، کارشان این است که از صبح تا شام راجردازندپب
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ار گ، انهرداخته شدپساخته و ائین تنه از جلو و عقب، پاین مذهب براي یک وجب . متوسط بحث کنند

رفته، خدا آخرین فرستاده  کرده و نه سرقدم می یش از ظهور اسالم نه کسی تولید مثل میپکه 

ر یائین تنه را از گرد، تمام فلسفه اسالم روى نجاسات بنا شده ااصالح این امور ک رزیده خود را مأموگبر

بعد هم علماى این دین مجبورند از صبح تا  .غلتد و در مفهومی ندارد هم میي ، اسالم رویرندگآن ب

مطراق براى اغفال ر طپی عربی سرو کله بزنند و سجع و قافیه هاى بى معنى و گشام با زبان ساخت

، مردمش را بخاك سیاه نشاندند سرتاسر ممالکی را که فتح کردند. ویل هم بدهندا تحیمردم بسازند و 

لوسی و کون آخوندلیسی پاچی وتقیه ودزدى و ئو به نکبت و جهل و تعصب و فقر و جاسوسی و دورو

ست تر از این پدرست است که عرب . شکل صحراي برهوت در آوردنده ش را بمبتالء کردند و سرزمین

این فتنه را جاسوسان یهودي راه انداختند و با دست خودشان درست  فضولی ها بکند و بود که از این

موسى  يکردند براي اینکه تمدن ایران و روم را براندازند و به مقصودشان هم رسیدند، اما مثل عصا

کر دی. فتاد سر هم دارد دنیا را می بلعددهاي هژ، این ادها شد و خود موسی ازش ترسیدژکه مبدل به ا

و راست شدن جلو قادر متعال که  النج بار دوپهمین روزي . مال اندلسی ها است اندلس. بس است

یز بار چست و بی همه پکافی است که آدم را توسرى خور و ذلیل و ، باید بزبان عربی با او وراجی کرد

ینده آن یاچفقط براي غارتکران و استعمار، بدیهی است که این مذهب دشمن بشریت است. بیاورد

   Delend a Carth ago .س فساد را باید از ریشه بر انداختپ. دهد جان می

سفیم که در اینجا از لحاظ بیطرفی مورخ که الزم است تمام جریان امور را برشته تأاندازه م یما ب( 

ر است از اشتباهات تاریخی و فقهی و پار افکار درونی این زندیق بندیق را که چنا، تحریر درآورد

نین تصورات چزیرا بموجب شرع مبین کسى که ، اخالقی و اجتماعی وتاریخ طبیعی شرح دادیم

نین اسائه ادبی را به ارکان شریعت غرا جایز بشمارد بی شک چروراند و یا پاش ب مخیله سخیفی در

ند براي این ترهات چهر . فش به آتش جهنم خواهند سوختالاخ واجب القتل است و تمام اعقاب و

انجامید امیدواریم  ون از موضوع ما خارج بود و به درازا میچایم ولیکن  دندان شکنی تهیه کرده جواب

  )انشااهللا تعالى. درج آن اقدام کنیمه در جاي مناسب ب
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حضرت موسی را به جان شاخه نباتش حضرت ، بعد دوست مردالینوس از سر رف تورات را برداشت

آتشى در ". مهربان در سفر تثنیه نوشته ایشکرِشد خداوند بخدی، یوسف قسم داد و تورات را باز کرد

و . سوزاند و زمین را با حاصلش می. ترین شعله ور شده است ائینپو تا هاویه ، غضب من افروخته شده

تیرهاي خود را تماما  برایشان . برایشان بالیا را جمع خواهم کرد. اساس کوهها را آتش خواهد زد

و دندانها وحوش را . شوند و از وباي تلخ تلف می ی کاهیده و از آتش تبگسنرگاز . صرف خواهم نمود

شمشیر از بیرون و دهشت از اندرون ایشان را بى اوالد . ان زمینگزندخبا زهر . بایشان خواهم فرستاد

  "10. شیرخواره را با ریش سفید هالك خواهد کرد، هم جوان وهم دوشیزه را، خواهد ساخت

  :فتگبوزخندي زد و با خودش ، رفتگال نیک فین را بدوست مردالینوس ا 

  ".شت و بناه ماستپس معلوم می شود دست حق پ " 

فت از آثار تمدن گشان را تارو مار کرد و مقدار هن مقدمه به اعراب شبیخون زد و همه یک روز هم بی 

تربت اصل از آنها  ه ودوغ عرب و کفیه عقال و واجبی و نعلین و عمام عرب که عبارت بود از لوله هنر و

دمشان را ، راهنمائی خلیفه خود المستاصل من اهللاه اعراب هم از ترس ترسایان ب. به غنیمت کرفت

روي دریا انداختند و سوارشان شدند و به حال ، مشکهاي خود را باد کردند، ذاشتندگروي کولشان 

رفتند و به گفراریدن ، شد » ارقجبل ط«ه هرکول که بعد به کنایه معروف به گاعتراض از طنجه یا تن

شت جبهه پبراي تقویت  ولیکن روحیه خود را نباختند و. ناهنده شدندپفریقا آبیابانها ي سوزان شمال 

یروزمندانه پزد و حاال عقب نشینى  شم میچکه سورمه خفا را از  صعلُوكسردار دلیرشان طارق بن 

عربی نجد و به بحر مدور مخبط شینی به زبان فصیح حماسه آت. نینداخت وتا گتن خود را از، کرده بود

بون براى قشون شکست خورده اش خواند که ما ترجمه فارسی آنرا براي استفاضه و استفاده قارئین ماء

  .اریمگن می "الرامی خود ذی

جنین است و جز این نیست که کفار خدانشناس با کمال احترام عذر ما را از ، به تحقیق و درستى که«

شمشان همه کفار به دین مبین و آداب و عنعنات چاما غافل از اینکه به کوري . س خواستنداندل

                                                           

  21آیه  – 32باب  – یسرود موس - 10
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 ،ردیدندگرستی و اطاعت و تقیه هدایت پ هو مرد هفاقه و جهل وکری فقر وه اسالمی داللت شدند و ب

ف و مرحمت حجت الحق خوشدل و لطه ونه تقصیرات خویش منفعل و شرمسار و بگزیرا از هر 

تمام دار و ندار و ضیاع و عقار  رم می کنند وگرمابه هاي خود را با کتاب گبطوریکه ، شدندوار امید

ارت اماکن متبرکه و بیت الحرام و باج سبیل و سهم امام به بیت المال مسلمین یخودشان را بعنوان ز

 ووبی آنها به رقص شکم و کمانجه و نی لبک و تنبک چو   Sarbandeرقص سربندان . فرستند می

شان به سوت گنچدف و  رود و بربط و ارغنون و اره و دهل و عود وپهارچموسیقار و سنج و مزمار و 

هاي  ستالهچشان به زنجموره و  یز ملیگسوتک و عاروق و سکسکه و دهن دره و الحان نشاط ان

باغ و . نقاشی آنها به کاشیکاري مساجد مبدل شد قبرتراشی و گرخراش و حجاري آنها به سنگج

ردید گآنها عید قربان  Christmasزاغ و جشن  شهرهایشان خراب و مسکن زغن و، رانیو نوستانشاب

زبان حرامزاده و ثقیل عربی که ملل مقهور به . زاري شد و جشن وسرور آنها مبدل به عزاداري و ندبه و

انه گو همین یجعل کردند 11 رانتوپزبان اس ي شیوهه عنوان زبان بین المللی براي تبادل افکار خود ب

ی به خودشان چملل استعمار، بعدها بعنوان زبان سلیس و فصیح، رود شمار میه اسالم ب ي معجزه

باب آداب خال رفتن و  نها سوخت و رساالت درآفلسفی کتابهاي علمی و ادبی و . حقنه خواهند کرد

  .رفترا گاي آن فقه و اصول ج بنداز با یک تا نه صیغه و متعه و احادیث و اخبار و ی وئکونشو

ـ    ، رغلطى بکنندگبدرستى که بعدها هم ا  اسـم تمـدن اسـالمی    ه علم و هنر و فلسـفه و ادبیـات آنهـا ب

فریقیـه تـا   آدر عوض تمام شـمال  ، دیردگر از قرطبه دست ما کوتاه گا. مشهور خاص و عام خواهد شد

ایـن   ایـن اسـت و جـز   . ول ماستگنچوقواق توى  ي  و جزیره12جوج یاجوج و ما دمشق و بغداد و بالد

وشـند و  پهنی نیـز ب آ یا کنند و هفت شلیتهه پر کفار هفت کفش آهنین بگبدرستى که همانا ا، نیست

، کاهنـد آالبته الزم به تـذکار نیسـت و جمهـور نـاس     . ردمان نخواهند رسیدگبه تعقیب ما بکوشند به 

                                                           

دارا  ایرا در دن انیگو سخن نیشتریموجود، ب یعابدا يها زبان انیزبان فراساخته جهان است که از م نیتر زبان اسپرانتو معروف - 11

 کیزبان از اسم مستعار دکتر لودو نینام ا. نامند یم ستیاز آن استفاده کند را اسپرانت ای دیکه به زبان اسپرانتو سخن بگو یکس. است

  .است گرفته شده ،یالملل نیزبان ب نیا ي دآورندهیزامنهوف، پد

12  -  أجوج  أجوجیو اسالم است، که درقرآن و تورات از  تیحیمس ت،یهودی انِیاد یشناس در متون فرجام ییها نام: مگاگگاگ و  ایو م

 قیدر قرآن و در عهد عت. اند ییایها گاه دو شخص، گاه مردمِ دو منطقه، و گاه خود، دو منطقه جغراف آن. است ها ذکر به عمل آمده آن

  .است نام برده شده ها در حوادث آخرالزمان از آن ینب الیکتاب حزق
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تر خورده است کـه کفـار را   اك شپ باضافه فریضه دینی و وظیفه اخالقی و اجتماعی هر فرد مسلم شیر

مالشـان مبـاح و   ، ویندپاه سرباز زنند و راه عناد و عدم انقیاد گ هر. معروف و نهی از منکر بنمایده امر ب

ـ . خونشان حالل و زن به خانه شان حرام است اقتلـوا المشـرکین حیـث     " ي کریمـه  ي موجـب آیـه  ه ب

یـا   " :ر کـه فرمـوده  گـ و آیه دی. ابید ایشانرایعنی بکشید کافران و مشرکان را هر جا بی " 13.تموهموجد

ر گـ م. یغمبر خدا جهاد کـن بـا کـافران و منافقـان    پاى  یعنی " 14.أیها النبی جاهد اللکفار و المنافقین

فـت لـیکن االن هـر کـه     گایشـان  ه ب " :نفرمود 22یغمبر اکرم آنها حضرت مسیح در انجیل لوقا باب پ

دان را و کسیکه شمشـیر نـدارد جامـه خـود را فروختـه آنـرا        نین توشهچکیسه دارد آنرا بر دارد و هم

ام  مان مبربد که آمـده گ ", وید گسر مسیح میپنین در انجیل متی باب دهم خداوند آنها چهم ". بخرد

شـود کـه    س بما ثابت مـی پ،  "ذارم بلکه شمشیر راگنیامده ام تا سالمتی ب، ذارمگتا سالمتی بر زمین ب

کـیش   اقوچـ ی و چهـو ، نهائیکه به صلح جوئى و بشر دوسـتی مشـهورند  آی حتى همه اولیاء وانبیاء سام

نانکـه در حـدیث نبـوى و سـنت     چ. موریت ما تولید فقر و ویرانی و کشتار اسـت از این قرار ما. اند بوده

. ببـار آورد  گاوآهن رفـت ننـ  گهر کجا که  ":فرماید مصطفوى حضرت ختمی مرتبت بر خود بالیده می

ام  ذاشـته گمن نه یک خشت روي خشت . ام ام بلکه براي کشتار آمده فرستاده نشدهمن براي کشاورزي 

وار را نصـب العـین خـود سـازیم و هرجـه      گفرمایشات آن بزر بر ماست که ". ام و نه یک درخت کاشته

ر کشـته بشـوید   گـ شـما ا  ": وشـه و کنـار فرمـود کـه     گو نیز در . ردازیمپقتل و غارت کفار به زودتر ب

ر گـ اهتان در عرفات بهشـت اسـت و ا  گر بکشید بازهم جایگروبد به بهشت عنبر سرشت و ا کراست میی

نی سیلین شـیعیان علـى علیـه السـالم اسـت التیـام خواهـد        پزخمی بشوید جراحات شما با تربت که 

از ابوجعل بن جلت بن عبدالطناف مرویست که حضرت رسول صلى اهللا علیه و آلـه فرمـود   (  ".ذیرفتپ

نان باشد که جمیع کتبی که خدا بر انبیاء نـازل  چهل هزار بار بخواند چ ين حدیث را روزکه هر که ای

شاخ حسینی کنان موکب شترش را به   ردانیده قرائت نموده است و در روز محشر هشتاد هزار فرشتهگ

ویـد  گبه تحقیق سید کائنات و خالصه موجودات و شـقیع روز عرصـات   ) .بهشت مشایعت خواهند کرد

ی و مراسـم عبودیـت و   گشـرمنده کـه شـرایط بنـد     ي ه عزت و جالل و قدرت ما که هر آن بنـده ب: که

                                                           

  5آیۀ  -توبۀ ورة قرآن س - ١٣

  73آیۀ  -سورة توبۀ قرآن   -   ١٤ 
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حوري از حوران بهشـت در حبالـه وى در آیـد کـه سـرش در مشـرق و       ، تقدیم برسانده ی بگسرافکند

سریر مملکتش نشـانم و در روز قیامـت هنـوز بـه دار ثـواب       ایش در مغرب باشد و در فضاي جنت برپ

ـ  پخلعش  16استبرق و 15سندسنارسیده از  . مقـام و منـزلتش رسـانم   ه وشانم و به انواع اعزاز و اکـرام ب

بـاد بیـت    جاوید. زنده باد المستاصل من اهللا. این فرمایشات مرا بعدها تاریخ قضاوت خواهد کرد ي همه

ئـده و  زنده باد عرب بائده و زا. شادباد روح ابولحدبن مال بیناسس بن نسناس بن کناس، المال مسلمین

  ... ،زرت مشق، خضرموت هۀ و مستعربیعار

ایان رسید و لشکریان مقـداري سـربربده   پاین خطبه وق وقیه در میان غیه و هلهله اعراب جاهلیت به  

مـا   «: ردانیده باالتفاق فریاد برآوردند کهگدور ، وش ودماغ بربده کفار را که به نخ ریسه کرده بودندگو 

نانکـه حضـرت ختمـی مرتبـت     چوشـیم نـه   پو عار بر تن ن گنن ي ز جامهگتا جان داریم بکوشیم و هر

ذرانیم و بـه  گیا دشمن را از دم تیغ آبدار ب " 17.فحوا و قیل لهم تعالوا قاتلو فی سبیل اهللا اواد ": فرمود

شربت شهادت بنوشـیم و سـر سـبز و سـرخ رو بـه خـدمت        گا خود بی درنی، سیل داریمگقعر دوزخ 

  :بیت، شتابیم حزقیال خیر البشریغمبر و پحضرت خضر 

  18دشمن دهیمه ن به که کشور بآ از  - -  - -کشتن دهیمه همه سر بسر تن ب

، از این رو. ر خلیفه المستاصل من اهللا براي موش صحرائی لک زده بودگاما میان خودمان بماند که ج 

وي سبقت از گهن فروشی نفر از اعراب مزدور اجانب و خائن که در می دزدکی با یک، طمع سوسماره ب

رانی را به سمع مبارك مور نمود شبانه متن کامل این سخناب بندي کرد و او را ماگ، ان ربوده بودگهم

ند چدریافت ه ب، طرز موفقیت آمیزه س از انجام ماموریت خود بپ، شخص اخیر. سلطان اندلس برساند

 نکه کمر تمدن شرق و غرب زیر باربا آ، بهمین علت. اداش مفتخر شدپار بعنوان ورپموش صحرائى 

این شد که ، وشندپو عار ب ننگاعراب غیرتی نخواستند جامه ، منت تمدن عرب موشخوار خم شده بود

                                                           

15  - ساز  انیلباس بهشت شتریو نازك که ب فیو لط کیو بار قیرق تیبغا متیق شیب يبایاز د یقسم. باید. است  یونانیي  کلمه: سند

  .آن باشد

  د؛ش یو زر بافته م شمیکه با ابر يا پارچه: استبرق -  16

  167سوره آل عمران آیه  -قرآن  -  17

  فردوسی -  شاهنامه -  18
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ذاشتند و گاختراعاتی که به وجود آورده بودند براي ملل غربی  تمام مزایاي هنر و دانش و فلسفه و

صحاري عربستان مشغول  نروا گدر میان ریوشیدند و پخودشان کما فی السابق باکون لخت یک عبا 

  .ردیدندگعنعنات ملى و شکار سوسمار 

جامع  "فتوحات معجز آساي عربها را در کتاب  ي یشینهپدوست مرد الینوس که ، رگاز طرف دی 

شیده بود و چهاي آنها را ییرگردنه گخوانده بود وضرب شست دزدها و  "األباطیل واألضداد 

ه ه شد و بچاپتسد، کشد ر موش از کونشان بلغور مییگاموس طبیعت حاال ددانست که بموجب ن نمی

اد دوباره جان ژنکند که این موشخواران اهریمن ن، اي دل غافل ": فتگش یزبان فصیح آندلوزى با خو

فراموش نشود که اطالعات تاریخی دوست (، یرند و خلیفه آنها نعوذ باهللا که در عربستان استگب

کشید و در مکتب خانه همیشه سر درس تاریخ از مال باجی نمره صفر  نم میمردالینوس خیلى 

به موجب این آیات ربانی و ) .این علت المستاصل من اهللا را با شخص اخیر اشتباه کرده رفت و بگ می

قفتموهم و اخرجرهم من حیث ثوالقتلوهم حیث  " :فرماید کلمات سبحانی که در سورة البقر می

کرام الکاتبین خواهد بود و حتماً ابن قطیفه از  آنوقت حساب من با. کشی بکند قشون " 19.اخرجوکم

بعالوه تمام سواحل دریاي میانه زیر کنترل آنهاست و کانال سوئز را . خونم آسیاب راه خواهد انداخت

 کذرم و کلگاقى بچی قاگده که بتوانم از آنجا بالطایف الحیل جنیهم هنوز فردیناند دوله صبص نبر

  "سرم بریزم ؟ه ه خاکی بچس پ. رددگرفته واقع گبستان را بکنم تا خلیفه در مقابل امر انجام عر

زد و ناخدا کریستف کلمب را نزد خود  گزن اًفور: فکر بکري به خاطرش خطور کرد، که رسید اینجاه ب 

وم که هر جا شم و نتراشیده و نخراشیده از اهل بالد رچناخدا کلمب مردي بود کوسبح و ازرق . خواند

  : فتگ افکند و می هوا میه ورد و بآ میرسید جوري از جیب در می

   " .لولهگرد است مانند گاما زمین . کردو نیست يردگهر ، رد استگی ئردوگهر  "

                                                           
  قرآن -سوره بقره  191 هیآ -  19
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و معروف است که این جمالت حکیمانه را از استاد خود بطلمیوس آموخته بود و با هر کس 

توان به هند رفت  او ثابت بنماید که از جانب مغرب هم میه کرده بخواست اظهار لحیه  می، خورد می رب

  . Elevente Parel Pioente: و همیشه ورد زبانش بود که 

دادند که از دریاي میانه  مخفی نماناد که ایطالیائی ها از ترس کشف امریکا به ملوانان خود اجازه نمی

ون عقیده کرویت زمین را بر خالف نص چردن کلفت هم گکشیش هاى ، رگاز طرف دی. خارج بشوند

شتند که او گ بدر دنبالش می ناخدا کلمب را تکفیر کرده بودند و در، دانستند انجیل می و تصریح تورا

این شد که کلمب هم سرقوز . شب عید عمر کشان زنده زنده بسوزانند 20الیلهگرا هم مثل مرحوم 

قبله ، مقرب الخاقانا ": ین ادب بوسه داد و عرض کردرفت و جلو دوست مرد الینوس زانو زد و زم. افتاد

ان را در مقابل فرمان بادشاهان تا در بدن جان گزیرا بند. ه فرمائی کنمچعالم بسالمت باشد و هر 

یش پ، ون کمر طناب در کردنچتا دشمنان را  بفرمان شاه کمر بندم و. است جز امتثال روى ندارد

عالم عزم به  ي فراست دریافتم که قبلهه اه بگدر ي این بنده. همسر بر بالش آسایش نن، ارمیخدمت ن

ار این امت گدمار از روز ،ر این جان نثار را رخصت دهندگهمانا ا .تسخیر بالد عربستان جزم فرموده اند

ردش اندازم و از کاسه سرشان آسمان خراشها ه گلیدشان آسیاها را بپسوسمار خوار در آورم و از خون 

   ".ردازمپب

  :فرمود، سند افتادپسخت  ندوست مردالینوس را این سخ

ر جرارى مسلح به تیروکمان و گالحال با یک شاخص و یک قطب نما ولش، شايگدم فروبند و بازو  "

سوار شو و از هر  »هقرطاجن«و رزمنا بر، ر و زره و کاله خود بسرپوبین و خفقان و سنان و تبر و سژ

از غواسق جسمانی با  يند کشیش مجرب روحانی و برچیر و گخود بر جانوري جفتی نرینه و مادینه با

                                                           

و  اتیاضینجوم، ر ک،یزیدر ف لهیگال. بود يالدیم 17و  16 يها در سده ییایتالیدانشمند و مخترع سرشناس ا   لهیگال لئویالگ -  20

او از  یبه دفاع علم لهیشهرت گال ي عمده. بود نیو گذار به دوران دانش نو یتحول علم گذاران هیاز پا یکیفلسفه علم تبحر داشت و 

و گردش آن  نیبر ثابت نبودن زم یمبن کینظر کوپرن دییدر تأ يو یعلم يها افتهیانتشار  1610در سال  .دگرد یبرم کیکوپرن ي هینظر

کتاب مقدس بود و از  حیمخالف صر هینظر نیا. ردیقرار گ دیعقا شیو تفت ییمورد بازجو سایکل ياز سو يباعث شد تا و دیبه دور خورش

سوختن  يها از راه یکیمرد بزرگ را در انتخاب  نیا سایکل. نداشت یبود همخوان اش یحام سایکه کل یونانی ي ارسطو اتیبا نظر ییسو

امضا کرد و شش سال بعد هم رسماً از  را زي وهن آمی توبه نامه نیاو ا. مضمون آزاد گذاشت نیبه ا يا توبه نامه يامضا ایدر آتش 

  . علم نجوم اخراج شد سیدانشگاه و تدر
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سند مالکیت آن دیار نکبت بار ، ه زودترچقصد تسخیر بالد تازیان بتاز و هر ه خویشتن همراه ساز و ب

  ".رددگخلیفه براي اعلیحضرت ما ببار تا موجبات انبساط خاطر عاطرمان فراهم  ي را با سر بریده

دزدکی نمد سرسراي کاخ همایونی را جمع ، لمب از خدمت سلطان مرخص شده کریستف کک همین 

دندان ه شت حیرت بگان، ذر افتادگرا بدانجا  »سوزمانی بناه«حرمسرا ملقب به  ي قضا را خواجه. کرد

ندار پبفراست ، ولى ناخدا کلمب که خود اهل دل بود. نداشت این مرد قصد سرقت داردپزید و گ

یش پمرا مهمی صعب در ، اي خواجه ": فتگفت و بیش از آنکه بزندانش بزند ناهنجار وي را دریا

آنجنان االي این  ،دن سرخلیفهیتا قبل از بر. این براي امتثال فرمان مبارك جهان مطاع است. است

  ". و لیس هذا اول قاروه کسرت فی األسالم: فته امگنانکه خود چ. نمد لهش کنم تا ریغش درآید

ر گو دی ". همراهته س دست على بپ: فت گردانید و گآب در دیده ، سخن خوش آمدخواجه را این  

  .ردیدگمزاحم وي ن

خورد که جزئیات این  ه درد شما میچر به یگحاال د. روز و ساعت میمون حرکت کرده ناخدا کلمب ب 

یلی پلی یپون مستان چو قرطاجنه دو سه ماه رزمنا، القصه. مسافرت خطرناك را برایتان شرح بدهیم

در کشاکش  "ضمنا . خبري از شبه جزیره عربستان نشد که نشد، اما برخالف انتظار. خوران روان بود

سرنشینان  گشت و همه ساز و برگسه بار از همان راهی که رفته بود بر  و دورزمنا، بادهاي مخالف

البته این لغت ( . کردناخدا کلمب دست به نماز و دعا برداشت و توبه نصوح . و نیز به ته کشیدرزمنا

لیدي پج نسوش که نزد مجوسان بمعنى دیو نین دروچمعنى مردار و همه نسا و نسو ب ههیج ربطی ب

ستانی مانند پیشین مردي بود کوسه و پزیرا در احادیث معتبر آمده که نصوح در زمان . ندارد ،است

  :فته استگقبل تاریخی نانکه شاعر ما چ، ستان زنان داشته است یعنی یک خنثی بتمام معنىپ

  لیک شهوت کامل و بیدار بود ----  ش زن وار بودخر آواز و کهزان

  21.االك بودچدغا و حیله بس  در ----بود كحمام زنان داله او ب

                                                           

   2232و  2230ابیات  –مولوي  –مثنوي معنوي  -  21
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کند که  دختر شاه امر می، م می شودگادشاه در حمام پشتر دختر گین انگروز ن یک، دست برقضا

اما قبل از . کند وحشت اینکه اسرارش هویدا شود غش می نصوح از. حضار را لخت کنند و بجویند

، کشد دست از این شغل بی خیرو برکت می "او هم فورا. ین بیدا می شودگاو برسد نه اینکه نوبت ب

  ).واهللا اعلم. رددگکوهی منزوي می ي توبه می کند و در دامنه

رد از عقیدت کرویت زمین دست ر جان بسالمت بدر بگاه حضرت ابدیت مراد طلبید که اگباري از در 

که یاس و حرمان بر او  همین. یر دیر کمر بنددپزیند و به خدمت گُبکشد و در دیر رهبانان اعتکاف 

هداري گوصیتنامه خود را نوشت و مهر کرد و براي خدان، رفتگیرى کردن گتصمیم به هارا. یره شدچ

ه ناکهان ساحلی از دور ب. ریستگنب نبا همکاران محترمش روى شراع کشتی رفت و به اطراف و جوا

اه گداد و در آبریز وصیتنامه خود را جر "فورا. مان کرد که دریابار عربستان استگ. نظرش رسید

هارم موتوریزه قشون خود را به خط کرد چ گکوبان بیرون آمد و هن ايپس دست افشان و پس، افکند

  : فتگیش خود پو سان دید و 

  "22. ورگاي خود آمد بپ که دشمن به -----و زور مردي ه داري زچبیار آن "

او  ترارك برپی دانته و گون بیمایچاما ، وئیم که ناخدا کلمب ذوقی سرشار داشتگفراموش کردیم ب 

در ایام ، از این رو، یر هم در نظرش شاعرکی نادان و مجهول الهویه بیش نبودپثابت شده بود و شکس

اکستانی پي افغانی و عبید زاکانی افغانی و امیر خسرو دهلوي بیات بسیاري از سوزنى سمرقنداصباوت 

مناسبت از آنها  بی بود و با مناسبت و یا بروى رومى ترك و ابن سیناى تازى ازو نظامی قفقازى و مول

ناخدا کلمب دید مردمان ، ساحل رسیده و بکه رزمنا همین، ه درد سرتان بدهمچ. نمود استشهاد می

نجام مراسم و رخ استوار بود مشغول راز و نیاز و اچلوله کلفتی که روي دو  بومی در کنار آن دور

مدند و آ رفته بودند و قر کمر می گنته آبیاش رِه دسته اى صورتک زده و ب: تشریفات خاصی هستند

  : خواندند می

  ". رقصیدیم زدیم و می ما می ---- -از قدیم و از ندیم  "

                                                           

  تیترب ریدر تأث -باب هفتم  -گلستان  -  يسعد -  ٢٢
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ر پسرشان ه وانهائى که بژدن . سرودند یز میگمیرفتند و اشعار نشاط ان الکول این لوله با زنها از سرو 

حالت آموك ه کشیدند و یا ب میMari yuana 23متفکرانه سیکار مارى یوانا  ،ل کرکس زده بودندچک

Amok 24ا طواف میگسامبا و رومبا و کون گیک دشنه بر لب داشتند و دور لوله به آهن و  ردادند و ق

ویا گغیر از هفت تن که ه اه دید بگنا، فتی اندر شدگکلمب به ش، از مشاهده این وضع. آمدند غربیله می

راکنده پهمه ، ه هم دریافت می کردندژوی ي فوق العاده "این لوله بودند و محتمال ي هژزاران ویگخدم

حن ی در صئیکباره غرش تندر آسا. زاران نزدیک رفت و به ته لوله آتش دادگیکی از آن خدمت. شدند

عقب زدند و هفت نفر رخ ها به چمقداري اشعله و ادخنه از دهنه لوله درآمد و : فضا طنین انداخت

  .رفتندگه را زیر ژکارمند وی

  : فتگدر حال بسجده درآمد و . لرزه بر اندام کلمب افتاد، این منظره ي از مشاهده 

   "ه حکایتی است ؟ چاین ، سبحان اهللا "

دید هفتاد و هفت تن از سرنشینان کشتی از این صداي موحش زهره س سر از سجده برداشت و پس

ه ناخدا یزي نمانده بود کچ. ارندچی به شکم روش دگترکانیده و به سراي باقی شتافته اند و بقیه هم

منظور اینکه ه البته ب( . ا الاقل مجبور شود که تنبان خود را عوض بنمایدیکلمب هم خرقه تهی کند و 

معرض هبه موزه نظامی اندلسستان بفرستد تا جزو افتخارات باستانی و میهنی در آنجا ب تنبان مزبور را

  ).ذاشته شودگنمایش 

لذا آماده . یش خود تصور کرد این یکی از حقه بازیهاي سوق الجیشی اعراب استپاخدا کلمب ن 

ق از ند صندوچرفت و باضافه گشرط شد و یک دانه صلیب و یک برم سفید در دست تسلیم بال

ور و عبا و چاقچادر و چو نعلین و  گلوله هن: رفته بود از قبیلگغنائمى که از محصوالت تمدن عرب 

ند بشکه واجبی چند مشک دوغ عرب و چارقد قالبی و روبنده و مهر و تسبیح و دعاى نزله بندي و چ

                                                           

کننده  فعال يدارو کی شود، یشناخته م زیعلف و گل ن يها که در فرهنگ عامه با نام  -  دانه  شاه یاهیگ منشأ اب - جوآنا يمار  -   23

  .برند یبهره م یدرمان ای یحیاهداف تفر يروان است که از آن برا

کور و خرابکارانه در  یاو را به سمت ارتکاب عمل ،یکه در اثر جنون آن شود یدر فرد گفته م یِوانر-یروح تیوضع کیبه   : آموك - 24

سالح سرد مانند چاقو، خنجر، تبر،  ایقتّاله در آموك،  ایآلت ضربه . اندازد یرا به راه م يزیاز کشتار و خونر يا رهیو زنج کشاند یمألعام م

  .ندیگو یم "Run amok"به اقدام آموك  ه؛ینقل لهیوس ایاست  لیقب نیو از ا يکلت کمر ر،یت هفت نیهمچن
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مثل بلبل و کنسرو موش و سوسمار خشکیده با خود برداشت و با جهودي که زبان فصیح عربی را 

  . یاده شدپبه ساحل ، اختالط می کرد

سر ه یشوازشان شتافتند و دست تفقد بپشاده و ساز و دهل به گهره چبومیان با ، برخالف انتظار

 26انومدو لو 25کوریگاارپدهاي سرخشان مقداري اکسیر ژاه اگمهمانان نو رسیده مالیدند و از طرف بن

 ي برهنه ي ند ملیون کلهچبلند باالئی که بالغ بر  ي ساهه خش کردند و فوراًپو میان اسهالیهاى رزمنا

 مهمانان تازه رسیده از. وستان فرستادندپشد براي سازمان اشتباهی سر دودمان سرخ  صاحبقران می

عاقبت سردودمان بومیان سرخ . قدي کردند و اللبازي آغاز شددق، ین تفقد جانی دوباره یافته بودند

کلمب را ، آن سامان بود يرسمی و دربار هکه به زبان نیم Azteque 27زبان فصیح آزتک ه ت بسوپ

  : فتگمخاطب قرار داده 

  "روید ؟  آئید می از کجا می. شمچشما بروي  قدم، صفا آوردید، ایسه خوش آمدید "

اسخ ه پته افتاد و بپبه تته ، ایان نرسانیده بوده پهنوز ب آزتک را نباز کلمب که کتاب اول خود آموز 

قصد سیر آفاق و انفس از میهن عزیزم ه اه بگدر ي ه مبارکتان قسم این بندهقهنی به ج«: ت کهفگ

التکلف األنفسک وحرض ، فقاتل فی سبیل اهللا: موجب آیه شریفهه خواستم ب حرکت کردم و می

اما اکنون  ،شم زخمی سخت وارد آورمچکشتاري در راه خدا بکنم و به اعراب بادیه نشین  28،المومنین

از این جهت خود را براي تسلیم بالشرط آماده  .کشور دوست و همجوار خود آمده امه می بینم ب

  ». ام کرده

  :فتگوستان لبخند نمکینى زد و پسر دودمان سرخ 

                                                           

 19تا قرن  ییسابقه مصرف باال ،دش یم هتخانشلودانوم  ای کیمانند پاراگور گرید يها در آن زمان با نام هک اكیشربت تر  -  26 و   25

 نیا يبرا دیجد ياما کم کم با آمدن داروها .دش یم هدافستابدن  دیشد يدرمان اسهال، سرفه،درمان دردها يبرا و تشدا يالدیم

   .شد دیکم کم ناپد ها یناراحت

٢٦   
  .بودند کیدر مکز یپوست تمدن سرخ کیها  آزتک  -  27

  84آیۀ  -سورة النساء  -  نآرق  -  28
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عزیزم یک خرده نمک ، ؟ نترس جانمهچشرط یعنی التسلیم ب. ی کرده اىپسرجان اشتباه لپایسه  " 

زیرا بزبان . نامند ی دنیا میگستان کجا؟ این خط را کستاریکا از بالد ینعرب، اینجا کجا. ذارگبه دهانت ب

نامیدیم  yankeeنی بمعنى جدید است و ما که نمی توانستیم این لغت را خوب تلفظ بکنیم ترکی یِ

ه ربع مسکون گسرزمین جدیدي آمده اند که ینه شما ب، س از این قرارپ. ی شدگنیو یانکی بزبان شما 

هستیم و  29لوسورستش و ستایش فاپمریکا مشهور خواهد شد و ما هم آم د و بعدها بنارو بشمار می

و  پاپ؟ ما به دستکاه واتیکان و ه خاکی بسرمان بریزیمچ. این لوله نمودار آلت رجولیت است

