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:مقدمه

این را شروع کنم که می خواهم برایتان قصه بگویم یک قصه تاریخی می توانید فرض کنید که اصال هیچ یک از  اول

هم انها اسانه اند به خصوص خود امینه من در بعد از ظهر یک روز پاییزي به فکر او شخصیت ها واقعی نیستند راستی 

یعنی خودم نیفتادم ان کسی من را به این فکر انداخت که حاال براي خودش کسی شده و بعید نیست به خاطر . افتادم 

ا به محکمه بکشاند مدرکی دارم که اما فکرش را کرده ام اگر وکیل بگیرد و مر. انتشار این کتاب علیه من شکایت کنند

بعد  حاالاگر . نشان می دهد خودش با همان خط خرچنگ قورباغه اش به من نوشته که هر کار خواستم با این قصه بکنم

چرا این کار را کردي ؟به او : از چند سالی جلوي من سبز شود و چشمان درشت سیاهش را به من بدوزد و بگوید 

بله ؟... گول زدي ؟ چرا بازیم دادي ؟پس یکی تو زدي یکی هم من بی حساب  تو چرا مرا:خواهم گفت 

او چه دارد بگوید جز ان که مثل دفعه قبل خودش را بزند به ان راه یعنی کاریست گذشته حاال بیا برویم به بسطام به  و

... ان شنیدستم که روزي با یزید :دن و بعد هم شروع کند با ان لهجه نیمه افغانی نیمه تاجیکی خوان. زیارت مزار با یزید 

.و بعد بخندیم! و من هم بگویم بابا تو سعدي نخوان 

. تازه به شما که خواننده این قضیه هستید ربطی ندارد . هر حال فکرش را کرده ام و تمام اطراف قضیه را سنجیده ام  به

یا چرا . که چرا به کتاب تاریخی می گویی قصه شما می خواهید یک قصه بخوانید و کسی هم یقه شما را نخواهد گرفت 

پس قصه تان را بخوانید و بعد که تمام شد چشم هایتان راببندیدو کاري را بکنید که . به قصه می گویی کتاب تاریخی 

.من کردم

کبیر که در  بعد براي قائم مقتم و میرزا تقی خان امیر. که نوشتن این قصه تمام شد اول دلم براي امینه تنگ شد  روزي

مسیر این قصه به نا جوانمردیی کشته شدند و براي میلیونها نفري که در این نزدیک به سیصد سال در این دنیا زندگی 

بعد رفتم و نوار یک اواز محلی ترکمنی را گذاشتم و نشستم به .  دمنمی دانم براي کدامشان کمی گریه کر. کردند 

. فردایش که با کامبخش و مریم و اطی جان را افتادیم طرف ترکمن صحرا نمی دانم همان شب بود یا . گوش دادن 
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.رفتم براي چندمین بار تا شاید نشانه اي غیر از ان شال ترکمنی از این قصه در عالم واقعیت پیدا کنم

یخ قصه است که می کوشد شاید مرز بین افسانه و تار - یعنی صدها عمر –ادیمیزاد یک عمر . یک نیت قدیمی است  این

...هنوز که هنوز است پیدا نشده. و واقعیت راست و دروغ حق و ناحق را معلوم کند 

خودمان که  1355بیست و چند سال پیش یعنی سال . که در بعد از ظهر یک روز پاییزي به فکر او انداخته شدم  گفتم

در پاریس بود و در چایخانه هتل . میالدي باشد 1977شاهنشاهی که همان سال  2535ان روز ها به زور شده بود 

روزهاي دالر هفت تومانی بود و ایرانی ها همه جا  کپرنس دو گال در خیابان شانزه لیزه یعنی نزدیک هتل ژرژ سن

من . ریخته بودند و توي هر هتل بزرگ و گران قیمت یا در هر رستوران اشرافی سر و کله چند تا ایرانی پیدا می شد 

از  اههمان کسی که رضا ش. و این میهن بانو همسر محمد حسن میرزا اخرین ولیعهد قاجار بود. بانو قرار داشتم با میهن 

در ان زمان سی و چند سالی از مرگ ناگهانی و مشکوك . کاخ گلستان بیرونش کرد و داغ شاه شدن را به دلش گذاشت 

خیابان ساکت ان هم در سال هاي محمد حسن مسرزا می گذشت مرگ در لندن و در یک شب تاریک در حاشیه یک 

)) قتل سیاسی (( که می خواست دنبال یک  سپایانی جنگ جهانی براي هر کس که می خواست مشکوکشود و هر ک

اصال بزرگان هیچ وقت به طور عادي و مثل ادمیزاد نمی میرند و همیشه حرف و . بگردد امکانش را به وجود اورد 

ویژه اگر مدعی تاج و تخت باشد و مثال محمد حسن میرزا که حدود چهل سال حدیثی پشت سرشان باقی می ماند به 

پس عجیب نیست اگر اسکاتلندیارد دو سه روزي جنازه را . شده بود مدعی تاج و تخت قاجار  رداشت در غیاب براد

کی رخ داد یک نگه داشت و تحقیقات کرد این که چیزي نیست در ان یکی جنگ جهانی که سی سال قبل از قبل از این ی

بزرگترین فرزند ناصر ( السلطان  ظلدرست موقعی که بهرام میرزا فرزند . اژدر المانی خورد به یک کشتی انگیلیسی 

ظل السلطان خسیس براي به سلطنت . داشت با فرمانده نیروي دریایی در کانتین کشتی صبحانه می خورد ) الدین شاه 

به مشرو طه خواهان  –محمد علی شاه  –و ضمن مخالفت با برادر زاده اش  رساندن این فرزندش سر کیسه را شل کرده

بهبهانی هم خواسته بود که زمینه را براي به سلطنت رساندن بهرام .. از ستار خان و سید عبد ا یمدد ها رسانده و حت
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.پس چرا ماجرا مشکوك نباشد. میرزا او فراهم اورند 

ول کمر ظل السلطان شکست و او دیگر قد بلند نکرد در حادثه مشکوك مرگ در ان حادثه مشکوك جنگ جهانی ا اگر

محمد حسن میرزا چنین اتفاقی نیفتاد بلکه همسر و فرزندانشبعد ار مدتی توانستند بدون نگرانی به ایرا بیایند و ملک و 

امالك خود را زنده و با فرزند رضا خان هم بناي رفت و امد بگذارند

و از . بعد از ظهر پاییزي که با مهین بانو قرار دیدار داشتم در پاریس اول با به خیال امینه افتاده شدم  در ان. نیفتیم  دور

.ان پس بیست سال مدام با ابن خیال بودم و تا وقتی این کتاب راننوشتم و ندادم براي حروف چینی و انتشار ارام نشدم

نام فامیلش را  –خود داشت که او را با نام امی به من معرفی کرد ساله اي همراه  16- 15روز مهین بانو دختر جوان  ان

انسوي اوست و با او به گردش امده اما اول تصور کردم فرزند یا نوه یکی از دوستان فر - هم گفت ولی به یادم نماند

که این دختر  و کار دیگري در میان نیست مهین بانو برایم گفت ستبعدا معلوم شد که اصال امی مقصود این دیدار ا

فرانسوي امسال وارد بوزار شده و دارد در تاریخ درس می خواند و قصد دارد روي تارخ قاجاریه کار و تحقیق کند 

تا ان که دخترك لب به سخن گشود و . اول به نظرم جدي نیامد . حرفی بود می زدیم . مخصوصا در مورد زنان قاجار

. اسنادي پیدا کرده و در مورد زنی به نام امینه که مادر همه قجر هاست  گفت در ارشیو وزارت خارجه فرانسه مدارك و

تا این زمان امینه . و قصد دارد موضوع تحقیق خود را با نقل سر گذشت او اغاز کند . یعنی مادر بزرگ اغا محمد خان 

ات در باره این زن امی هم افتادم به جمع کردن اطالع. بعدي جور دیگري شد  ايولی در روز ه. برایم فقط یک نام بود

.اسنادي که گرد اورده بود برایم فرستاد

این بار قرار دادي اورده بود که . تمی به دیدنم امد . سفري کردم به پاریس 57بعد یعنی درست در شهریور سال  سال

ز حرم شاه سلطان حسین با امضاي ان قرار داد متعهد شدم که قصه امینه زنی را که ا. نشان می داد جدیپی گیر کار است 

مهین بانو گفته بود که پدر امی یک فرانسوي کار خانه دار و .  ویسمخارج شد و به عقد فتحعلی خان قاجار در امد بن

با این حساب البد برایش مشکل نبود که چند هزار فرانک خرج رساله دخترش کند بعد از امضاي قرار . پروتمند است 
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.می اورد شوقامه امینه را در اختیارم گذاشت که هر کدام سر خطی بود و ادم را به داد امی متن فرانسه و چند ن

و قتی انقالب به پیروزي رسید و تومار پادشاهی را در ایران به هم ریخت چند ماهی در کارم فاصله افتاد  57سال  بهمن

اما این فقط سرگذشت بود و امی .امی سر گذشت امینه را تمام کردم و فرستادم براي  58اما سر انجام در بهار سال 

در فاصله این یک سال . این کار هم یک سالی طول کشی . اورم  دربرایم نوشت که بهتر است ان را به صورت قصه اي 

به هر حال هر چه بود . باز هم او نامه ها و نوشته ها و سر نخ هایی به دست اورد و برایم فرستاد که کار را کامل می کرد 

.دتمام ش

دو . روزي که خبر رسید مهین بانو را به بیمارستانی در پاریس منتقل کرده اند و چندان امیدي به زنده بودن او نیست  تا

نامه اي که مهین بانو ان را سه ماه پیش نوشته و در همان . روز بعد از دریافت این خبر نامه اي رسید از پاریس 

. با خواندن این نامه دوباره پرونده امینه در ذهنم گشوده شد . کرده بود روزهایی که حالش دگرگون شده برایم پست 

مهین بانو رازي را بر مال می کرد که براي . نسخه اي از سر گذشت او را که براي خودم نگاه داشته بودم دوباره خواندم

مادر فتحعلی شاه جهان ) ولاي امهدعلی(ماه رخسار : پی بردن به ان الزم بود ماجراي چهار زن دیگر هم پی گرفته شود 

مادر ناصر الدین شاه ملکه جهان مادر احمد شاه و باالخره خود مهین بانو به عنوان اخرین زنی از ) مهد علیاي دوم( خانم 

.به او رسید –حاوي وصیت نامه او نامه هایش و مقداري سند  –قاجار که جعبه امینه 

ولی مشکل ان بود . سوي ان سند ها و نامه ها را از کجا می اورد مشکل نبود دیگر فهمیدن این که ان دخترك فران حاال

چند بار . که نه من امکان ان را داشتم که به پاریس سفر کنم و نه نشانی از امی وجود داشت و نه مهین بانو زنده بود 

و انگار . او نبود. اما جوابی نیامد  112شماره  –خیابان ویکتور هوگو  - 16یسپار:نامه نوشتم به ادرسی که از امی داشتم 

می افتاد و نوشته  اما هر گاه نگاهم به انبوه کاغذ ها. تمام این ماجرا قصه اي بود و خیالی که باید از سر بیرون می شد 

بر می شد و با ان اندام بلند باال سوار  هدر نظرم زند) امینه ( هایی که در یک پوشه بزرگ محبوس مانده بود باز ان زن 

اسب می تاخت به شکل یک کنتس اروپایی ر می امد لباس مردانه می پوشید غرق در جواهر می شد درویشی پیشه می 
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کرد از سالن اپرا هاي اروپا به گوشه ترکمن صحرا نقل مکان می کرد و پاي دو تار مختومقلی می نشست و به اواز 

...و دادترکمنان گوش می 

. اما کدام قصه . م اگر از امی تا ده سال خبري نشد این قصه را به چاپ خواهم رساند بود که با خود عهدي نهاد چنین

نه باید قصه را پی بگیرم و سر . قصه امینه را ؟ اري اما وقتی قصه امینه را مرتب کردم اخرین نامه مهین بانو در نظرم امد

.ه مطابق رسم و قرار امینه عمل کردندکم سر گذشت ان سه تا را ک دست. گذ شت ان چهار زن را هم باز بگویم 

زنی که نامش در تاریخ . حقیقت این نوشته وقتی منتشر می شود که چیزي به سیصد مین سال تولد امینه نمانده  در

نویسی مذکر این دیار گم شده است در حالی که زمانی این قصه را می خوانید که بنا به محاسبه اي تخمینی چهار هزار 

سال از تاریخ این سال هاي را او و اوالدش بر سر نوشت این ملک حاکم بوده و بر ان 220. گان او زنده اند نفر از نواد

.اثر نهاده اند

.با هم می خوانیم کتاب اول قصه زنی اسبا نام امینه و کتاب دوم قصه ي زنان دیگر پس

اول کتاب

اول فصل

وصف خاتون  يزود شاه صفو ای ریبرد باز د یشاه نم شیخترکان را پفتنه د يان روز ماجرا زیاصفهان ن یگیقلعه ب اگر

 یدر ان به گوش شاه م يکوچک بود و هر خبر يصفو نیبه دوران شاه سلطان حس یاصفهان با همه بزرگ.  دیشن یرا م

در حرم بود که  شاه. و ساالر قزلباش را به بند کرده باشند  نترباشند و کال دهیشور یچه رسد به ان که دخترکان.  دیرس

.دیخبر را شن

از پوست خز بر دوش انداخته بود چون از اندرون به قصر ناز بهشت پا گذاشت  یکه تن پوش يبود شاه صفو زمستان

که  یگیقلعه ب. درختان به چرخش افتادند تا از دور شاه را حراست کنند يزر دوز ال يها راقیقزلباشان با لباس سرخ و 
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 یم یگیرا به عرض برساند قلعه ب شبیو د روزید يتا ماجراها افتید به خاك افتاد و رخصت انتظام شهر با او بو

گفت و فتنه دخترکان را از  ریاز ساالرکالنتران اس. افزود  تیپوشد پس بر شدت حکا یدانست شاه کمتر لباس غضب م

ودکان باشند چه بسا مردانند در کسوت زنان توانند از زنان و ک یها نم نیکه ا دیتا به ان جا رس. ان که بود بزرگتر کرد

.شده اند رونیاز شهر ب نیهم يو برا نانندیدر امده چه بسا خبر چ

خواهند ؟  یحاال چه م:  دیپرس یو بعد به ارام. به طعنه گفت هر چه باشند قزلباش و کالنتران را سر شکسته اند  شاه

 عیشف رزایماجرا را م. شاه نتوانست خنده خود را مهار کند  گرید. مت باج و غرا: انداخته گفت  ریبه ز يبا سر یگیقلعه ب

و نه  ندیسر و پا یکان را باز گفت که همه دختران سرداران و بزرگانند نه ب خترد یاو قصه واقع. مهام به هم اورد  ریوز

.اند نینام و نه خبر چ یب

 يفتنه را باز گفت اعتبار يماجرا عیشف رزایم یوقت. ده بود را خبر کر رزایهم در ان جمع بود و هم او م عیشف رزایم نوه

شکست خورده و حاال  زگانیدروازه شهر انان از دوش رونیب شبیغروب د. (( و کالنتران نماند  بانیو نا یگیقلعه ب يبرا

.مانده اند خانهاز انان با سر و دست شکسته در  یچند تن

که نسل در نسل  ریپ يرزایخواهند گروگان به چه گرفته اند؟ م یحاال چه م:  دیپرس عیشف رزایرو به م يبا لبخند شاه

 فیو لط انهیمنش يبه در اورد و خواند نوشته ا بیاز ج يکرد و نوشته ا میبودند تعظ يخود و پدرانش خادم دربار صفو

به حکم شاه اگر  به حضور ملک جم جاه است و سر نهادن ماجراغرض عرض (( بود شاه را محسور کرد تا ان جا که 

((در افتادن به چاه دیحکم فرما

شکم  ایمنار  يفرو انداختن از باال ایدر ان روزگار در انداختن به چاه بود نه چون مردان دار زدن و  یحکم زنان خاط و

.پاره بستن به دم اسب چموش

 نیدر ان بودند و به ا یاغیخترکان رفت که د ییروز گذشت و به جا ندهیاز زا ياسمان بود که شاه صفو انیدر م افتاب

به . گفت عیشف رزایهمان بود که م. در باغ نارون چشمش به خاتون افتاد . به شرط نخست ان ها گردن نهاد  بیترت
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حجاب و  ریدر ز. انداز  ریک از مردان و قزلباشان و پهلوانان تی چیو نه ه دیرس یبه او م یگیکه فقط قلعه ب ییبلند

شد ینم دهیاز او د يزیبلند چ يباال روبنده جز همان

در  يدختر زیکه او ن یناصر خان خزانه دار شاه ریو ام عیشف رزایشاه و م. دور ماندند يو جان نثاران شاه صفو قزلباشان

ناصر  ریجلو امد و چون ام يو در ان جا سواره مستوره ا. باغ رفتند  انیماجرا و در فتنه دخترکان داشت سواره به م انیم

رو بسته دهان گشود و اشکار شد که معصومه  زهیجان سلطان بود دوش از مناكیخان دست به سالح خود گرفت که ب

معصومه از . کرده او و به صد هنر اراسته  زیهمان که سر گل فرزندان شاه بود و عز یونانی يدختر شاه است و از مادر

شاه با دست اشاره کرد تا دخترش .یو گردنکش ریذر تقصجست و به خاك افتاد که هم عرض ادب بود و ع ریاسب به ز

.ابدیخواست هر چه زود تر راز فتنه را در  یم. بلند شود 

خود را در برابر  يرا باز گفت و انگاه شاه صفو تیبرد و در ان جا حکا يشاه را تنها و بدون همراهان به صفه ا معصومه

.ن پس تا بود هرگز از خاطرش دور نشداز ا. که فقط در خواب متصور بود  دید يپرده ا

ظاهر  دیسف يهمه سوار بر اسب ها یدرختان دخترکان يمعصومه بر صفه قرار گرفت از ال به ال يشاه به تقاضا چون

 یامد سوار بر اسب یکیان ها  انیمتوقف ماندند تا از م یشاخسار درخت ریدر ز کیو هر .رنگ  کی يشدند با حجاب ها

و . بسته  دیسف يریان حر ياسب را بافته است و بر انتها انکه دم  دیو شاه د. سرخ یو دم الیبا  اهیکرن چون شبق س

.بود دنشیسوار همان که شاه از صبح مشتاق د

از مردان و قزلباشان و  کی چیو نه ه دیرس یبه او م یگیفقط قلعه ب يگفته بود به بلند عیشف رزایهمان بود که م خاتون

شد  ریچنان از اسب به  يشاه صفو ینشانده بر شبق بود که از صف دخترکان جدا شد و در چند قدم يسرور. پهلوانان 

 نیکه شاه سلطان حس دیرس يکرد و چون بر کنار صفه ا میو در برابر شاه در سه جا تعظ. پر گرفت  یعقاب ییکه گو

ه بود که خاتون لب گشود و با هر کالم بر ماند رهیاو خ يشاه هنوز به باال دیادب بوس نیبر ان نشسته بود زم ریمتح

ان قدر ماندند که  اان ه. ییناصر خان در ان دورها مانده بودند نشسته بر کنار جو ریو ام عیشف رزایم. شاه افزود  رتیح
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اورد و در ان غذا و شربت در قاب  يانان مجمعه ا يبرا یدخترک. ستادندیوضو کردند و به نماز ا.  دیساعت نماز رس

.دانستند ینبود جز ان که عاقبت کار را نم یان دو را اضطراب. با درپوش نقره  ییها

هستند که  يسلطنت و بزرگان دسته ا تیهمه از ب انیاز پردگ گریتن د ستیباز گفت که او وب يشاه صفو يبرا خاتون

عبادت و  ایو  يو جنگ اور يزاندا ریو ت يسوار ایاموزند  یعلم م. است به سه بخش کرده اند  یروز خود را چند سال

 نیدانست که خاتون گفت در پانزدهم یرا وقت نیزمان دوازده ساله بود و شاه ا نیخاتون در ا. ندارند يکار نیجز ا

.است یو پدرش امام قل يفرانسو يسال از سلطنت ان مراد اعظم چشم به جهان گشوده از مادر

امد که که خاتون اجازت خواست تا ستالر کالنتران را به  ادشی یوقت. ه بودشاه برد  ادیفتنه را از  زگانیدوش نیا دارید

را گشود تا در  شیدست ها ياوردند و خاتون خود به خنجر ریحضور حاضر کنند ساالر را نزار و کت بسته و سر به ز

.قصه را باز گفت ومهحال معص نیو هم در ا. برابر شاه به خاك افتد 

 یاز در وازه به در م میو تعل يانداز ریو ت يهر روز که دخترکان به عزم سوار تختینتران پاشد که ساالر کال معلوم

قزلباش  یتا نامشان نپرسد و در دفتر ثبت نکند تا ان روز که ساالر با جمع ردیگ یتومان رشوه م کیروند از ان ها 

سو و قصد بد  تیبرده اند به ن ورشین جمع دخترکا انیبه م تهان ها دو قراول را کش.  ختهیمست به باغ ان ها ر

انان با خبر شوند به ظاهر  تیقصد و ن یان که از تمام يخاتون برا ریبه تدب یدخترکان قصد مقاومت داشته اند ول.يکار

قزلباش و  ستیو ب ختهیان ها اشکار شده بر سرشان ر دیپل تیکه ن یتا وقت.  میدفاع اند و تسل ینموده اند که ب نیچن

سلطان باز  يمعصومه برا. به شاه برند  تیاند تا شکا دهیپا کرده و ساالر کالنتران را به بند کش یو کالنتر را بقراول 

فرستاده اند و پنج صد تو مان رشوه  غامیپ ییرسوا نیا يماندن ماجرا یمخف يگفت که همدستان ساالر کالنتران برا

.رشوه ياند با سکه ها دهیدخترکان به بند کش زیاند که قاصد ران کرده شکشیساالر خود پ یخالص يبرا

 یغضب م ریاو در کار است چندان خشمناك بود که مدام م تختیکه در پا يماجرا و ان همه فساد دنیکه از شن شاه

پدر گفت که کالنتران و  ياز ماجرا خبر نداده است و معصومه برا نیاز ا شیچرا او را پ دیاز معصومه پرس دیطلب
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 یجاسوسان و کار گزاران دارند خوف ان بو د که با فاش شدن ان که از حرم شاه زین یهمه جا و در حرم شاهقزلباشان 

.نظر شاه را برگردانند شیفتنه است پشاپ نیدر ا یکس زین

از ماجرا  یچه کس گریکه رقعه را که نوشته و د دیخواند از خاتون پرس عیشف رزایافتاد که م يرقعه ا ادیچون به  شاه

علم  نیدانند و به چند یخبر دارد؟ خاتون باز گفت که خود نوشته است جز ان که دخترکان همه نوشتن و خواندن م

.ستیکس را از ماجرا خبر ن چیان که ه گریاراسته اند و د

ت تا عصر شاه دس. غضب منصرف شد و در باغ با انان ناهار افتاد  ریان گاه به درخواست خاتون سلطان از طلب م پس

و . تا شفا  یاز قانون بو عل ایو جغراف ایمیملل از ک خیو با انان گفتگو ها کرد از کالم و نحو و از تار دیپخت انان را چش

و  انیبه پردگ نانیاست و ا گرید یداستان نیکه ا افتیان گاه در  خوانند یم يمعنو يدانند و مثنو یکه شعر م دیشن

که انان چسان  دیشاه به چشمان خود د. انان بود  يمبهوت جنگاور شتریا از همه با م. برند  یاصفهان شباهت نم نیخوات

کشند که چشم باور  یم ناندوزد و کمان چ یاندازند که شاخه را بر درختم یتازند خنجر چنان م یجهند و م یبر اسب م

.بود يه در ان قمردل شا. را در هوا انداخت  يکه از کمان نازکش بر امد قمر يریندارد خاتون خود به ت

.نارون نثار خاتون و دخترکانش شد و خاتون خود شکار شاه باغ

دوم فصل

 دهیپسند و گز بایرا از سر به در کرده بود که ز اریکار خاتون به حرم شاه و عمارت چهلستون افتد خواستگاران بس تا

که به چشم باز و طمع انعام در  ییاز عجوزه ها یکیه بود و گا يزاده ا ریو ام يریام ادیگاه ص. بود  اریجو در اصفهان بس

 یکی انیم نیدر اندازند از ا يشاهزادگان صفو يکنند و به قفس حرمسرا رامچون او را  یگشتند تا غزال یشهر م انیم

ان ان و معتبر نیو او فرزند شاه علم از خوان سیو ریقند هار فرزند م یاز اهال ییمحمود غلجا. بود  گرید يبه گونه ا

.ارید
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شده بود عفو کرد و به خدمت در اورد و  یاغیاز تبار شاهان گرجستان را که بر او  نیگرگ نیشاه سلطان حس يروزگار

رام کردن افغان ها قرار داد و  قیو خشونت را تنها طر ییخان تند خو نیگرگ.  دیکل قندهار را به او بخش یفرمانده

داشت و از راه تجارت با هند بر ان مکنت  يافسانه ا یکه ثروت سیو ریجز مشدند  عیحکومت محکم کرد همه مط هیپا

 سیو ریخان در مهار م نیدر خور به دست اورده بود و به حکم اصفهان کالنتر قندهار هم بود گر گ یافزود و احترام یم

 سیو ریم هان بود ک تیکااما در اصل ح. احضار شد تختیبه پا سیو ریم امیبا ان پ. به شاه فرستاد  یامیدر ماند پ

اهو را به  نیا سیو ریدل به او بسته بود و م نیگرگ. در همه قندهار شهره  ییبایداشت گاخنده نام و به ز يبرادرزاده ا

در قند هار جرات ان نداشت کار را  یبست ول سیو ریکمر به قتل م نیداد گرگ ینم یگرج نیچون گرگ يریگرگ پ

خود  يبرا ییو رشوه و تملق جا شیدر اصفهان به بذل و بخشا اسیگر و س لهیح سیو ریم. به اصفهان حوالت داد 

دو سال بزرگتر از خاتون  یکیبه عمر  سیو ریمحمود فرزند کوچک م. در ان ماند  یو سال دیبزرگ خر یباغ. گشود 

.یابانیو ب افتهین تیباك اما ترب یانداز و اسب تاز و ب ریت. بود 

خان را از  نیگرگ ریتکف يدر ان جا فتوا. خانواده را در اصفهان گذاشت و خود به حج رفت  يپس از چند سیو ریم

از . و راه قندهار برد .  بدیرا بفر رانیاصفهان شد تا شاه و صدر اعظم و و ز یاسالم گرفت و با سر پر سودا راه يعلما

هم خسرو خان برادر  یکیدادند یم یهگوا يو ینتیخوش ط ورا خورده  سیو ریم بیجمله انان که در اصفهان فر

و  فتهیشاه و دربار اصفهان خسرو خان را فر فتنیفر يبرا سیو ریم. داشت  یبود که سارا مادر خاتون را به زن نیگرگ

 يروز.  دیو حرم او از جمله مادر محمود رس سیو ریامد و شد ها خبر از خاتون به م نیدر ا. به خود مطمئن کرده بود

اعتمادالدوله صدراعظم . محمود بستانم که تاج سر قندهار شود  ياز تو برا يداد که دختر امیو خان را پخسر سیو ریم

خان  نیبرادر زاده به گرگ سیو ریم: در گوش شاه خواند  ینیخبر چ. از ماجرا باخبر شدند  زین نیو شاه سلطان حس

خوشش امد و  بهیمطا نینداشت از ا یخان دلخوش نیگاز گر قتیشاه که در حق.  بردینداد و حاال برادر زاده از او م

.خوش است یوصلت نیداد که ا امیعدالت خانه را پ سیخسروخان رئ
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اما در . فرستاد  سیو ریبه تصور او پاسخ مساعد به م.نام لهیچهره و کوتاه قد و فربه جم دیداشت سپ يخان دختر خسرو

خسرو خان کار ار . بر خاتون است  يشد که نظر محمود قندهار امدند اشکار يبه خواستگار سیو ریکه حرم م يروز

رساند در  یکه خبر م يساحره ا. ها درافتد  ییدام غلجا بهکه  ستین یدانست که خاتون ان غزال ینم یول دیاسان د

 نیادر نشچرده چ هیاز خود دارم و ان س اریام اخت یامام قل هیکرده است که من صب امیخاتون پ: گوش مادر محمود گفت

.کند ماریرا ت میکه اسب ها ستیشناسم او را انقدر ن یرا م) محمود ( 

 ياغاز فتنه ا نیو ا. شدند یبه اذن شاه به قند هار راه گرید يو مادر محمود دندان به جگر فشردند و چند سیو ریم

خان را به کشتن داد و خود  نیدر قندهار گرگ سیو ریم.  دیکش يتاج و تخت صفو یبود که ده سال بعد به سر نگون

درگذشت و حکومت  يگرداند اما به زود ياوران اصفهان را کشت و سر از خدمت شاه صفو امیحکمران قند هار شد پ

اصفهان داشت عمو را از  يمحمود که در سر سودا. بود  يگرید نیکه خود شاه سلطان حس دیقند هار به برادرش رس

 هبود خاتون نام به خان یشد که تنها نظر به اصفهان داشتند ان جا که غزال ییها ینو سر کرده افغا دیکش ریحکومت به ز

فاصله در قصر چهلستون جا گرفته است نیدانست که غزال معبود او در ا یو محمود نم. یخسرو خان گرج

تا سر . پخت  یاصفهان در سر م الیو خ ختیر یکرد خون م یم رانیتاخت و یم رانیهمه سال ها که محمود در ا در

 انیانهم در مصاف با لشکر دیبار طعم تلخ شکست را چش کیتنها . انجام اصفهان را در حلقه محاصره خود دراورد 

خان ندانستند که با ان جنگ با خود چه  ینه محمود و نه فتحعل. خان اشاقه باش  یفتحعل یقاجار بود به سر کردگ

زد که قفس  یدست و پا م نیدر حرم شاه سلطان حس الیخ یون که ببر سر خات تیبود در نها یجنگ نیو ا. کردند 

.بشکند

سوم فصل

به  یرا در چهارده سالگ یامام قل هیخطبه خواند و خاتون صب يدربار صفو وخیالش خیش یساجد اصفهان خیکه ش يروز
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زن  ستیاز دو شیان زمان ب حرم شاه کردند که در انیپردگ گریدر اورد نه چنان بود که با د يپادشاه صفو نیعقد نهم

به فرموده سه روز شهر را طعام دادند و عروس را در کجاوه از  کهبل یعرب و افغان یونانیو  یبودند از ترك وتاتار گرج

.نثار کرد به فراخور يا هیدر شهر گرداندند و هر صنفهد يهر سو بسته ا

 يو افسونگر ییو در دلربا ریبود پرورده البرو الند خاتون نیا رمیرفت گ ینم يبود که بر عروسان صفو یتیحکا نیا

اوازه او و دخترکان همراهش . و مکر کس جون او نبود  ریصد چون او و در تدب يچون او در هنر و صناعت جنگاور

خواست  یرفت نه از ان که م یخاتون به حرم سلطان. گشت  یمتر از ان فتنه که شاه را به دام انداخت هم در شهر  شیپ

بلند دارد  يپرواز ها يدر گوشش بود ان که در سر هوا یپوت يسخن مار. نبود  رانیبلند تر از ان در همه ا ییلکه جاب

.قله خانه بسازد نیدر بلند تر دیبا

خاتون چون دخترکان خود را :  دیشن زیچ کیدر پاسخ فقط  ونددیفرستاد تا خاتون به جمع زنان او بپ امیکه پ یوقت شاه

.ردیگ یهمراه باشند پس استدعا دارد که در کاخ چهلستون سکن دیبا شیها مهیرد و انان البد به عنوان ندهمراه دا

از  یبه پنجاه کاخ داشت که بعض کیشهر شاه نزد نیاصفهان نبود و در ا يکاخ ها نیگرچه مجلل تر چهلستون

صدر اعظم و داروغه با اختصاص دادن . دند ش یم ییرایمحترم پذ همانانیبود که م یچهلستون بزرگتر بودند اما محل

پس در چند روز چهلستون . توانستند  ینم يکار اهش اقیقصر به همسر تازه شاه مخالف بودند اما در مقابل اشت نیا

. چهلستون رفت  يبه تماشا دیاز ان که منجمان ساعت را سعد بدانند و به عقد شاه در ا شیخاتون روز پ. اماده شد 

 کیقصر  نیرا تجسم کند که در ا یپوت يخد را بست تا مار يروبنده را باال زد و چشم ها دیرس نیه شاه نشچندان که ب

در  ياورد که چگونه ان زن فرانسو ادیبه . او  يخاتون بود و الگو ياو قهرمان ارزو ها. بود  ستهیمانند ملکه ها ز یالس

داشت که در  ادیخاتون به .  رفتیپذ یرا به حضور م گرانیکرد شاه صدر اعظم و د یخواست م یم يقصر هر کار نیا

او  يکرد و پا به پا یم ادیفر زدیقصر قدم م نیدر ا نیو غمگ نیخشمگ يریچون ش یپوت يشب اعدام پدرش مار

را ارزو داشت تا  نیهم زیخاتون ن.  ردیگ یم شیرا از ان کش یخورد که انتقام امام قل یو قسم م ستیگر یومخادرش م
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را در گوش داشت  يساکن بود سخن ان زن فرانسو یپوت يبود در همان جا که مار دهیرس شیجا به قصر ارزو ها نیا

او  يحاال ده ها کارگر و بنا و دورود گر و هنر مند در کار بودند تا چهلستون را اماده برا. بلند بود يسرش هواها در

رزان نفروشگفت خود را ا ینم یپوت يمگر مار. خاتون  يبرا. کنند 

چنان  یول.بست و شب هنگام دستگاه خواب او را بدانجا کشاندند چنان که رسم بود وندیدر چهلستون با خاتون پ شاه

بار ها . رفت  یکه خاتون با دختر کان خود به باغ نار ون م یزمان یحت.  امدیاز چهلستون به در ن يکه رسم نبود تا هفته ا

عادت به انتظار نداشت و نه عادت به ان که  نیشاه سلطان حس. گذشتتظار از حد که ان دیاز چهلستون مس رس امیپ

.بخواهد و در دسترس نباشد يزیچ

 يکه شاه به امور جار یامدند و در ساعت یخاتون م داریحضور در چهلستون به د يکه از فردا يزنان دربار انیم از

دختر  نینبود او کوچکتر گمیب میکس چون مر چیه. دندکر یم دنیپرداخت در حوضخانه کاخ از خاتون د یسلطنت م

نکرد و در دوران سلطنت برادرش شاه  يهر گز شوهر. داشت  اریس يشاه عباس دوم بود و در دستگاه سلطنت نفوذ

همو  دیداند شا ینم یکس. به منزله فرمان شاه بود هیدر اصفهان فرمان نواب عل نیو فرزند او شاه سلطان حس مانیسل

تازه عروس  نیا داریکه در کاخ چهلستون به د يزن در روز ریپ. بزرگ کارساز شد نیچن یخاتون به مقام دنیدر رس

متعارف زنان  يبه تعارف و سخن گفتن ها دارید نیشناخت و هم پدرش و پدربزرگش را پس ا یخوب نم رارفت او 

پروا به خاتون گفت که اگر جوان بود  یقدرتمند داشت و در همان روز ب یتیشخص گمیب میمر هینواب عل. نگذشت 

عنصر  یو غالمبچه ها و زنان ب مانگذاشت شاه در حلقه غال یساخت و نم یم گرید یکرد و اصفهان یم گرید يکار

او واقعه فتنه دخترکان در نارون . جا بکشانند  نیفاسد کار ملک وملت را به ا انیوانیو د انیو دربار دیگرفتار ا يدربار

.را رسوا کرده است ارانشیگشود که چگونه داروغه و  یخاتون م نیبود و حاال زبان به تحس دهیرا شن

کشور خبر داشت اما  يها یدر حان خاتون زد او اط ضعف دربار اصفهان و اشوب ها و نا امن یاتش گمیب میمر سخنان

. بود  گرید یزن گمیب میاه نترسد اما مرو از غضب ش زدیماجرا ها بر خ ییمحابا به باز گو یب نیچن یباور نداشت که زن
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که  یدر حال. را اعالم داشت  يرفت و خبر مرگ و مانیشاه سل نیبود که وقت مرگ برادر جرات کرد و به بال یاو کس

را به  نینه پسر برادرش سلطان حس انیبود که از م گمیب میمر نیاعالم نکرده بود ا يعهدیرا به ول یکس مانیشاه سل

حاکم کرده  رانیرا بر ا تیکفایشاه خوشدل و ب نیفرستاد که ا یهمو بود که به خود لعنت م نکیو ا. اند رس یپادشاه

را به خاتون باز گفت که  ینگران نیو ا. را به باد دهد يبرادر زاده تاج و تخت صفو نیخوف ان داشت که ا رزنیپ. است 

گفت و گو با خاتون نشسته بود و ندا در امد که سلطان به  در چهلستون به گمیب میمر یوقت. و .بود  دهیاو را قابل د

.منتظر بماند یکه اوست که با نو عروس در گفتگو است و سلطان بهتر است لخت فرستاد امیپ گمیب میرود مر یاندرون م

ر با خب یوقت ستیزنان حرم گربه دست اموز ن گریهمه دانستند چونان د يشاه به خاتون که بزود ییدایو ش عشق

حرم و  يخواجه ها. را اشفت  انیوانیو د رانیخواب اهل حرم وام ختیدر ام گمیب میچون مر يریاو با ماده ش یکینزد

 شیبه دببال تازه عروس خو ایو  ندینشیمسحور م اتونخ يبردند که سلطان در سرا یم یغالمبچه ها خبر به حرم شاه

گفت سال ها را به  یکه شاه م دندیشن اریبس تختیس بزرگان پااز ان پ. دهد  یرود و فقط گوش م یدر باغ چهلستون م

.غفلت گذاراندم

جنگ با  يبه اجبار و برا يجز چند بار یسال پادشاه23که در  يصفو يپادشاه راحت طلب و نرم خو يبرا خاتون

 لیانند شاه اسماعم یکه از پشت هشت پادشاه و دالوران نیشاه سلطان حس. گفت  یاز حرم جدا نشده بود چه م انیمدع

که  یبا همه احترام و قداست. خود نشان نداشت  نپدرا استیو س ياز جداالت و دالور چیو شاه عباس امده بود ه

 یمذهب خود م عهیسلسله ش نیبه نخست رانیکه مردم فالنت ا یمردم داشتند و با همه ارا دت نیدر ب يپادشاهان صفو

.کند جز دعا و استغاثه و استخاره ياورده بودند کار يشاهان صفو گرید حفظ انچه ينبود که برا یاو کس دندیورز

شاه دل از  يقزلباش و قراول را از پادر اورند برا ستیخاتون که خود و دخترکان همانندش توانسته بودند ب يروز

کشد و  یرو کمان م نیکند و از هم یستادگیکه در برابر جالدت دشمنان ا ندیب ینم يدست داده گفت که مرد

.ییگو یسخن م هیشاه در پاسخ گفت همچون نواب عل. کند  یدخترکان را اماده کارزار م
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همه را مدام در گوش شاه  نیهم ا گمیب میمر هینواب عل. شد  یو عشقش به خاتون فزون تر م دیشن یهمه را م نیا شاه

 یقزلباشان م يجنگاور شینما ياو را به تماشا رزم از دل خاتون به در کند يتا هوا. توانست  ینم يچاره ا یگفت ول یم

.زند یفقط برق براق و نشان ان ها چشم ها را م وها مردمان بزم اند  نیدانست ا یبرد و خاتون م

بندد و همچون انان  یو مشاطه حرم م وریپنداشتند خاتون دل به زر و ز یم یاز ان هفته در خلوت زنان حرم سلطان پس

نشد نیچن یول دیا یو جادو گران و رماالن گرفتار م سانیبه حلقه دعانو

 دیحرم را از حسد در انیچشم پردگ یکه شاه و خاتون از خلوت چهلستون به در امدند فرمان يروز از هفته ا نیدوم در

غالمان و .بود که شاه خاتون را به خزانه سلطنت برد يروز. دیاصفهان را رونق بخش سانیو بازار رماالن و دعانو

رمز خزانه را به خاتون سپرد و دفتر و دستک خزانه را که تا  احها و رمز ها و مفت دیواجگان خبر رساندند که شاه کلخ

 يکه جز پادشاهان صفو ییشد سوگل و محرم راز ها ییبه جادو دهینو رس نیبود به او داد و ا گمیب میان زمان نزد مر

 یمقام کاخ نیادر . توانست به دست اورد  ینم گمیب میبدون نظر مر مقام را نیرا از ان ها خبر نبود و خاتون ا یکس

 یحت. شد  یخانه اصفهان از نور خال ستیب. تن دخترکان او در ان جا گرفتند  ستیخاتون شد که ب بینص زین گرید

 یم زین انیمقامان و مستوف میصدور و قا گریحال د.  دندیدل از مادر و حرم بر زیدو فرزند شاه ن دهیمعصومه و زب

 دهینرس مهیاغاز شده بود به ن دیکه چنان نوم یکه بر انان سر است سال درا دار یدر حرم کس يدانستند که شاه صفو

که بلوچ ها ترکمن ها عرب  دیکه خبر از مشرق رس دیرس یم ینظم و نسق وانیسلطنت و د يشد و کار ها یوار م دیام

از همه  شیخبر را پ نیا. اند  دهیغان ها در دو جا سپاهخ شاه را در هم کوبهاب عربستان سر به شورش برداشته اند و اف

 یفتحعل يریچنان که خبر درگ دیرسیکه در بازار و کاروانسرا ها ادم داشت و خبر ها نخست به او م افتیخاتون در 

.قاجار با افغان ها و شکست خوردن افغان ها لیا سییخان ر

سلطنت شاه سلطان  يروز ها نیاز خوش تر دیرس تختیخان اشاقه باش به پا یشدن فتحعل کیکه خبر نزد يروز

اذن شاه  یترساندند که ب یخان م یاز جنگ و خوکرده به راحت اصفهان شاه را از فتحعل زانیگر رانیبود اما ام نیحس
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را از شاه اصفهان  و اطاعت خود یتا سر سپردگ امد یفاتح م یبلکه سلطان ياو چون سردار یو ول دیا یم تختیبه پا

غافل که در . برود  انیاغیبار به جنگ  گریتا د ردیبگ شتریب يداریبشنود و فرمان پا شیابراز کند و از او ستا نینش

ر اب یسر ز يسرداران به زمزمه و فتنه ا گریخان صدر اعظم و د یهمچون فتحعل زیاماده بودند تا او را ن یاصفهان کسان

شوند او که همه عمر  رایپذ یشاه عباس او را همچون پادشاه تختیصور ان نداشت که در پات کلیه يترکمن قو. کنند 

به  یکه در هر گوشه ان هنرمندان يچون اصفهان اشنا نبود شهر يکرده بود به شهر ان هم شهر یزندگ یاتیلیدر چادر ا

 یفرنگ یروم یولیتجار اپان شیانه هاکه در کاروانسرا ها و خ يشهر. بود گانهیکار بودند که حاصل کارشان در جهان 

مشغول بودند که  یدر ان به کسب پر رونق یسیو انگل يو دو تجارتخانه معتبر هلند. خانه داشتند  یسیو انگل یپرتغال

 یکه تاللو شان اب ییها یها همه جا بود اصفهان شهر گنبد ها و مناره ها شهر کاش ایدر يتا ماورا نیاز چ شیشعبه ها

که به  يشهر. گران  شهیشمرد شهر عالمان شهر زرکوبان و مس فروشان شهر نقاشان و شاعران و ش یم ریحقاسمان را 

شاه  يسال سکه ها ستیچکش بازار مسگرانش شهره در افاق بود و هنوز پس از دو يبازار عطاران و صدا يبو

که  ییقاجار تا به اصفهان برسد در راه هاخان  یفتحعل. اش بر پا  یعباسشاه  يقرن بنا ها کیو پس از  جیرا یلیاسماع

اما افسوس . کردند توتهیمنزل به منزل ب یشاه عباس ییدر کاروانسراها انشیشاه عباس ساخته بود راند و خود و سپاه

نبود  یاز ترس مردم گرزدند و ا یکه به نام خود سکه م دیکه تا از مشهد به اصفهان برسد همه جا حاکمان گردن کش د

در خطبه ها هم  نیبه ذکر نام شاه سلطان حس يازین یپادشاهان محل دندیپرست یم عیو تش ادتیرا به جهت س هیکه صفو

افغان تن داده بودند و  انهیبه قتل عام وحش ایخراج گذار انان شده و  ای ختهیان ها همه از برابر افغان ها گر. نداشتند 

همانند او در افسوس  يریماده ش زیدانست که در اصفهان ن یاو نم. نبود  نیتر از ا زیغم انگ يزیخان قاجار چ يبرا

.است

قزلباش و توپ ها و سرداران خوش  شینما يبه تماشا يقاپو در کنار شاه صفو یعال يخان اشاقه باش در باال یوقت

ند قد به تماشا بل ین دهیرو پوش نیاز خوات یشاه در جمع گروه دانیاز م يا هیکه در زاو دیلباس شاه مشغول بود ند
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.کننده شهامت اوست نیو تحس ستادهیا

محتشم شاه بود هر بار که با شاه خلوت کرد از او شعر و عرفان  همانیخان در اصفهان م یکه فتحعل یماه کی در

 یخاتون مدام در گوشش حماسه ها م شیاست که از چند ماه پ یشاه نیدانست که تازه ا یو دعا و مناجات و نم ددیشن

.کند یبا خبر م یحال یب نیو او را از عاقبت ا ساندتر یپرست م ایترسو دن رانیو ام رانید و او را از مشخوان

بود  دهیکه رس يرفت تا بر اساس خبر رونیخود از اصفهان ب انیاز سپاه یخان با جمع یفتحعل يبار کیفاصله  نیا در

داد و سر سرکده  یخان انان را گوشمال یبودند و باز فتحعل او انیاز سپاه یمحمود نبود و گروه. با افغان ها جنگ کند

بسنده  انشیبه خان قاجار و سپاه یو انعام نیبه تحس. نبود دهیسر بر يشان را به اصفهان اورد اما شاه را زهره تماشا

خان قجر در  نیخواندند که ا یسرا قزلباش و مشاوران شاه را غضبناك تر کرد انان در گوش شاه م يدالور نیا. کرد 

را  رانیو ام اشرافها خبر داشتند توطئه  سهیدس نیکه از ا گمیب میاما در پنهان خاتون و مر. سلطنت دارد  يسر هوا

.کردند یم یخنث

گرداند  یاو خبر داشت که سلطنت را در پشت پرده حرمسرا م. شده بود  تختیخان مفتاح مشکالت پا یفتحعل گرید

خان  تیخاتون نظر به گشودن در خزانه و تقو. گذرد  یخلوت شاه و خاتون چه م يها خبر نداشت که در گفتگو یول

همه اگر به  نیگفت ا یو م ستین یخال یخزانه شاه هدانست ک یم نکیداشت او ا ییاالمرا یقاجار و گماردن او به ام

.دیا یبه چکار م دیایکار حفظ مملکت ن

خانه او بود که خواب را از  هیترساند خف یساحره بلند باال م نیحرم از اهمچون اهل  زیو سرداران را ن رانیچه ام ان

که دستگاه سلطنت با همه عرض و  افتیبعد از ان که به چهلستون رفت در یماه کیخاتون . ربود  یچشم اصفهان م

ان به شاه چن رسدیرا که از سراسر ممالک محروم م ییهاو سرداران و ساالران خبر. است  يخبر یطول عظمت در ب

کنند  یهمه را بدان بهانه م نیو ا. پسندند یرسانند که خود م یم یخواهند و در زمان یرسانند که م یم نیسلطان حس

 سروبنا نهاد که به ظاهر تحت امر خ يخانه ا هیخاتون شاه خف هیمدام باشد و به توص ششینلرزد و ع میکه دل شاه رح
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االمرا و  ریزد ام رونیخانه ب هیکه از خف يجرقه ا نینخست. گرداند  یان را م خاتون بود و در نهان خاتون يخان ناپدر

که به خرج خزانه در اصفهان  یو توپساز فرنگ زیخبر رساندند هفت توپ ر سانینو هیاو را در اتش انداخت و خف بانینا

فرستند یاالمرا م ریخانه امو شراب به خزانه  زندیر یم يهلند یکمپان ویسیانگل یکمپان يمستقر شده اند توپ برا

که در سراسر ملک و مملکت پراکنده شده بودند از اصفهان به شهر ها رفته بود و  سانینو هیخانه و خف هیخف خبر

و ساالران در  رانیام يبارها اهل حرم به اغوا. گذشت  یمشکل نم یهمه ب نیو ا.  دندید یخود را در امان نم زیحاکمان ن

بر انداختن شاه  شهیو در اند دیا یدر نم یبلند باال چون پدر کشته است با شاه از در راست نیا گوش شاه خواندند که

بار شاه را باخبر کردند که  کی. بست  یبه او دل م شتریگفت و باز ب یو به خاتون باز م دیشن یها را م نیشاه ا. است 

توانست سر  یم ییگوبد  نیا. کنند  ید و چه ها مرون یدروازه م رونیبه ب یمخف یخاتون و دخترکان جمع او از راه

اما . داشتند  یروا م انتیبود که شاه متعصب خ انیپردگ يسزا نیتنش را در چاه که ا ایاندازد  ینیخاتون را در س

را او  زین یبرد با شاه گفته و شب یدروازه شهر م رونیرا به ب یراز ان نقب را که خانه امام قل نیاز ا شیخاتون خود پ

.بود که فقط بر شاه گشوده شده بود يراز نیا و. بدان جا برده بود ینهان

خان قاجار دهد  یهفتاد توپ به فتحعل گمیب میطلب را تاب ان نبود که به خواهش خاتون و مر یهمه شاه اسودگ نیا با

را به دفع  اتیحاکمان وال یفرمانپنداشت به  یم. لشکر بگمارد و به دفع افغان ها مامور کند  ییاالمرا ریو او را به ام

.اش بگذارند نهیتوانند بر س یرا هر وقت م سیو ریدهد و انان سر فرزند م یمحمود افغان امر م

 انیهر چه بود در پا. افتاد  ریتدب نیخود به ا نیشاه سلطان حس ایو  دیکه خاتون طمع از شاه بر ستین دایانجام پ سر

وار نگذارد و  دیخان را ام یفتحعل نیاز ا شیخواست ب یحاصل شد که شاه که م نیان دو چن ياز گفتگو جورید یشب

 ياز دختران خود را به همسر یکیرفته بود که شاه  ریتدب نیچن نیااز  شیتا پ.  دیاورا مرخص کند خاتون را به او بخش

.را پاداش دهد يگونه و نیخان در اورد تا بد یفتحعل

 یبود که فاتحان وفادار م یبیرسم بودو نص نیشود ا یبه او داده م یاز حرم شاه يا هیدانست هد یخان م یفتحعل
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همراه  يحرم با و زگانیدوش ایاز زنان  کیدانست کدام  ینم یبست ول یبود که که انان را به دربار م يبردند و حلقه ا

خان  یمت شاه را به او رساند فتحعلاشاقه باش رفت و مژده مرح نخا ییرایبه کاخ محل پذ عیشف رزایم یوقت. شوند  یم

خود به سخن امد و گفت  رزایدهد که م ریپ ریبه ان وز یوخواست انعام. ندانست چگونه ان خبر خوش را باور کند 

که همراه  نستخان دا یتازه فتحعل. رفتار کند  ينواده اش با خاتون همراه است و از خان قاجار خواست با او مانند پدر

در  زیبود ن دهیهمه جا رس رشانیو تدب يدالور تیشدند و حاال س یفتنه خوانده م يکه روز یدخترکان خاتون گروه او

.ندیا یحلقه م

 خیبه وکالت اشک بر چشم اورد ش عیشف رزایعقد شاه و خاتون را گشود شاه خود حاضر نبود و م یوقت وخیالش خیش

خاتون نهاده بود اهل حرم هم چندان شادمان بودند که  شاه خود با نیهمه قرار را شب دوش دینداشت تا بگو يزیچ