این اعتقاد به  ابجائی نداریم وپ ي یزیسیون که معتقد به کرویت زمین نیستند عقیدهگمتخصصین ان

   " ...ستیرپ اهگشرم

  »؟ ه فرمودیدچهنی «: رسید پتو حرفش دوید و ، کلمب که سرش توي حساب نبود

ه آویزان شده بود در آینه جیبی که داشت دوباره کل کرکس سرش را چرکپوستان پسردودمان سرخ  

  :فتگاسخ ه پآب دهنش را قوت داد و ب، راست کرد و لب خود را با ماتیک سرخ نمود

اه برستی از عهد گاین اعتقاد به شرم، باري. رستی استپ یگرستی و هرزپتنه  ائینپایسه مقصودم «

از دولت سر آن روز بروز جمعیت میهن ما زیاد می شود و  دقیانوس نزد مردم این دیار ریشه دوانیده و

 مجربدارید با آن بکنید که بسیار  ير راز و نیازگدهم ا سه به شما هم اجازه مییا. بخت دخترانمان باز

ون چبارى بهر جهت . مستجاب خواهد شد Na huaاه حضرت ناهوا گاست و البته دعاي شما به در

هارشنبه چآنهم روز ، ذرانیدیم که فقط سالی یکبارگقانونی ، جمعیت میهن ما ترقی روزافزون کرده بود

شما با این  دست برقضا ورود. یریم و زنها از این لوله استفاده کنند و مراد بطلبندگآخر سال جشن ب

و جدال و قلتشن بازي و استثمار و استعمار و  گما از جن، خواهید راستش را می. روز تصادف کرد

رستى ما ترسیدید و پاه گحاال از اجراي مراسم شرم. آیات شریفه در این جور حقه بازیها بیزاریم

س شما پ. خواهیم نیست و از ته دل معذرت می ردن ماه گناهش بگر گاین دی، خودتان را باختید

                                                           

به (فالوس  ایباشد نَراَندامه  نهینر یاندام تناسل انگریکه بازنما يریتصو ای ءیهر ش ایدر حالت نعوظ،  ژهیو مرد، به یبه آلت تناسل -   29

  .ندیگو یم (phallus :یسیانگل
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ما کاري نداشته باشید و تمامیت ارضی و ه همان ما هستید بیائید و بروید ولى البته بیزادید و مآ

از اینکه ایسه  "یروزي شما خواهیم شد و مخصوصاپل پما هم در عوض . سماوي ما را محترم بشمارید

مقرر میداریم که هفت ، آمد یشپبسیار خوشوقتیم و بعلت این ، بی مقدمه آمدند و ما را کشف کردید

یدا پنان ادامه چرستی و وحدت ملى ماست همپشبان و هفت روز این جشن تاریخی که مظهر میهن 

  ».کند

ندبار چاز ریواس و آناناس و روناس و موز و جوز و بادام برزیلى و  رپنده گس یک سبد پس 

سه من  کوکاکوال و دو ند بطريچموریس و  پار فیلیگزمینی اسالمبولی و یک صندوق سی سیب

ند دوجین بسته سقز آدامس و مقداري شمش طال و نقره و یک چابریشمی و  و گارنگبستنی هاي رن

  .یشکاه کلمب هدیه کردپیت بنزین هواییمائی به پ

کلمب . ک زد و بدست کلمب دادپیک ، اق نمودچه چق سرو ته نقره خود را با توتون اعال نوچپبعد  

  :فتگوستان با لبخند پسر کرده سرخ. هم زدشت پسه قالج  هم دو

ایسه بیا با هم برویم آثار ما قبل تاریخی آزتک را بهت نشان بدهم تا . ر ما برادر خوانده شدیمگدی " 

  ". شاخ در بیاري

  :فتگدلش  شمان ازرق ناخدا کلمب را خیره ساخت و توچبرق طال ونقره  

  ».دري ازتان دربیارم که یا قدوس بکشیدپهنی  « 

یروزمندانه در پفت و گم سفید که عالمت تسلیم بود دماغ چرپبا ، در حقیقت دید که قافیه را باخته 

ل خود در آورد ر شاپینى از گخته رنپش را در هم کشید و تخم مرغ ا همرگبعد سه . جوف جیبش نهاد

  . وستان عرضه داشتپو به سردودمان سرخ

  :رسیدپسرکرده بومیان به شفتی اندر شد و 

   "؟تبدیل یافت گخوش آب و رن ي این میوهه ب ر شال شماپسفید در  ي هچارپطور یک تکه چایسه  " 

  : فتگناخدا کلمب 
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توان آنرا از ته روي میز استوار  ونه میچگفتید گر گا "و مرغانه است و ثانیا. که این میوه نیست "اوال«

رنه گشوم و وشم ومرخص میپ م میشچاز مقاصد شوم استعماري ، بوسم من کت شما را می، ساخت

  ».همانا بعد از این شما تبعه سلطان عادل ملک ما که ملک الرقاب نصف ربع مسکون است خواهد بود

 کلمب از. ه زور زد نتوانست این مشکل را حل بکندچاما هر . ذیرفتپوستان هم پسرکرده سرخ 

دم روى آ ي هچو تخم مرغ هم مثل بسختی روي میز کوبید ه ته تخم را ب، زد خوشحالی دلش غنج می

  . رفتگته شکسته اش قرار 

  :فتگبعد سبیلش را تابید و 

د و از تمام مظاهر تمدن عرب و آزادي و دموکراسی بري یمراه هستگهنی شما مردمانی وحشی و « 

و خراج و  باج ما ساو وه ردن بیندازید و همواره به گلذا تا دنیا دنیاست باید قید رقیت ما را ب. باشید می

این مظهر آلت تناسل هم که باعث قتل . ردازید و زن به خانه تان حرام و خونتان مباح استپب هجزی

یریم و در عوض گ تن از اندلسی هاي اصیل زاده و نجیب زاده و جنتلمن شده از شما می 77فجیع 

یم تا هر کس مارگ بسرتان می ،ند نفر کشیش یسوعی کارکشته که در شکنجه هاي مذهبی استادندچ

ه چباضافه هر . در ما که در آسمانهاست اعتقاد نداشته باشد حسابی دخلش را بیاورندپبه تثلیث و 

ول و جواهر دارید از همین االن متعلق به پخاك طال و کلوخ نقره و زبیل آهن و زغال و نفت و 

 Dos Toreadorبن  Dos Toreroالسطان بن السطان و الخاقان بن خاقان دوست مردالینوس بن 

  ».می باشد Dos Merinosبن  Dosبن  Dos Piscadorبن  Dos Matadorبن 

 Banderit tro  فتگوستان بور شد و پسردودمان سرخ:  

، خور گی هم سگه قابلى دارد ؟ این الهه هرزچ، ون شما مهمان ناخوانده محترم ما هستیدچایسه  " 

ر گکنند و ا زنان ما به آسانی از آن دل نمی ،نهانپه چاما از شما . ارزانی ملکه اندلس باشد

دین به مراه شده گایمان از دست برود و مردم  ترسم که دین و نخواسته آنرا غصب کنید می ي خدا

االاقل این صلیب که در دست شماست و  و تسیماتالن  س شما را جان تالیانپ. روندگحنیف ب
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ه دولت ابد مدت ب ي ایهپمان ما زیر سایه بلند ذارید تا زگن بمابرای، ن نیستچاچشباهت به م بی

  .ی مشغول باشندیوگدعا

  :فتگکلمب آتش خشم را به آب حلم تسکین داد و  ناخدا، ستاخانهگیشنهاد پاز این  

ویا گ؟ کنید حاال کار شما بجائی کشیده که به معبود ما هتک حرمت می، هنی فضولی موقوف« 

؟ اما من آنقدرها هم که ا هستیداده مغلوب و برده زرخرید مفراموش کرده اید که شما ملت عقب افت

  ».دل نیستمگبحرام و سن ککنید نم مان میگشما 

س زنبور طالئی گکی در آورد که در آن مقداري مچر جامه اش جعبه کویس دست کرد از جیب زپس 

  : فتگآنرا به رئیس قبیله داد و . خشک شده بود

زیر سایه ذات اقدس ملوکانه کما فی السابق  دییرید و بروگبهنی عوضش این کانتاریدین ها را «

  . و آنها را رخصت داد ».مشغول جهالت باشید
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  : زارش سایه دستی به دوست مردالینوس نوشت کهگبعنوان ، که سرش فارغ شد همین

 ،خجسته حشمت، فلک رفعت، اى جواهرآساي اعلیحضرت قدرقدرت سلیمان شوکتپهنی به خاک «

راطور ممالک محروسه اندلستان سلطان البر و البحر پام، فریدون مرتبت، افندي صولت، رستم هیبت

  . کلمب آباد: ي دنیا مسمی به  هگفاتح ربع مسکون وین

  :نظم

  افسر جماقتدار ـــدیشـــــــاه گردون قدر خورش---- نامدار الیشه صاحب ر ،يغاز خسرو

  مـــدار یتیگ يشَو یتیگ ۀتا کـه تو در عــــــرص --- دیرا خدا بهر وجودت آفر ایکه دن يا

 ازجمله کار یبر گُرده شان بار و کش یتا نه --- و گاو و خر و اسب و شتر خلقت شدند مردم

  در کــمال ناز و نعمت مفتخـوار یتا تو باش -------کشد بار ترا  یمفت و مجان یتیگ خلق

  بهار زتیینار تو نور است و ننگت نام و پا --- یتو عدل است و جورت لطف و قهرت آشت ظلم

  را بود مـــدح تو گــفتن افتخـار انیداما گــ --- یچاپلـوسان دلخوش يتو با مدح و ثنا چون

  رارـاز زندان خشم تو ف یگر کُنَد محکوم --------  میبه قعر دوزخ و جوف حج کسری رودیم

  واال تبار يا یراض یپس چرا از خود نباش --- و حق از تو رضا ست ییجو یحق هم يرضا تو
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بـر   "قرطاجنه"و رزمناو  دیآزگار بطول انجام ۀمسافرت ما هفت هفت ،ییایوجب جبر جغرافه مبعد، ب اما

 دیـ گفریو خـط ز  نیچـ  واریو مأجوج که سد سکندر و د أجوجیبرخورد از بالد  یخالف انتظار به ساحل

خـود کـار و    يمجهز به چماقهـا  ومسلح  ریاز کاه گل غ ییو مسلح بود به برج و بارو دیرسیبگردش نم

خانمـان برانـداز و    يموشک انداز و زنبورکها يها ارابهخمپاره افکن و  يو گردونه ها نیآتش يعمودها

  .و تخماق یو گرز اتم نارنجکو  زكیفشفشه و ترقه و پاچه خ

 سـپاه . دیـ بـه درازا انجام در گرفـت و هفـت شـبانروز     يجه دردسرتان بدهم جنگ خون آلود خالصه،

بـود،   يکـارزار  رانیـ دلو  يمرغـزار  رانیش کیدشمن بالغ بود بر دوازده هزار سوار آراسته، چنانکه هر 

 ریـ نف.بـه محاربـت آورد   يروو  دیـ مـا گرد  ةریشرزه پرورده پذ ریخورده و در کنار ش ریهمه با مرگ ش

 .شکسته نیگاو زم پشت شانیمردان راه صدا بر هوا بسته بود و وقع سم سمند ا

  :تیب

 30که گردون پنبه محکم کرد در گوش -------- شد زخم کوس و نعره و جوش  چنان

 

و  يآمدنـد بودند معلق بر چهار ستون، چون در حرکت  ستونیچون کوه ب کیکه هر  لیپ ریصد زنج و

 .است شدهداده که کوه ها روان  يرو امتیمگر ق یتو گفت يدر صحن معرکه روان گشتند

 شـمار یب بـرگ بـا سـاز و    اریبس یاحوال، از چهار محال که محل ظهور دجال است، سپاه نیالل اخ در

 .آمدند و قصد ما کردند رونیب

 يسـرها و  دیرسـ  بـان یو سنان برده باالخره مهم بـه دسـت و گر   فیو کمان و س ریدست به ت نیطرف

  .دیغلطان گرد دانیدر م يسروران بسان گو

                                                           

  رزم خسرو با شاپور -خسرونامه  -خسرو نامه عطار  -  30
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  :تیب

  .جمله در جوشن شده غرق یچو ماه --------  تا فرق يور از پا نهیک شیج دو

 سـپاه و کرنا گوش فلـک را کــَر سـاخت و تـرس و رعـب انـدر دل        31و افغان سورن رینقاره و نف ةآواز

در  حـون یرود ج چونو سنان، خون  غیاستعمال ت ياریو از بس افتهیدشمن انداخت آتش قتال التهاب 

قفـس   يرا از تنگنـا  یروح انسـان  مرغکرده  یآغاز سرافشان یانمی غیناگاه ت. نمود النیمعرکه س يفضا

روران را طعمـه    پروازکمان  انیپر از آش زیت ریو عقاب ت دیبر پران یبدن فان نموده مغز سر گـُردان و سـ

 يکشـتن و بـردن وسـوختن و کنـدن بکـار      ریسوز ما بغ عالملشگر  گریمدت هفت شبانروز د. دیگردان

 دندیشهادت رسان ۀاز سرخپوستان ناپاك را بدرج يهزار و کسر ششصدهزار هزار و  نپرداختند و مقدار

 ۀبهرام خون آشـام بـر قلـ    کهیکمند گزند شدند، بطور ۀو بست ریتقد ریت ۀخست شانیا از ریکث یو جمع

 بـاألخره  .دیو آفتـاب موفـور االحتشـام زرد گشـته بترسـ      دیـ ازرق فام از مهابت آن بر خـود بلرز  سپهر

کردنـد و آغـاز    اسـتوار مردم خـوار   نانیدیحصار آن ب واریرا بر د قیمنجن يها نهیمک کین مکاناستادا

مـردم قلعـه از خسـارت     انداختنـد فراوان در خندق  ۀمیه انیسپاه نکهیخصومت آشکار ساختند و هم

ـ  ریرا بزخم ت نیدیآن جماعت ب نیو قالع مت نیحص مواضع.دندینادم گرد شیخو و فالخـن و   نیو زوب

 ثشیـ گردن زدندو روح خب میو کوتوال آن دژ را فرمود میدیکش ریتسخ ـّزیسنگ در ح قالبنگ و سپ

 .بجانب دوزخ رهسپار ساختند را

مـا   ارکمید منان قتلوا انفسکم او اخرجوا  همیولو اناکتبنا عل ":  ۀفیشر یۀرا بموجب آ شانیاز ا ياریبس

کـار را   نیـ ا دیخارج شو تانیها خانهاز  ای دیرا بکش که خودتان مینوشتیم شانیاگر ما بر ا(  ". 32فعلوه

بـروج   م،یدینهب و تاراج گردان ۀفضل را عرص اهلو اموال و جهات  میدیجهاد بگذران غیبه ت.) کردندینم

 زیبر سـت  زیدشمن گر انیو سپاه دیکار سرخپوستان به اضطرار انجام باألخره .قلعه مانند خاك راه شد

  .کردند اریاخت

  .بذات الصدور ریخب میاالمور و هو عل قیم بحقااعل واهللا

                                                           

  سرنا، سورنا: ورن س  --  31 

  66 یۀآ 4 ةقرآن، سور -  32  
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چـو   " یانقالبـ سـرود   کهیدر حال هنیمام م دیتن از جوانان ناکام و رش 77جدال و قتال  یدر ط ،يبار

را الجرعـه سـر    شـهادت و شربت  دندیبه خاك و خون در غلت خواندندیرا م "نباشد تن من مباد  هنیم

بـه   میعظـ  یبـاك مـا چشـم زخمـ     یب ریدل انیعاقبت سپاه کنیول .تصدق شدند یو بطور کل دندیکش

غلبـت فئـه    لـه یکـم مـن فئـه قل    ":  ۀمـ یکر یۀپشته ساختند و بمصداق آ آنان ۀدشمن وارد و از کُشت

بالشـرط   میدشمن ناچار سر فرود آورد و تسل. قالع و استحکامات آنها رخنه کردند درونبه   " 33رهیکث

 وپـوالد   ریـ هـزار ت  ازدهیـ کمان دور انداز و  90ون ظفرنمون شد، قش بیکه نص یجمله غنائم از.دیگرد

 زیـ ت نـَقـــّاب  صـد یدشمن سوز و صد خروار کوس رعد آواز و صد پرچم زربفـت و س  نیصد قاروره بنز

رزمناو  نیبا هم وستیرا به پ» قانون « وحشتناك  ۀنمونه اسلح يبرا .بود رهیو کلنگ و غ لیچنگ با ب

 ریچشـم بهـم زدن تسـخ    کیـ اسـت کـه ربـع مسـکون را در      ینامبرده کـاف  ۀلحاسو با  داردیارسال م

 کنـون آنجا تا  یبقول اهال م،یا افتهیکه بدان دست  يپهناور نیسرزم نیا د؟یچه نشسته ا اما .ندیبفرما

ر اسـت از    همچنانکه .دیآ یبشمار م میقد يایدن ۀنگیاست و  انیپا یگمنام و ناشناس و مساحتش ب پـ

 شمیو ابر ینیزم بیو سقز و س کوکاکوالاعال و  يگارتهایو اشربه و ادخنه و س هیعمه و اغذو اط یفراوان

 ةاز گـُرد میتوانیدارد که م ییمردم هالو خوشبختانه .زهایچ نجوریو خاك طال و کلوخ نقره و ا لونیو نا

«  یمـ ید انسـ ینو یو جغرافـ  سـواد یب نیرا مـورخ  نهـا یا . میاوریـ و پدرشـان را در ب  میآنها کـار بکشـ  

بعمـل آورده   نجانبیکه ا یقیدق اریبس یعلم قاتیبموجب تحق آنکهنام نهاده اند و حال » سرخپوست 

 ینیریخود شـ  يتفاوت که برا نیبا ا. است دتریفغفور سف ینیالروچ ریاز پن مخلوقات نیاست، پوست ا

سـرخ   یارمنـ ا بـا گـل   تن خودشان ر ،یو به احترام عنعنات مل یبه درگاه حصرت رسالت پناه تقرّبو 

زده شـود و   سرخپوسـت ساده لوح را گمراه سازندو بـه آنهـا تهمـت     نیکاشف لهیوس نیکرده اند تا به ا

 .مسجل گردد یینژاد اروپا تیاولو

 

                                                           

  .شده است رهیچ اریبس یبر گروهاندك  یشده که گروه اریبس:  249 یۀ، آ2 ةقرآن، سور -   33 
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نخواهـد   جـرأت  یو اوالً که از دولت سر قانون کسـ  ؟يا غهیو عربستان چه ص ستیعرب سگ ک ،يبار

کر، به فرض هـم   طانیکور و گوش ش طانیچشم ش اًیثان .بکندمقدس ما  نیکرد که نگاه چپ به سرزم

کـوچ   نجـا یربع مسـکون هـم کـه بـه ا     یاهال ۀرا گرفتند، تازه هم اندلسنکرده عربها دوباره  يکه خدا

 اهیسـ  يهـر چـه زودتـر عـده ا    : عاجزانـه آنکـه   ياستدعا لذا .برابر آنرا دارد پنج شیبکنند، هنوز گنجا

کار کُشته با دوستاقبان و متخصـص شـکنجه و    شیکش نیدوج کی و يژادن ۀتفرق دیتول يبرا یبرزنگ

 یتـا دخـل اهـال    دیبفرسـت  مـان یو ماجراجو اسـت برا  دهیو پاچه ورمال جاروکشو  یهر چه دزد و خون

بعـدها   نجـا یا یکـه اهـال   34انیـ انـدر م  دیـ آ دیـ بالفطره پد یجان يو ضمناً نژاد میاوریبرا  نجایمحترم ا

 .بنامند Johnny دتیو صدق عق ـّتیبا خلوص ن راخودشان 

هسـتم   يدرآمـد تـازه   ینظم نو و دموکراس ۀنقش یۀمشغول ته نیسرزم نیا ينماناد که من برا ناگفته

فخذوهم و اقتلـوهم   ":  ۀفیشر یۀشروع بموجب آ يبرا عجالتاً .ست دست نشانده بمانـَد ایدن ایکه تا دن

  .را صادر کردم یحکم قتل عام اهال 35". نایمب سلطانا همیلکم عل جعلناثقفتموهم و اولئکم  ثیح

فـراق   دررا  انیـ و عالم دندیاز پنجاه هزار کـَس نقاب تراب بر عذار گـُلفام کشـ  ادهیو دار، ز ریگ نیا در

مخالفـان   ریسـا  ۀمـ یجر ةدیـ شد که رقم عفو بر جر نیا .دندیگردان شیو تشو يناله و زار نیقر شیخو

 دیـ نبا. ( نـد یکردم تا باد بخورند و کف صـادر بنما  شنهادیرا پ لیهواس میبازماندگان رژ يو برا دمیکش

 ریبـر وزن بواسـ   ریلغـت هواسـ   نیـ اصل ا کنیول سند،ینویم لیرا عموماً حواص لیهواساشتباه کرد که 

کـه   میکنـ  يکـار  دیـ حال با بهر) .دینما یبه کف م لیو آنرا تبد شودیم ریمرغ از هوا س نیا رایز .است

 . رطب اللسان باشند ياریشهر اقدسذات  ییما جان بکنند و کار بکنند و به دعاگو يابر نجایا یاهال

                                                           

  : بزرگ است که  یفردوس ةاشاره به سرود -  34

  انیاندر م دیآ دیپد ينژاد -  - - انیو از تُرك و از تاز رانیا از

  بود يسخن ها به کردار باز - - - بود  يدهقان نه تُرك و نه تاز نه

  .میآشکار داده ا یتسلطکه شما را بر آنها  دشانیو بکش دیریبگ دشانیافتیهر کجا :  91 یۀ، آ4 ةقرآن، سور -  35
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 کتابخانه اینترنتی آواي بوف 

 گمارمیآنها م بر یو سربازان میینمایم سیوسائل مرگ برق آسا تأس نیبا آخر ییبازداشتگاهها نیهمچن

ـ  ۀنیدر علم ک يا رسالهباشد و  " اهایافسران سنده زار اونور در ":  ۀکه خالص U.S.Aبا عالمت   يترشُ

وزارت  اتیـ فقه نیآنـرا از متخصصـ   چـاپ  ةکرده ام کـه صـدور اجـاز    فیداغ و درفش تأل فیو فن شر

 هـنم یم م انیچه زودتـر در دسـترس کشورگشـا    هرخواستارم تا  یفرهنگ و جاسوسان محترم شهربان

 .بگذارم

 اتم،یکشف سپاپس، به  نیکه از ا ابدیشرف صدور  لیبمضمون ذ یعاجزانه دارم، فرمان ياستدعا ضمناً

 .شود دهینام "کلمب آباد  "معروف است  ایدن نگهیکه به  زیناچ نیسرزم نیا

 

 ** 

 

بعـدها   که سفر کشف کرده ام نیدر ا یرالعقولیمح یکیزیف یۀقض يکه فدو دارد یخاتمه معروض م در

 نیـ ا دیـ مقـرر فرمائ  دارماسـتدعا  . معروف خاص و عـام خواهـد شـد    "کلمب  ستفیتخم کر "به اسم 

 ۀلیرا بوسـ  یونیهمـا  حضـرت یاعلو امر بنـدگان   ندیثبت نما خیدر توار ریحق یۀختراع بزرگ را بنام خاا

چرخدار  ۀناخدا کلمب فرمان داد لول سپس .امر امر مبارکست. برق آسا به جان نثار ابالغ کنند يکبوتر

در رزمنـاو   يشـار و در کردن آن بودند، بعنـوان مست  کردنکه متخصص پر  یهفت نفر بوم ۀرا به اضاف

فان تولوا فخـذوهم و اقتلـوهم    ": مهیکر یۀبموجب آ بعد .بشوند روانهاندلس  يقرطاجنه بگذارند و بسو

را اول  اریـ آن د یاهـال  ۀصادر کرد تـا همـ   یحکم 36". رایو نص ایول وجدتموهم وال تتخذوا منهم  ثیح

و عـدالت   یو تمـدن پراکنـ   يادو آز تیآنهـا را بنـام بشـر    یـی کننـد و دارا  عامشکنجه و بعد هم قتل 

و  سـار یبچاپند و بازماندگان آنهـا مجبـور بودنـد از کــَد      دیو جد میقد یدموکراس یمذهب و  یاجتماع

 مخصوصـاً  .نـد یناخـدا کلمـب بنما   يخاکپـا  میشب و روز کار بکنند و دسترنج خـود را تقـد   زهارعرق 

و اسـتخوانش را   گوشـت  و  دندیکشدنبک  يدستور داد پوست سردودمان سرخپوستان را کندند و رو

                                                           

  .دیریمگ اوریو از آنها دوست و  دشانیو بکش دیریبگ دشانیافتیاگر پشت بکردند هر کجا :  89 یۀ، آ4 ةقران، سور -  36
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ضـمناً  . ختنـد یکچل کرکـَس ها ر جلوخوب مغزپخت شد آنرا  نکهیآبجوش انداختند، هم گیهم در د

 .کلمب پس دادند بهدرآوردند و دوباره  بشیرا از ج نیدیکانتار يمحتو یقوط

کـار   کـه  ان بـرادر  مزد آن گرفت جـ  ":  دیکشیم ادیفر خودیافتاد و ب یراه م یصبح زود جارچ القصه،

و  شدیسرشان نم یهم چون فارس مردم .بود که کار کرده بود یکس گرفتیکه مزد نم یاما کس، "کرد 

 يفورمول جـادوگر  ایافسون و  کجوری نیا کردندیم گمان وارونه شده بود،  شیلغت ها معن ۀبعالوه هم

 يبـود و بـرا   یعمـوم  لیـ تعط کشـنبه ی يروزهـا  فقـط  .مؤثر است يپردفع گزند جن و  ياست که برا

 ایـ ها تخم نابسـم اهللا و   یچون اندلس: آنکه  حیتوض. دادند بیترت را  يشتر تاز ۀمسابق یاهال یسرگرم

مـردم تخـم نابسـم اهللا     ۀاسالم اختراع بشـود همـ   تدیمیل یکمپان نکهیاز ا قبل یعنی( حرامزاده بودند، 

 وو خشـونت  . ) آنهـا شـرکت داشـته اسـت     دیدر تول میمستق ریغ ایو  میبطور مستق طانیشبوده اند و 

هـا   ییایـ آر ۀدردان زیدو جانور عز یعنیبود که گاو و اسب  نیرا از اعراب به ارث برده بودند، ا یبدجنس

المجلس آنها را قتل عام  یفانداختند و  یم گریکدیو بجان  کردندیم کیمخصوص تحر يدانهایرا در م

  .کردندیم

که جـانور   جمازهاسب، شتر  يبجا دند،یورزیکه به اعراب م يا نهید، از ککه وارد شدن ایدن ینگیدر  اما

و بعـد   انداختنـد یم گریکـد ی بجانآن سامان بود  یاهال یکه جانور سوگل الداریمقدس اعراب بود با گاو 

که کردند تـا امـر    ییهایو کثافت کار هایگور پدر اندلس حاال .کردندینحر م زهیهم در مأل عام شتر را با ن

 .از موضوع ما خارج است گرید نیا. نشاندند را به روز امروز نشاندند که  هیقت

  

 

---------------------------  ***--------------------------------- 

 

 یخواننـدگان گرامـ   اگـر  .اهللا عنـه آمـد   یتوپ رض ایچه بسر لوله و  مینیبب م،یداشته باش نجایرا ا نهایا

بـود   يمـاده ا  ،يتوپ مـروار  ریناپذ ییجدا ياز اجزا یکیکه  میسابقاً اشاره کردفراموش نکرده باشند، 
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 کتابخانه اینترنتی آواي بوف 

 ایـ و  بشیـ ناخـدا کلمـب از ج   که است  یولیاسپان دیکانتار يمگسها نیهم ةکه عصار نیدیبنام کانتار

مـار و   ةو مهـر  اهیداد که مثل مهر گ لهیقب  سیجامه اش درآورد و به رئ ریز بیاز ج م؛یدرست تر بگوئ

 نیـ ناخـدا کلمـب ا   کهیدر صـورت : میکنـ یخودمان تعجب م حاال. دارد زیشهوت انگ تیکفتار خاص سکُ

 یبـوم  يهـا  یبرده بود، چطـور ممکـن بـود کـه زرادخانـه چـ       ایدن ینگیبار به  نینطنز را نخست ۀتحف

ت کـه از  مـورخ اسـ   یاخالقـ  ۀفیوظ البته توپ بکار برده باشند؟ ۀلول اژیدر آل قبالًماده را  نیا کایکستار

 میاقـرار کنـ   دیـ و با میندار یباب اطالع کاف نیا در متأسفانه، . مطلب را مطرح بکند نیا یطرفیلحاظ ب

 يمـار  گاریهمـان سـ   ةکه عصار رودیم ياحتمال قو میدار شک ماده هم  نیکه چون نسبت به وجود ا

 قـا یافر اهانیرا س نیانبوهی کنیول. کندیشهوت م دیتول نییعکس کوکا بر باشد که  نیوهانبی ایو  وانای

خواننده،  گرید م،یکن یم یتلق اطیاحت دیموضوع را بق نیا بهرحال، . بردند کایبه آمر خودشانبعدها با 

 .خود داند یگرام

کـه   ییایـ تالیا اندر شد و بـه   یبه شگفت دیتوپ را د نیناخدا کلمب ا یکه وقت میرفت که بگوئ ادمانی

 یو زاکـن روسـ   یونـان یفرانسـه همـان کـانن     canon لغـت  ! canonne: بود گفت شیزبان ناخواهر

. فهم مشود معربش کردنـد  ریش نکهیا يعرب بودند، ناچار برا خیب ازقانون است که عربها چون  یبمعن

 . )ندارد نامند،یکه قانون م يسازبا  یربط چیاما ه( 

نـاپلئون   بعدها". هم با اوستهر کس توپ دارد، قانون  ": دیبگو خواستیم یزبانیکلمب با زبان ب ،يبار

. دیـ ایتـوپ در م  ۀدهنـ  ازحق تخم لق است، حرف حـق   ": و مسخ کرد و گفت  دیجمله را دزد نیهم

 ییایـ درو دزدان  37ها دهیبخُو بر نیا يهنوز پا کنیول. توپ ماند يرو "قانون  " یحال اسم تخم بهر"

 دیقانون مروار " راتوپ  نیبودند تا ا دهیند را در خواب هم دیفارس باز نشده بود و رنگ مروار جیبه خل

 .بنامند "

                                                           

 انیو گـاه زنـدان  ( انیـ پاچهار يو پـا  دسـت کـه   ،يو گلوله ا يریاست متصل به زنج يبخاو حلقه ا ایبخو  ده،یبر+ بخُو : دهیبخُو بر -  37

و خطرناك به کـار   شهیاشخاص شرارت پ يبرا هیبه کنا. دیبند سخت را تواند بر نیا کهاست  یکس دهیبخوبر. بندندیرا بدان م) خطرناك

 .رودیم
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مـن اهللا،   المستأصـل  فـه یخل يتوپ را بجا نیبهزار زحمت ا یکه ملوانان اندلس یبهر جهت، زمان يبار

جـادوگر و   کیـ و  شیکش کنفریو  یکردند و هفت نفر قانونچ يرزمناو باربند يو تو دندیچینمد پ يال

از  یگروهـ  بانانیکشـت دادنـد،   يجا رزمناوگذراندند و در  38نیاسی ۀو قلع قرآن ریمترجم جهود را از ز

کردنـد و رزمنـاو    زانینما را م قطبوارد رزمناو کردند، بادبان برافراشتند و  یرا دزدک یبوم ةزنان فاجر

 .و براه افتاد دیسوت کش

  

و    39نیرامـ و  سیـ کتـاب و نمد در آوردند و روزهـا   يفاجره لوله را از ال يزنها. بپا شد یبیغر افتضاح

ـ    خواندندیم 41هیو شلف هیو الف 40کاماسوترا  یو کـرم کُشـ   يبـاز تـوپ اهللا کلنـگ    نیـ ا ۀو شـبها بـا لول

 یبکلـ  میو از صـراط مسـتق   شـد و جادوگر و ملوانان، اخالقشان پاك فاسـد   شیکش کهیبطور. کردندیم

 شیاز بسـکه تـو   "ب آبـاد  کلمـ  "معـروف بـه    ایـ دن ینگیقرطاجنه و کاشف  رزمناو .دندیمنحرف گرد

در آن اشربه و اطعمه و ادخنه صرف شد و لهو و لعـب   آنقدر. دیمبدل به بزمناو گرد کردند، يکثافتکار

اگـر از بـاال دماغشـان را     کـه یبطور. ملوانـان محتـرم در آمـد    قیـ کـه ر  گرفتو سحق و مالمسه انجام 

رزمناو  نکهیچه دردسرتان بدهم، هم گرید حاال .کردندیم میتسل نیبه جان آفر جان نیاز پائ ،یگرفتیم

                                                           

و دو سـر آن   ندنوشتیم متریسانت 15تا  10 عرضنوار گونه از پارچه به  يرا بر تومار)  سی( و ششم قرآن  یس ةسور: نیاسی ۀقلع -  38

 داشـت خطرنـاك   یتیمأمور اینا امن  ییرفتن به جا ایدراز  يرا که قصد سفر یآنگاه کس د،یآ در يتا بصورت حلقه ا دوختندیرا به هم م

 ریـ ز یطانیهنوز چندان از ساحل دور نشده بودند که معلوم نبود جـه شـ  . گفتند یم نیاسی ۀو آن را قلع دندیگذرانیحلقه م نیاز درون ا

  .رفت نهیمادموجودات  نید اجل

  .شودیفساد اخالق زنان م موجب نیو رام سیو ۀمعروف بوده است که مطالع یفارس میدر ادب قد: نیو رام سیو -  39

 یابیدارد و در مورد کام یفلسف ۀجنباست که  یو نام کتاب "لذت  ةکلمات قصار در بار " یبه معن Kâmâ Sûtraکاماسوترا  -  40

  .دهندینسبت م)  يالدیاواخر قرن چهارم م(  Vâtsyâyana نهیایوات س يهند لسوفیآنرا به ف فیتأل. دکنیگفتگو م یجنس

 ةشده و همه در بار فینام تأل نیبه ا يادیز يکتابها یتا کنون در زبان فارس. نام آلت مرد و زن است بیبه ترت: هیو شلف هیالف -  41

  .با زنان است مردانو مقدمات و انواع گرد آمدن  اتیشرح جزئ
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 ینفهم يپرتقال، که آنوقت مردم از رو نینش یکرس سبنیل قرطاجنه بعد از هفت هفته مسافرت کنار 

آن  نانیلنگـر انـداخت، سرنشـ    دنـد، ینامیم ایـ تانیکشور را لوز نیا ایجغراف فیشر از علم  یاطالع یو ب

 یکـه زنـدگان   یخوش بـاش دمـ   ":  خواندندیم یزبانین بو بزبا دندیلولیطافح در هم م مستانهمچنان 