قدر بود که دعا ها و جادو  نیاز چشم انان ا. قرار افتاد  هخانه چه شد و چ هیندانستند از خزانه چه ها به در رفت و خف

خاتون شب اخر شاه و  ياز گفتگو ها يچنان که با همه کنجکاو. شد  یکرد و خاتون از اصفهان دور م یاثر م شانی

کرد  زبا يشب شوهر نیکه خاتون در برابر چشم شاه در اخر ندهیا ریاز تصو. ها رفت  تیحکا اریبس. افتندیدر ن يزیچ

.انتساب ادتیدودمان س نیحفظ ا ياو برا ریو از تدب

عباس به در  و شاه لیهابود که از خزانه شاه اسماع هیاو نه فقط ان گوهر و ما ییرفت دارا یخاتون از چهلستون م یوقت

در سر  يخاتون که با رفتنش بخت از اصفهان رفت و راحت از دل شاه صفو. برد  یبود که با خود م یامد بلکه گروه

 نیدانست اصفهان با بودن شاه سلطان حس یتن داد که م یندگسفر و ز نیدراز داشت و فقط از ان رو بد يها الیخ

تا در ان جا  دیرس یگذشت و به کناره خزر م یالبرز م يها ياز بلند دیبابود ه  یعقاب.  ستیاو ن يپروردن ارزو ها يجا

.ردیامان گ

 دایروز پس از طالق از شاه پ کی. خانه خسرو خان به گفتگو با خاتون نشست  ینقاش یخان در پشت پرده چوب یفتحعل

فاصله  نیماند در ا یدر انتظار م صد روز دیشرع با نیمطابق مواز یبه کدام کس تعلق دارد ول یبود که دختر امام قل
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 ندهیاز زا گرید یبه اصفهان امده بود و با حال گرید یالیخان قجر که با خ. مشبک حجاب گفتگو انان بود  یپرده چوب

و در همان لحظات . خاتون بگذارد و امده بود تا از او بشنود  يبرا یو شرط يشد سر ان داشت که حد یرود جدا م

در  ددان یگفت که م شیخاتون برا. چه کار امده است  يمحو در کالم خاتون شد که ندانست براکوتاه چنان غرق و 

گفت از فارس عراق خوزستان مکران  کیدور و نزد يو چون از ماجرا. و در سر او چه ها ست گذردیچه م رانیفالت ا

پس نه تنها دل بلکه  نیدانست که از ا یبغدادو روم هند و افغان خراسان و مازندران فتحعل جانیهرات و قندهار اذربا

و صحرا  ینیچادر نش یوحشت ان که زندگ دیاز وحشت خود بگو وانستخان قاجار فقط ت. ببازد  دیبا زیعقل خود را ن

ان چه  انیدر م: بود  نیجواب غزال ا.  دیایخوش ن افتهیاصفهان پرورش  يکه در باغ ها یبه مذاق غزال یاتیلیا ينورد

گذارم و لحاف  یخواهم داشت که سر بر سنگ م يدارم و همسر يندارم سر بایو لحاف د انیپرن يامتک میبر یم

.و شرف در سر دارند رتیبخش ان هاست که غ یکه خداوند حافظ و راحت دیاسمان بر سر خواهم کش

 انیکدخدا يبرا یرماننوشتت و ف يپاداش داده است نامه ا ایعطا نیاو را به بهتر يدانست شاه صفو یخان وقت یفتحعل

همدان با افغان  یکیاو تنها از خاتون فرمان برند و رفت تا به فرمان شاه در نزد ابیاشاقه باش که در غ فهیطا لویا

خواست زبده جنگاوران خود را همراه قافله عروس خود کند که  یم.  اندخود را به استر اباد برس گرید یبجنگد و از راه

کند که  یخان همه دالوران خود را همراه. امدم  یجنگ م دانیخود اگر اجازت داشتم به م خاتون نگذاشت و گفت من

بودند و فرمانده  تن ستیرفت دو رونیکه از اصفهان ب يهمه قافله ا نیبا ا.  میتوان یو م میدان یما دفاع از خود را م

.سرخ یو دم الیاسب کرن شبق رنگ با  کیسوار بر  يشان باال بلند

از  دیرس يدر ان جا ابتدا قاصد. به را افتد  يا دهیرا در باغ نارون ماند تا طلوع سپ یبرد شب یکه خاتون را م يا قافله

 دیمهر کرده به قصد تاک یکه به دستبوس شاه رفته قران دیخان رس یو بعد فتحعل. شاه با خلعت و ابراز مرحمت  يسو

.بود افتهیو اذن سفر  يوفادار

خاتون . کرد و وداع  تیوص. خان با خاتون سخن گفت  یاز پشت چادر فتحعل گریبار د کیرون اخر در باغ نا شب
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. است تا جلب نظر افغان ها را نگند  دهیراه را برگز نیگفت ا ینبود خاتون م میکه هموار و مستق یراه. را گفت  ریمس

.فتندر یکاروان مسافرم کی اتیو در ه یگر چه ان ها به سادگ

اصفهان  يشب از محدوده  ستیبا یدر انتظارند ان ها م انشیدانست که سپاه یم یرفتار نداشت ول يپا خان یفتحعل

؟ دیخوان یمرا به چه نام م:  دیگو یپرده م يکه صدا از ان سو دیخواند و شن ییدور شوند وقت بر خاستن دعا

.گوشتان خونده اند در دیکه در وقت ان والدت سع یبه نام: از نفس ماند  یاتیلیدالور ا مرد

.بده که از امشب به ان نام خوانده شوم ینه مرا نام: از پشت پرده امد  صدا

 شهیاند نیبر ا: رود که اصفهان را و گذشته را از خود دور کند گفت  یزن م يو دانست ا دیمحبت را شن امیپ یفتحعل

.نبودم

باش نکیا: بار صدا زنانه و امرانه گفت  نیا

و مونس و محرم من نیام:را از کف داد  ين دالورخا یفتحعل

؟ يام خواند نهیام: گفت  صدا

...نهیام: خان در دل گفت  یفتحعل

.شد نهیخاتون ام و

چهارم فصل

البرز  يحان سر دسته قراوالن ان در دو هفته از کو ه ها یاز عموزادگان فتحعل یکیساالر ان بود و  نهیکه ام يا قافله

خروشان شتاب قافله  يها و نه رود ها هینه دشت ها نه کوپا نهیشد به خواست ام کیر حد استر اباد نزدگذشت و به س

با چها ر پنج مرد و زن همچون  نهیو هر بار ام يو روز یشب يبرا دندمان یتنها در منار شهر ها متوقف م. را نگرفت 

عبور از  يبرا نیو قزو يدو بار در ر. دادند  یاب م یرفتند و سر و گوش یاز مردم رهگذر به شهر م يمسافران ساده ا
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بزرگان شهر قرار  وکه همراه داشتند مورد استقبال حاکم و داروغه  یخود شدند و با فرمان یبه معرف ریدروازه ناگز

از اصفهان به  یکه از دوران کودک نهیگذر ها ام نیدر ا. را اکرام کنند  نهیگرفتند که از اصفهان فرمان داشتند تا قافله ام

و  دیخر یم یسوقات زیاو ن دندیخر یشد تا ماموران اذوقه و توشه راه را م یمردم اشنا م طیبود به اوضاع و شرا امدهیدر ن

سقوط و  ينشانه ها گریشد چرا که د یتر م نیهر بار غمگ. کرد  یکه متعلق به ان بود کامل م يتصور خود را از کشور

.نبود که از نظرش پنهان بماند يزیچ یتیو نارضا ینا امن یتباه

خو نکرده بود که خطر را  شیو رطوبت هوا انییجادو يالبرز و سبز يماورا يها نیسرزم یچشمانش به خرم هنوز

باال . خوش اهنگ و خوش اب اطراق کرده چند چادر بر پا داشته بودند  يگلوگاه در کنار رود کیدر نزد. تجربه کرد 

قافله از سواران و غالمان و  هیدر فرو دست که بق يجا زبزرگ ا يریدر ان جا داشتند با تج نشمگایو ند نهیدست که ام

زنان  نیدر جمع خوات. ها بر بار بود و اجاق ها دود کنان گید. شد یشتر رانان و بار بران در اممسکن گرفتند جدا م

ابتدا  عوددادند و به رسم مو ییبه اب رود صفا و نشستن بر کجاوه بند از چادر و روبنده بر داشته يخسته از اسب سوار

ان گاه به نرمش و ورزش بروند که کار هر روز انان بود که در  یبه نماز تا پ ستادندیبر سر انداختند و ا دیسف يچادر

داد دف و  یم یمجال یبلند و ان گاه اگر خستگ ينشستند بر سفره ا یپس به طعام م. موزون استاد بودند  زیجست و خ

 يراه و غم دور یشد خستگ یو خلوت خود که دور از چشم نا محرمان بر پا م نانهانان در طرب ز. امد یتنبور به کار م

.دندیارام یخود م يکردند و پس در چادر ها یاز خانمان را از دل به دور م

نشود دور تر از  کیم نزدحر میاهل قافله به حر ای بهیاز غر یداد که کس یپاس م نهیام يخواجه  قیشب خواجه صد ان

و  دیکش یدرختان سرك م يشاخه ها يدادند مهتاب از ال یپاس م یاو دو قراول تفنگ به دوش در دو جانب راه جنگل

بر  گرید يا هیو سا دیبر سر قراول اول پر يا هیناگهان سا کهبود  انیحاضر در بزم شبانه پردگ بهیتنها غر قیخوجه صد

.ادیفرصت فر قیو نه خواجه صد افتندیل نقراول دوم افتاد انان مجا

ترکمن در گردش که ترکمنان راهزن بر سر جمع  نیدر رقص بود و دف در دستان گل دیسف ریحر يبا عبا رخسار
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به هم  ادیناله و فر دیچیدر هم پ دیسف يو جادر ها دینور مهتاب در خش ریاخته در ز يبرق قمه ها يدر لحظه ا.  ختندیر

اندازند و  یبر سر هر کدام از دختران م سهیک یبه چه چاالک نمهاجما دیداده بود که د هیتک يبر مخده ا نهیام.  ختیام

که  دندیحال شدند و نشن یاز وحشت ب زانیو کن رزنانیپ. بندند یم شانیدست و پا ندیگشا یکه از کمر م ییبا بند ها

دانست  یم نهیما. دانستند  یجز او دخترکان همراهش هم مبود که  یزبان نیو ا.  دیکش ادیبه زبان فرنگان چه فر نهیام

او دخترکان انگار که بار ها  يبه صدا. اب بفروشند  يکنند تا در ان سو یم ریکشند بلکه اس یکه ترکمنان زنان را نم

ز مانند از کنار اوا يادیبه پرواز امدند و به فر نیلحظه از زم کیکرده و در انتظار ان بودند در  نیرا تمر يصحنه ا نیچن

کار چنان برق سا شکل گرفت که  نیا. يچادر يو هرکدام به سو دندیدندوپریبر پا جه نمدترکمنان مهاجم  يو باال

هنوز بر  نهیام. را رها کردند  رانیمهاجمان که هشت ترکمن بودند اس.  ابدیاز نا محرمان نتوانست راز ان را در  یچشم

در نور مهتاب به ارامب  نهیفرو رفتند ام ياز دخترکان به چادر یزنان به دنبال جمعاز راه کیداشت که هر  هیمخده تک

چادر ها در مهتاب کج  هیشد و سا یفراخ م ییاز سو يگریافتاد و د یم یکیکه  ستینگر یتمام تب و تاب چادر ها را م

گرفتار  يادیدر دست و ص يد قمه اام رونیب یافشان سوینگذشته بود که از هر چادر گ یقیو هنوز دقا. شد  یو راست م

بر ان  یکی. مشغول بودند  یشیبه نما ایدخترکان بود که گو چهیمهاجمان باز یپوست يکال ه ها. به دنبالش  تهو کت بس

و هنوز . مانند شده بود  يویکاله را خود بر سر نهاده و د یکیکرده بود  يکاله را بر سر قمه ا يگرید دیکوب یکاله پا م

نشسته بر خاك به  ریاس يکه بر خاست و سر ترکمن ها یوقت تا. بر مخده داشت  هیو تک دیجنب ینم يز جاا نهیام

.بر شانه افتاده بود اهشانیس سوانیهمه جوان بودند و گ یکیجز . بلند او رو به اسمان شد  يباال يتماشا

 زانیاشاره اش کن. افتاد  قیخواجه صد ادیها به  ؟و در سکوت ان دیا ختهیر یخون:  دیاز ان ها به زبان ترکان پرس نهیام

.را شیبا خواجه امدند که دهانش را بسته بودند و دست ها یرفتند و بعد از لحظات

و  دیکش رونیب نیاز است يکال خنجر نیو با ا. برم  یو وگرنه تمامتان را سر م دینرخته باش یگفت خدا کند خون نهیام باز

به خاك افتاد به استغاثه که  ریترکمن پ. کرد که از همه درشت استخوان تر بود  کیدان را چشمان ان ترکمن نز
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.پسرش را نکشد

ان ها هم به خاك . خان اشاقه باش است لرزه بر تنشان افتاد  یباال بلند عروس فتحعل نیدانستند که ا یوقت زین هیبق

...مرا. ارم مرد به التماس افتاد که دو پسر در رکاب خان د ریپ. افتادند 

را گشود و فرمان داد تا  گرشانیبرد و با خنجر خود بند دستان او را و سپس دتان د انینگذاشت که کالمش را پا نهیام

.دست رود گذاشته بودند نییبرد که نمد پوش در پا شانیدادند و خواجه ان ها رانزد اسب ها يسکه ا کیبه هر 

خبر برند که عروس خان  لیبه ا شیشاپیاق قلعه بودند تا پ يخت رو به سوبعد هشت ترکمن سوار بر اسب به تا یساعت

.از او در همه استر اباد پخش شود شیتا اوازه عروس پ. در راه است 

خان و همراهان او با شاخ و برگ و اغراق ها  یعروس فتحعل تیبرسد حا اهجویاز ان که قافله به س شیبود که پ نیچن

.بود دهیچیدر همه جا پ

و  داریره سپرد که در دل جنگل بود و افرا و سپ يرا در جاده ا يافتاد و دو روز یشاه عباس ابانیروز بعد قافله به خ دو

در خاك استر اباد . افتد  ابانیرا مجال ان نبود که بر کف خ دیان دست به هم کرده بودند چنان که خورش يکاج بر باال

هلهله کنان که امده بودند . زن و مرد  دندیاستر اباد رس کیبه نزد یتا وقت. یبش يانان بود برا يرایپذ يهر جا چشمه ا

.خان برند یمادر فتحعل يتا عروس خان را به سنت ترکمنان به اوبه 

که خانما در فرستاده بود بر تن عروس کند  يدر ان شد تا جامه ا نهیام ریپ مهیخان را بستند و ند یفتحعل دیسپ چادر

چشم باال بلند چندان که از چادر خان به در  اهیان س.  دیدرخش یم يان سکه ا شهیکه بر هر ر یا کالهب یجامه ترکمن

ترکمن اشاقه  يبا زن ها ادیدخترکان با دف و فر. در او نمانده بود یهاناز خاتون اصف ياشاقه باش بود و اثر نهیامد ام

.در گل بود نهیرن شبق امک يو پا دیبار ینم م یو اسمان به شادمان ختندیباش در ام

.حکومت خان شدند یوارد کرس نهیطمان نیبه ا انان

را  زیشب را در همان چادر ماند کن. عروس به در بود دنید يخانمادر رفت که دلش در هوا يراست به اوبه  کی نهیام
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. بود  دهیانه را نچشترکمن طعم ظرافت زن رزنیپ)) مادر فرستاده است  ياز شهر برا يزیخان کن(( مرخص کرد که 

که به  یشاه عباس ياز او جدا نشد و به بنا نهیجا نگرفت ام جاو در ان  امدین یتا خانمادر به عمارت خان زیسوم روز ن

.ترکمن را فتح کرده بود یب یدل ب يپس از ورود خانه  یاو شب. کرده بودند پا نگذاشت  ایمه شیدستور خان برا

بود که با  یدر زمان فهیدو طا. باش بود  يوخاری فهیکه فتح کرد طا يقلعه ا نیدوم. اغاز کرد  ان روز کار ياز فردا نهیام

بود  يجار فهیدو طا نیا انیکه در م يرود. گذشت  یماجرا و نخوت و نزاع نم یبر انان ب يهم به اختالف بودند و روز

قران گذراند با  ریه اجازه خانمادر که او را از زو فقط ب يان گذشت سر خود زا نهیشد تا ان روز که ام یم نیمدام خون

.باش بود يوخاریخواهر خود که همسر خان بزرگ  يبرا یغامیپ

و  ندیا یاروغ انان م انیزده بودند از اب گذشتند و به م يکه چهار زن سوار با دو قاطر که بر ان بار دندیباش د يخار وی

باش  يوخاریخان  يکردند وارام ارام ان چهار اسب سوار را تا کنار او به و با نگاه پرسان انان را دنبال . ندانستند 

باش امده  يوخاری داریانتظار بود و باو رنداشت که عروس خواهرش به د درخان  یدر ان جا خاله فتحعل. رساندند 

کرد و شب را در  میا تقساورده ازاصفهان ر يایباش هدا يوخاریخان و زنان  يبرا ییایامده بود با هدا نهیاما ام. است 

.نمانده بود يزیقاجار چ فهیدو طا یان جا ماند صبح از دشمن

و . از دل ها زدودند  نهیرنگ ک ینیریو دهل و نقل و ش رهیدادند و ستاندند و با دا يبه هم دختر فهیروز بعد دو طا دو

باش رفت تا عقد محبت را محکم  يوخارین پسر کوچک خا يبه اوبه  نهیام ارانیاز جمع  یاز دختران اصفهان یکی سیان

خواهر و عروس او رفت از اسمان ستاره  داریبه د یکه خواهرش خانمادر پس از سال ها در عمارت شاه عباس یشب. کند 

که به خواست  ینبود چه رسد به وصف عمارت ییگفتگو نهینبود که در ان به مهر ام يقاجار چادر لیو در تمام ا دیبار یم

قدر را با هم  يفه شب هایکه در ان دو طا یارتگاهیباشد و ز یو محترم ساره اغاز کردند تا محمل یمینار چنار قداو در ک

.بر پاکنند هیو تعز نندیبنش تیاهل ب يبه سوگوار

اش گذشت که خان به قشالق اشاقه ب یم دینام نهیو او را ام دیخان در باغ نارون خاتون را د یکه فتحعل يماه از روز سه



مسعود بهنود -امینه  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٢٧

فرستاد و در ان حال و روزگار خود باز  یکیپ يکه بسته بود هر ده روز يبه عهد يفاصله در وفا نیدر ا. شد  کینزد

.تر کرد زیبه استر اباد ت دنیرس يبرا اغکه اتش او ر دیرس يگفت هر بار در پاسخ نامه ا

 یخبر ها و نامه ها م يصفو تختیاز وضع پا و دیرس یهم از اصفهان به استر اباد م یکیخان هر هفته پ یفتحعل کیپ جز

و  یدخترکان اصفهان نیب یرفت و بخش یم نهیاز ان به صندوق خانه ام یکه بخش دیرس یم ییبار ها کیاورد و با هر پ

به  نهیشد تا خان برسد جمع دخترکان ام یم میامده بودند تقس جمع نهیاز دختران قاجار که در قشالق گرد ام يحلقه ا

گرفتند  یاموختند و از انان درس سواد م یم نهیخود را به همراهان ام يبود دختر کان ترکمن هنر ها دهیند رسو چ یس

.یو دفاع شخص يانداز ریو ت يو خاندن قران سوار کار

پنجم فصل

 نیو در ا. ه بود خان فاتح با سپاه خود باز امد. در اشاقه باش افتاد  يغروب ولوله ا کیروز از ماه رمضان بود نزد نیدوم

 یرا نم نیا یکس. خان شود  یبتواند متعلق به فتحعل يبگذرد تا و دیبا یمانده بود که م يروز از صد روز کیزمان 

خان خود ان صد  یدر اصفهان به تصرف ان داماد در امده است فتحعل وسعر نیبودند که ا الیخ نیدانست و همه بر ا

که در چشم  یزمان. گذرانده و به هر جنگ و خطر تن داده بود تا زمان بگذرد  سقف اسمان ریو ز نیروز را بر پشت ز

از هر جنگ . وصال  يو ارزو ییدایگذرد از شور و ش یدانست در خانه دل خان چه م یگذشت و کس نم یم یاو به ارام

 یچگونه م یاتیلیا یکند و با زندگ یچه م لیدانست در ا یگذاشت که نم یکس يبرا افتیکه  یمتیغن نیپر بها تر

.گذراند

ان  زیدشت ن. نبود که در غروب در منظرش ظاهر شد  نیگذاشت و رفت ا شیخان هشت ماه پ یکه فتحعل يا فهیطا

 يبودند و دور تر از ان زنان در صف ها دهیسو مردان روزه دار شادان صف کش کیدر منظر او .  زین فهینبود و اهل طا

مرغان دشت را به هوا  يهمه  يدادند که در لحظه ا رس يهلهله ا فهیو مردان طا خان دنیجمع با د يهمه . مرتب 
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 شوازیفاتح به پ يبدل کرده بودند مانند سردار یدرون خود را به دوست يها یقاجار که دشمن لیخان را تمام ا. پراند 

به  یمردم رانیود که در تمام فالت ادر گوش زنان ترکمن خوانده ب نهیمگر نه ان که در ان روز ها و شبان ام. امده بود 

امده بودند شوازیبا غرور تمام مردان خود را به پ لیا. مردان انان  يبه دالور يو دالور ستیبزرگ انان ن یو بزرگ اقتیل

.

داده و گرد ماه  ییسر راه سپرد صفا ياب چشمه  يتن به زالل چشمه ها لیبه قشالق ا دهیخان و سپاهش نرس یفتحعل

 يسفره  يخان نشسته بر باال یفتحعل. مهمان خانمادر بودند  یافطار همگ. و سفر را از خود دور کرده بودند  ها جنگ

دل در وجودش . چشم شمع جشن است  اهیس ییدانست در ان بلند باال یکنار داشت که م يسفره  يمردان دل در هوا

در وصف عروس  دیهر ان چه با رفتیپذ دیسف يوبه که پسر را در ا یاول قینبود به خصوص که خانمادر در همان دقا

 یپرورده شهر چادر و زندگ یو دخترکان اصفهان نهیخان خوف ان داشت که ام یفتحعل!  یخام الیچه خ. خود گفت 

را به محبت بدل کرده و  فهیدو طا نهیرید نهیک نهیکه ام دیشن یاز زبان مادر م نکیا.  اورندیرا تاب ن یاتیلیو ا ییصحرا

در تمام . را به نام خان نوشته است  یخود و تمام يها ثاریباش را سر سپرده خان و همه مرهون محبت ها و ا يوخاری

شد زنان در گوش شوهران از سفره باز امده خود  یگفته نم نیهم زباش و اشاقه باش در ان لحظه ج يوخاری ياوبه ها

 امدهیگشت که صاحبانش باز ن یم ییخود در چادر ها نهیگفتند و ام یوصف عروس خان را م ياز هر زمزمه ا شیپ

.مانده بودند میتیسرپرست و  یسپرد که ب یم یزنان و کودکان يبودند و دل به زار

از شال خود  دیرا در انتظار د نهیخان به عمارت وارد شد و چشمان ام یخود رفتند و فتحعل يکه مردان به اوبه ها یوقت

.نهاد شیدرشت و در پ یکه شگون و الماس يا نهیان ا انیو در م دیسف ریاز حر یالدستم دیکش رونیب يبسته ا

:دستمال را نشانه رفت که انگشتانش

. شدم  دیام رو سپ فهیو طا لیا انیدر م. نکرده بود  فیرا توص یکس یکلمات نیخانمادر هرگز با چن.  يکرد دمیرو سپ-

.نهیکند ام دتیرو سپ شهیخدا هم
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گوارا  یمیماند که چون نس یدر انتظار کلمات ستین فیهم حر دانیم نیدانست در ا ینداشت م يت به سخنورعاد خان

.روان شد شیبه سو

مرا  یول.  یمرا از شهر و مادرم گرفت. از خان دارم  يدیجا و هر جا رو سپ نیدر ا. شدم  دیرو سپ يام خواند نهیام یوقت

.خود را زانیکن یحت ندیب یاست و همه را چون خود مکه بهشت  گرید يو مادر يداد ییایدن

.تعارف سر خم کرد نیا ینیقاجار از سنگ خان

داد و بر اسب نشست و در کنار او تاخت تا مظهر قنات شاه  نهیتن به خواست ام یخان با همه خستگ یشب فتحعل ان

قشالق اشاقه باش مشرف بود و  يها و همه گوسفندان اسب  يچادر ها بر همه  يدشت بر همه  يکه بر همه  ییجا زید

و در ان جا بود . امد  یبه گوش نم یاسب ي ههیش ای یبرگ پرنده اب و گوسفندان و گهگاه پارس سگ يجز صدا ییصدا

.گذاشت تا خان سر فراز بشکند و پس او را بلند کرد. خان باز گفت  یرا با فتحعل يراز نهیکه ام

بار دارم من

از اب خنک چشمه بر رو زد تا بتواند  یو دور درخت کهن گشت و مشت)) اهللا  ای(( و فقط گفت . ت خان نشس یفتحعل

:دیفقط توانست بگو. بر تنش افتاد  يلرزه ا. را حمل کند  امیپ نیا ینیسنگ

؟ ينکرد امیپ میبرا چرا

راز با خبر شود نیاز ا یکس نخواستم

کس ؟ چیه

.باورند که در اصفهان به عقد خان در امده ام نیدانند و بر ا یهمه مرا عروس خانمادر م. کس  چیه

کس ؟ چیه

تا سحر صدا از چادر روزه داران بلند شد و مشعل ها .  افتیادامه  دیاغاز شد که تا رنگ شب پر ییگونه گفتگو نیبد و

.بر دوش داشت نهیرا ام یکیو فانوس ها دشت را منچوق زد همچون شال ترکمنان که 
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.سر بر درخت ایبر مشت نهاده  یشانیکه پ دیشن ینفس را خان قاجار در حال ثیحد رشتیب

.شود یخون منجمد باز م نهیدانست که در نفس ام ینم

ششم فصل

مغرور از  یاتیلیمرد ا يخون در رگ ها یخان اشاقه باش سر گشود لحظات یفتحعل يبرا نهیکه در ان غروب ام يراز از

 ییو چنان که گو ختیر یکه در پشت سر او فرو م ستینگر يدر سکوت به ابشار یاو لحظا ت.  ستادیحرکت باز ا

که  یسکوت. بود  دهیاز خون به ان پاش یغروب رنگ کهرو به ابشار رفت  نهیپشت به ام یدر گلو داشت چند گام یبغض

فکر او را خوانده  ییان که گوو ان چن وستیبه شوهر پ یقیشد و پس از گذشت دقا شیرایپذ يدر کمال خونسرد نهیام

.کس چیگفت و نه با ه ياستر اباد دیمف خیبا ش دیراز را تنها با نیا: است گفت 

که  يپاکدامن و زاهد هیراز را دارد و چرا قصد گشودن ان راز بر فق نیقصد پنهان کردن ا نهیندانست که چرا ام یفتحعل

کردند دارد و  یو قفقاز به او اقتدا م يمرکز يایو اس رانیفالت ا انیعینه فقط منطقه استر اباد و مازندران که تمام ش

.بود ینماند چه شب شیبرا نیجز تحس يا ارهکرد چ انیخود را ب شهیهمه اند نهیچون ام

زود توسط افغان  ای ریکه د يشهر.  یعمل یغرق در ثروت و ب يشهر. خان قاجار گشود  ياز اصفهان برا يریتصو نهیام

اصفهان چه خدعه ها در کار  استیخان دانست که در پشت پرده س یفتحعل. گشوده خواهد شد  گرید یرتقد ایها 

 یخان م یبر ان چه به فتحعل دیتاک يبرا. قصد جان او را کرده بودند  یاست از جمله ان که قزلباشان و سرداران اصفهان

که چرا او را از  نیشاه و ا التیگفت تما شیبرا نیخود را با شاه سلطان حس يشب ها نیاخر يگفتگو ها نهیگفت ام

.خان داده است یحرم خود به فتحعل یمقام سوگل

 یکه او را به نرم انیرانیا. در خور داشت  ییو اطراف جا رایدر دل مردم فالت ا يگفت که شاه صفو یرا ست م نهیام

و شاه . ر مقابل مهاجمان محافظت کند نبود که بتواند کشور را د یگرچه او کس دندیپرست یوزهد شهرت داشت م
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او و  يبرا يرا دست در دست هم نهاد تا اگر خطر خان یو فتحعل نهیدانست ام یرا خوب م نیکه خود ا نیسلطان حس

به خان قاجار  نکیا نهیام. بود  مناكیکه در اصفهان بر جان ان دو ب نیجز ا. امد خاتون او در امان باشد  دیاصفهان پد

خدا  گرطفل ا نیتا ان روز ا.  دیاو را به کار ا يروز دیشا.  يدر خانه خواهد داشت از دوده صفو یطفل گفت خان یم

خان نتوانست با ان مخالفت  یچندان جاه طلبانه بود که فتحعل يریتدب نیا. بخواهد در چشم همگان فرزند خان است 

.شتکرد که در ارزو دا یرا در برابرش باز م يا ندهیا ریکند و تصو

را کرده بود و  زیرخ دهد در نظر اورده بود فکر همه چ ندهیا يتوانست در روز ها یرا که م یهمه اطراف و حادثات نهیام

را که  یبه دست اورد که طفل يو نوشته ا سدیبه شاه بنو ينامه ا دیمف خیش قیخواست تا از طر یخان م یحاال از فتحعل

.است يدر دل دارد از شاه صفو نهیام

 نهیام. و البرز  نالودیب يکوه ها يکه به او چندان باور دارد که به ان ماه و ام ستارگان و به بلند دیخان امد تا بگو یفتحعل

سند ما را به کار  نیهم يباشد چه بسا روزگار انیاز شاه در م يو نوشته ا یهمه بگذار تا فرمان نیگفت که با ا شیبرا

.دیا

 یم نیهمگان چن. خان خواهد بود  یشنوم فرزند فتحعل یقلبش را در قلبم م يصدا نکیا که یاز ان طفل شیاما پ ))

.شد انیدر ان شب ب نهیهمه خواست خان پر غرور بود که از زبان ام نیو باز ا. )) باد  نیدانند و چن

دراز بدان  انیسال يراب رانیو مردم ا يو سلسله صفو رانیا ي ندهیسخن ها بود که ا ياریها ابستن بس نیشب جز ا ان

.وابسته گشت

خان به  یتا فتحعل((  دیبه استر اباد رس ياز دربار اصفهان به خط شاه صفو دیمف خیدر بسته ش يهفته بعد پاسخ نامه  دو

گوهر و گوهر  دیفرما نیشاه سلطان حس میفرستاد يبر و یاز گنج خانه سلطنت يو گوهر یالطاف ما مفتخر باشد خلعت

 یداشتند و قطعه الماس یواال مقام بر تن م رانیبود که ام ینامه خلعت نیدر جوف ا...)) خان سپردم  یفتحعل زادم را به

 یم اریگونه اشعار بس نیاز ا نیشاه سلطان حس. در دل ان بود  گرید یالماس ستیدر ان نگر کیخان ن یکه چون فتحعل



مسعود بهنود -امینه  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٣٢

.سرود

در عمارت کنار  ينوزاد ادیفر يگشت که صدا یاز قشالق بر م لیا. گذشت گذشت  یکه بر خان قاجار ارام م ییها روز

طال به شاد باش در  يخان بردند و سکه ها يرا برا يتولد پسر یو زنان ترکمن دف زنان مژدگان دیچیپ ینقلیبرکه حس

بر نشست  دیسف يخان به دشت رفت و بر اوبه  یاز فردا فتحعل. تفنگ بر خاست  يفضا به گردش امد و از هر سو صدا

 یفتحعل. پسر  نیاول يکه رسم انان بود برا ییایبا هدا ندیبر او فرود ا موتیترکمن و  فیو بزرگان طوا دانیسف شیتا ر

و نامش را  داز قران خوان يا هیدر گوشش ا دیرا د نهیخان چندان که نوزاد را در بغل گرفت و در چشمان او چشمان ام

با . و همان شد که بود  دیبر اسب جه یاتیلیبه رسم زنان ا نهیروزه بود که امکودك سه . خانمادر محمد حسن گذاشت 

همچنان که اصفهان . گرفت  گرید یاز مازندران رونق یدر استر اباد و بخش يخان و حکومت و یحضور ان پسر فتحعل

دانست که مدام از  یخوب م نهیرا ام نیو ا. گرفت  یخان قوت م یحعلشد محدوده حکومت فت یغرق در بزم و ضعف م

.هم از اصفهان دیرس یم شیهر جا که راز دارانش بودند خبر برا

هفتم فصل

خود از ان دور شد هنوز شهر هنر بود و عشق شاه هر ماه در  اهیان را وانهاد و سوار بر اسب کرن س نهیکه ام یاصفهان

 يدستگاه ادار ییداشت و نه سر کشور گشا یاز شاه که نه سر جنگ با کس يرویبه پ. ساخت  یم ياز ان قصر يگوشه ا

.  افتی یم يو شاد خوار ییلذت جو يبرا يدیجد يهر روز راه ها ییو زاهد نما یخو کرده به بزم نهان زیاصفهان ن

و  نیدلربا بهتر ينقاشان به ساخت پرده ها.  ییسرا حهیشاه به خدمت او مشغول بودند به مد تیشاعران با عنا

 یم ینکشور با کاروا گریاز نقاط د يگاه اخبار. در اصفهان گرد امده بود  ناتییکوب ها و تز واریودفرش ها  نیباتریز

و کوس  دیارایو لشکر ب دیشاه خزانه را بگشا یرا غم نبود چرا که در دلشان افتاده بود که وقت انیاصفهان یول دیرس

ها ساخته بودند لشکر قزلباش  یکه فرنگ یا صد ها توپاز چشم ان ه. رسند  یانداز م ریجنگ بزند از همه جا سربازان ت
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که در  یگذشتند دو توپ بزرگ یم ابانیاز بازار و خ یقزلباش وقت سرداران بتیصالبت و ه. کرد  یم ریرا شکست ناپذ

همه در نظر مردم نشانه  رفتیتهران م ای نیکه شاه به قزو یوقت یجلو جبه خانه نصب شده بود شکوه اردو سلطنت

.بود يت و استقرار دولت صفوقدر

شاه و  شیع يانان چند دندیکش یبه راحت یو حرم نفس وانیکه از اصفهان رفتند دربار و د نهیخان قاجار و ام یفتحعل

ارزو  شیپ يبود که تا چند گمیب میخاتون از اصفهان را خورد مر يکه غم دور یتنها کس. را مختل کرده بودند  انیوانید

 داریدر اصفهان بود به د نهیکه ام يدر شب اخر.  دیا قیفا لطانس يو خمود یتواند بر راحت طلبداشت که خاتون ب

.افزود یاش م يماریبر ب يدور نیبود و غم ا ماریرفت که ب گمیب میمر

ه بر گذاشت بلک ینامعلوم م یکند و پادر راه یکه دل از کاخ چهلستون و اصفهان م نهینه بر ام گمیب میمر دارید نیا در

بود و  يمعتقد ي عهیش گمیب میمر. به دست اورده بودند  ينگران بود که پدرانش با چه دالور یخود و کشور و سلطنت

را محک  ینداشت دختر امامقل ياو که هرگز فرزند. مسلط شوند  رانیبدتر از ان کافران بر ا ای انیغم ان داشت که سن

دانست  یم نهیام. اش را به او بسپارند  ییکرده است تا دارا تیگفت که وص نهیبه ام. زده بود و چون فرزند خود دانست 

نظر محمد باقر  ریز نا دیو کاشان دارد که همه را وقف کرده و عوا نیدر قزو یدر اصفهان و امالک یباغ گمیب میمر

اصفهان همه خبر بود که در  يزیچ نیا. رسد  یسرپرست م یاز زنان و کودکان ب يتا بود به مصرف نگهدار یمجلس

چه داشت که نثار خاتون کند ؟ گمیب میپس مر. داشتند 

و مهم تر از ان . از خزانه خود به در اورد و خاوتن سپرد  گمیب میان که مر انیدرشت در م یبند شاه عباس با الماس بازو

 یهند شرق یفرانسه سهام کمپان بود الك و مهر شده به زبان يان را گشود اسناد نهیام. بسته  يبود در ترمه ا یچند برگ

کرد  یرقابت م یسیانگل یخانه ها انبار ها و ادارات فراوا ن داشت و با کمپان تتجار رانیهلند که در اصفهان و سراسر ا

به شاه  يهلند یبود که کمپان یسهم نیو ا. است  میسه میعظ یکمپان نیا دیدر خمس عوا گمیب میدانست که مر نهیام. 

اورد و شاه سابق ان را به  ترا به دس رانیمختلف ا يکردن تجارت خانه در شهر ها ریبود تا اجازه داداده  مانیسل
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کرد و  یم یسهم معرف نیرا مالک ا))  یامام قل هیخاتون صب(( از اوراق  یکیدر  گمیب میمر. بود  دهیخواهر خود بخش

از ماه ها  گمیب میبود که مر دایپ نیچن. کرده بود  قیدرا تص لیو تبد رییتغ نیدر گامبرون و اصفهان ا یکمپان ندهینما

. بر همان قرار بود  يصفو يبانو زیشده بود ن نهیثروت را به خاتون ببخشد حاال که او ام نیان بود تا ا شهیدر اند شیپ

را  يگرید يایبود دن يسر شار يدیقرار داد جز ان که ثروت و عا نهیام اریدر اخت گمیب میمر بیترت نیکه به ا یاوراق

 ایدن نیو با گرفتن ان بقچه ترمه مترصد ان شد که از ا انستد ینم ایدن نیاز ا يزیچ نهیام. تجارت  يایگشود دن يبرو

او  يو برا دیدر اصفهان به حضور رس يهلند یکمپان سییر کالسین یدر باغ نارون بود که همسر ارمن. با خبر شود  زین

 رانیو مرکز دارد و خوشحال خواهد شد تا در شمال ا گاهیپا رازیدر عباس اصفهان و شبن زدیدر کرمان  یگفت که کمپان

دارد از اروپا  يکند و در مقابل منسوجات و بلور و هر ان چه بازار يداریو پشم خر شمیداشته باشد که ابر يمرکز زین

ان مرکز  دیو در عوا رندینظر بگ ریکار را ز نیخان ا یکرد که فتحعل یم شنهادیپ یاز طرف کمپان يو. وارد کند 

که با ان نامه  يداد و هم کتابچه رمز یخاتون قرار م اریدر اخت یوجه يهلند یپانکار کم نیا يبرا. شوند  میجداگانه سه

.اغاز کنند يبطلبد تا کار را به طور جد يا ندهیارسال دارد و هر زمان الزم بود نما یکی يخود را برا يها

که  دیشن یمنتقل شده وقت نهیبه ام یبا خبر شد که خمس سهام کمپان گمیب میمر قیه بر ان که از طرعالو يهلند یکمپان

رود در صدد برامد تا با استفاده از نفوذ خان قاجار دامنه تجارت خود را به  یخان قاجار به استر اباد م یهمراه فتحعل

بدان جهت الزم  زیدفتر چه رمز ن. نمود  یالزم م يکار نیچن یسیانگل بیرق او قفقاز بگستراند در ر قابت ب رانیشمال ا

.ها با خبر نشوند یسیامد تا انگل

.داشت یپنهان نم یاتیلیرا از شوهر ا يخان گفت که او نکته ا یهمه را با فتحعل نیدر استر اباد ا نهیام

ها شد انان دانستند  يوارد قلعه هلند و دیفرستاد به اصفهان رس نهیکه ام يمحموله ا نیدوم یسال بعد وقت کیاز  کمتر

 يایاول نهیبه دستور ام. انان ندارد  يها گاهیپا گریاز د یاند که دست کم افتهی یگاهیکه در استر اباد و مازندران پا

محبت  يطال را با نامه ا يبردند و ان زن شادمان از انتخاب خود سکه ها گمیب میمحموله را به حضور مر يبها یکمپان
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.استر اباد کرد یراه زیام

که  افتیاو در  چهیدر نیاز هم. داد  يگریاو را شکل د یگشود که زندگ نهیام يرا به رو يا چهیدر گمیب میمر هیهد

.سازد یها ست که قدرت را م ییجابه جا نیجهان در حال تجارت است و ا

را به دست داشت طال سازان و جواهر  خزانه او دیبود و کل نیشاه سلطان حس يکه خاتون حرمسرا یدر دو سال او

از . با خبر شده بود  هیاز روش اندوختن سرما یبود و در کار حساب و کتاب ان ها دقت کرده بود و کم دهیفروشان را د

در بسته بماند جز ان که  يها نیزم ریدر ز يخزانه صفو ندجهان چون مان نیخزا نیگران بها تر افتیجمله ان که در

ان  یب یو پرتغال یسیانگل يکه بازرگانان هلند دید یدر مقابل م. ندارد  يخود به دنبال اورد ثمر يرنده دا يبرا يخطر

سود و به  شانیبرا هیگردش سرما نیو فروش اند هم دیمملو از جواهر و طال داشته باشتند چون در کار خر يکه خزانه ا

 ينگرفت و سکه ها ينفرستاد و محموله ا يکه محموله ا یمانبود اما تا ز دهیهمه را د نیا. اورد  یدنبال خود قدرت م

کار ساخته شده  نیا يکرد که برا یاحساس م.  امدیکشف راز تجارت بر ن ینکرد در پ افتیرا در يهلند یکمپان يطال 

ت به ان و تجار یکه بازرگان دیجوش یدر درون او م يزیچ.  یدر پ یفرزندان پ دنو اور يو مشاطه گر ییدلربا ينه برا

 .گفت یپاسخ م

هشتم فصل

 کیدانستند  یخان اشاقه باش م یداشت و همه او را فرزند فتحعل نیاز شاه سلطان حس نهیکه ام يحسن پسر محمد

سوزد و با ان که  یدانست که خان قجر در اتش داشتن پسران متعدد م یم. باردار شد  گریساله نشده بود که او بار د

و چنان که  دیبر ا گرید يگرفتن همسر یداد که در پ یخان به خود جرات نم یفتحعل یده بود ولاو را منع نکر نهیام

 يکه ان را با رو نهیام يبود برا یتیخود مسوول نیهمسر فرزندان متعدد اورد ا نیبود از چند رانیو ام نیمعمول خوان

.دمان یورزش و حرکات تند و سخت باز ماسب و  يبر گرده  دنیاز پر یشده بود گرچه هر بار چند ماه رایخوش پذ
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را ه سخت استر اباد به خراسان در برابر همت و . مشهد شد  یراه يبر اوردن نذر يفرزند دوم را باردار امد برا چون

که  يبهار انیدر پا بایگذشت پر درخت و ز یشاه عباس ابانیاز راه در خ یمیکه ن ژهیبه و. هموار بود  ياو جاده ا تیدرا

 زیو همسرش ن لبرتیکه با خود برد گ يدر جمع قافله ا. را پر بار  تانه ها و رود ها را پر اب کرده بود و درخچشم

در منطقه خراسان  یابیفروش و بازار  ياز مال التجاره برا یکردند و کاروان یم یندگیرا نما يهلند یبودند که کمپان

 یو در حال دادیلم م يریتجکردند او پشت  یم توتهیهر جا ب. کرد  یقافله را دنبال م زین وهیهرات و تاشکند بخارا و خ

 کیاز جهان که بهدرخواست او  ينقشه ا. کرد  یبا زباان فرنگان گفتگو م لبرتیبا گ دیمال یرا م شیپاها يزیکه کن

 شیها برا ایسخن ها داشت که از اروپا و ماورا در لبرتیفرستاده بود در جعبه اش بود و گ شیبرا يفرانسو شیکش

.داشت ينورد ایدر يننشسته هوا یهنوز بر کشت نهیام.  دیبگو

چادر  یبا زنان کاروان که همگ نهیاسمان ظاهر شد و کاروان به سالم افتاد ام یحرم امام هشتم در اب يگلدسته ها یوقت

با چه  نهیبود نقل کرد که ام تادهسیکه در کنار جمع زنان ا لبرتیهمسر گ.  ستادیداشتند به نماز ا دیسف يها و روبنده ها

ان  انینامه مشغول بود و در پا ارتیکاروان بود به خواندن ز شنمازیکه پ ياحتشام استر اباد خیبه تبع ش یمانیخلوص و ا

دانست ان شب را که او  ینم یکس. کرد  یدعا م يا قهیدست ها در برابر صورت رو به گلدسته استان مقدس تا چند دق

از ان روز با همه وجود باور داشت  نهیقدر بود که ام نیا. ه در حرم مطهر گذراندند در شبشان چه گذشت و زنان همرا

 یم ییرایپذ یو بزرگان خراسان رانیام يانان در مشهد از سو. وار کننده  دیاو روشن است و ام يرو به رو يایکه دن

.تاشکند و بخارا شد یراه راه نیب نیوانخ يمطمئن برا يو مال التجاره با سفارش نامه ها لبرتیشدند گ

 نهیام. خان در اشاقه باش رساند  یرا به فتحعل امیپ نیا يامد و قاصد ایدر مشهد به دن نهیفرزند ام نیدوم نیحس محمد

باز داشت  الیخ نیاز ا دیرس یکه از ان سامان به مشهد م يان داشت که به هرات و قند هار هم سفر کند اما اخبار يهوا

 ریو اعالم استقالل م انیخبر طغ دنیتوانست با شن یرفت و گرنه م یافسوس که به جمع مردان و بزرگان خراسان نم. 

اما . بزرگ در راه است  ییکه ماجرا ابدیداشت در يو دربار صفو تختیپا یکه از نا بسامان یدر قند هار و اطالع سیو



مسعود بهنود -امینه  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٣٧

شوهر باز  يبود برا دهاو و فرزندانش ام شوازیخان به پ یه فتحعلک ییچون به استر اباد برگشت در همان گذار اول جا

 تیاحساس امن نهیدر کنار ام شهیخان هم یفتحعل. کن  یم ینیب شیها چه پ نیاست و از مجموع ا دهیگفت که چه شن

مشکل .  افتی یم یراه حل یهر مشکل يبود که برا يکرد چون همسرش هم از همه جا خبر داشت و هم مشاور یم

 نهیام. بزرگ داشت  يارزو ها دیگنج یاستر اباد و در جمع ترکمنان نم رخواست و د یبود که قدرت م نیخان ا یفتحعل

جمع  تیاز اهم نهیدانست و ام یم يو دالور يخان جنگاور یجز ان که فتحعل. و با او همداستان بود  دانستیرا م نیا

.اموخته بود زیاطالعات اگاه بود و راز و رمز تجارت را ن ياور

به اصفهان و  ایکه همسرش در راه فرستادن قاصد و هدا يا هیخان از سرما یقاجار فتحعل لیا انیورود او به م يابتدا

 ياخبار ابدی یاو از همه جا خبر م قیطر نیکه از ا افتیدر ياما به زود. بود  شهیبرد در اند یو اطراف به کار م نیقزو

را محکم  يهلند یبا کمپان وندیخان پ یو فتحعل نهیکه ام نیبعد از ا. امد  یبزرگ م يابا ارزو ه يکه به کار سردار

.خان قاجار هم اشکار کرد يخود را برا دهیگرفت و فا گرید یرفت و امد ها شکل نیکردند ا

در استخدام اورد  زین زیتا عالوه بر چهار توپ که از اصفهان اورده بود دو توپ ر افتیخان قدرت  یفتحعل بیترت نیا با

 يچنان که ارزو  رانیالبرز و فتح فالت ا يها يساختند که گرچه عبور دادن ان ها از بلند یم یانان در هر دو ماه تو پ. 

.ستیشدن به ان ها ن کیرا امکان نزد یداد تا مطمئن شود که کس یم نبه خا یقدرت یخان ممکن نبود ول یفتحعل

 کی دنیدخترش دو ساله با رس جهیسه ساله و خد نیپنج ساله بود محمد حس نهیاممحمد حسن خان فرزند بزرگ  یوقت

 یکرس.  کرانیبزرگ ثروت ب يبا شهر ها يگسترده ا نیسرزم. و خان متوجه شمال شد  نهیدستگاه ام وهیقافله از خ

به  یکمتز نگاه یو غارت شده بود ول دهید بیشمال اس يو روس با ان که بار ها از سو رانیقدرت خان در مرز ا

رفتخ بو د  وهیخان خ ياز دختران فتنه اصفهان که به همسر یکی نکیا. شمال قزاقستان داشت  زیبرف خ يها نیسرزم

را تا سمرقند و بخارا  یهم که دامنه تجارت کمپان لبرتیگ. اورد  یاز ان سو م يامد و با خود اخبار یم نهیام یبه مهمان

.با ان ییان بود و نه اشنا يرا نه پروا یاصفهان کس گسترده بود خبر ها داشت که در
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با  يها داشت از شهر تیهمراه شوهرش به مسکو رفته بود و حکا شیسال پ کیشد بود و  وهیعروس خان خ نرگس

از . نشست که از دربار روس مس گفت  یصحبت نرگس م يپا نهیشب ها ام.  ریبزرگ مقر پتر کب يها سایقصر ها و کل

پطر . زد  نهیکه اتش به جان ام يو خبر. روس ها  نیدر ان زنان و مردان حضور دارند و از نقش زنان در ب که یمجالس

نرگس . کرد  نییخود تع نیهمسر خود را که به عنوان جانش نیعرضه خود را از سلطنت خلع کرد و دوم یب عهدیول

.همسر پطر بود نیکاتر يخود شاهد تاجگذار

شود ؟ یاوروس مبعد از پطر سلطان  او

که پطر بعد از سال ها جنگ با سوئد ان را  یبزرگ يها نیو سرزم. نه فقط اروس بلکه نصف اروپا : پاسخ داد  نرگس

ها  نیا یو بالکان را مشخص کند ول کیبالت يتوانست کشور ها یکه داشت م ينقشه ا ياز رو نهیام. تصرف کرده است 

!يدور الیچه خ.  دداشته باش يده امراو نیمهم نبود او قصد داشت با کاتر

شهر  –هم به سن پطرزبورگ  یراه يهلند یکمپان قیزمان که از طر نیدر ا ژهیدور نبود به و نهیام يبرا یالیخ چیه اما

در راه  یداد معدن یم یاز طال را نشان یداشت که معدن نیگنجنامه هم در است کو ی. باز کرده بود  –تازه ساز امپراطور 

انان با ترکمن ها و قزاق ها هر  یترس ازبک ها و جنگ دائم. ان نبود  هب دنیرا توان رس ید چندان دور که کستاشکن

ان  ایا.  دیبه کار ا يبود تا روز دهیاما ان را خر نهیام. داشت  یگنج باز م نیبه ا دنیرا از فکر رس يتاجر و معدن کاو

.بود کیروز نزد

امدند و او را بردند  وهیخان ماند تا سواران خان خ یو در امن فتحعل نهیگس ان قدر نزد امنر. پر حادثه بود  یسال نیا و

.زیخراسان نا امن بود و هرات ن. 

افغان ها را به عهده گرفته وارد فالت  یخود فرمانده يپس از مرگ پدر با کشتن عمو سیو ریفرزند م ییغلجا محمود

مرکز  ياو با سربازان دستار بسته و ژنده اش رو به سو.  زیبود و خراسان نهرات در چنگ او  نکیا. شده بود  رانیا

.داشت رانیا
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 یرا م يصفو نیو هم شاه سلطان حس یاو هم محمود افغان. عاجز بود  دنشیاز د يکه شاه صفو دید یرا م يزیچ نهیام

کرد یخان شوهرش را با خبر م یتحعلکه فقط ف ییغوغا. بود  يدر درون او غوغا. شناخت از احوال اصفهان خبر داشت 

.

بزرگ گرد اورد و به  یخواست تا سپاه یکه از او م دیبه خان قجر رس نیفرمان شاه سلطان حس یرو وقت نیاز ا هم

خان  یفتحعل يبه دالور شهیکه هم نهیرا سرکوب کنند ام یاغی يقزلباش افغان ها یبفرستد تا تحت فرمانده نیقزو

بازگو کرد پوزخند زد شیخان فرمان شاه را برا یفتحعل یقتبار و نیکرد ا یم ییبه قدرت نما قیشومفتخر بود و او را ت

.

 یبار نه که با لشکر کش نیشوهرش باز گفت ا يبود برا افتهیدر  دهیاصفهان را چنان که قاصدان تازه رس تیوضع نهیام

او مرا حکومت  چمیز فرمان سلطان چگونه سر بپا: گفت  یخان که م دیخان موافق نبود بلکه در مقابل ترد یفتحعل

...و ابدیمذهب براصفهان دست  یتا محمود سن میستیبا هچگون انیعیما ش. سمنان داد و مامور استر اباد کرده 

خانه  دیما با: کالم گفت  کیترکمن ها ترساند و در  انیخان را از حمله ازبک ها و طغ. نگاه خود را به دور تر برد  نهیام

و فتنه بزرگ در راه .  زدیبر خ انیکه در راه است از م یتا فتنه بزرگ میو از البرز جدا نشو میخود را نگهبان باش لیو ا

.بود

ان باال بلند  الیخاتون در سر داشت و پس از گذشت هشت سال خ يهوا یهمان که در نوجوان سیو ریپسر م محمود

تسلط بر اصفهان .  دیپر یاصفهان م يزد هنوز دلش در هوا رونیقندهار ب از یاز سر او به در نرفته بود وقت یاصفهان

قاپو و دست  ینشستن در عال يایرو. کرد  یرا رها نم ینافغا يان جوان مجعد مو یبود که دم يایجهان رو میبهشت ن

.يشاهان صفو يحرمسرا انیو شاه عباس و تن رها کردن در م لیشاه اسماع يبه خزانه ها افتنی

:امد به مادرش گفت رونیکه از قندهار ب يروز مودمح

.يشو یو سلطانه م ییا یتو به اصفهان م ایاورم  یاصفهان را به پابوست م ایروم  یم. کن  میدعا
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ساخته و به  یخود را کشته از تن او ابگوشت ياز هوو ها یکیدر قند هار شهره بود و دست کم  ییزن که به تند خو ریپ

:نمود که شخندیخود را به ن يهم خورانده بود دندان ها شوهرش سیو ریم

؟ یخواه یمرا چه م یابی یم اریدر اصفهان سلطانه بس.  ي گرید یالیشناسم تو در خ یمحمود تو را م برو

:گرفت که دهیطعنه مادر را نشن محمود

.سرم را به قندهار اورند مگر

.بر سر بگذارد رانیاتاج سلطنت  ایسر بدهد و  ایدر راه بود که  او

خان قاجار  یبه خانه فتحعل نیبدتر از ا يخبر.  دیحسن هقت ساله بود که محمود افغان به دروازه اصفهان رس محمد

 زدیهم خبر گرفتن از کرمان  یکیدانست  یاما هزار کار م نهیتوانستند ام یم يفقط زار یاگر زنان اصفهان. بود  دهینرس

 یدر حال نیو ا. نداشت  ادیهرگز  خیاز ان تار شیکرده بود که پ پابه  یا محمود چنان اتشو همدان بود در ان شهر ه

به نام شاه سلطان  یحت گریبودند و در خراسان د دهیچیپ يبود که در سراسر جنوب گرم اعراب سر از اطاعت شاه صفو

در استر اباد  نهیخان و ام یاحوال فتحعل نیدر همه ا. نبود  نیبهتر از ا زیو بلوچستان ن ستانیس خواندندیخطبه نم نیحس

که خود قرار نداشت و مدام در تک و تا بود اما  یدر حال نهیام.  دندیچیپ یبه خود م نیخشمگ ریو ترکمنستان چون ش

داشت و هر ان  نانیو مدبر اطم ریزن دل نیاگر نبود که خان قاجار به ا.  دیخان به حرکت ا یشد که فتحعل یمانع از ان م

که جز قاصدان و ماموران خود از  نهیاما ام. بار ها از کنام خود به در زده بود  رفتیپذ یم تگفت را در بس یچه او م

او در سر .  دید یاوضاع کشور بود خروج خان را از منطقه خود صالح نم انیهم در جر يهلند یکارکنان کمپان قیطر

.را ببلعند تا زمان مناسب در رسد گریکدیگذاشت مار ها  دیاگفت ب یم. خبر نبود  یداشت که خان از ان ب یالیخ

سو و ان  نیاطالعات از ا يبه کار تجارت و جمع اور نهیسپاه بود و ام يخان در کار گرد اور ینبودند فتحعل کاریانان ب اما

ن که مردم باور داشتند اگر چنا نیسرزد که شاه سلطان حس نهیاز ام يکار دیرود رس ندهیکه محمود به زا یدر زمان. سو 

.رسد یکه کار او به کجا م افتی یت در میحکا نیاز هم دیعالم به اسرار بود با
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.باك داشت یب يچونه او که سر یاز کس یرفت حت یرا تصور ان نم یکرد که کس بیعج يکار نهیام

باك به راه افتاد  یانداز و ب ریچند سوار تفرزندان را به خانمادر سپرد و همراه  نهیخان به تاشکند رفته بود که ام یفتحعل

از دختران گروهش که در اصفهان به فتنه  یکیدر راه گذاشت و خود با  یلتیداند سواران را به چه ح یچه م یکس. 

.شهره بودند به جلفا رفت

 ختهیشهر به هم ر.  دادند یم یقرص نان يخود را برا ییدر محاصره محمود به قحطو غال و دچار بودو مردم دارا اصفهان

 دید یزن نخست باور نکرد ان چه به چشم م ریباال رفت و پ گمیب میشاه که پرده تاالر مر میبود و محمود در انتظار تسل

را از  گمیب میصفوف افغان ها گذشته و خود را به داخل شهر رسانده بود تا مادرش و مر انیبود که از م نهیام يار. 

نجات مادرش و ان شاهزاده خانم به ان تن داده بود از تصور هر  يبرا نهیکه ام یخطرناک ییومهلکه بدر برد و ماجراج

.خفت یرود نم ندهیدر کنار زا یدانست ان شب را به ان راحت یاگر محمود م. بود  رونیکس ب

نوادگان شاه عباس را از  یکی هیاز مهلکه بدر رود اما از او خواست تا صف نهیحاضر نشد با ام يصفو رزنیش گمیب میمر

بود  گمیب مینگران جان مر نهیام. بود  يپسر شاه صفو نیو او خواهر طهماسب سوم. که د ر حرم شاه بود با خود ببرد 

ماند تا اگر محمود وارد شهر شد تن به خفت  يزهر هند يا شهیبا ش گمیب میمر. کند  یاما نتوانست او را به رفتن راض

.که نداد. ندهد  يریاس

بار شهر را ترك  نیاخر ياز ان که برا شیپ. امد  رونیبا پنج زن ب يخانه پدر یاز راه مخف نهیشب بود که ام يها مهین

ماه بعد  کیراه  نیاز هم. خواهد بسپارد  ینوشت تا ان را به هر که م گمیب میمر يرا برا یکند راه و رمز راه مخف

.تخیاز اصفهان گر نیشاه سلطان حس عهدیطهماسب ول

زنان نمانده  نهینفس به س. محمود بر خورد  انیاز لشکر یبرد در اه به گروه رونیبا خود از اصفهان ب نهیکه ام يا قافله

چه  انشیمحمود در خواب بود و ندانست سپپاه. و صرف چند سکه طال  تیگشود با درا ریگره را به تدب نیا نهیام. بود 
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فرستاد  یکه به شهر م یو در همان روز ها بود که مدام جاسوسان.  بودنددر رچند سکه از دست او  يرا به بها يگوهر

 ستین گریدانست که خاتون د یو نم اورندیب شیبرا یچشم بلند باال خاتون دخت امامقل اهیاز ان س يخواست تا خبر یم

.او دنیدر الیاست در خ يریش نهیو ام

 یکه نم یدست زده تا مادرش را نجات دهد در حال يبه چه کار خان دانست که محمبوبش یفتحعل یاستر اباد وقت در

حاال .  دیکند از تصور ان که ممکن بود همسرش به چنگال افغان ها در افتد بر خود لرز ياو خوددار نیتوانست از تحس

 بیترت نیکه به ا دیشن نهیان ها بود و خان ترکمن از ام دفرزند شاه هم نز نیخواهر طهماسب مبرزا شجاع تر هیصف

خان شب و روز در کار اماده کردن لشکر و  یفتحعل. شدند  یم کیخود نزد يان ها به ارزو ها. به کام ان هاست  ندهیا

بر  نهیهم از ام گریکار د کیو . اطالعات و مال التجاره  يهم در کار جمع اور نهیبود و ام کیدور و نزد نیگفتگو با خوان

او  قیطر نیاز ا. کرد  یمتصل م ریداشت که او را به کاخ پطر کب یرابط نکیا نهیو ام خان نبود یامد که کار فتحعل یم

 یرا گذاشت که م يشده بود فرستاد و باب مراوده ا هیالسلطنه روس بینا یهمسر پطر که به تازگ نیکاتر يبرا ییایهدا

 .مدبه کارش خواهد ا يدانست روز

نهم فصل

نان را مگر مرغ  یمحمود چنان را ها را بسته بود که قرص. ظاهر شد  یته بود که قطاز احاصره اصفهان نگذش یماه چند

از اطراف در اصفهان گرد اورده بود به  هیسال صفو 150که در  یبود که ثروت نیقدر ا. رساند  یهوا به اصفهان م

اثر  یدعا ها ب. اوضاع نبود  کمک و بهبود دنیبه رس يدید و امیرس یزمستان به انتها م. داده شود  یقرص نان يسودا

شهر فغان سر  يکه عرب ها يروز. گرفت  یاز شهر بر سر گوشت و نان جنگ در م يهر روز در گوشه ا. مانده بود 

بر خاك  رسنهگ يعده ا. احمد اقا با قراوالنش بر انان تاخت  یگیرا قرق کرده بودند قلعه ب دانیاخته م ریداده و با شمش

کرد او به خانه رفت زهر خورد تا نشان دهد هنوز مردم از  یرا مالمت م یگیداشت قلعه ب میب نیز نفرشاه که ا. افتادند 
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.دیبه گوش محمود هم رس دیچیواقعه همه جا پ نیا يصدا. شنوند  یحرف م لیاوالد شاه اسماع

در شهر گربه و سگس . د ش یم دهینه قرص نان که دانه گندم به سکه طال خر گریماه از محاصره اصفهان د نینهم در

پستان  ياست که برادر دهیبرد که به چشم د تیشهر به شاه حکا شیکش.  دندیدر ینماند و مردم جنازه مردگان م

چون او با سالمت نفس و  یتنها شاه. کرد  ینم يها کار تیحکا نیبر ا ستنیو شاه جز گر. ه  دیخواهر مرده خود را بر

 زیاو ن گرید یول. را در ان قحط و غال نگه دارد  يتوانست نه ماه شهر یخواندند م یم نیکه مردم او را مال حس يندارید

 يسو  راز ه دیاز ان کمک ها که منتظر بودند نرس کی چیعاشورا شد ه. را نداشت  دید یان چه هر روز م دنیتاب د

.و بلند بود يو ناله و زار ادیاصفعان فر

شده بود و  رید گرید یداد ول یسپاه م يفرستاد و فرمان جمع اور یسو و ان سو م نیفاصله مدام شاه قاصد به ا نیا در

که شاه  یوقت. نبود  يسردار یبود ول اریدر اصفهان توپ بس. دانسته بودند که کار تمام است  زیحاکمان و سرداران او ن

شاه را  دانیتند و صف اراستند مبرداش يلشکر گرفت کوس و نا فرستادن رونیبه ب میتصم دهیرس تیدانست کار به نها

فرزند  دید یکه زمان را سعد نم ریفالگ ياغوا ایمادر  ونیسپاه منصوب شده اما ش یبه فرمانده عهدیبستند که ول نیاذ

پسر  نیسوم رزایرفت تا نوبت به طهماسب م گریماجرا بر فرزند د نیهم گریروز د. ناز پرورد حرم به حرم برگشت 

 یراه پنهان دیغر یم ریچون ش يماریکه در رختخواب ب گمیب میمر.  دیهم ساعت را سعد د نیل باز قضا فا دیشاه رس

 نیانداخت و اول به کاشان و از ان جا به قزو رونیو او خود از اصفهان را از اصفهان ب. داد یرا به طهماسب قل نهیخانه ام

نداشت و  یسر جنگ با کس یسالگ جدهیدر ه ياو بود شهزاده حرم پرورد صفو نتظارچشم ا هودهیاصفهان ب. رفت 

 يلذت حرمسرادار زیگرفتند تا او ن یمحل ياز خانزاده ها ییبایبه ز یزن شیبرا نیدر قزو. همچون پدر اهل بزم بود 

.امدن او نجاتشان از چنگ افغان ها مستجاب نشد يبرا انیاصفهان يبچشد دعا

از  یامیفرستاد و پ نیگران با ساز و برگ مجهز به قزو یبرسد سپاه نیقزو از یامیخان در انتظار نماند تا پ یفتحعل اما

از شهر گرفتار . خبر از اصفهان بود .  دیبه همه رس دیماند تا ان خبر که نبا نیکه در قزو یسپاه. عرض اخالص و ارادت 
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.و غمزده

 دیزهاد هر روزه به خدمت سلطان جمش علما و فضال و عرفا و صلحا و(( اصفهان اگر مورخان راست نوشته باشند  در

مکن که دولت تو مخلد به  شیتشو چیکردند که جهان پناهها ه یامدند و عرض م یم ییتملق و مزاح گو ينشان از رو

 یاهل اصفهان شب و روز دعا به دولت روز افزون تو م اخصوص رانیظهور قائم ال محمد متصل خواهد بود و همه اهل ا

افسانه ها  نیکه ا یو ان خر صالحان... و نابود و مانند قوم عاد و ثمود مفقود خواهند شد  ستیاگهان ندشمنان تو ن. کنند 

 دیسلطان جمش يارا فراموش کرده بودند و از بر... ا لیسب یجاهدوا باموالکم و انفسهم ف ي هینمودند ا یبه شاه عرض م

((راندند یه زبان منا معقول ب يخواندند و افسانه ها یجهاد را نم اتینشان ا

چون ان زبده ملوك به اندرون . (( بهتر نبود  نیرفت کار از ا یاندوه بار شاه به اندرون م نیچن ییچون پس از روزها و

 سیالله رخسار بقدر پنجهزار خاتون و بانو اتون و گ يمو نیبردند زنان ماهرو و مشک یم فیخود تشر نییخانه بهشت ا

 یبه خدمتش عرض م یامدند و با هزار گونه تملق و چاپلوس یبه دورش فراهم و جمع م و خدمتکار زكیو کن دیسف

و چرا زاغ غصه و غم در  دهیچرا رنگ مبارکت پر. ما را به قربان تو گرداند  يخدا جان ها! قبله عالم  يا: نمودند که 

کرده  کوین يشدن دشمنانت نذر ها تلف يبرا کی؟ خرم و خندان باش که ما هر  دهیتذرو و فرح ارم يدلت بجا انیاش

که هفت هزار عدد نخود در ان  میبپز يکه شله زرد مینذر کرده ا کیو هر  میگرفته ا شیو ختم لعن چهار ضرب پ میا

و دشمنانت را  میبده ریو به چهل نفر فق میباش دهیخوانده و بر ان دم... اال ا... را هزار مرتبه ال ا يباشد که هر نخود

و  شیمباد که ان زنان حور نشان از باده ع دهیاما بر عقال پوش یچرا مشوش باش گرید میفرق و در به در کنمنهزم و مت

 حیعشرت سر مست بناز و نعمت پرورده مملو از شهوت باطنا به خون شاه تشنه بودند و تونتاب و کناس را بر شاه ترج

...نمودند یدادند و به جهت زوال دولت شاه نذر ها م یم

خواهد  رونیو در وبال افتاده از وبال ب افتهیاحتراق  ستیستاره اصفهان مشتر: نمودند که  یامدند عرض م یم نیجممن

 یشود و نا گاه دشمنانت مانند بنات النعش متفرق و پراکنده م یم نیشده بود بعد مقارنه سعد نیامد و مقارنه نحس
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که هفت چله  میباش یکردند که ما متعهد م یملوك عرض م خارفتامدند و بخدمت ان ا یها م ریو صاحب تسخ... شوند 

که در  میپادشاه جن را با پنج هزار کس بر دشمن تو غالب و مسلط کن)) عبد الرحمان ((  یدر مندل در خلوت یدر پ یپ

بد  سنف ضیبه ف شانیدرو يکه به همت موال... امدند  یم شانیو درو... از دشمن ترا زنده نگذارند  يشب احد کی

رفتند که قواعد  یگرفتند و م یاخراجات م زیام رنگیخدمات ن نیکرد و به جهت ا میو نابود خواه ستیخواهان تو را ن

.اورند يرا به جا گریو خدمات د ینیچله نش

و در اب  دیو ان را مشمع نه) ع ( حضرت صاحب االمر  بیبه خدمت امام غا سندیبنو ضهیامدند که عر یصلحا م یبعض و

 یو روز و شب به قدر هزار اهل حرم م...  دیمالزم ان جناب به ان جناب خواهد رسان) بن روح  نیحس( که  دیوان اندازر

(( .انداختند یم ينوشتند و به اب جار

و پرستو ها به پرواز در امدند  دیرس مهیگذشت تا ان که اسفند ماه به ن یم نیچن نیروزگار اصفهان و شاه سلطان حس و

 یاصفهان م الیالبرز اگر خ يگر چه در ان سو. خرم نبود  یو در اصفهان دل. خرم برند  ير از بهار به دل هاتا خب

نظر بودند که در روز هفدهم اسفند  نیدر اصفهان منجمان بر ا.  دگذاشته شده بو شیگذشت در استر اباد بهشت به نما

از  یکیاطعام شوند که  زیبا ابگوشت سحر ام انیتا سپاه پس شاه فرمان داد. نذر منسب  يادا يطالع سعد است و برا

. شوند  یم ییمرنا . شوند  یداده بود با خوردن ان ابگوشت سربازان همه از چشم دشمن نهان م نانیمنجمان به شاه اطم

ب پخته نخود سبز با ا 325از ان ها دو پاچه بز را با  کیشد که در هر  یاماده م ییدر ظرف ها دیابگوشت با نیو ا

. غروب ان روز اسمان سرخ رنگ شد . بار کلمات تشهد را تالوت کرده باشد  325بر هر ظرف  يا زهیباشند و دوش

و همگان را به توبه خواندند جز شاه که از  دندید يزیرا نشانه خونر نیا ندبود گرید يمنجمان که اماده سر دادن سرود

.يراندند به زار رونیفاحشه شهر را از شهر ب يتوبه زن ها نیپس به تقاص ا. نکرده بود  یچشم انان گناه

 يمردم و شاه با جامه ها. و مردم اصفهان هم  ستیگر یخون م زیکه در اسمان ن ییعاشورا  دیانجام عاشورا رس سر

ان از خلق بر خاست ظهر عاشورا که مردم بر سر زن ونیفغان و ش. کاه بر سر و گل بر تن به مسجد در امدند  اهیس
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شاه .  دیمردم گرسنه به اسمان رس ونیو ش. شاه بر خاست  دیبر منبر بود که د خیسر داده بودند ش))  نیحس ای((  ادیفر

 نیروم و شمارا از ا یفردا م. طاقتم نمانده  گریبه جدم د(( مردم را اواز داد که  فینح ییعمامه سبز گشود و به صدا

((رنج نیرهانم و خود را از ا یتعب م

 ییصدا دهیبود از شهر بال د يو افغان ها که هفته ا ستیو شهر گر ستیگذشت بر اصفهان اسمان سرخ گر یشب چه

را که  يتنها شتر.  ینه اسب یمانده بود نه سگ يدر شهر نه گربه ا.  ستیاز چ ادیهمه فر نیندانستند که ا دندیشن ینم

شاهانه گرد  يبردند که در اطراف قصر ها یجان میمردم ن انیدر دستگاه سلطنت مانده بود شب قربان کردند و به م

که کاسه  اریرهاند چه بس يریشاه نبود که شب هنگام زن و فرزند و خود را از رنج اس يفقط مال احمد قار. امده بودند 

او را در  وعمه امد  نیشب شاه خود به بال يها مهین. شد  دهید گرانیاز د شیب گمیب میمر انیاز ان م دندیزهر سر کش

خبر بودند  یشب قبل شاه که مردم از ان ب امیو صبح به پ دیتا صبح اسمان همچون چشم مردمان بار.  دیحال نزع د

 رونیحرم ب ونیش انیدر م نیدر دروازه کاخ هشت بهشت گشوده شد شاه سلطان حس. محمود اوردند  ياز اردو یاسب

 یو خادم خداحافظ میو با ند ستیگر یشاه چون ابر بهار م. بود  فتادههم ا ياجساد کشتگان رو دانیدر بازار و م. امد 

خواند یو به صوت بلند م دیگرد یدر شهر م. خواند  یکرد و نوحه م یم

الوداع رانیملک ا يالوداع الوداع ا یتخت شاه يا الوداع

دوازده هزار تن سوار بر شتر و امد  رونیبه قصد تفرج از قصر ب یوقت شیبود که سال پ یهمان شاه نینه که ا انگار

انگار نه که او نواده شاه عباس و شاه . شدند  یطال و نقره و توپ ها و زنبورك ها به دنبالش روان م راقیبا  ياسب ها

دور را امد  نیچن یراه دارشید يبرا سیاز پار یپوت يمار يکه روزگار دهمان اصفهان بو نیو انگار نه ا. بود  لیاسماع

را  نیچن يقافله ا. دادند به دنبال شاه نگون بخت بر سر زنان روان بودند  یجان م يبه عشق سلسله صفو که یمردم. 

فرح اباد رفت همان  قصرو از ان جا به جانب  دیرود رس ندهیکردند تا ان که به کنار زا یم یهمراه زین یسه چهار فرنگ

زمان از تمام شکوه  نیدر ا. را به عرش برساند  شیها از خرج سپاه و لشکر زد تا کنگره شیکه شاه دو سال پ يقصر
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برد  یم نیقرار گرفته بود و شاه سلطان حس یبر ان در دست غالم يتنها همان عمامه سبز مانده بود که با جقه ا يصفو

.ردیتا به دست خود بر سر محمود افغان بگذارد اگر بپذ

در گوشه و  ستادهیافغان ها ا. وارد فرح اباد شد  يصفو نیحسبود که شاه سلطان  دهیهنوز به وشط اسمان نرس افتاب

در قافله بد  رهیمجعد خ اهیس يباور نداشتند که ساکت با مو ها دندید یان چه را م ییها گو وارید يکنار قصر و باال

:که دیدوجلو  یکیقصر  نیجلو شاه نش.  ستندینگر یاحوال م

؟ دیو به چه کار امده ا دیبه سر دار چه

:شاه به اشارت دست او را باز داشت که دیگو یتا سخن دیجمع پرشان دو نیاز ا یغالم

...میامده ا سیو ریمحمود ابن م زیم یاصفهان به مبهمان از

اسمان برسد شاه نگون بخت همچنان در انتظار بود تا ان که  انیان قدر که افتاب به م یافغان به درون رفت و ساعت مرد

 ردیاز ان که محمود را در اغوش گ شیشد و پ ریاز اسب به ز نیشاه سلطان حس. از تاالر به در امد  سر انجام محمود

.نداشت شتریب یسال ستیبزمان  نیلب گفت چقدر جوان است محمود در ا ریز

.  ستینگرداده به صف همراهان شاه  هیاماده شده بود محمود بر مخده زربفت تک دارید نیا يکه برا يتاالر اشفته ا در

قرار داده  نیرا بر ا تیپسرم خداوند مش: او گشود و گفت  تیبود لب به تح دهیشن تیشاه که در همه عمر تملق و تح

.ان چه که حق توست نیتو و ا نیا نکیشود ا یبر تو ارزان رانیاست که تاج سلطنت ا

 نیپس شاه سلطان حس. گشوده بودند چشم  رتیحاضر به ح انیو فرنگ ستندیگر یگفت و همراهان او م یم نیا شاه

محمود جوان را که  نیاما نگاه خشمگ. محمود داد تا بر سر محمود بگذارد  ریخان وز... طرار عمامه براداشت و به امان ا

به  لیسلطان اسماع شیسال پ ستیبود که دو یتاج نیا و. خود برخاست و طرار سلطنت بر سر محمود گذاشت  دید

 کیکایشد و  رانیمحمود افغان شاه ا. خواند  يبر سر او گذاشت و خطبه ا عهیبا مهر مردم شو  يرشادت و دالور

.گفتند یم عتیو ب دندیبوس یاو را م ياو رفتند و دامن قبا تیسرداران به تهن
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گشوده در  یکی یکیقصر ها . محمود وارد شهر منتظر شدند  ریخان وز... و امان ا يشاه صفو ریاعتماد الدوله وز غروب

شاه اصفهان به مردم  دانیدر م یافغان ریمحمود قرار گرفت و به دستور وز ندهینما اریدر اخت یسلطنت يشد خزانه ها

.ورود محمود اماده شود يتا شهر برا نندها جمع ک ابانیابالغ شد که اجساد متعفن را از خ

امد شهر غم گرفته  ینم رونیاز خانه ب یکس وارد شهر شد دیمحمود افغان فاتحانه و مغرور سوار بر اسب سف فردا

 نیظهر نخست. از ان بلند نبود  یاذان یسن انیمساجد اصفهان ساکت و از خوف تعصب افغان يمحرم عزادار گلدسته ها

شد که مردم اصفهان در  یمحرم. انداخته شد  ریمسجد شاه به ز نارهم يبر زبان اورد از باال... )) ا یول ایعل(( که  یموذن

.ستندیگر نیحس يخانه و در پنهان به عزا

عمه با شهامتش  گمیب میجنازه مر عییتا در تش افتیرفت و فرصت ن يریتاج را داد و خود به اس نیسلطان حس شاه

در  یکه محمود تاج شاه يداد و در همان روز رزایرا به طهماسب م یخاتم شاه نهیفرستاده ام نیاما در قزو. حاضر شود 

تاج  نیا ي هیتنها هد. شاه خوانده شد  زین رزایم طهماسب نیسر نهاد و وارد کاخ چهلستون شد در قزواصفهان بر 

 نهیام. فرستاد  شیبرا گمیب میبود که از جانب مر يا نهیبه او سپرد و گنج نهیبود که ام یرونق خاتم شاه یب يگذار

.خبر بود یجوان تر از محمود از ان ب رزایدر سر داشت که طهماسب م یالیخ

دهم فصل

 یم انیرا ب تیچهره اش خود حکا دیکه خبر را از اصفهان اورد الزم نبود که ابعاد فاجعه را جز به جز باز گو يقاصد

و ورود افغان  نیشاه سلطان حس میتسل يماجرا دنیبا شن. ان نبود  فیامده بود که زبان قادر به توص یاو از جهنم. کرد 

اتش فشان  نیتوانست ا یم نهیمذاب به جوش امد فقط کالم ام يخان چون فلز یفتحعل يگ هاخون در ر تختیها به پا

 یخان قانع شود که بهتر از حمله به اصفهان هم راه یتا به صبح زمان برد تا فتحعل یکار شب نیو ا.  ندازدیرا از حرارت ب

به شهر تازه  يامبریفرستاد و پ نیبه قزو ياصدافتاد که ق نهیپس کار دوباره به دست ام. دفع محمود وجود دارد  يبرا
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با او مکاتبه  يتاکنون چند بار نهیبود که امخ هیالسلطنه روس بینا نیکاتر ياو برا امیپ -سن پطرزبورگ  -ساز پطر 

گذشت که  یچه م نهیدر سرام. اغوا کننده خود داشت  يها شنهادیو پ غیدر یب يبذل و بخشش ها ونیکرده و او را مد

و  ریتواند به ان جامه عمل بپوشاند ؟ هر چه بود او توانسته بود همسر جاه طلب تزار کب یم نینداشت با کمک کاترپ یم

.را به خود جلب کند هیروس يفرمانروا

به تخت نشسته و خطبه به  نیدر قزو رزایطهماسب م دیزده بود که خبر رس هیدر اصفهان بر مسند سلطنت تک محمود

 نیبود که شاه سلطان حس يروز نیو ا.  دیلرز یاو تن شاه مخلوع م ادیزد و از فر یم ادیاز خشم فر. نامش خوانده اند 

و شاه نگون بخت تازه . خواند  یبود که محمود خاتونش م نهیمحمود به ام یبرد و ان قصه دلدادگ یهم پ يگریبه راز د

از محارم او  یکیخواهد و  یکه حکومت قندهار را م فرستاد غامیپ شیمحمود پس از فتح کلون اباد برا یدانست که وقت

.کرد یاو را رها م بانیدروغ نگفته بود و گر یافغان نیپس ا. داشت  یرا نظر به چه کس

محبوب او  دیبود چه رسد به ان که شن نیخان قاجار خورده بود خشمگ یاز فتحعل شیکه چند سال پ یاز شکست محمود

 مانیخان و شاه طهماسب پ یخبر بود که در همان روز ها فتحعل یو تازه محمود ب. است در خانه خان اشاقه باش  نکیا

.بر کندن محمود افغان يبرا یمانیبستند پ یم

افغان ها باز  يبه رو يهر روز در خزانه ا. او اشکار شد  ییدرنده خو. نخست سلطنت محمود گذشت  يروز ها ارامش

حال در  نیکرد و در ع یکار سر او را مشغول م نیبه قند هار بود و ا يموله امحمود در تدارك فرستادن مح. شد  یم

جافا و  انیارمن. پنداشت  یکه م ستین یبه ان سادگ رکا افتیجا بود که در نیصدد فتح مناطق اطراف بود و هم

 چیبه ه یجوان افغان نیهفته بعد دانستند که ا کیدر اصفهان به کسب و کار مشغول بودند  شیکه از سال ها پ انیخارج

به  یلشکر کش يچنان که برا. دارد  یجز پول و طال او را از کشتار و ازار انان باز نم زیچ چیشود و ه یرام نم یافسون

در برابر  یارمن شیمجبور به پرداخت هزاران تومان شدند چهار کش انیو ارمن انیو سرکوب شاه طهماسب هلند نیقزو

 اریخواهند در اخت یهر چه را افغان ها م دیشده و با گریتا همگان باور کنند روزگار دچشم مخردم قطعه قطعه شدند 
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 کیو حال مسلمانان کگه تا . را در ان سال تجربه کردند  حیروز تولد مس نیاصفهان خونبارتر انیحیمس. شان گذاشت 

.کردند بهتر از انان نبود یماه اجساد مردگان خود را دفن م

محمود در  ارانیاز  یکیاز او به حباله نکاح  يشد و دختر یروز از عرض و طول حرم شاه مخلوع کاسته مبود و هر  زیپائ

 يهمه به قدم زدن ها گریو د. صد زن به جا نمانده بود  کیماه بعد از خلع از حرم شش هزار نفره او جز  کی. امد  یم

به  دندیپرست یرا م يکه صفو یهد ان باشد که چگونه مردمبود تا شا ماندهاو زنده . شبانه شاه بد بخت خو کرده بودند 

نگذشته مردم اصفهان دانستند که  يهنوز هفته ا. کنند  یم نیها را نفر يروز هیس نینگرند و عامل ا یدر او م يخوار

ر د.  ستادیا یم دپشت سر محمو زیزرد و دستار نوك ت يمال زعفران است که با دندان ها يسرنوشتشان در دست ها

. کرد  یها سر نم یسن ریو غ انیعیاز ش یصدور حکم قتل گروه یرا ب یمال زعفران شب. داد یاو بود که فرمان م قتیحق

به راه افتادند  نیمحمود به قصد قزو یشش هزار سپاه یوقت. نبود  یرس ادیگرفته بود و فر یاهیاز س ياصفهان را ابر

رفت  یاول گمان م. شود  روزیقوم پ نیکنند شاه طهماسب جوان بر ا که دعا افقتندیناز ترس مجال ان  يخاندان صفو

را به  شیاو اشرف پسر عمو ستیچندان خام ن یرود اما وقت حرکت سپاه معلوم شد جوان افغان نیمحمود خود به قزو

در . کند بود حفاظت  وردهکه به کف ا یفرستاد و خود در اصفهان ماند تا از تخت نیبه قزو یسپاه اعزام یفرمانده

 نیچن گرید يجا چیدانست که در ه یخوب م. را در اسارت داشت و بر تخت نشسته بود  ياصفهان او شاه صفو

.ستیدر انتظار او ن یتیموقع

امکان مقاومت  دندیرسیتحت فرمان او م يوعده داده بود نفرات خان قاجار و ترکمن ها نهیاگر چنان که ام نیقزو در

کوه  يدفاع به ان سو یب نیکه شاه بهتر است از قزو دیرس غامیو فقط پ فتادیاتفاق ن تیشت اما اشاه جوان وجود دا يبرا

پطر امپراطور  امیپ یچندان اهل جنگ نبود به خصوص وقت زین ودکه خ نیشاه سلطان حس نیجانش. البرز برود  يها

در برابر افغان ها شهر را  انینیگر چه قزورا رها کرد نیقزو دیبه او رس نهیکرد که توسط قاصدان ام افتیرا در هیروس

مرد در  ستیدو انبود ورنه کار محمود که ب انیدر اصفهان یشهامت نیافسوس که چن.  دندیجنگ يرها نکردند و به دالور
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خود رفته بودند محمود مانده  اریرا برداشته و به د میغنا انیقندهار شتریب. شد  یساخته م یاصفهان مانده بود به اسان

.چون ان دو نبود یکیسرپرست مانده بودند  یکه ب یو در هزاران زن گمیب میبود و نه مر نهیکه در ان نه ام یبود اصفهان

 ختیرا نکشتند شهر خود را به ان ها واننهادند خشم محمود را بر انگ یکه تا پنج هزار افغان نیمردم قزو يدالور

 يهم از دست داده اند و شاه طهماسب هم با ته مانده  اریبس ییادانست که سربازان او اسلحه و دار یبخصوص وقت

.است ختهیگر ياعتبار صفو

به پا شد که از ان پس  يمحمود با لشکر شکست خورده اش باز امد در اصفهان هنگامه ا ریخان وز... شب که امان ا ان

را که در ان همه بال جان بدر برده  يصفو به فرمان محمود هزار و پانصد تن از بزرگان. اصفهان نصف جهان نشد  گرید

نماند تا بر  یکس گریو افغان ها به گردن زدن افتادند چنان که د ندو مال زعفران حکم را خوا دندیکش دانیبودند به م

نکردند که در ان دو روز محمود و مال  نیچن يبا شهر خیاز خونخواران تار کی چینه مغول و نه ه.  دیکشتگان بگر

افغان  یوقت گرید. شد  یقطع نم يلحظه ا ونیش يو صدا. خواب و ارام و نداشتند  انیتا چند شب فرنگ. کردند زعفران 

هم  يهمه جا جسد مردان و زنان بر رو. در ان نبود  یکنند کس یتا تا خانه را زا اثاث خال ختندیر یم يها به خانه ا

 غیت فتادیمحمود ن يتا او به پا زیشده بود و سر انجام ن نیحس مال یبه راست گریکه د نیافتاده بود مگر شاه سلطان حس

رساند که گذر  یبه مشام ها م یجسد برهنه که جلو سر در کاخ شاه افتاده بود چنان تعفن نهزارا. افغان ها غالف نشد 

.نمود یدشوار م زیمال زعفران ن ياز کنار ان برا

 یبا خود م زیچند زن ن کیرفتند که هر  یر هار فرستاد هزاران افغانبه قن میکه محمود از غنا يقافله ا نیدوم همراه

از  زین انیبستند فرنگ نیاذ یشهر را به زور حاکم افغان. انان در باز گشت مادر محمود را به اصفهان اوردند . بردند 

ماه ها شهر را اب و  بعد از دیکه قافله مادر محمود به اصفهان رس يدر روز . شرکت کردند  ییتملق گو نیترس در ا

. بر بام ها گرد امدند به تماشا  نیدر کجاوه زر يکردند و مردم به تصور تکرار صحنه حرکت حرم شاهان صفو ییجارو

 یم انیبه گدا رهنهب مهیاز انان پا برهنه بود و از چشم مردم اصفهان ن یکیچند زن سوار بر شتر بودند  دیقافله رس
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 یم شتریب يدر خاطراتش نوشت او به ساحراه ا یزد فرنگ یت و ان را حرصاه گاز مدر دست داش اهیس یمانست ترب

چرده بود که چون محمود را در اغوش گرفت همه  اهیژنده پوش و س یزن. الشان  میعظ یمانست تا به مادر پادشاه

به شکوه و جالل  شیسال پ کیتا  انیتفنن را از اصفهان نیافغان ها ا.  دندبرگردان يدانستند مادر اوست و از نفرت رو

.ارامش و امن از کف دادند زیزن زنان اصفهان ن نیا دنیبا رس. داشتند  غیدستگاه سلطنت خو کرده بودند در

رفت که در ان  گمیب میکه به حمام مرمر کاخ مر يبار نیدر همه عمر به حمام نرفته بود در نخست ییمحمود که گو مادر

را گردن  یتا ان زمان زن. را فرمان داد گردن بزنند یاندام اصفهان دیحمام شش زن سف داده بودند در همان شیجا جا

 يناز پرورد صفو يشاهزاده خانم ها دندیان روز چه کش يفردا.  رندبب زیاو را ن نیو سر نهینزده بودند چه رسد که س

تا از  افتندیشهر دستور  انیران و گوهرزرگ. داشتند  میتقد ییایو هدا دندیو دست بوس افتندیزن بار  نیکه به حضور ا

 يبرا یزانیان م زکرد و ج یگرد اورند و به حضور او برند که هر کدام را وزن م يخود مجموعه ا يساخته ها نیبهتر

.به درك هنر نداشت يو عالقه ا ییبایشناخت ز

ان غزال از دام  افتیفت و چون درسراغ از او گر دهیپسرش به خاتون با خبر بود نرس یمحمود چون از دلباختگ مادر

 یاز ان ها دختر شاه بود و همگ یکیشهر را که  انیبایز انیاز م زهیرها شده غضب ها فرمود از جمله ان که سه دوش

.هم هست يداد جز ان حسن ها که دارد زعتر نشانحرم خود به قندهار فرستاد و  يخاتون نام داشتند برا

باز هم بر فشار  ینماند ول تختیپا يبرا یرمق گریر همراه مادر محمود از اصفهان رفت دکه بار شده بر صد شت یگنج با

کرد با مقاومت مردم  یم نییتع يصفو يامپراطور اتیشهر ها و وال يکه محمود برا یحاکمان افغان. شد  یها افزوده م

محمود  یول. پرداختند  یال خود مرا مردم اصفهان با جان و م اامدند و هر بار تقاص شکست ه یشکست خورده باز م

 نیمحمود ا یوقت.  ستیاصفهان ن يو هر شهر ستندین نیکه همه سرداران همچون شاه سلطان حس افتی یارام ارام در م

او جمع  ردگ يبود همه جا عالقه مندان خاندان صفو دهیدانست به صرافت ان افتاد تا به مصاف شاه طهماسب رود که شن

.ندیا یم
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به  هیاز بغداد روم و روس یگرچه محمود ارزو به دل نماند و فرستادگان. گذشت  یمحنت قحط و غال هجده ماه نیا در

ان نبودند  گریو سرداران قزلباش داشت که د نیشاه سلطان حس یاو امدند اما او در واقع تاج را از ضعف و سست دارید

سالح محمود بر قزلباش پر ابهت و پر زرق و  یو ب دهیو ژول برهنه اسربازان پ. و شاه عباس  لیکه به دوران شاه اسماع

توپ ها و زنبورك  یحت. شدند  روزیرفته بودند پ دانینقره کوب به م يطال و سپر ها و تفنگ ها راقیو  نیبرق که با ز

 زیافغان ها ن. شد  ینم ریذهمه با خشونت که تنها سالح افغان ها بود امکان پ نیا ياما نگهدار.  فتادندیکار گر ن زیها ن

شاه  تیدرا زیمحمود جوان ن. چندان مرد جنگ نبودند  گریبه دست اوردند د اریو زنان بس میگذشت و غنا یچون سال

افغان ها . تازه بطلبد  ییرویکند و ن ارید یراه یهمراهان را هرزگاه دیکه با دیفهم یم نینداشت و فقط ا یلیاسماع

فرصت بودند اماده  نیها که سال ها در انتظار ا یکردند غافل که هم عثمان یخو م يباز رمو ح ییداشتند به لذت جو

 ییدر سو رانیا االتیدو در ا نیجز ا. گرم را در سر داشت  يبه اب ها دنیرس يشدند و هم پطر هوا یم رانیحمله به ا

 يا نهیداشت و در کنار خود ام در سر اه الیخان قاجار خ یفتحعل گریشد و در طرف د یبزرگ م یافشار نام ینادر قل

.کرد یم ریبا تدب ریکه کار صد و

دارند و  يفارس را فاتح شود سر نیو نگذاشتند سرزم دندیاو بر انیندانست که همه لر ها که نفس از سپاه یحت محمود

ه به قندهار فرستاد ک یمیقافله غنا نیدانست با سوم یهمه م نیاو اگر ا. نهند  ینم یباق ییچون او يکه جا برا ییسودا

.داشت شیروبه رو شود که هنوز دل در هوا یکه با ان کس افتی یکرد بخت ان م یم نیرفت و اگر چن یم زیخود ن

سمنان راه بر افغانها بست و داغ ان طال و جواهرات و  کیاز داخل اصفهان نزد دهیبود که با اطالعات رس نهیام نیا يار

گشودند سارا مادر  میغنا يترکمن بند از بار ها يدر صحرا یوقت. دل محمود افغان نهاد  ان همه مصنوعات گرانبها را بر

 یشناختند و م یها را م ییاز ان دارا یافتادند چرا که صاحبان بعض هیربه گ زیخواهر شاه طهماسب ن هیو صف نهیام

 یخشم م شتریاو هر چه از افغان ها ب.  دانست ینم هیبود که گر نهیام نیفقط ا.  ستندیزنده ن گریدانستند که ان ها د

 یثروت به چنگ امده را به کس نیاز ا يزیتوانست چ یرو نم نیاز هم. شد  یگرفت بر ان چه در سر داشت مصمم تر م
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.بزنند ییاشنا بر سکه ها یتا نام یبود که کوره ذوب طال و نقره داشتند و منتظر فرصت یدر استر اباد ان ها مدت. ببخشد 

ازدهمی فصل

 یبود اما ام کلثوم زن دهیخواست رس یدر سر داشت و تا ان زمان به هر چه م ییگرست از ان بود که سودا ینم نهیام اگر

 يگفتند در عزادار ینواخت و م یو سخنور بود ساز خوش م بیشاعر و اد يخراسان در جمع زنان شاه صفو یاز اهال

داشت که چون خود  ياو جگر گوشه ا. افتاد  یم هیبه گر کوهداد  یم دربار اصفهان در جمع زنانه چون صدا سر يها

مادر محمود به اصفهان وارد شد و دانست پسرش از  یوقت نیدختر شاه سلطان حس زیداده بود نامش سما و عز مشیتعل

 اچون سم يگوهر افتنی. دارد به جستجو افتاد  نهیام يو هنوز دل در هوا دهیاست نچش تختیان همه نعمت که در پا

مال  دیرس یکه ناله مادر به عرش م یپس در شب. خانه کرده بود دشوار نبود  گمیب میان عجوزه که در کاخ مر يبرا

 انیصفو. خود گشوده بود  ياهایخاتون رو يخفت که محمود برا يسما در بستر. زعفران سمارا به عقد محمود در اورد 

مانند اگر شاه مخلوع  ین به کاخ چهلستون ان ها از تعرض محمود در امان مبودند که با رفتن گل باغ گلش الیخ نیبر ا

و دوهفته بعد از ان که گلش به  يبود و نازك دل مادر یزن يداشت کلثوم هنر یارام م الیخ نیو زنان حرمش را ا

 يمحنت سرا هتا صبح بو پس از رفتن سما  اوردیباز امد مادر تاب ن نیخارزار بستر محمود رفت و با تن کبود و دل خون

. از خون سرخ  يباریرگ گشوده و دو تارش فتاده در جو دندیخواند و بامدادان او را د يخاندان بخت برگشته صفو

 يخانه  نهیبلبل ا یخراسان. نرسد  یشان به گوش نامحرم هیزنان از خوف افغان ها انگشت به دندان فشردند تا مو

داد که به  یم يخواند و خبر از واقعه ا یکه بر فراز ماتمکده انان م يبه جغد خود به زاغ و زغن داد و ياصفهان جا

.نمانده بود يزیوقوعش چ

.تا ان که داستان جنون محمود از پرده به در افتاد دیسما را ند یکس گریکلثوم د نیاز درگذشت خون پس

 یکه از ان اطالع يشروع به حکومت کرد کارو ان  نیپس از ان که محمود در اصفهان مستقر شد با کمک ا یزمان اندك
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به افاغنه احترام بگذارند و در هر محل به ان ها بر خوردند بر  دیبا انیرانیبود که ا نیدستور عمل او ا نیاول. نداشت 

.ستندیو دست بسته با ندیا ریسوارند از مرکوب خود به ز یو در راه ها وقت ستندیان ها با يرو شیو پ زندیخ يپا

 بیبود که اول افغان ها و بعد بع ترت نیتقدم و تاخر ادم ها در همه جا قرار داد ا يکه محمود برا یمراتب سلهسل

از  یها جمع نیبا همه ا.  انیعیش یعنی-ها  یو به دنبال ان ها رافض انیهند يبودند ارامنه و نصار یها که سن ینیدرگز

کردند در راس همه  یم يتن داده و با محمود همکار ریهمه تحق نیا هب گرید لیبه دال ایاهل اصفهان از ترس  انیعیش

را  رانیهمه مردم ا یمال زعفران در حکم. گشود  یکرد و راه بر انان م یکه جلو خادمان محمود هم تواضع م.  ریشاه اس

با افغان ها داده  يه همکاران ها که تن ب. را مستثنا کند  یامکان را داد که بعض نیو فقط به محمود ا دیو کافر نام یرافض

.بود که مشمول حکم مال زعفران نشوند دیبودند بدان ام

 یمحمود وقع دیمردم به تهد رازیدر ش. موفق نشد  گرید يکجا چیدر ه بایمحمود تقر. اصفهان نبود  رانیهمه ا اما

و به  دیکه نه ماه به طول انجام شدند يگرفتار محاصره ا جهیکردند و در نت میننهادند فرستادگان محمود را به دو ن

افغان فتح شد ماموران  يبعد از ان که شهر توسط قوا نیقزو رد. جان دادند  ینوشته مورخان صد هزار تن از گرسنگ

روز سوم .  دیو از مجازات معاف شو دیدادند که پول ها خوار و بار و دختران را بده یسر م يها مناد ابانیمحمود در خ

. است  دهو اوست که شما را فرستا میستیزد سگ ما ن ادیفر انیاز لوط یکیمردم را سگ خواندند  نیماموران خشمگ

و طبل  ختندیمردم ر. را سر زد  اتیمامور مال یچاالك تر بود و به ضرت یبرکشد لوط امیاز ن ریتا رفت شمش یافغان

 زین زدیدر .  ختیهزاران کشته گر دنیبا داو . دادند  یو دوست محمود را شکست سخت کیخان شر... کوفتند و امان ا

افتاد و ان  یروز ورود افغان ها به اصفهان اتفاق م نیشد که از نخست یانهمه داست نیو حاصل ا. نبود  نیجز ا تیحکا

ا ر یافتادند که به حکم مال زعفران چند تن یبه جان هم م میگاه دو دسته از انان چنان بر سر غنا. خودشان بود  نینزاع ب

گاه از  انیخارج. کرد  يانجگریاز وحشت م ریبا اختالف چنان باال گرفت که شاه اس کیدست کم . زدند  یسر م

.امدند ینم رونیها ب نیزم ریوحشت تا چند روز از ز
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خان که با محمود قرار ... از اختالفات امان ا یکیدر .  رانیمناسب بودند جز حکومت بر ا يهر کار يبرا نیچن یقوم

با محمود به نزاع افتاد و قهر کرد و  میغنا میشت که هر چه را در اصفهان به دست امد با هم نصف کنند بر سر تقسدا

. به دنبال او تاخت تا توانست او را برگرداند  یمحمود چند فرسنگ. قند هار رفت  يتاج شاه عباس را بر داشت و به سو

.پس از ان بود که محمود عقل از کف داد

کرده گوهر گنج خانه شاه که هنوز داغدار از مرگ  زیدهد سما بود عز یکه دانست محمود عقل از کف م یکس نینخست

 يسما خبر جنون محمود را برا. اورد  يمحمود پسر ياصفهان بود و در همان روز ها برا ریاس نیتر ریدردناك مادر اس

اما .  دیشد کش یبا تن چون گل خود که به هر بهانه کبود مرا  ردد نیتا چند ماه او ا.  یاز حرکت غیدر یپدر فرستاد ول

سما را به دست خود کشت و ان ها چهل تن  يها مهیهمه ند یمحمود شب.  دیجنون به تماشا کش نیاهسته اهسته کار ا

ه اشباح بر او ک نیو عاقبت ا. خاست  یتا چند روز از همه جا دود بر م. فرمان داد تا کاخ را اتش بزنند  گریروز د. بودند 

بود ان  نیخواست و چون به مشعلداران ظن یداشت و مشعل م یبر م ادیزد فر یم یاهیهجوم اوردند تا رنگ هوا به س

محمود پدر اشرف را کشته بود تا به . بود  نیخود ظن يبه اشرف پسر عمو شتریاز همه کس ب. اورد  یها را از پا در م

.کرد یو مدام به هر بهانه او را از اصفهان دور م دیترس یم رو از او نیافاغنه برسد از هم استیر

جنگ او با اشباح تا ان جا رفت که خود . خواستند بد تر شد  یاز خدا م دگانیداستان محمود از ان جا هم که غمد انیپا

از ان  یوقت. مال کند راز را بر  نیرا زهره ان نبود که ا یو کس.  ییو نه غذا یرا در دخمه کاخ محبوس کرده بود نه قوت

سما و پسر چند ماهه اش را در شاه . کرد  یگفت و به در و پنجره ها سالم م یها سخن م واریامد با د رونیب ینیچله نش

خدمتکاران و خواجه . داد  یشده بودند غذا م ییچو مو يکرده بود و با دست خود به ان ها که از الغر یکاخ زندان نینش

 لیتالوت انج. متوسل شدند  يا همعالجه محمود به هر دوا و درمان و خراف يبرا دندید یدر خطر مخود را  یها که زندگ

رفت رخ  یکه مدت ها انتظار ان م يو سرانجام حادثه ا دینبخش دهیکرده بودند هم ف زیتجو یارمن شانیسرخ که کش

 یمحمود ب ختهیدوم شاه از اصفهان شبانه گرفرزند  رزایم یاز خدمه به محمود خبر داد صف یکیبود که  یداد و ان زمان
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بود که از سرداب با  یشب مهیخشم گرفت ن يخبر مطمئن شود بر خاندان بخت برگشته صفو نیا یان که از درست

خانه رفت که شاه سلطان  بیرک يکشان و دوان دوان به سو ادیامد و مشعل خواست و فر رونیدر دست ب يریشمش

به عربده او همه از خواب جستند و . بودند  یدر ان جا زندان يشاهزادگان صفو گریو د مانده حرم او یو باق نیحس

ان گوشت دست خود را به دندان کنده  بتیدر شکم داشت که از ه يحال درد نیمحمود در ا. دست به دعا بر داشتند 

. زد  یبه هر کس م غیدر یکشد و ب یم ریداشت گاه شمش یگرفت گاه داس بر م یجا نم شیتفنگ در دست ها. بود 

جا  نیگفت ا یکه م يخواجه ا يصدا. بودند به داخل امدند  يلحظه ا نیاو نگهبانان که دوسال بود در انتظار چن ادیبه فر

از  یگروه. کرده بود  خودشانیخون به مشام افغان ها خورده و از خود ب يبو. است در گلو خفه شد  یخلوت حرم شاه

دست به دعا برداشته بودند  يشتریداشته به سرداب پناه بردند بعضب پشت شاه پنهان شده و ب زنان کودکان خود را بر

نگهبانان  دیبود که د یکه به خود داد وقت یتنها تکان نیشاه سلطان حس.  دیرس یتشهد و شون زنان به اسمان م يصدا. 