 ". نستیا

 

 * 

 

 يسـر  تـازه که  Desperatousدسپراتوس  حضرتیاعل تانستان،یکه پادشاه لوز دیبشنو نجایاز ا حاال

خود اندلس جهان  یۀهمساملت دوست و  دیبکند و بتقل هیاظهار لح خواستیسرها در آورده بود م يتو

 یبا بـرادران اندلسـ   ظاهراً ". میهست یگُهخودمان  يما هم برا ":  دیبتواند بگو تا دیبنما ییها ییگشا

 نکـه یبمحـض ا  سبنیل اساالریدر 42وصبوص قیآمر .اما در باطن به خونشان تشنه بود زد،یخود الس م

 یو بازرسـ  یسرکشـ  يلنگـر انداختـه اسـت، بـرا     هـنش یم ۀقبالـ سـر   يرزمناو قرطاجنه در آبها دیشن

تـورات   یعربـ  ۀجلد ترجمـ  کیاز آنکه  بعد .بدو بدو به سراغش رفت ،یانضباط  و  یالقو اخ یبهداشت

 هنیبه خدا و شاه و مـ  یظیغل يکرد و سوگند وفادار مهرآورد و  سنغُریبه خط با قیعهد عت یهفده من

بـه   یعـال  PORTOخوردند، چند تا غراّبه شراب پورتو )  دیایدر م خشمکه حروف اول آن به صورت ( 

مترجم مخصـوص   بیدست کرد در ج یواشکیخوب کله پا شدند،  یوقت .بست رزمناو  نانیناف سرنش

 آنرا خود بزحمت  یناسور سنده سالم يرا در آورد، مهرش را شکست و با چشمها کلمب ناخدا  امیو پ

 " مهمتـر، کشـف شـده و از همـه     "کلمـب آبـاد    "خواند اتخاذ سنَد کرد که خُمس ربع مسکون بنام 

 بـا  .را کفلمـه بکنـد   ایدن یلحظه باق کیبا آن در  تواندیپادشاه اندلس فرستاده اند که م يبرا " یقانون

                                                           

است که گاه در )  1512/  1454(یوسپوچ کویآمر ییایتالیا انوردینام در يتلفظ فرانسو Americ Vespuceوسپوس  کیآمر -   42 

 . بود سفر کرد افتهی قیکلمب به کشف آن توف ستفیکه کر دیجد يایچهار بار به دن وو گاه در خدمت پرتقال بود  ایخدمت دولت اسپان

را بدو  کایآمر ةافتخار کشف قار M .Waldseemüllerبنام  یآلمان یسینو ایقرار گرفت جغراف يمهر یکلمب مورد ب ستفیکر یوقت

  .شد دهینام)  کیآمر يبه فرانسو(  " کایآمر "قاره بنام او  نینسبت داد و از آن پس ا
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 مسـکون ربـع   یبـاق  يکم بود؟ چـرا مـن اسـم وامانـده ام را رو     یبود کز زن يجه مرد ": خودش گفت

تـا اسـمم    اورمیـ م بعمـل  هـنم یخدمت به م يبرا یبشود؟ االن من هم اقدام مقتض دانینگذارم که جاو

 کیـ کرده، الاقل منهم به  معروفنکره که خُمس مسکون را بنام نحس نجس خودش  ۀمردک نیمثل ا

 نیـ بـود ز  43زیشـبد  ۀرا کـه از تخـم و تَرَکـ    شیمـا یزنگ زد، اسب بادپ فوراً ". دهمیم گرشیقسمت د

 کسـره ی دانسـت، یاسم شـب را نم  کهیوجود با .تاخت کنفسی ضیمحابا تا کاخ اب یبکردند، سوار شد و 

داشت مطابق دستور  حضرتیاعل نوقتیدسپراتوس، در ا ياریشهر ذات اقدس  منیاطاق نش يتو دیدو

 یاز گستاخ گذاشت،یم 44را که قبالً زالو انداخته بود ضماد تواغج رشیبواس يرو »عالج االسقام«کتاب 

در دم از  را اسـاالر یرکـرد کـه سـر د    یباش رغضبیخاطر ملوکانه سخت برآشفت، اشاره به م اساالریدر

 بــه  یوثیــعــالم ســالمت باشـد، بنــده از راه د  ۀقبلـ  حضــرتایاعل«: گفــت اسـاالر یدر .تـنش جــدا ســازد 

در جـا بهبـود    جاسالم همان و  نیا يکه ادا نستیا بیغر » .شده ام ابیذات اقدس شرف یربوسیبواس

 در .ختنـه کـرد   درنگیرا ب سرشمهلتش نداد و  یباش رغضبیلکن افسوس که م. سنده سالمش همان

  .سرود یوصبوص به زبان حال م قیآمر کهیحال

  :تیب

 ؟يدر دراز دیچرا مار و کرکس ز ------عمر طاووس و دراج کوته؟  چرا

 

* 

   

                                                           

  .تعلق داشت زیزن خسرو پرو ن،یریرنگ که به ش اهیاست س ینام اسب زیشبد -  43

  .ساختند یاز آن ضماد م تیهدا ۀرنگ و تلخ است و بنا بگفت دیاست و سف یپوست درخت -  44
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5  

  

 یعقب يسرارخت به  نکهیسخن بود و قبل از ا نیریش يوصبوص شاعر قینماند که مرحوم آمر ناگفته

 .ما آمد بدستاز آن  تیچند ب نیملوکانه سروده بود که ا ریدر مدح بواس يا دهیبکشد قص

  :نظم

  یگشت کون مبارکش خون ---------- افتی بوستیشاهانه چون  ذات

  یــونیزور زد همچـو مرد اف -----------در مستــــراح شاهنشاه  بسکه

  یونیهما ةسند یـــــکیاز  -----------  ـونشیشد مقعــــد همــــــا پاره

لغـات   توانسـت ینم رایـ ز( نداشـت   یآتش خشم ملوکانه فرو نشست، چون سـواد حسـاب   نکهیمه ،يبار

 حیصـح  يامـال  بـا را    50و قزلقـورت  49ذقهیو جل 48و مالقه 47رهیو قُشَعر 46ایو ذوسنطار 45اُستخودوس

                                                           

آن لعاب و  يکه دانه ها انینعنائ ةریتاست از  یاهیو نام گ یونانی يکلمه ا ند،یگویاسطوخودوس که عوام آنرا اُساقدوس م -  45

  .دارد یمیعطر مال شیبرگها

  .است)  یاسهال خون(  يسانترید ۀمعرب کلم ایذوسنطار -  46

  .سرما ایبر اندام از ترس  يرنگ و برخاستن مو رییتغ یبه معن رهیقُشَعر -  47

  .جیرا یدر اصل ملعــقَـه است به همان معن مالقه -  48
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داشـت   یلیشک اریکه خط بس یباش سینو خوش .دربار را فوراً احضار کرد یباش سیخوش نو) .سدیبنو

و جمالت تملّق آلود غلنبـه   گرفتیجا نم شتریسه نقطه ب شهیهم نوشتیکه م ییها "نون " ةریو در دا

بود که بضرب دگــَنَک بـا    دهیاطهارش خواب تیبا اهل ب یکرس ریاز بر داشت ز فراوان یمعن یب ۀسلُنب

از  از،یـ تـا پ  ریناخـدا کلمـب را از سـ    امیهم خر شد و پ او .به حضور شاهش بردند يرشلواریز و رهنیپ

شاه ترجمه کـرد   يسره برا یطانیبود بزبان شوهر ننه اش لوز اشکه زبان خواهر خوانده  ییایتالیزبان ا

خود منفعـل و خجـل و از    یاز شتابزدگ حضرتیاعل کنیول. ملوکانه واقع شد مخصوصو مورد تفقدات 

صـادر کـرد، بشـرط     ایـ دن ینگـ ی یاهال يبرا یفرمان عفو عموم ینشَستَـنَـکشد و  مانیخود پش ةکرد

 ینگـ ی ةقار يوصبوص را رو قیبه بعد اسم آمر نیاز ا اساالر،یدر ۀپرستان هنیم یجاسوسبه پاس  نکهیا

بار رفتنـد و   ریز چانهچک و  یهم ب ایدن ینگیمحترم  یتعجب است که اهال یبس يجا. ( بگذارند ایدن

 شیـ اسـم نخالـه را بـه ر    نیا بود،جا و کاشف آن یو دموکراس ياحمقانه با آنکه ناخدا کلمب کبوتر آزاد

  ).شاد بشود ایتا روحش در آن دن گذاشتندخود  ةقار يرا رو یطانیلوز اساالریگرفتند و اسم در

 کتـاب بـود و شـرح حـال رسـتم را در      یو مـاجراجوئ  یگند دماغ از خود راضـ  ۀکه جرثوم دسپراتوس

 گاریس کیبه  جانانهچند پک  د،یرورانپیدر کله م یجهانگشائ الیبدقت خوانده بود، خ »مرآت الکذب«

حکم صادر  جهیداد و در نت لیتشک ینظام یعال يتاج مشتوکدار زد تا حواسش سر جا آمد و فوراً شورا

درز  یجـائ  دیـ نبا یاسـت و اسـرار نظـام    انیدر م کشور یۀو مصالح عال یاتیمنافع ح يکرد که چون پا

ـ  نانیتمام سرنش نیمچنلق بود و ه دهنشکه  یباش سیبکند، لذا خوش نو  ۀرزمناو قرطاجنه را به بهان

  .رندیابتدا حد بزنند و سپس سرشان را از تن بر گ نیریعبرت سا يبرا پورتوشُرب خمر و فقاع 

                                                                                                                                                                                                  

 یآسان يبرا زیرا ن) ت ( است که  تقهیجلآن  یاست که صورت درست فارس " لتکایژ " یلغت روس ةشد یصورت فارس ذقهیجل -   49

  .ندیگویم قهیو آنرا جل کنندیتلفظ حذف م

 .شوند یمرطوب به آن دچار م مراتع در  دنیگوسفند است که دامها در هنگام چر ةکرم معده و رود ردان،یکرم ش ایقورت  قزل -  50

هم  يگُرگ و بر رو یعنسرخ و قورت به م یمعن بهمرکب از قزل  یاست تُرک یقزل قورت نام: دهخدا در لغت نامه نوشته است  شادروان

  . درمانیدرد ب ،ياست مانند زهرمار، زغنبوت، کوفت کار ینینفرلفظ  نیا. دهدیگرگ سرخ م یمعن
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سـوار   حقـه و بعد هـم   اوردیها در ب یگرفت ابتدا کلمب آباد را از چنگ اندلس میتصم حضرتیاعل يبار

لباس غضب بر تن استوار فرمود و  لذا .اوردیخل ربع مسکون را بد "قانون  "سهمناك  ۀبکند و با اسلح

  : کرد که ادی مضمون نیبد يمبارك تُرش نمود و سوگند آبدار يرو

تـا امـروز    ابوالبشراجدادمان پشت در پشت قبل از هبوط آدم  ۀما فاتح ربع مسکون که هم هالناس،یا"

 يو تاجهـا  دندیپوشـ یزده م ورقزر  يو لباسـها همه سلطان بن السلطان و خاقان بن الخاقان بوده انـد  

دو در مأل اعال سـرگردانند و روح القـدس    هربه پدر خدا و پسر او که  گذاشتند،یجواهر نگار بسرشان م

السالم که از  هیعل یسیبه خون ع ضاًیاست و ا ریکه فط یمقدسو به نان  ستیکه مکانش بر ما معلوم ن

ـ  لیف یکه فاط 51هیجدلم میمر ةدیبر يسویگشراب ناب است و  االن  نیآنزمـان بـود قَسـم ؛ همـ    ... کُـ

 يبجـا اش که  یهند را با مردمان وحش ۀبفرستم که عالوه بر خمس مسکون، هفت پرکن جرّار يلشگر

 انیو باد انیزن و لهیو روغن شمبل لهیو بل لهیو هل لیو زنجب لیو ازگ لیپرتقال، موز و لوز و جوز و نارگ

و  دیـ و از اخـالق جد  کننـد  یمـ و انقوزه زهـر مـار    نیو دارچ خکیفلفل و هل و م و فوفل و رانیو مام

 53 سـم یلیو مرکانت 52یائیـ جغراف سـم یالیماترو علم و تمـدن غـرب و فرهنـگ و مـذهب و      یدموکراس

 يایـ مزا ۀکه ما از هم داردیپدر، که در آسمانهاست خوش نم رایز .بهشت عنبر سرشت بکنم خبرند، یب

و مبـارزه   يگریچیو دموکراسـ  يگریچیو روشـنفکر  يگـر یچیو آزاد اخـالق مـدن و  علم و فرهنـگ و ت 

 معجـزه که بطـرز   باشدیقانون م ۀاسلح نیگواه ما هم ،یو آنان ن میبرخوردار باش يگریهوچو  يگریچ

که به ما بـاج   ارتجاعمرگ بر عمال  ،يزنده باد آزاد. گذاشته است تمانیدر کف با کفا یاله تیآسا عنا

 نـده یاسـت و پا  شیچه کشـ  هرباد  دیجاو. شناسند ینم تیو حضرت پاپ را برسم پردازندینمو خراج 

 ".همـه  يهمه، قانون بـرا  يپرتقال برا همه، يزنده باد خودم، شراب برا. آنها ۀاستادان يباد شکنجه ها

 .کف زدن ممتد حضار قرائت شد انیدر م نیآتش ۀخطاب نیا

                                                           

او را از  یسیع بردند،یشدن م سنگسار ياو را برا یبوده است که وقت يزن بدکاره ا يو:  Marie Madeline )ماگدالنا  میمر(  -  51 

در تمام  باًیاست و بنام او تقر حیمس نید سانیاز قد یکیکه امروز  دیرس ییبجا عبادتبه کرد و در تو حیبدست مس يو و دیمرگ رهان

  .ساخته اند ياریبس يساهایکل ن،ینش یحیمس يشهرها

  .یخیتار سمیالیاست با اصطالح ماتر تیهدا یشوخ زین یائیجغراف سمیالیماتر اصطالح -   52 

 دیموجبات تول نیکسب و نخست لیوسا دیباداشتند دولت  دهیشانزدهم و هفدهم که عق يهاقرن ونیاقتصاد یۀنظر: سمیلیمرکانت -  53

 . طال و نقره را فراهم آورد یعنیثروت 
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چانه شـان   بعد یول ند،یفرما لیسوگند کوتاه م کیشتند اول فقط ذات ملوکانه در نظر دا: آنکه حیتوض

 نیعـ  میکرد یسع ما .دیگرد مبدلپرستانه  هنیم رالعقولیمح یسخنران کیبه  شانیگرم شد و قسم ا

و  هیـ قیو جل هیلیقسـطلونه و اشـب   وغرناطه  یمل يکه در کتابخانه ها ینُسخ يآنرا از رو یطانیمتن لوز

وجود دارد استنساخ نموده پس از  میو بئرالحک طبرقاشبونه و بارثلونه و برغس و  و طرهیو القن طلهیطل

 .میبگـذار  یگرامـ  نیالزمه در معرض استفاده و استفاضه قـارئ  یحواشو  قاتیو تعل حاتیمقابله و تصح

 نیـ ا م،ینداشـت  یو شـاف  یاطالع کاف یطانیلوز انیو از لسان عذب الب میعرب بود خیچون از ب بدبختانه

فوراً شب شش گرفتنـد   ،يبار .است که همگان را مقبول افتد دیام. میود که به ترجمه اش اکتفا نمودب

را کـه از زور شـجاعت و    54واسـکودوگاما  گذاشـتند و ناخـدا    " ایـ طانیلوز "و اسم رزمناو قرطاجنـه را  

ا رستم دسـتان  ب يگذار غیو ت کاریو بوقت پ دانست ینم را معتبر  اریداستان هفت خان اسفند يدالور

را بر خـاك هـالك    يبهر حمله مبارز تاختیهر وقت بر صف اعدا م و توانستیمقاومت م مانیو سام نر

و  ختیریاگر خود کوه آهن بود از هم فرو م ختیآو یدر م لتنیپ لیکه با آن  یپهلوان و هر  انداختیم

ه بـ  گسست، یم گریکدی را از شیاگر همه سد سکندر بود اجزا گشتیدشمن شکن متوجه م صفبر هر 

باشـد مفتخـر    اسـاالر یدر ایکه گو رالبحریلقب ام افتیو به در دندیکُلّ آن رزمناو نامزد گردان یفرمانده

 "قانون  " ۀلیتا بوس .کردند ایدن ینگی ۀروان یاعزام يهایخود مختار کشت يرالوزراینمودند و بعنوان وز

 نینگـ  ریـ هنـد ز  ۀهفـت پرکنـ   ۀرا به اضـاف  ایدن ینگی ۀاول ناخدا کلمب را سمبل بکند و بعد هم خط

و قـداره   دهیـ و بخو بر يالخوریکه به او دادند مرکب بود از اکراد و الوار و س یقشون .اوردیدسپراتوس ب

 انیـ مبه حبس ابد که با زن و بچه و زال و زاتـول از   نیو محکوم ییقایافر اهیو س ییایدر دزدان بند و 

ضمن چون قـوت غالـب    در .دندیاسقاط چپ يهایکشت يو تو دندیکش " واهی "گذشتند و  نیاسی ۀقلع

 .راه به آنها اعطا فرمـود  ۀتوش يبرا پرتقال صندوق  نیچند حضرتیپرتقال بود، اعل طانستانیلوز یاهال

چـه بـروز    مینـ یبب تا  دیرا داشته باش نیا. براه افتاد هایبادبانها را افراشتند و کشت د،یباد موافق وز يبار

در پوست  یواسکودوگاما از شنگول اساالریآرام بود و در اریبس ایاول در يروزها .وانان داستان ما آمدپهل

                                                           

54   - Vasco da Gama  :را )  قایجنوب آفر(  کین دیام ۀدماغ قیطرهندوستان از  ییایبار راه در نینخست يکه برا یپرتقال انوردیدر

  .هند پرتقال منصوب شد و در همانجا درگذشت ۀالسلطن بینا سمت دشاه پرتقال به از طرف پا يو. کشف کرد
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او بـا سـاتور    در دسـت دارد و  یکلمب تخـم مرغـ   ستفیکه کر دیدیهر شب در خواب م و  دیگنجینم

 .کندیرا از تن جدا م سرش

بـه کجـا    دانسـتند ینم  گریآن به بعد دگرفتند و از  جهیگُه گ هایبرخاست و کشت میعظ یناگهان طوفان

 کـه  امـد یبنظـرش م  ایـ دائماً در عالم رو: دیدیشد و شبها خواب آشفته م یاالتیخ واسکودوگاما .روندیم

 نکـه یا خالصـه  .نوازد یبر فرقش م نیآتش يکلمب با گرز ستفیرا در دست دارد و کر یتخم شتر مرغ

در  د،یـ گرائ یهوا دوبـاره بـه خـوب    نکهیهم .اختبه کجا لنگر خواهند اند هایکشت دانستیکس نم چیه

 التیو تخـ  یطانیشـ  التیبپا شد؛ تسـو  یبیعج قشقرق توپ بود،  ایکه حامل قانون و  ایطانیرزمناو لوز

آبستن شدند و دختران نُه سـاله شـوهر کردنـد و     ائسهی يزنها د،یگرد آن غالب  نانیبر سرنش ینفسان

انبسـاط   يو بـرا  امدنـد یم لـه یو قـر و غرب  ختندیریر و اطوار ماز صبح تا شام عو همنروك  يها نهیماد

 زنسـلطان،   رابیاتفاقـاً زد و سـ  . خواندنـد یم هیشـلف  هیـ و کاماسـوترا و الف  نیو رام سیو کتابخاطر، 

 شیپـ  نیاز ا اساالریدر. دیشکم دوقلو زائ کیواسکودوگاما شده بود،  ۀوصبوص که متع قیشادروان آمر

ـ  رزمناوبرود، سر خر  ایدن ینگیبه  نکهیعوض الذا . آمد سخت نگران شد  ةریـ جز ۀرا کج کرد و در کران

شمعون نام کـه بـه لبـاس مبـدل      يشود، لذا جهود ادهیپ دیاول ترس واسکودوگاما .هرمز لنگر انداخت

گذاشـته بـود و زبـان آزتـک کـه زبـان        Pêre simon مونیآمده بود و اسمش را بابا سـ  در  شیکش

کـه در بغـل داشـت درآورد و     یبـ یکتاب تـورات ج  زد،ید مثل ابن بطوطه حرف مبو ایدن ینگی يدربار

نـان جـو کـه     يو قرصـها  ": باب چهـارم آمـد و نوشـته بـود      ینب الیقضا، کتاب حزق از .کرد استخاره

 یمنـوال بنـ   نیبهمـ : و خداونـد فرمـود  . پخـت  یخواه شانیانسان در نظر ا نیرا بر سرگ آنها يخوریم

 * "55.خـورد خواهند  سازم یآنها پراکنده م انیرا بم شانیمن ا که ییاُمتها انیر منان نجس د لیاسرائ

بـه دسـت وارد بنـدر     بیصل سپس ". روغن است يقرار نانم تو نیاز ا ": و گفت دیکش شیبه ر یدست

 فرّخشـاد  .نمـود  یبزبان آزتک چاق سالمت همهمقدم گفت و با  ریخ یخودش را لوس کرد، به اهال. شد

                                                           

آنها را در یک . تهیه شده از آرد گندم، جو، باقال، عدس و ارزن باشد یخوراك تو، نان«: باب چهارم  ینب الیکتاب حزقاصل متن  -  55

خورد، آن هم نه بیشتر از  یکرد و هر روز یک وعده از آن را خواه یاهخو يبند نان را جیره10. ظرف با هم مخلوط کن و از آن، نان بپز

 یانسان درست خواه ي پختن نان، آتش را با مدفوع خشک شده يبرا12! نوشید یدو لیوان آب نیز بیشتر نخواه يروز11! بیست مثقال

نان نجس و  کنم، یکه تبعیدشان م یینهایدر سرزمبه همین منوال قوم اسرائیل، 13. داد یکرد و این کار را در انظار مردم انجام خواه

  ».حرام خواهند خورد
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داشـت   یخـارج  ۀلهجـ  که  يا هیالر آنجا را شک برداشت چون شب قبل شخص مجهول الهوناخدا سا

 يتله موش که در قبـر پهلـو   هیشب یمخصوص یاختراع عبارت بود از قوط نیاختراع او را ربوده بود و ا

 .دیقاپ یمنکر را شب اول قبر م و رینک یۀو خا دیپریآلت خود بخود م نیو ا گذاشتندیمرده م

ـ    مونیبابا س نیچرک ۀخیشد و  نیه ظنبود ک نیا  هرمـزان او را نـزد هرمـز    یرا گرفت و بـا پـس گردن

سر ناخـدا سـاالر را    که یطانیلوز رانیو ساحران و جن گ نیمنجم. هرمز برد ةریاستاندار استانداران جز

 یوسـ بـه پاب  د،یـ رزمناو رمل و اسطرالب د یباش منجم .گرفتند کیآمد را بفال ن شیپ نیا دند،یدور د

قوت است و اختر شوکت دشـمن در   تیدولت روزافزون ما در غا طالع": شتافت و عرض کرد رالبحریام

 ". ضعف تینها

دلشان  يتو قند دندیسخن شن نیکه ا ریو اعتراف و مرگ م مانیمتخصص مراسم عقد و زا يشهایکش

و  شـها ید کـه کش فرامـوش نشـو  . ( آوردنـد  يرا بـه جـا   يرفتند و شُکر حضرت بار یآب شد و به مصل

سـر و کلـه    نکـه یبودند و به محض ا یستیفاشآخوندها در آنزمان هم ستون پنجم اشغالگران خونخوار 

شوم را به تنشان  يآمدها شیهمه جور پ هیو پ کردندیم سهیکمردم ماستها را  شد،یم دایشان از دور پ

 . )دندیمال یم

ـ  طانستانیلو یائیدر و دزدان انیو جان انیواقعه، ماجراجو نیپس از ا ،يبار و  شـدند  ادهیـ سـرخر پ  یب

 ۀفیشر یۀآ نکهیا يساالر واسکودوگاما برا ایدر.پرچم دولت ابد مدتشان را جلو بندر به اهتزاز در آوردند

مضـمون   نیـ دسـپراتوس بـه ا   يبرا یگزارش د،یایدر ن آبدروغ از  ". گرددیبعقب برنم خیعقربک تار "

ما که در آسمانهاسـت، درود   ةخداوند نجات دهند ح،یمس یسیع بنامه نه بنام تو، بلک یاله ": کرد هیته

جنـات   تشیچرا و چون، به کف کفا یرا سزا ست که ربع مسکون ب یشهنشاه کرانیبو حمد  انیپا یب

 غـت یت گانا،یپروردگارا، جبارا، قهارا، غدارا، خدا ملکا، .است میجح را نار انیقهرش مرظاغ میو حم مینع

و قصد بـالد   میو ساعت فرخنده بادبان برافراشت مونیبه روز م نکهیهم شمنت فنا باد، اما بعد؛بــرّا و د

 یآسـمان برآمـد و طوفـان    ۀاز کران ایماالیچون کوه ه وال،یه ينگذشت که ابر یپاس م،یکرد ایدن ینگی

. تگشـ و تـار   رهیـ تندر و غرّش برق و لغزش کوه، جهان چون شـب ظلمـات ت   ویاز غر. برخاست میعظ

 يپهنا. مینار جح و میو از کامش ر آمدیآمد که از چشمش دود و آتش بر م دیسترگ پد یناگاه اژدهائ
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لـرزه بـر انـدام     رشیـ که از نف دیبرکشچنان نعره . دانستیاو را خدا م يفرسنگ بود و درازا صدیس يو

 يو بـرا  میمـا بـر حقـ    رایز. دینخواهد رس انیز چیه د،یو تماشا کن دینترس ": گفتم من .افتاد انیلشگر

آتش گرم من بر  کیل دم،یاعظم را خواندم و بر او دم اسم ".میرویچون ناخدا کلمب م یغاصب یسرکوب

را  هایکشـت  ۀشـد، جملـ   یکه در دل ماه ونسیو همچنان حضرت  دیکشدم در . اثر نکرد يتر و زمیه

را  يبـار و شکر حضرت  میشد همه بسجده اندر م،یکه در شکم مار گرفتار آمده ا میدید چون  .فرو داد

 غمبـر یپ وبیـ بر ا چنانکهخواهد کرد،  شهایاست اما آزما میو رح میکه خدا کر میو دانست میآورد يبجا

  .گذشت

 ،یخـال  تـان یجا. میو گشت پرداخت ریو در شکم اژدها به س میشد ادهیپ هایبرآمد، از کشت نیبر ا یمدت

 رتیـ و انگشـت ح  میهر سو نگران بـود  به .بود نوایبود بس فراخ و شگرف همچون دژ اشکفت د یجائ

از جانـب   يناگهان سوار. گسترده داشت بایز نیبساتمصفا و کاخها و  يزهایبدندان گزان، داالنها و دهل

بسـر   يخفتان در بر و کاله خـود فـوالد   د،یطلبیما کرد؛ مبارز م قصدجست و  رونیب يمسجد خرابه ا

در دست داشت کـه هرگـاه بـر سـنگ      يا زهیو ن انیبر م ينده یغیبود و ت سوار یاسب بادپائ. داشت

پنـاه بـر   . دیبرابر من رس دانیتا در م ختینشسته بود، مرکب بر انگ نیز ۀچپ بر خان. يکردگذر  يزد

 ۀرا بر چلـ  ریتلکن . سازم مشیتر دو ن اریخواستم با خنجر چون خ. است نیبردم که ارحم الراحم خدا

گذشـت و بـه    يپشت و ةمهرغرش کنان از  ریت. رها کردم ریشست را از ت و دمیکمان نهاده، زه را کش

 . کارگر افتاد ارهیاسپرز آن پت

بـر   و میفـوراً برگشـت   انیمـن و لشـگر  . در تـب و تـاب آمـد    "چه بال خورده ام؟  ": عاجز شد که اژدها

پـنجم   میاز اقلـ  يارهـ یجزما را کنار  دهد،یاست و آزار م انکاریطعمه ز دیاژدها که د. مینشست هایکشت

هـر   ": مـن پرتـاب کـرده، گفـت     يبسوکند و  شیاز زهار خو يمو کیصاعقه آسا  یبیکرد و با نه یق

 .شـد  دیـ و خود ناپد". به مددت خواهم شتافت دمرا در آتش افکن، در  يمو نیا ،یوقت مرا الزم داشت

 تمـام وروره جـادو بـوده،    و ویـ در طلسـم فـوالدزره و اکـوان د    نامنـد، یرا که اکنون هرمز م رهیجز نیا

مـور   يکه پا د،یسپمرغ  ۀضیساحلش مسلح بود به قالع و بروج محکم شده با مالط و ساروج و مانند ب

 .دیلغز یبر آن م
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ـ و دام  میدیـ هفت خان رستم را به چشم خـود د  م،یلنگر انداخت رهیدر کنار جز نکهیهم و  ویـ د ۀزنگول

  :الرحمه فرموده هیعل! یافغان یطوس یفردوس چنانکه. میدیجادو را درنورد ۀعلقم

  ویغر نیو چند کاریجنگ و پ نیچن --------------  وید میچو مردم نماند، آزمود"

 "سوار رهیبه تن سهمناك است و چ -------------- ناسازگار  وید يکه ا گریدود

دوالپـا و   و مرغیو جادوگر و اژدهـا و سـ   ویکه با د نیخون کاریپس از هفت شبان و هفت روز پ خالصه،

شکست  رهیجز طلسم وست،یو از ما بهتران در پ انیو پر انیو جنّ انیتیو عفر یائینسناس و سندباد در

 اریـ ت افتیو ضـ  میو خرگـاه بـزد   مـه یخ .میبا لشگر و خواص و سرهنگان وارد هرمز شد روزمندانهیو پ

و بـار فَـتَن و    نیلـور و ب یپشـم  يکاسـه هـا   خوانسـاالران و  دندیزربفت گستران ةسفر. کردن میفرمود

طعـام   دنیاز آن بکش بعد .نهادند شیگوناگون به پ يها وهیو م طرحطرح  اتیرنگارنگ و لوز يحلواها

در  نیزهـره جبـ   انیسـاق . پـا شـد   بـر و نشاط  شیمجلس ع. میشراب گـُـلفام اشارت کرد دنیو آشام

در گـردنش آوردنـد و    یحانیر اقداح راح المکنونکامثال اللؤلؤ  نیسندس و استبرق و حور ع يلباسها

 .نواختن چنگ و عود و ارغنون کردند آغازطرب ساز و سازندگان نغمه پرداز،  انیمغن

 رونیـ ب حصرکه از حد و  انیفرعون ۀکافران و دبدب بتیو ه ساوالنیو  بانیسالح و سرهنگان و نق هنوز

تـو   یجـل الخـالق، الهـ    " :خـود گفـتم   با .چون باد صرصر يو دسته ا گذشتندیبود، چون برق المع م

ما آمدند و دسته دسته  شگاهیو به پ دندیاندررس دشمنکه ناگاه لشگر  " یاتیو عالم السرّ والخف یآگاه

 هیـ از زمـان حضـرت آدم عل   ": سودند و گفتند که نیبر زم ادیو انق تیعبودو گروه گروه سر اطاعت و 

هـم   یتـوران  ابیو افراسـ  ومرثیـ ده اسـت و ک بـو  وانیـ در طلسم د رهیجز نیا الحاضر، ومی یالسالم، ال

 ره؛یـ جز نیـ امـا در خـواص ا   ".آوردنـد  يبجا يو شُکر حضرت بار ".را شکست نجایطلسم ا نتوانستند

و  نیو لطافـت هـوا و نزاهـت بسـات     مـاء عـذوبت  . زیـ و جانفزا و فرح آم زیاست دلگشا و سرورانگ يارید

و  نیـ جبالش سلسله جنبـان عقـل و د   رشته .کردنتوان  اسیرا ق نیسرزم نیا نیاحیطراوت سبزه و ر

چمـن و   نشیبهار، زم شهیهم شیهوا ع،یو مرتعش وس عیبدمنظرش . نیدره و ماهورش رشک خُلد بر

اسـت چـون گلسـتان ارم، آراسـته بـه       یگستاخ، خالصه، سراسر بـاغ  قصورشفراخ،  شیابانهایگلزار، خ
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از سنبل قرنفل و بر شاخ  دهیپوش نشیو زم ایو عقاق ایو کامل میو شفتالو و گُل مر مویل ودرختان نارنج 

بانـگ   شـمار یبهوبره و بلبل، آسمان روشن و صاف، افق جـوش شفاف، مرغان و هزاردستان  درختانش

  ". اهللا، حقاً حقا یول یالاله االاهللا، محمد رسول اهللا، عل ": ندیگویم حیتسب حیبرآورده بزبان فص

و  روزهیـ ف وقصرها از گوهر شب فـروز   ةو زبرجد و مرجان، کنگر میتیو در  اقوتیها از لعل و  زهیسنگر

حـوران  . نیاز انگبـ  یکـ یو  ریاز شـ  یکـ یاز خمـر و   یکـ ی: روان است يدر و يجو سه.غلطان دیمروار

 .مسافرند يخاطر و بال ریچرب زبان هرمز، زنج يو عورتها انیب نیریش

  :تیب

  56بدل شود به اقامت لشیعزم رح ------ افتد  يمسافر چو بر جمال و چشم

دوان  بـرزن و  يبـر کـو   کوبانیو پا انیو کف بر دهان، کفر گو انیزنار بر م ،یمردانش کافر حرب کنیول

اسـت   يسـهمناك دژ  ره،یجز نیا یدر جهت وضع نظام اما .است "بنداز آسان  "و سالمشان  باشندیم

از هزار و  یبود اندک نیا .ابلقا و جابلسا استو ج نیو مهاچ نیو چ تورانو  رانیهندوستان و ا دیکه کل

 .گذشت یجان یفان ریحق نیاز خروار، از آنچه بر سر ا یمشت

حمله بـه   وخواسته است  يماجرا عذر فدو نیخواهند فرمود که با چن قیخاطر عاطر مبارك تصد حال

کـه   اکنـون  .محـال  یرودرواسـ  یبس دشوار و بلکه ب يناخدا کلمب، عجالتاً امر يریو دستگ ایدن ینگی

 اسـاالر یگـردن در  وقانون را در بندرگاه نصب کردنـد   میبرگشته، دستور داد يبحال عاد رهیجز یزندگ

  :یسبحان کلماتو  یربان اتیرا بمصداق آ انیرا از بار سر سبک ساختند، و بوم رهیجز نیا

الحـق   نیـ د نونیدیـ  و رسـوله وال  ما حرم اهللا حرمونیاالخرو ال ومیباهللا و ال بال ومنونیال نیقاتلوا الذ "

 57 ". صاغرون دوهمیعن  هیالجز عطوای یاوتوا الکتاب حت نیمن الذ

                                                           