از او خواست که نگذارد دست نا محرمان به زنان  محمود اورد و ادیرا به  یجا بود که مسلمان نیدر ا. کشند  یزنان را م

را بکشد چرا  انیخواست که خود محارم و پردگ یمحمود را گرفته با التماس از او م يبخت دامن ردا گونشاه ن. بخورد 

که ان  نیمگر نه ا. تا در ان دم اخر هم از بودن سما در عقد محمود بهره برد  دیکوش یشاه محتضر م. که محرم است 

. را نجات دهد پس حاال محمود دامادش بود و محرم  شفرستاده بود تا جان خود و بستگان والیه نیفرشته را به بستر ا

 یبه خاك م یکیداس مس گرداند و با هر گردش دست او  یو به دست ریشمش یو به دست دیشن ینم يزیاما محمود چ

سطح قصر و تاالر ها خون بود چنان که تمام دست و صورت  تمام. کردند  یجان ها را نگهبانان راحت م مهین. افتاد 

انداخت و در برابر محمود زانو زد و به التماس از او  انیتاب از دست داد و خود را به م گریتا ان که شاه د.  هاافغان 

که تاالر  يره ابه او انداخت و دوباره با نع یارام گرفت و نگاه يمحمود لحظه ا. رنج رهاند  نیرا از ا يخواست که و

تن نوادگان شاه . کوفت  گرید يبا داس بر گردن و سر شاهزاده ا مدهاز حدقه در ا یبا چشمان دیبه گوش سما رس گرید

 رینکرد و شمش یتوجه. دو تن از کودکان خردسال انداخته بود  يمحمود به شاه که خود را رو. خورد  یعباس تکان م
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جان داده  وداز فرزندان خ شیبود که پ نیبخت خوش مادرانشان در ا. فرو برد در تن نازك کودکان  مهیخود را تا ن

.بودند

در چهلستون  زین يزن صفو کی. بود  نیمرد زنده ماند و ا شاه سلطان حس کیدر اصفهان فقط  هیان شب از صفو در

اگر کلثوم .  ستیگر یه و مچسباند نهیمرد و او سما بود که کودك خود تنها فرزند محمود را به س یصد بار م يروز

.بردند یم یهم به غم او پ صفهانداد که کالغان ا یسر م يمادرش زنده بود در ان لحظه اواز

رفت که سما و کودکش در ان بودند از  يتا صبح زمان برد و محمود خوابزده و عربده زن چون با تاالر نیچن یعام قتل

از کاخ  يدر گوشه ا. ود را چنان کنده بود که بدنش متعفن شده بود به دندان دست و بال خ دیچک یتمام تنش خون م

مانند  نکیگذاشت و کارش را به جنون کشانده بود ا یکه شب ها او را ارام نم یکابوس. هشت بهشت از هوش رفت 

و از درد  دیدر یو تن خود را م دیلول یم نیزم يرو یوانیچون ح.  دیچرخ یباشد در سرش م دهیکه به چشم د یتیواقع

 ینم هیاو را به گر ویمرگ ان د. زد  یاز تاالر کودك محمود را در بغل گرفتهخ زار م يسما در گوشه ا.  دیکش ینعره م

.ستیگر یانداخت از وحشت م

 ینه کس افتینه او خبر  زیو تا دو روز ن. زمان هنوز سما خبر نداشت که بر پدر و خانواده اش چه گذشته است  دران

حق ورود به ان  یرا سربازان محاصره کرده بودند و کس یسلطنت يبه دستور مال زعفران قصر ها. مردم اصفهان از  گرید

شدن  کیرا جرات نزد یرفت و کس یاز محمود خون چرك م.  کرد یم دادیخون و تعفن ب يجا را نداشت در ان جا بو

 نیبر ا. مرد  یو نم دیپوس یچشمان خونبار سما م محمود در برابر. داد که زنده است  ینعره اش خبر م يصدا. نبود 

.دو روز گذشت تیحکا

بود از جنون محمود با خبر  یبه دستور محمود زندان يروز مال زعفران اشراف را که در قصر نیدم سوم دهیاز سپ شیپ

اند و رفت تا کند که برد خود را به شتاب به چهلستون رس یبه سر م يروز نیاشرف که سال ها بود در انتظار چن. کرد 

شرط اشرف ان بود که سر . بر سر بنهد  یو از او خواستند تاج شاه داشرف هلهله سر دادن دنیافغان ها با د. مقدر بود 
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.در اصفهان نبود يدر ان شب اسان تر از ان کار.  اورندیمحمود را ب

 ییاز محمود جز مو. مه جا را گرفته بود خون و عفونت ه يبو. کاخ چهلستون شد  نیکشان وارد شاه نش ریشمش اشرف

سر ان  دنیبر ياشرف برا. به اشرف بفهماند هنوز نده است  یخزنده و متعفن نمانده بود چنان که فقط توانست با نگاه

را دور گردن او گرداند فقط استخوان  ریشمش. روبه رو نشد  یبرد با مقاومت یبه انسان شباهت نم گریکه د يموجود

.کرد یت مقاومتستون فقرا

 دیخود را د زانیو زنده ماند و مرگ همه عز افتیبخت را ن نیا نیرست اما شاه سلطان حس نیچن یاتیاز رنج ح محمود

بود که از سلطنت جز  یمقدر کس نیکشتند و ا یاو را نم يبه خاندان صفو رانیافغان ها از وحشت محبت مردم ا. 

که به او  ستیرا توان ان ن یپنداشتند کس یبود م یسیقدمردم اصفهان او  در چشم. دانست  یو عطوفت نم یخوشگذران

.کرد یبار از خداوند مرگ طلب م نیفقط خود او بود که در شبانه روز چند. برساند  یبیاس

چه گذشته است اگر هم از ان ها  جوریمردم اصفهان دانستند که در ان شب د شیقتل محمود به دست پسر عمو يفردا

که از  ییخواند به صدا یرفت و م یرود م ندهیدر کنار زا دهیبر سر کش یکه جل افتندی یماند از رفتار سما در م یمپنهان 

بخش از  نیرود انداخت اخر ندهیدر زا جوریان شب د يفردا شدهکه ان زن مجنون  یطفل. نبود  ییان محزون تر صدا

هم گفتند و بر ان  يتا سال ها مردم قصه سما را برا. ده بود سما به ان گرفتار ام شیماه پ جدهیبود که از ه یکابوس

 ویرود نشان داد که سخت تر از مرگ به دست د ندهیخود به زا يکه با انداختن جگر گوشه  ستندیگر يدردانه ا

.با اوست يهمبستر

که  یچشم هزاران تن پا گذاشته بود در ریاو را ز دهیاز محمود کم نداشت اما چون سر بر يزیافغان گر چه چ اشرف

ان عجوزه  دندیان روز مردم شن يچه رسد به ان که فردا. کار محبوب بود  يداغدار ان جوان درنده خو بودند در ابتدا

در ان جا غرقه به  انیصفو گریانداخته که جنازه زنان و فرزندان شاه و د يمادر محمود را به همان دخمه ا يزعتر ي

.خون مانده بود
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 انیرانیدر چشم ا. و چهار سال داشت  ستیکه با تن پاره پاره و چشمان گود افتاده جنون زده جان داد ب یوقت محمود

در دو سال نوبت او هزاران تن . است  دهید اریملک بس نیا يبه خون خفته  خیخونخواران که تار گریبود چون د یکس

رود  ندهیزا بینماند و طفلش هم نص ادگاریبه  یرانیو خشونت و جز يزیشد از او چ رانیاباد و يجان دادند و صد ها بنا

به نام سما را حفظ  یچشم اهیرود تا سال ها قصه دخترك س ندهیو زا. پاك شده باشد  يتبه کار نیاثار ا يشد تا همه 

 .نهیچنان که ام ستندیاو گر ادیبه  یکرد و مردم

دوازدهم فصل

با انان  نهیبه قند هار برود ام میکاروان غنا نیبستند و مانع از ان شدند که دومدالوران ترکمن را را بر قافله محمود  یوقت

تا گروه  دندیترکمن ها بر اساس قرار ابتدا حمله بردند و بعد عقب کش. کرد  یم يبود و دست پروردگان خود را رهبر

دسته از جنس ان ها  نیکه ا افتندیزنان در ادیبودند که با فر يریاز ان غافلگ جیگ وزافغان ها هن. شوند  دانیوارد م نهیام

 نهیاندازان ام ریت یچاالک. فرار کنند  افتندیان بودند که چه کنند که صاعقه بر سرشان زد و فرصت ن یهنوز در پ ستندین

 رین وزخا... قند هار بود و برادر زاده امان ا اماحمد از سرداران به ن دیسر دسته افغان ها ص. مانست  یم الیبه خ شتریب

. شد  یاحمد رستم خوانده م دیص لیدل نیدانست و به هم یزن و گرد و دالور م ریاو خود را شمش. محمود  کیوشر

فرار  الیخ دیچون کار را سخت د یزد ول یتاخت و عربده م یسربازان ترکمن رو به رو شد ابتدا م ورشیبا  یوقت

 شیکند مبادا به همسر ماجراجو یر دلش نبود و رفت تا حرکتخان دل د یفتحعل. او تاخت  یخود در پ نهیمداشت که ا

و ضربه او مچ  دهیچیدور قامت رستم پ نهیکند کمند ام دایپ ياز ان که مجال کار شیاز ان رستم برسد اما پ يگزند

در جنگ بود باور نداشت که ان ها  دهیها د نیتمر ررا د نهیخان که گروه ام یفتحعل. دست راست او را قطع کرده بود 

.نگذاشت نیجز تحس يچاره ا شیبرا دیاما ان چه د. کار امد باشند  نیهم چن یواقع

واقعه را به اصفهان  نیرا ازاد کردند تا شرح ا یمرد افغان ریو پ رزنیبردند و دو پ يریرا به اس دهیاحمد دست بر دیص
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 نیسخت تر از ا یدر انتظار سرنوشت دیا نکند بامضمون که اگر اصفهان را ره نیخان قاجار به ا ياز سو یامیببرند با پ

 يافغان ها یوقت. تن به نام از او خواسته شده بود به استر اباد فرستاد  اراحمد چه دیص يمحمود در مقابل ازاد. باشد 

. انست د یمحمود خود خوب م ندیبوده است الزم نبود تا نام او را بگو یازاد شده به او گفتند که فرمانده ترکمن ها زن

ها نشان داد ورنه ارزش  فغانخان به ا یبود که فتحعل یباشد ضرب شست ینظام يروزیپ کیاز ان که  شیپ اتیعمل نیا

 يا نهیبه گنج نهیدر همان زمان ها ام گرید ياز سو.  رزدیب نهیکاروان محمود انقدر نبود که به خطر از دست دادن ام

.داد یرا م يروزگار بهتر دیبود که نو افتهیدست 

ان  يخزر رفت و هوا يایاز اصفهان به پناه دامادش به کنار در نهیاغاز شد که سارا مادر ام یگنج از زمان نیا يماجرا

 یچند گرج. رود  سیشوهر خود که سه فرزند از او داشت به تفل یاز خانواده خسرو خان گرج يدارید يکرد که برا

را اورده بود  ییاز طال يقزاق ها بود با خود نمونه ا ي هیدر ناخح يمنطقه ااز ان ها مالک  یکیبردن او امدند که  يبرا

خان و  یخبر توسط زرگران و زرشناسان ترکمن فتحعل نیا دییبا تا. فراوان است  هیخاك در ان ناح نیگفت از ا یکه م

همان  نهیام گنجنامه ایا. د دست انداختن به معدن ته رك خواب از چشم ان دو ربو الیشب و روز نداشتند خ گرید نهیام

رساند ؟ یم شانیان دو را به شهر ارزوها دیارابه سعادت بود که با

بر  یثروت يدر جستجو دیبرکندن ان ها را داشت با ياصفهان هر که در سر هوا يچنگ انداختن افغان ها بر خزانه ها با

رفتن  رونیبا ب نهیرو ام نیاز هم. کرد  یتکافو نمبزرگ را  یلشکر کش کیخان مخارج  یو فتحعل نهیام ییدارا. امد  یم

تا ان که .  ابدیب گرید یتا راه دیکوش یمخالف بود و م شتریو سالح ب وتبه ثر افتنیخان از استر اباد تا دست  یفتحعل

 یا دنبال مر هیدربار روس يجاه طلب مدت ها بود که ماجراها نهیام. افتاد  هیالسلطنه روس بینا نیسر انجام به فکر کاتر

کاترن همسر پطر بود که  اوکند و  یخود را محکم م يقدرت طلب ارام ارام جا یزن زیکه در ان جا ن دانستیکرد و م

 يربود و به همسر هیبار ازدواج دل از امپراطور روس کیاست که پس از  ایونیل یاز اهال يدانست دهقان زاده ا یم نهیام

در  نهیام. شود  هیسراسر روس يکه فرمانروا ستین ریپطر شده و د نیلطنه و جتنشالس بینا زین یاو در امد و به تازگ
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دو تن  نیو کاتر نهیام يواسطه . هم به کار برده بود  یداتیکار تمه نیا يکند و برا يدارید نیان بود که با کاتر يارزو 

 یلفسکیه بودند و هم خانواده اسماعاز بزرگان روس رفت یکی ياز دختران دست پروده اش بودند که هر کدام به خانه 

 دنیپس با رس دیپسند یاو را م دهیشناخت و ند یرا م نهیام زین نیکاتر قیطر نیبودند هم از ا کیکه با دربار پطر نزد

خان باور نداشت همسرش  یتا ان زمان فتحعل. فرستاده شد  شیبرا نیکاتر يبه امضا يبه مسکو دعوتنامه ا نهینامه ام

از  ترکمنبه عقد او در امد هنوز خان  نهیکه ام يپس از گذشت هشت سال از روز. ان جا راه خود را باز کند بتواند تا 

.افتاد یم رتیاو به ح يها تیقابل

رفتن به  يدر بسته حرمسرا ها پا در رکاب شده نه برا ياز جامعه  یزن رینظ یب يحادثه ا. مسکو شد  یراه نهیام يبار

رفت ان هم به دربار  یبه سفارت م یزن. ماجراجو ممکن بود  احانیبازرگانان و س يتنها براکه  يسفر گرید یحرم

صحنه  نیدانست ا یاما نم. مرد ساالر را در هم شکسته بود  امعهاز سنن و عادات ج ياریبس نهیجا ام نیتا هم.  هیروس

.او را به دام انداخت یباک یغرور وب. اند که بد ستین يو معامله گر يسخنور يسوار کار ویانداز ریاست و ت گرید يا

و  استیبود تا بداند س ییتجربه گران بها نیها کسب کرده بود ا تیتجربه ها اندوخته و موفق یکه در جوان یزن يبرا

.دیخود رس يتوان به ارزو ها ینم یاست و از هر راه گرید يکار يمملکتدار

رفت  هیجلب نظر امپراطور به قلب روس الیبود با خ دهیهمسر او تدارك د نیو کاتر ریپطر کب يکه برا ییایبا هدا نهیام

ان چنان که در  ایاست و  یسفر اتفاق نیباور داشت که ا هودهیب نهیام. به کرانه بحر خزر رفته بودند  نیاما پطر و کاتر

خبر از هم  دنید که پطر با شنبو نیا تیواقع. صورت گرفته  یبه جبهه مقابل عثمان یمسکو به او گفتند به قصد سرکش

 قیخود جامه عمل بپوشاند و از طر یمیقد يبه دست افغان ها به فکر ان افتاده بود که به ارزو يسلطنت صفو دنیپاش

 یفرستاده بود راه شیراب نیکه کاتر يرا ندانست و با کالسکه ا نیا نهیام. پارس برسد  يایگرم در يبه اب ها رانیا

.در ان بودند نیه پطر و کاترک يهشتر خان شد شهر

از معدود رجال مسلمان دربار پطر  یکی یلفسکیاسماع. شد  نیکاتر داریسر انجام موفق به د نهیام یخیظهر تار کی در
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پنهان نگه داشته  نهیام تیبرسد هو یخبر به جاسوسان عثمان نیاز ترس ان که ا. کرد  یم یرا همراه نهیو همسرش ام

 یبه دستور پطر حت. او رفته  داریدور هشتر خان پطر به د ي هکه در ان کلب ستیدانست ان زن ک ینم یشده بود و کس

هر دو زبان به  نیبه ا زین نهیدانست ام یو فرانسه م یاگر امپراطور روس. وارد کلبه نشد  زین نهیام زبانیم یلفسکیاسماع

نداشت و  ییابا درتمندانها از گفتگو با شاهان و ق نیا و عالوه بر زین یو فارس یها به ترک نیزد و جز ا یحرف م یراحت

شد  بایز تیبه غا یاومسحور زن. و تعجب خود را ابراز داشت  افتیرا در  نیپطر در همان چند کالم اول ا. بود  فیحر

. بود  خبر از عالم یکرد و نه سبک مغز و ب یم ینه عشوه فروش نهیام. شناخت  ینبود که او م یزنان گریکه همچون د

در ان لباس . نکرده بود  ییواسطه گفتگو یجز شوهر خود ب ياز ان هرگز با مرد شیپ نهیامدانست که  یامپراطور نم

 ینا محرمان پنهان م دیکه صورتش را از د یاهیپوشاند و تور س یچون شبق او را م يو کاله پهن که موها دهیبلند و پوش

باشد چه رسد به ان که امده باشد با  یرانیتواند ا یپطر گمان نداشت که او م. بود  هیشب ییبه زنان اروپا نهیداشت ام

.کرد یزن م نیرا صرف شناختن ا یزمان دیمعامله کند پس با یشمال يو فاتح اروپا هیامپراطور مغرور روس

 یکه درباره قدرت فتحعل رفت نهیو تا ام دیپرس رانیاز او درباره اوضاع ا. را محک بزند  نهیاطالعات ام دیابتدا کوش پطر

و نشان داد که اوضاع  دیرا پنهان دارد پطر کالم او را بر يحکومت مرکز یختگیخان قاجار غلو کند و ضعف و از هم گس

به هشتر  نکیاست که او را به مسکو کشانده و ا نینباخت و با ادب گفت هم راخود  نهیام. داند  یم اریبس رانیا یداخل

با پطر گفتگو کرد  نهیکه در روز اول ام یدر دوساعت.  ستیدست و پا ن یب یزن فیکه حر فتایامپراطور در. خان 

 هیخان در مقابل اتحاد دو کشور عل یاز فتحعل هیروس تیحما. امده بود با تزار معامله کند  نهیام.  افتیمقصود او را در

 یان ها انجام دهد ول هیعل يبود هر کار یضنفرت و وحشت داشت که را یپطر در ان زمان ان قدر از عثمان.  یعثمان

.داد انیخود جلسه را پا یو نظام یاسینظر مشاوران س دنیپس به بهانه شن. قمار کند  زیچ یب یفیحاضر نبود با حر

چنان که  نهیکرد و ام یصاحب مقام گفتگو م کیمانند  نهیامپراطور با ام. داشت  گرید ییدوم مذاکرات رنگ و بو روز

در تمام مدت با لبخند به ان  زین هیالسلطنه روس بینا نیکاتر. گونه جلسات شرکت داشته است  نیار ها در اب ییگو
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ساقط  یاست که محمود ان را به اسان فیچنان ضع فهاناص يدانست حکومت مرکز یپطر م. کرد  یمجادله گوش م

ان  يسودا یکی رانیغولند و در هر گوشه فالت امش يبه ترکتاز رانیدر غرب ا زیها ن یکرده و تاج بر سر نهاده عثمان

که  ستدان ینم ياریبا همه هوش نهیام. خان و قاجار ها  یهم فتحعل یکیرا دوباره زنده کند  رانیا يدارد که امپراطور

ند که او را از هدف دور ک يخود برسد و در معامله ا نیرید يخواهد و اشفته تا بتواند به ارزو یم فیرا ضع رانیپطر ا

.ختیر نهیدست ام يرا رو ینداشت که پطر اب پاک یپس تعجب. وارد نخواهد شد 

را به شوهر قدرتمند او باخته ان زن باال بلند از امپراطور اجازه  يباز نهیپنداشت ام یم نیکه کاتر یدر لحظات درست

 یدر چشمان پطر م میکه مستق یدر حال دیو چون بلند شد با ان قامت رش.  دیسخن بگو ستادهیخواست که باستد و ا

 ادیخان و به  یخان پدر بزرگش و از شوهرش فتحعل يخان و از امام ورد یاز پدر خود گفت از امام قل ستینگر

که  ستیو دور ن دهید اریگونه حوادث بس نیاست و از ا يکهنسال و پهن اور نیسر زم رانیامپراطور مغرور اورد که ا

 هیروس هیخود عل شیهمک ي هیکه در ان زمان با همسا ستیخود ظاهر شود و دور ن يه هاو در انداز ردیدوباره قدرت گ

.کنند یو کمک م لندیما زیهم ن ییاست که اروپا يکار نیمتحد شود و ا

که بود  یو ان زمان. ضربه دوم را فرو اورد  ندیمنتظر نماند تا اثر کالم خود را در پطر بب نهیام رایگ یسخنران نیدنبال ا به

از  نهیام.  ندیدارد ساعت ها درباره تجارت به گفتگو بنش یگفتند امپراطور امادگ یم. از تجارت گفت نقطه ضعف پطر 

است و سر انجام دست پر خود را باز کرد  کیها شر يکرد که خود با هلند اشها گفت ف یسیها و انگل يتجارت هلند

گذشت چه  یبود ککه پطر از ان نم يزیو طال چ. گشود  ریپطر کب قزاق ها را در مقابل چشم نیو نقشه معدن طال سرزم

کوزه سر بسته مقابل  یوقت. را که همراه اورده بود به امپراطور نشان دهد  ياجازه خواست تا کوزه ا نهیرسد به ان که ام

حاال وضع .  تخیر یاز ان را در ظرف یکم نهیو چرب بود که ام اهیس يچشمان متعجب پطر شکسته شد در ان ماده ا

 يبرا هیکه روس يدو ماده ا. داد  یم رانیخزر و وسط فالت ا هیزن خبر از معادن نفت و طال در حاش نیکرد ا یفرق م

.داشت ازیبه ان ها ن گرید يها يبر امپراطور يروزیپ
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خان  یفتحعل. است  انیدر هشتر خان در جر یتیدانست چه مالقات با اهم ینم یخان قاجار کس یجز فتحعل رانیا در

.جهان را به کجا کشانده است يکشور ها نیاز بزرگتر یکیدانست همسرش رهبر  یدر ان زمان نم زین

که پطر به  دیشن قیطر نیو از هم دیرس نیبار به حضور کاتر کیو فقط  دیپطر را ند گرید نهیاز ان روز ام بعد

از حد تصور  شیاش توانسته بود ب یاسیمذاکره س نیخستخود در ن الیبه خ نهیام. درخواست او پاسخ مثبت داده است 

باد پا مامور شد تا  یکیپ. شود  رهیبتواند بر افغان ها چ اخان کمک کند ت یکه به فتحعل رفتیامپراطور پذ. موفق شود 

که امپراطور به  یاز ده هزار منات یحت نیا. خان برساند  یبه استر اباد برسد به فتحعل نهیخبر را جلو تر از ان که ام نیا

.کرد شکشیپ نیاترخاك طال را به ک سهیهم دوک نهیام. که وعده داد باارزش تر بود  یداد و چهار توپ هیهد نهیام

ساله با  زدهیارتش او بعد از جنگ س. بود  یزمان حساس هیروس يبا پطر مالقات کرد از نظر فرمانروا نهیکه ام یزمان

و  دید ینم مانیپ نیبه حفظ ا يازین گریبود د افتهیدست  یبا عثمان یکیصلح تاکت نمایپ کیان به  انیسوئد که در جر

زمان هر چه  نیدر ا. است  ایمه هیمصاف با روس يهم برا یکه عثمان تدربار پطر خبر داش. شد  یم یامده جنگ با بابعل

 يقاصد نهیپس از مالقات پطر با ام يچند روز.  شانیو پر فیضع رانیقدرتمند و ترساننده بود به همان نسبت ا یعثمان

ها مالقات کرد  نرالیاز  یکیشاه طهماسب اجازه خواست تا به حضور امپراطور برسد اما موفق نشد و فقط با  يهم از سو

شاه  ریدانستند چه بخواهند سف یروس ها م گریتفاوت که د نیبود با ا نهیهم مانند ام يشاهزاده صفو يتقاضا. 

و مازندران و  النیکرده بود که گ افتیرا در يچند هزار منات عهدنامه ا افتیدر مقابل در  دیا طهماسب تا به خود

شد که بر  گرید يماه بعد طهماسب مجبور به قبول تعهد. داد  یار روس ها قرار میو استر اباد را در اخت جانیاذربا

با  یو عثمان هیروس دیبود که شن لیر اردبطهماسب د. شد  یواگذار م یبه عثمان زیاز غرب ن یعیاساس ان منطق وس

شده و به  زیترك وارد تبر انیزمان جز ان که سپاه نیدر ا. است  رانیا میبسته اند که اساس ان بر تقس مانیپ گریکدی

دو  نیشاه طهماسب در وسط ا. شدند  ادهیخزر پ يایدر جنوب در زین هیرفتند ناوگان روس یم شیپ رانیسمت مرکز ا

 نیامضا کنند قرار داد با روس ها را گردن بزنند گر چه به ا ریسف گیامکان ان را داشت تا فرمان دهد رضا بفقط  روین
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کند که دل در  هیخود را تنب ریتوانست سف یخان چگونه م یاما فتحعل.  ختیاز صحنه گر گیب اموفق نشد و رض زیکار ن

.گرو او داشت

اگر  یکنند ول یخود را م شهیدانست که افغان ها باال خره ر یخان خوب م یعلفتح. توفان حادثه بر ان ها نازل شد  اما

شدند ؟ یمسلط م رانیروس ها بر ا

وارد بندر ترکمن  یروس یدو کشت یوقت. خان نازل شد  یبعد از ظهر تابستان بر فتحعل کیچون کابوس در  الیخ نیا

لشکر پا  گرید نیچه کردند و با خود چه اورده بودند انفر مردم محل  صدیس ستیشد و او شاهد بود که ان ها با دو

که  یتیگروه را از بندر راند درا نیکشته داد تا ا150خان  یماه وقت صرف شد و فتحعل کی. برهنه محمود افغان نبود 

 که روس ها یمدام و اتش زدن بندر گاه زیبفهمد که در پشت ان جنگ و گر یبود که نگذاشت کس نیاو به خرج داد ا

 ختهیبر سرشان ر یاغی يروس ها باور کردند که ترکمن ها.  ستیکه با ان ها امده بودند ک ییها یساختند و کشت یم

جرار به انتقام بفرستد دو تن  يداد دنباله داشته باشد و پطر لشکر یخان احتمال م یجنگ هولناك که فتحعل نیاز ا. اند 

ها کت بسته به خواجه نفس منتقل  نیا. بود  یسر فرمانده گروه اعزاماز ان ها اف یکیخان شد که  یفتحعل بینص ریاس

از  ییبه او وعده داد که در صورت راست گو یکرد و به روس ییبازجو افسرخود از ان  يدر پشت پرده ا نهیام. شدند 

 ید که او منه چنان بو يو حکومت دار استیس. و در همان جا بود که ان درس بزرگ را گرفت .  گذرندیقتلش در م

خزر با  حرگفت که وقت امدن به جنوب ب نهیام يبرا ریافسر اس. بود  یو فرصت طلب رنگیهمه خدعه و ن. پنداشت 

خان اشاقه باش از پطر دعوت کرده است تا استر اباد و  یکه فتحعل دهیپطر مالقات کرده و از او شن ینظام يسرا سیرئ

خان تحمل نداشت که او زنده بماند و  یفتحعل. کالم افسر روس بود  نیاخر نیو ا. کند  يامپراطور مهیمازندران را ضم

شکست خورده و  نیگاه خود را چن چیاز شرم سرخ شده بود تا ان زمان ه نهیام.  دیهم باز گو يگریرا با د یسخن نیچن

.بود دهیند ریحق

 يبود که حکومتش از سو ییفرستاد سمنان جارا به سمنان  نهیتوانست انجام داد و ام یرا که م يخان تنها کار یفتحعل
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داده  نهیبه ام قتیحکومت در حق نیدانست که ا یخان قاجار خوب م. خان داده شده بود  یبه فتحعل نیشاه سلطان حس

بود  دهیتا ان زمان هرگز طعم شکست را نچش.  دیچیپ یبه خود م رگاه سمنان بود و چون ما دیدر تبع نهیام. شده است 

 یکار مهم يشوهرش برا گرید. شکست در عمل او را از قدرت دور کرد  نیداشت که الت دست مردان شده او باور ن

داشت  نفرتافتاده بود که از ان  یبه سرنوشت نهیام. شود  ایتا نظر او را جو دیالزم ند زین يچون جنگ با طهماسب صفو

تنها دخترش جهیو خد نیبزرگ کردن سه فرزند محمد حسن محمد حس

بود که هنر خود را در  نیبزرگ داشت در ان جا فقط دلخوش به ا يشد که ارزو ها یزندان زن رانیدر مرکز ا سمنان

 ياخبار را برا نیو هر گاه ا.  افتی یسو و ان سو خبر م نیجز ان که همچنان از ا. و تجارت نشان دهد  يملکدار

.داد یان به اندازه ده سال حادثه رخ م گذشت که در هر روز یم یسال. فرستاد  یم زیخان ن یفتحعل

زدهمیس فصل

د رابتدا  يو. گذاشته بود  نیبا مردم و شاه سلطان حس يخوشرفتار ياصفهان اشرف افغان بعد از کشتن محمود بنا در

او را  لهینه ان که ح يشاه صفو. کرد تا شاه بد بخت را محک زند  شنهادیپ نیتاج سلطنت را به شاه سلطان حس لهیبه ح

خواست که بر قرار شد یان را نثار کرد و فقط اضافه حقوق گریو بار د رفتیبود تاج را نپذ دهیبلکه از بس رنج د ابدیدر 

.

 ریو مسئول تعم یسلطنت يقصر ها استیان ساخته شده بود ر يبرا قتیگماشت که در حق يرا به کار يشاه صفو اشرف

 یامده بود به راحت رانیاو بر سر مردم ا یکه از سست ایبعد از ان همه بال يصفوخواست که شاه  یاما روزگار نم. کاخ ها 

 کیو تحر انیعیخود با ش یدشمن ياور ادیبا  دیدر ابتدا کوش. شد  ریها درگ یاشرف افغان با عثمان. کند  یزندگ

افغان ها و  -ستاده بود که ما فر امیمال زعفران پ ریاما ترفند او که با تدب زدیاز جنگ بگر یبابعل يگر یاحساسات سن

گرفت گرچه اشرف  در یان ها جنگ نیاثر نکرد و ب یدر دربار عثمان میها را بر انداز یرافض انیبن میتوان یم - ترك ها 



مسعود بهنود -امینه  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٦٨

.نشد یعثمان يحرف توپ ها و نارنجک انداز ها تیدر نها یول ستادیا انیاز صفو شیجنگ ب نیدر ا

 -  نیشاه سلطان حس یعنی -ان  یخواست که تاج را به صاحب اصل یه از اشرف مک دیرس یبابعل امیزمان پ نیهم در

دانست با همه داستان ها که به خاندان  یاشرف به جوش امد وقت يخون در رگ ها. برگرداند و خود به قندهار برود 

پس . شناسند  یم یرا به شاه نیسلطان حس زین یعثمانکنند و  یرفته هنوز روس ها با شاه طهماسب معامله م يصفو

مامور شد تا کار  يغالم رضوان از غالمان خاصه شاه صفو. ان گذشته بود رخ داد  یکه سه سال از زمان واقع يحادثه ا

 دها در مشهد دفن خواهد ش یپنداشت بعد از همه ان رنج ها و سخت یم نیشاه سلطان حس. نعمت خود را تمام کند  یول

باطل که سلطنت را به  الیخ نیفرستاده شود تا از ا یخالفه عثمان ندهیتان نزد نماسرش به کردس دیدانست که با ینم

 شیاز نظر همگان سال ها پ یبر شاه. افتد که خود کندن ان را فرمان داده بود  یبرگرداند منصرف شود و تنش در چاه

.بودند در خانه افغان ها جا افتاده گریدکه  شیزنان حرمسرا یحت ستیکس نگر چیمرده بود ه

. از سن پطرزبورگ  دیرس گرید يهم از سو يدر سمنان برسد خبر نهیبه ام نیشدن سر شاه سلطان حس دهیخبر بر تا

خبر مرگشان مرور کرد هر چه از پطر متنفر بود  دنیداشت که با شن یاز ان هر دو خاطرات نهیام. در گذشت  ریپطر کب

زمان ده ساله بود و در چشم  نیداشت محمد حسن که در ا اواز  زین يادگاریبود  دهیند يبد نیاز شاه سلطان حس یول

.همگان فرزند خان قاجار

 یرخ داد و کار فتحعل دیترس یاز ان م نهیکه ام يداشت سر انجام حادثه ا رانیمردم ا يهمه خبر برا نیکه ا یسال در

شاه . درسواحل مازندران اتفاق افتاد  یول در تهران رخ دهد ستیبا یجنگ م نیا.  دیخان با شاه طهماسب به جنگ کش

او و  نیب یو در ان جا جنگ سخت. و وارد مازندران شد  شستعقب ن جانیاز اذربا یعثمان يقوا دنیطهماسب با رس

به بار فروش عقب  يقشون صفو. طهماسب را شکست داد  انیلشکر یقاجار به سخت. خان رخ داد  یفتحعل انیلشکر

باز  یوارد صحنه شد ان چه به او جسارت داد تا بعد از ان سرشکستگ نهیتمام شود که ام هیفورفت کار ص ینشست و م

و  هیروس سیکه امپراطور نهیام شگریستا نیکاتر.  دیرس شیبود که از مسکو برا يدر کار مردان دخالت کند نامه ا
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 ينامه  نینامه کاتر نیا مهیدر ضم. اشد مطمئن ب هیروس یبانیخواست تا از پشت یم نهیشده بود از ام ریپطر کب نیجانش

بتوانند با اتحاد  انیرانیشوند اگر ا یخارج م رانیروس از ا يقوا کهفرستاده و او را مطمئن کرده بود  نهیام يبرا يگرید

نامه ها را به شوهرش رساند و خود  نیا نهیام.  ستندیبر پا کنند و در مقابل ترك ها ببا يحکومت مقتد گریکدیبا 

.خان وادارد یوطلب شد تا طهماسب را به صلح با فتحعلدا

هارا به عالمت  ریکه شمش یشاه طهماسب رفت فاتحان قاجار در حال يبه اردو نیتضم يکه خود برا نهیوساطت ام با

خان و شاه طهماسب  یفتحعل. رفتند  يتاج و تخت صفو یمدع داریبودند در بار فروش به د ختهیبه گردن او يوفادار

که  يکار يبرا. را براندازند  گانگانیو ب انیمدع شهیر وت در گردن هم انداختند و عهد کردند با هم متحد باشند دس

. گرد اورد و به جنگ افغان برود  رویتوانست ن یدر ان جا او م. بود  رانیا يجا نیدر سر داشت استر اباد امن تر نهیام

خان  یلعالقه است به همان اندازه فتحع یمبارزه بر سر قدرت ب دانست هر چقدر شاه طهماسب به جنگ و یم نهیام

خان  یان چه فتحعل. خواست  یشود که م یحاصل م يزیان دو همان چ بیپنداشت از ترک یقدرت طلب و دالور است م

نشان  یه درستخان ب یبه فتحعل نهیحال ام نیدر ع. از روس ها بود  یرا قبول کند نگران نهینظر ام گریرا واداشت تا بار د

را به  رانیتوان او را به ظاهر شاه کرد و در پشت سر حکومت تمام ا یم.  ستیداد که طهماسب اهل قدرت و جنگ ن

.دست اورد

چنان به اوالد شاه  انیرانیا. بود  يبه خاندان صفو رانیکه خود را نشان داد عالقه وافر مردم ا يزیهمان سال ها چ در

شاه سلطان  یکه از ضعف و سست یبا ان همه درد و رنج. قابل تصور نبود  گانگانیب يکه برا دندیورز یعشق م لیاسماع

 نهیام. نبود  هیاز صفو ییرا سر بد گو یران وارد امده بود هنوز کسیمرکز ا يشهر ها گریبر مردم اصفهان و د نیحس

کرد بیخان را به اتحاد با شاه طهماسب ترغ یکه فتحعل دانستیرا م نیا

و  فیخان سران طوا یفتحعل غامیبه ان جا جلب شد و به پ انیرانیو توجه ا دیورود شاه طهماسب به استر اباد همه ام با

 رزایهر چه هنر داشت به کار برده تا طهماسب م نهیام. فرستادند  رویغرب خراسان به استر اباد ن یترکمن و نواح التیا
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جلوه کند و  یشاه واقع کیاواره سلطنت بود و در ان جا  یمدع کیخود  يدکه دور از اصفهان و تاج و تخت ابا و اجدا

کرد

اور تفکر  ادیانتخاب شد تا  يتاجگذار يان ها برا ياز سو تیبا فکر و درا بیزاد روز امام غا 1329شعبان سال  مهین

و  یمذهب رافض عهیش انیرانیا یاعظم عثمان یمفت یاستصواب يداد که با فتوا یرخ م یدر زمان نیو ا. ان ها باشد  یعیش

مال  زیفکر را ن نیهم هیشب. ان ها مشروع و حالل اعالم شده بود  زنانبا  یواجب القتل خوانده شده بودند و همخوابگ

.زعفران در اصفهان به اجرا در اورده بود

 کی. کرد  يگذارشد دوباره تاج یخوانده م دیکه شاه شه نیفرزند شاه سلطان حس نیسوم يان روز طهماسب صفو در

سقوط اصفهان  يکه فردا یبا شکوه نییمراسم با ا نیا گریتفاوت د. گذشت  نینه ان چنان که در قزو یواقع يتاجگذار

 نهیپس ام.  دیرس یالبرز امن بود و دست افغان ها به ان نم يابود که در استر اباد و پشت کوه ه نیبر پا شد ا نیدر قزو

 یکی يصدها چادر بر افراشتند در هر چادر رانیا يجنگل ها نیتر بایاز ز یکیس کنار سنگ تمام گذاشت در خواجه نف

شکوه و جالل مراسم  يدر دربار اصفهان و تماشا یهر چه از زندگ نهیام. گرد امده بودند  رانیا لیو قبا التیاز سران ا

در  يو مصنوعات هنر هیز هدان مراسم به کار برد هر ان چه ا يریچشم گ يروس ها در مسکو اموخته بود برا

بودند  دهیند یپر زرق و برق نییتکلف و ا نیچن رانیشمال ا ریو عشا التیهرگز مردم ا.  دیکش رونیصندقخانه داشت ب

.شد کیبه قدرت نزد گرید یگام نهیام.  دیسلطنت بر گز ابتیرا به ب نخا یخطبه خواند و شاه جوان فتحعل دیمف خیش. 

 نیاما شاه طهماسب اهل جنگ نبود و ا. اشرف افغان به جوش امد  يخون در رگ ها دیاصفهان رس واقعه که به نیا خبر

سر انجام موفق شد  يو. لشکر اندازد  ياو و مشاوران راحت طلبش را به فکر گرد اور ستیبا یخان بود که م یفتحعل

را از دل به در  يشبه غم ان چند سال دربدرها هر  يکه ان جوان حرم پرورده را که در استر اباد و جشن ها و شاد خوار

 يه سو بیبه لشکر کش یخان شاه را راض یتابستان بود فتحعل. نداشت به حرکت اورد  ییماجراجو الیبرد و خ یم

و  وندندیبپافشار  یبه نام نادر قل يرا سرکوب کنند و به اعجوبه ا یستانیرفتند تا ملک محمود س یخراسان کرد ان ها م
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به  يرا کنجکاو نهیام. به تخت نشسته بود  نیکه کاتر ییقصد داشت خود را به مسکو برساند جا گرید ییسو از نهیام

جهت دو تن از  نیبه هم. رود  یعقد قرار داد با روس ها م يهم بر سر شاه داشت که برا یبرد اما منت یمسکو م

.ببرند سیرا پ یاسیهمراه شدند تا مذاکرات س يکشاوران شاه طهماسب هم با و

از او  شهیساله عاشق تر از هم کی يمهر یخان شرمسار از ب یفتحعل. داد  ینشان م نهیخوش به ام يدوباره رو یزندگ

خان هم بود و او را به قران و جان مادر و  یفتحعل. کشاند  دیسف يشاه طهماسب را به اوبه  نهیروز اخر ام. شد  یجدا م

. نداشته باشند  گریکدیبر  ییفرزندش قسم داد که هرگز قصد سو هخدا و جان سخان را به کتاب  یخواهرش و فتحعل

 نیخاطره نخست نهیباز ام دیرا نخواهند د گریهرگز هم د گریبرد جز ان که ان ها د یدر ان راه م یالیکه همه خ یدر شب

.کرد دیشب ترکمن صحرا را تجد

اب و  يباز چشمه باز صدا. باز مهتاب بود  ستینگر یت ترکمن مرفتند که به دش يتپه ا يخان به باال یو فتحعل نهیام

امد که در اوبه با  یم ییمحزون ترکمن ها ياز دور صدا. چشم ترکمن  اهیزنان س ياز دوخته ها یشال نهیبر دوش ام

 یت مامد مبود چنان که دول نیها دالورتر اوبهیهمه  يخان برا وکردند تا با خان به جنگ بروند  یم یزنشان خداحافظ

سقف اسمان  ریبود عاشق و مانند همه عاشقان جهان از فراق در رنج و و باز شب ز يموجود نهیدر کنار ام نکیا. سرود 

شد  یم یکی هتابشان در م هیخان بر دوش هر دو که سا نیپوست. تا به صبح  گرید یباز شب شب. با نگاه ستارگان تنها 

.از اول در صبح باز است نیچن یدر شب. انداز  ریز نهیو شال ام

راه صف بسته  يقران گذاراندندزنان ترکمن در دو سو ریالسلطنه را از ز بیچون طبل کوفتند و شاه و خان نا صبح

خان  نیپوست ریکه در کنار چشمه ز نهیبودند با اسپند و کندر هلهله کنان تا مردان خود را بدرقه کنند همه بودند جز ام

.معاوضه کند یکاروان جنگ ياهویه باخوش شب اخر را  يداشت که بوخفته بود و قصد ان ن

چهاردهم فصل



مسعود بهنود -امینه  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٧٢

از استر  یگرفته بود وقت انیرا در م نیخان قاجار شاه طهماسب فرزند شاه سلطان حس یفتحعل یکه به سر کردگ یسپاه

پرچم اوردن تمام  ریز و يعظمت صفو دیبزرگ در سر داشت تجد یالیاباد جدا شد تا خود را به خراسان برساند خ

خان قاجار دانست که با ان جوان بلهوس مشکل ها  یتحعلبود که ف دهیسفر به شب نرس نیروز ا نیهنوز نخست.  رانیا

 ایدر ییمه گرفته از سو يسو جنگل و کوه ها کیرفتند که بهشت بود از  یخزر م هیدر حاش یانان از راه. خواهد داشت 

 ندفرمان داد که در کجا اطراق ک یبه جلودار خرگاه سلطنت یپس وقت. شناخت  یخوب م خان ان را یکه فتحعل یراه. 

ننشسته  یشاه طهماسب که هنوز بر تخت شاه. نشد  نیاما چن. مشکل به اجرا در خواهد امد  یپنداشت سخن او ب یم

غروب  دیداشت و به زعم او بارا در کنار رود در نظر  گرید ییبه هم زده بود جا فاتیبارگاه و حاجب و دربان و تشر

خان  یفتحعل. شد  یغافل نم یاز خوشگذران ياو لحظه ا.  شد یکرد و بساط طرب او گسترده م ینشده اردو اطراق م

السلطنه  بیشاه و نا نیب نیبر سر هم. پخت  یان را هم در سر نم الیبلکه خ دید یرا نم ینه که زن نهیبا ام ییبعد از اشنا

هر چه امر (( با  واورد  ادیرا به  نهیام ریخان تدب یفتحعل. هر چند کمرنگ رخ نمود  يز حرکت نقاررو نیاش در نخست

.به دستور ان جوان تن داد)) مبارك است 

همراه داشته باشد  يخواندند در شاد خوار یالسلطنه را که سپهساالرش م بیشاه طهماسب جوان خوش داشت که نا اما

و  دیشن یجلودار را م نانیاز خبر چ دهیخان با سران اردو به بحث نشسته بود و اخبار رس یلکه فتحع يپس در لحظه ا. 

او را )) شوم  یم ابیشرف گرید یلخت(( خان با پاسخ  یفتحعل.  کردوامر شاه جوان را ابالغ  دیداد خواجه رس یفرمان م

از خواب  شیبعد هم که پ یساعت. اورد  دیپد فیها در دل ان جوان ضع یعمل چه بد گمان نیفرستاد و ندانست که با ا

متملق  انیرخواجگان و دربا دکهیسخت گفت و ند يبلکه سخن ها فتادیبه طرب ن يبه بزمگاه او رفت باز نه که با و

.ها بسازند تینگرند و امده اند در پشت سر از نخوت و غرورش حکا یچگونه از را م

شب شاه طهماسب را اگاه کند که چون به  نیکه از همان نخست دیفرض دها بر خود  نیخان در برابر همه ا یفتحعل

پس لب . قائل ند نکاهد  يشاهان صفو يکه مردم برا یرا پاس دارد و از احترام ینیگذارد شئون د یخطه خراسان پا م
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خان بر خود  یفتحعل دیهمه سخت تر تاک نیو از ا.  دیدست بشو یجمع یو از مجلس طربو خوش گذران دیاالین یبه م

طعنه که هنوز به خزانه خراسان دست  نیبا ا. شاه و دستگاه او بود  يو پاش ها ختیاز ر يریاز اسراف و جلو گ يدار

.در اصفهان در چنگ افغان هاست زیو خزانه سلطنت ن دهینرس

.رده بودک نیاز سران لشکر توه یکیرخ نمود که به  يخواجه ا هیخان با تنب یفتحعل یروز تلخ نیدوم در

که به مهر شاه  ییها امیو در ان جا ماند تا پ دیخان در کار داشت به خبوشان رس یبه شتاب که فتحعل نیچن يا قافله

شمال خراسان فرستاه شده بود اثر دهد و در ضمن افشار ها که وعده کرده بودند به اردو  ریو عشا التیا يبرا يصفو

بزرگ  يخود اردو را در خبوشان به نظم اورده بود و اماده کار ي رانهیسخت گ تیریخان با مد یفتحعل.  وندندیانا بپ ي

 ریکه خراسان را تسخ یستانیبا سلطان محمود س زیست یعنی. معنا نداشت  یکس يبرا یان عنوان پادشاه یبود که ب

.کرده و در مشهد به تخت نشسته بود

بود و در جنگ با ازبکان  دهیبال وردیکه در اب ياریع کرید غول پافشار بو یاز ان ها که در انتظارش بودند ندر قل یکی

ان را بر  يخان سپهساالر یکه فتحعل ییاو به اردو دنیار رس شیپ. به هم زده بود  یخود نموده و در شمال خراسان نام

خان  یفتحعل. ود ب وستهیبه اردو پ نیشاه سلطان حس نیجانش امیپ دنیرسخان با  یشاد لو نجفقل لیا سیعهده داشت رئ

خبر داشت در  ریو عشا التیاز سران ا کیاز مال و منال و سوار و توان هر  یو خبر گان خراسان نانیکه با کمک خبر چ

 یو خوش زبان تعارفاما خان شاد لو با . خان قرار دهد  یگوش شاه طهماسب خواند که دو هزار سوار بر عهده نجفقل

خان فرمان داد تا  یامد و فتحعل شیپ يتند دیگفتگو که به درازا کش. تمام کند  یقصد داشت کار را با پرداخت پول

 یخان مهلت یو همراه او قصد جانش را داشت که نجفقل ییفدا يمالحظه از کرد ها یهان را به بند کشند و ب ینجفقل

با  گرید یبا ازبکان و جنگ یجنگدر  يروزیسردار مغرور از پ کی بتیافشار با ه یقل درمرحله بود که ن نیو در ا.  دیطلب

کرد چندان  یو ادب نسبت به شاه طهماسب جوان اغراق م میو قدرت در تعظ یاو با همه پهلوان. افغانان وارد اردو شد 

افشار و  یاز ان لحظه ندرقل.  بودشد  دایخان پ یفتحعل يبرا یبیرق يشاه صفو انینگذشته در چشم اطراف یکه ساعت



مسعود بهنود -امینه  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٧٤

بزرگ در سر داشتند و هر دو  االتیهر دو خ ستندینگر ینگران م یبه چشم گریکدیبودند که به  یبیخان دو رق یفتحعل

 ابیخان ترکمن در غ یتر بود و فتحعل ركیز یتفاوت که ندرقل نیکردند با ا یبه اکراه ان جوان بلهوس را تحمل م

جز . کرد  ینا توان م فیو را در برابر حربود که ا نیدر کار نداشت و هم یتیانعطاف و درا ندانچ نهیعقل منفصلش ام

 یرفت و در عالم مست یم نیفرزند شاه سلطان حس يپا به پا زیزنباره بود و خوشگذران و در مجلس بزم ن یندر قل نیا

.خبر بخواند یتا در گوش شاه ب افتی یفرصت م

رفت که  یپر برف م يها نیو به سرزمخان را احاطه کرده بود در شمال بحر خزر ر یکه فتحعل يخبر از خطر یب نهیام

خان معتقد به  یمشهد فتحعل ریتسخ يدر حضور شاه طهماسب سخن از حرکت اردو شد حرکت برا یسر انجام شب

با توپ ها تازه را  ینظام يها نیجز ان که تمر وندندیبه اردو بپ التیاز ا گرید یدرنگ بود و در انتظار ان که گروه

کند و شاه را به  ریتوس را تسخ یورشیتواند به  یگفت که م یمحابا سخن از ان م یب یقل ندر.  دید ینم یهنوز کاف

.امدیخان را چندان خوش ن یفتحعل. اردو منصوب شد  یبه فرمانده یحاصل ان که ندرقل. امام هشتم برد  ارتیز

رد و به طعنه شاه را گفت که قصد ک شهیپ يبه شکار گاه رفته بود در ان جا سرد یکه او با شاه جوان و ندرقل شیفردا

با شاه بلهوس  شیشب پ یبود که ندر قل یگمان نیا. بزرگتر گرد اورد  یدارد از اردو جدا شود و به استر ابد رود و سپاه

شود و خود  یم یاغیدر سر دارد و خالصه ان که  گرید یالیخان خ یفتحعل کهمالحظه  نیگذاشته بود با ا انیدر بزم در م

: گفت . نهاده بود  نهیداد که با ام ینشان م يشاه طهماسب خود را وفادار به عهد.  گرید یستانیحمود سسلطان م

در کنار هم  رکشانو س انیاغیاست که تا جان در تنمان است در سرکوب  يمکن تو را با ما عهد يخان بد عهد یفتحعل

.باشم

روز است  ریاو ش ستین يازین یست سلطان را به وجود فتحعلا ینشان داد و گفت تا ندرقل شتریرا ب يخان سرد یفتحعل

.دیا یبر نم یاست که از فتحعل يکار نیا. شب  الهیو هم پ

را با نازك بدنان سر  یکه شب يمرد یخان چرا از زنان رو گردان یفتحعل یراست: (( طهماسب سخن را برگرداندکه  شاه
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(( .ستینکند صبحدم در اوردگاه بساز ن

شاه جوان را به گوش  اوهیاما  دیخان نشن یهم گفت که فتحعل يزیچ یندر قل. قهقه سر دادند  یسخن او و ندر قل نیا با

:گفت یکه م دیشن

...ورنه دیرا به تو نبخش تیاز باکرگان ب یکیخوب که پدر تاجدارمان  چه

!خاموش:  دیکش ادیطاقت از دست داد و فر دیبه صورت پهلوان ترکمن دو خون

تعرض شرمسار شد دهنه  نیخان خود از ا یفتحعل. از حدقه بر امده بود  يافشار اریو ان ع يشاهزاده صفو چشمان

.به اشاره شاه طهماسب از حرکت ماند یدست به تپانچه برد ول یندرقل. اسب را برگرداند و رفت 

 نیچن زیخان ن یکند فتحعل کسرهین را خا یافشار کار فتحعل یماند تا ندرقل. در خبوشان ماند  گرید یشب کی اردو

.جدال است نیدانست که در هر دو حال او بازنده ا یشاه طهماسب نم. پخت  یدر سر م یالیخ

 ..نادر اگر افتاده مهیخان افتاد بر خ یفتحعل مهیشب بر خ مهیخنجر به دست که ن يا هیسا

پانزدهم فصل

خان  یمرد من فتحعل.  یقاصد اگر راست گفته باش يبر تو ا يوا. کن  يردایتن پا يا. اسب بتاز  يا.  ستیزمان با يا

را که در دو هفته رفته  یشب شتاب مکن بگذار که راه يا. باد از شمال بوز و تاخت مرا اسان کن  يا. مرا خوانده است 

.ام در دو روز بر گردم

را رها کرد  زیهمه چ. کند  یخداحافظ نیبا ملکه کاترکه خبر را اورد ان قدر در مسکو نماند که  يقاصد دنیبه رس نهیام

پشت او  هیبه دستور ملکه روس نیقراوالن کاتر. جست که فقط او را به چند منزل برد و از رفتار ماند  يو بر کالسکه ا

کرد در  یم توتهیب دیرس یو هر جا م.  دیچیپ یبر خود م دیشن یخان را م يبورا که هنوز از ان  یشب ها شال.  تاختندیم

تازه  يها یاز کشت یکیبه دستور ملکه در کنار خزر بر.  دیپر یکه هنوز سر نزده بر پشت اسب م یصبح. انتظار صبح 
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ترکمن اشاقه باش در  انییقاصد از فدا. است  دهیچه د دیقاصد را فرا خواند تا باز گو گریو بار د. ساخت پطر نشست 

 یداشت تا مادر را با خبر کند که فتحعل تیاو از جانب محمد حسن خان مامور. بار  کیهر منزل ماجرا را گفته بود نه 

گفت و  یرا م تیروا نیاو هر شب ا. دانست  ینم نیاز ا شیقاصد ب. خان به فرمان شاه طهماسب در حبس افتاده است 

گاه قول شاه طهماسب را به . خود طلب کند که خان را و فرزندانش را نگهبان باشد  يگذاشت تا از خدا یرا تنها م نهیام

 یحال وجودش را غم نیو در ا. امد شب اخر  یخان در نظرش م یگرفت گاه چهره فتحعل یاورد و دلش ارام م یم ادی

نگهبانان .  دیانجام اسیبه ساحل به  دنیکه در وقت رس يدیام. نذر ها کرد و دل به قول و قرارها سپرد . گرفت  یفرا م

 ياز سر تخته ها دیپر کش قیمانند عقاب از قا یزن دندیامپراطور صف بستند و د یکشت دنید روس در بند به یساحل

در چشمان محمد حسن  نهیام. داشت  ایچشم به در شیکه از چند روز پ ستادیا یو چشم در چشم پسرک دیکف بندر پر

.همه خبر ها را خواند که او را در اغوش گرفت

کرکس ها اعتماد کردم  نیا مانیکه به پ یافسوس بر من من.  يخان شده ا نیه پوستانداز يپسرم چه زود بزرگ شد اه

. که حرمتش را نگاه نداشتند  یبا قران دمیمن رس. هست پدرت کرکس ها را به بند کرده بود تمام شده بودند  ادتی. 