  :است نیاصل آن چن ف،یتحر یاست با اندک ياز سعد تیب -  56

 بدل شود به اقامت لشیعزم رح ----------- مسافر چو بر جمال تو افتد  چشم
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 ": مهیکر یۀبمضمون آ دم،یگذران غیدریب غیرا به ت گرانیپرداخت جان به سالمت برد و د هیجز هرکس

را قلـع و قمـع    نیمشـرک  کهبودند و بر ما واجب است  59که مرگ ارزان رایز 58". کافه نیاقتلوا المشرک

 .نظـر عاطفـت پادشـاهانه گردنـد     مشـمول دستور دادم اموالشان را چپاول کردند تـا   نیو همچن میبکن

او همسر  بارا که مرد را نشناخته و  يو از زنان هر دختر ": چنانکه خداوند در سفر اعداد فرمود کنیول

 انیلقـا را بـه سـپاه    کـو ین رعنـا و ن و دختـرا  بایبود که زنان ز نیا "60.دیخود زنده نگاهدار ينشده برا

که هفتاد  نیمهم ا ۀنکت اما .بگذرانند يو شاد یصباح عمر را به خوش چهارتا کام دل برانند و  میسپرد

فـاجره بودنـد و بـر خـالف مقـررات       يهـا  فهیآنها از ضع شتریکه ب یاعزام يهایکشت نانینفر از سرنش

و سنگسـار شـدند تـا     دندیگرد یصحرائ ۀمحاکم یکشتمشاهده شد، در  شانیحسن اخالق از ا ینظام

نامچـه   ریعالم آرا مصلحت داند، چند جوال نشان افتخار و تقد ياگر رأ لذا .شوند گرانیموجب عبرت د

پرتقال مـا   يموجود نکهیبه ا نظر .دیالزم بعمل آ یشود و قدردان عیبازماندگان توز انیمارسال دارند تا 

هـر   دیـ عاجزانه آنکه مقـرر فرمائ  ياستدعا باشند، یم فهیخت در مضمحترم س هنانیو هم م دهیته کش

دغدغـه از خـاطر مرتفـع گـردد و      نیبفرستند تا ا نیفاتح معاش نیتأم يچه زودتر پرتقال الزمه را برا

ضـمناً از  . حمله به هندوستان فراهم شـود  ۀنیکوتاه شد، الاقل زم ایدن ینگیحال که دستمان از دامان 

 ازهرمـز   ةریـ کـه جز  ابـد یشرف صدور  یرسا خواستارم بپاس خدمات جان نثار، فرمانف معدلتآندرگاه 

 شیگشته ب فراهم ریسراپا تقص ریحق قیشود تا موجبات تشو دهینام "واسکو دو گاما آباد  "به بعد  نیا

  .باشم مشغولذات اقدس ملوکانه  يو مرحمت گستر يپرور تیبه رع شیاز پ

                                                                                                                                                                                                  

حـرام کـرده،    غمبـرش یآنچه را خدا و پ وندارند  مانیا گریبا آن جماعت از اهل کتاب که به خدا و روز د ": 29 یۀ، آ9 ةقرآن، سور -  57

  .شوند ریدهند و حق هیتا به دست خود جز دیکنکارزار  ستند،یحق ن نید رویو پ شمارندیحرام نم

 کافـه  نیو قاتلوا المشرک": است نیاز آنست چن یدر متن آمده قسمت آنچه قتیشباهت دارد و در حق هیآ نیبه ا اریکه بس يا هیآ -  58

  کنند یمکارزار  کسرهیچنان که با شما  دیکارزار کن کسرهی، و با مشرکان 36 یۀ، آ9 ةسور"...  کافه  قاتلونکمیکما 

محکـوم بـه مـرگ،     یاست به معنـ  رفتهیم کارصورت به  نیبه هم زین يو کهن که در پهلو لیاص اریاست بس یبیترک: مرگ ارزان -  59

  .آن را دارد که او را بکُشند زشار ایکه سزاوار مرگ است  یکس ،یکُشتن

  18 یۀ، آ31سفر اعداد، باب  ق،یعهد عت -  60
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 61 ". واسکودوگاما اساالریدر نهیکم. تیجانم فدا ت،یبقا ادهیز

کـه   آمـده  وب،یـ انـف المع  یالمکتوب فـ  انیدر کتاب هذ. ( فرستاده شد Fast mail ۀلیبوس امیپ نیا

ـ  زناز تنش  یمیسند که ن يایباشد در در يفرشته ا لیبر وزن جبرائ لیفاست مائ  یمـاه  گـر ید میو ن

 ۀگفتـه انـد کـه فرشـت     یبعض. خوانند زین یرا فرشته ماه يمناسبت و نیو به ا ،یاست بقدرت حقتعال

و بـا الحـان    زدیـ فـرو ر  نیو انگب ریپستانش ش ازجمال و خجسته خصال باشد و  کوینامبرده سخت و ن

بنامش سـوگند خورنـد و نامـه بـدو      نهیاما هر آ. اندازد بالسازد و بدام  شیخو ۀفتیدلکش ملوانان را فر

  .رساند بمقصددرنگ  یسپارند، آن نامه را ب

 Airلیـ ارمائبوده است بنام  يگرید ۀکرده و گفته اند که در آسمان چهارم فرشت دیترد گرید يا ستهد

mail وح که مخفف نام بودا باشد ن يکه ود چاپـار را   ۀفـ یوظ امیـ اال میدر قد هیخوانند و مشارال زیرا بـ

 انیـ خالت در امور آدمو از د دهیگردبازنشسته  يریو پ یاکنون بعلت فرسودگ کنیاست، ول کردهیم فایا

قانون را با سـالم و   بعد )!واهللا اعلم. اندازد یم گوشاحترازد و فرمان مافوق را همواره پشت  یسخت م

لولـه   ۀو دهن) .رهسپار شود سبنیلرزمناو بجانب  نکهیالبته قبل از ا. ( رزمناو در آوردند يصلوات از تو

خـود را   یرا شاه عباس بزرگ فتح کرد و نام نام بندر نیبعدها ا. (بطرف بندر گمبرون قرار دادند اش را

 . )یان شاء اهللا تعال گفتشرح توان  گاهیبه جا. گذاشت شیرو

 

پشـت در   آدمکه قبل از هبوط  دیهرمز بشنو ةریدو کلمه از هرمز هرمزان، استاندار استانداران جز حاال

. دل مردم تکان نخـورد  يتوتاآب  مشغول بود اکانشین گیمرده ر نیسرزم یو نگهبان یپشت به پاسبان

سـرش   يبرافاتح  يها یطانیچون لوز -. ذوقش خورد يآمد سخت پکر شد و تو شیپ نیله از ا معظم

بـود کـه    نیـ ا - بکنـد  مانهیصـم  يکرده بودند وگرنه حاضر بود از جان و دل با آنها همکـار  نینرخ مع

 یقـ یدق یو نظـام  یفن اطالعاتعد از آنکه ناچار بلباس مبدل رهبانان درآمد و ب. برخورد رتشیغ شیبر

                                                           

آنـان   ةویدست انـداختن شـ   يو برا گذشتهو کاتبان  رانیدب يفتح نامه ها اقینامه با آن مبالغه ها که در آن رفته است به س نیا -  61 

  .نوشته شده است
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ها کش رفـت و   یطانیخواربار ارتش لوز پخشاز مهمانان ناخوانده بدست آورد، دو عدد پرتقال از مرکز 

 . شاهنشاه وقت شتافت شگاهیپبه  رهیتصرف جز یگزارش کردن چگونگ يبرا

ممکـن   ایـ  و م؟یسـمش را بـدان  ا دیـ مگر شاهنشاه وقت که بود که ما نبا: دیگوئیدلتان م يشما تو حاال

 م،یـ آور یبجـا نمـ   درسـت ما هـم سـلطان وقـت را     ر،یاما خ. بود ریکه شاه عباس کب دیاست تصور بکن

. دلش بخواهـد کـه ناشـناس بمانـد     شتریخود آن بزرگوار هم ب دیشا .میهم به شناختنش ندار ياصرار

محمـد   سـلطان  رانیـ و ان رانیـ معتقد است کـه در آنزمـان شاهنشـاه ا    "الوحوش واللشوش  " صاحب

ـ ا نکـرده  يخدا میحاال ما هم فرض کن. بوده است "عبدالحمار"خربنده متخلص به  حـدس راسـت    نی

 یب يخداو آدم با  میو اهل رضا و تسل میو سل میشاهنشاه بطور استثناء حل نیکه ا دانندیم همه .باشد

 ریـ سنّت حضرت خ متابعت یۀحل و اسالم و مانیا وریبوده و معروف است که جمال حالش به ز یشیآال

مهـام   تیغـرّا و تمشـ   عتیارکان شـر  تیتقوبود و همواره در  یو محلّ نیالصلوة والسالم مز هیاالنام عل

دو و سـه و غـور و    انیـ به درست کردن شـک م  شتریبو چون  فرمودیبذل م لهیجم یمساع ضایملت ب

مـبطالت روزه و اسـتبراء و اسـتنجاء     و غُسـل جنابـت و   نفـاس و  ضیدر آداب مبال رفتن و ح قیتعم

 شدهیم ياستمداریس يباز یقرت ۀبوده، کمتر متوج ينزله بند يدعا وو به فکر نماز و روزه  پرداختهیم

از  یعنیتر شد،  مانیاقدام مهم خواست بکند، بعد هم از سگ پش کی شیدر زمان جهاندار فقط. است

خـودش   تخـت یپا بـه را از نجـف اشـرف    یلتربت مطهر حضرت ع خواستیم 62چشم ملک نقاله يکور

کـون   يمقدسه و به عربها اماکنرا ببرند به  شانینقل و انتقال بدهد تا مردم کمتر پول و دارائ هیسلطان

طهـارت و   کـه یتعجـب اسـت، بـا وجود    یبسـ  يجا. ( بشنوند " یعجم "بدهند و فحش  لینشور تحو

  !! )بندند؟ یرا بکار نم عیعمل شن نیودشان اچرا خ ستیناستنجا از فکر بکر عرب تراوش کرده معلوم 

 محمـد و راه نجـات گنهکـاران، در خـواب بـه سـلطان       انیـ متق يشوایو پ رالمؤمنانیحضرت ام ،يبار

سـلطان محمـد    ياهـو  ": کلمات قصار سر قدم رفت و گفت يسره مقدار یخربنده ظاهر شد و به تُرک

                                                           

مردگان پس از دفـن   ۀو انتقال الش نقل اش فهیبه نام ملک نقاله، که وظ ستیه اآمده است که خداوند را فرشت یمذهب اتیدر روا  -  62

 بـه ) کـاران دفـن شـده باشـند    نامناسب و نزد گناه ياگر در جا(را  تیدوستداران اهل ب فرشته نیا. است که سزاوار آنند یبه جائ شان،یا

  .و بالعکس برد یجوار مرقد ائمه م
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هالو، از ما بکش و به  ": بود که نیاصود حضرت البته مق ". منده یک نیسنده، من یک نیخر بنده، سن

مسلک و دموکرات بـود و   شیقربانش بروم درو شانیکه ا میرا هم بگوئ نیا ". زاده بند کُن یحاج کی

 مسلَک ها،یاز آنکه فرنگ شیبود و پ اریدموکرات تمام ع الیخالصه، سوس یعنی 63.بود هم ستیالیسوس

باشـد، اختـراع    65سـم یاپورتونو  سـم یلیو مرکانت  64سمیاولیماکخود را که  يامروز بیو غر بیعج يها

 :مصداقه ب هم بکوبند، حضرت ۀداغ به سر و کلّ يکنند و مثل گرزها

  66به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد -------- من که به مکتب نرفت و خط ننوشت نگار

 غیـ تبلرا  فیـ حن نیـ و جاهـل د  کـافر  نینشـ  هیاعراب باد انیم کهیرا از بر داشت و با وجود نهایا تمام

 .دندیورز یغفلت نم يویو مسالک دن یمسائل علم نگونهیاز ا يا قهیدق فرمودند، یم

و از روسـو   تر ستیاولیهم ماک اولیدردسر بدهم؟ حضرت کـَت همه را از پشت بسته و از خود ماک چه

هم در وجـود   یافراط ستیکمون التیمعتقدند که تما یداشتند و بعض فیهم دموکرات تر تشر کنیو ب

بدسـت سـران اعـراب افتـاد و تکـه تکـه        يبهارستان کسـر  یقال یوقت رایز .شدیمبارکشان مشاهده م

 کینشان بدهد، سهم خود را با  ایو گذشت خود را به پول و مال دن یاعتنائ یب نکهیا يبرا یکردند، عل

 رغمیـ علتاخـت زد، تـا    یحبشـ  بـا تـاجر   رفـت یبکار م تیچپاندن به مسامات م يکافور که برا مشت

هـزار درهـم    نیبچنـد خـود را   ةهـر کـدام بهـر    شیرفقـا  رایهمکاران، کاله بسر مبارکش رفته باشد، ز

 تیـ البالناس حـج   یوهللا عل ":  ۀمیکر یۀکه با ثروتمندان داشت، بموجب آ یاز دشمن بعالوه. فروختند

                                                           

 انیشـوا یو پ یتـازه را در مراجـع مـذهب    اختراعهر فکر و  يرد پا کنند یم یکه سع کند یانتقاد م یکساناز عبارات  نیدر ا تیهدا -  63

 .سراغ کنند نید

حکمران مجاز اسـت،   يبرا یزدن به هر اقدام دستمعتقد است که  يو. یاولیماک کالیفرانچسکو ن روانیپ یاسیروش س: سمیاولیماک 64

 .روبرو شود قیتوف بااقدام  يشرط که اقدام و نیتنها بد

 .یفرصت طلب: سمیاپورتون -   65

 167ي  غزل شماره - اتیغزل -حافظ  -  66
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اگر چه خودش ( که  دیگذرانم کرد و قانون کعبه را بر الت و لوتها حرا ارتیز 67.الیسب هیمن استطاع ال

 کیو نه حال است، نه محل است، نه شر ستیمرئکه خدا نه مرکب است و نه جسم است نه  دانستیم

 یدارد و خالصه مقـامش عـال   ازیکس ن چیو به زیچ چیو نه به داردو صفات زائد بر ذات  یدارد نه معان

فقـط  . ) اسـت  نیالمـال مسـلم   تیقصود فقط پر کردن بداشته باشد و م وجوداست که اصالً  نیتر از ا

آنها را بـه   لهیوس نیتا با. رحم با قادر متعال را دارند ۀخدا و بجا آوردن صل ۀرفتن به خان حق ونرهایلیم

 زیـ و ن بخنددآنها  ۀحنا بست شیوادار کند و به ر گیکردن دور حجر االسود و انداختن هفت ر یلـِ یلـ

گوسـفند   کیـ  بکُشـند هـر شـپش کـه     يخدا به خونبها ۀقربان در خان دیکه روز ع آنها را مجبور کرد

محـروم   حیتفـر  نیـ الت و لوتها از البته. خود را از دست بدهند يندار يکنند و تمام پول و آبرو یقربان

 .نندیبنش اهیو به خاك س بکنندخود را خرج اماکن متبرکه  زینبودند که پول ناچ

و صـدقه و خُمـس    ازیـ نذر و ن يکرد و مستمر قیتشو یگدائ فیا به شغل شربعد هم سادات ر يبار - 

از آنِ  68یکمـ یو  سـت یانگشـتان، انگشـت ب   سـت یکـرد از ب  واجبفرمود و بر مردم عام  نیمع شانیبرا

آمـد سـابق الـذکر،     شیشما چه پنهـان کـه در اثـر پـ     معترصه بود، اما از يجمله ها نهایا .سادات باشد

 .دیکه پوش دیخود چشم پوش یقطع میاز تصم محمد خر بنده سلطان

   

                                                           

 ».مقرر است افت،یتواند  راهمردمان، هر که بدان  ۀخانه بر هم نیا ارتیبه پاس خدا، ز«: 97 یۀ، آ3 ةقرآن، سور -  67

  .است ياز آلت مرد هیکنا ،یکمیو  ستیانگشت ب -  68
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6  

  

نـه گـراف    واژدر افکـن   یشوسه و نه کشـت  ةو نه جاد کنیبود و نه هور ریفا تیدر آنزمان، نه اسپ البته

فکـرش را   حـاال  .شـد  یمـ  دایـ مزخرفـات پ  نیو از ا یو پالک جانیو تخت روان و دل يفقط عمار پلن،یز

که در سرعت و  يبندر درازگوش کیهرمز که فقط  ةریتانداران جزکه هرمز هرمزان استاندار اس دیبکن

( برسـاند،   هیخودش را به سـلطان  توانستیم فالکتبود، با چه  شیپا ریز بردیرفتار از برق و باد سبق م

 یو برخـ  دهنـد ینسـبت م  مانیبـه حضـرت سـل    یو جمـاعت  نـوح به حضرت  یرا جمع ریشهر اخ يبنا

کـه   میما اطالع دار قیبطور دق. ) مشهور بوده است واهللا اعلم هیمانیسل بهکه شهر مزبور ابتدا  ندیگویم

و  يو تقـو  میو اهل تسـل  میو سل میمحمد خر بنده که حل سلطان.دیهفته بطول انجام هفتمسافرتش 

 نیو اول دیغبار آلود د یکلیکه هرمز هرمزان را بحال زار و نزار و با ه یبود،وقت یخدائبا  شیآال یآدم ب

 ,Don Rastacuero, Don Matamoros,  Don Conquestadorمثـل   یتخمـ  يمهااسبار 

Don Quichotte, Don Decapitador  ه باشـ  یوزباشـ ی يرا بجـاو فضـول   یقلـ  اردانیـ و  یو د

کرد به جلـز و   شروعنشد، اما دلش  رشیدستگ يادیز زیاگر چه چ د،یشن ییحیو قارداش غالم  یآغاس

زنگ انـدوه از مـرآت    زیکالم محبت آم قلیکرد و به ص ییوازش و دلجوهرمزان را ن هرمز .ولز سوختن

 دیـ دوتـا پرتقـال را د   نکـه یهم .دیبعواطف خسروانه سرافرازش گردان شتریاز پ شتریبزدود و ب خاطرش

  : فرمود

 نیـ گشـتند و ا  یمعـروف بـه پرتقـال    طانستانیلوز یبه بعد اهال نیاز ا(  ها،یپرتقال یکپک اوغل نیالَه ا«

دا گور پدرش  نیانیجهنم مال دون ،یپ. باشد بما مهمان دور یچهر . ) مشهورتر شد سیاز کفر ابللقب 

کـافر اولموسـون؟ مگـر     هییـ ن یپ. یکَنیو خدا کلکشان م رودیخودشها م باشد، کرده، اگر آلّاه خواسته 

 نیا یدور ک لهیب ریپس تقد ؟يزیریحق سوبحانهوو تاعاال، بلگ از آغاج نم یحکم دونیب یک سنیلمیب

بوخواهد، زعفر  خودشاگر آلّاه . اولماز ریتدب ریآلّاه دا با تقد رند،یگیب ین رهیلر جز یپورتقال یکپک اوغل
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نا دست  یآلّاه کارخانه س یخواهیم یک یفضول نقدریا يندیا ،یپ. کوشته ینیهامو ش ستاده،یریف یجن

مـن خـودم   . وار دور یالَه دا بوردور ک. بوشود بر ما موسلّطه کوفّار یک رفتیقرار گ لهیب یتیمش ؟یبوزن

  : فرموده يبه زبان آذر

  !بوسوزه ششیهر پوف کونه ر ----  فروزهیب زدیرا که ا یسراج

  

هـر   یبــِلَه صالح است ک يد نیا. يهم گذاشته ا میالَه من گوزها. شیبخش وکدنیکوچوکدن گوناه، ب

 یکـ چون . خوراك تدارك بوشود چونیتا اوالر م،یکاریم يپرتقال لَر یاُنان سورا تخم. میدهیب مینه دار

 69».يماند گورسنهما شاهنشاه مهمان شوده،  یک دیلر گوروسنه نشوده بوگو یصباح بو کپک اوغل

 دانسـت،  ینم یترکاما هرمز هرمزان هر چند  ست،ین ياز لغزش گرامر يعار یسخنران نیچه متن ا اگر

سـن،   ریـ لمیاوغـالن سـن، ب   ": در جواب گفـت  هیمشارال .رفتبه سلطان محمد خر بنده گ ينحو رادیا

لَر آلّاه درگاهنـا چـخ مقـرب؛     يدو تا ملک د گم،یم یور گور چ گوالخ . است ادیسندن تجروبه ز نیمن

و در ذهـن اوشـاخ الر    يفرمـود  هیـ تنب يآلّـاه اونهـا ر  . لـر  يگونـاه الـد  . يد نحو یکی ،يصرف د یکی

                                                           

اگر  م؟یریسخت بگ خودیهم کرده، چرا ب ایگور پدر مال دن. ننه بابا هر چه باشد مهمانند و به ما وارد شده اند یب يهایپرتقال نیا -   69

 یامر و حکم حق سبحانه و تعال یکه ب یدان ینم ای يمگر کافر شد. و کلکشان کنده خواهد شد خورندیرا م شیخواست خدا باشد پا

چه سود؟ اگر خدا بخواهد  ریتدب ر،یوگرنه با تقد رند،یرا بگ رهیسگ پدر جز يهایپرتقال نیاپس مقدر بود که  ؟افتد یبرگ از درخت نم

قرار گرفته که کـُفّار بر ما  نطوریا تشیمش ؟یخدا بزن ۀدست به کارخان یخواهیحاال م. کُشدیهمه شان را م فرستدیرا م یزعفر جن

   :ده امفرمو يبزبان آذر مکرد؟ چنانکه خود شودیمسلط بشوند، چه م

  .بسوزد ششیهر که پف کُنَد ر ----- بفروزد  زدیرا که ا یچراغ

 شـان یو خـوراك برا  میپرتقالهـا را بکـار   نیـ است که تخـم ا  نیبهتر ا. گذارمیگناه از کوچک، بخشش از بزرگ، من چشمم را هم م خوب

  ". میماند و گرسنه میما مهمان شاهنشاه شد: ندیماندند، نگو یتا اگر فردا در تنگ میفراهم کن
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صـرف و نحـو    ،ياونان سورا فاعل و مفعول خود مختار شد. میکردشفاعت  میگلد من. يمحبوس کرد

   70 ". يگتدده 

زده بودنـد و   سکه الیر يمارکوپولو، قبالً مقدار یائیتالیمسافر ا ۀلیبوس حرام لقمه، يهاینگو که پرتقال 

چـپ   یعل ۀخودش را به کوچ تاچرب کرده بودند  یرا حساب لشیرشوه داده و دم سب به سلطان محمد

باشد که در زمان هالکـو و   یائیتالیا معروفجهانگرد  يورا يگریکـس د دیشخص با نیا کنیول( د بزن

هرمز هرمـزان بـا وجـود خـوش      نکهیا يبرا ،يبار ).استآمده  رانیاز ابن بطوطه به ا شیشصت سال پ

قشم کـه   ةریذوالفقار مرزبان جز يصادر کرد و مشهد یونیهماکه کرده بود نرنجد، فوراً فرمان  یخدمت

نفرستاده بود بازنشسته کرد  یونیهما ينوروز به خاکپا دیع کیکارت تبر قبلبود و سال  "ج  "در بند 

مشغول رتـق و فتـق    درنگیبزرگتر و آبادتر از هرمز بود به هرمز هرمزان واگذار نمود تا ب کهو قلمرو او 

و  شـه یو پ يکشـاورز ست وزارت بعد دستور داد که تخم پرتقال را بتوسط کارشناسان زبرد. بشود امور

 نیسماق شد و سالها بـد  دنیمکاش مشغول  وهیدر مازندران کاشتند و در انتظار نوبر م غاتیهنر و تبل

 گذارمیرا ناگفته نم یخیمهم تار ۀنکت نیدست و دل پاك باشد، ا دیمورخ با چون .دیگرد يمنوال سپر

 محاسـبات  وانیمورد اعتراض قرار گرفت و د یگبازنشست ةقشم در ادار ةریمرزبانان جز مرزبانکه حکم 

 یوجبـ  کیکشور  نیشما ا حاال .ننمود بیاو را تصو ةماهرانه حقوق پس افتاد يهایقرطاس پران ۀلیبوس

. شکسـت  گـران یدهن د يملت تو نیرا ا استثمار اصالً تخم لق استعمار و . دیریپرتقال را دست کم نگ

و  یو حقـوق  یو هنوز صورت قـانون  شدیمذهب م يلوا ریز در چون تا آن زمان استعمار و استثمار فقط

چـون تـوپ    هـا یپرتقال امـا . امدیبشمار م يریو گردنه گ يدزد فیهمرد وبخود نگرفته بود  یالملل نیب

و قـانون   قتیکردند حق و حق گمانبود در دست داشتند،  "قانون  "که تا آنوقت اسمش فقط  يمروار

قـانون کـاله    يلـوا  ریـ ز نکـه یبشـرط ا  بکننـد،  توانند یدلشان بخواهد مکه  يبا آنهاست و هر کثافتکار

و  زیـ انگ ریتقـد  ۀآزگار، چاپار مخصـوص شـاهانه نامـ    ۀپس از چهارده هفت ،يبار.بسرش بگذارند یشرع

                                                           

دو ملـک مقـرب در درگـاه پروردگـار      نحوصرف و  م؛یگویگوش کن چه م. است ادتریمن تجربه ام از تو ز ،یدانیپسر جان تو نم« -   70

بعـد از آن  . من رفتم شفاعت کردم آزاد شدند. کرد یآنها را در ذهن کودکان زندان شان هیتنب يخدا برا. صادر شد شانیاز ا یبودند، گناه

  ».و مفعول خود مختار شدند و صرف و نحو هم رفت فاعل
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بخط رمز نوشـته بـود و واسـکودوگاما بـا      71نامه را آلبوقرق نیا. واسکودوگاما آورد يبرا يزیآم قیتشو

آنرا کشف  ثلث یمعن باًیخود توانست تقر Buntly72 یبونتل "کنزالرموز  "کتاب  ياز رو يادیز اشکال

اقالً تـا   بکند، ریضمناً گوشزد کرده بود حاال که نتوانسته است خمس مسکون را تسخ دسپراتوس. بکند

 ریاقـدام بـه تسـخ    زودتـر هرچـه   دیسرگرمند، با ایدن ینگی مانیا یبه قتل و غارت ملحدان ب هایاندلس

کـه   لهیمنظـور بهـر وسـ    نیـ ا يبـرا  و ا را جلو امر واقع شده قرار بدهـد تا آنه د،یهند بنما ۀپرکن هفت

نداشته بفرانسـه   یاطالع کاف یائیتالیکه از زبان ا انینیشیپ يعلما چنانکه .متشبث شود روا خواهد بود

  : فرموده اند

La fin justifie les moyens73 چـون  نـه یکـه هـر آ   یبدرسـت  سـت، ین نیـ است و جز ا نیا یعنی 

و به هر دوز  لهیوس وصول بدان به هر يو توجه بزرگان واقع گردد، برا تیمورد عنا یو مطلوب يمقصود

 قیـ جسـته شـود، بـه تحق    تشـبث چه خوب باشد و چه بد، چه مشروع باشد و چـه نامشـروع،    یو کلک

 یر داده بـود اگـر اهـال   تـذک  زیـ خواهد بود و ن شانیاو همانا که مشروع و مجاز و مقبول خاطر  ستهیشا

بـر   رتشـان یو هند بخـود داده ام، بـه رگ غ   ایدن ینگی فاتح لقب خودیمحترم پرتقال بو ببرند که من ب

خواسته بـود   یپوزش فراوان بعد .خواهند کـَند یاما پوستم را غلفت ستند،ین یو هر چند همدان خوردیم

لحـاظ   نیـ و از ا دهیچش اریات بسو صدم دهیدPhyloxera  74 لوکسرایکه چون امسال درخت آفت ف

هند را بـه مسـتملکات پرتقـال     ۀالحاق هفت پر کن عیتسرلذا  رود،یدر خود کشور پرتقال م یقحط میب

 .کرده بود دییتأ

                                                           

 1453(  ریملقب به کب)  Afonso de Albuquerqueآن آفونسو د آلبو کرکه  یتلفظ پرتقال( منظور آلفونسو آلبوکرك : آلبوقرق  71

  .است ياول صفو لیهرمز در دوران شاه اسماع ةریفاتح جز ،یو سردار پرتقال اساالریدر)  1515 -

  ردیگ یممورد استفاده قرار  یبازرگان يمعروف است که در کارها ياز رمزها یکی: یبونتل رمز -  72

  سازد یهدف، وسائل را مشروع م -  73 

اسـت و بـه سـرعت    )تاك، درخت انگور (مو  خطرناك يکه از آفت ها متریلیم کیاست شته مانند به طول  يحشره ا:  لوکسرایف -  74 

  .کندیآن را خشک م
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دسـت   درهندوها نسـبت بـه پرتقـال     اتیکه راجع به جرم و جنا یدر کتاب قوس و قزح: آنکه حیتوض

و عـادت بـه    یوحشـ هندوسـتان کـه مـردمش     زیـ ال خپرتقـ  نیاست، تذکر داده شده در سرزم فیتأل

و  زننـد یرا با پرتقال آتـش م  خود يمرده ها ورزند،یم هایکه به پرتقال يا نهیخوردن پرتقال ندارند، از ک

شـود و   يریاز تـورم محصـوالت جلـوگ    تـا  زندیریم ایبه در انیماه يپرتقالها را برا ل،یبرز ةمثل قهو ای

 .دیآ بعملاسکناس ممانعت  از تورم پول مسکوك و جهیبالنت

را از لـوث   هندوسـتان است که  یپرست و با شهامت پرتقال هنیمقدس هر فرد م ۀفیصورت وظ نیا در

 بیـ و نج لیاصـ  یاهـال  نیهمچنـ  و اوردیاز عزا در ب ینجات داده، شکم یوحش ثیمردم خب نیوجود ا

هر  ةندیکه نما هنیباد خدا و شاه و مزنده  ": بودو در خاتمه افزوده . را از شر قحط و غال برهاند هنیم

 ". سه آنها خودم هستم

 يبـرا بـود   ینوشـت افـزار نقشـه کشـ     امیـ مشـک و زعفـران کـه در آن ا    يپرگـار و مقـدار   کی ضمناً

: دوگاما بمصداق مثـل معـروف    واسکو .خود را بکشَد ۀحمل ۀواسکودوگاما فرستاد، تا هر چه زودتر نقش

 نیسـاکن  يرا حک و اصـالح کـرد و داد بـرا    شاهانه امیپ ". تکرار بشود دیهمواره با خیتار يحماقتها "

 یمقدسـ  يطاقت فرسا ۀفیکه وظ دیو آگاه باش دیبدان ": که دندیکشبوق و کرنا زدند و جار  يهرمز تو

مـا   اریـ قـانون را در اخت  یقادر متعال بطرز معجزه آسائ رایز. پرتقال است ةدیبرگز و بیملت نج ةبعهد

و بصـراط   میاوریـ پـرچم پـر افتخـار پرتقـال ب     ریـ اقطار عالم را در ز تمامآن مردمان  ۀلیوسگذاشت تا ب

 انیـ در م یفرهنگـ  يانجمن ها سیو به تأس میبکن یو تمدن غرب راهنمائ علومنشر و توسعه  میمستق

 قـانون و  یو دموکراسـ  يو آزاد يدادگسـتر  يایـ و آنـان را از مزا  میگمراه همت بگمـار  یوحش فیطوا

و  تیاکنـون هنگـام جـد    د،یـ گرد يسپر يو تن پرور شیرخوت و آسا ةدور .مین برخوردار سازخودما

کـه   دیـ بدان دیـ با شـما  .است دهیو اتحاد کلمه و مبارزه با فساد فرا رس یو زورآزمائ یهنرنمائو  تیفعال

 دیهسـت  يقـراول آزاد  شیکه پ بشماشاهنشاه جوان بختتان  دیو چشم ام دیباشیچشم و چراغ عالم م

رت نخواهـد    کیـ  دیدر مستعمراتش خورشـ  يکه بزود دانیباد پرتقال جاو زنده .دوخته شده است چـ

  . را احتکار کرده اند ستوکراتیآر يهایمرتجع که خوراك پرتقال يباد هندوها مرده .دیخواب
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  :تیب

  گوهرند کیز  نشیکه در آفر ------  گرندیکدی يآدم اعضا یبن

مـا   کیـ  شـماره که مردمـانش دشـمن    میکنیم امیهند ق ۀهفت پرکن ریشروع، ابتدا به تسخ يبرا پس

 کـنم یاز شـما دعـوت م   لـذا  .است یپرست پرتقال هنیمقدس هر فرد با شهامت و م ۀفیوظ نیا.هستند

 شـرون ی نیالّـه الـذ   لیسـب  یف قاتلیف«: دیفرمایخود م یدر کتاب آسمان نییچنانکه حضرت خاتم النب

  75».مایاجراً عظ هیفسوف نوت غلبیاو قتلیاهللا ف لیسب یف قاتلیباالخره و  ایالدن وةیالح

کـه محـض    دیـ نکن فرامـوش  .دیجدال و قتال بشـو  ةهر چه زودتر آماد دیبا مه،یکر تیآ يبمقتضا پس

چه بکُشـد   کُشد،یدر راه خدا م کهیکسو  دیدهیم حیترج ایو البته آخرت را به دن دیکُش یخدا م يرضا

  . داشت خواهد یبه او ارزان یو چه کُشته شود خدا پاداش گران

 دیبکُشـ  یعنـ ی  76 ».میعل عیاهللا و اعلموا ان اهللا سم لیسب یو قاتلوا ف«: دیفرمایم زیالبقره ن ةدر سور و

  . که خدا شنوا و داناست دیدر راه خدا و بدان

ه کـ  دادهارتقـاء   یظـل اللهـ   ۀو بمرتبـ  دهیکه قادر متعال مرا بر مسند سلطنت نشـان  دیبدان قیبتحق و

 يرا بسـزا  انیمجر. میحق پو قیو طر میو بر من واجب است که حق گو میبنما یتعالیامتثال فرمان بار

چو . است و بس انینزد پرتقال هنر .انعام و احسان مفتخر گردانم دیاعمالشان رسانم و مخلصان را به مز

  "!  شیبه پ...  دیخود دان گرید حاال. پرتقال نباشد تن من مباد

  

   

                                                           

کنـد و   کـار یو هر کـه در راه خـدا پ   کنند کاریدر راه خدا پ دیبا فروشندیرا به آخرت م ایدن یآنها که زندگ:  74 یۀآ 4 ةسورقرآن،  -  75

  .داد میخواهبزرگ  یرا پاداش يو ابد،یغلبه  ایکشته شود 

  244 یۀ، آ2 ةقرآن، سور -   76 
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 يهـا  روزنامـه و  ویراد ۀلیرا بوس رالعقولیمح یسخنران نیا نیو دهل زدند و رجز خواندند همچن طبل

 رایـ ز. بـدهکار نبـود   اتیچرنـد  نیگوشش به ا یکس اما .دندیرسان اهایدر يمرتجع به اطالع مردم آنسو

گذاشـته و   هـم یپس انداز خود را رو يپولها یبخت آزمائ يها طیبل  ۀلیبوس ائسهی يبود که زنها یمدت

مناسـبت   نیو بـد  دهیـ خر ینـاقوس بزرگـ   " يکوکاریبنگاه ن "و  " يانفرادسازمان خدمات  "بتوسط 

شـقاقل و   يفقرا مربـا  انیکنند و م زانیبودند تا ناقوس را به گردن قانون آو کردهبرپا  یجشن باشکوه

مشـغول   یبـ یو ولـع عج و دور قانون را گرفته بودند و با حرص  نمودند،یم عیتوز یمجانسقنقور  یماه

 نیرامو  سیو مالمسه و غمزه و کرشمه و الس زدن با دون ژوانها و خواندن کتاب و وسحقلهو و لعب 

قانون بـود،   یاستعمال جنگ میلحم که راجع به تحر تیب یۀانیب ضمناً .و کاماسوترا بودند هیشلف هیو الف

ل سگ به فرمان جهان مطاع شاهنشـاه  شد که مح نیا .امضاء بودند يجمع آور مشغولاعالم نموده و 

و  دهیشـن  رهیـ جز یرا از اهـال  مانهیمـثَل حک نیواسکودوگاما ا گر،یطرف د از. جوان بختشان نگذاشتند

از  ". کنـد یدمش نگـاه م  ریاستخوان بخورد به ز خواهدیسگ که م ": بود که ساختهگوش هوش  ةزیآو

و  بودشده  اشیتن پرور و ع یوانگه. ستان حمله بکندبه آب بزند و به هندو گداریب خواست ینمرو  نیا

 ". بندنـد  یدسـتمال نمـ   خـود یب کندیکه درد نم يسر ": خودش گفت با. شکمش گوشت نو آورده بود

الشـأن خـود    میشاهنشاه محبوب و عظ ياز آب بازان بحر عمان گرفت و برا غلتان دیمروار سهیچند ک

  .گرفته شود زشیبردارد و جلو عـرّ و تدست از سر کچلش  لهیوس نیبه ا تافرستاد 

وارونه  بستهبه سنگ خورده، غضب نشست و فرمان داد واسکودوگاما را کت  رشیت دیکه د دسپراتوس

دادنـد و   لیتحو سبنیلبالکان او را دربست به  viaو  دندیکردند و بصورتش ماست مال يسوار خر بندر
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 دنیـ در موقـع بر 77  نیمانند قُـرة العـ   ایگو یول. ندزد هنیبه م انتیبمحض ورود گردنش را به جرم خ

  .است دهیرقصیو م سرودهیشعر را م نیسرش ا

  :تیب

  آرزوست دانمیمـ ۀانیچنان م یرقص ------ اریزلف  کدستیجام باده و  کدستی

 دهیبر سرعطار  خیش دیو به تقل دیآن بزرگوار دعوت حق را اجابت کرد و شربت شهادت را چش باالخره

عالم پرتقالستان بسـت و   ۀقبلو  یباش رغضبیبه ناف م یشکیش کیبغل گذاشت و  ریبرداشته ز اش را

ـرَد      عبادتعمر را به طاعت و  تیکه در آنجا بق ختیبه جابلسا گر در  آنجنـاب .قـادر متعـال بـه سـر بـ

نقـول بـه   معقول و م علوم ریتقدم داشت و در سا ۀاقسام حکمت بر حکما اعصار و علما ادوار رتب یتمام

مؤلفـاتش دو جلـد    ۀاز جملـ  نگاشـت قلم جودت طبع و حدت ذهن نقش کمال مهارت بر لـوح خـاطر   

ـ یم خاور یجاسوس ةکتاب راجع به آداب طهارت که بدستور ادار مشـهور اسـت و    ده،یـ پرتقـال نگار  ۀان

 .علماء و فضال مذکور جمهورآن کـُتـُب بر السنه و افواه  قینکات و دقا

کـه   يروزاز  یعنـ یدر آورده  ریتحر ۀاست که در شرح حال خود به رشت "اسکوت نامه و "کتاب  گرید

و  بـه یاز علوم غر نیهمچن .دیدر نقاب تُراب کش يکه رو يقلم پدرش به دوات مادرش آشنا شد تا روز

ـحر و    طلسماتجات و دعوت کواکب و  رنگیجن و ن ریو تسخ بهیفنون عج و شعبده و جفر و فـن سـ

 يوقـوف تمـام داشـت و دعـو     يو اجرام سماو یارض اجسام تیو خاص ایمیو ل ایمیو ه ایمیو ک ایمیس

بـر   یاطـالع اسـت و گـاه    ریـ و برنـا و پ  ریو گرسـنه و سـ   ریو کب ریضغ ریالضم یکه مرا بر ماف کردیم

و برهنـه   یسرما و گرما متضـرر نگشـت   از .کنمیو با صانع نجوم و بروج تکلم م مینمایمسماوات عروج 

 .یو برف نشست خی انیمدر 

 

                                                           

 77  - قرة  يمرد که عمو نیا. است)  یبرغانبن محمد  یمال محمد تق(  ثالث دیشه یملقب به طاهره، از خاندان روحان: نیقُـرَة الع

 اریمستعد و بس یزن نیقرة الع. در مسجد کشته شد انیاز باب یبه دست گروه. ق.هـ 1264دختر برادرش در سال  کیبود به تحر نیالع

 یۀاست که به سرما یباق يشعر وانیاو د زا . کشته شد! جرم  نیو به هم دیباب گرو دیبود که به س بایز اریو صاحب ذوق و بس فاضل

  .است افتهیدر هند چاپ شده و انتشار  انیبهائ
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 تنش یز سرما و گرما نخست ------ مسکنش يبد یبه کوه برهنه

 نسـبت  يآالت و کلمـات قصـار بـه و    هیـ و تق اتیو اخالق اتیو هزل اتیدر پند يرساالت متعدد زین و

راض بعنوان اعتـ  زدند،از جمله معروف است بعد از آنکه گردنش را . که زبانزدخاص و عام است دهندیم

 سـبن یکاره تا ل کیقحط بود که  بودمدر همانجا که  یممات يمگر فضا ": را فرمود مانهیحک ۀجمل نیا

 " د؟یو بعد گردنم را زد دیلنجاره کشَم کرد

را کـه   آلبـوقرق گذاشت و خود  "آلبوقرق آباد  "و  دیهرمز را هم برگردان ةریدسپراتوس اسم جز ،يبار

گماشـت و   انهیو م کینزدپرتقال در خاور دور و  يروهایکل ن یفرمانده به او داده بود، به يادیز ةرشو

  .کرد نیهرمز مع ةریمقرّش را در جز

 واسـکودوگاما دفتـر   واریخوش به د اریگذشت، آلبوقرق هم بعلت مـثَل معروف که بخط نسخ بس سالها

از حمله به هندوسـتان   ". کندیمدمش نگاه  ریاستخوان بخورد، به ز خواهدیسگ که م ": نوشته بودند

 .انداختاهمال  ۀواسکودوگاما را در بوت یجنگ ۀو نقش دیترس

و زعفران  مشکچون رنگ  یوانگه. دیاش رس دهیو ند جهینقشه پشت در پشت به نوه و نت نیهم ا بعد

 نکـه یهم گـر، یطـرف د  از .شـد ینمـ  دهیـ د یتهاجم ۀاز نقش ياثر گریبود، د دهیدوران زمان پر یدر ط

و پدر تاجدار ملـت دوسـت و    محبوببرد که دسپراتوس پادشاه  یپ نوسیاندلس، دوست مردالپادشاه 

قرطاجنـه   "کلمب و رزمناو  ستفیکر یمرحمت قانوناز پشت زده و با  يهمجوارش به قشون او خنجر

پرتقالستان که در  یناراض یشبانه با اهال باشد،یم اهایدر يآنسو درربع مسکون  یمشغول کشورگشائ "

لقب فـاتح هنـد    ینکرده و دروغ ریخوانده بودند پادشاهشان هنوز هند را تسخ چپدست  يزنامه هارو

 نیپـائ  مبـارکش  ۀخیاز  نیشد و تمام خاك پرتقالستان را به طرفۀ الع یکیدست به  بندد،یم دمشبه 

 .انداخت

و در  کـرد سـرگردان رجـوع بـه اصـل      يهـود یو توران مثل  رانیفاتح سابق هندوستان و ا دسپراتوس

تمـام   نکـه یو بـا ا  نمـود یم یراهزن یائیبسرش زده بود، بعنوان دزد در یخوابیمستعمراتش که آفتاب ب
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بـود بـاال    نیسـنگ  متیسبک و از ق وزنکه از  زشیعز هنیم یو آثار باستان یخزانه و جواهرات سلطنت

 .بود مشغول یبود، با تخم و ترکه اش به کار چاق کُن دهیکش

 خودشممتاز آنجا را با  اریبس  78Guanaتوبره خاك کود  کیمقدسش،  هنیعالقه به ماز فرط  ضمناً

امـا   زد، یغلت مـ  خر شیو رو کرد یپهن م نیزم يآنرا رو هن،یهمراه داشت و در موقع احساس درد م

خـودش   کهیدر صـورت  د،یـ گرددچـار   Verzweiflung 79نشد به  یقدردان يو ریاخ يچون از فداکار

مناسـبت بـه آهنـگ     نیهمـ  به .استشده  Saudadesا به او غلبه کرده و مبتال به سود کردیگمان م

 :خواند یم زد یتار مرحوم م سه يکه تو Nostalgia " اینُستالژ " ینیآرژانت يدلخراش تانگو

 

  80زادم نجایکه من ا ینتوان مرد بسخت --- فیاست شر یثیحـب وطن گرچه حد دسپرا

مخنـث   مقاربـت شعر بود که در بحر  نیکالمش ا هیکه تک کردیم ینیظهار بدبا هایو ماف ایآنقدر به دن و

  :گفته بود 81مأبون

  در کربال نیما در او همچون حس ----- مانند خال میدار یهنیم

بلغـور   کـونش زنـدان مـوش از    يو مضافات اگر چه تو ایدن ینگیکلمب فاتح  ستفیکر گر،یطرف د از 

او  ۀکل يماتَـرَك خود رو ازبرد،  یدسپراتوس پ انتیو به خ دیسخبر بگوشش ر نیا نکهیهم د،یکش یم

آختـه   غیـ معـروفش دربـدر بـا ت    اساالریدرجهت، آلبوقرق سوم  نیگذاشته بود و به ا متیق الیر 777

ناخدا کلمـب   يالشأن سابقش را بکـَنَد و برا میعظتا سر پادشاه محبوب و  گشت، یدنبال دسپراتوس م

 .دارد افتیرا در مبلغ نیچه زودتر ادر زندان بفرستد و هر 

  

                                                           

  .شود یمصرف م يکشاورز در يقو اریبس ياست که بصورت کود ییایمرغان در ةانباشته شد ۀفضل: خاك کود گوانو -   78 

 يتو يجور کی دیلغت را با نیا": سدینو یم یینورا دیبه دکتر حسن شه 1948اکتبر  19مورخ  ۀدر نام تیهدا. أسی ،يدینوم -  79

  ".چپاند که بماند دیتوپ مروار

  .بدل کرده است "دسپرا  "به  تیبرا در آغاز  " ایسعد "لفظ  تیاست که هدا ياز سعد تیب نیا -  80

  .یو عرب یدر عروض فارس شعر يو دشوار بحرها بیغر ياست به نامها يشخندین: بحر مقاربت مخنث مأبون -   81 
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و خوراك  جا ثیاز ح یشد که اهال ادیهرمز ز ةریجز تیجمع يشما چه پنهان، از برکت قانون، بقدر از

ابتـدا از   طانستانیلوز ییاینماند که دزدان در ناگفته .افتادند قهیدر مض نیریو پوشاك، مخصوصاً آب ش

کـه در آن زمـان رشـته     وكیـ فقط به مرض پ زدند،یهم نم کیجو  خورندیم ایهمان آب تلخ و شور در

و بورژوا شدند  ستیالیو امپر ستوکراتیو آر نیسالها گذشت، کم کم متع اما .شدند یمبتال م دندینامیم

آب  گـر یو د ". اصالً آقـا زاده و جنـتلمن هسـتند    هایپرتقال ": ندیکه پشت سرشان بگو دادندو شهرت 

 ینیهرمـز عقـب نشـ    ةریـ کـه هرمـز هرمـزان از جز    یزمـان  بعـالوه  .کرد یزه نمبه دهنشان م ایدر شور

 نیـ قشم را به ا نیریصدور آب ش نیآب را منفجر ساخت و همچن يها شگاهیپاال ۀمشعشعانه کرد، هم

 امـا  .دیکربال گرد يبه صحرا لیآنجا تبد یدر اندك زمان کهیبطور. کرد میو همجوار تحر دوست ةریجز

پرتقـال   ۀآذوقـ را اشغال کننـد و چـون    يگرید ةصاحب ماند یکه بروند ب کندندینم مردم از قانون دل

رخ و بـادرنج و   یو نـارنگ  یعمـان  يمویبا ل ریناگز د،یرس یآنها از کشورشان نم و نـارنج و تُـرنج و    توسـ

کشـف کردنـد    یپرتغـال  يضمن جاسوسها در .نمودند یو تُرش دبه و تـَغـَن سد جوع م یو داراب يبتاو

  . رسد یبه هم م ادیدر مازندران پرتقال زکه 

ولـرم   یحتـ جنگ اعصـاب و جنـگ سـرد و     ۀلیرا بوس تیوال نیا دیآذوقه، به فکرشان رس نیتأم يبرا

مشـغول   82پلوتوکراتهـا  ةویبشـ  لدا.اورندیاز عزا در ب یشکم یمستملکات پرتقال بکنند تا حساب ۀپشتوان

را  نیبحر ةریجز دیرس الشانیاول به خ کردند،ا را گم شدند، اما چون سوراخ دع ونیو پرووکاس کیانتر

ـ    گفتنـد یتهران م رهیجز نیبه ا میقد فیدر آنزمان بعادت سخ -بکنند،  هیهم تغذ  یو هنـوز اسـم قالب

  .بگذارند شیاختراع نشده بود که رو نیبحر

                                                           

82   -  Pioutocratie است یحکومت نیطرفدار چن یحکومت توانگران و پلوتوکرات به معن یبه معن.  
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االصل موسوم  ینرایاپاپ  ياز نواده ها یکی وراالغیبنام آذرجسنف بن ب یشخص هایبود که پرتقال نیا -

 نیـ ا يو معلوم نبود تـو  زد یم حرف يرا مثل سلمان تاز یرا که فارس)  Hormis das( به اورمزدداد 

 "پـاپ اعظـم    ةندینما "دو آتشه بود، بعنوان  يکهایکاتولآورده بودند و ظاهراً از  رشیاز کجا گ یشلوغ

  .به تهران فرستادند

بـر قضـا    دستزاده بود،  خلّایابوالخلج و تخلّصش  ـَتشیکُنالبطارقه که  قیاالغ بطر وریبن ب آذرچسنف

هـر   سـرود، یبـه نظـم م   یدلچسبسرشار داشت و در هنگام فراغت خاطر مقطعات  یروان و ذوق یطبع

 یربـاع  نیـ از جنگهـا ا  یمعهـذا در بعضـ   د،یـ گرد قیدستخوش حر یاشعارش در سال وبائ وانیچند د

اوسـت بنـامش ثبـت     ۀمنشـان  کیـ روح کاتول اتیـ تجلّ ةنـد یانمسوزناك را که در مذلت فقرا سروده و 

  :واهللا اعلم ،يالراو یعل والعهده .نمودند

  يدیو سوراخش د زیز همه چ یته ----- يدید یو داخلش م ــــریفق بیگــر ج "

  " يدید یم یکُمک زانیکاش عز يا ----- وصله هاش گریلمس درونش و د در

و  ریـ تکف وطـوال داشـت    يدیـ  یمـذهب  يدر شکنجه ها ،ينواز فیطبع شعر و روح ضع نهمهیبا ا یول

ـ  وراالغیـ بن ب آذرچسنف .مثل آب خوردن بود شیبرا ونیزاسیانک  جیتمـام سـواحل خلـ    تیـ مالک ۀقبال

کـرده   دایـ مهانجـادارو پ  اتیکه در حفر يخشت خام بزبان سومر بشکلبرجسته  یخیفارس را بخط م

در عالم خواب  حیگذاشت و ادعا کرد که حضرت مس شیابمعرض نم یقرمط ابوالفوارس دانیبود، در م

و  دندینام یمافزار  غیرا از شرّ لوله هنگ که در آنزمان ر رهیجز یرا مأمور کرده و دستور داده که اهال او

و توجـه   یقربـان  و يو آخونـد بـاز   يو تکــد  یو ختنه و حجاب و مـرده پرسـت   هیو گر هیتعز نیهمچن

مقصـود خـود، ابتـدا مقـدار      شـرفت یپ يبـرا  .نجـات بدهـد   ير و کثافت کـار مخصوص به قـُبـُل و دبـُ

با آب شـور   یکونشوئ عیپخش کرد تا عادت شن یاهال انیماعال، مجاناً  اریبس يکاغذ استنجا یمعتنابه

آب بـازان   کنیول .اوردیوارد ب نیمب نیاز عقب به د یضربت مهلک لهیوس نیو به ا فتدیاز سرشان ب ایدر

از سـفارتخانه   یکـ یب وابسـته کـه   " نیبحـر  یمل ستیونیصه غاتیانجمن تبل " کیه تحرآن صفحات ب

چلوار بر  نینمودند و در بازار بحر دیشد اعتراض کرد،یم افتیدر يسرّ ۀآنزمان بود و بودج ۀمیفخ يها
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 نجـور یو پسغام فرسـتادند کـه اگـر بخواهـد از ا     غامیپ شیبرااالغ مهر کردند و  وریضد آذرجسنف بن ب

 .کرد میخواه تیبه شاهنشاه اسالم پناه و پدر تاجدارمان شکا کندهبکند، صاف و پوست  هایکثافتکار

جواب داد  مارشال لدیف کیبود اما مثل  یاز رو نرفت، و با آنکه در لباس روحان وراالغیجسنف بن ب آذر

 رونیـ گوشـتان ب  يوپنبه را از ت نیاخرنـِه است؟  سموقوف، مگر من اسمم عبدل کُ یفضول ": و گفت

اسـت در   یشاهنشاه ۀممالک محروس بطرفناکرده قانون که لوله اش  ياگر خدا دیدانیم چیه. دیاوریب

امـا مـنهم    د،یحاال خود دان. دیخودتان رحم بکن یبه جوان شد؟خواهد  کونیو زمان کُن ف نیزم م،یبکن

از دست  خواهدیهر کس م الّا،ی. در بروم دانیحرفها از م نیکه با ا ستمیناندك مندك و چغندر زردك 

آنوقـت مـنهم حاضـرم بعنـوان سـوغات      . بکند راه بـاز اسـت و جـاده دراز    یچغول تاجدارشمن به پدر 

تا بدانـد کـه    بفرستم شیو زنبورك برا زكیو پاچه خ یدروژنیو ه یفشفشه و ترقه و بمب اتم يمقدار

. و مضافاتش پر شالم اسـت  فارس جیخل ۀقبال یوانگه. من دو من است و سر و کارش با من کیسنگ 

 " ست؟یاصالً حرف حساب شما چ

  :پا و آن پا کرد و گفت نیسرتق بود ا يآب بازان که مرد ةندینما

  ". میسیخودمان را بنو یکاغذها کتاب آسمان نیا يرو دیپس اجازه بفرمائ " 

را  يو سـره  یخـ یبـان م بود، ناگـاه بز  یخیم يها بهیکه متخصص خواندن کت وراالغیجسنف بن ب آذر

 ". نَمیدرت م یخیاَر نَم ،یخیم یخیم ": مخاطب قرار داده فرمود

فَبهـا   یبـده  تیامـر رضـا   نیکه هرگـاه بـد   ستین نیاست و جز ا نیکه چن یو درست قیبه تحق یعنی

 !برانندکه همانا از آستانه ام شما را  سازمیظهور صادر م منتیوگرنه دستور م

و  نهـاد کـولش   يشـد، دم خـود را رو   رشیزبان با اطالع بود مطلب دستگ نیه از اآب بازان ک ةندینما

او  يریپمشرب است، به  یصوف رانیگمان کرد چون شاهنشاه ا وراالغیآذرجسنف بن ب البته .خارج شد

مرصـع   يهنـد  ریشمشو  حیو تاج و کمر و تسب نیکشکول و تبرز کی دیو شا کندیصفا م اورد،یرحم م
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 يبود و اهل رشوه و گـاب بنـد   کدندهیاما چون . پا شُد 83یبود که چس گـُرگ نیرستد، ابف شیهم برا

 "آب بازان بحر عمـان   یۀاتحاد "بعد از آنکه با  سومالبوقرق  رفت،یدر نم دانیاز م یآسان نینبود و به ا

بـه  کـرد   دشیـ را زد و بعنوان جاسوس ستون پنجم تبع رآبشیزشد،  نیساخت و پاخت کرد به او بدب

 وسیروشـنفکر مـأ   ،یشخص با وجود مقام شامخ ادب نیا اما. بسرش آمد چه دینفهم یکس گریهند و د

محتـرم   نیروز قبل از حرکتش هر چند مخبـر  رایز. داشت يو وازده ا ماندهمنسوخ عقب  ةدیبود و عق

بـه   دیسـ از آنهـا شـرح حـالش را پر    یکی زین و. امر تن نداد نیرا بکشند، به ا عکسشخواستند  دیجرا

  "! نیاند هنوز مشغول دست و پا زدن هستم، هم زدهخال ترکمانم  نیا يتو یاز وقت ": پاسخ گفت

 

 *  

 

 کـرده لحـم را امضـاء    تیـ ب یـۀ انیپرست که ب هنیم رکاهیاز شما چه پنهان که آب بازان آب ز کنیول  

قـانون کـه    دیـ جد ۀلیوسبا  رد،یجنگ در بگ کهیدر صورت دندیترسیکهنه پرست بودند و م رایز( بودند، 

 دادنـد یم حیتـرج  کهیصـورت در . چشم به هم زدن لت و پار گردند کیآنزمان بود، در  یبمب اتم يبجا

زه بکشند و بعد هم سگ کُـش  زو روزهفت  شد،یچماق که به لنبرشان کارگر م ایو کمان و  ریمثالً با ت

  .کردند ینیچ خبرشاهنشاه خودشان  يآب بازان برا ،يبار) .بشوند

 هیاز سـلطان  را تختیپا ها،یبود و از ترس پرتقال ریکب شاهیعل لیکه زمان سب میدانیسربسته م نقدریهم

 لیاز او بـاج سـب   امـد، یاگـر کوتـاه م  . داشـت یبرنم یمطلب شوخ نیا گرید خوب .به اصفهان آورده بود

کـرده بودنـد    اجـاره  نشیریآب شـ  يبـرا  هـا یتهران را کـه پرتقال  ةریجز ،یاندك غفلت بهو  خواستندیم

 پـاك داخله و خارجه که در دربارش بودند  ندگانینما شیپ شیو آبرو دادندیقورت م یحساب ودرست 

تُـرش فرمـود و    يآمد، رو رتیسر غ شاهیعل لیسب .کرد یتره هم خُرد نم شیبرا یکس گریو د ختیریم

 لیتا سب لیرا سب ها یلچیمختار و ا يسفرا ۀبار عام داد و هم د،یپوشروز صبح سحر لباس غضب  کی

                                                           

  .ندیگو "بلوف زدن  "همان که امروز آن را . الف زدن و گزافه گفتن: پا شدن یچس گُرگ -  83 
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بعد  و دیرژه د دندینامیکرد و ارتش را که در آنزمان بمناسبت اسم سپاهان، سپاه م يسرشمار یدزدک

کـرد و   یچنگمـال خود که روز قبل حنا بسته بود دست بکشـد، شـاربش را    یتوپ شیبه ر نکهیعوض ا

  :فرمود رادیسره ا یبزبان اصفهان ینطق

کردندشـون، بـه    یره خوردندشـون و آبـرو ره قـ    ایانگار که ح د،کشن یمینخوبس، خوبس، خجالتم  " 

 يرو غونـه یر يهـا یپرتفال نیـ کـو ا  شدیم معلوم .شدس زیما لبر يصبر یگیکو د المیبیسجفت  یجون

و صـفدر   شاهیو دولت عل شاهیو بوق عل شاهیاز برق عل پشتم من پش اندر  دندشون،یسف نشاش ینیزم

و  شـاه یو فنـا عل  شاهیو مجذوب عل شاهیو ملنگ عل شاهیو ببر عل شاهیعل رقنبو  شاهیعل دریو ح شاهیعل

همـه   آدم، یحضـرت  یهبـوط  یاز زمـون  شـاه، یعل بتیو ه شاهیو همت عل شاهیو رحمت عل شاهیعلصفا 

 .ئو پادشاهم بودندشـون  شدس،یمجلو پاشون جفت  ناشونیئو نعل. کشف و کرامات بودن یشون صاحب

 ةریـ جز نیـ ا نیبـر و  نیرو ور بکش واتونیدر گ یاالن نیهم کونم،یبه شوما حکم م: برا شوما بوگد جونم

فولـون فولـون شـده هـا      نیا. ندشونیاریحروم لقمه در ب يهایپرتقال يو دمار از روزگار نیریگیهرمزو ب

 موگوئمـا،  . خوبــس  گـه یحـاال د  پـالونس، سف تَـرس، انگار کو سماق  نیقزو يپا یروشون کو از سنگ

مـا   یاعالحضـرت  بـرا  ئو  ندیببر "واسکودوگاماس  "اسمش  گنیکو م دهیدم بر ۀکیمرت نیسر ا باسیم

  ". والسلوم، نومه تموم. ندشیاریب

و  هیشـاه یعل یو صـف  یو نعمت اللهـ  هینقش بند ش،یمرکّب از دراو یلشگر جرار خونخوار داوطلب فوراً

ـ مولوو  هیو بکتاش هیمتو زنادقه و مال هیالله یو عل هیلیو اسماع هیخاکسار و نوربخشـ  هیو اشـراق  هیو  هی

ـ و کـَرَك باز هیو قوچ باز هیو داش مشد هیزن ریو زنج هیو قمه زن هینیو شاخ حس هیدریو ح هینعمت و  هی

و کشـکول و بـوق و    نیو تبـرز  حیمجهـز بـه؛ تسـب    ه،یموالئو گُل  هیسیو دعا نو هیریو جن گ هیریمارگ

و  یو دوغ وحـدت و بنـگ، ملـبس بـه مـراد بگـ       موتیو واحد  تخماقاق و گُرز و عمود و منتشا و چم

و  نهیو پشـم  هیـ و کـَپـَنــَک و پلنگ  یاپونچیـ و مرقـع و چهـل تکـه و     شـوال و  و ارخالق و خرقه جهیال

سـپر   نهیسشاه و پوالدشاه و عبدالصمدشاه  یقلیشاه و عل یشاه و امامقل یشاهقل یسرکردگپستک، به 

بود، هرمز هرمزان را کـه   استمداریو س میاز بس که حک شاهیعل لیسب اما .بستند لیند و کوس رحکرد

به لباس مبـدل قـبالً بـه     ۀپشت جبه يخرابکار يپنجمش بود، با وجود کبر سن برا ستون  ۀسر دست
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قنـد  مـرض   نکـه یزد و بـا ا  هـا یپرتقال ةکـد یهم بمحض ورود، خود را به م نامبرده .هرمز فرستاد ةریجز

 بعـد و  دیاعال که در آنجا بود، سر کشـ  "دختر نشان  " یآبجو آلمان ۀاز بشک وانیدو ل درنگیب داشت، 

بر پدر  ": نوشته بودند یبه خط ثلث جل وارشید يچه رو اگر .هایانبار باروت پرتقال يرفت رو کراستی

جند جـرّار بـه بنـدر     یقتشد که و نیا. خود استراحت داد ۀبه مثان ".بشاشد  نجایو مادرش لعنت که ا

  .البال مصاف داد فارغ د،یگمبرون رس

و سـماع و   وجدو فوراً مشغول  دندیو بساط فقر را چ دندیکش "حق دوست  ای "عاروق زدند و  شیدراو

  خواندند،یموجودها م یعلمعرکه گرفتند و  يدسته ا: شدند رالعقولیمح شاتیو نما يخاوندگار

 :تیب

 

  میاشنع فسوق ۀجرثوم ----- میصاحب منتشا و بوق ما

کـف   دهنشانکه  دندیشدند و آنقدر دور خودشان چرخ یو دست افشان یکوبیمشغول ذکر و پا یگروه

و  شهیاز آنها خرده ش يا عده کردند،یآهن تفته گردش م يرو یگروه. افتادند گوشیو ب هوشیکرد و ب

و  رهیدود و دم بنـگ و چـرس و شـ    از آسـمان  .اوردنـد یهمتا را بجا م یب يو شکر خدا خورندیآتش م

خودشان را بـه قـد    يو نوچه ها دندیگرد یزورآزمائ مشغولپهلوانان . شد دهیو روح االجنه پوش ينگار

. کردنـد یم يبـاز  يو گـو  يچوگـان بـاز   يدسته ا. دندیکوبیم نیبزم توپو مثل  کردندیسرشان بلند م

چه دردسـرتان بـدهم،    خالصه،. دندیدم یم و به اطراف و جوانب خواندندیم یالکرس ۀیآ یه سهایدعانو

و روضه خوانها هر کدام مشـغول هنـر    زنها ریزنها و زنج نهیو س هاینیو شاخ حس رانیقوچ بازان و مارگ

 . خـود را گـم کردنـد    يدسـت و پـا   ،یگـوئ یرا م چارهیب يهایاحوال، پرتقال نیا ةمشاهد از .شدند ینمائ

 : قطب اعظم آمد و سر سپرد و سردارشان گفت یبه پابوس زانیآو ۀپرتقال با لوچ قشون

ارشـاد   خودمـان  دیـ را بـه اصـول عقا   یرانیا مینشد و نتوانست میدیحق ما هرچه با نفس اماره جنگ ای "

 ریـ غ. بـرد و پـدرمان را در آورد   لیـ زد و ما را تحل لیبه ما احل م،یواقع شد رشیتأث ریز باالخره .میبکن

 " ؟يو رضا کو چاره ا میتسل
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بود، به  اهدلیسو  یشق يزد و از آنجا که مرد یبیغر ةزیماجرا بود، سر به ن نیسوم که شاهد ا رقلبوق

عالقـه بـه قـانون     رایز نشدند، میتسل هایاطهار و عورت پرتقال تیبا تمام اهل ب ژهیهفت کارمند و ۀاضاف

 .کندند یداشتند و از آن دل نم

هـم   گـر ید يزهایچاز پرتقال  ریبغ هایشان بدهد پرتقالن نکهیا يسپر کرده بود و برا نهیالبوقرق س خود

 ةشلغم پخته بـــِه ز نقـر   ": نمودیممصرع را تالوت  نیا زد،یرا گاز م یشلغم خام کهیدر حال خورند،یم

بکند، دسـتور داد زنهـا را    کونیرا کُن ف ایدن کهگرفته بود  میالبوقرق سوم تصم اساالریدر رایز 84"خام 

و کهنـه   ختندیرا در لوله ر دهیباروت نم کش نکهیهم ،يبار  .ور قانون دور کننداز د موتیبضرب واحد 

لحـم،   تیـ صلح ب یۀانیو ب یو بر خالف تمام مقررات بشر دوست زدند تپاندند و گلوله انداختند و سنبه 

روز  چشـمتان  .انفجار دستها را بغل گوشش گذاشـت  يالبوقرق از وحشت صدا ورا روشن کردند  لهیفت

بعـد  . گرفت ریرا ز خود ةژیکه کرد، هفت کارمند و يقانون به جلو رفت و عقب زد و اول کار. ندیبد نب

دور تـا دور   یالکُرسـ  ۀیـ آ افسـون بود که در اثـر ورد و   نجایاز دهنه اش در آمد و تعجب ا یتلپ يصدا

   .شد نیاصابت کرد و سپس نقش زم هایکرساز  یکیگلوله به . شده بود دهیهم چ يرو یقانون کُرس

 ": گفتنـد  و  دندیحق کش ایگرفتند،  یشد، جان کونیکُن ف ایافتاد و نه دن ینه اتفاق دندیکه د شیدراو

شاه  یهرچه شاهقل اما .خود درآوردند نیتبرز ۀقبض ریهرمز را ز ةریو جز ". آوازه ها از شه بـود نهمهیا

ـ  ببـرد گشت کـه سـرش را    "واسکه دوگامس  "پرسان پرسان دنبال  بفرسـتد   شـاه یعل لیسـب  يراو ب

 .و سگ او را خورده بود بودشخص محترم نان شده  نیانگار که ا. نکرد شیدایپ

شـده و در   گـارکر سلطان محمد خر بنده به او  اهیسقّ س شیکاشف بعمل آمد که چند سال پ باالخره

نبـال  نکـرد، سـواره د   يشـاه هـم نـامرد    یشـاهقل  .اسـت  دهیخود رس ستیاعمال ناشا فریبه ک سبنیل

خواسـت   اول .کرد و با کمند آن ملعون را گرفـت  یعقب پ ازالبوقرق سوم تاخت، ناقه اش را  اساالریدر

 يدادگـاه دادگسـتر   مقابلشکنجه او را در  نیبود، از ا میسرش را با گرز گاو سار بکوبد، اما چون دلرح

                                                           

  : است نیآمده است چن) اعت قن لتیفضدر ( هفدهم از باب سوم گلستان  تیکه در حکا تیاصل ب، است يمصراع از سعد -  84

  .خام ةنقر کهشلغم پخته به  ----- سوخته را  ریفق ابانیدر ب
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فـوراً بـه    يو یارغـوان  ياو گونه ه دیبر  نیگـُل با تبرز ۀوجدانش معاف ساخت و گردنش را مثل دست

 .عدم شـتافت  يبه داالن کاروانسرا کراستیو  برداشتدون  ياینامبرده هم رخت از دن. دیگرائ یزعفران

 قـتش یحق. ( اعـال سـرخ کـرد    یروغن کرمانشـاه  يشده، سرش را تو نطوریا دیشاه هم که د یشاهقل

چون بادمجان دور قـاب   اما. هدانجام بد یرا در روغن محالت عیعمل شن نیا خواستیکه اول م نستیا

گرفـت   میستوده بودند، باالخره تصم اریبسرا  یروغن کرمانشاه 85پرورش افکار يهایدر سخنران نهایچ

را کـه   یمحـالت چشـم بپوشـد و اجنـاس کرمانشـاه      يشـکر و  ریعمامه ش يآقاها یاز معامله با حاج

کرده و گفته اند در روغـن   دیترد نیاز مورخ یبعض نکهیاما ا. برساند بمصرفمسقط الرأس خودش بود 