فقط دولت مامد درد ما  میش برواشاقه با القییبه  ایب. کردم  یکاش شفاعت انان نم يا. امدم  یبه من کاش نم نینفر

دعا  ایب.  میهمراز شو یبه قله گوگجه داغ و با خالد نب میبرو میخود را به فغان دو تار اززاد محمد غرق کن ایداند و ب یم

شاه اصفهان دو شقه  دانیمکه پدرم را در  ينگفتم روز تیبرا! محمد حسن . نکند  رونیرا از دل ما ب نهیخدواند ک میکن

.  يا دهیبهار د ازدهی یاما تو بزرگ. اش در دلم نماند  نهیبودم ک دهیدر ان زمان فقط پنج بهار د. من ان جا بودم  کردند

و تا ان روز فقط  زمیر یخان پدرم را با انتقام پدرت بهم م یانتقام امام قل.  میدار یداغ را در دل نگه م نیحاال من و تو ا

بگو . کرد  یمعاوضه نخواه زیچ چیرا با ه نهیک نیکهاگر من نبودم تو ا! سن بگو محمد ح.  میمان یزنده م نیهم يبرا

و از  ابدیدرد ما را در ن یتا کس میریگ یگوشت و استخوان خود را به دندان م. کرد  مینخواه هیما گر. محمد حسن بگو 

 نیانان را غمگ مانیگونه ها یهم نترس بر صورتم بزن تا سرخ وزنم و ت یبه صورتت م یلیمن س. رنج ما شاد نشود 
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.داغدار فروان است ایپسرم ب. باشد  دهیکش يپدر یب یداند که در طفل یم یغم را فقط کس. کند 

تا صبح به اواز و رقص خود  نهیشاه طهماسب هفت شب به خواست ام يدر جشن تاچگذار شیکه سه ماه پ ییها ترکمن

خان پس از سال ها  یانان با وجود فتحعل.  يا فهیو طا لیامدند از هر ا نهیام تیبه تعز نکیاسمان را شاد کرده بودند ا

در  يبند دالور ایتا خون ترکمنان سرد نشود و در. به باد شد  زیچبا فتل خان همه . بودند  افتهیارامش و امن وامان 

 ریام یها به سرکردگ یبدالاز ا يکه دسته ا دیها خبر رس يعزادار انهیدر م. زد  ینمرده است روزگار نقش انشانیم

از خبوشان گرخته  نخا یاردو پس از قتل فتحعل یقاسم خان افشار امده اند تا محمد حسن را که با استفاده از نا بسامان

را  نهیو فرزند ام بندیاشاقه باش را به وعده بفر بیرق فیان داشتند که طوا دیام. شاه برند  کیبود به بند کشند و نزد

.کنند ریدستگ

ترس پس ار  نیاز هم. خان سر به شورش بر دارند  یطهماسب و نادر هر دو خوف ان داشتند که هواخواهان فتحعل شاه

 ونیش يدر ده ها اوبه صدا.  دیاشاقه باش رس القییبه  نهیام یکشته بودند وقت زیکشتن خان قاجار سران لشکر او را ن

.  دیبگو تیها حکا يصفو یو قدر نشناس ییوفا یو ب يریتدب یاز ب ندک صرف ییرویالزم نبود تا ن گرید نهیام. بلند بود 

 يخود از دالور نهیبرده بود که ام ادیشاه طهماسب از  گریاز طرف د. عذاب خود متحد شده بودند  نیترکمن ها در ا

کرده بود که  وشامفر ریتدب یشاه ب. گشوده است  نهیام نیچند ماه بار ها او خود لب به تحس نیخان است و در هم کی

او . در قزلباش نمانده بود  دنیجنگ يبرا یاو وارد شد که رمق يکه سر دست بلند کرده بود به اردو یبا قران یوقت نهیام

بار  نینخست ياوست که برا ریرا جمع اورده و به تدب لیا نهیگفته بود که ام شیخان برا یبرد که فتحعل ادیاز  نیهمچن

 نیب نهیرا که در ان شب اخر با حضور ام يعهد نیو بد تر از همه ان که پسر شاه سلطان حس.  دگرنیکدیقاجار در کنار 

.را از دست او به در اورد نهیتوند فرزند ام یکرد که م یاو حاال تصور م. خان بسته شد شکسته بود  یاو و فتحعل

ان  زیو با جنگ وگر.  ختندیصاعقه بر سرشان ر بودند که ترکمن ها چون امدهیدر خاك استر اباد جلو ن یها منزل یابدال

خود ساخته بود بر سرشان  نهیکه ام يبودند و در کنار قلعه ا نیدر کم ارانشیو  نهیدر ان جا ام. ها را تا مراوه تپه بردند 
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 یتا راه نددیکوش هودهیها ب یابدال. و کودکان ترکمن بر ان اشراف داشته باشند  نانتخاب شده بود که زنا ییجا ختندیر

روز ها در  ایکه گو يادیقاسم خان دوخت و ان گاه به فر ریام يبه بازو  يریت نهیهم در اغاز ام.  ابندیفرار ب يبرا

با اسب ترکمن شبق خود دور او  نهیو ام دافتاده بو نیزم يقاسم خان رو ریام. ها تاخت  یابدال انیمانده بود به م شیگلو

همه به تماشا بودند و .  یشیبر پا بود و نما یکنند انگار جشن یرا وقت شکار دوره مگشت چنان که ترکمنان قوچ  یم

 نیدر وجودش به جوش امده از اسب به زم ییروین ییگو نهیام.  انیسوار بر شبق در م اهیدر لباس عزا سرا پا س نهیام

 یزنان ترکمن م. داد  یخان را تکان م قاسم ریو ام دیلرز یسردار افشار را گرفت م بانیگر دانیو در وسط م ردپرواز ک

 يقاسم خان با صدا ریام. خواستند تا به انتقام خون خان سردار افشار را بکشد  یم نهیاز ام ادیو مردان با فر ستندیگر

بود  دهیپوش یاز چرم روس یبود که دست خود را در دستکش گرید يا شهیاند نهدریاما ام. کرد  یبلند تشهد را تکرار م

.دیجه رونیزخم ب يزد و خون از جا ادیفر یخان زخم دیرا که در کتف خان افشار بود گرفت و کش يریکرد و ت دراز

:دیکش غیرا اشکار نکند ج شیبغض گلو دیکوش یکه م ییبه صدا نهیکه ام دندیشن مردم

؟ خان یسرپرست فتحعل یب يبچه ها تیبه تسل يامده ا. سخت تر در قلب من است  نیاز ا يریت

شکست  ایجنگ  جهیدر قاموس ان ها نت.  دیگرفتار ا نیچن یشیبود باور نداشت در نما دهیدر دهان خان افشار ماس کلمه

خان افشار مرگ را . او را شکست دهد و ان گاه ببخشد  یزن. بود  گرید یتیحکا نیو ا. و غارت  يروزیپ ایبود و مرگ 

.دیباز هم سخن ازما دانیم نر اد نهیچه رسد به ان که ام.  دیپسند یم شتریب

است  نیما ا امیپ. مارا به خراسان خواهد برد  امیپ. قاسم خان خود ترکمن است و از ماست  ریام نیا!  دیگوش کن مردم

دهد که خون  یاو اجازه نم یاتیلیا رتیغ میدان یو م میخواه یافشار م یاز ندر قل.  میخواه یکه سر قاتل خان را م

.مهمان را مرهم نهد خمو ز دیایب میحاال حک. شود  مالیاخان پ یفتحعل

اخوند مراوه تپه با  چیعقل باخته است و هجوم بردند تا سردار افشار را تکه تکه کنند که انا قل نهیها پنداشتند ام ترکمن

.صاحب دم است نهیاورد که ام ادشانیان ها را دور کرد و به  ادیفر
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را که اغاز کرده بود  یشیامد تا پرده اخر نما دانیباز به م منهیکردند ا یستر اباد را ترك ما یاعزام يرویروز که ن فردا

:قاسم خان گفت ریان جا بود که خطاب به ام. برد  انیبه پا

گذشت به پا بوس اقا  دیاالول چون چهلم روز ان شه عیبگو من خود به تن خود جمعه اخر رب یان غالم بچه اصفهان به

.خواهد همان جا طلب کند یاو م فهیخان و طا یهر چه از فتحعل.  میا یمامام رضا 

 رتیاز سر غ یاز جوانان دالور ترکمن با لشکر شکست خورده تا حد خراسان رفتند که کس یجمع نهیاشاره ام به

 رتید که حمحمد حسن بو نیاما ا. واقعه در مشهد چه ها خواهد کرد  نیدانست خبر ا یخوب م نهیازارشان ندهد ام

خان  یداند که وجود فتحعل یکه خوب م یدر حال ذشتهپدر در گ یافشار قاتل اصل یچرا ندر قل دیپرس یزده از مادر م

.جرات کشتن پدر بود یکرد ورنه شاه سست اراده را ک یاو تنگ م يرا برا ایدن

. نهاد  انیرا با او در م یدگزن يو درس نخست از درس ها دیرنگ محمد حسن کش ییخرما يبه مو ها یدست نهیام

دارد و ان حفظ فرزندان خود است و  شیدر پ گرید يا فهیاما االن وظ ستیقاتل پدر او ک داندیگفت که خوب م شیبرا

و تفنگ و توپ  ریو در همه جا ت شهیاموخت که هم خودبه پسران  نهیام. ان ها بزرگ شوند  یقاجار تا وقت لیحفظ ا

با فرستادن  نهیدر واقع ام. کند یکار هزار توپ را م دانیم نیدر ا يگر لهیو ح یورد موقع شناسا یدشمن را از پا در نم

تا  دیخر صتفر. خان مانع شد  یو هواخاهان فتحعل ارانیدفع  يبرا رویبا قاجار و فرستادن ن ینادر را از دشمن امیان پ

.زمان مناسب با او حساب ها را پاك کند

در دل ندارد فقط شاه طهماسب را که در استر اباد قران مهر کرده بود به جرم  یاز نادر قل يا نهیگفت ک یبه همه م نهیام

دانست کار نادر و شاه  یخوب م. داند  یم نیمستحق نفر مانیپا گذاشتن عهد و پ ریو ز یبه کتاب اسمان یحرمت یب

تا ان ها بزرگ  یفرصت. کرد  رهیندان جا ذخم روزیپ يدر اردو  خودفرزندان  يبرا شیاز پ. کشد  یطهماسب به کجا م

.شوند

به  ایاورد که دن ادشیبه  نهیام يبرا يدر نامه ا هیملکه روس. گسترده بود  هیخزر سا يبر کرانه ها يسرد و زرد خزان
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 نکته که در نیا ياداوری. کنند  ياز عمر را صرف غمگسار یدهد که بخش یبا هوش و بزرگ ان قدر مجال نم يادم ها

 انیدانست که در م یم. که به خانه شوهر روند لبخند بر لبان او اورد  دشون یتازه اماده م نهیبه سن وسال ام یاروپا کسان

بود گر چه هر بار  افتهیروس اشارات را در  نیشاهزادگان و بزرگان روس خواستار فراوان دارد در دو سفر به سرزم

.ستیها و مجامله ها شنوا نتعارف  دنیشن اینشان داده بود که گوشش بر

نوشت و  ينامه ا تیسپرد و خود وص موتیبود که فرزندان را به  گرید یالیخان در خ یروز قتل فتحعل نیچهلم يفردا

.داشت داریمشهد شد که در ان جا با قاتالن شوهر دالور خود وعده د یراه

او دروازه مشهد گشوده شد و شاه  يریسپرد و به دلسپاه را به نادر  یخان فرمانده یطهماسب بعد از قتل فتحعل شاه

تجربه  نینخست نیا. حاکم خراسان در ان سکنا داشت بستر گسترد  نیاخر یستانیکه محمود س يدر قصر يصفو

 یافغان در همان روز ها سر او را به دربار عثمان اشرفزمان نه به فکر پدرش بود که  نیاو بود در ا يبرا یسلطنت واقع

خان  یبود به حتم از قتل فتحعل نیکه چن یکس. شد  یم يگریاو محمود افغان د يکه برا یندر قل شهینه در اندفرستاد 

.دیا یم نهیشرح واقعه مراوه تپه شاه را خبر داد که ام دنیقاسم خان و شن ریاما نادر با برگشت ام. هم دل نگران نبود 

حضور او همراهانش نظر زوار . در حرم ضامن اهو بست نشست  يروز کی دهیامد و نرس. امد با صد زن ترکمن  نهیام و

استانه  یپر ابهت او پس از ان وارد خانه متول يو اردو نهیام.  دیچیاوازه حضور ان ها در شهر پ. کرد  یرا به خود جلب م

در ان جا بودند تا ان که دو روز . داشت  یرا به زن نیشاه سلطان حس ختراناز د یکی گمیداود شدند که شهر بانو ب رزایم

 شیبر پا داشته و به ع يرا نگشوده حرمسرا تختیشاه طهماسب هنوز پا. و از او دعوت کرد  دیشاه رس ياز سو يقاصد

.نشسته بود

داده و اهل  ییشهر را نوا انینوایخود ب يبه مشهد امده و با بخشش ها ایشتر بار و هدا نیکه با چند نهیان روز ام يفردا

شد که  یوارد کاخ یشکشیو پ هیهد چیه یب مهیند کیخود شادمان کرده بود همراه  يایرا با هدا یباش یتولخانه م

بودند و تازه به مزاوجت شاه در امده  یزنان حرم نوجوان و خراسان شترینداشت قرق در کار نبود و ب یهنوز سر و سامان
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به کار نبود فقط  زیمعمول حرم شاهان ن يه پرده و پرده ارتر ان ک بیعج. باشد  یبه کس یان که کس یبود ب ییاهویه. 

که  يمنظور يبرا نینچ یمجلس. خطاب کرد  هیداد و او را نواب عل نهیخبر از ورود ام یقراول. بودند  دهیکش يریتج

اه گمان نداشت خود ش یبازند ول یاو دل م دنیدانست که مردان هوسباز به د یخوب م. داشت مناسب تر بود  نهیام

 هیاز اطلس تک ییطهماسب نشسته بر مخده زر بفت به کتکا. بر او ببندد  یطهماسب هم جرات ان داشته باشد که طمع

 دهیبا ان قد بلند پوش نهیام دنیبه د.  رانیتوانست هم با حرم گفتگو کند هم با سرداران وام یکه م ییدر جا. داده بود 

:ف امدو به حر دیخود جنب يدر جا اهیس يدر جامه ا

.میدیکش یدر قصر انتطارتان را م. قبول  ارتیز.  دیکرده ا توتهیدر حرم مطهر ب دیرس خبر

.را روشن کرد فیکه معذب است از همان ابتدا تکل دید یروبنده او را م ریکه از ز نهیام

 ریز ستیدراصفهان معلوم نمادرتان  هینواب عل. نباشند  ریان هاست که مادر و خانواده شان اس ستهیدر قصر شا یزندگ

.ماند الیخ یتوان در قصر ب یچگونه م. افتاده  یکدام چرکس و ازبک يپا

از متملقان  یکیاز او  شیپ یول دیبگو يزیکه چ دیخود جنب يپر خون دارد در جا یدل نهیام افتیطهماسب که در  شاه

خود  يبر جا ياو را به تند نهیاه شماتت کرد امدر حضور ش یرا به خاطر جسارت و گستاخ نهیبه حرف امد و ام يدربار

:نشاند و دنبال سخن خود گرفت

 یامده ام تا از اقا امام رضا ذلت قاتالن فتحعل. در گذشته است  نیکه کار از ا ییگو حتیام به نص امدهیراه دور ن نیا به

....ییو به تمنا. برم  تیند به او شکاخان را طلب کنم و از عهد شکنان و انان که حرمت کالم خدا را نگاه نداشته ا

:دیکش ادیحوصله فر یطهماسب ب شاه

شاه . مرگ است  انتیمجازات خ. نبود  یخان نوکر قدر شناس یفتحعل. شوم  مانیاز ان که پش شیخود بگو پ يتمنا

...دارد يخدمتگزار لایخائنان توبه کرده و خ االتیگمان بود که از خ نیبرا دیتو را از حرم به او بخش یوقت دیشه

:حرف او را قطع کرد که نهیام
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...نمانده یحرم چیروزگار که حرمت به ه نیاوف به ا.  دیکرد یو قران مهر م دیداد یلقب م. نبود  نیاستر اباد چن در

:دیسخن او را بر ادیبار طهماسب به فر نیا

......غضب ریم.... شو رجاله  خفه

را به شاه  اهیبلکه فقط روبنده خود را باال زد و چشمان س دینجنب ياما از جا دیشت پرده شنرا از پ ونیش يصدا نهیام

!دیدفن کن عیطهماسب دوخت و محکم و مطمئن گفت مرا هم در خواجه ب

.نبود يعقوبت زبان دراز نیگمان جز ا یب یداشت يو يزیچند افتخار کن کیحرمت والدمان نبود که  اگر

:زد ادیتر بود فر هیشب غیکه به ج ییوا دارد به صدا تیرا به رعا نهیتوانست ام یمن یعامل چیه گرید

تو فقط  غیت. که دشمن تو هستم  یزن یاما مرا ان رو سر نم.  یگرفت یاو م دهیسراغ سر بر یداشت یحرمت والد م اگر

.يزیگر یاز مهلکه م یرس یزند و چون به دشمن م یسر دوستان م

:با او برخاستند انیاست و مشاوران و دربارطهماسب بر خ شاه

.ییجو ينوکر خطا کارمان تبر يخا انتیاز خ يرا بگو که گمان داشتم امده ا من

غضب که حضورش در تاالر احساس  ریخوف از م یب نهیام یول. زد  یگفت در طول تاالر قدم م یم نیا یوقت طهماسب

:زد یم ادیفر هیشد با گر یم

از بندگان . دانم که کار را به حکمت بالغه او محول کرده ام  یرا خوب م نیدهد من ا یان را عقوبت مخطاکار خداوند

 یفاش م زیو حاال ن. در قصر و کاخ بر کنده ام  یسال هاست دل از زندگ. طلبم  مین يزیچ زیو خطا کار خدا ن فیضع

.ستاندگناه ب یخواهم رفت که تقاص از قاتل ان ب یفقط به بستر کس میگو

شاه .  دیجسارت سخن بگو نیدر برابر شاه با ا یشد زنان باور نداشتند زن یم دهیوحشت از پشت پرده حرم شن يصدا

ها بر خاسته تا  يتند نیپس از همه ا نهیام دیسر انجام چون د دیمال یو دست بر دست م دیلرز یطهماسب از خشم م

:رها کرد و به تمسخر گفت نهیاز ک يریبرود ت
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:تامل دشنام او را پاسخ داد که یب نهیشد هان ؟ ام وانهیام محمود افغان در اصفهان به عشق تو د دهینش

اکتفا کرد چنان  چارهیکه از ترس خان جرات حرکت نداشت پس به سما دختر ب یدان یاما مگر نم.  يدیراست شن يار

تف بر تو . نداشتند  رتیبا غ يبود که برادر هر دو ان ریرا تصاحب کرد و تقص گرتیخواهر د زیکه اشرف افغان ن

 یبه تو پناه م ایخدا.  یکشان یرا به خاك م رتمندانیو غ دده یرا مجال م رتانیغیروزگار که بد کاران و بد عهدان و ب

.برم

 مانیپش رو به در رفت اما باز انیکند پشت به دربار یمیتعظ ایبطلبد و  یان که رخصت یگفت و بر خاست و ب نیا نهیام

:بلند گفت يو با صدا ستادینگفته داشت که وسط تاالر ا یحرف ییشد گو

، ماه  گمیب هینرگس بانو ، اغا رخ ، راض. گذرم  ینم دیشاه شه يایکه من از خون خواهرانم صبا دیهمه شما بدان يا

از  دیاما شما از شاهتان بپرس. ود ام ب فهیالنسا نزد من در امانند انان را به خانه بخت فرستاده ام که وظ نیطلعت ، ع

خود بدهد حاال که ان  زیسعادت را به کن نیروز از امام طلب کردم تا اید. داند  یخود چه م گریمادرش و خواهران د

به تقاص خون  گرانیو سقط شد شاهد باشم که سر ان د دیتن خود را چون سگان به دندان در يبچه قندهار یاغی

 رزایم حمدم رزایم لیاسماع رزایم مانیسل رزایم میسل رزایم دریح رزایسلطان مهر م رزایم یصف رزایسلطان محمود م

و سلطان احمد  رزایم یمصطف رزایم یمرتض رزایو عباس م دیفرزندان شاه شه رزایجعفر م رزایمحمد باقر م رزایم لیخل

.شوند ختهیبه دار او کی کیاخوان ان قبله عالم  رزایم

خاست  یبر نم یاورد نفس از کس یکشت بر زبان م نیرا که محمود در ان شب خون ياهزادگان صفونام ش نهیام یوقت

 یکی گمیب هیراض. در سر داشت  گرید ینقش نهیاما ام. امد  میاز پشت پرده  هیگر يخواند که صدا یروضه م یکی ییگو

و قصد ان . مراه خود به خراسان اورده بود امده بودند ه ناهرا که با مادرش نزد او به پ نیاز دختران شاه سلطان حش

کار هم از اعمال  نیرا به خانه نادر بفرستند در همان دو روز مقدمات کار را فراهم اورده بود با ا گمیب هیداشت که راض

.دیخر یشد و هم محبت خان افشار را م یبا خبر م یان قلدر مدع
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گران  يگذاشته بود بار نیرا زم يوقت برگشتن سبک بود انگار بار .رفت  رونیانداخت و از تاالر ب ریروبنده به ز پس

.را

سو مادر نادر بود و  کیدر . نادر افشار  يبود برا گمیب هیراض يمجلس خواستگار یباش یشب در خانه متول همان

. بود  دهیدارك دت هیراض يبه قاعده برا يا هیزیبود که هم زبان ان را داشت و هم جه نهیام گریخواهران او در طرف د

 نیبه ا نهیام. گفت  ینم نیجز ا زیحواله کرد مادرش ن نهیام وافقتبه م دندیبود که هر چه پرس نهیچنان وابسته ام هیراض

.کرد یاو همه کار م يرا در بستر نادر کاشت که به اشاره  یزن بیترت

وانمود کرد که  نیدر کار نادر خان افشار زد و چن نهیبود که ام ینقش نیا. از ان که طهماسب بد عهد را رسوا کرد  مهمتر

. دانند  یم ریتقص یخان ب یندارند و او را در قتل فتحعل یقدرت حساب یمدع نیترکمن ها و هواخواهان خان مقتول با ا

 هی ازیکند نب ادیرا از بن هیرفت تا صفو یقاجار فرمانده کل قوا شده بود و م خاننادر که با حذف . اثر داشت  نهیام ریتدب

اموخت که  زیمحمد حسن خان ن. قاجار حساب کند  يتواند رو یدر دل او کاشت که م نهیداشت ام گرید التیا تیحما

خود  يریتدب یب يبه سزا هماسبکرد و شاه ط یرا منقرض م هیصفو ياو نادر بزود يبنا بر را.  دیجنگ دیدر دو جبهه نبا

.شدند یاز نادر م يریانتقام گ اماده دیقاجار در انم زمان با دیرس یم

 یهم در حکم. را تا استر اباد بدرقه کردند نشان داد که از جسارت او دل خوش دارد  نهیکه ام یبا اعزام قراوالن نادر

 ارانیواگذاشت و فرمان داد تا  نهیبه ام قتیحکومت سمنان را در عهده محمد حسن خان نوجوان شناخت و در حق

.الزم داشت نهیهمان بود که ام نیبرگردند و ا خان به خدمت یفتحعل

دو . نزنند  ياو دست به کار دیصواب د یاز پپسران خود قول گرفت تا از انتقام خون پدر نگذرند اما ب نهیاستر اباد ام در

او بر  نیو پوست دید یم یخان را خال يشد گر چه گهگاه جا یخان او ارام ارام بر صحنه مسلط م یماه بعد از قتل فتحعل

.کرد یرا صبح م یشب شب نیاو و اخر ادیانداخت و در کنار چشمه مشرف بر دشت ترکمن به  یدوش م

قدر بود که ان را سر  نیا.  ندیگز یدانست کدام را بر م ینم یرو داشت کس شیخود چند راه پ ندهیا یزندگ يبرا نهیام
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خود به کس نگفت  يها شهیمحکم پرداخت اند يند و قلعه اگرفت و چنان که در دو سال بعد که در سمنان ما یارام نم

بر سر راه او گذاشته  گرید یاشاقه باش برود اما روزگار دام يها منترک انیاستر اباد شد که به م یتا ان بهار که راه

 .بود

شانزدهم فصل

و امان از مسافران  دیبار یم زیکریباران انان بود  زبانیخان م یفتحعل انیاز فدائ یکیبه استر اباد  نهیورود قافله ام وقت

ان ها  زبانیو زنان شهر به خانه م میامد و رفت حک. شد  ماریهم ب جهیکه منتظر ماندند خد يهفته ا کیدر . ربود  یم

دخترش از رفتن سر  يماریخواست به بهانه ب نهیبه خانه حاکم دعوت شده اند ام هاکه ان  دیرس غامیکار خود را کرد و پ

سبز .  دیرس نهیخان حاکم منصوب نادر به ام یدل از دست رفته سبز عل غامیدر ان شب پ.  دیصالح ند زبانیز زند مبا

خواست او را  نهیکه ام نیاز ا زبانیخان و م یفتحعل یخان به خشونت معروف همه استر اباد بود و دشمن خون یعل

نبود  ياسب و استر خبر يامد و شدها و اجاره . ها را بر بندند  همان شبانه فرمان داد تا بار نهیام. وحشت داشت  ردینپذ

حرکت  زبانیم ینگران انیقافله در م. اثر نکرد  نهیدر دل سنگ ام زیاو ن گرید غامیپ. خان نرسد  یکه به گوش سبز عل

.سه منزل دور نشده بودند که ماجرا رخ داد دوهنور  یکرد ول

بستر گشوده بودند و دو قراول دم در که شش سوار در  يشد و در کلبه ا یجدا نم از ان ها یو فرزندانش که دم نهیام

تپانچه  رونیب يصداها دنیمحمد حسن به شن. صدا کردند  یو ان ها را ب ختندیترکمن ها بر سر قراوالن ر اتیه

 نیلبه در کمرا انداخت و با پسرانش در سه گوشه ک یسر پوش سر مشعل روغن نهیام.  زین نیبرداشت محمد حس

خنجر محمد حسن  يگریگرم بود د يتنور شد که در کنار بینص یکیاز سه نفر اول . ماندند تا مهاجمان به درون امدند 

با بر خاستن  یهم بودند ول گریان سه د فیحر یان ها به راحت. چادر بر سر انداخت  نهیرا ام ینفس شد و سوم یخان ب

محمد حسن خان را امر کرد که با  یکیدر همان تار نهیجنگ نبود ام يجا.  ددنیرس گریتن د ستیتپانچه ده ب يداص
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مهاجمان بر . شود  یم میندا در داد که تسل يکار نیریو خود پس از چند ش زدیاز مهلکه بگر مارشیبرادر و خواهر ب

در راه ترکمن صحرا  خان یصبحدم فرزندان فتحعل.  دندیشبر سرش ک يا سهیکه ارام مانده بود و ک ختندیر نهیسد ام

.در راه استر اباد يریبه اس نهیبودند و ام

ان که  یشد و ب مانیبه کار برد که حاکم از کرده پش يا لهیح نهیام.  دیخان به ان که در سر داشت نرس یسبز عل اما

در عقد نادر  ين وخان گفت اماده مرگ باشد چو یبه سبز عل نهیرا رها کرد ام يبه ان کندو عسل برد و یبتواند انگشت

خان در ان  یسبز عل. نخواهد توانست سر او را به تنش حفظ کند  زیچ چیخبر به مشهد برسد ه نیافشار است و اگر ا

به او قول  نهیام. اند  فتهیمرا فر ياستر اباد يبه دست و پا افتاد که عجوزه ها.  دیتوانست شن یلحظه خبر بد تر از ان نم

نخواهد  موتیاز ترکمن ها  اتیسال مال کیخان قول گرفت که  یدر مقابل از سبز عل دینادر نگو ماجرا را به نیداد که ا

سبز  ندگانیبرساند محمد حسن خان ترکمن ها را با نقل واقعه شورانده و به نما انیموتی انیخود را به م نهیاما تا ام. 

در اورند و  یاو در انتظار بود که پسرانش دست.  مدایرا هم بد ن نهیام. خان که حکم از نادر داشتند تاخته بود  یعل

.تمام پدر را تمام کنند مهیو کار ن دندگرد اور يلشکر

ان  يبرا نهیام.  ستندینادر ن فینادر نشان داد که ترکمن ها حر یاعزام يرویمحمد حسن خان با ن يریدرگ نینخست اما

 نیکه کاتر دیاز سفر به او خبر رس شیمان روس ها زند اما پقصد ان داشت که دست به دا گریبار د کی ردیکه ارام بگ

. رخ نداد  يکه به زود يرا ببلعند حادثه ا گریکدیبماند تا مار ها  رمنتظ دیدانست که با نهیام. در گذشت  هیملکه روس

دن گردنکشان پس تارو مار کر. بزرگ را به سامان رساند  يرفت تا کار یبرگردانده م رانینادر غرور رفته را به ا

. علم استقالل بلند کرده بودند  ياستفاده کرده هر کدام در گوشه ا يحکومت مرکز یکه از ضعف و نا بسامان یمحل

از نادر خورد که نتوانست خود را به قندهار  یچنان شکست ییدوبار بخت ازما یکیکه بعد از  دینوبت به اشرف افغان رس

. نماند  یبه پا کردند کس رانیرا در مرکز ا يبشر يفاجعه ها نیهار سال بزرگ تراز ان همه افغان که در ان چ. برساند 

.فرا رفتند يافغان ها نشان داد هر کدام از گوشه ا بهکه نادر  یضرب شست نیدر اخر
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 بود که با يکوتاه کرد اما طهماسب صفو انیرانیاصفهان را فتح کرد و پس ار هشت سال شر افغان ها را از سر ا نادر

بود با اسفند سوزان  دهیاز ده رس کیاصفهان که تعدادشان به  دهیمردم رنجد. دبدبه و کبکبه وارد زادگاه خود شد 

در ان  نیسر شاه سلطان حس یبرامدند که تن ب يگور يجستجوداشتند و در  یرا گرام نیمقدم فرزند شاه سلطان حس

گفت جان  نهیپنداشت مادر او چنان که ام یکه م یدر حال که شاه طهماسب وارد چهلستون شد يروز. جا دفن شده بود 

ها  لسا نیکه چون دست در گردن او انداخت دانست مادر است که همه ا دیرا د يزیبه قندهار فرستاده شده کن ایداده 

و  دید یهمه را م نیطهماسب ا. را خدمت کرده است  یدر امده و زنان افغان زانیکن اتیان که شناخته نشود در ه يبرا

 یبرهاند هر گاه نادر قصد جنگ م یرا از چند پارچگ رانیچند به خود زحمت دهد و ا کیامد تا  یباز در صدد بر نم

کرد  ینادر تصور نم یول. داشت  یبرکندن نادر هم دست بر نم يبرا طئهتر ان که از تو بیاورد و عج یکرد او بهانه م

 یطوالن نهیبود که انتظار ام نیباشد چن انیدر م يصفو کیاز  ینام دیکه با که بتواند بع استقالل سلطنت کند باور داشت

.شد

 یالیخ یب يشد و ابتدا سران لشکر را به تماشا زیگذشت که باالخره کاسه صبر نادر لبر یخان م یسال از قتل فتحعل پنج

کرد که  يالغ کرد شاه طهماسب کاربزرگان را به او اب يوارد شد و را یشاه برد پس خود به خرگاه سلطنت يگساریو م

 کیبه دستور نادر کودك .  دیبر داشت و بوس نیان را از زم رپدرش کرده بد تاج را پرت کرد و ناد شیشش سال پ

خان در استر اباد گرفت و جان خود  یکه فتحعل یالسلطنه همان لقب بیساله طهماسب را شاه کردند و نادر افشار شد نا

وفادار ماند دنادر قول داد وب هظاهر به قول خو. طهماسب فقط از نادر خواست از خون او بگذرد  .را بر سر ان گذاشت 

.

دعوت به  نهینادر از ام. نادر را به او رساند  امیدر بخارا که پسر کوچکش پ نهیحسن خان در استر اباد بود ام محمد

هند شده و از  یو خبر داد که نادر راه دیرس گرید يبود که قاصد دهیبه خطه خراسان نرس نهیهنوز ام. کرد  یمشهد م

زمان  نیدر ا. او قرار گرفت  اریقصر مانند با غالم ومحافظ در اخت ياخانه . خواسته تا باز گشت او در مشهد باشد  يو
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به او هم  يقراوالن شاه مخلوع صفو استیفرزند بزرگ نادر بود و به امر نادر ر رزایم یرضا قل میند اروی نیمحمد حس

ساخت که شاه طهماسب کشته شود منتها به دست فرزند  يا نهیزم بیترت نیخان افشار به ا ایا. سپرده شده بود 

.پدر یخان به خونخواه یفتحعل

. بود  یزندان يکه شاه مخلوع در قلعه ا ییگرفت و به سبزوار رفت جا یخان دستور از رضا قل نیچه بود محمد حس هر

در  یدانست چه سر نوشت يشاه صفو دیاز اندرون به در ا رزایفرستاد که طهماسب م غامیپ خان نیمحمد حس یوقت

تا ان جوان قجر باور کند که قاتل پدرش نادر است محمد  تاصرار داش. و فغان به التماس افتاد  هیانتظار دارد با گر

:فرو کند اهسته گفت شیاز ان که خنجر را در گلو شیخان پ نیحس

.بعد از تو نوبت اوست نگران نباشگفت  مادرم

 شیدر دست ها زیمادر را ن نهیاو سپرد که تمام ک غیو جان به ت نهیام دیبگو افتیطهماسب بد بخت فقط فرصت  شاه

گزراند و خود خبر ان را در مشهد به مادر رساند غیاز دم ت زیجو دو فرزند شاه مخلوع را ن نهیترکمن ک. جمع کرده بود 

.

شد در  عیان روز عازم خواجه رب يخان گرفت و فردا یعامل قتل فتحعل نیبهار عمر انتقام را از نخست نیام یسدر  نهیام

را در  یتوانست شب یبر ان گمارده حاال م یو دربان یخان ساخته بود و از خود متول یفتحعل يمجلل برا يجا مقبره ا نیا

.دیان جا سحر کند و با دلداده خود سخن بگو

 يدید یو م يکاش بود. کرد  یم یچه التماس يدیند. تو او راه دادم  نهیمن ام. پسرت انتفام تو را گرفت ! من  خان اه

اما خان من به تو . کردند  یسو نام تو را صدا م کیکاش ده پسر داشتم و هر کدام را در . شده اند  یپسرانت چه دالوران

قدرت وشکوه حق تو ! خان خان من . کار را خواهم کرد  نیا. قرار کنم را در خانواده تو بر رانیوعده داده ام سلطنت ا

.خاندان توست
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هفدهم فصل

 یتیاما هنوز از خوف محبوب. خان قاجار باز کرده بود با خلع شاه طهماسب هموار کرد  یرا که با کشتن فتحعل یراه نادر

 بیراند و خود را نا یشاه طهماسب حکم م يخواره  رینام فرزند ش ریدارد ز رانیدر دل مردم ا هیدانست صفو یکه م

تا . گذاشت  یپرت کرده بود در نهان بر سر م شیبه سو نیحس نرا که فرزند شاه سلطا یخواند و تاج یالسلطنه م

 یبه پرده پوش يازین گرید.  دیچیپ رانیاو در همه ا يکه از هند با خروار ها طال و جواهر فاتج بر گشت و اوازه  یوقت

 نهیچشم ام ابرها در بر نیو همه ا.  يرا هم گردن زد و شد نادر شاه موسس سلسله افشار يبازمانده صفو نیود اخرنب

 نیبود که محمد حس انیدر جر ییو کرشمه ها ایها و هدا امیاو نادر پ نیب. افتاد که همه جا را در نظر داشت  یاتفاق م

او در  يبه دختران جوان داشت و درباره  يریناپذ يریعالقه سشد جز ان که نادر  یبر ان م غامیفرزند کوچکش پ

 نیا ادیفر يصدا دنیو خود از دور به شن ندازندیرا به چادر او در ن يا باکرهنبود که  يهفته ا گریکدیمشابقه با 

به دست اورد و دل نادر را  يراه دو سه بار نیاز هم زین نهیام.  نندیامدند ننش یکم سال که از شرق و غرب م زگانیدوش

شد که  یبه انان اموخته م ياو بودند که رمز نانیحال خبر چ نیها در ع نیا. نادر فرستاد  ياز دست اموختگان خود برا

شد هم حکومت  یارتباط ها باعث م نیا. از ان خبر نداشت  گریکس د چیبود و نه فرزندانش و نه ه نهیمفتاح ان نزد ام

 نهیام ییبا سفارش و رهنما يهلند یپسرش مقرب دربار نادر و هم کمپان نید حسسمنان در دست او بماند هم محم

بود  يپر مشغله ا زندگانی. رقابت کند و به داد وستد مشغول باشد  – سیانگل یهند شرق کمپانی –خود  بیبتواند با رق

 یبه ان تنوع هیروس يامپراطور نیشن یها به کرس نیبا سفر به بخارا و سمر قند و گاه دور تر از ا نهیکه در هر فرصت ام

رو  نیاز هم. که پسرانش بزرگ شوند  دید یان م رصتروزگار نادر را فقط ف. خواست  ینه ان بود که م یول دیبخش یم

 یرا به عقد او در اورد حال رانیاز دخترگان دست اموز خود ج يکه محمد حسن خان را به سمنان خواند تا دختر یشب

راست  یپادشاه يقبا نهیبود که در چشمان ام یانداز و پهلوان ریحسن خان بلند قد و کمان کش و تمحمد . داشت  گرید

مگر نه ان که نادر . شد  یو از ترس نادر شاه ظاهر نم دیبالیتاخت و م یترکمنان م انیزمان م نیدر ا. او بود  يباال رب
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بود که محمد حسن  نیا نهیام دیو نشد مصلحت د اوردیقاسم خان را فرستاد تا او را ب ریخان ام یبعد از کشتن فتحعل

خطر  ياز او بو ندیمحمد حسن خان را بب عهدیول بتینادر چون ه انستد یخان هرگز در برابر نادر شاه ظاهر نشود م

.و از جانش نخواهد گذشت دیخواهد شن

. در انداخت  يبا ساز ترکمن شورشب پس از ان که دولت مامد که با محمد حسن خان از ترکمن صحرا امده بود  ان

 یخوانند که خون در صورتشان م یهم امده شده بودند همان ها که چندان با حس و عصب م یدسته اواز خوانان باخش

خود  نهیکه ام رانینشانده بودند تا ج يان کجاوه ا يکه بر رو يشتر. ترکمنان را بر پا داشته بود  نییتمام ا نهیام.  دیدو

مناسب عروس شاه به حجله رود  یبتیهنر ها به کار برده بود با ه یفرنگ يایلباسش از سوغات روس و هداو  شیبر ارا

قلعه بردند و محمد حسن  دانیدر دست داشت به م يکه بره ا یدر حال دیبر خرقه سف دهیرا پوش رانیظهر ان روز ج. 

به دست محمد حسن خان افتاد که بر اسب  انریخان با هشت سوار همراهش از دور تاخت اورد و چون بره از بغل ج

 يهمه ارزو ها ییکه گو ستینگر یصحنه را م نیچنان ا نهیام. از همه بر خاست  ویتاخت غر یم ستادهیو ا ستادیا یم

.ندیب یخود را در ان م

حمد حسن و ترکمن چنان که رسم بود م رانیاز پ يریپ نهیام يسرا نیشاه نش شخوانیدر پ. قلعه ارام گرفت  غروب

:کالم در دست نهاد نیرا با ا رانیج

. بزنند  ششیمگذار ن. بد مپوش نان جو مخوران دست راستش در روغن زرد دست چپش در ارد گندم بگذار  راهنیپ

زر بفت بر تن  يجامه . از مال و خواسته  دیبذل کن دیچیچونان ساقه مو به هم بپ.  دیبه هم متصل شو ونجهیچونان 

 ادیو همه قلعه فر. تو را به خدا ! ماه را به تو سپردم محمد حسن خان ... بستان  ياز لبان سرخش بوسه ا. عروست کن 

.شب ارامش گرفت)) تو را به خدا (( برداشتند 

چشمه  يدل در هوا دهیچیشال ترکمن به خود پ نهیام. و برگ درختان در گوش ها نبود  میمغازله نس يجز صدا ییصدا

افروخته  یکه قراوالن در ان جا اتش دیرس یبرج قلعه سلطان يقراول خانه باال رفت و به باال ياز پله ها اق قلعه يها
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در ان جا ماند تا در  یساعت. زدند  یم یدم از تجل یان ستارگان انیاسمان چشم دوخت که از م یاهیاز ان جا به س. بودند 

 یب ينفس کرد به خوار یتا ان که تو را ب. ا هست که نکرده ام پسرت را عروس کردم اما هنوز کار ه دیدل به خان بگو

.میا یتا اوازه پسرانت را در جهان سر ندهم نزد تو نم. از من دور باد  ينفس نکنم شاد

 داریدر خواجه نفس به د نهیسال بعد که ام. نطفه بست  رانیمحمد از صلب محمد حسن خان در بطن ج یشب نیچن در

محمد : لب او را صدا کرد  ریز نهیام. گذاشت  نهیام يپسر را در بغل داشت و در دست ها نیا رانیفرزند خود رفت ج

 یرنگ نم کی: به لبخند گفت  رانیج. کبود  دیشا يسترسبز اما خاک ي رهیداشت از ت بیغر یچشمان طفل رنگ! خان 

.از عسل دارد یگاه در شب رنگشود به رنگ چشمان شما  یم اهیس اهیس یگاه حت. است  یماند هر دم به رنگ

در ان موج  دید رانیوج.  دیخود کش يو به موها دیدستان کوچک محمد را در دستان خود گرفت و ان ها را بوس نهیام

.سال سلطنت نادر بود نیسوم نیو ا.  دهیشبق چند تار نقره خز

حکومت خود  یو از هر جا به کرس. کشت  یگرفت و م یتاخت م یارام نبود م ینادر دم. گذشت  گرید یسال سه

 نیاز ا یکیتاخت در  یو م دیرس یم یکی یگرفت و دوباره خبر از سر کش یارام م يگشت و چند روز یخراسان باز م

بود که نادر از داغستان باز  یو ان زمان. مجبور نشود  انداشت هر گز به  دیافتاد که ام يبه کار نهیباز گشت ها بود که ام

همراه بود به  ییایبا هدا شهیمادر را که مانند هم يو نامه  دیادب بوس نیشد زم ابیخان شرف نید حسگشته بود محم

((  دیخان پرس نیدر خاطرش امده از محمد حس يزیچ یینادر شاه هنوز مهر بر نگرفته گو. کرد  میحضور شاه تقد

((روز ها کجا هستند ؟ نیا هینواب عل

!به سمنان: نادر داشت با تواضع تمام پاسخ داد  اتیکه به خلق ییبا اشنا نیحس محمد

پس رو به ... فرمان کند  سیسپرد و گفت لشکر نو یشد و ان را به قوللر اغاس رهیخ نهیام يبر متن نامه  یلحظات نادر

 خبر بده که هیبه سمنان بفرست و به نواب عل يبود گفت هم اکنون قاصد ستادهیا نهیخان که دست به س نیمحمد حس

بعد !  میشو یماه مهمان نا خوانده م کیو  میرو یلشکر به سمنان م مجا نباشد ما خود با تما نیدر ا گریاگر تا سه روز د
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خان دانست کار به سامان  نیمحمد حس. از شاه خنده سر دادند  دیبه تقل زیحاضران ن.  دیچیقهقهه اش در تاالر پ يصدا

.کرد و عقب عقب رفت یمیاست تعظ

با قاتل شوهر خود چشم  نهیتا ان روز ام. دشمن خود رو در رو قرار داد  نیود که سر نوشت نادر را ثابت قدم ترب نیچن

فقط از اصطبل خود سه اسب .  تیپر اهم نیچن يدارید يبرا ندیبب یتا تدارک افتیفرصت ن نهیام. در چشم نشده بود 

و با . حرکت داد  زیشاعر را ن یشهاب سمنان رزایو م دیبرگز بودند کتایکه در پرش و شتاب  افتهی تیترب لیترکمن اص

را  ياز مادر خواسته بود لحظه ا يخان در نامه ا نیمحمد حس. خراسان شد  یو نوکران خود راه مگانینفر از ند ستیب

 یگاه فتحعلارام هخبوشان زد ان جا ک یچنان که عادت او بود قبل از ورود به مشهد راه نهیهمه ام نیبا ا. هدر ندهد 

با  دارید يگرفت قصد ان داشت تا از شوهرش برا یاز فلک اجازت نم مانشیعقل و ا يانگار که او به توال. خان بود 

خان  نیکه نادر به محمد حس يپسرش فرود امد خانه ا نیمحمد حس يدر ورود به مشهد در خانه .  ردیقاتل او اجازه بگ

به  نهیبعد از ورود گرز دار نادر وارد شد و در رکاب ام یساعت. داده بود  نتیود زخ يایاان را با هد نهیبود و ام دهیبخش

خواستند  یم)) دور شو ((  ادیکردند و با فر یم یبر ان نشسته بود همراه نهیرا که ام يدر راه قراوالن کجاوه ا. راه افتاد 

.سلطنت است انوادهاز خ دیپا یخود اطراف را م يکه از پشت روبنده  ینشان دهند زن

از  اهیس يچکمه ا دیپر ریاز ان که قراوالن به صف شوند از کجاوه به ز شیچنان که عادت او بود پ نهیمقابل کاخ ام در

نقره کوب را بر  يها نیز. پوشاند  ینازکش را م ياز خز هشتر خان دست ها یچرم سخت ترکمن بر پا داشت و پوست

از همه محمد  شیامد پ یپشت سر م یشهاب سمنان رزایم.  دندستوار کرده بوزر کش را بر ان ا راقیاسب ها بسته و 

.دیمادر را پوش اهیس يردا يو در حضور قراوالن خم زد و پا دیخان جلو دو نیحس

مرخص خواهند شد  ایدانستند که ا یکه در حضور نادر شاه بودند نم یاجودان ها و سر داران. زنان معمول نبود  یابیشرف

قصد داشت ان زن دالور را به رخ ان ها  یینادر گو. مر خص نشدند .  افتیکه ارزو داشتند اذن حضور خواهند  چنان ای

.بکشد
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 دید یبلند م يبعد روبنده از رخ بر داشت نادر فقط قد يفقط سر خم زد و لحظه ا نهیظاهر شدن نادر در تاالر ام با

رد و بدل  یاز ان که کالم شیپ. به او  رهیبرج وقار خ نیاز ا یهبانبه رنگ شب به نگ یو چشمان اهیس یدر حجاب دهیپوش

با او . و به خاك افتاد تا صحنه را چنان کند که معمول شاهان بود  تجلو گذاش یشهاب قدم رزایم نهیشود به اشاره ام

دوخته بود  نیچشم به زم نهیام. هم به خاك افتادند و به اشاره نادر بر خاستند  نهیهمراهان ام گریخان و د نیمحمد حس

 دهیشهاب قص رزایم. لب پنهان دارد و خود را ارام جلوه دهد  ریز ییان را با دعا دیکوش یبود که م ییو در دلش غوغا

 ینم يغول افشار نیا یشد که زبانش به مداح نهیاو زبان ام. بلند خواند  يرا که در وصف نادر سروده بود با صدا يا

 رونیرا نشان داد که ب یشکشیترکمن پ يخان اسب ها نیسپس محمد حس. ال نثار شاعر کرد نادر چند سکه ط. گشت 

 ي دهید میاسبان تعل يتماشا يبرا رانینادر و ام. افتاب درخشان بود  ریدر ز راقشانیو  نیجنباندند و ز یاز تاالر سر م

برگشتند و نادر در  انیگو نیتا ان جمع تحس دینچرخ یبود حت ستادهیا یهمچنان ستون نهیام. ترکمن به جلو در رفتند 

.است دهیرس نهیگوش ام هدانست ب یخود را دامه داد که م شیدو روز پ ي بهیو مطا ستادیخود ا يجا