 نیـ ابطـالن  . ما اسـت  یخیو تار یلکه دار کردن افتخارات مل يبود، بهتان محض و برا ییکایآمر ینبات

بـا   یخواندگ برادر ۀغیکه در آنزمان هنوز بموجب قرارداد سه گانه، ص افتیدر توانیم نجایرا از ا يدعو

خـود بسـوزد و    مـان یپبـرادران دوسـت و هـم     یـۀ بـد و کل ک يتا دلشان بـرا  مینخوانده بود هاییکایآمر

روغن پنبه دانه و  شیو بجا بروندبرادران خود کش  يزیاز ناپره يریجلو گ يکشور را برا نیا يروغنها

سـر   نکـه یچه دردسرتان بدهم، پـس از ا  ،يبار .)به خوردشان بدهند گریبزرك و کرچک و مزخرفات د

 ةسـرخ کـرد   ینـ یزم بیو دورش سـ  يجعفـر  مشـت  کیـ چـاك دهـانش    يخوب سرخ شد، تـو  اروی

 لیسـب  يبود بـرا  هایپرتقال ۀرانیو مقاومت دل نیاز جنگ خون یحاککه  يگذاشت و با نامه ا یاسالمبول

 .داشت لیگس مخصوصبا چاپار  شاهیعل

  

  

  

   

                                                           

 دیمردم و آشنا ساختن آنها با مظاهر تمدن جد اطالعاتگرفت به منظور باال بردن سطح افکار و  میدولت تصم، در دوران رضاشاه -  85

 ياطالع را برا اهلاز  یدهد و جماعت لیتشک یسخنران ۀجلسات شباندر سراسر کشور  رانیا یخیتارو  یو ادب یفرهنگ یمبان زیو ن

 دانیبه م لیاز آب در آمد و تبد يگرید زیچ  جلسات نیاما در عمل ا --- ادامه در صفحه بعد  .مجالس دعوت کند نیدر ا یسخنران

هرگز آن  جهیافتد و در نت شیپ گرانیز ددر ثنا خواندن ا دیکوش یاز سخنرانان م کیشد و هر  یسرائ حهیو مد یمسابقه در تملق گوئ

  .داشت، حاصل نشد هایسخنران نیا لیکه دولت از تشک يمقصود
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 سر قانون خودمان آمد؛ ه چه ب مینیبب حاال

 

را تـوپ   اسـمش و  دیـ مرشد هـم پر  شاهیز دهن زمزم علصدا کرد، ا یکه قانون در رفت و تلپ همانوقت

قـانون   گرید یمعن کیشناس و زبان شناس و سرشناس معتقدند که  شهیر ياز علما یبعض(  .گذاشت

فرانسـه   Tubeبـا   شـه یهمر یلوله است، و لغت توپ فارس ندیگویم Canonne یائیطالیکه به زبان ا

و تـوپزدن و   دنیـ و توف دنیو تپق دنیتوپو افعال  یتوپ شیچنانکه توپ پارچه و ر باشد،یلوله م یبمعن

 Tafungو توفاناج و لغت توفان و طوف و  تفوختنو  دنیتفت دنیو تفکار دنیو ترق دنیتپاندن و توفان

 .استاصل آمده  نیاز هم Typhonو  ینیچ

وجـود   بـه قانون و اهن و تلپ و تلپ و تلوپ و تاپ و توپ  يصدا دیاز تقل قتیلغت توپ در حق کنیول

ـ  قمقمهکه و سکسپهلو و سرما سرما و باقرقره و بادبادك و  نهیس: آمده و مانند لغات پـدر و   یو غوره ب

که الم چون چون اولش مقصور بود عطف بـه واو شـد و    قیطر نیبود با یدر اصل تُلُپ رایز .ستیمادر ن

و در  دیـ گرداض منتظر خـدمت  و بعداً بعنوان اعتر دیفاجعه لب ورچ نیمهمله هم در اثر ا ۀمجهول يای

 نکـه یا بعلت .گشت قانون نیوجود گذاشت و جانش ۀلغت توپ پا به عرص نجایشد و از ا "توپ " جهینت

زبانشناس شک نمـوده و   علمااز  یبرخ. بود تیحساس و دل نازك و مستعد قلب ماه اریلغت مزبور بس

ـ    "طوب  " به شکل است ستهیمناسبت شا نیسره است و با یگفته اند که عرب در  کنینوشـته شـود ول

 . )واهللا اعلم بالصواب. میضبط کرد "توپ  " مشهورو آنرا بشکل غلط  میزد ایما دل بدر نجایا
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بـر خـالف    آنهـا  ۀچون هم گریاز طرف د دند،یدمق گرد اریاز عوض شدن اسم قانون بس یپرتقال يزنها

مرد را نشناخته و با او  که يان، هر دختراز زن ": کندیم هیسفر اعداد که به فاتحان توص یۀآ حینص صر

بلکـه هـزار جـور     شناختند یم یخوبه بنه تنها مردها را  86  ".دیدار خود زنده نگاه يهمبستر نشده برا

و متعه  غهیبعنوان ص دندیترس رفت، ینم سرشانکاله  یآسان نیهم با آنها کرده بودند و به ا يکثافتکار

از  نیهمچن فتد،یو باالخره گذارشان به بازار برده فروشان ب بشوند ریو برده بدست مسلمانان اس زیو کن

بکنند و بعـد بـا چنـد     هیهرمز را تخل ةریگرفتند که جز میپشت جبهه تصم تیتقوو  يتوز نیلحاظ ک

ـ ا. نـد یبنما ریرا تسـخ  شـاه یعل لیسـب  تخـت یمرتـب پا  يگـازانبر  ۀحمل در  يبـود کـه چـون مـرد     نی

خـود   یالبوقرق دخت را بـه سـرکردگ   راحتدا را بجا آوردند و با دل شکر خ شد،ینم دایدستگاهشان پ

 ۀنقشـ  يگذاشـتند و از رو  یکرجـ  يو تـو  دندیچیپنمد  يکرده ال Kidnapو شبانه توپ را  دندیبرگز

از  پس .گرفتند شیبود راه هندوستان را در پ دهیپر یبکل رنگشکه  وم مغفور واسکودوگامامرح یجنگ

و حق به حقـدار   آمددر  یهنیم شیدراو ریبه تسخ اریو تمام ع اریاز اغ یخال هرمز ةریجز شآمد،یپ نیا

  .دیرس

برپـا   یمفصـل و جشـن   دیـ اعـالم گرد  رهیـ در سرتاسر جز يابد یحکومت نظام یشیلحاظ سوق الج از

کردنـد و چـرس و    تنـاول خـرده و آتـش    شهیکردند و ش یو هنر نمائ دندینمودند و آنقدر زدند و رقص

 يهـا  شهیو ش تینرخ کبر اهیدر بورس و بازار س کهیبطور .بود دایکه آنسرش ناپ دندیشک يبنگ و نگار

چاپـار   شـاه یآنـروز، نطربـوق عل   يفـردا  .کـرد  یترقـ  یبطرز فاحشـ  ينگارو چرس و  يمونادیو ل یبغل

 را هایلچیشاه بار عام داد و تمام ا. برد شاهیعل لیسب شگاهیالبوقرق سوم را به پ اساالریمخصوص، سر در

سرپوش را از  نکهیبنافشان بست، بعد هم يریپ یبا شکم ناشتا شراب ب اول. دعوت کرد لیتا سب لیسب

بـود   شـده پخته  یکه با روغن کرمانشاه هیالبوقرق سوم برداشتند، چنان بو و برنگ اغذ ةدیبرسر  يرو

بزرگشـان   ةرود کوچـک،  ةبود که رود کیکه آب در دهن حضار جمع شد و نزد دیدر فضا پراکنده گرد

البوقرق سوم زد و  ةدیسر بر يرو داشت،که در دست  یزرانیخ يبا عصا شاهیعل لیرا بخورد سپس سب

  :گفت

                                                           

  .دیدار  نگاه  خود زنده  يبرا  ، و با او همبستر نشده مرد را نشناخته  را که  يهر دختر  و از زنان   - 18آیه  30سفر اعداد  -  86
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 هیـ  نـد، یبیجف غالغ تُک زده هاش ب هی نیبا ا زایباس چه چ یمشوما ره خدا بسر شاهدس کو آدم  " 

پـا شُـدس؟ شـوما     یگرگـ واسکه دوگامس شُـلس ئـو بـرا مـا چـس       نیا نیادم  ریزه به دون نگفتم، ز

گمبرونس، خُبـه   ایکو عنبرونس  دونمیمیزبونمس، ن یکو اسمش تُک يبندر نیا حاال .ادیمین دونیباور

 یشـاهقل  کهیمرت نیا .ندیبگذار شاهیعل لیسب يفردا اسمشو بندر نیباشد، از هم خوادیم یچ هر گهید

کـو   یخـدمات  یکو بپزد، بـه پاسـ   دسبل یخوب نیکردس ئو غذاها به ا یونینما نیبه ا یشاهم که فتح

  ".کارش یپ بــِرِدما تا  يدربار يتو آشپزخونه ا ندشیکردس بفرست

 . برد پناهقاپو  یزد و به حرم خود در عال یخودش را به شغال مردگ د،یرس انینطقش بپا نکهیهم

 یمـ  بشُـر و انبساط آراست، زر و گوهرش بـر سـر افشـاندند و بـه      شیبزم و نشاط و بساط ع مجلس

کلـه پاچـه و    شیناهار هم فرمان داد از بازار لنجان بـرا  يبرا. کرد امیق یو استماع الحان و اغان یارغوان

دربار صادر شد و بـه ملـت    یۀصبح ابالغ فردا .اورندیآن زمان بود ب یمل يغذاهاو جگرك که از  یرابیس

آمـده بـود،    رونیب متریلیم میه نعندماغ ذات ملوکان امروزمژده داد که هر چند از فرط اضطراب  بینج

معتقدنـد کـه نقاهـت     هایبخش است و دام پزشک باشـ  تیرضا همرفتهیرو حضرتیاعل یاما وضع مزاج

صادر کرد قشون ظفر نمـون را بـا    یونیفرمان هما شاهیعل لیبعد سب. خواهد شد مرتفع يملوکانه بزود

 تیـ تقو یوحشـتناک افراد بطرز  یهنیمو غرور  دیکه بزك شده بود سان د شیجلو عکس جوان زیو ت عر

 و افـت ی لیتو لب رفتنـد و کنفـرانس بنـدر چـاه تشـک      شآمدیپ نیوقت، از ا یۀراق ۀدول معظم اما .شد

 : بموجب منشور بحر عمان قرار شد 

   .کنند ریتهاجم را بدهند و تفس ۀدست و روشست ینیراست و حس فیتعر اولَندش

  .ونددیبپ الیخارج شود و به بلوك ر نگیلممالک محروسه از بلوك استر دومندش

 دهـد  یمـ  نفـت   يدمـش بـو   ریکه ز شود یم دایدر مازندران پ "نفته موس  " ةهر چه پرند سومندش 

  .باشد یجنوب انیملک طلق کشور گشا

سـخت   مجـازات شـده مـورد    ياقتصـاد  ةمحاصر کیمستملکات پرتقال در خاور دور و نزد چهارمندش

 .واقع گردد
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محروسه  ممالکدار  تیصالح مچهیبه مقامات ن ادگاری یتوپ خودشان را دو دست هایرتقالپ پنجمندش

 .واگذار کنند

 .بگذارد یدولت پرتقال اسم خود را دولت نارنگ آخرندش،

 .که نشد نشد دایو توپ پ یپرتقال ةمتجاسر ياز زنها ياثر گریمتأسفانه هر چه دنبال آنها گشتند، د اما

 :دیوشت توپ خودمان بشنودو کلمه از سرن حاال

 Goaگـوا   بندرهوا وارد  یرفتند و رفتند، ناگهان ب نطوریبا حال زار و نزار هم یپرتقال ةمتجاسر يزنها

 خروسمثل  سایو ناقوس کل ختهیراه ر مهیفراوان سر راه و ن يبهایکه صل دندیکمال تعجب د با .شدند

کرده بودند و  دشیتبعکه  87تهران ةریجز ۀارقالبط قیاالغ بطر وریمحل مترنم است و آذر چسنف ب یب

نموده و  يسویبر ده هزار نفر را ع بالغ يدم علَم کرده و عده ا نجایچه به سرش آمده، در ا دانستندینم

 يو طبقهـا  یحیپوست مس اهیس روانیاز پ یبا گروه انبوه نامبرده .بود افتهیبمقام اسقف االساقفه ارتقا 

و  نیو فوفـل و فلفـل و هـل و دارچـ     لهیو روغـن شـمبل   لهیو بل لهیو هل لیجبزنو  لیو نارگ یگُل رازق

البـوقرق دخـت    خـدمت  .آنهـا آمـد   شوازیو زردچوبه و زعفران و تبرزد و صبرزرد به پ رانیمامو  لیازگ

من آمده ام بـا   دیفرمائیمالحظه م چنانکه عالم سالمت باشد،  ۀقبل ": ادب بوسه زد و عرض کرد نیزم

نجاتشـان دادم و بـه    یو شرمگاه پرست یو بت پرست یگمراهمردم نشستم و از  نیا يپا ریخون جگر ز

 دیـ کن 88که دوباره آنها را چراغپـا  دیآمده ا یقانون لعنت نیحاال شما با ا کردم،دعوتشان  يسویع شیک

 یامو تم ": داده است يچه دستور هیدر سفر تثن هوهیکه  دیدانینم مگر د؟یمنحرف ساز راستو از راه 

 شـان یا انیو خـدا  دیهالك ساخته چشم تو بر آنها ترحم ننما کندیم میبدست تو تسل هوهیقومها را که 

 89". تو دام باشد يرا عبادت منما، مبادا برا

                                                           

 رهیرا جز کیدوازده بخش کرده و هر  بهرا  یاسالم يآنان تمام کشورها. است یلیاسماع نییمربوط به آ " رهیجز "اصطالح  -   87

  .امام بود ۀفاصله فرود مرتب یو ب انیلیاسماع یمقام مذهب نیباالتر رهیجز آن "حجت  "با لقب  يمرد رهیدر هر جز. بودند دهینام

جهت چراغپا  نیآنرا از ا. ستدیدو پا با يروو  داردیبرم نیکه دو دست خود را از زم یاسب است هنگام ستادنیچراغپا حالت ا - 88

رم  ای جانیو ه یحالت در موقع سرکش نیا. ساختندیحالت م نیبد ینتیبلند ز يچراغها یۀاسب را در پا ۀکه معموالً مجسم ندیگویم

  .رودیبه کار م یسکردن ک منحرفکردن، گول زدن و  ییهوا یچراغپا کردن به معن نرویاز ا. افتد یاسب اتفاق م کردن
  7و  6 يها هی، آ9باب  ،ینب يایکتاب زکر ق،یعهد عت -  89
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پتـه   ایـ و  دیـ برداربه چاك و دست از سـرمان   دیهر چه زودتر بزن ایکه  نستیکه دارم ا یخواهش حاال

از خـر   نکهیا ایبرد، و  نخواهداز شما جان بسالمت بدر  کنفری نصورتیاندازم و در ا یآب م يتان را رو

 Pater Noster 90 ۀتوبـ  يدهن دعـا  کیتا  میبرو سایبه کل یو همه دسته جمع دییایب نیپائ طانیش

زهرآلـود و خانمـان برانـداز     غـات یتبل ریتـأث  ریـ ز ریدر نظر داشت که شخص اخ دیبا( ". بخوانم تانیبرا

 بـر را زائد و  حیمذهب مس گرید يواقع شده بود که تمام دعاها Bogo miles لیبغوم يمانوملحدان 

 .)دانستند یو شر م ریبه دو منشأ خ دهیخالف عق

 

 

 * 

  

 

: و گفـت   دیگردانترش  يخشمش بجوش اندر شد، رو گیسخت دشخوار آمد، د نیدخت را ا البوقرق

االغ نـداده   وریلقب ب خودتبه  خودیکه ب نمیبیحاال م ؟يادب کرد ۀبه قانون اسائ ر،یزبانت را گاز بگ "

 .شـود ینفـر م  کیخودت آنها ده هزار و  باو  کنند یکه به تو اقتدا م یالبد امام ده هزار نفر هست ،يبود

چـرا خوابـت    پـس  یدان یم یو بعد هم اگر الالئ میاز شما مشورت کن میا امدهیرا بدان که ما ن نیا اما

کـه قـانون بـا     يفراموش کـرده ا  ایگو ما دام نباشد؟  يمذهب شما برا کجا معلوم است که از برد؟ینم

  ؟یکنینازل م هیآ میبرا تورات که از  يشده ا يهودیتا حاال  یاز ک یماست، وانگه

: کـه   نوشـته  سرکار  حیراجع به ظهور مس نیباب نُهم بب ینب يایرجوع کُن به کتاب زکر نصورتیا در

و خـون  . خواهد سـاخت  منقطعرا  انینیاهد نمود و حشمت فلسطدر اوشدود جلوس خو يحرامزاده ا"

                                                           

90  - Pater noster ما  یپدر آسمان يا ": است  انیحیمس ۀروزان يو آن عنوان دعا "پدر ما  " یبه معن ینیاست الت یبیترک ..." 

  ) 15تا  9 يها هیفصل ششم، آ ،یمت لیانج(
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بهتـر از خـود    چکسیهـ   91".شیدنـدانها  انیـ خـواهم آورد و رجاسـاتش را از م   رونیاو را از دهانش ب

 يهـوا  پـس  .شـده اسـت   دایـ پ منافعکه تضاد  یاند، مخصوصاً وقت ختهیرا نر گریهمد يآبرو غمبرهایپ

   ". یزنیمعلق م یلوط يبدان که جلو. خودت را داشته باش

از  نداشـتند مربوطـه را   يکوپنهـا  یپرتقـال  نیهم سر قوز افتاد و چون متجاسـر  وراالغیبن ب آذرچسنف

اُمـه بکننـد    کـه بـود   کیـ هـا انداختـه بودنـد و نزد    فهیخود که آب در دهان ضـع  يشکشهایپ لیتحو

متجاسـره   ةمهـاجر  ةرفـاج  يزنها یرسم ریغ ةآلبوقرق دخت که سرکرد گر،یطرف د از .کرد يخوددار

بـه   چون .دیآمد سخت واچرت شیپ نیبدهد از ا لیدولت پرتقال آزاد تشک نجایکه در ا خواستیم وبود 

را گرفتـه و حـاال    تیحیمسـ   غیـ تبل 92یتُرکـ  سکُ ۀجلو بهان وراالغیکه آذرچسنف بن ب افتیفراست در

 . ردیاش بگ خیبه کار بزند تا  يتازه ا رنگین دیبا ریناگز

ربـع   فـاتح دولت پرتقـال وجـود نـدارد و پادشـاه      گریکه د دانستینبود و هنوز نم استمدارین سچو اما

احضـار ارواح هـم    مجـالس در  یو حتـ  دهیو هفتاد کفـن پوسـان   دهیرحمت بسر کش غیمسکونش هم ر

دستور داد توپ را کنار بنـدر   ابتدا. افتد که روح آن بزرگوار شادروان را حاضر بکند یبصرافت نم یکس

 :کرد یوراج نطوریا دورگه ریز يصب کردند، بعد دستش را پر کمرش زد و با صدان

بـه   هنـد  ۀهفت پرکنـ   93ي هکفلم يمحترم پرتقال آزاد هستم و برا ةندیمن نما د،یبگو تانیجانم برا "

 يخوشـباور و احمـق و توسـر    ایـ دن ایـ که مـردم دن  میافتیتلخ، در ۀدر اثر سالها تجرب ما .آمده ام نجایا

ما از حماقت مردم استفاده  اگر .خر تو خر است ایدن نیو همچن باشدیعقلشان به چشمشان م ورند خو

کور شود و دندشان نرم، اگـر شـعور دارنـد بزننـد و پـدرمان را در       چشمشان. ستیگناه از ما ن میکنیم

 بـه حـق  صـورت   خـود یموقوف، ب یبه کفش دارند و قلدر پرستند پس فضول یگیحاال که ر اما .اورندیب

ـ  " ۀو بـا قصـ   مینینشـ  ینم کاریما هم ب آخر .ندارند دنیحق نُتُق کش رایز رند،یجانب بخود نگ ـ  یب  یب

و مـرده   يگریبه گذشت و فقر و فاقه و صوف بیآنها را ترغ چنان .کرد میسزشان را گرم خواه "گوزك 

                                                           

  7و  6 يها هیباب نُهم، آ ،ینب يایکتاب زکر ق،یعهد عت -  91

  .وجه ینامعقول و ب يها بهانه یبه معن "یلیاسرائ یبن رادیا "است مترادف با  یبیترک: یتُرک... ك يبهانه ها - 92

  ) نیفرهنگ مع(  ختنیرا در کف دست نهادن و به دهان ر يزیچ: کفلمه کردن -  93
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 یدسـت  دیبا ند،یودستشان بگذارند و بگ يکه دست رو میکنیم يخور يتوسرو وافور و  هیو گر یپرست

 میآمـوز  یبه آنها م ایتَرك دن ما .دست، دست ما خواهد بود نیاما ا 94بکند،  يو کار دیآ برون  بیاز غ

  95.اندوخت میو غله خواه میو خودمان س

   ) حضارکف زدن ( 

 ایـ  خونـآلود و  ةقدار ایگرز  ایتُپـُز  کیعرض اندام بکند،  خیتار نکهیا يبرا شهیهم د،یبگو تانیجانم برا

 فیبالسـ  یانا نبـ  ": دیفرمایم نییالنببرهان قاطع است، چنانکه حضرت خاتم  یبمب اتم ایتوپ و  ۀلول

" . 

بزنند و  نهیو س بخوانند 96یکوراغل یه هنیم ایشاه  ایچند نفر رجاله الزم است که به اسم خدا  آنوقت

 .بنـد یبهشت بفر دیدوزخ و ام میو ب اشتلمعوام کاالنعام را با  ةبکنند و تود یخود را نگهبان قانون معرف

 يو بـه پـا  . کردشکمش است کورکورانه از آنها اطاعت خواهد  ریشکم و ز ریگمنام هم که اس ةتود نیا

  . شود یعوض م خیتار قیطر نیبه ا. رودیخود به کشتارگاه م

 .)ماست زیمسلخ عز هنیم: دندیو هورا کش زدندحضار کف (

 یمادر قحبگـ  وها  یها و سست یوقاحت ها و پست نکهیا يبرا شود؟ یر متکرا خیتار فیچرا علم شر اما 

خودشـان   يهـا یکثافتکار بـه و  تراشـند  یقلدر نم پرستند، یجانوران بت نم. شود یبشر هم تکرار م يها

و  حتـر یکـه وق  يشده، هـر قلـدر   نوشتهبشر با خون  خیصفحات تار. ندارند خیتار نیهم يبرا بالند ینم

                                                           

  : آمده است تیب نیمصرع از حافظ است و در ا -  94

  .بکند يو کار دیبرون آ شیاز خو يمرد -----  یاست ز عشاق، بود کز طرف یلخا شهر

  

  :در گلستان ياست از سعد یتیاقتباس از ب - 95

  و غله اندوزند میس شتنیخو ----- به مردم آموزند  ایدن ترك

  

خواندن  یاما در عرف عام کوراوغل. قبل نیبا ا است یپهلوان يهایو جوانمرد هایریو داستان دل یمعروف ترک ۀنام حماس: یکوراوغل -  96

 .الف زدن و گزافه گفتن است یبه معن
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 زیـ عز خیتـار  نیـ صـفحات ا  در اورد،یـ را در ب مـردم کشتار و غـارت بکنـد و پـدر     شتریبدرنده تر باشد 

 .شود یم دانیتر است و به اصطالح نامش جاو چسانه

ـ ا .برنـد  یهـم او را بـاال مـ    تیالوه ۀبدرج یو حت چسبانند یهم به دمش م "عادل  "لقب  یگاه از  نی

تـازه   يهـا  رجالـه خـواران   زهیـ کـه ر  يا آنوقت موجودات احمق وازده. اشرف مخلوقات است صیخصا

 قیـ شکم خودشـان تطب  ریزرا با منافع شکم و  عیوقا انیو جر کنند یقد علم م باشندیم دهیبدوران رس

 نیـ ا ۀکارنامـ  يو حماقتهـا  اتیـ جنا يروپرده  هیپر طمطراق و سجع قاف ةبا جمالت چسبند دهند، یم

ـ ا بـه  .ندگذار یو اسم خودشان را مورخ م اندازند یقلدرها م  شیخـوب . دیـ آیافسـانه بوجـود م   قیـ طر نی

که از مطالعه اش انسان از  نستیا خیتار ةدیفا تنها . گرفت شود یکه افسانه هم درس عبرت نم نستیا

 یبرخـورد دائمـ   نیـ هر زمان که آدمها به هم برخـورده انـد، ا   در .شود یم دیبشر هم ناام ةندیو آ یترق

اش که قلـدر و   هیاست ملت همسا دهیتمدن رس ۀکه بدرج یهر ملت آورده،کُشت و کُشتار ببار  شهیهم

کـه   نسـت یهـر نسـل ا   تیخاصـ  .را به باد داده اسـت  شیبود به آن حمله کرده و هست دهیورمال پاچه 

 اتیرومان است که به تناسب مقتض ایو  فاجعه کی خیتار عینسل گذشته را فراموش بکند، وقا شیآزما

کرده اسـت، امـا    يبهره بردار یخیهرج و مرج اسناد تار انیم ازودش خ ۀقیمطابق سل یوقت هر مورخ

علـت بشـر را وادار    نیبه هم آموزد، یبما م يتوز نیو ک یو درندگ یپست درسفقط . به ما ندارد یربط

امـروز بمراتـب خطرنـاکتر از     کتـاتور یامـا د  کند، یفقط الفاظ فرق م. رو به قهقرا برود شهیهم کنند یم

  . است شیر سال پهزا کتاتورید

 ).د حضارکف زدن ممت( 

بلبـاس   کـه مشـت گـرگ اسـت     کیبهانه و افزار دست  حیهم تجربه بما ثابت کرده که مذهب مس باز

انگشت شمار مثل  ۀدست کی رایز .آورند یببار نم يگریثمر د نهیدرآمده اند و جز تخم نفاق و ک شیم

حرص و آز و شـهوت و   دیتائ يبرا.) کرد وراالغیب بناشاره بطرف آذرچسنف ( خودمان  ۀاسقف االساقف

تصـور کـرده انـد کـه همـان       يقهار يو خدا ینامرئ یائیاند دن آمدهخودشان  یوجاه طلب يخودپسند

 هیـ خـود آ  انیسود و ز يدستگاهند و برا نیگردان هم هیو تعز ندهینما آنها .پست آنها را دارد التیتما

تا موجودات را تا ابد پست و احمق و گدا  سازندیهم م طانیبا ش فتدیب شیو پا اورندیماز زبور و تورات 
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و تخـت   تـاج  یمـدع  یزاهد و عابد و مسلمان حت انیآقا نیقوت گرفتند، ا نکهینگهدارند و هم عیمطو 

  .شوند یهم م

در نظـر   ياسـتعمار  اسـت یاگرچـه مـن از لحـاظ س   .ما هسـتند  یپا دشمن خون کیمناسبت  نیهم به

 رایـ ز پوشم،یچشم م یبکل نکاریا ازبکنم، اما حاال که سر قوز افتادم  تیرا تقو یمداشتم که شعائر اسال

 .ندارد یرنگ شمانیپ یمذهب چیه يحنا گریو د میا دهیگرو نکمیما از ته قلب به مذهب ل

و  مسـجد و آخونـد و خاخـام و    شیبـه کشـ   یاجیـ احت گریاگر خدا وجود داشت د د،یبگو تانیبرا جانم

 .الزم نـدارد  یانجیـ اسـت و م  یپرستش ما محسوس و در دسـترس همگـ   مظهر .ودنب سهیو کن سایکل

  . است ازین یهم ب غیاز تبل یحت

  .دینه آنکه عطّار بگو ----- دیآن است که خود ببو مشک

و پاسـبان   زنـدان  نهمهیا گفت، یاگر مذهب راست م. الزم دارد غیتبل شهیآنچه مشکوك است هم چون

و  نیـ د رایـ نداشـت، ز  وجـود  یو مـذهب  یبیصـل  يو جنگها نهیو قشون و ک مارستانیو ت مارستانیو ب

مـردم را فـراهم نسـاخته و جـز      يروزو تبـه   یتا کنون جز موجبـات بـدبخت   شیدایپ يمذهب از ابتدا

 .و اساس موهوم بود هیاز پا آنکهنبود، چه  يگرید زیو آلت خر کردن مردم چ يدکاندار

 

هـا و   یبدمنش از .ستیدفع فاسد به افسد ن يتمنا لیذهب جز از قباز راه م یآدم بیتهذ يتمنا اساساً

است  یدروغهائ نیبزرگتر یمذهب مانیا .است یمذهب مانیاز همه فاسدتر همان ا ،یآدم يهایکثافتکار

بـه   فقـط  .است که به سر خودش گذاشته اسـت  یکاله نیخود قالب زده و گشادتر ۀتبرئ يکه بشر برا

  .اند دهیکوش آنان ةزمان در خر کردن مردم و سوار شدن بر گُرد يبه اقتضاآن  ندگانینما لهیوس نیا

تعصـب   شهیهم مینیبیم برعکس از شرارت بشر بکاهد؟ قهیمذهب است که توانسته باشد پنج دق کدام

 ایـ  شیکشـ  یانجیـ م کیقرار داده و  زیآو دستمقاصد خود  شرفتیپ يو خرافات و حماقت بشر را برا

مـا   مـذهب  .بخنـدد  ششـان یدوزخ بردارد و به ر میو ب بهشت دیکاله مردم را به ام آخوند الزم دارد که
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و آلـت پرسـتش    دیکن یم که مشاهده  باشدیاهللا عنه م یتوپ رض نیلذا قانون ما ا. الزم ندارد یانجیم

 .ما است

 :خواندند یداشتند دسته جمع یکه از مسلمانان دل پر خون یپرتقال ةزنان فاجر( 

 است یدر توپ پرست نیکه د يکرد نیقی ----- ستیکه توپ چ یدانستگر ب مسلمان

 داریشد پد یقیکز آن کفر حق -----  زاریگشته ب ياسالم مجاز ز

 97؟یخود گمراه گشت نیکجا در د -----  یکافر ز توپ آگاه گشت اگر

مـا فـاتح    عـد ببـه   قهیدق نیاز ا دیکنیچنانکه مالحظه م ،یاسیاما از لحاظ روش س د،یبگو تانیبرا جانم

نبردنـد و   شیاز پـ  يو کـار  بودنـد سالها مشغول مطالعه حمله به هندوستان ، سرکردگان. میهند هست

 ئـت یه بیـ مـا دسـت بـه ترک    کنیول انداختندلندهور زانو زدند و سپر  شیمشت درو کیآخرش جلو 

 تیـ پرسـت شـما تقو   هنیمـ  ۀو مهاراجـ  نگمیـ ل مـذهب و  یبر عکس از غرور ملـ  م،یزنیشما نم ۀحاکم

تـا   میشـمار یشـما را عجالتـاً محتـرم م    ینیو عنعنات د يکه استقالل ظاهر یمعن نیا به .کرد میخواه

خواهد بـود و   مادست نشانده، غالم حلقه بگوش  ۀدستگاه حاکم رایز. میاوریپدرتان را در ب میبتوان بهتر

 .باشد یما نم ةبعهد یتیمسئول چگونهیه نصورتیدر ا

 

                                                           

 یاصل يها تیب. داده است يرییاندك تغ آنهابه مناسبت مقام در  سندهیاست و نو يمحمود شبستر خیاز گلشن راز ش اتیاب نیا -  97

  :است نیا

  است یرستدر بت پ نیکه د يکرد نیقی -----  ستیکه بت چ یگر بدانست مسلمان

  داریشد پد یقیکه را کفر حق -----  زاریگشت ب ياسالم مجاز ز

  يخود گمراه بود نیکجا در د -----  يآگاه بود نیمشرك ز د وگر

 .است امدهین گریکدی یها از پ تیب نیگلشن راز ا در
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 محصـوالت  ۀدر عـوض، همـ   دیـ با دیهسـت  يچون شما ملت پست عقـب افتـاده ا   ،دیبگو تانیبرا جانم

 ۀو ما بموجـب برنامـ   دیبکن میالمال کفر ما تقد تیبه ب یخودتان را دو دست یآسمان يو باال ینیرزمیز

و  ینضـام  يو جـاده هـا   میبسـاز  دیجد ستمیسبا  یزندانهائ تانیبرا، میکرده ا میکه تنظ يهفت ساله ا

 نیهمچنـ  .را کنترل بکند و نظامتان در دست ما باشـد  پولتان یخارج يبانکها م،یت بکنفرودگاه درس

و خمپـاره و   تفنـگ تا تـوپ و   دیاز ما بکن یقرض هنگفت دیبا دییدر آ یملل مترق ۀدر جرگ نکهیا يبرا

ما  نید ریتا ابداآلباد ز قیطر نیاو به  میبفرست تانیخودمان را برا يکهنه و بنجلها ةوازد يآتشخانه ها

 د،یـ بگو تـان یجـانم برا ) 98کـار  دیـ با کـرد کنند بزرگـان چـو    نیچن: حضار کف زدند و گفتند. ( دیبمان

 يدارم که پرتقالها یوجدان تیمن شخصاً مسئول و میشما آمده ا دنیدوش يما برا: نکهیمـخلَص کالم ا

بـاد   زنـده  .دیـ خـود دان  گـر یبفرستم، حاال د زمیعز هنانیهم م يبراهند رامصادره بکنم و  ۀهفت پرکن

 نگم،یـ مقدس ل مذهبالبوقرق دخت آباد، زنده باد  تیدهر وال ۀپدر تاجدار و نابغ 99مهاراجه کاپوت واال

پادشـاه   ۀتنـ  نییبـه پـا   فتدیب يشتر ۀمفتخوار و مرده خوار، آکل شیمحو باد کش. سایبر کل اهیمرگ س

 "... پرتقالمان، 

ـ   وهندوها را چپـو کردنـد    يایو تمام تُـحف و هدا ختندیمهاجره هم ر ةمتجاسر يها فهیضع  شیبـه ن

و  نـد یبانگ نماز نگو مؤذنانآخوندها بر منبر نروند و  گریسپس البوقرق دخت فرمان داد که د دندیکش

 شیبر کـ  دیدر کوچه و بازار مذاکره کردند که همه با نیهمچن .ندیبه ذبح اغنام اقدام ننما قیخال ریسا

المجلس  یامر کرد ف، خود ياثبات مدعا ينشوند، و برا گریکدیمعترض  وباشند  شیخو يآباء و اجداد

 ۀقبالهمانجا که  St. Masochسن ماسوخ  يسایاسقف االساقفه را در جلو کل وراالغ،یب بنآذرچسنف 

                                                           

  .کردند نیتضمخود  اشعارشاعران آن را در  اریضرب المثل شد و بس ياست و پس از و يمصرع از عنصر نیا -  98