تاب مهمان نداشتند ؟ هیعل نواب

زبان او شد که  شهاب رزایم نهیبه اشاره ام گریاما بار د.  دیبگو يزیچ نهیاشکارا معذب بود و در انتظار ان که ام نادر

او را  يو اسمان سفره  نیخانه شاه است که زم رانیا يمضمون که همه جا نیباب سروده بود با ا نیدر ا يا دهیقص

. تعارف کرد  نهیتاالر را به ام يدر باال يبر تخت خود نشست و صفه ا تداد و رف ينادر باز هم صله ا. کنند  یم نیرنگ

و  نکیاز قطاب و باقلوا و رنگ اتیاز انواع حلو یوارد شد و مجمع يدند غالم بچه ابو ستادهیهمه ا گرانیو د رانیام

حرم نادر  خاتون گمیب هیراض يبه زعفران و گردو اغشته در مقابل نادر گرفت که از اندرون سفره خانه  يخرما

او را به عقد  شیسال پ پانزده نهیبود که ام نیهمان دختر شاه سلطان حس گمیب هیراض. شده بود  دارید نیا شکشیپ

 هیراض. شده بود  يشاه صفو ياالمرا ریخان ام یفتحعل يلقب داشت و به جا یکه او طهماسب قل یدر زمان. نادر دراورد 

... پسرش نصر ا. نادر اورده بود  يپسر و دو دختر برا کیاز ان با خبر بود  نهیام که یزمان با همه دلخون نیدر ا گمیب
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 یرفت و فتوحات م یاز جانب پدر به اطراف م دهیسپاه رس یبه فرمانده ینادر بود و در نوجوان يکرده  زیعز رزایم

.شد یخوانده م عهدیکرد و ول

...و نصر ا ینادر و دو پسرش رضا قل يبود برا یشکشیپ قتیاورده بود در حق نهیاسب ترکمن چشم نواز که ام سه

 گمیب هیراض یارسال يمجموعه  يها ینیریاز ش يبه در اورد و دانه ا یانخز هشتر خ انیدست ها را از م نهیکه ام چندان

:نادر به صدا در امد. مجلس شکست  خیرا در دهان نهاد 

همچون هند و  زیکرده اند و هم اکنون ان سامان ن رانیخاك ا مهیمستحضر است که سپاه ما داغستان را ضم هیعل نواب

.ندیخراجگذار ما نیالنهر نیب يها نیو سرزم نیافغان و مسقط و بحر

:خود به صدا در امد نهینخست بار ام يبرا و

.هم بلند تر است نیشاهنشاه از ا بخت

:زد و ادامه داد يلبخند نادر

از ان ها گذشته خود را به  میاست در مقابل ما قرار دارند قصد دار یان زن دهیروس ها و امپراطورشان که شن نکیا

.میف برسانپر بر يها نیسرزم

:چندان که نادر به ناچار گفت. داد  یگذشت که با سکوت گوش م یم نهیدر سر ام چه

؟ دینظر دار چه

.ستندیدر هم نگر يو حاضران لحظه ا رانیکالمش چنان محکم بود که ام. خود را وارد اورد  نیضربه سنگ نهیام

دانم یبه صالح نم نه

.بود که ان را شکست نهیفقط ام نیکستن ان را نداشت اقصد ش یدر تاالر افتاد که کس یسکوت

 یساز ها و زنبورکچ یان که امپراطور بزرك روس ان ها را متحد گرداند و کارخانه ها و تو پ ساز ها و کشت شازیپ اگر

 ياست فتح روسستان با همت وال وروپیها و مکاتب بزرگ بر پا گرداند و شهر سن پطرز بورغ را بسازد که رشک 
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پرست و شکمباره که  ایحاکمان دن يما به بد کار. ان ها فرسنگ ها جلو افتاده اند  نکیا. ممکن بود  یشاهنشاه به اسان

 يمغول را از چهره  یرانیهنوز و.  میبر پا نداشته ا يدانستند هنوز شهر ینم يکار يو شراب خوار يجز حرمسرادار

 نیهنوز خوات. ها هستند  غولهیمردمان ما هنوز در ب يعلما و هنر میرهنوز مکاتب ندا میابادمان پاك نکرده ا يشهر ها

...دانند یم يدارند و نه دالور ينه سوار. ما محصورند  يها نیدر سر زم

و چون  ندیرا در او بب شیچشمان خود را به نادر دوخت تا اثر گفته ها نهیام. بر تاالر افتاد  شیتر از پ نیسنگ یسکوت باز

:به نادر داد دانیبار م نیدارد ا دنیشن تینوز ظرفکه ه افتیدر

؟ دیا دهیشن وروپیبا سوئد و  انیساله روس زدهیس ياز جنگ ها شاهنشاه

:ارام پاسخ داد نادر

ام مکتب  دهیشن.  دیدار یولیدر روسستان عالقه و ت هینواب عل. ها گفته است  تیحکا یروس بعض یلچیا نیکالوشک نیا

پراطور را از ان نواب است ؟در شهر ام مانیتی

:ان که تعجب زده اطالعات نادر شود ارام و سرد پاسخ داد یب نهیام

خود  يمسلمان سردار امپراطور ان را برا یلفسکیام در شهر پطرزبورگ که اسماع دهیخر يبخت بلند شاهنشاه قصر به

شوند  یم ينگهدار میتیپدر و  یب نین خواتدهم که در ا یشهر م مانیتیمکتب  يمنات برا 1000ساخته بود و هر سال 

شود که  یشاه م میجا تقد کیو همه . دار من است  اجارهاز سرداران روس  یکیام که  دهیخر زیکوچک ن یجز ان ملک

.کنم یروسستان برابر نم يوجب از سمنان را با همه  کی

که در امالك  یقزاق ها داشت و نفت و روغن هم که در خاك ییاز معدن طال نهیخان در انتظار بود که ام نیحس محمد

 نهیاما ام.  دیبگو يزیشد و مادرش در ان کار هم دستس داشت چ یم افتیمازندران  يایترك ها و ترکمنان کنار در

:فقط گفت

ه اذن و ب وروپیان ها با روس و  یهم معامله دارم و کمپان انیکه به بخت بلند شاه با هلند ستینظر شاهنشاه پنهان ن از
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.در داد و ستد است رانیا يها نیشاهنشاه در سرز م

:گشود بهیباز لب به مطا نادر

...اگر ستندیهم محصور حرم ن رانیا نیپس خوات یو سلطنت دیدار يخود در هفت عالم اقتدار نواب

:که دیسخن او را بر نهیام

.شوم رایذسمنان پ یدر قلعه سلطان يباك اگر نتوانم شاهنشاه را دو روز چه

حرم به مناظره او با شاه گوش سپرده اند و  نیدانست که خوات نهیام. خنده از تاالر و از پشت پرده بلند شد  يصدا و

.شادمانند

تا به  دیپرس نیو روابط او با کاتر ریبا پطر کب نهیام داریدهد از د انیگفتگو را پا نیسر ان نداشت که ا ییکه گو نادر

را سر ان  یگفت و کس یارام و مختصر باز م نهیام. نشسته بود  هیروس يدر ان زمان بر تخت امپراطورکه  دیرس زابتیال

:دینادر پرس ات. است  کینبود که وقت نماز و ناهار نزد

؟ دیدان یزبان چند ملت را م هیعل نواب

:پاسخ داد نهیام

اما زبان دلم هماناست . بود و زبان روس ها و ترك ها را  ستهیز ییدر دربار لو یانیدانم که پدرم سال یفرنگان را م زبان

کنم از  یم تیو شکا. کنم  یناله م مینماز با ان با خدا یکه هر روز پنج بار در پ یو زبان میگو یبا شاهنشاه م نکیکه ا

....کنم یو دعا م. بندگان ستمکارش 

هم از پشت  يا هیگر يچه رسد که صدا.  دیود لرزب ستادهیا نهیخان که همچنان دست به س نیفقرات محمد حس ستون

.که نادر برخاست. پرده بلند شد 

ان  يبود که فردا یامیکردند پ یان را بر جان خود احساس م ینیکس سنگ نیکه چند رینفس گ نیچن يدارید حاصل

بخرد تا در  یالمال پنج کشت تیب نهیداند به هز یخواست تا از هر کجا که صالح م ینادر از او م.  دیرس نهیروز به ام
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داد  یم تیو به او مامور. بود  ازمندیو ترکمنان بدان ن انیاغی کوبسر  يکه برا دیرا به کار ا يمازندران ناوگان و يایدر

سه افسر روس هم  منتیو به م. به او برساند  يبرود و نامه ا هیروس سیامپراطور داریبه د نیالعابد نیز رزایکه همراه م

.انان را به سن پطرزبورك ببرد نهیشدند تا ام ینادر شده بودند ازاد م ریاغستان اسکه در د

. نبود  يخبر شادمانه ا نهیام يهمه برا نیاما ا. رفت  یشد که به سفارت م یم رانیا خیدر تار یزن نیاو نخست قتیحق در

که در حرم نادر  گمیو فاطمه ب گمیب هیز ها راضبود که چند روز بعد افتاد در ان رو یکرد اتفاق یان چه دل او را روشن م

امدند و او خود هر شب به حرم  یم نهیام دارینادر به د يزنان بزرگان اردو.  دندها دا یبودند مهمان یو فرزندش رضا قل

 حرم به ي هیدر زاو یشدند ساعت یامدند و از کرمش بر خوردار م یگردش م ازمندانیرفت و پس از ان ن یضامن اهو م

 نیخان که در ا یعلقاجار پسر عم فتح گیخبر داد که محمد ب یشب وقت بر گشت رضا قل کی. نشست  یمناجات م

حاکمان راه  يکه نادر برا ینیبا احکام و فرام دیا یم گرید ینادر و محرم او بود ساعت يقراوالن سرا پرده  سیزمان رئ

تا  افتیو وقت رفتن فرصت  دیرس گیکنند محمد ب ییرایپذ همه جا از او هیبه روس نهیصادرکرده بود که در سفر ام

.برساند نهیدل خود را به ام امیپ بشنوداو را  يصدا یبدون ان که گوش

؟ مانندینواب سر عهد و پ ایا

 گیمحمد ب.  دیخواهد شن يگفت خبر یدر درونش م يزیقلبش به تپش افتاده بود چ.  ستیمتعجب به او نگر نهیام

:دادقاجار ادامه 

.دیداد يروز در حضور شاه طهماسب وعده ا ان

به  ادیهر ان چه را به فر يگذشت انگار در لحظه ا یاز ان روز هفده سال م. بست  يخود را لحظه ا اهیس يچشم ها نهیام

 يخانه فقط به  میگو یفامش م(( ... را  نانهیخشمگ يان گفتگو انیگفته بود در نظر اورد و پا يشاه جوان بد عهد صفو

((بستاندگناه  یخواهم رفت که تقاص از قاتل ان ب یکس

...مانمیبر سر پ مانمیسر پ بر
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جدهمیه فصل

 یرسم یلچیا نیالعابد نیز رزایداشت م اریدر ان جا دوستان بس. نادر به سن پطرزبورگ رفت  يبه سفارت از سو نهیام

 یگزارش نهیام یینفوذ و کار گشا تیو درا يروز از سخنورهر چند  رتیروانه شده بود به ح نهیام تینادر که در مع

بسته  شیبه رو يدر چیشد ه یجمع م یبا گشاده دست یکه وقت نهیام تیو درا اقتیهمه شرح ل. فرستاد  ینادر م يبرا

 نیا دیوبه رجال و دولتمردان روس بگ یلنکران نیالعابد نیز رزایتا م دیره بگشا ستیبا یم نهیکه ام یمهم امیپ. نبود 

به بوسفر  وانندرا چنان سر کوب کند که روس ها بت یمازندران عثمان يایبود که نادر اماده است در مقابل تسلط بر در

 يکار. به اجازه چند ساله  یخواست حت یم یکار فقط کشت نینادر در مقابل ا. ازاد برسند  يایو از ان سو به در ابندیراه 

نداشت که نادر در اطراف خزر  تیهم رضا نهینادر پنهان بود که ام یلچیاز نظر ا. دادند  یکه روس ها به ان تن نم

 موتی انیکه مدام از استر اباد به م دیپسند یحال روش محمد حسن خان را هم نم نیدر ع ماا. کند  دایپ یمحکم گاهیپا

.شدند یدماغ نادر م يساخت و مو یها م یرفت و در ان جا با لزگ یم

کرد خبر  یکه تصور م یو گهگاه در حضور کسان. اورد  یاز محمد حسن خان در جمع نم ینام چیبود که ه یلدو سا نهیام

و در ان جا  ختهیجنگل گر انیخبر است و محمد حسن خان به م یکه از محمد حسن خان ب دینال یرسانند م یبه نادر م

در هشتر خان .  دیرس یبود که دست نادر به او نم ییاخان در ج سننبود و محمد ح نیاما چن. و تنها و در انزواست  کهی

قلعه اوالد  کیدوران نبود که نزد نیدر هم ایا. رساند  یترکمن ها م انیخود را به م یو از ان جا هر از گاه با کشت. 

سوم  دوم و گلولهکه پشت سر نادر بود  رزایم یبهت رضا قل انیجنگل دست نادر را شکافت و در م انیاز م يگلوله ا

 ياثر یجنگل تاختند ول انیو محافظان نادر چون دانستند شاه زنده است به م رزایم یرضا قل. اسب نادر را از پا در اورد 

را به  گرشیپسر د رزایم... معزول کرده و نصر ا يعهدیرا از ول یبود که نادر رضا قل یزمان نیا. نشد  دایانداز پ ریاز ت

.  ردیبرد که نکند خواسته باشد انتقام از پدر بگ یلحظات اول حادثه نادر گمان بد به رضا قلاز همان . او نشانده بود  يجا
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.داشت یکه با نادر پدر کشتگ فتادیخان قاجار ن یبه فکر محمد حسن خان پسر فتحعل یرو کس نیاز هم

 ریرا دستگ یکیعلق کنند را به پسر خود مت يعهدیخواستند ول ینادر که هر کدام م يماه بعد به توطئه زن ها چند

فرزند داد و  تیبه محکوم ينادر را يمواجهه حضور کیدر . گرفته است  رزایم یکردند که اعتراف کرد پول از رضا قل

.نادر فرمان داد تا او را کور کردند ندان داشت که گردنش را بزن ياستدعا یکه رضا قل یدر حال

 ریپطر کب یبار نادر چقدر او به دانستن زندگ نیو اخر نیاول داریکه در ان داورد  ادیبه  دیرا شن تیحکا نیچون ا نهیام

 زین هیامپراطور روس. شد  هینادر به پطر شب یبخش از زندگان نیعجبا ا.  دیپرس یاو م يدر باره  نهیعالقه مند بود و از ام

 بیترت نیپنهان کشت و به ا را خلع کرد و در يو يحضور ییباز جو کیپسرش بد گمان شد و بعد از  سیبه الکس

اما . ساخته شد ... به دست مادر نصر ا یدانست کار رضا قل یم نهیام. او شد  نیالسلطنه و جانش بیهمسرش نا نیکاتر

 وانینماند به ح کینام ن ریرگان پادشاه د گرید رزایم یتفاوت نادر و پطر در ان جا بود که نادر بعد از کور کردن رضا قل

است در  کیداستان نزد انیدانست پا یکه م نهیام. نبود  دیخود ام يرا در کنار او به فردا ید که کسش لیتبد یسبع

.از مشهد دور کرد و او را به سمنان برد و با خود نگهداشت زیپسر کوچک خود را ن هیبازگشت از روس

و  یکه در دوران دوست یینگ هااز ج یکیخان در  نیمحمد حس. بر او گذشت  گرید یتیدوران بود که حکا نیدر ا و

 یزند به زن لیاز ا يان حدود را سر کوب کند دختر انیاغیهمراه فرزند نادر به فارس رفت تا  رزایم یبا رضا قل یکینزد

زد که به دستور نادر در  وندیزند پ يرا با لر ها نهیوصلت ام نیا. رفت  رزایم یبه حرم رضا قل زیگرفت که خواهر او ن

. نادر را به عهده داشت  انیاز سپاه يدسته ا یخان که فرمانده مید و سرانشان در رکاب نادر و از جمله کربودن ریمال

کرد و  يخواستگار نهیخان او را از ام میکر. بود  يهمراه و زین جهیبه مشهد که دخترش خد نهیام ياز سفر ها یکیدر 

 یم نهیخان از ان مردان بود که ام میکر. افقت کرد شناخت مو یو حسن خلق م يخان را به دالور میکه کر نهیام

 يا هیزیرا با جه جهیو خد. تن به وصلت دردانه خود با او داد  تیرو با رضا نیهم از ا. مرد زور بازو و عقل  دیپسند

که  افتیر و خب. مهمان انان شد  يچند روز ریلر ها در مال انیبعد در م يچند زیخود ن ادبه خانه او فرست یدنیمجلل و د
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در رنج  زیکشند و قابل تصور است که باز ماندگان نادر از انان ن یم یهستند که کباده پادشاه یکسان زیدر ان جا ن

.خواهند بود

محمد پسر بزرگ محمد  انشانیکه از م ستیز یم یینوه ها انیتنها بود در جمع خانواده خود در م نهیدر سمنان ام نکیا

 ارانی يپنهان بود که از سو ییایهدا انیو در م دیرس یکه از خراسان م ياخبار.  نهیعالقه ام بود و مورد کهیحسن خان 

که از هند اورده  يعلو میمانند حک.  ختندیگر یاز او م بانیبود چندان که طب مارینادر ب. شد  یفرستاده م نهیام انیو فدائ

کشت چاره  یرا م انیمدام اطرف یاز کور کردن رضا قل که بعد يدرد ان غول افشار نیتسک يهم برا یفرنگ میحک. بود 

زد از اطاعت نادر  یخان برادر زاده نادر که شاه افشار مدام سر کوفت او را به فرزندان م یقلیعل انیم نیدر ا. نبود  ریپذ

کند  یفتح م تواند جهان را یکرد اگر بخواهد م ینادر که تصور م.  دیبود که به او رس يخبر نیسخت تر نیو ا دیچیپ

 یم هیمحمود افغان شب يروز ها نیدر او هام گرفتار امده به اخر نکیرا شکست داد ا یچنان که هند را گرفت و عثمان

شراب مدام . داد و شراب  یم نیکه از هند اورده بود به او تسک یجواهرات نهیو گنج يفقط سر زدن به کالت نادر. شد 

که نادر در تن  یبه زخم هولناک بانیطب. و درد و باز شراب  یمانیو پش یبح بد حالو فردا ص. غضب  ریو احضار م یو مست

کرد و اغا  یطلب م گرید يباکره ا رینا پذ يریس یوانیح اناو چون یبر حذر داشته بودند ول یداشت او را از همخوابگ

افتاد و به صف اهل حرم  یم نادر مدو شب از چش یکیکردند که بعد از  یرا نشان م يها و مامورانشان مدام دختر یباج

او بر مزار  اتها کشاندن او به عتبات و مناج ازیدعا ها و نذر ها و ن. شماره شان از دست رفته بود  گریکه د وستیپ یم

 ینفس فیو طوا التیو باز نادر به خراسان بر گشت و ا.  دینبخش يکدام اثر چیه دانیمومنان و در بار گاه ساالر شه ریام

خبر دادند که از  نانیداشت که خبر چ یلشکر کش الیخ. کردند  انیقوچان طغ يبا ر کرد ها نیا.  دندیکش یاحتبه ر

.در ارتباطند شیاغیزاده  برادر یقلیبا عل یاو کسان ياهل اردو

بستر  شد جز ان شب که شراب و خفتن در یم دهیبود که مدام از سرا پرده او شن ییصدا نیا! غضب  ریم... غضب  ریم

رود  یرا در خوف مرگ نشانده و م ییغافل که اردو. حکم بازش داشت  يکه گرفته بود از اجرا يتازه ا يسویهمسر ع
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.که بخوابد

 کیافشار و قوچه ب کیقاجار صالح ب کیاش قطع نشده بود که محمد ب يسویپچ پچ درون چادر او و نو عروس ع هنوز

 يشب با بلند شدن صدا يها مهین. کنند  یشدستیشدند که پ مانیبودند هم پ نادر انیکه هر سه از سران سپاه و فدائ

سحر .  دندیرا که سر شب قصد تاراج داشت بر يان هر سه بود انان سر فیشد حر یم داریکه اگر ب يویخس خس د

.گه نه تن سر نه سر تاج داشت

 یدر درون اردو افتاد که کس یهان چنان اشوبسحر گا. که همواره همراهش بود همان شبانه تاراج شد  ينادر نهیگنج

سر ان  يکه در جستجو یشد خود را کشت و کس دهیکه نادر در بسترش سر بر یکه چگونه ستاره نو عروس دیند

تمام منطقه و شبه  یقدرت و دوازده سال پادشاه سالکه در هفده  یعزادار و ماتم زده شاه یکس.  امدیتاجدار هم بر ن

جنگ  يتاخته بود و در سر هوا نیتا دروازه چ یتا دروازه اروپا و از جهت یینادر از سو. ر شده بود نشد قاره هند را مسخ

با مرگش .  دیبود که هجده پادشاه را به زانو در اورد و ده ها خان مقتدر را به بند کش یکس. روس داشت  يبا امپراطور

عمر به مردم روا  انیکه در پا یاز اثر دو سه سال ظلم و ستم. د نشده بو دهیاز ان د شیبود که پ رانیدر انتظار ا یاشوب

ها  نهیخز. رفت و یدار م يسر ها که به باال دندیمردم بر ماموران و حاکمان او شور دیداشت خبر مرگش به هر جا رس

.شد یبود که تاراج م

رفت و هم در مشهد تا غروب از ان  یم او هر کجا يکه در اطراف نادر داشت و در اردو ینانیبا همه خبر چ نهیام اما

.حادثه با خبر نشد

که محمد  دندیو شن دندیقراوالن اسم شب پرس. سمنان را کوفت  یدر قلعه سلطان یکیبر عالم نشسته بود که  یاهیس

ه سوار که ان قجر با دو س دیبرج رفت و د يخود به باال نهیام. اورده است  یامیخان پ نیمحمد حس يعمو زاده برا کیب

.دروازه گشوده شد. امده است 

که به  يخبر. دارد و هم خبر را برساند  میرا که سهم برده بود تقد ينادر نهیامده بود تا هم ان بخش از خز کیب محمد
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.باال پوش پوست خود به لرزه افتاد ریان زن در ز دنیشن

؟ ییگو یم بهیشب مطا مهین.  کیب محمد

.بودخان  نیمحمد حس يصدا نیا

.فتدیب ابیکه اب ها از اس دیمرا پناه ده يامده ام تا دو سه روز.  نه

:متفکرانه و ارام گفت نهیام

.نبود رانیا يقلعه در همه  نیارام تر از ا ییجا یعنی

دستور  نهیام.  ندیعمو زاده تدارك ب يبرا ییخان رفت تا سواران همراه خان قاجار را سامان دهد و جا نیحس محمد

:بر خاست کیمحمد ب يدانست فکرش را در کجا متمرکز کند که صدا یو خود نم اورندیب ییداده بود تا غذا

.مطمئن تر داشتم يخود جا لیا انیامده ام و گرنه در م یطلب يبرا من

:دیپرس نهیام

؟ طلب

.راها کرد وسط تاالررا که در دست داشت گشود و ان را  يبند توبره ا يگفت ار یهمچنان که م کیمحمد ب و

برد  کیبر گرفت و نزد واریمشعل را از د کیمحمد ب. امد  یبه چشم نم یاهیکه در س دیدو رونیغلطان از ان ب جسمس

.سر نادر افشار. بود با خون تازه  يسر.  دیکش یغیاز وحشت ج اریاخت یب نهیام. 

:افتیرا در  امیپ نهیام

...تو او را... تو او را  مگر

.یحاال نوبت توست که به وعده ات عمل کن. خان را گرفتم  یانتقام فتحعل.  دمیمن او را سر بر هبل

. جان دوخته شد  یهم به ان سر ب گرید یچشمان فتدیرا نگاه بدان ن یسر را به توبره بر گرداند که کس کیمحمد ب تا

از سنش که نه ساله بود نشان  شترید بلند که بو ق کیبار یپسرک. زد  یکه در شعله مشعل به سبز م يخاکستر یچشمان
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. اقا محمد خان . محمد خان . محمد است : گفت  کیپرسان محمد ب هاو را در اغوش گرفت و در پاسخ نگا نهیام. داد  یم

.فرزند محمد حسن

.نبود یقاجار از نگاه کودك تکان خورد در نگاه او از ترس نشان خان

نوزدهم فصل

که به قدرت نادر  ییدسته ها. روز در همه جان هم افتادند  کیدر . شد  داریاو پد يدر اردو یرج و مرجمرگ نادر ه با

 نیقاتل یتنها سوگوار نادر ازاد خان افغان سردار او بود که در پ.  دندیبرگز یراه کیفرمان او گرد امده بودند هر  ریز

را که به زور  لیرفت و ا ریخود ابتدا به خرسان و پس از ان به مال انیبا سپاه ندخان ز میسر داران کر گریاز د. او افتاد 

پس از دو  کیمحمد ب. بزرگ داشت  یالیفارس نهاد او در سر خ ينادر از فارس کنده شده بودند گرد اورد و رو به سو

استر اباد شد او  یهقجر را يها مناز ترک يفرستاد و با لشکر امیخود پ ارانی يسمنان بود برا یروز که در قلعه سلطان

حکومت استر ابد  یدر کرس يهنوز و. اورد  یدر م ياز نادر شاه داشت که استر اباد را تحت حکم و یهم فرمان شیاز پ

او به . فرصت بود  نیسلطنت داشت و سال ها منتظر ا الیجا محکم نکرده بود که با محمد حسن خان رو به رو شد که خ

.کرد یاکتفا نم رانیا یتمام تجز سلطن زیچ چیه

خان برادر زاده نادر در خراسان بر تخت نشست و به نام عادل شاه خطبه خواند و  یقلیعل ندیتا به خود ا یجمع مدع نیا

. و ان رفتند  نیبه خانه ا يریفقط دختر جوان او به اس. پر تعداد نادر را از زن و مرد سر زد  يتمام خانواده  يدر روز

.با دست خود کشت زیو او را ن دیفرزند کور نادر چشم نپوش رزایم یا قلاز رض یخان حت یقلیعل

. کرده بودند تکرار شد  هیکه محمود و اشرف افغان از صفو یسال قتل عام ستیحدود ب يدر فاصله ا گریبار د کی

 فرزند رضا قلی – زنده گذاشته شد رزایتمام اوالد نادر فقط شاهرخ م انیاز م. سلسله افشار با مرگ نادر گسسته شد 

شاهرخ را از مرگ  نیخان بر او دلبسته است و هم یقلیدختر عل ندگفت یرو بود و م بایز که جوانی – گمیب هیو راض رزایم
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محمد حسن خان از استر اباد به . را گرفته بود  جانیدر همان زمان که ازاد خان افغان سر بر افراشته و اذربا. نجات داد 

پا داشته بودند  رعلم استقالل ب –در اصفهان  ياریخان بخت مرداناز جمله علی –نادر  یمحل حاکمان دهیرس النیگ

را باز پس  هیمانیبرده بغداد و بصره و سل ادیبا نادر را از  مانیها پ یگرجستان را از ان خود کرده عثمان وسیهراکل

فقط در ) عادل شاه افشار ( خان  یقلیعل. ده بودند به نام ازاد خان خطبه خوانده ش زیگرفته بودند در قند هار و الهور ن

او . دانست  یمفتاح ورود به کالت را نم یمدفون شده بود و جز نادر کس يکه در کالت نادر بودنادر  نهیگنج شهیاند

 يکار گشودن دروازه ها. شود  روزیپ انیخواهد توانست بر تمام مدع يگنج افسانه ا نیباور داشت که با تسلط بر ا

ماه تالش و شکنجه و قتل ده ها نگهبان  کیجهان بود بعد از  يمعمار ياز شاهکار ها یکیکه خود  يکالت نادر نیسنگ

. اورد  یسر بر م یکیمدت در کالت بود و غافل که از هر سو  نیعادلشاه در همه ا. ممکن شد  قیبا انفجار و زور و منجن

.نخواهد داشت شیبزرگ در پ یمدع یبر داشتن افشار تا مدت انیمبود که با کشتن اوالد نادر و از  نیباور او ا

در  نهیگنج. نبود  رانیموجود در ا ییتنها دارا نیبود اما ا يجواهرات نادر در کالت نادر يافسانه ا يمجموعه  گرچه

برده بودند  متیبه غن همراه او نهیو ان چه قاتالن نادر از گنج دیبه حساب ا یبزرگ ییتوانست دارا یخود م نهیام اریاخت

.بود يهر کدام در گوشه ا زین

او که . افتاد تا به استر اباد برود  یبه دعوت او به راه م کیماه بعد از رفتن محمد ب کی دیکه به او رس یبا گنج نهیام

 يو به خانه  شد یاستر اباد م یکه بسته بود راه يوفا به عهد يبرا دیبا نکیا دید یم رانیا يخود را ملکه  يروزگار

 ینبود اما عهد شکن یچون او خوش الحان يقفس سزا نیچن. رفت  یم دانست یکه خود را حاکم استر اباد م کیمحمد ب

بر کند ؟ هر چه  یاستر اباد با خشونت یبود که عمو زاده را از کرس نهیمحمد حسن خان به اشاره ام ایتوانست ا یهم نم

گون  گریاسمان بود و د يقضا. شد  رینگیافتاد و فلج و زم نیراه از اسب به زم محمد حسن خان در ریاس کیبود محمد ب

.به او گفته بود نهیقبل در پاسخ سئوال و فال ام يچند رازیشد همان که خواجه ش ینم

 یمحمد خان نوه اش که همدم اوست در شادمان. امدند  یم شوازیبه پ يرا چونان ملکه ا نهیاق قلعه ترکمنان ام در
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محمد حسن خان خود به تصرف دامغان رفته و در اق . که خانزاده است  دینما یم يانداز ریو ت يرکمنان با اسب سوارت

اما . است  شیفرزند خو يتماشاگر هنر ها نهیدر کنار ام رانیدر عوض ج.  ندیفرزند را بب يکه هنر ها ستیقلعه ن

شب ورود او به اق  نیاو در هر جنگ فاتح اند اما در دوم انیگردد سپاه یمحمد حسن خان سر انجام فاتح و مغرور بر م

مشهد را  یعنی رانیا انیعیانان تمنا دارند که قبله دوم ش. خوانند  یکه شاهش م ندیا یاو م داریترکمن به د خیقلعه مشا

هرات پس دست انداختن به جواهرات نادر است و حمله به قند هار و  شهیمحمد حسن خان خود در اند. فتح کند 

که محمد حسن خان بتواند به خراسان دست  ندیب یهنوز زود م نهیام. خرد  یاستر اباد را به جان م ونیدعوت روحان

. شوند  فیرا بدرند و خون هم را بمکند و ضع گریکدیتخت نادر  انیدر انتظار بماند که مدع دیمعتقد است که او با ابدی

در سر داشت که  شیپ ياو از مدت ها. دور است  يپا در راه سفر نهیند که امافت یمادر و فرزند به گفتگو م یدر حال

. با خود همراه کند  زیو سر ان دارد که محمد خان را ن. شود  وروپی یبه سن پطرزبورگ کند و از ان جا راه يسفر

س دست به دامان شوهر خود پ. . مخالفت کند و او را از بردن محمد خان باز دارد  نهیکه با ام ستیرا توان ان ن رانیج

.زند یم

را با جمع  نهیاماده تا ام ینقلیحس جیدر خل یروس ياجاره ا یگرد امده اماده حمله به خراسان است و کشت يلشکر

فرنگ که  اریسو سفر به د کیاز . راه خود را انتخاب کند  دیتنها محمد است که با. دور برد  يهمراهان خود به سفر

طلب  يترکمن در و تیجنگجو و ترب يخو گرید ياورد از سو ینشانش داده به شوقش م اینقشه جغراف يان را رو نهیام

کودك ده ساله  نیرا به فکر اندازد اما ا رانیاز حافظ ممکن است محمد حسن خان و ج یاستخاره و تفال. کند  یجنگ م

محمد خان . کند  یرا دگرگون م شیکه زندگاندازد  یم يجنگجو او را به صحنه ا يسر انجام خو. است  گرید يرا هوا

خود را نزد  ينامه  تیوص نهیام.  ردیگ یم دهیرا ند رانیج يو اشک ها نهیشود و نگاه حسرت بار ام یبا پدر همراه م

 ندینش یکه محمد حسن خان بر کهر خود م یقیهمان دقا. شود  یم یروس یگذارد و همان روز سوار بر کشت یم رانیج

محمد با قد . رود  یخراسان م يگذرانند به سو یقران م ریرا از ز اناستر اباد  ونیکه رو حان یجنگ يشکرل شیشاپیو پ
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 .انگار نه که او تازه ده سال دارد. پدر  ي هیبه سا هیبر دوش سا یکه بر کمر و تفنگ يبلندش و تپانچه ا

ستمیب فصل

شدند ) عادلشاه افشار ( خان  یقلیعل خونید حسن خان گرفتار شبمحم انیبه هشتر خان پا نهاده بود که سپاه نهیام تازه

شد و  ریغافلگ یباشد براست شیدر پ یخراسان جنگ يبه محدوده  دنیار رس شیکرد پ یمحمد حسن خان تصور نم. 

ان فقط توانستند محمد خ زیعادلشاه وقت گر انیو سپاه نشد نیداد اما چن ینبود جان خود را از دست م شیاگر دالور

کنند و به تاخت با خود به مشهد ببرند و در  ینیکرده بود در خورج نیکم يافتاده و در گوشه ا ریرا که از اسب به ز

محمد حسن  باتواند  یکه با وجودش شاه مطمئن بود که م یگروگان. افشار او را نثار کنند  زیمقابل باز خواست شاه خونر

اما . دارد  یوا م میقتل محمد خان پدرش را به تسل دیپنداشت با تهد یه اشتباه معادلشاه ب. خان معامله و او را رام کند 

محمد را در خاطر کشته  يفرستاد که از لحظه گرفتار امیزد و پ یاور او را کتک سخت امینشد و محمد حسن خان پ نیچن

.اندازم یرا بر م ادتیان ها بن اب. دارم  گریچند پسر د. ام 

 يحرمسرا انیاو در م. کنند  يریکه از خروج او جلوگ افتندی تیه حرم سپرد و نگهبانان مامورمحمد را ب عادلشاه

 یرنگ ان را نم یکه کس یدم بخت در ان بودند با ان قد بلند و چشمان زگانیزن و دوش يریعادلشاه که گروه کث

و در همان جا بود که دسته . شاهانه  ياربا رفت. داشت  ادگاریبه  نهیکه از ام يبا تبختر. گذراند  یدانست روز و شب م

 نیا. هم از او بزرگتر بود  یاز دختران عادلشاه که چند سال یکیبا  یباز کردن باب کشش و کوشش. به اب داد  یگل

 يبه خبر زینرکار خود را کرد و عادلشاه خو گرید کی هیزنان عل نیاما حسادت ها و تفت امدیماجرا در ابتدا به چشم ها ن

برهنه در  زیکه دخترش ن یدر حال افتیاز زنان خود برهنه  یکیمحمد خان قاجار را در بستر  یشب دیرس شیراکه ب

.همان بستر بود

در  یدنبال کردن او بد نام. زد  رونیو از در ب ختیخواست با دستان خود هر سه را خفه کند که محمد گر یم عادلشاه
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به دستور او در خفا به همسر و دختر گناهکارش  گریروز د. پنهان بماند  ییرسوا نیداشت و عادلشاه گذاشت تا ا یپ

ساله نبودند  ازدهیان پسر  فیچهار مرد حر. محروم کند  يغضب سپرد تا او را از مرد ریزهر خوراندند و محمد را به م

 هیراض نهیاد که به خاطر اماتفاق افت یدرست در زمان نیو ا. کردند  هوشیبه سرش او را ب يتا سر انجام با زدن ضربه ا

 هیراض يها برا نیا را شیپ نهیام. مادر شاهرخ در تدارك بود تا محمد را از اسارت برهاند و شبانه فرارش دهد  گمیب

پدر اوست و نه چنانت که )  يصفو نیشاه سلطان حس(  دیشاه شه ينوه  قتیطفل در حق نیفاش کرده بود که ا گمیب

 یرخ داد چندان ب يکه در خاندان صفو ییو با قتل عام ها امیدر گذر ا گمیب هیراض. قاجار  خان ینوه فتحعل دینما یم

محمد . شد  رید یول. کس شده بود که حاضر بود خود را به خطر اندازد و محمد پسر محمد حسن خان را از بند برهاند 

 يکه برا یباش میفقط حک. ان خفته بود  مدت چشمانش مدام به سقف تاالر بود که در نیدر بستر خفت و در ا یماه کی

را چنان  شیها ضهیو ب دهعضو او کودك اکتفا کر دنیغضب به بر ریامد خبر داشت که م یمرهم گذاشتن بر زخمش م

.است دهیکه مرسوم بود نکوب

 نیاز ا رانیو ج نهیام. به او داد  خیکه تار یشد نام) اغا محمد خان قاجار (  گریاو بسته بود د ندهیدل به ا نهیکه ام يپسر

پر  یکرد و به دوران کوتاه ول نایو او را ناب دیشور يخان برادر عادلشاه بر و میدو ماه بعد ابراه. خبر بودند  یداستان ب

به کاخ شاهرخ رفته و او را به  انیهفته بعد به دست قراوالنش کشته شد و لشکر زیخان ن میابراه. داد  انیادبار او پا

پسرش محمد را که همزمان با قتل عادلشاه به خانه او پناه برده  دنیبا به سلطنت رس گمیب هیراض. شتند سلطنت بردا

.عمل کرده باشد نهیام يبود همراه با چند قراول به استر اباد فرستاد که به سفارش ها

.ازار دوره اسارت گذاشتندشدند و رنگ ززرد او را به حساب رنج و  رایخان را به شکوه پذ ریفرزند اس لیا انیم در

او نوه .  دیشور يحرم مطهر بر و یباش یاحمد متول دیس ریخراسان هنوز سه ماه از سلطنت شاهرخ نگذشته بود که م در

شاه  يخراسان شاهرخ را فقط از ان رو که او هم نوه دختر عهیدانست مردم ش یبود وقت نیشاه سلطان حس يدختر

انداخت و خانواده شاهرخ را  انیدر م غیت گریاو بار د.  ستحق خود دان شتریرا ب نیند ااست به سلطنت برداشته ا يصفو
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شاهرخ . زمان در سبزوار بود سالم ماند  نیاز اوالد شاهرخ به نام نادر که در ا يکرد فقط پسر نایکشت و خود او را نا ب

 وسفیبار  نیکه ا بودطبه خوانده و سکه ضرب کرده شاه ثالث خ مانیاحمد با نام سل دیس ریدر کنج زندان بود و م ناینا ب

 – گریاما دو سردار د. را به تخت نشاند  نایاو را کشت و شاهرخ نا ب.  دیشاه شور مانیاز سرداران نادر بر سل یکی یعل

احمد هرج و مرج  نیدر ا. را کشتند و دوباره شاهرخ را به زندان انداختند  یعل وسفمتحد شده ی –عالم  رجعفر و می

.رساند یعالم را کشت شاهرخ را دوباره به شاه ریخراسان حمله برد م بهاز قندهار  یخان ابدال

هم در امان  رازیدست به دست شد ش يچنان که اصفهان چند بار. بر پا بود  رانیا االتیاز ا کیدر هر  یاشوب نیچن

از  یفارس و اصفهان و بخش. حسن خان شد  و مازندران از ان محمد النیگ جانیسر انجام سلطنت اذربا. نماند 

باشد و از  یانجیتوانست م یم انهیم نیکه در ا یکس نهات. در خراسان بود  زیخان زند و شاهرخ ن میکر بیخوزستان نص

بود که هم بر فرزندش محمد حسن خان حکومت داشت هم بر دامادش  نهیکند ام يریجلو گ نانیا يزیجنگ و خونر

 ياز ان ها که روزگار یکیاز دخترکان دست اموز او بود و  گمیکه مادرش فاطمه ب نایم بر شاهرخ نا بخان زند و ه میکر

 یرا پشت سر گذاشته و بعد از سه روز سفر با کشت رانیا ییزمان غوغا نیدر ا نهیاما ام. شدند  یاصفهان خوانده م تنهف

خان  یهمان زمان که فتحعل. کرده بود  دارید هیپرطور روسام ریبا پطر کب يهمان جا که روزگار. باز در هشتر خان بود 

.شوهرش به خدعه نادر کشته شد

و چند سال بر او چه گذشت  ستیفکر بود که در ان ب نیبرد در ا یمجلل که او را به هشتر خان م يبر کالسکه ا نشسته

 یبه نوع هیدن نادر و بر افتادن افشارو هم در کشته ش هیکرد و به خودش که هم در بر افتادن صفو یفکر م نیبه ا. 

 نیدر ا زین هیحال خبر داشت که امپراطور روس نیدر ع نهیام. بود  دهیسهم داشته است و حاال نوبت به پسرش رس

مکدن بورگ را خوب  نیکاتر نیا نهیام.  نیو سلطنت کاتر ریمرگ پطر کب. فاصله دستخوش چه ماجرا ها شده است 

او  نیزود مرد و پطر دوم جانش نیاما کاتر. نشست  یبر لبانش م يلبخند سیو در مقام امپراطورشناخت و از تصور ا یم

دختر پطر  زابتیشد که ال ینیوارد سر زم نهیحاال ام. شد انا برادر زاده پطر  هیزن امپراطور روس کیاو باز  یشد و در پ
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بود  دیجد سیامپراطور يکه از جمله همدم ها نهیام یمیدوست قد یلفسکیدختر اسماع ایان بود و ناد سیامپراطور ریکب

.خواهد امد لینا سیامپراطور داریپطرزبورك به د سننوشته بود که در  شینامه برا نیدر اخر

کمیو  ستیب فصل

کالسکه  زیشد و در پشت سر او ن یسوار محافظت م ستیبرد توسط دو یرا به سن پطرزبورگ م نهیکه ام يا کالسکه

و اشراف  سیبه امپراطور میتقد يکه برا ییایکردند و هدا یدر حرکت بودند که همراهان او را حمل م يمتعدد يها

جوانش به نوان مهماندار در کالسکه او نشسته  همسراشرافزاده روس از خانواده رومانف با  کی. اورده بود  هیروس

خود را از  نهیام.  افتی یقصر محل سکونت م ایخانه  نیدر مجلل تر ستادیا یقافله م نیدر راه هر جا که ا. بودند 

نه یسفر ام نیبود که در اول یلفسکیاسماع یبرد انا نوه عل یخود لذت م همانداریم سیهمسر الکس نایکاتریمصاحبت انا 

ارت هم روابط به تج نیدر ارتباط بودند ا نهیبا ام یلفسکیسال ها خانواده اسماع نیدر همه ا. با ان ها اشنا شد  هیبه روس

 نهیسپرده بود و ام یلفسکیخزر خود را به اسماع يتجارت ماورا نهیام هیهلند به توص یهند شرق یبود کمپان دهیانجام

امدند  یها م کیتاج نیبود که به سر زم یلفسکیخانواده اسماع ياعضا زبانیارتباط نظارت داشت و بار ها م نیخود بر ا

سبز اطراف مسکو  يخشک قزاق ها و ازبک ها تا استپ ها يد از صحرا هاطال و گل نفت پنبه و گندم در رفت و ام

 يسه پسر و و دو دختر هخود را ب يبزرگ خانواده جا نکیا. کردند  یمحکم م یلفسکیرا با خانواده اسماع نهیروابط ام

فرزند بزرگ  لیاعداشتند اسم یزنده نگاه م هیروس يرا در اطراف امپراطور یلفسکیداده بود که نام خانواده اسماع

از دختران  یکی لیبرادر کوچک اسماع. بود که محافظت از ملکه را به عهده داشتند  یگروه نظام يخانواده سر کرده 

خانواده  يها ییارتباطات از امالك و دارار نیا. شده بود  يگرفته و عمال دربار یزن هرومانوف را ب یخانواده سلطنت

و ثروتمند مسلمان  یتنها خانواده اشراف نیگفت که در ان سال ها ا یم نهیام يه براانا در کالسک. کرد  یم يپاسدار

دختر پطر  زابتیرساندن ال طنتنقش ان ها در به سل نیبزرگتر. چگونه در حوادث مختلف نقش داشته است  هیروس



مسعود بهنود -امینه  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ١١٠

.بود ریکب

تنها پسر و  سیاو الکس. خود کرده باشد  نیرا جانش یان که کس یبا او در گذشت ب نهیام داریچند ماه بعد از د ریکب پطر

 یگذار اصل ادیو بن يامپرطور افسانه ا ریبعد از مرگ پطر کب. خلع و عمال کشته بود  شیخود را سالها پ عهدیول

او  تیو بعد از مرگش مطابق وص دینپائ يریاو هم د یول دیهمسرش به قدرت رس نیکاتر هیقدرتمند روس يامپراطور

کل قوا را هم در دست  یصدراعظم را که فرمانده کوفیانتخاب قدرت منش نیاو گذاشته شد و ا ینیشپطر دوم به جان

 يرا به همسر)  ایمار(  کوفیدختر منش نشیکرده بود که جانش تیوص سیکرد چرا که امپراطور یداشت افزون م

به همبن جهت ان ها . افتادند  یمدو خانواده منتفذ به زحمت  یو دالگورک یلفسکیشد اسماع یم نیاگر چن.  ندیزبرگ

کردند  ریو خانواده اش را دستگ کوفیاراده منش یاز تزار ب یدست در دست هم گذاشتند و دو ماه بعد با گرفتن فرمان

 يشدند تا در سرما هیبریس راهی –شود  هیبود ملکه روس کینزدکه  ااز جمله ماری –اموالشان مصادره شد و خود ان ها 

نامزد تزار جوان پطر سوم شد اما او هم به کام نبود و پطر  یدختر دالگورک نیکاتر.  ندیگ را ثنا گوان مر يجانفرسا

در  دیبر گز را)  ریبرادر پطر کب(  وانیبه جست و جو افتاد و انا دختر ا یسلطنت يشورا. سوم به مرض ابله در گذشت 

درامده  ومیگ کیند که به دستور پدر به عقد دوك فردرداشت ریدختر پطر کب زابتیها نظر به ال یلفسکیکه اسماع یحال

مجلس و  لیرا وادار به تشک يو یانا که به تخت سلطنت نشست خانواده دالگورک. ساله بود  یس يا وهیزمان ب نیو در ا

 و تیجهت هم بود که با انصراف ملکه از مشروط نیبه هم دندیپسند ین انیکه نظام يکردند کار تیمشروط یقبول نوع

 نیها هم یلفسکیو قدرت اسماع یاز نفوذ پنهان. ها ماندند  یلفسکیگرفت و باز اسماع انیها هم پا یقانون نفوذ دالگورک

ها بود و  یلفسکیماعکه مرکز امالك اس يدانست به دهکده ا یم ریرا دلگ نیکه کاخ کرمل دیبس که ملکه جد

و سگ ها و معشوقش را هم برد و از همان جا امور مملکت  مسکو نقل انتقال کرد یکینام داشت در نزد لوسکوایاسماع

جلف و نا مرتب و  ياز روز را با لباس ها یمیاو چنان نبود که اشراف و بزرگان روس بپسندند و ن. کرد  یرا اداره م

از  يها تالینادر شاه افشار توانست ا رانیو در دوران او در ا. گذراند  یم انیشگویپدلقکان و  انینازك در م يروسر
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که  یو سر انجام درست در زمان ردیرا بدون جنگ پس بگ)  جانیاز اذربا یو مازندران و بخش النیگ( دست رفته شمال 

اورد انا  ایرا به دن) محمد خان ( فرزند خود  نیپسرش محمد حسن خان گرفته بود اول يبرا نهیکه ام یزن ترکمن رانیج

که مدتها بود در نظر داشتند صورت  يها توانستند کار یلفسکیو اسماعروس هم در گذشت  تیقابل یب سیامپراطور

نکرده بود  تیکه او را ترب يدختر پطر انگار از پدر. بردند  نیرا به سرباز خانه کرمل ریدختر پطر کب زابتیدهند و ال

خواست خواهرزاده  یکه م ختیخود نقشه ملکه انا را بهم ر ییداشت که با حرکت کودتا ادگاریبه  ار یرکیقدرت و ز

به تن  یبا رفتن الزابت که لباس نظام. السلطنه  بیکند و معشوق وفادار خود را نا ندهیخواره خود را امپراطور ا ریش

.شد دبلن))  سیزنده باد امپراطور((  ادیسربازان فر انیکرده بود به م

 ینیجانش يها و توطئه ها یسامان یکند و به ب نییخود تع يمناسب برا ینیاز همان ابتدا درصدد بر امد که جانش زابتیال

فراخواند و او را که اصال هوش و  نیایزبان هوش یالمان التیپس خواهر زاده چهار ده ساله خود را از ا. دهد  انیپا

 يابعد درصدد بر امد بر يچند زابتیملکه ال. شناساند  هیبه مردم روس ندهینداشت به عنوان پطر سوم تزار ا ياستعداد

.به در اورد يو عروسک باز یکه بتواند او را از بچگ يهمسر. کند  دایپ ينوجوان عقب افتاده همسر نیا

که خانواده اش  یدختر جوان المان کیگفت که  یاو م يبرد انا برا یربه سن پطرزبورگ م نهیکه ام يدر کالسکه ا نکیا

 کینام داده اند و  نیبه او کاتر یرسم یتخاب شده و در مراسمان هیروس عهدیوده اند به عنوان نامزد ول زیچ یو ب ریفق

.شده است ندهیرسما همسر تزار ا شیماه پ

با قد بلند و  یاز ملکه الزابت بزرگ تر بود ول یاو گرچه ده سال. ملکه شد  داریدر سن پطرزبورگ فورا موفق به د نهیام

 نهیام يان دو به شرح خاطره  دارید نینخست. اشت تا بفروشد خود هنوز جلوه ها د یشگیهم اهیدر لباس س کیاندام بار

(( اجودان ملکه که در محافل زنانه به او  یگذشت رازوموسک نیاترو ملکه ک ریخود به حضور پطر کب یابیاز شرف

وال از با چند س یرازوموسک. بود  ستادهیا سیتخت امپراطور يمالقات پهلو نینام داده بودند در ا) ) امپراطور شبها 

عالقه مند  بانهو شکار و مجالس ش شیو ارا ینشان داد که قدرت را او در دست دارد و ملکه فقط به خوشگذران نهیام
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.هرگز به ان دل نبسته بود نهیبود که ام يها از جمله امور نیاست و ا

دختر بچه  نیا. و به رو شد ر گرید يرفت با موجود عهدیهمسر ول نیکاتر داریبه د ییبه تنها نهیروز بعد که ام چند

توانست از فکر ان  یکه نم دید يزیچ نیدر پشت نگاه ارام و خجول کاتر نهیام. برد  یهفده ساله به خود او شباهت م

نبود  یاز زنان کی چیه هیشد که شب یزن شرق نیا فتهیاول ش داریدر همان د زین نیکه کاتر نیتر ا بیعج. خارج شود 

.شناخت یکه م

او در نظر گرفته بودند اثاث خود را نگشوده بود که  يکاخ بزرگ ملکه الزابت برا یکیکه در نزد يدر خانه ا نهیما هنوز

که  يروز. کرد  یرا خوشحال م یلفسکیاز همه خانواده اسماع شیبر قرار شد که ب یروابط هیروس ندهیاو ملکه ا نیب

عروس  سیدارد اشکار شد که امپراطور میه اورده بود تقدرا ک ییایشد تا هدا ابیشرف سیبه حضور امپراطور نهیام

نظر دارد ریرومانوف ها را ز

:دیپرس نهیاز ام سیامپراطور

؟ دیدیرا چگونه د نایکاتریما  عروس

:پاسخ داد يبا لبخند نهیام

.انتخاب ها نیهستند و بهتر سیانتخاب امپراطور شانیا. رفت  یطور که انتظار م همان

:گفت نیتحس ایدر ان است و  هیندانست گال نهیکه ام یبا لحن سیامپراطور

.شود یاز مطالعه خسته نم. خواند  یدر دست دارد و م یکتاب شهیهم نایکاتری

:پاسخ داد نهیام

 سیمانند امپراطور يکه معلم مدبر نیپرنسس از ا. بزرگ اماده کنند  يها تیمسئول يخود را برا دیجوان با دختران