سرشار که در  یبود با ثروت يهند يها راجهاز  یکی يو. مهاراجه کاپورتاال است ةشد فینام صورت تحر نیا: مهاراجه کاپوت واال -   99

 میعظ یو شهرت افتی یبزرگ حضور م يها ییرایو پذ یدر تمام محافل اشراف 1930 ۀدهو در حدود  یاز جنگ دوم جهان شیدوران پ

  .ه و نامش بر سر زبانها بودبه دست آورد
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شده بـود، در قـاب    نازل یکه سر کوه طور به موس یفارس را به عنوان الواح جیخشت خام سواحل خل

 .ختندیدار آو ۀچوبپوستش کاه چپاندند و به  يسر رف گذاشته بود، توطال گرفته و 

بـا   فـوراً نمـود و   رانیـ ط وراالغیـ مرغ جان از قفس تن آذرچسنف بن ب ر،یجبران ناپذ ۀعیضا نیاثر ا در

 ياز ترس البوقرق دخت جرأت نکردنـد کـه بـرا    روانشیده هزار تن پ یحت کنیول .مالئک محشور شد

 .بعمل آورند یاقدامات مقتض هیال یموم ةجناز یائیموم

 نجـا یما که در ا مرشد، دینخواهد کش يرید ": سنگ قبرش نوشت يبا زغال رو یمست یلوط همانشب

تـا کمـر    کـه یآورد، بطور یدر مـ  اسـت خواهد کرد و پدر هر چه قانون پرست  امیبه خاك سپرده شد ق

الـدوام بـه    یعل وراالغیآذرچسنف بن ب مرحوم". بر پدر باور نکُن لعنت. هد زداسبش در خون موج خوا

معتبـر بـر    فیو چند تصـن  نمودیآبدار بر لوح اعتبار نقش م اشعار یو عبادت مشغول بود و گاه اضتیر

 .گذاشت ادگاریاوراق روزگار ب

 اریبسـ  قـات یتحقسنگ قبر خود را بـا   ۀخچیکه در نظر دارد تار فرمودیاظهار م اتیدر زمان ح شهیهم

ممالک محروسه عـرض   ادبکند تا در مجامع علم و  یبطور مقاله قلم فیحفۀ االزاجعنوان ت ریز قیدق

را بـه   ریفقـدان جبـران ناپـذ    نیـ و ما ا نداداجل مهلتش  کنیاندام نموده، نام خود را جاودان سازد، ول

  .مییگویم تیتسل خیتار فیو مخصوصاً به علم شر اتیادب

نسبت بـه   و دیجسارت ورز یتعال يفر گفت و به مقام بارکه چون البوقرق دخت، کُ دیاز آنجا بشنو اما 

 ادبانه بزبان راند،  یو آله و سلم کلمات ب هیاهللا عل یحضرت رسالت پناه صل

  : تیب

  را خطاب یبه بد کرد حاشا نب ----- ادب در جواب  یچو عاجز شد آن ب
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شسـتن   بـه  یکه زنگـ  " دانستیشد و چون نم اهیبرگشت و صورتش مثل زغال س ایاز دن ختشیر فوراً

  .دینبخش دهیزد فا شی، هرچه آب به سر و رو100" دینگردد سپ

بـه در   شده ضیو با دهن ح دندیجو یبرگ تنبول م کهیدر حال ،يهند یحیقضا، مردم ساده لوح مس از

 .معجـزه خواسـتند   الکفـاره حجـۀ   نیـ از ا شینید یاثبات ب يبرا ،101کردند یتُف قرمز پرتاب م واریو د

 يبا سـامر  معارضه يمعجزات صور، دیبگو تانیجانم برا ": ه گذاشت و نه ور داشت و گفتهم ن فهیضع

 یوحیـ قل انما انا بشر مـثلکم  «: ۀمیکر یۀشأن من در آن است که اصالً معجزه ندارم و بموجب آ. است

 .شما  مثلهستم  يبشر یمنهم ناسالمت »102یال

ـ   و سـت یکه ن شگاهیو نما اتریمعجزه ت که کنمیبه شما اخطار م، حاال که سر قوز افتادم اما  یدسـتگاه ب

شـرق و غـرب و شـمال و جنـوب را      يعلمـا  د،یگاه معجزه بخواه هر .پنداشت توانیرا ملعبه نم ینید

مـن   ةمعجـز  ياز غرب طلوع کنـد و آن علمـاء شـا    د،یآیکه از شرق بر م آفتابتا امر کنم  دیحاضر کن

و چرا به من بگروند و آنگاه صدق مقـال مـن    چونیکاالنعام بعوام  ۀپاراف کنند تا کافّـ وصحه بگذارند 

 ". نیرابعۀ النهار روشن و آشکار گردد، هم یف کالشّمس

 

و شـمال و   غـرب شـرق و   يبـه علمـا   یسنبه پر زور است و حاال دسترس دندیکه د یحیمس يهندوها

را  تیـ ب نیـ دلشـان ا  يوتـ فرو بردند و فقـط   یجنوب ندارند، سخت از رو رفتند و زبان در کام خاموش

  :سرودند

 ". حاکم دهن دوز اومده -----چس رفته گوز اومده  "

                                                           

  :است نیچن تیاست، اصل ب یتوس یفردوس میمصراع از حک -  100

  دیبه شستن نگردد سپ یکه زنگ -----  دیام دیناپاك زاده مدار ز

و  نیاست و در هند و چ نیپیلیو ف يهند و مالز یبوم اهیفلفلها که گ ۀاز دست دها،یب ةریاست از ت يدرختچه ا: تنبول -  101

 ادیبرگ تنبول ترشح بزاق ز دنیدر اثر جو. معطر دارد یطعم اهیگ نیا ةبرگ خشک شد. دیرو یم زین یشرق يقایاسکار و افرماداگ

دارد و در  میقد يبرگ تنبول در هند و پاکستان سابقه ا دنیجو. شود یقرمز م زیو ضمناً رنگ بزاق ن کند یم کیو اشتها را تحر شود یم

  .اشاره شده است شعر مسعود سعد سلمان به آن

  11 یۀآ 18 ةقرآن، سور -  102
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 پوسـت  يپرسـتان از ذوق تـو   یبـر عکـس هرزگـ   . دندیباالخره شاخشـان را از البـوقرق دخـت کشـ     و

  : گفتند یمنشده بود، با خودشان  يریجهالت در اخالقشان سختگ امیو چون در ا دندیگنج ینم

چـه هـا کنـد؟     خـود زنا کند، با مادر  گرانیبا د کهیکاشته، اما کس اریه احمدك خک نینگوز ن،ینچس"

"103  

و مـبطالت جمـاع از قـول     بنـداز و  یدرمـال  ،یو مسـت  يخمار انیدر شک م يشماریضمناً رساالت ب 

 .استادان فن منتشر نمودند

 گـردو ش بـا دمـ   نـده یالبوقرق دخـت از مصـائب گذشـته پنـد گرفـت و از شـوق فتوحـات آ        الخالصه،

 رانیـ مـؤدب و پ  جوانـان فوراً دستور داد هفت تن از رجال و کارشناسان و دکتران حقوق و . شکستیم

شسـته و   ۀهفت سـال  ۀنقش کی و نندیبنش جیو هفت شبان و هفت روز ز ندیمهذب قوم دور هم گرد آ

و  شـگاه یو آراو خوانشـگاه   شـگاه یزا سیو تأس استحصاالتنفوس و  ادیو ازد يعمران و آباد يرفته برا

 رخوارگاهیو بازداشتگاه و باشگاه و پاسگاه و پناهگاه و شـ  شگاهیو آزما پرورشگاهو  شگاهیو آسا شگاهیپاال

و کشتارگاه  شاشگاهو  زگاهیو آبر ستگاهیو خرگاه و فرودگاه و دستگاه و بزنگاه و ا شگاهیو نما آموشگاهو 

 .کنند 104اریتَـ

خـودش   بـه جهـت اول   نیاز ا. آغاز شود درنگیداد اصالحات بهفت روز مقرر گذشت، فرمان  نکهیهم

  Ambitio pecuniac Imperu Cupido 105: حک شده بـود  شیداد که رو اقتیبند ل ضهینشان ب

داد هـر کـس    دستورو  دیارتش را سان د ل،ییتنگوز ابانیشد و در خ يدیسف انیسپس سوار کُـرّه ماد

گرفتنـد و   هنیو خائن بـه مـ   دیپلداده بود به جرم عنصر که غالم سفارت، خواهر و مادرش را زحمت ن

صادر کرد تا راه آهـن سـرتا    یفرمان بعد .دندیچاپکشور  یۀاو را به نام مصالح عال ییکردند و دارا یزندان

 کدسـته ی .فرهنگستان اردو و پرورش افکار کـرد  سیتأسسپس اقدام به . هند را بکشند ۀسر هفت پرکن

                                                           

  :صورت آمده است نیضرب المثل است و در امثال و حکم دهخدا به ا -  103

  .با دگران چه ها کُند، با مادر خود زنا کُند آنکه

  .متداول است و افغانستان  پاکستان، اصطالح هم اکنون در هند نیا. آماده کنند: کنند  اریت -  104

  .است) به حد اعال ( يپول، و زراندوز ،یجاه طلب یبه معن بیو به ترت نیه کلمه التس نیا -  105
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چشـم مـردم    يتو خاكو  زدندیم نهیدلقک وازده هم مرتب از صبح تا شام سو  نیبادمجان دورقاب چ

هر وقت هم  ". بـود نیریکند ش خسروهرچه آن  ": گفتندیظل اهللا م ۀفیضع نیو در مدح ا دندیپاشیم

زهـوار در   يو پاتالهـا  ریـ حرامزاده و پ يمشت بچه ها کی، گشتیو برم رفتیبه مسافرت م فهیضع نیا

 .کردندیسگ کُش م فداه یو قدوم روحرفته شان را جل

 يراه بـرا  مـه ینرا با مخارج هنگفت سـر راه و   هایمشارال ۀتپه تپه مجسم ،يبدستور وزارت بهدار ضمناً

 .بشوندخودبخود معالجه  هنیمحترم م يهایگذاشتند تا سنده سالم نیعبرت عابر

 یـۀ مرث در ياشـت، شـعر  سرشـار د  یوقـاد و ذوقـ   یکه طبعـ  اریسرکودبان آن د صیو ب صیح نیا در

 نـک یا. خوانـد  دخـت البـوقرق   يو برا کردیالبوقرق و فراق مرقد مطهرش سرود که دل سنگ را آب م

  :گرددیم یقلم نجایان در ا تیچند ب

  دور از سنده زار افتاده است ده،یپوس يسنده ا -----کنار افتاده است  کیدر  يا دهیگند ۀالش

  نقش و نگار افتاده است یو ب ریکمر شمش یب -----مقام  یعال ةالبوقرق فرماند حضرت

  ز کار افتاده است 106زورش از زانو شده، عانه ----- يزورگو يو زورمند يزورجو يزوردار

  سوار افتاده است یب نجایا دتیتوپ مروار ----- ریام يا ،يبود دیسوار توپ مروار تو

  مزار افتاده است يخون، روغرق اشک و غرق  ----- البوقرق دخت از فراق الشه ات دخترت

  غمگسار افتاده است یدخترت ب دیآ فیح ----- دختر خود پاك کن يو اشک از چشمها زیخ

  افتاده است 107عنبر نصار ،یمنقل يچون به رو ----- خاك مرقدت يدخترت بر رو سوانیگ

  اده استخوار و فگار افت نیکه ناموست چن نیب -----سرور و ساالر با عزّ و وقار  ونیهما يا

                                                           

  .ندیگویم "تنه  نییپا" آناست که مردم به  ییمقصود جا یزهار، پشت زهار، دنبه و به طور کلّ يمو: عانه - 106

پشکل ماچه االغ  "مردم آن را  ۀعام. نددانستیمشدن  یماده خر را موجب ضد عفون نیدود کردن سرگ میدر قد هعنبر نصار ک -  107

که خر ( انیسویهم به ع یشین بیترت نیو به ا دندینامیم "عنبر نصارا  "آداب بودند آن را  يمباد شتریب يو آنان که قدر دندینامیم "

  .زدند یم ،)محترم است شانینزد ا یسیع
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  در خار خار افتاده است نیطبع شعر من چن -----نثار و چاکرت سرکودبان خاك شور  جان

  چون چنار افتاده است  ياریهر خ گریسال د ----- ذره خاك تربتش کیکه از  ینیتا ب باش

  

بـه   چنانکـه و  کنـد یرا به توپ اعطـا مـ   دیپنجم لقب مروار تیتعجب است که شاعر در ب یبس يجا( 

گذاشت که عجالتـاً از   خواهندتوپ  نیا يرو یلقب را بعدها به مناسبت نیخود ذکر خواهد شد، ا يجا

سر و  یعیو جهان ماوراء طب يبا عالم علو راکه شاعر  میستیالبته ما منکر ن. میکنیم يگفتنش خوددار

. بکند هاییشگویپ نیممکن است غلط انداز از ا یو گاه ردیگ یم ضیف یبیغ ۀاست و از سر چشم يسرّ

است کـه   یو مقصود فال نامندیم ریتط یکه بعرب دیآیم دنیاز فعل مروار مزبورلغت  يبه ظنّ قو کنیول

 یمـ  ریـ خ يو دعـا  کیـ و مروا بر وزن خُرمـا فـال ن   رندیگ یفضله انداختن انان م ایو  پرندگاناز پرواز 

 .)باشد
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دربـار مفتخـر    يالشعراق دخت خواند به لقب ملک البوقر يرا برا دهیقص نیسرکودبان ا نکهیهم، يبار

پدرش البوقررق سوم را با بـوق و   ةمردمحصول کاهو دستور داد الش  ادیازد يشد و البوقرق دخت برا

ـ   گذاشتندتوپ  ۀلول يهرمز آوردند و رو ةریکرنا و سرنا از جز البـوقرق آبـاد    تیـ وال يهـا  یو بـه دوالب

 .سپردند

طـرف   ازروزافزون اگر چه البـوقرق دخـت    اتیو ترق يفداکار نهمهیه پس از اناگفته نماند ک نیهمچن

 کنیشده بود ول يطبقه بند Non baisabilis 108 ناون بِیسابِلس  يها نهیجزو ماد هنشیم يحمالها

 اسـتخدام خود  يپر و پا غُرس از بالد عربستان برا يقوم مشورت کرد تا شوهر دانیسف سیگ از کنیول

کـه بـا وجـود     نجاسـت یتعجب در ا یول. بار نرفتند ریآنها ز اما. الصل به او بدهدا یکند و صفت پرتقال

از برکـت تـوپ اسـت و    بود کـه   یهر چند خودش مدع. شد داریپد دختدر البوقرق  یآثار آبستن ن،یا

  :اظهار داشت

 بسـتر بـر  توپ ارواحنا فداه رفته و در جوار آن بزرگـوار پهلـو    ارتیکه به ز یشب د،یبگو تانیبرا جانم" 

 ". خرگاه در آمد و بکامم رفت ۀاز روزن يکه نور دمیناگاه د، استراحت داده بودم

  .يبه البوقرق الجرم بگرو ----- ياگر بشنو میمر تیحکا: تیب

                                                           

  ي قابل همبستر ریغ - 108
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قـوم بـه    دانیسـف  سیگـ . انجام گرفت، بچه ناقص الخلقـه بـود   یوضع حمل با مراسم باشکوه نکهیهم

 بجـو یزبان ع نکهیا يبرا ضمناً. آب کرد ریخود را ز ۀسر جگر گوششدند و او هم از ترس ناچار  نیاوبدب

ـ سـه فور  دیق به  یقانون رد،یخود چشم زهره بگ يایو بدگو را ببندد و از رعا کـه هـرکس    دیـ گذران تی

   .کنند و در کوچه و بازار بگردانند نیآج شمعدربار بکند، او را   109ۀخان شکهیادب به مات ۀاسائ

به هم  وهیم جوراو گزارش کردند که در هند همه  يرشناسان مخصوص کشاورزچون کا، گریطرف د از

 شیتمام هند را در بست برا تاسابقشان به آنها حقه زده بود  دیکه پادشاه فق دیمگر پرتقال و د رسدیم

ارك  " دانیـ م کیـ عوضش  اما .دیکه پوش دیپوشهند چشم  ۀهفت پرکن یبکنند، از تصرف باق ریتسخ

و روز نقاره زدند و بـا سـالم و صـلوات     شبسر درش داد  يباال، درست کرد بریخ ۀردندر گ یحساب "

ـ  نکـه یا الیبخ البته .محروسه قرار داد ممالکتوپ را در آنجا گذاشت و دهنه اش را به طرف   نیدر اول

روغـن   يرا تـو  شـاه یعل لیو سـر سـب   گشـته  به اصفهان حمله ور ، پدر ناکامش یبه خونخواه، فرصت

بـود،   یسرتق سـمج  ۀفینماند، البوقرق دخت که ضع ناگفته .را دود بدهد لشیسرخ کند و سب یمحالت

 نیا، نداشت ییپا برجا مانیبود و ا یچون خرافات اما .محروسه گرفت ممالک ریبه تسخ میباالخره تصم

و بـا   دهازریـ که سالها دود چراغ خورده و ذوات لحـم ن  یمجرّب یجوک شد که قبل از اقدام به حمله، از 

  : بود مشورت کرد و گفت دهیبزرگ د يزهایچ کوچکش  يچشمها

 ". میو بکار بند میتا آنرا بشنو يگو یسخنده و  يما را پند د،یبگو تیجانم برا "

 شـنا یکر مطهـرم کـه جـد    دیاصطرالب همان نما ": عوض رمل، اصطرالب انداخت و عرض کرد یجوک

 .آورده است 110نیقیپاتاپام در کتاب شق ال

 "چگونه بود آنک؟  ": دیدخت دستپاچه پرس البوقرق

                                                           

  .ییبدکاره و هرجا زن یاست به معن یلفظ روس:  شکایمات -  109

  " یمجلس "اثر  "نیقیحق ال"است به کتاب  یضیتعر -  110
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کـه پـدر    نمـود  تیروا لیجد بزرگوارم در کتاب خود از قول جابر بن هردمب، آورده اند ": فرمود یجوک

کـه در مجلـس    کنـد یممعتبـر نقـل    ثیاز حد نیدر کتاب حشفۀ المؤمن لیجدش ابوالفرج خوش احل

 و کارش بکجا انجامد؟ ستیچ محروسهشت ممالک سرنو، يدیس ای:  دمیپرس یاز حضرت عل یاُنس

. اسـت  یشـدن کـه بعـد از آن    ییزهایبشما از چ دهمیمن االن خبر م کهیبدرست ":فرمود  یعل حضرت

 ". بندیغا نجایااز  کهیحاضرند، بکسان نجایکه از شما در ا یرا کسان نهایا دیپس برسان

 ۀهمـ  او یـۀ بسـبب گر  کـه یآغاز نهـاد، بطور  ستنیگر يها يآن حضرت دستار خود را باز کرد و ها بعد

  : فرمود دیفارغ گرد ستنیکه از گر یوقت. در آمدند هیحضار به گر

که امروز سرآغاز و سرانجام ممالک محروسـه را بـه دو کلمـه     ستین نیاست و جز ا نیچن قیبه تحق "

 انیپسـداد  بهو  شودیشروع م انیشدادیممالک محروسه از پ خیکه تار دیو آگاه باش دیبدان :کنم اختصار

 ". ردیپذیخاتمه م

 ممالـک کـه کوکـب دولـت و اقبـال      شـود ینجوم چنان معلوم م لیاز دال کنیول ": افزود یجوک سپس

در سعادت و اقبـال   اودبار که شقاوت و ا ترسمیو از آن م دهیهبوط و حدود نحوس رس ۀمحروسه بدرج

 ". کند تیسرا زیشما ن

چشـم   شیخـو  میو از تصـم  دیـ گردان دهیـ شد، آب در د شمندیاند د،یسخن شن نیدخت که ا البوقرق

  .دیپوش

  

*** 
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قـدوم   جلـو از گـاو و گوسـفند    یوارد شهر گوا شـد و قتـل عـام حسـاب     یاضح دیخانم، بروز ع هیحاج

وجـود   یجانخـان  بـه را  یکـامران  ریو سـر  یمبارکش کردند تا طلعت روح افزا بمردم نمود و تخت خـان 

رم کـدو و   خود ک ةآلود کروبیم سـواره و   ۀو آتشـک واُبنـ   شاشـبند ه موشح بود به نقرس و غمباد و کـ

در افـزوده و   نـت یو ز بیـ و گونوکـوك، ز  لوکوكیاستافو شانکر و ترپونم و  يشُتر ۀو آکل ادهیبودبود پ

پردازنـد و آداب   فیمسلمان شده به اظهار شعار شرع شر پرستان یهرزگ یصادر نمود که تمام یفرمان

سـرش را   دیـ چیسر پ میقو نیارکان د ادیسازند و هر کس از انق شیخو یۀرایپ رات صدر اسالم و عنعنا

 .نابود سازند عمودبضرب 

در امـن و   تواندیمدهد،  شیب هیجز کهیبپردازند و کس هیجز عتیشر نیو قوان نییآنکه به موجب آ مگر

االسـالم خواسـت نطـق     دیـ جد ۀفیضـع  نیچند ا هر .اسالم نقاره بنوازد لیبر سب ستهیز يشتریامان ب

لذا . گرفته بود پیکر و ک شیصدا سیبکند، اما بعلت باد سفل خودمسلک و روش  رییدر مدح تغ یغرائ

 .دیـ ملوکانـه موشـح فرما   ۀنوشته بود بصـح  شیملوکانه را که مالک هشدر برا فرمان يفقط توانست پا

گرفتنـد و   رادورش  دهیـ و پاچـه ورمال  دهیـ دم بر یغالم سفارت کارش گرفت، جمع ییبراهنما نکهیهم

هـم از گناهـان سـابق خـود غفـران       فهیضـع  .شدند و دمش را در بشقاب گذاشتند یمشغول رجزخوان

ـ  اتینیالت فرمودشد و  ینیالت يو مخالف سر سخت الفبا دیطلب و بـن   خیرا در کشور خوشقدم آباد از ب

 نیـ در ا. ( بگرداننـد  یعربـ  ياصول را بـه الفبـا  رفتن و فقه و  مبالبراندازند و رساالت مربوط به آداب 

بطـور غلـط انـداز اسـتعمال      یچند لغـت خـارج   خچهیتار نیکه در ا میمتأسفاندازه  یصورت ما هم ب

 کتـاب و کاماسـوترا،   هیو شـلف  هیو الف نیو رام سیو يو بجا. ) میکنیقلب استغفار م میصمو از  میکرد

به اطفال نابـالغ در   اتیفقهو  اتیو شرع "تن من مباد  نباشد یچو خوشقدم باج "عنتر و سرود  رةیس

را جـر دادنـد،    ینقاشـ  يرا بستند، پرده هـا  نگهایدانس ۀدستور داد در هم نیهمچن .اموزندیدبستانها ب

و کوشـکها و   کاخهاو کتابها را در آتش انداختند و  دندیرا سوزان یقیها را شکستند، آالت موس مجسمه

 هیـ که جز ییساهایو کل یپرست یهرزگو دانشکده و آتشکده و معابد  کدهیم و یعموم يقصرها و باغها
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و منار و قاپوق و پاتوق و  هینیو امامزاده و حس هیتک ومسجد  شیکردند و بجا کسانیبا خاك  دادندینم

 . ساختندکشخانه  یکشخانه و واجب رهیش

 زیو بــرّ  کردنـد ه مردم حرام گردن کلفت، خواب و خوراك را ب ياذان و مناجات و آخوندها متخصصان

و  ایـ روزه و گذشـت از دن  و یو روضه مردم را دعوت به مرده پرست یعرب ۀو چسنال زیبا عرّ و ت ویدر راد

 هایو به شهوت ران دندیترسانیسال م هزارو از فشار قبر و روز پنجاه  کردندیو غُسل در آب روان م هیگر

 .ددادنیم دیبهشت وعده و وع يهایو شکم چران

راه امامزاده  سرهم کرد، از جمله داد  يادیو مبـرّات ز راتیخ یمتذکر شد که خوشقدم باج دیبا ضمناً

حاجـت بعنـوان کنـار آب در     يقضارفع  يبرا ییهایالخالء و آب انبار و کاروانسرا ساختند و جو تیها ب

 . نمودند نیشقدم آباد تأمخو یاشتباه سازمان يالتار طیکردند و مخارجش را از بل هیاطراف آنها تعب

 ۀو استحاض سهدو و  انیراجع به شک م یشنگول و منگول مسائل مهم يدر مکتب خانه ها هایمالباج

 زهیـ بـه قُبـل و دبـر و ر    حشـفه و مقاربـت و ادخـال    یو مبطالت روزه و وطـ  لهیو متوسطه و قل رهیکث

و در منافع تعـدد زوجـات و    نمودندیم قنهحو به هندوها  کردندیمطرح م یزبانِ دل نازك عرب يهایکار

 .دادندیمو محلل و خواص تُربت اصل داد سخن  هیتق

خالء رفـتن   آدابهزار و پانصد مسئله در باب  يکرد که حاو فیدر نجاسات تأل یکتاب نیپشم الد خیش

 .بود هیبه محل تخل ورودچپ هنگام  يو خواص آب کُر و آب مضاف و جلوگذاشتن پا ییو کونشو

دسـتور داد   وخر کردن مردم فراهم است، دسـت از قنـداق درآورد    يبرا نهیزم دیکه د یباج خوشقدم

فوفل و آنقـوزه، سرتاسـر    وو فلوس و هل  رخشتیو ش نیو گزانگب نیو زعفران و ترنجب رانیمام يبجا

مـواد  و  یعـال  نیـ زر ياکهـا یتر سـفارت ناب کاشتند و به دستور غـالم   اكیممالک خوشقدم آباد را تر

دستور داد که در مـاه مبـارك    یآن حت غیتبل يبراو  کردیپخش م گانیخود برا روانیپ انیمخدره را م

  ." اكیآب است و تر ": که  کردندیم هیرمضان موقع اذان سحر بمردم توص

کاسـته   آنهـا  یبخورند از زجر گرسـنگ  اكیکه اگر در موقع سحر تر کردندیساده لوح هم گمان م مردم

 .شودیم
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و بـه دهـنش    دیچسـبان یم یعـال  يشده بود و بسـتها  یمخصوص خوشقدم باج یهشدر هم ساق کمال

  .گذاشتیم

 نیمتخصصـ  .بسـزا گرفـت   یو محلّل رونقـ  یگرکیو ج ینیو شاخ حس ریو جنگ سیبازار دعانو خالصه،

روزه و بـه زوزه و   وادارو مـردم را   کردنـد یم گـر ید يایرا حواله بدن ایدن نیا يتمام لذتها هیروضه و گر

انـدوختن مـال و منـال بودنـد و      مشـغول و نـوش   شیو خودشان دائماً در ع نمودندیو چسناله م هیگر

  :خواندندیم

   ". دواست درمان،یبر هر درد ب هیگر " 

 ۀشـ یش آتشـه دو  نیمـؤمن  یحتـ . رو شده بودند که اشکشان دم مشکشان بود هیگر يبه اندازه ا مردم

و  کردندیدر آن جمع م ختندیریم یاوالد عل يبرا یجالس روضه خوانکه در م یاشکدان داشتند و اشک

آن  ةروز پنجاه هزار سال کـار عملـه و اکـر    درتا  گذاشتندیقبرشان م يها را تو شهیش نیبعد از مرگ ا

شده  ضیدلشان سوخته و چشمشان ح یاوالد عل يبرا نیزم يکه رو ندیرا آسان کنند و ثابت نما ایدن

ببـاد   رارا گرفتـه بـود، سـگها     فهیابن قط يکه پا نوسیسگ دوست مردال ینخواههم به خو بعد .است

خانم  جهیمن "دردانه شپش شد که به او لقبِ  زیجانور عز تنها .کتک گرفتند و خونشان را مباح کردند

ـ   دیـ دانسـتند و در روز ع  یاو را مسلمان نمـ  نداشت داده بودند و هر کس  " خـدا بـه    ۀقربـان در خان

 .کردندیم یگوسفند قربان کی شپشهر  يخونبها

ـزّاب   " يجهت داد موقوفـاتش را ضـبط کردنـد و بـرا     نیافتاد، به هم یاز چشم خوشقدم باج توپ عـ

 .اختصاص دادند "عرب 

بگـردن   بسـتن و جشن نـاقوس   يجشن کشف توپ و جشن نصب توپ در هرمز و چهارشنبه سور روز

  .دیاش به گوا گرد الشهالبوقرق سوم و روز آوردن  شهادت يتوپ قدغن شد و مبدل به روز عزا برا

مـزارش   ارتیـ زمجبور بودند که به  نیمؤمن ۀو هم اوردندیدر م دانهایم ياش را تو هیکه تعز نیهمچن

 .بروند
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شـده   نیمسـلم المـال   تیـ اماکن مقدسه و سهم امام و پر کردن ب ارتیدولت صرف ز ۀآنجا که خزان از

 یو بـا ممالـک اسـالم    دیکش یعیوس ياقتصاد ۀخطور کرد، نقش یباج بخاطر خوشقدم يبود، فکر بکر

و پشکل ماچه االغ  لیهر سال صدها خروار چس ف کهیبطور .برقرار کرد یمهم يهمجوار روابط اقتصاد

 .نمودیتربت اصل و پشکل شتر وارد م شیبجاو  کردیصادر م منیبه ملک 

دارد،  دختـر که هر کـس هفـت    دیم، قانون گذراناسال ۀضیب تیافتتاح باب تجارت و تقو يبرا نیهمچن

را بـه عنـوان    یو عراق يهندکند و دختران  میعرب تقد دیس کیبه  یاز آنها را مفت و مجان یکی دیبا

 .تجاوز کفار بشود مانعنفوس  ادیازد ۀلیتا بوس فرستادیصادرات به بالد عربستان م

و شـاخ   ونیو ش هیگر چنان .کربال شد يصحراکردند که خوشقدم آباد  یآنقدر عنعنات اسالم، خالصه

درگرفت که عرش و فـرش بـه لـرزه در     زوزهو  يو عزادار یو قربان یزن نهیو س یو روضه خوان ینیحس

جـوال   کیـ  ۀتن نییمردم دستخوش پا یهست تمام .رفتیممردم باال  يآمد و گند و کثافت از سر و رو

رو اختالل تمـام بـه احـوال     نیا از .کلفت شده بودگردن  آخوندمشت  کیالبوقرق سوم و  ۀتخم و ترک

و  دنـد یگرو نکمیخراج دوباره به مذهب ل پرداخت او با  يتهایاز رع ریکث یو جمع افتیملک و مال راه 

   .پناه به توپ بردند

و  ظلـم  د،یحضـرت مهاراجـه کـاپوت واال رسـ     يگشـا  یتیصاحبقران گ فیخبر به سمع شر نیا چون

قرار گرفت کـه   آنعالم آرا بر  يپرستان رفته بود بر خاطرش گران آمد و رأ یزگکه بر اهل هر يدادیب

 .را بخواباند یخانم خوشقدم باج هیحاج ۀفتن

داشت  لیگس مهاراجهنزد  یدنده کم داشت، هوا ورش داشت، دالك زبردست کی یخوشقدم باج چون

. فقـاتلوا ائمـۀ الکفـر    نکمیـ د یف اطعنومن بعد عهدهم و  مانهمیوان نکثوا ا ": فهیشر یۀکه به موجب آ

 .دیبنمااو را ابتدا دعوت به اسالم کند و بعد ختنه   111"

                                                           

کفر کـارزار   انیشوایشما طعنه زدند با پ نیدبستن شکستند و به  مانیرا پس از پ شیخو ياگر قَسمها: 12 یۀآ، 9 ةقرآن، سور  -   111

  .دیکن
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ـلَم طغ       یکه بـه هرزگـ   ياز عالقه ا مهاراجه و  افراشـت بـر   انیـ خـود داشـت وحشـت کـرد و فـوراً عـ

دســت از  ســاعتو چهــار  ســتیفرســتاد کــه هرگــاه در عــرض ب یخوشــقدم بــاج يبــرا یمــاتومیاولت

 .آوردجرّار دمار از روزگارش بر خواهد  يخود بر ندارد، با لشکر يهایکثافتکار

 .جهاد داد اعالم  112". خزهمیو  کمیدیاهللا با عذبهمیقاتلوهم  ": مهیکر یۀبه موجب آ یباج خوشقدم

اسـت و   پسکه هوا  دیخانم د هیحاج. آوردند يبجا يزیو لوازم کُشش و خونر ختندیلشگر به هم آو دو

هواهللا خواند و بـه اطـراف    قلاما هفت ، ر اسالم غلبه خواهد کرد، اگر چه صبر آمدلشگر کفر ب بیعنقر

و کاماسـوترا را بـر سـر     هیو شـلف  هیالف و نیو رام سیکتاب و يفوت کرد و سپس دستور داد جزوه ها

 .کردند زهین

لـذا دسـت    د،یایبوارد  یپرست یبه ارکان هرزگ یبشود و خلل زهیکه کُفر به کُمب دیمهاراجه ترس قشون

 . دندیاز جنگ کش

  :گفتبسپاه خود نمود و  يرو افتیمتجاسره را در ةمهاجر ةفاجر ۀفیضع نیا ۀلیکه ح مهاراجه

الطـاغوت   لیسـب  یف قاتلونیامنوا  نیالذ ": خود فرموده یخداوند در کتاب آسمان رایز دینترس چیه " 

   113" فایکان ضع طانیالش دیان ک طانیالش ایفقاتلوا اول

 راو پدرشـان   دیـ بزن امدهیخودم عمه جزو ناطقم، تا حضرت توپ ارواحنا فداه به کمک ما ن من یوانگه

 ". دیاوریدرب

 . دیگرد ریاس یمهاراجه هم به قلب سپاه دشمن زد و باالخره خوشقدم باج قشون

                                                           

  .سازد خوارشانا عذابشان کند و تا خدا به دست شم دیبا آنها کارزار کن: 13 یۀ، آ9 ةقرآن، سور  - 112

. کننـد یم کـار یپ انگریشده اند در راه طغ کافرکه  یو کسان کنندیم کاریدارند در راه خدا پ مانیکه ا یکسان: 76 یۀ، آ4 ةقرآن، سور  113

  .است فیضع طانیش رنگیکه ن دیکن کاریپ طانیبا دوستان ش
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بـا   جشـن زد و مراسـم   هیـ تک الـت یرا بسر گذاشـت و بـر مسـند ا    یانیکاپوت واال، فوراً تاج ک مهاراجه

ـ    يبمناسبت تاجگذار يدیتمبر جد مخصوصاً .فراهم ساخت یشکوه  ۀخود انتشار داد کـه اکنـون بمثاب

  .زده اند نیاش را به صدهزار درهم تخم هیاست و هد ایمیک و  مرغیس

 

 ***  

  

رقم عفو بر  مسلمانان انیندامت زبان معذرت بگشاد، مهاراجه هم از ترس عص تیدر غا یباج خوشقدم