.خوشحال باشند اریبس دیادارند ب

و به  ختهیدر هم ام يکه با نقره و طال به هنرمند ییها روزهیف فیو رد یبافته شده ترکمن ناتیتزئ نهیام يایهدا انیم از
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خوش باف  یجز ان که چند قال. را خوش امد  سیار همه امپراطور شیو گوشواره در امده بود پ زیصورت گردن او

تمام جهان و  يخواست درباره  یجوان که م نیبر خالف کاتر. واداشت  نیحاضران را به تحس زیکاشان ومشهد ن زیتبر

و در  دارینه در ان د سیداد امپراطور یافراد عالقه نشان م یزنان و روابط خصوص ياقوام وملل بداند و کمتر به گفتگوها

. نبود  يگرید شهیلباس جواهرات در اندو  یو خوشگذران یپرداخت و جز مهمان ینم يبه مسائل جد گرید يها دارید

گفت که  نهیکه در جمع به ام ياز جمله روز. امد  یرا خوش نم نهینشست که ام یهم م يگاه در کالمش تفرعن و طعنه ا

ندارند و در همه عمر جز همسر  يحرمسرا يجز پشت پرده ها ییجا چیه یو اعراب زنان انیرانیا نیاست در ب دهیشن

.اند یو در خانه زندان ندنیب یخود را نم

:با ادب گفت نهیام

.رسند یم سیکه به سن پطرزبورگ به حضور امپراطور یوقت مگر

 یگرچه در نهان و پشت سر او مدام درباره زباندان. عادت کردند  نهیام ينوع پاسخ ها نیکم کم به ا هیروس انیدربار

او با سخن گفتن .  شدندیم تیبه رعا ریدر حضور او نا گز یلگفتند و یاو سخن م يدار شتنیو متانت و خو یساده پوش

 یاز نظر ها پنهان م يکاله و تور ریرا ز شیپوشاند و موها یاو را م يکه سراپا اهشیس شهیو لباس هم نیارام و مت

کلمات بلند  يداد و با صدا یکه گهگاه با وجود او قهقهه سر م سینمود و جز امپراطور یم زیاسرار ام شتریداشت ب

.اوردند یم جابودند احترامش را به  نهیام يها يو بلند نظر ایکه معموال مرهون هدا گرانیاورد د یبر زبان م انهیعام

از  نهیمسکو را داشت ام يدربار قصد حرکت به سو یدر سن پطرزبورگ وقت نهیبعد از حضور ام یماه شش

خطر  یاست و را ها ب انیبه بهانه ان که در اروپا جنگ در جر زابتیل یاجازه خواست تا به اروپا برود ول سیامپراطور

. زمان بود که ان حادثه رخ داد  نیو در هم.  کنددر مسکو سر  انیرا هم با دربار يسال بعد میخواست ن ياز و ستین

در سن  سیورروز اقامت امپاط نیشلوغ که در اخر یمهمان کیدر . در انتظارش بود  نهیام شیکه از مدت ها پ يحادثه ا

 یوصارتباط مخص ییاز دول اروپا یکیاو با  ایکه ا دیو ناگهان پرس دیکش يپطرزبورگ بر پا شده بود ملکه او را به کنار
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باشد که  نیپرنسس کاتر دیاو و شا يبرا يتواند اغاز پرونده ساز یم نیدانست ا یم. اصال خود را نباخت  نهیام. دارد 

.شده بودمحبت  یبود ملکه به او ب یمدت

از درامد  یهستم و بخش کیهلند شر یهند شرق یمن با کمپان دیرس سیطور که قبال هم به عرض امپراطور همان

که به  يو دستور سیامپراطور تیحاال با توجه به عنا. خزر سهم من است  يو ماورا رانیبا ا یکمپان نیمعامالت ا

خود را  بانیان ها هر وقت رق. ها را به حسادت واداشته  یسیمعامالت وسعت گرفته انگل میا دیمن صادر گرد ياستدعا

.افتند یم يساز عهیکنند و به شا یبه دست اورده اند احساس شکست م یتیکه موفق نندیبب

:را قطع کرد که نهیحرف ام سیامپراطور

.المان و پروس است ای ایاسپانبزرگ اروپا مثل انگلستان فرانسه  يجز هلند مقصودم کشور ها به

:خورد یکه از کجا م افتیفورا در  نهیام

در سال  یچهاردهم محفوظ بود ول ییدارد که تا زمان لو یامالک سیپدرم در پار. نشد تا حضورتان عرض کنم  فرصت

فرانسه  ریفس قیهستم از طر سیمدت که در خدمت تمپراطور نیغصب کرده اند در ا يگریان را کسان د ریاخ يها

.ردیپذ یصورت نم يکار نروم سیتا خود با پار ایگو یکرده ام ول يریگ یچند بار موضوع را پ

:قانع شده بود صحبت را بر گرداند ایکه گو سیامپراطور

 نیهم حکام ب دیا یم یکیشود هر بار که پ یبه ما داده م ییگزارشها دیفرست یم رانیکه به ا ییها کیپ یدر باره یگاه

؟ ستیچ دیا یمحموالت که به نام دربار سن پطرزبورگ م نیخواهند بدانند که در ا یان ها م. کنند  یاه گزارش مر

از ان است که او خود از مذاکرات  یتوهمات ناش نیبفهماند که ا سیخود خواست به امپراطور يو جد زیبا نگاه ت نهیام

:پس گفت. دارد  یدور نگه م یاسیو اخبار س يجد

پسرم . رساندم  سیبه اطالع دفتر مخصوص امپراطور یلفسکیتوسط ستوان اسماع دیرس رانیرا که از ا يخبر نیاخر

برود و تاج  تختینمانده که به پا يزیجنوب چ يمحمد حسن خان قاجار بعد از دوبار شکست دادن افغان ها و لر ها
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قدرت  دیدر  رانیتمام شمال ا شیه از چند سال پک دخود با خبرن سیرا بر سر بگذارد گر چه امپراطور رانیسلطنت ا

توپ و  40استدعا کردم که  یاز دفتر نظام شیماه پ کی. کنند  یمقاومت م هودهیاوست و بازماندگان نادر افشار ب

.است دهیرا که محمد حسن خان خواسته بود به او بفروشند حتما به عرض رس یمهمات

را اغاز  یخواستند رقص دسته جمع یکه م همانانیا ملکه بتواند بنا به خواهش ممذاکرات به مسکو موکول شد ت نیا هیبق

ها به  يبه خصوص فرانسو ییاروپا يو اداب دربار ها فاتیاز تشر ياریبس ریاز دوران پطر کب.  ونددیکنند به انا بپ

 یو از باال صحنه را م ستادیا یم يدر کنار یوقت رقص جمع یاشراف و يدر مجالس دربار نهیام. بود  افتهیراه  هیروس

 یم ایبودند که ا دهیپرس یلفسکیها توسط انا اسماع یکه افسران جوان و شاهزادگان حاضر در مهمان يچند بار ستینگر

عروس خانواده  نیکاتر نهیجز ام. او رو به رو شده بودند  یرقص کنند با جواب منف يتقاضا قدریمهمان عال نیتواند از ا

 ینشست و حت یاش م هیکرد و معموال در کنار شوهر سبک سر و کم ما یرقص ها شرکت نم نیا ها هم در یسلطنت

 حیمواقع او ترج نیدر ا. نشست  یخود م يهمچنان در جا يافتاد و یم يپطر شوهرش هم به رقص و شاد خوار یوقت

.گفتگو کند نهیام لهداد که با چند تن از زنان محترم و از جم یم

که محمد حسن خان سفارش داده بود  یبا فروش توپ و مهمات یه مسکو به دستور ملکه دفتر نظامب دنیاز رس قبل

.ان را پرداخت يبها نهیام. موافقت کرد 

 نهیام. وجود داشت  يو اشراف با مردم عاد انیدربار یزندگ نیبود که ب یشد تفاوت فاحش یم دهیمسکو انچه که د در

به  نیدرون کاخ کرمل يفساد و اسراف و بد کار دنیاشنا بود از د یسلطنت یبا زندگ و خود دهیکه کاخ ها و قصر ها د

را  هیسراسر روس یقیعم یدانست که چه فقر و عقب افتادگ یه میاز اشراف روس شیکه او ب یوحشت افتاده بود در حال

.کند یعروس دربار هم مانند او فکر م نینبود که دانست که کاتر رید. در خود گرفته است 

رخ داد هزاران دست لباس  نیکه در کاخ کرمل ياتش سوز کیکرد و در  یحمام م یدر وان جواهر نشان زابتیال ملکه

در عصر او به گران  نیکرمل يتو در تو ياو دهها کالسکه طال کوب و جواهر نشان داشت و کاخ ها. او در اتش سوخت 
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 یم یو انتخاب لباس و شب گذران یبه قمار و خود ارائ ملکهم وقت که در تما یدر حال. اراسته بود  ناتیتزئ نیبهاتر

شد  یکه گران دوشس خوانده م نیخود با کاتر یدائم يدر مالقات ها نهیام. شد  ینظم تر م یهر روز ب هیگذشت روس

سر  با نهیامها  دارید نیاز ا یکیدر . دهد  یخواندن از دست نم يرا برا يلحظه ا یپروس مهیدخترك ن نیکه ا افتیدر

 قتیدارد در حق يا ژهیروابط و نیبا کاتر يبود و دانست که و هیدر دربار روس سیانگل ریاشنا شد که سف امزیلیچالز و

به  داریدر همان د امزیلیسر و. گذارد که نقش راهنما را دارد  یدر دسترس او م ییکتاب ها. کند  یمانند معلم او عمل م

ارتباط محمد حسن خان قاجار را با دولت  لیاست وسا لیو ما رانیاز جمله از ا اردطالع دفهماند که از همه جا ا نهیام

.باشد سیدربار انگل یرسم همانیخواست که در سفر اروپا م نهیحال از ام نیانگلستان فراهم اورد در ع

 نهیبود چنان که ام نیبا کاتر یسیسال انگل انهیم پلماتید نیاز اندازه ا شیب یکیانداخت نزد رتیرا به ح نهیکه ام يزیچ

که از نظر  یاتیجزئ. خبر باشد  یو شوهر کم عقلش ب نیروابط کاتر یاز اسرار خصوص یمرد حت نیکرد که ا یباور نم

بود که  نیا تیواقع یول. خود بازگو کند  کیو دوستان نزد ها مهیپرنسس متشخص فقط حق داشت به ند کی نهیام

. کرد  یدور م نیمانند کاتر یشدن با زن جوان گرم طع کیبخصوص بود که او را از نزد یانرو يماریدچار ب ندهیتزار ا

 يو فرزند دیان که در خواست و اصرار ملکه را پاسخ گو يبرا نیکاتر سیانگل ریسف هیکه به توص افتیدر یوقت نهیام

. جا نداشت  يکار نینگ او چندر فره. در نظرش تار شد  ایجز همسرش متوسل شده است دن يگریبه مرد د اوردیب

به  يزیجرئت ان را نکرده بود که کلمه محبت ام يمرد چیشده بود و از ان پس ه وهیب یو پنج سالگ ستیخودش در ب

کند و  يجور سر نادر افشار را به قلعه سمنان اورد تا از او خواستگاریرا که در ان شب د یکیافتاد پ ادشیبه .  دیاو بگو

.امد و چندشش شد ادشیبه  يشاه طهماسب صفو نینا دار اخرعشوه و مالطفت مع

از او و نه از  نیکه کاتر نیاز ا افتنی نانیو اطم شکوفیسال یبا سرگئ نیروابط کاتر یاطالع از اصرار خصوص اما

چه هر گر . انداخته بود  یبه ناراحت هیسال اقامت در دربار روس نیرا در دوم نهیشوهرش گراندوك پطر حامله است ام

دانست که  یخورد او م یدختر افسوس م نیبه حال ا دید یم نیاترگراندوك را با ک زیام نیبار که رفتار بچگانه و توه
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.پردازد یم یگزاف يچه بها یماندن در کاخ سلطنت یباق يبرا نیکاتر

از  زابتیبا اصرار و محبت ملکه الکه بار ها خواسته بود به اروپا برود و هر بار  نهیام دیفرا رس دیکه با يانجام روز سر

بود و  امیپ نیحامل ا یلفسکیانا اسماع.  دیرا ترك گو نیو کاتر هیروس ستیبا یاو م امیبا پ نکیرفتن منع شده بود ا

خود  یاخر حاملگ يکه ماه ها نیبار هم از کاتر کیبه حضور ملکه برود و  یفظخداحا دارید يکه برا افتیاجازه  نهیام

.کند دارید دگذران یرا م

 رفتیرا پذ نهیبعد از ظهر ام یخاست ساعت یظهر از خواب بر م کیکه معموال نزد هیروس نیتراز زلبتیاخر ال دارید در

حکم  نیکنتس خطاب شده بود با ا نهیکه صادر شده بود و در ان ام یبا فرمان. داد  هیگرانبها به او هد يانگشتر کیو 

.همه جا با احترام بدرقه خواهد شد هیوسدر داخل خاك ر توانست مطمئن باشد که یم نهیام

با . دارد  یاز او توقع بزرگ نیدرست بوده و تزار یلفسکیهمسر اسماع ینیب شیکه پ افتیدر  نهیجلسه ام نیا در

 یلاز اها یاش که زن مهیساله و ند 10 يدختر. اضافه شدند  نهیدو نفر به جمع همراهان ام هیروس سیخواست امپراطور

 یدخترش را که تا ان زمان وجودش از همه مخف ودوروایف داردگفت که قصد  نهیبه ام سیامپراطور یوقت. بود  نیهوشتا

ترس  يلحظه ا... دارد  يدختر سیبود که امپراطور دهینشن. باور نکرد يدر لحظه ا نهینگه داشته بود به او بسپارد ام

دور سر  رد یداشت که بداند چه خطرات ییو خانواده رومانوف اشنا هیروس خیگرفت انقدر با تار یوجود او را فرا م

که  زابتیال نیو هم یقبل سیمگر نه ان که انا امپراطور. گردد  یامپراطوران و ملکه ها م کانیسلطنت و نزد انیمدع

 یروزگار م يد عادفر کیمانند  ياز انتخاب در گوشه ا شیکرد تا پ یرا با قدرت اداره م هیروس عیوس يامپراطور نکیا

اما او را به وجد  يدادیرو نیتصور چن. نشود  سیامپراطور يکوچک روزگار تركدخ نیاز کجا که فئودوروا ا. گذراندند 

.اورد

؟ دیپرنسس در نظر دار تیو ترب یزندگ يبرا یبرنامه خاص ایسپاسگذارم ا سیاعتماد امپراطور از

را به  يدختر نوجوان او را با خود به پروس ببرد و و نهیظار دارد که امدر پاسخ به او گفت که فقط انت سیامپراطور
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 يشود و خود بر کار او نظارت کند ملکه برا تیترب انیبگذارد که مانند اروپائ یخانواده اشراف کیعنوان دختر خود نزد 

 یلفسکیاشت که هر ماه به اسماعمقرر د زیهزار روبل ن 10 یپرداخت ماه نهیکار عالوه بر پنجاه هزار روبل که به ام نیا

.ارسال شود نهیام يشد تا برا یداده م

 نیزمان کاتر نیدر ا. نبود  نیبا کاتر نهیام داریتر از د زیبه بار اورد شورانگ نهیام يکه برا یجیبا تمام نتا دارید نیا

وار بود که  دیندارد ام يچون مادرگفت که  نهیبه ام. بود  دهیتختخواب مجلل خود خواب يرو دهیباردار بود و بارنگ پر

.چشم بپوشد الیخ نیاز ا دیبا ایگو یند ولیسر خود بب ياو را وقت وضع حمل باال

گفت که  هیروس ندهیرختخواب خم شد دو گوش ملکه ا يرو نیکاتر دنیبوس يبرا یفقط وقت. نگفت  يزیچ نهیام

 یسلطنت يانگشتر الماس و روبل ها نیکاتر. است )) گران دوشس (( در انتظار  یبزرگ يها تیدارد مسئول نانیاطم

 يپس از با خبر شدن از بدهکار شیبود که از ماه ها پ نهیام نیبدهد بر عکس ا نهیبه ام زابتیال نینداشت تا مانند تزار

 دیکش را مانند دخترش در اغوش نیکاتر نهیوقت جدا شدن ام. رساند  یم ياریمختلف به او  يبه بهانه ها نیکاتر يها

 نیاکردند  یم یزندگ یدر خانه بزرگ ایاز دن يهر کدام در گوشه ا نکیکرده بود که ا تیترب ياریاو که دختران بس. 

مهم سفر خود را  عیبه درخواست او بود که وقا ایو ا. ستود  یاو را م يها تیداشت و قابل یدختر جوان را دوست م

شد ؟ یفرستاده م نیرکات يداشت ها برا ادیاز  ينسخه ا اینوشت ؟ ا

کردند فرمانده  یخداحافظ قدریعال همانیتوپ با م ریت کیبا شل یو نظام یرسم ینیفرستادگان ملکه در ائ هیمرز روس در

سفر خوش کرد پروس سبز و خرم و  يارزو نهیکنتس ام يخود رو به اسمان گرفته برا یشانیرا در وسط پ ریشان شمش

.امپراطور وارد شد ریکب کیفردر يها عموزادهاز  یکی یکیم در کاخ در پوتسدا نهیام. ثروتمند بود 

و بلند که در وسط  کیبار اهیدهد با همان پوشش س یشود او را نشان م یم يپوتسدام نگاهدار یکه در موزه مل یتابلوئ

مبهوت او هستند که دور تا دور  ییاروپا يو سردارانش و زنان انان با لباس ها ریکب کیاست و فردر ستادهیا يتاالر

از بزرگان  یبود و دربارش مجمع خیو تار اتیعاشق هنر و ادب وسامپراطور پر.  دیگو یخود را باز م یزندگ يماجرا
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رمان پر کشش بود که زنده شده و خود  کیقهرمان  نهیانان ام يبرا. از سراسر جهان  اتیفلسفه و ادب یقیموس ینقاش

وارد )  ریالبرو الند(  یپوت يشد که همراه با مار یاو شروع م یکه از کودک یداستان. کرد  یم انیرا ب شیداستان زندگ

و هنوز چشمش به شهر مناره ها و  –بودند  دهیکه پدربزرگ او و پسرانش را در ان جا سر بر شهري –اصفهان شد 

ار اسب بستند و تکه تکه شاه شاهد ان بود که به دستور شاه پدر دالورش را به چه دانگلدسته ها خو نکرده در می

 گریروز د. بود  دهیند یکه چون ان کس یشد و خزانه دار جواهرات يوشاه صف یخود ملکه و سوگل يبعد روز. کردند 

که به زبان فرانسه  نهیام زیسحر انگ انیب... پس ان گاه .  نیهمسر خان ترکمن چادر نش کیدر استر اباد به عنوان 

 يشعر ها خواندهو شاردن را  نهیتاور يکه سفر نامه ها کیحاضران دربار فردر يفت براگ یداستان عمر خود را باز م

بود از  گرید یبودند وصف افتهیدست  ویمونتسک یرانیا ينامه ها یاواخر به چاپ المان نیالفونتن را از بر داشتند و ا

شاه  کیران خود را پس از مرگ دو نیاز سخت تر یکیکه در همان روز ها  ینیسرزم.  رانیا زیاسرار ام نیسرزم

.گذراند یمقتدر م

تمام جنگ  رغمیاروپا که عل یوادب یمحافل اشراف یدر تمام دربار پروس و از ان جا در تمام يبزود نهیام يقصه ها اوازه

.دیچیراه داشتند پ گریکدیها ب يزیها و خونر

و به  نیمطالعه کاتر يبرا دیو شا ردیگ یاروپا در بر ماو را در  یزندگ ندهیکه پنج سال ا ییها ادداشتیخود در  نهیام

کتابخانه بزرگ امپراطور پروس . شمارد  یدوباره خود بر م یاز پروس را اغاز زندگ داریسفارش او نوشته باشد د

کرد چهل و هشت سال را  یاحساس م. شد تا او در ان شنا کند  دهیافر ییبود که گو یانوسیاو اق يبرا ریکب کیفردر

خواهد بداند بداند و  یاوست م يافتاده که جا يریهمه ماجرا که بر او گذشته تازه به ابگ نیاست و با ا ستهیز هودهیب

.بداند

گرفت و  یکه هر روز چند کتاب از او م یزن. گفتند  یشد که به او کنتس م یزن شرق نیا رانیقصر پوتسدام ح کتابدار

به او اهدا کرد  کیکه فردر ییبا کتاب ها زیماه اقامت در پوتسدام سر انجام ن دو یدر پ. تا فردا همه را خوانده بود 



مسعود بهنود -امینه  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ١٢٠

را به مرز فرانسه  يامپراطور مامور بود تا و يکه از سو یجوان افسر. شد  یسوار بر کالسکه سلطنت ودوروایهمراه ف

 یشال ب يزنوان خود گشوده رو يبود که رو یتمام مدت سرش در کتاب نهیام دیبرساند و در راه جز چند کلمه از او نشن

.داد یم وندیپ دبا خواجه نفس و با استر ابا یخان با زندگ یکه او را با گذشته با فتحعل یشال. باف ترکمن  یب

 دلبركیچنان که خود ندانست که چگونه از ها. داشت  یاو را باز نم زیکریبرف و بوران راه و باران . بود  زمستان

در مدت .  ردیاز ولتر خواست تا او را بپذ يرساند و از ان جا با ارسال نامه ا یسه خود را به نانسو در خاك فران. گذشت 

نزد  يقاصد نهیاو با جواب مساعد ولتر بر گشت ام کیبعد از ان که پ.  دبو دهیشن اریاقامت در پروس وصف ولتر را بس

خود را اماده  ریکب کیفردر امیمادام دو شاتله با پ .ساکن بود  رهیمادام دو شاتله فرستاد که ولتر در قصر او در س

شد که  يمرد داریبه د وفقدر کتابخانه قصر مادام دو شاتله م یصبح زمستان کیدر  نهیاز کنتس کرده بود و ام ییرایپذ

 یو پا نمبه دست  نیچن زیوقت مالقات با امپراطوران و شاهان ن یحت نهیام. بود  دهیاوازه شهرتش تمام اروپا را نور د

سخن  نهیام. خود محو شده بود  يکتاب ها و نوشته ها انیکه در م يمرد ریولتر بود پ يفرانسوا مار نیا يار. افتاد 

و  بانیشاعر ترکمن با اد یپدر مختومقل يجز مامد ازاد یدانست ول یبر انان را م يگذار ریتاثو  نیگفتن با سالط

 یم نهیکوچک نبود و ام يحادثه ا نیا. کند  هیمرد هد نیبه ا يزیچه چ دیبا دانست ینم یحت. نکرده بود  داریشاعران د

را مانند  يبه مادام دو شاتله دل نبندد که و یتح. لحظه به لحظه و جزهبه جز ان را در خاطر بسپارد  دیدانست که با

.دهدمرد که مظهر رنسانس نام گرفته خود را جا  نیدر دل ا دیشده بود بلکه با رایپذ یکنتس

در  یرا که هنرمندان اصفهان رازیاشعار حافظ ش یجلد چرم وانید یسد را هم گذراند غروب ان روز وقت نیا نهیام

ان که بتواند متن اشعار را بخواند به  یکه ان مرد پر اوازه ب دیلطف را به کار برده بودند به ولتر داد د يان منتها یصحاف

.بوسد یوجد امده و کتاب را م

 کی شیسال پ یمرد س نیدانست که ا یتا خود را به قصر مادام دوشاتله برساند درباره ولتر فروان خوانده بود و م نهیام

به  نیهم به جرم توه گریبار د کیافتاده و  لیچهاردهم به زندان مخوف باست یدر هجو لوئ يبار به اتهام سرودن اشعار
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فرانسه  یکه عضو اکادم یفراوان و در حال یگان ادب بود با شهرتبزر سدر انگلستان همدر یدو ران و سه سال هیشوال

سلطنت خواهان در امان بماند چرا که در  ریدور شده تا از ضرب شمش سیهواخواهان خود از پار هیشده و حاال به توص

به مسخره را  يفرانسو نیسالط يکتاتوریکرده و در مقابل د نیانگلستان تحس یحکومت ستمیس))  یفلسف ينامه ها(( 

داشت که با در خواست  یبه او داد قصد تالف منهیکه ا رازیحافظ ش وانید يبایو ز یولتر در مقابل نسخه خط. گرفته بود 

امضا  شیچاپ شده خود را برا ياز نوشته ها يخواست که نسخه ا یرو به رو شد که از او م یرانیپر مالطفت کنتس ا

کدام را ان ذوق  چیه نهیدانست که فرزندان ام یم دیدانست و نبا یولتر نم. ند باش رکند تا خود و فرزندانش بدان مفتخ

 نهیدر ان زمان که ام. چون ولتر پشت سر گذارند  یکس دارید يکه مانند مادرشان فرسنگ ها راه برا ستیو استعداد ن

خان پهلوان  میبود که کر یزن هادخترش در سلک ده جهیکاخ مادام دوشاتله با ولتر گفتگو داشت خد نهیدر کنار شوم

محمد حسن و محمد  نهیپسران ام. نخوانده بودند  ینه او و نه شوهرش در همه عمر کتاب. مسلک لر در حرمسرا داشت 

.دانستند ینم يزیجز جنگ و کشتار و غارت چ زین نیحس

بود تا از  یفرصت یرانیکنتس ابود در باب اداب و رسوم و روح ملل و حضور  يزمان مشغوا نوشتن رساله ا نیدر ا ولتر

تند خو را واداشت که در ان دو هفته  سندهینو يکنجکاو نیهم.  ردیخبر بگ انیرانیروح شرق روح مسلمانان روح ا

ترکمن و نژاد  التیدهد که از شرق امده و از اصفهان و ا چشم هیاز وقت خود را اختصاص به باالبلند س يبخش عمده ا

 ویاثار مونتسک زیبعد ها ولتر در نقد تمسخر ام. شد  ینم افتهی یکتاب چیدانست که در ه یها م زیاسالو و مردمان خزر چ

در اتاق خود  نهیرفت ام یولتر به بستر م یشب ها وقت. بهره برد  یرانیا يمسخره کردن نامه ها يبرا نهیاز اطالعات ام

ماند تا  یوقت نم ریهرگز تا د یربود ول یبت مبود هنر پرور و خوش صح یمادام دوشاتله که زن يها همانیدل از م

اطالع بدون معنا سر تکان  یب يفردا مجبور نباشد چون شنونده ا يولتر را بخواند و در بحث ها يها شنامهیبتواند نما

 مجذوب خود شترینوشته شده او را ب یونانی ریبروتو و مروپ که بر اساس اساط پیاود ها شنامهینما نیا انیاز م. دهد 

.کرد یم
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 نیو جذاب تر نیدر سالن باشکوه قصر بود که در ان جا ولتر به عنوان زنده تر یجالب تر از همه چند شب مهمان یول

امدند  یدور م ياز ان ها از راه ها یمادام دوشاتله که بعض همانانیم. خواند  یخود را م يچهره فرهنگ فرانسه شعر ها

 زبانیم یهمانیحاضر به حضور در م شهیکه مدام در حال نوشتن بود هم خون مرد تند ماندند و ا یگاه روز ها در انتظار م

 یکرد مگر گاه یها رد م یهمانیشر کت در م يمادام دوشاتله خود را برا يولتر معموال در خواست ها. شد  یخود نم

کنتس  نیرا با ا یز چند ساعتاما مادام دوشاتله خبر داشت که ولتر هر رو. به شرکت در جمع داشت  ازیکه خودش هم ن

 يهمراه قو کیب دریکه ح یافتد در حال یبااو گفتگوکنان به راه م رهیس یجنگل يها ابانیگذراند و گاه در خ یم یرانیا

.دارد یچشم از خاتون خود بر نم یاو دم. رود  یپشت ان ها م یهم در چند قدم نهیاندام ام

و شاعر پر کار از صبح  سندهینو يدو سه روز افتیو ولتر شد که خبر  نهیام نیزده ارتباط ب رتیح یدوشاتله وقت مادام

 یراحت یصندل يرو نهیو ام ستادهیا نهیدست به س کیب دریحال ح نیگذراند و در ا یم کیب دریتا شام را به گفتگو با ح

.است کیب دریح يولتر و پاسخ خا يهالم داده و مترجم و واسطه سئوال  نهیکنار شوم

رفت و از انسان ها و طبع  یرا م نهیبا ام رهیمشجر کاخ س ابانیاغاز شد که در خ ياز لحظه ا کیب دریولتر با ح احبهمص

 نیشناسد که چن یمگر تمام انسان ها را م دیبا ادب از او پرس منهیا. گفت  یطلب بشر م يازاد عتیسر کش ان ها و طب

 نیزم کیمختلف و نقاط دور و نزد فیاز مردم طوا کیدرباره هر  ثبه بح لسوفیکند و چون ف یصادر م یکل یاحکام

جنوب خراسان بود و مادرش از  ریکو یاز اهال یهم گفتگو کند که جوان کیب دریاز او خواست تا با ح نهیپرداخت ام

و ولتر  فتگررا به عهده  یمترجم فهیخود وظ نهیام. به امر خاتون خود جلو امد  کیب دریدر ان روز ح.  يخاندان صفو

محمود افغان را در اصفهان باز گفت و  يها يرانگریو کیب دریح. شد  کیب دریپس از چند سوال مبهوت سرگذشت ح

را منهدم  يصفو يو امپراطور افتیشهر شرق دست  نیکه بر بزرگتر یکرد جوان میار ترس یچهره ان جوانک افغان

او باز گفت که محمود به کشتار  يرا برا یگفت و شب يسوفران لسوفیف يوصف مال زعفران را برا کیب دریکرد ح

دو روز را غرق در خون مادر و بستگان  یدر کودک کیب دریزده شد که دانست ح جانیه یمشغول شد ولتر وقت انیصفو
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:کرد یولتر مدام تکرار م.  ابدی ییاجساد ان ها خفته و خود را به مردن زده تا از مرگ رها انیو در م

!یزنده باد زندگ! از مرگ  زیگر يبرا مرگ انتخاب

خود با شاه  یاز زندگ نهیام یوقت زیبار ن کی. کرده بود  اداشتیو گاه  دهیرا شن نهیدر ان چند روز سر گذشت ام ولتر

و انبار جواهرات و طال  نیخزا دیکه کل یو زمان دیگذران یگفت که در کاخ چهلستون چگونه روزگار م یم نیسلطان حس

بود و در همان احوال  يو هنر و عشق و شاد ییبایغرق در ز هانرا در دست داشت و اصف يصفو یپادشاه يهاو نقره 

:برداشته بود ادیامده فر جانیولتر به ه. شدند  یم کیافغان ها به شهر نزد

!یتیچه حکا! شمردم  یبودم و شپش م لیاست که من در زندان باست ییهمان روز ها. است  زیانگ جانیه

 فیاو تعر همانانیمادام و م يرا برا کیب دریو ح نهیام يعصرانه قصر ماجرا ایبعد ولتر در مجالس شبانه  يروز ها در

محترم مادام مجذوب  همانانیکنتس ها و دوشس ها و م زیگفته ها ن نیبدون ا. داد  یرا نشان م نهیکرد و ام یم

دوك  يبرا يدر نامه ا رهیدر س نهیهفته از اقامت ام نیدوم مادام دوشاتله دو. بودند  نهیام يها تیو حکا تیشخص

اعتبار و  یب دهیرا که تا کنون شن ییتمام قصه ها شیها تیباشد که حکا یدر انتظار کس سیدورلئان نوشت د که در پار

.کند یمسخره م

 ریبا او تصو ییاشنا. ولتر بود  ریگفت که همه وجودش در تسخ یترك م یقصر مادام دو شاتله را در حال نهیام. بود  بهار

.کرده بود گرگونیجهان را در نظرش د

از  یکیپ شیبر پا داشت که ولتر هم در ان شرکت داشت چند روز پ یمختصر اما مجلل یهمانیشب مادام م نیاخر در

او در نظر گرفته ورود  يرا برا ياست و خانه ا نهیجهان در انتظار ام يو خبر داده بود که عروس شهر ها دهیرس سیپار

پانزدهم ازدواج  یلوئ ياز خاله زاده ها یکیفرانسه که با  ياافسانه  تینواده ژنرال کنده شخص زیلوئ يبودند و مار

 يها ییخواست خانه و دارا یم نهیجز ان که ام. به عهده داشت  سیرا در طول اقامت در پار منهیا یزبانیکرده بود م

بزرگان  يبرا یییمادام دوشاتله با نوشتن نامه ها. رها شده بود به دست اورد  سیپاردر  شیپدرش را که از چهل سال پ
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.او هموار کرد يراه را برا سیپار

و  ریاز حاضران از پطر کب یبعض. جمع باز گو کرد  يرا برا هیداستان دربار روس نهیشب اخر ولتر به نقل از ام در

در قصر  نکیزبان گفت که ا یالمان یان ها از دخترک يتند اما ولتر برادخترش خبر داش زابتیاو و سلطنت ال نانیجانش

در انتظار اوست  یبزرگ ندهیاورده و ا ایرا به دن ندهیو تزار ا دخوان یسن پطرزبورگ محبوس است و کتاب م ای نیکرمل

ها  يکه فرانسو دیبگوفرانسه انتقاد کند و به مسخره  یحکومت ستمیتا از س افتی یهم فرصت م تیحکا نیولتر اب ا. 

ارزد که  یزن عالم است و وجود او در کاخ شمبرون به ان م نیبزرگتر شیاتر سیتزر امپراطور يکنند مار یفکر م

حمله گهگاه ولتر به  نیا. راه جان خود را از دست بدهند  نیهشت ساله تمام اروپا دچار جنگ شود و هزاران نفر در ا

 یم شتریرا ب نهیام استمدارانمهینرم و س انیان ها ب. امد  یرا خوش نم همانانیاز م یلیجنگ ها و افتخارات فرانسه خ

در . کرد  یبا او مخالفت م یبه ارام زیخشن و هجو گو گاه ن لسوفیدار و گفتگو با فیکه حاال بعد از روز ها د دندیپسند

 يو جلوه گر ییکه جز خود ارا ينان فرانسوچقدر فرق دارد با ز یرانیکنتس ا نیگفتند ا یبا خود م همانانیزمان م نیا

.افتیان ها را خسته کننده  شتریب زیخود ن نهیام. دانند  ینم يو پچ پچ کار

ان  يبر باال کیب دریکه ح نهیجوانه زده بود کالسکه مجلل ام رهیس يکه درختان و موستان ها يانجام در بامداد روز سر

سر بازان تفنگ به دوش  فیضران کاخ مادام دو شاتله را دور زد دو ردحا عتینشسته بود با مشا یکنار درشکه چ

.از نژاد اسبان اسکاتلند در دنبال کالسکه روان بود يو قو مو خوش اندا بایکردند و دو اسب ز یکالسکه را بدرقه م

اطراف  يوه و دشت هااو در ک يتاخت بردن و اسب سوار رهیبه س منهیاول ورود ا يدو شاتله که در همان روز ها مادام

 یخداحافظ یپرداخته بود وقت يو اسب سوار ياو در چوگان باز ییهنر نما يبه تماشا نیبود و روز ها با دورب دهیرا د

تا کالسکه اش از نظر ها دور شود  نهیاما ام. کرد ه بود  هیبه او هد نهیگشاده دستانه ام يایاسب ها را در مقابل هدا نیا

از  یچون خرمن دید یکه تا چشم م ستینتگر یم يبهار زده و سبز يبود و به دشت ها دهیلم یچرم یدر همان صندل
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.نوشت یم خودامد در کتابچه کوچک  یکالسکه حاصل م يکه از تکان ها یحال و با زحمت نیدر ا. زمرد گسترده بود 

اصفهان و استر اباد  ادیکرد و  یمگل ها پهن  نیسرزم یشمال يدشت ها يسبزا يارام ارام دامن خود را رو یظیغل مه

 گرید يها بیعمرش و در فراز و نش انیکه تا پا یمه. شد  یولتر پنهان م داریخاطره د ظیمه غل ریز نهیدر خاطر ام زین

.خاستکه در انتظار او بود هرگز از خاطرش بر ن یزندگ

قصد  نهیارزش سر گذشت خود را بدان امنوشته بود  شیدر صفحه اول کتاب سر نوشت خود برا لسوفینه ان که ف مگر

هوس ان داشت که چون مادام دوشاتله .  سدیبنو گرید ياروپا سر گذشت خود را به گونها يداشت در عروس شهر ها

 نیسالط یو حت يمانند نادر افشار طهماسب صفو یکسان يو به جا ردیهمانند ولتر را بپذ یفراهم اورد که کسان یطیشرا

پس عالقه مند بود ارزش سر گذشت خود  نیاز ا. کند  داریمردان احساس و تفکر را د ییایو اس ییوپاار انیو فرمانروا

.گونه بداند نیرا بد

در کناره اش  ییجادو سیگرفت و پار یزد که از رود سن جان م یم يخون را بر جلگه ا نیرنگ خون زده بود و ا افق

بود که مانند هر  یهنگام نیو ا. وارد کنند  يرا چون گرانقدر نهیتا ام دندیرس سیپار يچند سوار از جانب شهردار. بود 

زده بودند و در پشت  یپر نقش ترکمن بر کنار جوئ يریتج بوطالبا رزایو م کیب دریبامداد و هر ظهر و هر غروب ح

 ندیدیدور ابوطالب را م از دندیرس سیبر سجاده خود نشسته بود سواران همراه و انان که از پار نهیان دور از چشم ها ام

خلوت ان باال  يزیتا چ دیپائ یعقاب وار اطراف را م زیبا چشمان ت شهیچون هم کیب دریح. برد  یسجده م ریکه کنار تج

.پوشاند بر هم نزند یاز سر تا پا م یرنگ دیسف ياو را عبا اهیبلند را که فقط وقت نماز تن پوش س

و دوم ستیب فصل

دانست  یم اریبود و از ان بس دهیشن اریبود که درباره ان بس يبه ان وارد شد همان شهر 1748بهار  در نهیکه ام یسیپار

کرد و در  یپهناور حکومت م نیسال سلطنت خود بر سر زم نیو پنجم ستیپانزدهم در ب یکه از فراز ان لوئ يشهر
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چهاردهم شرکت داشتند  یدوران لوئبزرگ  يدر جنگ ها هک ییژنرال ها. مستعمرات داشت  ایاز دن ینقاط مختلف

 يجنگ بزرگ اروپا که به جنگ ها نیکه در اخر یگذراندند و سر داران یمجلل م يدوران کهولت خود را در قصر ها

که در  یمجلل يگذشتند در سالن ها یها م ابانیبود با کبکبه و دبدبه فراوان از خ دهیمعروف بود جنگ شیاتر ینیجانش

کردند هر  یم يو هنرمندان سر شناس جلوه گر دانانیقیموس سندگانیبر پا بود شاعران و نو شهر یاصل يها ابانیخ

دست در دست شوهران و  انیبارویکه در کناره پون نف ساخته شده بود ز يبلوار ژهیرود سن و به و هیغروب در حاش

اروپا در  يو هنر یجنبش ادب نیترنشستند بزرگ یم واربل هیحاش يدر رستوران ها ایرفتند و  یدوستان خود رژه م ای

مشغول  ییو دانشمندان مشهور اروپا در اطراف ان به کار اکتشاف ها و اختراع ها مانیگرفت و حک یشکل م سیپار

.بودند

 يسایکل یکیدر نزد یشدند و او را در قصر کوچک رایرا پذ نهیو دوك دوارلئان که مقدم ام سیبر شهردار پار عالوه

.اشنا شد که او را به خود مشغول داشت یشهر با کنتس نیدر ا نهیام يد بزودنتردام جا دادن

 کیب دریح. مالقات کرد  يفرستاد و از او تقاضا يو يبرا یکارت یبود که کنتس دوزاگل سیهفته ورود او به پار نیدوم

خود به اتفاق مرد درشت  که از کالسکه مجلل دیرا د يدر بعد از ظهر ان روز موعود در جلو در کنتس فرانسو یوقت

 يبانو يرا به بلند یکرده بود هرگز زن یتا قلب اروپا ط رانیکه از ا یاو در همه راه طوالن. شد تکان خورد  ادهیپ یاندام

فقط  نهیداشت همانند ام یبود بلکه صورت ينه فقط به همان باال بلند يکنتس فرانسو نیا نکیبود و ا دهیخود ند

کنتس  دنیدخود در لحظه نخست از  زین نهیام. را در ان پنهان بماند  يریبود تا اثار پ قرمز رنگ شده شیموها

پدر او را اشغال  یاست که سال هاست خانه و زندگ یزن همان کس نیبعد دانست که ا یقیدقا. خورد  کهی يفرانسو

.خواهر اوست یکنتس دوزا گل افتیبود که در یماجرا مربوط به زمان نیتر زیانگ رتیبخش ح. کرده 

 کیداشت و  یاقامت در فرانسه زن يدر طول سال ها نهیخان پدر ام یامام قل. اشکار شد  ينبود اما به زود یکردن باور

شاه اصفهان در  دانیدر م چه بسا همزمان با اعدام دردناك امام قلی – شیهمسر و پسر او سالها پ. پسر  کیدختر و 
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خان در فرانسه به نام  یبود که امام قل دهیاز مادرش شن يروزگار نهیام. ماند  یو باقکشته شدند و فقط دختر ا يحادثه ا

داشته باشد  سیکننده در پار رهیشباهت خ نیبزرگتر با ا يکرد که خواهر یباور نم یشهرت داشت ول یکنت دوزاگل

.اشرافزاده اهل الزاس کیساکن باشد و همسر  يکه در خانه پدر

 افتهی یکه خاله متشخص نیکنتس چهار فرزند داشت و همه ان ها از ا. صاحب خانواده شد  سیپار در نهیروز ام کی در

ثروتمند گشاده دست و مقتدر که از دور  اریجذاب بس يخاله ا. شادمان شدند  دیبگو شانیاند که داستان ها دارد تا برا

.بزرگان شهر بود يشد و اشنا یارش داده مبه افتخ ییها یهمانینگذشته م سیماه از ورودش به پار کیها امده و 

او را  دارید نیو از همان نخست دید یبا پدر خود م یدر او شباهت نهیکه ام پیلیداشت ف یپسر بزرگ یدوزاگل کنتس

افتاد  یبلوار مازارن به راه م ایشارنتون و  ابانیدست در دست خاله خود در خ یشده و وقت تیخوب ترب پیلیف.  دیپسند

.به ان ها بود سیچشم همه پار انگار

که در طول  یثروت. هلند به دست اورد  یهند شرق یکمپان قیپول از طر يادیبه اروپا توانست مقدار ز دنیکه با رس نهیام

 یکسب کرده بود از باز پس گرفتن ملک پدر خود منصرف شد درصدد بر امد که باغ یسال ها مشارکت با کمپان

.گرفت یصورت م پیلیکه با نظر ف يکار. بخرد  سیبلند مرتبه در پارکنتس  کیمتناسب با شان 

 ریالبروالند يکه او روزگار یپوت يبا نام مار یکند زن قیخواست که تحق پیلیاز ف نهیروزانه ام ياز گردش ها یکی در

 ندهیرا در کنار زا یتپو يمار انیگر يبا چشم ها نهیکه ام ياز چهل سال از روز شیب. کند  یم یخواندند کجا زندگ یم

درخت  کی ریسال ها بود که در ز ياما مار. در خاطر او بود  یگذشت و هنوز نقش ان زن فرنگ یرود وداع گفت م

.خفته بود سیپار کیدر گورستان الپاساژ نزد زفونیز

 يخواننده اپرا نیورترمشه يدومه رفت که روزگار نیسلست ریمادمازل پ داریبه د پیلیدانست که با ف یرا وقت نیا نهیام

 ییبایز يروز ها ادیشد با  یبه باغ ژنرال کنده باز م شیکه پنجره ها ییبایدر خانه ز يریدر استانه پ نکیبود و ا سیپار

فرانسه در  ریو سف سایکل تیبه جهت سعا یپوت يان دو گفت که مار يدومه برا نیسلست. و شهرت خود تنها بود 
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در  یدو سال بایشد و ان دستان نازك و ز فیتوق یدر بندر مارس رانیبه ا شیپر ماجرا در باز گشت از سفر هیقسطنطن

در  یشگاهیسابه ا وانهیرا به عنوان د يبست و روح نازکش افسرد تا ان که و نهیشاق پ يزندان سن ونسان در کارها

جدا کرد  سیرا از پار مان که ماريه –فابر  ستیاز ان جا توانست با کمک فرزندان ژان بات یاکول منتقل کردند ول رید

دومه  نیسلست. چهاردهم برساند و بخشوده شود  یخود را به گوش لوئ یگناه بی –و به عنوان همسر خود به شرق برد 

را جلو در  يمار سیپار يدر باز گشت از اپرا يکرد که روز فیتعر منهیا يبرا داشنا بو یپوت يباز با مار ریکه از د

در چهره اش وجود  يفقط اثار محو ییو نشاط و ماجراجو ییبایکه از ان همه ز یدر حال دیتظار خود دخانه در ان نیهم

در کنار رود سن  یکند تا ان که او به خانه کوچک یم ییرایخود پذ دهیاز دوست زجر د یمادمازل دومه چند کاه. داشت 

ان را فروخت تا خود را به  یپوت يکه مار خانه اي – مازارن نبود ابانیسالن خ ییبایز یشود که گرچه به بزرگ یمنتقل م

که محمد رضا  یشش ماه. او تحت نظر بود  گریخانه شش ماه د نیدر هم. شده بود  شانا با ذوق ارای –اصفهان برساند 

ماجرا ساز در تماس  ریسف نیبا ا یپوت يخواست مار یبود و دولت فرانسه نم سیدر پار نیحس طانشاه سل ریسف کیب

.اشدب

فرستاده  يمار يچهاردهم برا یدر دربار لوئ رانیا يبعد ریسف یرض رزایکه توسط م ينامه ا ایخواست بداند ا یم نهیام

 يبسته ا رانیا يبعد ریسف. به او دا د  يگریخبر د یدانست ول ینم يزیمادمازل دومه از ان نامه چ. است  دهیبه اور س

کار بعد از ان صورت گرفت  نیا. برساند  یپوت يفرانسه داد تا به مار ارجهخ ریوزرا که با خود از تهران اورده بود به 

ان  انیرا به وزارت خارجه خواستند و بسته را به او دادند که در م يمار يروز. رفته بود  سیاز پار یرض رزایکه م

...فرستاده بود بودشمع يارم يبه ارزش دوازده هزار فرانک بود که اعتمادالدوله صدراعظم برا یانیبرل يانگشتر

بسته به او  نیا افتیشکسته دل و خسته بعد از در ياو گفت که مار يبرا دیرا د نهیام يمادموازل دومه اشک ها یوقت

در  ییدر ان جا چشم ها(( رفت  یرا مالقات کند همراه او به اصفهان م رانیشاه ا ریگذاشتند که سف یگفته است اگر م

((انتظار من است
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...ستدیخود با يتواند بر پاها یداد که زن م ادیاو بود که به من . من در انتظار او بودم  يبا اشک گفت ار نهیما

 یرا در خانه زندان یپوت يکه مار یچهار دهم همان کس یدر دربار لوئ نیشاه سلطان حس ریسف کیمحمد رضا ب قصه

با خبر  بیعج ریسف نیهمه از داستان ا. پنداشت  یم نهید که اموشهورتر از ان بو سینکند در پار داریکردند تا به او د

او  يبرا نهیام زبانیاز باغ لوکزامبورگ م دیدر بازد. ر کرده بود یرا تصو ریسف نیحرکات ا یدهها تابلو نقاش. بودند 

ر داده اند که به او خب یباغ و در قصر شارنتون ساکن بوده و سر انجام وقت نیدر هم کیداد که محمد رضا ب حیتوض

 يکه در بنا یراتییبا تمام تغ دیدر ان مجموعه ساکن شود و او با دیو با دیا یپادشاه فرانسه م داریپروس به د يامپراطور

او را  رانیو وز یبا قهر و غضب لوئ ریان جا را ترك کند سف دیکرد با یشارنتون داده بود و ان را ملک خود تصور م

 يها برا نیکدام از ا چیاما ه! خواهد گذراند  ریانان را از دم شمش یاحترام یب نیه جبران اب رانیکرده که شاه ا دیتهد

را نوشته و تصور ))  یرانیا ينامه ها((  وانهید ریسف نیبر اساس رفتار ا ویدلگزاتر از ان نبود که دانست مونتسک نهیام

کار اسان تر از ان بود  نیا ندیرابب ویخواست مونتسک یم نهیام. کرده است  جادیا انیاز هموطنان ا در ذهن اروپائ یبیعج

و  یرا در محافل اشراف ویناگهان نام مونتسک سیدر سوئ نیهمان روزها انتشار کتاب روح القوان. شد  یم ینیب شیکه پ

شد  يعاد او را به عموم شناساند و باعث شهرتش نزد مردم))  یرانیا ينامه ها(( اروپا مطرح کرد هر چقدر  يسطح باال

که  یشد و در حال ویمونتسک داریموفق به د سیبه سوئ يدر سفر نهیام. متفکر کرد  نیخواص را متوجه ا نیروح القوان

را  نهیمانند ولتر نبود و ام ویمونتسک. روز کامل را با او گذراند  یکیکرد  یم یجوان خواهر زاده اش او را همراه پیلیف

 دهیرا که خر نیمجلد روح القوان نیدو نسخه از چند نهیام. گشود  شیبر رو يازه ات يها چهیمجذوب خود نکرد اما در

دانست  یکه م سیامپراطور يرا برا یکیبه مسکو فرستاد  ییایبا نامه ها و هدا مراهرساند و ه سندهینو يبود به امضا

جوان به  نیطمئن بود کاترچون م نهیام نیکاتر يهم برا يرا ندارد نسخه ا يجد يحال و حوصله خواندن کتاب ها

او نوشت که عاقالن و اهل  يبرا نیهمراه روح القوان. فرستاد  یاو کتاب م يخواندن کتاب عالقه دارد در هر فرصت برا

.بخواند دیدر سر دارد با يراهبر الیکتاب را هر کس که خ نیمعتقدند ا استیس
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گذشت که رفتارش عالوه بر  نیشاه سلطان حس ریسف کیب به گفتگو درباره محمدرضا ویبا مونتسک نهیام دارید ابتدا

گفت که  ویمونتسک يبرا منهیا. بود  يو شاعران فرانسو سندگانیاز نو ياریموضوع داستان ها و اشعار بس ویمونتسک

بود  یخبر کاف نیهم. به دفعات در اصفهان مالقات کرده است  ار نهیدولپ دیخانم ادال یول دهیرا ند کیخود محمد رضا ب

را دلبسته  يفرانسو يبایدختر ز نیا يردبار صفو ریسف کیدانست که محمد رضا ب یاو م. را به شوق اورد  ویکه مونتسک

چهار  یلوئ هقرار داد ک ییایهدا نیجعبه بزرگ ب کیرا در  دیان که حکومت فرانسه مانع نشود ادالئ يخود کرد و برا

 يتر بود به سفرپر ماجرا هیکه به فرار شب یو با سرعت بیترت نیبه ا کیب محمد رضا. فرستاده بود  رانیشاه ا يدهم برا

نشست و محبوب خود را از  یبه کشت یاو بودند در مارس بیکه ماموران در تعق یداد و در حال انیخود به فرانسه را پا

 هی.  رندیرا از او بگ دیالئخارج شود چون امکان داشت اد یاز کشت ییدر بنادر اروپا تتوانس ینم یجعبه به در اورد ول

در . شد  یلوئ يایهدا یبه فروش قسمت اصل ریراهش به شمال اروپا افتاد و باال هاب ر سرش امد که ناگز بیترت نیا

او سر انجام . عاشق شده بود  ماسرش را در اصفهان به نطع خواهد انداخت ا يکار نیدانست که چن یزمان او م نیا