و  يو وافـور  يو قضـاقدر  عرضـه یمسلمانان ب دید نکهیهم اما .کرد یو او را زندان دیشاعمالش ک ةدیجر

 گـر یکـه د  دهیچنان سوقانشان را کش ریپ یجاسوسند و مذهب ب خودشان هستند و یچ هیو تق ییپزوا

 یهرزگـ .کـرد  یمراجعه به افکـار عمـوم   یخوشقدم باج استیس يشوند، برا ینم حسابسر جمع آدم 

  :کردند ییدگوپرستان آغاز ب

 از اژدها ؟ يطمع دار یکیچه ن ----- رها ؟  ياو را چرا زنده کرد که

ـ  دانیـ مرا در  فهیضع وراالغ،یهرحوم آذرچسنف بن ب یهم دستور داد به خونخواه مهاراجه  ۀارگ گردن

رسم بانگ نماز و قامت و  شهادتشواصل شد و بعد از  یتا به جوار مغفرت اله دندیکش خیچهار م بریخ

  .افتیو محلّل نجات  هیو تق یپرستو چسناله و مرده  هیامت نماز و روزه و زوزه و گراق

و طهـارت   عفـت البوقرق سوم بود و فروغ  یۀصلب یۀالحق که صب یدخت سابق و خوشقدم باج البوقرق

قُطامه  یهر چند باطناً عورت. بودکامگار بلند مقدار  یزن رهیبه اتفاق مورخان ش د،یدرخشیاز وجناتش م

ت   شـهامت و  تیشجاعت و درا دیبمز کنیو نمامه و دمامه بود، ول لّـت    ر،یـ در لغـت اخ ( و همـبعلـت ق

هـر چنـد   . مانـده اسـت   یخود بـاق  یخیشکل ماقبل تار بهمانرخ نداده و  يرییتغ چگونهیاستعمال، ه

است و زنـد صـحف    زند ریکه لغت نامبرده در کتاب اوستا که تفس ندیمدع شناسواژه  ياز علما یبعض
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 اسـت  یکـه لغتـ   نـد یگو یمضموم ثبت شده و برخ يبصورت هومت با ها 114 باشد،یم میابراهحضرت 

امثـال و اقـران    یتمـام از . ) حقـائق االمـور   یواهللا اعلم فـ . باشدیمجوس و مربوط به عنعنات آن قوم م

 یپرسـت  یهرزگـ  عتیشر جیترو باباعتبار، نخست بحسب ظاهر در  امیدر ا فرمود،یم یممتاز و مستثن

عظمت و استقالل مغرور گشت و نخـوت و   تیغا وتا آخر االمر بکمال دولت و اقبال  نمودیم غیبل یسع

 عتیگذشت، علَم مخالفـت بـر افراخـت و بـا کـارگزاران شـر       عدجبروت و ابهت و باد بروت او از حد و 

خوشقدم آبـاد   ۀو عمران ممالک محروس يبه آباد یاالطهار ساخت و مدت آلهو  هیاهللا عل یصل دابراریس

   .پرداخت

ـ   کسـان یرا با خـاك   اریآن د نیچند ابتدا تمام کاخ و بسات هر  یواجبـ از جملـه   ییبناهـا  کنینمـود ول

احـداث   دیبطرز جد ییهاکشخانه  رهیو ش هیو پاتوغ قاپوق و امامزاده و مسجد و تک هینیکشخانه و حس

 ةکه با مهاراجـه کـاپوت واال دسـت نشـاند     يدر کارزار عاقبت .باشد یم انیکرد که موجب عبرت جهان

 .شتافتبه عالم آخرت  کسریخود کرد 

قلـب   قسـاوت و هتّـاك و بـه    بـاك یسـفاك و ب  تیـ بود بغا ياریاز مورخان، شهر یجمع ةدیبعق کنیول

سـاختند از جفـت و    یعلمـاء معجـون   ،ياختراعـات زمـان و   از .موصوف و بشدت شهوت کلب معـروف 

مکغـار را چنـان گردان    ۀتن نییپاشَک و پوست انار که ه يکـه بضـرب چکـش در آن مـو     يدیـ ماننـد 

دادنـد کـه مـردانِ سـتَرون را چنـان       بیو شقاقل ترت نیدیسقنقور و کانتار یماهاز  یبیو ترک يدینخل

 اختراع گـاز  کنیول يضربت سوراخ نمود کیرا به  یکه چوب مازندران يستبر ذَکـَر کرد وسخت کمر 

  د،یگفته آ شیخو گاهیظهور گذاشت، چنانکه بجا ۀبعد قدم بعرص ۀکننده در ازمن خفه

 .یتعال انشاءاله

 

   

                                                           

 دندیکوشیکه م کندیرا انتقاد م یکسان ةدیست مورخان گذشته و عقاخبار نادر تیهدا. اوستا است ریزند تفس قتیدر حق -  114

 گرشاسپداشته و در  اریروزگاران رواج بس نیمتریدر دوران بعد از اسالم از قد دیعقا نگونهیا .کنند قیتطب میزردشت را با حضرت ابراه

  .بدان اشاره شده است)  يقرن پنجم هجر(  یتوس ياسد ۀنام
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و بخت  معجزهننشست و بدون فوت وقت، مشغول  کاریب بریخ ۀکه توپ هم در گردن دیاز آنجا بشنو اما

آمدنـد   یم يدخترانِ حشَر و ائسهیبد يرزنهایشد، دسته دسته مردان سترونِ از کار افتاده و پ ییگشا

 شدندیلوله اش رد م ریاز ز ایو  رفتندیم باالو از سر و کولش با ناز و کرشمه  کردندیم ازیو با آن راز و ن

 هیـ الف اتیـ و آ نیو رامـ  سیـ و اتیو اب "لَند ستبر  " ۀارتنامیز شانیمخصوص، برا يخوانها ارتنامهیو ز

 .دخواندنیمو کاماسوترا را از بر  هیشلف

 - کـرد یم ییکارگشـا  یانجیـ بـدون م  یو مفت و مجـان  دادیکارشان را صورت م یرودرواس یهم ب توپ

 یغـات یتمام دستگاه تبل ر،ید مغانِ ریشد و پ نگمیل یپرست یمعابد هرزگ انیسبب رقابت متول کهیبطور

شد، تا توپ  و اخالل يو جنبل و خرابکار جادوو  یخود را بر ضد توپ بکار انداخت و مشغول کار شکن

 تیسانسـکر  حیتـوپ بزبـان فصـ    یآنتـ  نیمقاالت آتش ،یهوچو در جرناالت  اندازد،یرا از چشم مردم ب

 شـد ینم افـت ی یکاف ةفحش بانداز تیدر زبان سانسکر نکهیبعلت ا هیاقدامات مشارال کنیول.منتشر کرد

 .دینبخش جهیماند و نت میعق

منصـب   صـاحب چند عدد ، رانیور دوست و همجوار خود او از کش دیننشست، فوراً تلگراف يهم از پا او

بـا   ده،یآب نکشـ  يفحشها میتعل يمتخصص برا یو هوچ یو روزنامه چ یو سورچ یقزاق و درشکه چ

درشکه و کسر صـندوق و   یۀو کرا ژهیو سود و شتیمعآب و هوا و خرج سفر و صعوبت  يبد ةفوق العاد

محتـرم   یبه خـورد اهـال   دیانند سحر حالل هر روز در جراآنها را م يحرفهااستخدام کرد و  ایمزا ریسا

  :حکم بهداد اما باز هم 

  " ؛دیقبله کج آ ایو  زدیسقف فرو ر ای ----- بسازد نهییاگر مسجد آ چارهیب "

 ةآنکه آواز حیتوض.دادینم نیهم به مخالف یو زحمت بـردینکرد و عبث عبث عـرض خود م سکهکارش  

و  رانیـ و ا نیو مهـاچ  نیچتا و خَ يبود که از کشورها دهیچیخاور و باختر پ توپ چنان در نیشهرت ا
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، بالد ماوراء اُردن و بحـار هـم   ریو سا فرانسهنمسه و  ۀدات و ممالک محروسو خال يقنار ریتوران و جزا

 .شدندیتوپ م نیو دست بدامان ا آمدند یگروه گروه و فوج فوج م زگان،یزنان و دوش

 يتا پـا  سرمهاراجه کاپوت واال نذر کرد اگر بچه اش زنده ماند  ۀائسیخانم، زن  النساءریزد و خ نکهیا تا

 . ردیبگ دیتوپ را مروار

ـر   لقـب قاپ مهاراجه را بدزدد، به او نشان فتـق بنـد و    نکهیا ينشود که غالم سفارت برا فراموش سـ )

Sir  (پاکــت  يروو عنــوانش را  گذاشــتیپــاالنش م يال یفراوانــ زُریــداده بــود و پHis Highness 

 . نوشتیم

هنـد،   ۀپرکنـ اصالح هفـت   يشوم اربابان خود نرفت و برا ریتأث ریمهاراجه ز نیمتذکر شد که ا دیبا اما

 ياز جـد مهـد   دیـ تقل بهشده بود و  "تحول  "لغت  ۀاما طرفدار دو آتش دانست،یرا نم شیهر چند معن

  :بدست ما آمد نهیآن گنج از تیب کی نیسروده بود که ا یبسبک کردستان ياشعار  115حمالش

  116"ما  ياست رسم جهاندار نیچن -----تغوط ز باال  ن،ییتهوع ز پا "

  

  

  

  

 

                                                           

 يدر حدود سالها. شهرت داشته است یکارگیبو  يو به پر خور ستهیزیبوده که در اواخر عصر قاجار م یکس ایحمال گو يمهد -  115

  .است بودهحمال به صورت صفت در آمده  يرواج داشته و نام مهد اریحمال بس يبه مهد پرخورو  کارهیمردم ب هیتشب يدیخورش 1300

را عنوان کرد که در همان  "از باال  تحول "به نام  يا هینظر يضا شاه پهلومحمد ر يدیخورش 1329و  1328 يسالها یدر ط -  116

  .است "تحول از باال  "اشاره به همان  زین تیهدا تیب. آن را دست انداختند یفکاه دیجرا یروزها مورد انتقاد روزنامه ها واقع شد و بعض
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 .گرفـت ینمبـود کـه بچـه اش پـا      117" یشـم یابر "در اثر سوء استعمال  مقامیعال يجهانگشا نیا يبار

 یبدجنسـ و  یروابـط جنسـ   یگجراتـ  لبـان یف کیـ با  شیخانم که از مدتها پ رالنساءیخ، بر قضا دست

فـوراً دسـتور    هایمشـارال  . پاگرفـت سفر زد و بچه اش  نیمشروع داشت، دست به تنبان او شد و اتفاقاً ا

کشـور را   نیـ که در آن زمان ا یژاپون دیمروار يآنهم از شده ها. بندان کردند يتوپ را مروار يدادتا پا

مردم آنهـا را   ۀاختراع نشده بود، هم یبدل دیمرواراما چون تا آنوقت . دندینامیم پانگویعرب ز ونیجغراف

 .شد "يتوپ مروار "از آنزمان توپ ملقب به  يبار .اصل گرفتند يبجا

شده بود و  خارج گرید یکیو کاتول یو اخالق یو جنگ یتوپ از حالت نظام نیاز شما چه پنهان که ا اما

و تمـام   کـرد یصـادر م  معجزه زیرّیبود و به خودش گرفته  یهرزه و پررو و تُخم کلیو ه يقوریحالت اب

 . نهیو کچل و مف کورحاللزاده و حرامزاده و  يبود از بچه ها دهیرا گندان ینواح نیا

 خیدر تـار  یمـ یعظها افـول کـرد و تحـوالت     شاهیاقبال عل ةدردسرتان بدهم، سالها گذشت و ستار چه

 یدوران سـلطنت بـه نظـر قلـ     نکـه یا تا .ممالک محروسه رخ داد که شرح آن از موضوع ما خارج است

را از شـرق و غـرب و شـمال و     هـنش یم دشـمنان زمان، بعد از آنکـه   ۀدوران و اعجوب ةنادر نیا. دیرس

به علـت   آنهم .هو هوا ورش داشت کیرا بدست گرفت،  امورزد و لَت و پار کرد و زمام  يجنوب تو پوز

ترجمه کرده بودند  ییجغتا  یبه تُرک شیرد را براکُ نیاسکندر نامه و رموز حمزه و حس: يکتابها نکهیا

 ییکنـد و هنرنمـا   يبـاز  یاجتمـاع  مهـم  ۀفـ یدون، وظ يایدن ةدو روز نینبود که او هم در ا لیم یو ب

  !بمانَد  دانیحضرت بابا آدم جاو ۀو ترک تخم روك،یموجودات م ۀاش در کلّـ یتا نام نام دیبنما

زد و سـه   نکهیا تا .و از کجا شروع بکند ردیبگ يچه بهانه ا نستدایچه چشده خور شده بود، اما نم اگر

جنبـل و دوا و درمـان از    وخانم و ممه آغا کـه هـر چـه جـادو      رانیسلطان و ج هیرق: تا از متعلقاتش 

و دسـت بـدامان    ختنـد یر هـم یرا رو عقلشانآمد کردند و بچه شان نشده بود، باالخره  یدستشان بر م

                                                           

 يهایماریب تیو سرا یاز آبستن يریشگیپوسائل  يآن برادوم و پس از  یبود که در دوران جنگ جهان یاصطالح یشمیابر -   117

و  یخارج گاریبودند که س يالله زار و استانبول فروشندگان دوره گرد يابانهایخ دراغلب ). کاندوم، کاپوت (  رفتیبکار م یمقاربت

  .کردندیم غیخود تبل يکاال يبلند برا يو با صدا فروختندیم یشمیابر
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 کردنـد، یم افـت یدر يسـرّ  ۀبودج يتوپ مروار یمتول غاتیتبل ةهم که از ادار نهاآ .شدند ریرمال و فالگ

 کـه  نسـت یوجـود دارد و آن ا  یعالج قطعـ  کیآبستن شدن فقط  ينمودند که برا هیتوص يالرأمتفق 

 مرادشـان سـوار بشـوند تـا     يتـوپ مـروار   ۀلولـ  يرو یگجرات لبانیف ییو به راهنما بریخ ۀبروند گردن

  .برآورده شود

 اسـکندر کُـرد و   نیمگر تـو از حسـ   ": نقه زدند که  یافتادند و ه یجلد نظر قل ریهم ناچار ز دراتمخ

 ۀهفـت پرکنـ   ییگـو یمبرو اگر راست ، پاشو گورت را گم کُن ؟يتر تیقابل یب اریع میو مهتر نس یروم

 هایاز چنـگ هنـد   را يمروار توپاگر  یوانگه. آنجا پر از پول و پرتقال و جواهر آالت است. ریهند را بگ

  ".کرد یرا فتح الفتوح خواه ایتمام دن، هند ۀعالوه بر هفت پرکن. روغن است ينانت تو يدر آورد
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  : گفت خودشدست بر قضا هر دو خوب آمد، با . خط انداخت ای ریاول استخاره کرد و بعد ش یقل نظر

 میموطهر اجـداد  میمن .لرید يگو ولینا گاباغ نیاقمیا ،يدنده داها کم دار ریها که ب فهیضع نیگنه ا "

از آنهـا   یکیتکرار شده بود، ما  یقل لغتدر متن دو بار (  یهمت قل ،یامام قل ،یرحمت قل ،یاز آاله قل

کولشـان   ياست کـه بـار رو   ینیمعروف چ يحمالها Coolieدوم  یمفصود از قل ایگو. میرا حذف کرد

ـ . باشـد  یکه همان قلـ  شوندیم دهیامن یکول عجممناسبت به لفظ  نیو به ا رندیگیم لغـت   نیـ ا کنیول

دان هبـوط آدام نـن گابـاخ    .) االحوال و االمـور  قۀیواهللا اعلم به حق. بشود اشتباهقرشمال  یبا کول دینبا

 رایـ پـس مـن چ  ! یپ.کرده  ياخذ یسقل خراج فته،یریگ لیبوده، تو سر مردم زده، باج سب شاه مروزیا

 نینـامم  میو منـ  شـوده  مـان یخزانـه پـور و پ   میتـا منـ   ،ياوردیـ در ن مایآلت نینگ يندیه ۀهفت پرکن

 - ينـادر اود : و چخ گوزل فرموده یاخچیچخ  شاعردا دا ثبت بوشود؟ خیبوشود و تار ریعالمگ یشوهرت

سـاخته،   لیـ نق میبـرا  خـوام یدا چخ م من .یبوردان اسالمبول سنیباس یشوهرت ،یگاباخ دادورسون غول

 نیموضـحک وقعـه لـر    نیزیـ م یزندگان میو من کردهدرست  چونیا میمن یه مقامافسانه پرداخته و آال

. دور یاغلیـ  میچـورک  میمنـ  یبچنگ آورده، کـ  ین يتوپ مروار اگر  !دا ردیگیب جینتا یاخالق وكیربیب

خلـق اهللا   یبرق آسا جنگ بوکـونم کـ   ریب لهیب، گده يد نیا  .پاك دور یحساباوننان سورا آدم و عالم 

 118"!  یبمان ریو موتح يبوگوزاردر گـُت  یگشتان یهاموس

                                                           

امام  ،یرحمت قل ،یرحمت قل ،یاز اهللا قل مطهرم اکانین ۀمن هم. گذاشتند میپا شیناقص عقل که راه پ يها فهیضع نیباز هم ا -  118

 ۀپرکنـ  هفت دیچرا نبا گرفتند،یم شیو خراج ر لیباج سب زدندیامروز شاه بودند، تو سر مردم م یال تاقبل از هبوط آدم  یو همت قل یقل

 ثبت شود؟ خیو در تار فتدیببشود و اسمم سر زبانها  مانیر و پتا خزانه ام پ اورمیدر ب نمینگ ریهند را ز

  :گفته است که  یو خوب یعال اریشعر بس يشاعر

 ". ردیتا اسالمبول را بگ نجایباشند و شهرتش از ا ستادهیا بندگاناست که در جلوش  ینادر کس "

اگر تـوپ  . رندیبگ یاخالق جینتا میمضحک زندگ عیوقاتراشند و از ب میبرا تیقصه بسازند و افسانه بپردازند و مقام الوه میبرا خواهمیم من

 انگشـت مردم  ۀبکنم که هم ییحاال جنگ برق آسا. شودیحساب عالم و آدم پاك م گرید . است روغنرا بچنگ آوردم که نانم در  يمروار

  ".بمانند رانیبه کون ح
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 يزیـ چ ياسـتمدار یس يهـا  یو چاپلوسـ  هـا یو مـوش مردگ  هایبود و از حقه باز یخشن غوریآدم  چون

 :مضمون فرستاد نیبه ا یامیپ یرودرواس یب یلیبه مهاراجه کاپوت واال خ شد،یسرش نم

دا حـق   خیالیهمسـا خـور شـوده،    سگ نیمملکت نیسن یک يندیا دهیموقع رس یاخچی زدایب! عجب "

واروخ  زدایـ ب .لـه یزراعـت ا  لـه یاردبگــَل   ای له،یا عتیگت با نظره ب ایموشام،  وریب کهیخود فواداکون بل

اندوسسـون   االهـا . دوز باهانـه گوفتـه بوشـد    ریـ جنـگ ب  يدفـه دا بـرا   ریبوگوزار ب یبو دور ک یقتیحق

 119". رم هیگو جهاد ولوندایخودم را اسالم  یجنگ یاسم ن،یرازیغ

  

تومان و ده  ریامو  انینو ریصادر کرد و هر چه ام یعموم جیفوراً فرمان بس. در انتظار جواب ننشست اما

و  یو قوشـچ  یو چـورکچ  یورتچیـ و  یو قـورچ  یاقچیـ و ا یو باشـماقچ  یوزباشیو  یباش نیو م یباش

 ریو شمش زهیو قداره و ن و تخماق و چماق یقمچو قمه و  خکیبود، با گرز و دگنک و س یآقاس شکیا

در سازمان ارتش خود نداشـت   يسر رشته دار ةچون ادار اما .دیکرد و سان د زیو دشنه تجه کیو گزل

موجب شماتت اصـحاب کفـر و    یمعن نیشود و ا رانیاسالم و اریمنصور د عساکراز مرور  خواستیو نم

 مـول  يبچـه هـا   یل و پـول، حتـ  از اجحاف لشگر به مال و منال و محصو يریجلوگ يبرا گردد،ظالم 

 يپـا  رطوبـت تـا از   ندازنـد یب يجو ۀخودشان دان ۀفرمود که در چکم هیمخصوصاً به افراد توص ق،یخال

و از محصول آن سـد   باشندخواربار آذوقه سرخود  قیآنان جوانه بزند و بارور گردد، ضمناً در صورت ض

 120.جوع کنند

                                                           

 .اریبرا بجا  یگیساحاال که مملکت سگ خور شده، حق هم م،یدیما هم سر قسمت رس -  119

  : خودم فرموده ام چنانکه

داشـته باشـد،    ینیراسـت و حسـ   ۀبهان ایجنگ هم در دن کیبگذار اقالً . میهستما . زراعت کن لیبرو اردب ایکن،  عتیبا نظر من ب ایب ای«

  ».بگذارم یاست که اسم جنگم را جهاد اسالم ممکنوگرنه 

  .سبز شده بود جوبود در آن  اوردهین رونیب شیخود را از پا ۀکممعروف است که نادر شاه افشار از بس چ -  120
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 يهنـد  ۀتـا هفـت پرکنـ   ! سن اوال سـن  ": داخت و گفتجو در چکمه اش ان کدانهیقبل از حرکت  روز

ـمر  یک يمسه، هر چندریگت دا نیآلت نیعنبر نش نینگ میمن عبـاس   حضـرت بـوده، امـا بـه     يمن عـ

  121". اوردهیاز پا در ن یبو چکمه ن یآنداوسسون ک

 یمـوقع  تـا را  شـم یحاجات قسم، که ر ۀبه قبل ": کوچک خان هم گفت رزایبعد م يآنکه؛ چند حیتوض

) ص ع(مبـارك وطـان    سربه  ": گفت  يهم روز تلریو ه ". دیندهم نخواهم تراش تیرا تمش رانیکه ا

Wotan 122 را از  رهنیـ پ کتـا ی نیرا قبضه نکنم ا ایدنخون تر کرده ام که تا  يرا تو شیلهایقسم، سب

 ". تنم نخواهم کند

کـه بقـول    بـود  یما تنها کسـ  یقلو نظر دینرس ییکارشان بجا، کیدئولوژیدوتا بعلل انشعاب ا نیا یول

 .خود وفا کرد

راه را  سـر  يهـا یشـهرها و آباد  ۀقشـونش مثـل مـور و ملـخ، همـ     ، آنکه؛ چون براه افتاد حیهم توض باز

 ۀرشک نگارخانـ  يمعمور تیقهستان که تا آنزمان از غا يمناسبت، صحرا نیبهم. گذشتیو م دیچاپیم

  .امروز افتاد که افتاد بود، به حالت نیبهشت بر يافزا رتیبلکه ح نیچ

پشـت   ینظرقلـ اگر چه قشـون   بریخ ۀدم گردن. شد بریخ ۀآزگار، وارد گردن ۀپس از هفت هفت باالخره،

اسـتتار   یکه بزبان فنـ  بودنددر آورده  يباشک باز میزده بود قا رونیجو که از چکمه شان ب يساقه ها

سرلشـگران خـود    يو بـرا  شـدند ا آنهـ  ۀبانـان هنـدو متوجـ    دهیـ د کنیول نامند،یم Camouflage ای

  .دندیسرافراز گرد یجاسوس مزد هیهفت روپ افتیپرستانه کردند و بدر هنیم ینیخبرچ

 

نشسـته   خبـر یبهنـدوها کـه از همـه جـا     . مصاف دادند یخصم، بوق و کرنا زدند و حساب يدو اردو لذا

را دوشـبه   يتوپ مروار " رمیبممن  ،يریتو بم "لحم، به  تیب یۀانیبودند، دستپاچه شدند و بر خالف ب

                                                           

هستم، اما به  يچه عـمر اگرام،  اوردهیدر ن نمیعنبر نش نینگ ریهند را ز ۀکه هفت پرکن ی؛ تا زمان )تو بمیري (  به جان خودم - 121

   .چکمه را از پا در نخواهم آورد نیحضرت عباس قسم که ا

گُرگ و کالغ از جانوران او . هست زین جادوگرمکار و . جنگ و شعر است يخدا. ژرمنهاست یاصل يخدا Odinاودن  ایوطان  -   122

  .ردیپذیم یانسان یقربان. است نیسالخ او زوب. هستند
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را کـامالً   ایگرچـه مـا قضـا   ( .آوردنـد  ینظرقلکردند و جلو قشون ظفرنمون  هیمخصوصش کرا یاز متول

 هنیعــرقِ مـ   گـر ید نجایاما ا م؛یکنیم حیو توض لیتحل دیجد یو علم یو مطابق اصول فلسف طرفانهیب

 سـته یو با ستهیصفت شا نیو ا میزد ایبدر و دل میرا از کف رها کرد اریاختما گـُل کرد و عنان  یپرست

ما  کهخوانندگان محترم به سر شاهدند . میگذاشت یقشون نظرقل يرو هیسجع و قاف قلقلکرا از لحاظ 

بـود   شتریب یلیخ هرمز ةریآنها تا جز ۀکه فاصل هایپرتقال یدر مقابل قشون کش یقیچنان احساسات رق

 . )میاز خودبروز نداد

و  شدیم خیسمو به تنش  دیدینبود که هرکس م میقد يآن توپ مروار گرید يارآنکه توپ مرو حیتوض

اکبر و  یعل یحاج تیدب شلوارو  یاطلس هیآنقدر خشتک رو. ختیریم شیاالقل نَـر ایو  ترکاندیزهره م

 کیبود که  زانیگرانبها به لب و لوچه اش آو جواهراتبودند و آنقدر  دهیبه آن ساب یدندان موش ۀتیشل

 .خوردیم " یمردم شناس ةموز " بدرد شتریبورژوا از آب در آمده بود و بپا 

 لمـز یب سـربازان آمـد تـا از    یخوشش م شتریتوپ از خاله شلخته ها و غشه رشه ها ب نیخود ا یوانگه

 . کردندیم " بلدرمالدرم و  " یاز بناگوش در رفته خشن و غبارآلود و بو گندو که ه لیسب

بحـر   منشـور توپ طبعاً صلح جو و دموکرات و طرفـدار   نیا ،یزهرآلود و دموکراس غاتیدر اثر تبل چون

و عاقبـت   دینرسـ  ییبجا رفتند،هندوها هرچه قربان صدقه اش  يبار. لحم شده بود تیب یۀانیعمان و ب

لولـه اش   يمتر خارج شد و دوباره تـو  هفتآن  ۀاش را آتش زدند گلول لهیکه فت یوقت یدر نرفت، حت

 !!برگشت 

را باخـت و   خودش ست،ینگریرا م رالعقولیمح ةمنظر نیا بریخ ۀگردن يقشون ظفرنمون که از باال اما

را باختـه و   هیـ قاف دیکه د ینظرقل .بود دایگرفت که آنسرش ناپ یدنیزانو فرار یبا وجود دلغشه و سست

بزحمـت از  بکند، فرمـان داد چکمـه اش را    یتهنمانده است که قالب  يزیتوپ چ بتیخودش هم از ه

 بود،  انداختهکه در چکمه اش  يجو ۀدان. درآورند شیپا

جـو را   يهـا  خوشـه . بـود  دهیالشأن ف سبز و شاداب سر به عرش کش میعظ ۀنابغ نیا نیا يکود پا از

سه بار دور سـر  ، را برداشت چکمهبعد . دیمشت آب نوش کیهم  شیکَند و در دهن خود انداخت و رو
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شـد   نیمرتبـه زمـ   کیـ واال پرتاب کرد که  کاپوتبجانب سپاه مهاراجه ، مام قواو با ت دیمبارکش گردان

کـه سـپاه    دیـ چیاز چکمه اش در فضـا پ  يگند يچنان بو، خدا یقدرت به !شش و آسمان گشت هشت

 . شدند نینقش زم گوشیو ب هوشیو همه ب اوردین مقاومتمهاراجه تاب 

 :تیب

 نیچون کُـرّه خر بر زم فتادند ------- نیمیو  ساریهند از  سپاهان

به قلب سپاه زد و از کشته ، نکرد يهم نامرد ینظرقل .آنوقت به بعد گاز خفه کننده عرض اندام نمود از

 .پشته ساخت

قصد سومنات ، محمودسلطان  یو خلع جواهر کرد، به چشم همچشم ریرا اس يتوپ مروار، از همه اول

 ةزدزنگ  يرهایها و چاقوها و دشنه ها و شمش کیآنکه گزلو خرگاه زدند و بعد از  مهیخ داد . را نمود

را صـادر   یاهـال فرمـان تـاراج و قتـل عـام      دیکردو زهرآب داد، به کرنال که رس زیت یقشونش را حساب

سـره   یبـه تُرکـ  ، کلمـه ورد زبـانش بـود    کی فقط .برد یو لَش م آمدیکرد که خون م يفرمود و کشتار

  :گفت یم

  "!  رمیستیپول ا رم،یستیپول ا " 

و  ": مـه یکر یـۀ که در هند بدست آورد، بمضـمون آ  یبود از غارت و چپاول سوادیب یچون نظرقل کنیول

 123"... الـخ . نیو المسـاک  یتـام یالو  یالقرب يفان هللا خمسه وللرسول و لذ یئیاعلموا انما غنمتم من ش

مبـارك خـود    يو برو دیاال کشو فقرا را ب مانیتیو  شاوندندیسهم خدا و رسول و خو یعنیرفتار نکرد؛ 

 .اوردین

                                                           

و  مانیتیاو و  شانیخوو  غمبریآن از خدا و پ کیپنج  دیریگ متیکه هرچه غن دیو بدان ":  41 یۀ، آ8 ةقرآن، سور -   123

  ". است... ان تنگدست
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ـ    جاهیپادشاه عال آنگاه و  مقابلـه  مـان یا یبه تعاقب مهاراجه کاپوت واال شتافت و چند نوبت بـا گبـران ب

مراسم چپاول و غارت  گذشتیمکه  اریرا به آتش دوزخ فرستاد و بهر د شانیاز ا ياریمقاتله نمود و بس

 .اوردیم يرا بجا

رم   بـه و  یخوشـقدم بـاج   یاپوت واال را چپو کرد و خـودش را بـه خونخـواه   مهاراجه ک ییدارا تمام جـ

و  سـت یب ۀغیصـ  فیشرمهاراجه را بموجب شدع  ۀائسیخانم، زن  رالنساءیداد شقه کردند و خ يگریباب

حـرمش تحـت    يبـرا  یگجراتـ  لبـان یف یرا بسرپرست يخود نمود و دستور داد توپ مروار ۀچهار ساعت

 .الحفظ بفرستند

 هـم قـاطر   یحتـ  ییتـوپ را بـار هـر چارپـا     نیـ ا ۀبود که لولـ  نیکه عرض وجود کرد ا یاشکال کنیول

پلُق بزند و از  شکمشان خواستندینم یکیآنزمان از لحاظ ش انیو چون چارپا شدیفوراً بارور م کردند،یم

د، بـه  کردنـ  یتـوپ شـانه خـال    ۀلول حملو بدنما جلوه بکنند، از  ریسر و همسر پ انیبچه باد بکند و م

چرا از بندر بوشـهر   دانمیو نم دهیراهش را کش خود يتوپ به چا نیمناسبت عوام معتقدند که ا نیهم

  .به تهران آمده است
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 .بود، آوردند تهران ایمشهد و  ستیکه درست معلوم ن تختیحرم شاه به پا يرا برا يتوپ مروار ،يبار

متعلقـاتش   ۀهمـ و نَفـَسِ مجـرَّبش   یگجرات لبانیفاز دولت سر  دیکه از هندوستان برگشت، د ینظرقل

سـپس شـکر    د،یـ را به خلعت شاهانه مفتخر گردان یگجرات لبانیف .شد يآبستن شده اند غرق در شاد

 ۀعیشـ  يالمجلس طالق داد و بـه مـذهب جعفـر    یرا ف یآورد و مذهب سن يبجارا  یتعالیحضرت بار

و تاق  نیآذکردند و هفت شبان و هفت روز  شیم آراخودمان درآمد و داد شهر را هفت قل يعشر یاثن

را  "ارگ  " دانیـ م خـدماتش بپـاس   ،يتوپ مروار يبر پا کردند و برا یمفصل ینصرت بستند و چراغان

 .بنا نمودند

 افـث ی "نـوزاد خـود    نکـه یبـود، هم  زانیآو "و بترك  نیبب " ةقنداق بچه اش مهر يچون جلو کنیول

 یو اهـال  دیـ ترک یدرقـ جهانگشـا   ۀنابغـ  نیـ و بترك افتاد، فـوراً ا  نیبب ةرو چشمش به مه دیرا د "یقل

 .غم و اندوه ساخت يایرا غرق در هنشیمحترم م

 شـعر یال بطرز تختیپا تیانام و جمهور ناس قرار گرفت، جمع ۀکاف اجیتوپ مورد احت نیبعدها که ا اما

 شیپـ  124هشتاد و هشـت  یفحطسال را نداد و  یممالک محروسه کفاف اهال ۀآذوق کهیشد، بطور ادیز

  .آمد

                                                           

بود که  یسخت ارییبس یاست قحط معروف"هشتاد و هشت  یگران "به  رانیکه در ا) 1871.(ق.سال هشتاد و هشت هـ یقحط -   124

 .بود دتریشد آمد یم شیپ کباریکه هر چند سال  ییهایو قحط هایخشکسال ۀافتاد و از هم اتفاقشاه قاجار  نیدر اواسط دوران ناصرالد

 یخود را خوردند و حت يچنان که مردم نه تنها سگ و گربه، بلکه مرده ها ».باب گشت يکه آدمخور یزمان«: اند درباره آن گفته

 زیشده است و هنوز ن اریبس قاتیتحق یقحط نیا ةدر بار. خوردندیو م کشتندیو م بردندیو م فتندیفریرا به عنوان غذا دادن م یکسان

 یترجمه مرتض ،یپرفسور شوکو اوکازاک، 1288در سال  رانیبزرگ در ا یقحطبه  دیکن رجوعباب  نیدر ا شتریاطالع ب يبرا. ادامه دارد

  ) 1377 رمند،یتهران، ه( ،ییغمایاقبال  ادنامهیاقبال نامه؛ ، يهنر
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فقـط   داردتـوپ حـق    نیـ گذشت کـه ا  دانیسف شیر ياز مجلس شورا تیسه فور دیبه ق یقانون فوراً

   .کند و مراد زنها را بدهد ییآخر سال هنرنما ۀچهارشنب یعنی، بار کی یسال

  .يتوپ مروار ۀخچیبود تار نیا

  !به کام  امینامه تمام، ا والسالم،

 » تیاصادق هد «

 

  انیپا

  

  

 