خود  یمسموم به زندگ يشاه نوشت و با خوردن قهوه ا يبرا يشد نامه ا رانیوارد خاك او  دیبه گرجستان رس یوقت

را دنبال کرد و به اصفهان  کیمحمد رضا ب تیفرزند هم شده بود مامور کیکه در ان زمان صاحب  دیادالئ. داد  انیپا

خواست  یکه م يزن جوان فرانسو نیشاه بر ا. برساند  نیرا به شاه سلطان حس یلوئ يها مدالرفت و توانست نامه و 

بد بخت را به او دادند و به  ریسف يها ییاز دارا یبخش. را بزرگ کند رحم اورد  کیبماند و فرزند محمد رضا ب رانیدر ا

 شانیاو در برابر اصرار فرستادگان فرانسه و کش. در امد  کیبرادر محمدرضا ب کیبه عقد غالمرضا ب دیدستور شاه ادالئ

که خود  یبود و زمان يو یبود بلکه مجالس دائم دهیرا در اصفهان د دینه فقط ادالئ نهیام. به موطنش برگردد  حاضر نشد

 ویمونتسک. استخدام در اورده بود  یسلطنت يکرد او را به عنوان سرپرست جبه خانه حرمسرا یم یدر حرم شاه زندگ

از سر داران خود  یکیرا کشته و محمود افغان او را به  دیدانست که افغان ها در وقت تصرف اصفهان شوهر ادالئ یوقت

شرق با اصفهان که  ياو گفت که محمود افغان با عروس شهر ها يبرا نهیبود که ام یزمان نیو ا. امد  جانیه به ه دیبخش
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.بود چه کرد ستهدان سیپار يچهاردهم ان را به درست همپا یلوئ

که  نیاز اثر ا. خشک ان جاست  يافتد از اثر اب و هوا  یم ایکه در اس یفاقاتگفت جنگ ها و ات یم نهیبه ام ویمونتسک

گرم در کنار مناطق سرد قرار  یکه در اروپا همه جا هوا معتدل است و نواح یدر حال. اعتدال ندارد  ایاب و هوا در اس

 يزیسال در سراسر اروپا جنگ و خونرهفت  یتازگ نیهم. با هم در جنگند مدامها هم  ییاما اروپا:  دیپرس نهیام. ندارد 

 چیه زیو سر انجام ن ندیارا یدر برابر هم صف م يقو يجا کشور ها نیگفت اما در ا یم ویمونتسک. بر پا بوده است 

و فعال در  ریجنگجو دل وامبا اق فیضع يکشور ها ایاما در اس.  گرندیکدیمثل  گانیشوند همسا ینغلوب نم ایکدام فاتح 

.مغلوب باشد يگریفاتح و د یکیالزم است که .  رندیگ یو تنبل قرار م فیضعکنار اقوام 

. بود  ییایاس يها نیداشت وسعت سرزم یمحروم م يرا از صلح و ازاد ییایاس يکه کشور ها يگریعلت د دگاهاوید از

چرا پدرم . کرد  یم نیاو را غمگ يتصور نیچن.  دیرا نخواهد د يوقت صلح و ازاد چیه ایگفت پس اس یبا خود م نهیام

.بود یمانده بود همچنان کنت دوزاگل سیاگر در پار.  ودکشته ش عیباز گشت تا بدان وضع فج رانیاز اروپا به ا

گاه از محدوده فرانسه خارج نشده  چیکرد که ه یبه خواهرش کنتس نگاه م. طبع سر کش او نبود  يها پاسخگو نیا اما

خواهرش بود فقط تاسف ان داشت که چرا در اروپا زنان مانند  يکرد که به جا یرزو نما نهیام. شناخت  یرا نم ایو دن

 زابتیال ایهمسر پطر اول  نیمانند کاتر یکسان هیدر روس یروند حت یم شیمدارج قدرت پ شیتزر ملکه اتر يمار

مردان  تیو ترب دنیو به زائدر حرمسرا باشند  دیزنان با ایدر اس یول رندیگ یدر راس قدرت قرار م یفعل سیامپراطور

.کنند یاحساس خوشبخت يقو

 رانیو سر سبز ا یپادشاه بخش شمال نهیدانست که محمد حسن خان قاجار فرزند ام یوقت داریان د انیدر پا ویمونتسک

ان خود را صرف  يرویمردان ن نیچرا ا:  دیکش شیرا پ یپرچم خود اورد سئوال ریرا ز رانیکوشد تا تمام ا یاست و م

بر پادارند ؟ يکنند و در ان جا کشور تحخزر را ف يایسبز اطراف در يها نیکنند که سر زم ینم

گرفته است و فقط  دهیرا ند نیکه در تفکرات خود نقش د دیبگو نیروح القوان سندهیدر ان زمان نتوانست به نو نهیام



مسعود بهنود -امینه  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ١٣٢

 نیمتاثر از د شتریکند که ب یحرکت م ياساس قواعدقدرت بر  ایکه در اس یها را در نظر اورده در حال تینژاد ها و قوم

سال از عمر خود را به تفکر  ستیکرد و ب یمانند ژرمن ها فکر م یاماقو يبه بر تر ویمونتسک.  تیومذهب اند تا قوم

.نوع حکومت ها گذاشته بود رامونیپ

عصر . شناسد  یم شتریرا ب ایت و هم دنگفت که ولتر جذاب تر اس پیلیف يشد برا یدور م ویاز خانه مونتسک یوقت نهیام

خواند و به ان  یدانست که ولتر نامه او را م یخوب م. او هم نوشت  ينظر را برا نیبه ولتر هم يهمان روز در نامه ا

.گذاشت ینمرا بدون پاسخ  ينامه ا چیاو ه. دهد  یپاسخ م

و سوم ستیب فصل

 يبزرگ و کتابخانه ا ییرایو سالن پذ یمتیو ق یعال لیاکن شد با وساو در ان س دیخر سیدر پار نهیکه ام یمجلل خانه

 ییگرد هم ا یاز مراکز اصل یکیخواست  یچنان که او م يشده بود بزود يکه در ان چند صد کتاب گرداور

 يسخاوتمندانه به اهل هنر بزود يو پرداخت ها لمجل يها یسخاوت او در دادن مهمان. و اهل ادب شد  استمدارانیس

او زبانزد نام اوران بود جز ان  يپر ماجرا یداستان زندگ. هنر و فرهنگ اروپا نام اور کرد  تختیرا در پا یرانیکنتس ا

 يها فردر س نهیام. کرد  یدعوت م ییاو را به جا ایامد و  یاو م یبه مهمان ایاز شاهزادگان و بزرگان  یکیکه هرزگاه 

دختر  ودوروایف تیبه وضع یسرکش يکه پروس برا يبرد چنان که در سفر یخواهر زاده اش را با خود م پیلیدور ف

 یکه از دور صحنه را م نهیبه رقص پرداختند ام ریکب کیدر تاالر بزرگ قصر فردر ودوروایو ف پیلیف یخوانده اش وقت

. بود  شیاند که ارزوبرس ییرا به جا پیلیف بیترت نیداشت که به ا راو در نظ. دید افتهیخود را تحقق  ياهایرو دیپائ

 يها یستگینامزد کند از شا گریکدیدو را به  نینوشت و در ان اجازه خواست تا ا سیبه امپراطور یینامه ها

بود  دهیبرگز هیروس يتعهدیاز پطر سوم خواهر زاده اش که او را به وال سیمگر نه ان که امپراطور.  ودوروانوشتیف

.خود بنشاند يد را به جانمود پس جا داشت که دختر خو یم دینوم
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خود او را هم  تیعمل کند و رضا ودوروایخواسته بود که به عنوان مادر خوانده ف نهیکننده بود و از ام دواریملکه ام پاسخ

 بیرا از تعق نهیتوانست ام یم دیتاک نیا)) پا بگذارند  هیبه خاك روس دیاما ان ها بدانند که هرگز نبا((  ردیدر نظر بگ

کس  چیدانست ه یبود که م دهیو تحول در روزگار د رییاو ان قدر تغ یولکه در سر داشت منصرف کند  ينقشه ا

.کند یرا چنان که خواهد بود طراح ندهینخواهد توانست ا

. امپراطور پروس برگزار شد  ریکب کیفردر یدر کاخ سلطنت يجمع صد نفر کیدر  ودوروایو پ پیلیف ينامزد جشن

در کنار گران دوشس همسر امپراطور در صدر مجلس جا  یشگیهم اهیبا همان لباس س سیامپراطور کیهمچون  نهیام

و شاعران از  دانانیقیموس.  دندیبال یبر خود م بودان ها شده  بینص یتیموقع نیکه چن نیاز ا پیلیداشت پدر و مادر ف

شد  سیاز مهمانان از پوتسدام عازم پار يق عده ادو روز بعد به اتفا نهیام. کردند  یم ییسراسر اروپا در ان شب هنر ما

شد که ان ها  یبر پا م سیدر پار ییها یهمانیپانزدهم م یمعشوقه لوئ ادویچرا که هفته بعد در سالگرد تولد مادام پمپ

 فتهیبود ش یجوان سندهینو نهیسفر مادام دپ نیدر ا نهیاز جمله همراهان ام. کردند  یدر ان ها شرکت م ستیبا یم

 یانیو جر)) رو  دهید(( از  نهیراه بود که ام نیدر ا.  سدیبنو ياو قصه ا یخواست بر اساس زندگ یکه م نهیام تیشخص

از  ياریداشت کهدر ان بس یخود محفل نهیمادام دپ. انجامد با خبر شد  یم نالمعارف جها رهیدا نینخست سیکه به تاس

 نیاز ا یکیمحفل حاضر شده بود در  نیدر جلسات ا يچند بار هنیحاضر بودند ام سندگانیهنر مندان و شاعر و نو

 دهید نیاتش انیاز ب ینمشاهزاده خا نهیبار در محفل مادام دپ کیگفتند  یم. کالم او اتش بود .  دیرو را د دهیجلسات د

م اگاه خواهند و مرد ختیعادالنه جهان بهم خواهد ر ریزود نظم غ يداده بود که بزود دیرو نو دهید. شد  هوشیرو ب

سخنان  نیدانست که ا یم نهیام. دست به دست گردد  ییخانواده اروپا 20تواند در دست  یتمام مواهب عالم نم. شد 

توانست  ینم یدانست ول یخود را از انان م زیدانند و او ن یکهاو را متعلق به خود م است يخانواده ها و طبقه ا هیعل

 يسواد یهمه جا مردم را در فقر و ب سیاورد که از بندر ترکمن تا پار یم ادیه ب یرو نشود بخصوص وقت دهیمجذوب د

ان خانواده غرق در ثروت و شکوه و  رو د دهیرس يمردم گذشته تا به قصر نیدهها هزار از ا انیو همه جا از م دهید
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.اند ستهیز یم ییبایز

قدر  نیچرا ا.  ستیقدرت چ(( سئوال را مطرح کرد  نیا گذاشت ریار همه بر او تاث شیبه ولتر که ب يبار در نامه ا کی

که  يا دهیچرا که د يتو از قدرت خاطرات دلگزا دار. من  یکنتس شرق(( ولتر در پاسخش نوشت .)) جذاب است 

.  نیقدرت را بب يبایشکوهمند و ز يکن و جلوه ها یزندگدر اروپا  يچند دیا یم دیچگونه از ان شقاوت و خشونت پد

از مغول ها  يچند. کنند  یم ییبایرسند چطور خود را وقف هنر و ز یبه قدرت م یکه وقت نیبافرهنگ رابب يادم ها

 دکن یاو را ارام م نیکه چن ستیزشت رو چ يفرانسو نیدانست در کالم ا ینم نهیام. )) شعور شرق دور شو  یوشاهان ب

شاعران و  گرید.  زدیاو به مبارزه بر خ اتیبا ذهن ایو دهد  رشییکرد بدون ان که تغ یم حیهر چه بود ولتر اورا تصح

 نهیکه مادام دپ يمانند روز.  دیفهم یرا هم نم یبعض. شدند  یکدام ولتر نم چیه دید یرا که م یو هنرمندان سندگانینو

همه به او احترام  یسال انهیکه در م یدان یاضیکرد ر یداالمبر معرف ویاو را مس وبه محفل او امد  نیبا وقار و مت يبا مرد

حرف  یطوس ریو خواجه نص یدرباره خوارزم نهیعالم است داالمبر با ام یاضیمغز ر میگفتند بزرگتر یگذاشتند و م یم

ها از ان جهت است  ییاروپا شرفتیدر تصورش بود که پ. عرب  ایاند  یرانیدانست ا ینم نهیکه ام گریزد و چند نام د

 يخانواده ها هیو در حاش یسلطنت يبود که در قصر ها دهیهمه جا د. دانند  ید را مکه قدر هنرمندان و متفکران خو

که ان ها را در  رانیکرد با دانشمندان ا یم سهیو مقا. کنند  یم یو دانشمندان زندگ سندگانینو لسوفانیف یاشراف

 دهیرا د ییعلما رانهیوچک و فقک يو در خانه ا یمیاورد که در اصفهان در محالت قد ادیبا  ودب دهیتنگ د يحجره ها

کنند  یم یجا دانشمندان مثل اشخاص متشخص زندگ نیدر ا یکردند ول یم یزندگ کیتنگ و تار ياست که در اتا

.رندیگ یحمله م اددارند و ان ها را به ب یرو که با شاه و حکومت دشمن دهیمثل ولتر و د یکسان یحت

 یدر اصفهان م شیکه سال ها پ دیپرس يدرباره منجم کور يمده است از وا رانیاز ا نهیدانست که ام یوقت داالمبر

 نهیام. نوشته اند  ییگونه افراد کتاب ها نیا ایخواست بداند که ا یاو م. دست داشت  یو در نجوم و ستاره شناس ستیز

ها درباره شرق  ییروپااست که ا یلیتخ يهم از داستان ها نیا کهدانست و تصور کرد  یدر باره ان منجم کور نم يزیچ



مسعود بهنود -امینه  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ١٣٥

 –فرانسه  یدر شمال غرب یبه مونمرنس يسفر انیدر جر. در ان زمان هنوز سفر نامه شاردن را نخوانده بود . سازند  یم

 یرض رزایشاردن از م هیاز سفر نامه شاردن را که شوال ینسخه خط کبود که توانست ی – نهیشوهر خانوم دپامالك 

 یدر نجوم و ستاره شناس يکرد و با وجود کور یم یمعز زندگ یبود ودر قصر قاض رینوشته که نواده شاه عباس کب

اصفهان را در دست داشت ساعت  یکه خزانه سلطنت یبود و زمان دهیو برادرش را د یرض رزایخانه م نهیام. متبحر بود 

ضبط  یرض رزایه بعد از مرگ مبود ک دهیرا در ان جا د یکوب فراوان طالجواهر نشان و  یبغل يو ساعت ها يوارید يها

که در همان سال ها از  ياز محموله ا. خزانه چه کرده اند  نیدانست که افغان ها با ا ینم یشده بود ول یخزانه شاه

خزانه را به قند هار  ان شتریبود که محمود و اشرف افغان ب افتهیچنگ اغان ها در اورد و نگذاشت به قند هار برسد در

.فرستاده اند

و شاه عباس در اصفهان و چه صد ها بار شتر که نادر افشار از هند با خود  لیاز جواهرات چه خزانه شاه اسماع فتنگ

بود که  ییبعد از مرگ شاهان از جمله داستان ها نیخزا نیاز ا کیاورد و در کالت خراسان جا داد و سر نوشت هر 

مجموعه را  نیاز ا ییخود نمونه ها نهیچه رسد به ان که ام دنشد یگفت مستمعان مبهوت م یهر گاه ان را باز م نهیام

امد و  رونیسر او ب دنیکه از مجموعه نادر بعد از بر يمانند ان گردنبند. فروخت  یم ییهمراه داشت و در فرصت ها

که از همه  يزیچ. خود بخرد  يبرا یفروخت تا بتواند خانه بزرگ يهودیبه چند جواهر ساز  سیان را در پار نهیبود و ام

.پنهان کرده بود رانیخاك ا کینزد يبود که در نقطه ا يداشت مجموعه ا یپنهان م

مانند ان  یبعض. بودند  نیجواهرات مشرق زم يماجرا دنینبودند که عالقه مند به شن یاز کسان زیهمه مستمعان او ن اما

که  رانهیاو در ان کلبه فق. عالقه مند بود  يگریدکرد به مسائل  یم یزندگ یدر مونمرنس نهیکه در کلبه خانم دپ يمرد

در کتابخانه قصر شوهر خانوم  دیرا د يو نهیبار اول که ام. پخت  یسر م در یبزرگ االتیبه او داده بود خ نهیمادام دپ

 بر خالف. داشت  یبخصوص دیعقا یو مذهب یاجتماع یمرد حدود چهل سال داشت و در مورد مسائل اموزش. بود  نهیدپ

 یم گریاز نوع د يبه او عالقه مند شده بود و او را مرد نهیگرفت ام ینم يزیرا به چ یسیمرد سوئ نیکه ا نهیخانم دپ
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 یم رانیها درباره ا زیچ اریرو به رو شد و به او گفت بس یرانیژان ژاك روسو که با خجالت و متانت و با کنتس ا. خواند 

گفت  یم نهیخواند و به ام یبود از تمدن اروپا انتقاد داشت و ان را مخرب م هدید نهیبر خالف همه ان ها که ام. داند 

ها خوشبخت  یاروپائ یبه روسو گفت ول نهیام. نشوند  انیاروپائ یزندگ یباشند که گرفتار نوع اظبمو دیها با یشرق

نهند  یارند زنان را قدر مگذ یکنند و به انسان احترام م یم یزندگ يشتریبزرگ در رامش ب يترند و با وجود جنگ ها

 انیروم لیبه شرح فضا وایش یانینشود و با ب اهرخواست که گرفتار ظو نهیاز ام يروسو با لبخند. کنند  ینم یو زندان

 فیخواست که اگر درباره طوا نهیاز ام. پرداخت  ایاس لیو قبا فیاروپا و طوا يها یکول کایسرخ پوستان امر میقد

.باز گو کند شیبرا ایداند به او بدهد  یم يزیچ ایو دارد  یاطراف خزر کتاب

از ترجمه ان  نهیگفتگو ها داشت که ام کیب دریروسو با ح. به کار امد  نهیمباشر و محافط ام کیب دریح گریبار د کی

نوشت که ولتر  يبرا یادداشتیو در . به روسو داد  یو شال ترکمن میچند گل نهیان چند روز ام انیدر پا. برد  یلذت م

.دوست دارد لیکند و انسان ها را از هر قب یکه به سر نوشت انسان و نوع حکومت ها فکر م افتهی یروسورا تنها کس

دنبال او هستند  یکرد ماموران لوئ یکه گمان م یو در حال یمونمرنس ییزمان ژآك ژان روسو در گوشه تنها نیدرا

خواست که حتما  نهیروسواز ام.  یاثار جهان شد قرداد اجتماع نیگذار تر بود که بعد ها از اثر يمشغول کار بر رساله ا

 ایمختلف دن فیطوا يور فتار ها دیبر عقا یالمان نیشرح داد که ا شیبرود و برا))  میگر((  داریدر سفر به المان به د

.فتادیت هرگز اتفاق نمالقا نیا. خان ترکمن گفتگو کند  کیجالب خواهد بود که با زن  شیکند و برا یمطالعه م

داشت و  یخانه بزرگ. جا افتاده بود  سیاو در اروپا به خصوص پار. را منقلب کرد  نهیشاردن ام هیسفر نامه شوال مطالعه

کردند در محفل او بزرگان فرانسه حاضر بودند با  یهشت نفر در دستگاه او خدمت م یو لطفعل کیب دریو جز ح یسالن

خاطر بود که بعد از  نیبه هم دیاصفهان اتش به جان او زد شا يهان با شرح قصر ها و باغ همه سفر نامه شارد نیا

کرد که او را  افتیدر سیاز امپراطور ينامه ا یوقت هیروس سیدختر امپراطور ودوروایخواهر زاده اش با ف پیلیازدواج ف

از ده سال  عدسپرد و ب پیلید را به فخو يها ییدارا. کرد پا در رکاب شد  یبه سن پطرزبورگ دعوت م يسفر يبرا
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از سفر دوباره به  شیپ. نداشت  يادیفاصله ز رانیمالوف او ا نیشد که تا سرزم هیروس یراه نیاز مشرق زم يدور

اثر  نیزمان ولتر مشغول نوشتن مهم تر نیدر ا. از ولتر  يگرید دارید يبرا يبهانه ا. مادام دو شاتله رفت  دارید

رسد و مرد تمام  یم یاو اسناد و مدارک ياروپا برا يکه از همه جا دید یم نهیمبود و ا)) چهاردهم  یوئل(( خود  یخیتار

.نوشته ها است نیروز را غرق ددر ا

 يبرا يادیز يایبار هدا نیکه ا نهیام يگفت برا یهر چه او م. زد  نهیبه جان ام گرید یاتش دارید نیدر اخر ولتر

بزرگ  يدر انتظار ادم ها ایگفت دن یم زشیشورانگ انیولتر با ب.  قتیبود و تمام حق تیقعوا نیاورده بود ع لسوفیف

.اندازه ابستن ادم ها بزرگ نبوده است نیگاه به ا چیه ایاو دن دگاهیاز د. را دگرگون کنند  خیکه تار یمردان ایاست زن 

ساکس  هیروس شیجنگ فرانسه اتر نیا يوس کیبزرگ شده بود که در  یجنگ ریدرگ گریزمان اروپا بار د نیا در

جنگ ها  نیگفت علت عمده ا نهیام يولتر برا. و هانور  ایتانیپروس و بر گرید يو در سو.متحد بودند  ایسوئد و اسپان

هم شش سال  شیتزر ملکه اتر يها مار نیعالوه بر ا.  استو هند  کایدر مورد امر سیفرانسه و انگل یرقابت مستعمرات

گفت ما زنده  یولتر با شعف م. زبان را فتح کند  یالمان ياست تا کشور ها يبهانه ا یدر پ ینیجانش يها پس از جنگ

چشم ما دوباره  شیرا در پ ایخوشا به شانس ما مردان و زنان بزرگ دن.  دید میجهان را خواه یگون گریبود و د میخواه

!است یجانیپر ه يسالها]  جدهمیه[ دوم قرن  مهین. خواهند ساخت 

.پنجاه سال داشت نهیساله بود و ام 55زمان ولتر  نیا در

در  ایکه دن دیبه محمد حسن خان بگو. برود  رانیبه ا دیبا خود گفت با.  دیتاب نهیبود که در قلب ام يگرید يگرما نیا و

. شاهان و امپراطوران برود  دارید روابط بر قرار کند به ایبا دن رانیاست او را وادارد تا در مقام پادشاه ا یگون گریحال د

کرد و خود را در مقام مادر شاه بزرگ  یدربار محمد حسن خان را تجسم م الیو در خ دیخر یم یکتاب ها و جزوات

 یپادشاه پروس و نه مانند لوئ ریکب کیمانند فردر یکرده شاه فیشاردن توص هیمثل شاه عباس که شوال یپارس شاه

.نداشتند دوستخود عمال پنهان بودند و مردم او را  يکه در قصر ها هیروس سیراطورامپ زابتیال ایپانزدهم 
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 يبه سو.  میا یتو م يگذارم و به سو یپشت سر م شیها یدنیها و د ییبایمحمد حسن پسرم دارم اروپا را با تمام ز اه

چه خوب . خان بود  یفتحعل يه جاک ينشسته ا یو در جائ يدانم تا به حال گردن کشان را سرکوب کرده ا یم.  رانیا

 ینام او را فتحعل دیاورده است گفته بودم با يپسرت پسر محمد ایا.  يکند ادیو نسل افشار را از بن يکه نسل صفو

.يبگذار

 یچه م ایکه در دن دیخبر ندار. نبود  يادیز زیهم چ یکمپان يدر گزارش ها. از تو ندارم  يچند سال است که خبر اه

تو  دنیاز د شیو پ میا ینفرست از شمال م شوازمیمحمد حسن خان بهار به پ. شوم  یم کینزد رانیدارم به اگذرد من 

.خان بروم یبه مزار پدرت فتحعل دیبا

را از  اهیمن هنوز از مرگ او عزادارم و لباس س.  یخان ر ا خاموش گذاشته باش یحسن مبادا چراغ مقبره فتحعل محمد

.تن به در نکرده ام

کرد  افتیکه در یینامه ها انیاز م. فارغ نبود  رانیا الیاز خ يفصل اقامت در سن پطرزبورك لحظه ا کیدر  نهیام

و اصفهان  رازیخان ش میسلطه دارد و دامادش کر رزی –جز خراسان  –را  رانیکه محمد حسن خان همه شمال ا افتیدر

 ينایکه به او داده وفادار مانده و شاهرخ فرزند ناب يه اگفت محمد حسن خان به وعد یبا خود م. و جنوب کشور را 

داند چطور در مقابل قاجار  یگرفتن نم یو کشت ینیان پهلوان لر که جز پاره کردن س یندارد ول يرا کار گمیفاطمه ب

 یمخود را شاه  زیخان ن میداد که کر یداشت نشان م افتیدخترش در جهیکه از خد یینامه ها. مقاومت کرده است 

که دختر اوست از خشم دندان به  یبه زن یاحترام یب نیاز تصور چن. در ان گم است  جهیدارد که خد ییداند و حرمسرا

.فشرد یهم م

 نهیام رانیاز ا يقاصد دنیشد تا از سن پطرزبورگ به مسکو برود رس یاماده م سیکه دربار امپراطور یدر زمان درست

رخ  یمهم يدور بود اتفاق ها هیسال ها که از روس نیدر ا. کند  یمرخص يملکه تقاضا از يفور یرا واداشت تا در مالقات

دست و پا  یدخترک گریعروس او د نیشده بود و کاتر ریپ یخوشگذرانملکه غرق در . داده بود که از نظرش دور نماند 
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گذشت  یم هیدر دربار روس يزیهمه چ نیبا ا.  رفتیاورده بود با شوق پذ يو يبرا نهیرا کهام ییکتاب ها. نبود  یچلفت

 یدانستند وقت یرا همه م نیکه از همسر خود داشت و ا یتزار پطر سوم با نفرت. کرد  ینگران م نیکاتر يرا برا نهیکه ام

با او چه خواهد کرد ؟ ابدیقدرت 

:گرفت لیتحو يدر مقابل لبخند یول دیبگو نیرا به هر کالم به کاتر نیا دیکوش نهیام

.تپانچه را نگهدارد کیتواند با دو دست  یحمق نما ان

!شود یگون م گرید يبه زود ایدر گوش او گفت دن دیبوس یرا م نهیام یوقت نیکاتر

؟ ستیچ یدگرگون نیسهم من از ا:  دیپرس یاز خود م نهیام. همان که ولتر گفته بود  هیشب

و چهارم ستیب فصل

را در کار تو  میروزها نیسخت تر.  يهرگز با من مهربان نبوده ا. ست دارم شور تو را دو يبو! من خزر  يایدر يا

.  يخود سپرد سیرا با باد خ میتو ارزو ها. خان از کنار تو به کام مرگ برود  یتا محبوبم فتحعل یگذراندم تو گذاشت

که از  یمینس. بندد  یمرا به تو م يزیاما چ. را دور از تو شناختم  لمعا. عالم را دور از تو تجربه کردم  يها یهمه خوش

خان  يکرد که شوال ینشستم چندان سرد م یا که با خان کنار چشمه م ییشب ها. وزد  یاق قلعه م يبستر تو به بلندا

که با  ستمیجوان ن ختركان د گرید. جهان باز امده ام  يرا خواسته ام که از ان سو مینس نیا ایا. افتاد  یبر دوشم م

ها و  ییبایخورد همه ز یتو بر صورتم م میاما چگونه است که تا نس. شوم  یم ریپ. تاختم  یبر کنارت م میها يهمباز

 قیبر قا یخان فانوس یهست که فتحعل ادتی. کند  یرا زنده م نیریش يها ادیبرد و فقط  یهمه جهان را از خاطرم م

.نبود ییت صداامواج وهم الود يو جز صدا میبود شدهرها  جیگذاشته بود و در خل

.باز امده ام یول.  یده ینم یخبر خوش.  يندار میدان جز ازار برا یم. باز امده ام  نکیا

با  یاحترام و خداحافظ يادا ينشست و از ساحل چند توپ برا هیروس ینظام یدر بادکوبه بر عرشه کشت یوقت نهیام
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کرد اما  یدر قصر مادام دوشاتله با ولتر گفتگو م شیپ ينبود که چند یان زن گریشد د کیملکه شل قدریعال همانانیم

.ه بود دیچیشب اخر را بر خود پ دازان ریرا داشت ز یفتحعل يشال ترکمن همان شال را که بو

داده بودند و در ان چند  شیجا وسیدر قصر هراکل سیبا شکوه و جالل گذشت در تفل زیسفر دراز ن نیمرحله ا نیاخر

مادرش بعد  شلیمگر نه ان که م. داشت  یجا هم خواهر و برادران نیدر ا. امدند  یم دارشیبه دروز دسته دسته مردم 

گرجستان درامد و تا  ينواده واختونگ شاه پادشاه افسانه ا نخا نیخان به دستور شاه به عقد برادر گرگ یاز قتل قل

در ان عرصات از اصفهان به در برد و به  نهیمفرزندان و مادر را ا نیو ا. افغان ها شوهرش را بکشند سه فرزند اورد 

بزرگ  يسایکل استیشده و به ر یحیاز ان ها مس یکی. بودند  یخاندان سلطنت يان ها اجزا نکیا. فرستاد  سیتفل

نسبت را هم نداشت با  نیپادشاه گرجستان اگر ا وسیهراکل. صاحب عنوان و امالك  گرانیبود و د دهیگرجستان رس

ضعف  يکه گرجستان که در سال ها دید یبا تاسف م نهیام. کرد  یدر خور م يرفتار سیه امپراطورمهمان سفارش شد

حضور ژنرال ها و رجال روس و .  ردیپذ یفرمان م هیروس باررسما از در نکیبود ا دهیبر رانیاز ا نیشاه سلطان حس

را در  نهیاقامت ام زیاز تبر یقاصدان دنیرس. دهند  یها دارند گرجستان را از دست م یرانیداد که ا یرواج روبل نشان م

به  گرید یاز پسران محمد حسن خان و گروه یکی یکه مرتض یجائ. کوتاه کرد او به سرعت عازم بادکوبه شد  سیتفل

و نوه و بستگان خود  نیاروپا امده بود و از د يکاخ ها  فاتیاداب و رسوم و تشر انیکه از م نهیام. او امده بودند  شوازیپ

جمع که مبهوت شکوه و  نیا.  دیشود و از جلد کنتس به در ا نهیام دیبا گریکه بار د افتیمشاهده لباس و رفتار ان ها در

باز  شیرا برا رانیاخبار ا ریمجلل پطر کب یحسن خان شده بودند گذاشتند تا در کشت محمدجالل و بار و اثاث مادر 

.ندیگو

از نظر او  یده سال ان چنان که هست نیدر ا.  دیشن یک نکیو چنان که ا اتیه با جزئن ینبود ول رانیخبر از ا یب نهیام

در . بزرگ کشور در هرج و مرج بود  يرهبر ابیهمچنان در غ. نکرده بود  رییاوضاع تغ رانیگون شده بود در ا گرید

خان عمال ... ا تیو هدا یغانچون ازاد خان و احمد خان اف یبزرگفاصله محمد حسن خان با شکست دادن سرداران  نیا
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 یاو چنان احساس قدرت م. دانست  یگذار سلسله قاجار م انیو خود را پادشاه و بن افتیدست  رانیبه سراسر شمال ا

کرد که او فرزند  یم ياشاره ا یو اگر کس دید مین هیخود به خاندان محبوب صفو یبه استفاده از وابستگ يازیکرد که ن

.داد یسر خود را از دست ماست  نیشاه سلطان حس

خود در فارس کوچ داد  یاصل گاهیزند را از اطراف به جا يخان که بعد از کشته شدن عادلشاه لرها میکر گرید يسو از

سرنوشت او را .  دید يخود به دست اورد ناگهان خود را در وسط معرکه ا فهیو طا لیا انیدر م یتیو توانست محبوب

 يکه از سو یحاکم ياریابوالفتح خان بخت. پاسخ بگذارد  یب ادعوت ر نیتواست ا یو او نم کرد یم یدعوت به پادشاه

با . شد  ریخان درگ مردانیعل یبه سر کردگ ياریبخت فهیاصفهان منصوب شده بود با طا یشاهرخ افشار به حکمران

 امستقل بر پ یر اصفهان حکومتداد شاهرخ معزول و کور شده ابوالفتح خان د یاز خراسان که نشان م ياخبار دنیرس

خان زند دعوت کرد که ابوالفتح خان را از  میاز کر دیدیکه خود را باالتر از او م شیخان پسر عمو مردانیداشت اما عل

 لیابوالفتح خان شهر را تحو. ممکن شد  یخان به اسان میتر از همه کر دیکه با حضور پهلوان زند رش يبردارند کار انیم

 گریاصفهان اکتفا کرد و در ان جا با سرداران و پهلوانان د يحکومت جلفا به يروزیپ نیخان از ا میکر.  ختیداد و گر

 دهیچیاو در اصفهان و فارس پ یو پهلوان ياریگذراند و اوازه ع یم یرزم يها نیو تمر یوقت خود را به مسابقات ورزش

داشت که پهلوان زند را کت  اکدام سردار توان ان ر ید ولاو را دا يریخان از حسادت فرمان دستگ مردانیاما عل. بود 

اما درورود به . او شد  بینص يروزیخان بودند پ میمردم با کر. جنگ در گرفت . خان برد  مردانیبسته به حضور عل

ا و بود که افغان ه ییشده و هنوز داغدار قتل عام ها رانیکه در ان چهل سال بار ها دست به دست و و ياصفهان شهر

بر حافظ  یدر تفال ندیگو. سر باز زد  یخان از قبول عنوان پادشاه میبه راه انداخته بودند کر اندر  یشاهان و حکام نوبت

 یگفت کاله یم رازیجان در ان درج است و خواجه ش میاشاره رفته بود که ب یکه در ان به شکوه تاج سلطان دیرس یتیب

شود و  یم ادی یکیبه ن نیشاه سلطان حس ادگارانیهنوز از  دید یخان م میرک. ارزد  یدلکش است اما به ترك سر نم

که  ندیگر یم یان عاشورائ ادیمحرم به  يکه فتنه محمود افغان را شاهد بودند در مراسم عزادار یرزنانیمردان و پ ریپ
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شرط که با  نیشت با اکنان به خاطر مردم از تخت و تاج گذشت و تاج را بر سر محمود افغان گذا ونیش يصفو دیس

و  نیشاه سلطان حس يو شرح گرفتار یکه در روضه خوان دید یخان م میکر. نداشته باشد  يو گرسنه کار ریقمردم ف

به اکرام تمام  يبا اندك بازماندگان صفو زیارادت او ن نینظر به ا. خوانند  یم دیشاه شه رایو و ندیگو یاسارت او م

... بود و در مدرسه ا مانیرا که از نوادگان شاه سل ینامکه ابوتراب  دیت را در ان دکرد و سرانجام مصلح یرفتار م

قدرت را در دست داشته ))  ایالرعا لیوک(( دهد و خود به عنوان  یمشغول بود عنوان پادشاه سیخان به تدر يورد

.باشد

و  جانیدر اذربا یران و ازاد خان افغانمرتبت بود که شاهرخ در خراسان محمد حسن خان در استر اباد و مازند نیا در

که از محمد حسن خان  یازاد خان در حال. خان بودند  میمتحد شود سد راه کر گریبار د رانیان که تمام ا يقندهار برا

خان وارد اورد که خان  میبر سپاه کر یروبه رو شد و چنان شکست دبا سپاه خان زن نیخورده بود در قزو یشکست سخت

 گریاو بر جا بود بار د کیها و نام ن ياما چون خاطره جوانمرد. پناه برد  هیلویورده و ابرو باخته به کهکزند کله خ

ت محمود افغان را یرفت تا سبع یو اصفهان رها شده م رازیدور ش گرد امدند از ان سو ازاد خان در ورود به ش فیطوا

 یخان به مصاف با ازاد خان رفت و در کمارج او را به سخت میربار زمان مساعد بود ک نیا.  دندیتکرار کند که مردم شور

اما هنوز استقرار . شد و برادر خود را به اصفهان فرستاد  اریوارد ان د رازیمردم ش يهلهله شاد انیشکست داد و در م

 یفته و در پحسن خان قاجار با اغتنام فرصت بر اصفهان حمله برده و در چهلستون جا گر دمحم دیبود که شن افتهین

 یدر ان سکونت داشتند و زمان نهیام یو زمان یپوت يمار يکه روزگار يهمان قصر. لشکر و غنائم است  يجمع اور

 کیمحمد حسن خان . شود  تیتا روا دیبا یسال کیکه هر  ییلگدکوب افغان ها بود و سنگ سنگ ان شاهد ماجراها

 ینه چنان بود که خان قاجار م رازیاما ش. خان را براندازد  میکرشد تا  رازیش یدر اصفهان ماند و سپس راه يهفته ا

هر چه خواهرش از درون شهر استغاثه . خان دروازه ها را بست و محمد حسن خان دور شهر را گرفت  میکر. پنداشت 

را  شانیامردم خود مزرعه ه دندیرس یکه هر جا م انشیلشکر انینداشت تا ان که در م يا دهیفرستاد فا امیکرد و پ
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 تیریخان و مد میرا که به محبت کر يمحمد حسن خان شهر. اختالف افتاد  فتدیزدند که به دست ان ها ن یاتش م

رو به رو شدن با برادر همسر خود  زا زیپره يبرا ایخان  میکر. او سر پا مانده بود رها کرد و به مازندران رفت  یاتیلیا

زند  خانیعل خیش یسخت خورده بود از دنبال کردن او منصرف شد ولچون دوبار از محمد حسن خان شکست  ایو 

لشکر محمد  يها یجانیزمان ترکمنان و اذربا نیدر ا. او گذاشت  یاز پهلوان قجر نبود و سر در پ یپهلوان لر را باک

 یبحران نم رفع يبرا يگریبودند و محمد حسن خان هم جر فرمان دادن به قتل راه د فتادهحسن خان با هم به جنگ ا

.دانست

. بود که چند روز بعد از اغاز سفر رخ داد  یهمان ماجرائ نهیاز نظر ام انیقاجار یبخش از داستان زندگ نیتر دردناك

اورد که چقدر به محمد فرزند بزرگ محمد حسن خان که نوه بزرگ و دست پرورده خودش بود اصرار کرد  ادیبه  نهیام

در طول . امد  یکه او را خوش م دید یم يزیدر ان طفل با هوش چ یاز همان بچگ. برود  و اروپا هیکه همراه او به روس

 ییو در نامه ها دیمدت نوشت از او پرس نیکه در ا ییدر نامه ها. برد  یمحمد را ا خود م نیا ادیده سال هم همه جا  نیا

که برادر  دیپرس یمرو  دیجوانک سف نیا یاز مرتض یوقت نکیاما ا. مهم بود  شیداشت خبر سالمت او برا افتیکه در

:دیپرس نهیتا ان زمان که ام. دادند  یاو م يو جنگاور يبزرگت چگونه است فقط خبر از دالور

...نام نهد یپسرش را فتحعل نیگفته بودم اول. خان چند فرزند دارد  محمد

 مایبه ا ایبلند شد تا سر انجام به حجب و ح ادشیفر. کنند  یرا پنهان م يبود خبر دایبود که پ يزیدر سکوت جمع چ اما

عادلشاه برادر زاده  ریبود که محمد خان اس دهیرفت هنوز به هشتر خان نرس شیده سال پ یکه وقت افتیو اشاره در

 گریو د گمیو تنها با التماس و استغاثه فاطمه ب. سپرده اند  میدژخ هسال بعد کودك را ب کیو کمتر از . نادر شده است 

.ساقط کرده اند ياو را از مرد یول افتهیبوده اند از مرگ نجات  نهیتم ارانیها که از  يزنان حرم افشار

لب گفت  ریز يفقط چند بار. در تن خود احساس کرد  یطفل داده اند لرزش نیخبر از او به ا یکه ب ياز تصور ازار نهیام

!محمد.  يامدیچرا با من ن
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شب در  ریمجلل پطر کب یکشت. تنها گذارند  یتوفان يایشب با وهم در یاهیاو را در س مرخص کرد حاضران را که و

 جیچند توپ ورود خود را به خل کیبا شل یظهر کشت کیفردا نزد. افتاد  یماند و روزها به راه م یمتوقف م ایانهدریم

.ترکمن اعالم داشت

بار خود صد  انیته بود که فرزندان فراوان اورد و حاال در مرفت از محمد حسن خان خواس یم یاورد که وقت ادیبه  نهیام

 نیتا خود را ارم کند هم دیکوش یول. فراوان دارد  يبه تصور ان که نوه ها. ها دست لباس و کفش کودکانه اورده بود 

.بود خوشحال کننده يکه محمد زنده بود در ان عرصات جنگ و کشتار خبر

پوش  اهیبودند همه س ستادهیزنان محمد حسن خان و فرزندان او ا فیان جا رد. ر او بود خبر بد در ساحل چشم انتظا اما

.از زنان بر خاست ونیکه قدم به ساحل گذاشت و ش یتا وقت افتیرا در ن نیا نهیام. 

قدرت را فرزندت ! خان  یجا جز اندوه چه دارد فتحعل نیا. امدم  یباز نم گریکاش د. ماندم  یفرنگان م اریدر د کاش

 يمن مادر ایا. فرستاده اند که دختر تو در ان است  يسرش را به خانه ا نکیاما ا. از او  ندیگو یچه م نیبب دیچش

سر فرزندم را کفن کنم ؟ یتا تن ب.  دیخواند ارید نیچه به ا يدلسوز نبودم ؟ مرا بار

 یاو حت. شد  مانیه گذشت که از بازگشت پشداند در سرش چ ینم یقصد داشت که از همان جا باز گردد اما کس نهیام

قجر بعد از کشتن محمد حسن خان قصر او را در اق قلعه اتش زده اند و  نیخوان دیشن یاز رفتن به استراباد منع شد و م

 جهینامه خد. او را از بازگشت به اروپا مانع شد و به راه انداخت  عاملکدام . فرزندان محمد حسن خان را اواره کرده اند 

از سر نوشت اغامحمد خان که دردانه اش بود ؟ ینگران ایدخترش 

پنداشت  یکه بود م هیدر روس!  یعبث الیچه خ. روس بر پا داشته بودند خانه کرد  انیکه نظام یو در بنائ جیکناره خل در

دادند که نه  یخبر م نکیابه دستبوس او امده اما  رانیگذارد محمد حسن خان به عنوان شاه ا یم رانیپا به خاك ا یوقت

سر  نیداده و او ا هیو به فرستاده خان زند هد دهیبر یکیاز قاجار ها سر او را در تار یکیخان زند بلکه  میسرداران کر

.فرستاده است رازیرا با دو فرزند محمد حسن خان به ش
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 رید یگوئ. من امده ام (( مضمون  نیا به. خان  میکر يبرا يفرستاد با نامه ا رازیبه ش یکیپ. شب به خود امد  همان

. را از سرشان دور کند  يپدر یان ها را به عمه شان بسپار تا غم ب. فرزندان محمد حسن خان مهمان تو هستند .  دمیرس

 لیفرستد تحو یبار ها را همان جا گذاشت تا پس از او به ان که م. افتاد  راهان روز به  يفردا.))  میا یم رازیخودم به ش

.سمنان شد یدهند و راه

. کرد  يخان دخترم را خواستگار میجا کر نیدر هم. حکومت من است  مهیهنوز حاکم سمنانم و دامغان هم ضم من

.کنند رونشیدر قلعه سمنان بود ب یاگر کس. جلو بروند  یو مرتض کیب دریپس ح

رفت و در هم بود نامه خان زند  یبرج قلعه راه مکه بر  نهیبه ام تیتا ضمن تسل دندیخان رس میروز بعد قاصدان کر سه

زنان و فرزندان  گریحاال د. برود  رازیخواست که منت بر او گذارد به ش یم نهیخان با احترام از ام میکر. را برسانند 

.در امان باشند یزن از هر تعرض نیا ي هیسا ریتوانند ز یکه م افتندی یپوش محمد حسن خان در م اهیس

 رانیتوانست پادشاه ا یبا مرگ محمد حسن خان قاجار م نکیخواند و ا یم ایالرعا لین خان زند که خود را وکفرما به

تا  افتندیمحمد حسن خان اجازه  ریفرزندان اس. اماده کردند  نهیام يشود باغ رشک بهشت را به سرعت برا دهینام

.بروند نهیام شوازیبه پ جهیهمراه خد

شد  یباز همان عقاب. نمانده بود  یاز ان کنتس در باق ياثر گریخزر نگذشته د يایاو با در دارید هفته از لحظه کی هنوز

 یاز چاالک یکرده بود ول دیچون شبقش را روزگار سف ياز موها یمین. امد  یان به پرواز م يو باال دیجه یکه بر اسب م

فرستاده شده بود  رازیکه از ش يکجاوه ا.  ندیه بنشاهل حرم در کجاو انندهنوز حاضر نبود م. کم نشده بود  يزیاو چ

.قافله شیشاپیدر پ اهیرفت و او سوار بر اسب اما روبسته و سراپا س یم یرفت خال یم یخال

حافظ را  وانیبه ان جا د دهیکرد که نرس نهیخود را نثار ام حانیعنبر سرشت همه طراوت و گل و ر رازیبود ش بهار

 زیمردان مرد ن یبود کهدر ان زمان دهیخر يتجربه ا یبا از دست دادن جوان نهیام. جست  رازیگشود توسل به خواجه ش

 نیبود و همه جا با سالط دهیگوشه و کنار عالم را گرد. بود  شدهو تجارت خبره  استیدر س. بهره بودند  یاز داشتنش ب
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فت که دامادش بود و به حسن خلق و ر یم يلر زاده ا داریو بزرگان نشست و بر خاست کرده بود و حاال به د

.خود را به قدرت برساند –از محمد حسن خان  یاپیپ با وجود شکست هاي –توانسته بود  ابینا ییایمیک يمردمدار

به  نیزر ياز زنان محترم شهر با جمع قراوالن و محافظان سوار بر کجاوه ها یو جمع جهیخد رازیدروازه ش رونیب

خود را به او رساندند تا مرگ محمد حسن خان را  زیاز بزرگان قاجار ن یبرسد جمع رازیتا به ش. رفتند  نهیام شوازیپ

 یقاجار دو جواهر نام رانیرخ داد پ بیغر یتیجا بود که حکا ندر هما. خود را ثابت کنند  يو وفادار ندیبگو تیتسل

محمد حسن خان از  رانیران حکومت بر شمال ابود و در دو يجواهرات کالت نادر ينور و تاجماه را که از زمره  يایدر

و معتمد  ریدار پ هها را محمد حسن خان به خزان نیا. داشتتند  میتقد نهیامد به ام یگرفته بود که از خراسان م يقافله ا

.خود سپرده بود

 کیکه  افتیر چون د یخان بخواهد ول میخان زند را به تقاص قتل پسرش از کر یعل خیقصد ان داشت که سر ش نهیام

زند رو به  یعل خیش انیبا لشکر ياز ان اتفاق افتاده که و شیکار دست زده و قتل محمد حسن خان پ نیخان دولو به ا

قاجار را به استر اباد بر گرداند و وعدع  نیو خوان رانیپ.  دیباش در سر کش يوخاری يهولناك برا يرو شود نقشه ا

را  امیپ نیبسازند و ا نهیمناسب ام يان ها رفتند تا در خواجه نفس خانه ا. کند  خود بدان سامان سفر يکرد که به زود

.برسانند گرانیبه د

 دهیکش يان ها دست ها. خان رو به رو شد  میکر میزنان حر گریو د جهیبا دخترش خد رازیش یدر شش فرسنگ نهیام

 میو ترح يمجلس عزادار نهیقصد داشتند که به احترام امانا . بود  دهیده سال بود مادر ند جهیخد.  دندیو بلنداو را بوس

.داند ینم هیو مو ستین يو زار ونیبا وقار به انا فهماند که اهل ش نهیام یمحمد حسن خان را همان جا بر پا دارند ول

از .  و فتح شدگان و شکست خوردگان رانیخان بود با اس میمادر باز گفت رفتار کر يبرا جهیکه خد يگرید يماجرا

که با فزندان  ياوست و مهم تر از ان رفتار انیسرکرده سپاه نکیدشمن او بود و ا نیجمله با ازاد خان افغان که بزرگتر

و فرمان  ستهیمحمد حسن خان بار ها گر دهیخان بر سر بر میدانست که کر نهیام. کرده بود  شهیمحمد حسن خان پ
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 نهیبه ام زیحال قصاص قاتالن را ن نیامر دهد با ان عمل کنند و درع نهیامداده تا ان را به گالب شسته اند تا هر طور 

قصر  کینزد يا نهخان بود که هر دو را در خا ینقلیبا اغا محمد خان و حس يها مهم تر رفتار و نیواگذاشته و باز از ا

.کند یشاهزادگان رفتار م ستهیشا یخود جا داده و دران چند روز با انان به احترام

را  یراست به مزار حافظ رفت و ساعت کی. وارد شد  رازیبه ش يهفته ا کی يریبا تاخ نهیام.  دیانجام ان روز فرا رس رس

 ارتگهینشست که خواجه خود گفه بود ز یبر تربت. بر دور مرقد خواجه ماوا داشتند گذراند  شهیکه هم یشیبا دراو

.او بودند يبود که مردم دعاگو ایالرعا لیان وک گریزمان و رند د نیبود در ا يرند نهیو ام. رندان جهان خواهد بود 

دور بماند به باغ رشک بهشت  نهینبود که از نگاه ام يزیچ رازیمردمان ش یشهر و باغ ها و طراوت بهار و خرم يزیتم

ست بدون مالزم و که در باغ ا دید رومندیو ن کیبلند و قامت بار شیخان را با ان ر میان روز کر يوارد شد و فردا

را که در لحظه ورود به  یجامه ترکمن نهیام.  یدستبوس يداده شود برا یدر انتظار ان که به او رخصت یسلطان يکوکبه 

و کاله را بر سر او محکم  يقرار داد با روسر سیدوخت پار اهیس یبود از خود دور کرد و خود را در لباس دهیپوش رانیا

همه به باغ جلوه  نیاو . با تور سبز بر سر گرفته بود  اهیس يپوشانده بود و چتر اهیس یشدستانش را در دستک. کد  یم

جز  يخان را چاره ا میبر پلکان قصر ظاهر شد کر نهیطمان نیبا ا نهیچندان که ام. داد و با ان در تضاد نبود  یم گرید يا

.دور شد هیندشاهانه از سر دودمان ز بتیه يدر لحظه ا. ان نماند که سر خم کند 

هیبر نواب عل سالم

:دیگفتگو را رنگ تعارف بزند و کالمش را بر يخان فضا مینگذاشت کر نهیام

.توست يراست بر باال یپادشاه يدر دلم گفتم قبا دمیخان از همان اول بار که در مشهد تو را د میکر

.میاو مبتال يبه عزااست  يبود که چهل روز يداند از من شزاوار تر ان دالور یخدا م اما

:و گفت.  افتیرا در يرازیپهلوان رند ش نیا امیپ نهیام

 دیو بر ان افسوس نبا دیبود که خود برگز یسرنوشت نیا.  ردیم یحسن اهل جنگ بود و مرد جنگ در بستر نم محمد
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 تیتهن يبرا وروپیه از انگار مقدر بود ک. از خانواده من است  يعضو يدر دست ها رانیشکر خدا که سلطنت ا. خورد 

 دهیدانم و شن یخوب م. برادر تو بود و تو برادر او . نزن  ناز محمد حسن خا یحرف گرید.  میایب رازیبه ش لیسلطنت وک

است  يمحمد خان من چطور فرزند یراست. .. کند  یم يو فرزندان او را پدر ستهیبر مرگ او گر يچون برادر لیام وک

؟

. زن بود  نیا شگریستا شهیهم يو. دانست  یرا م نیخان ا میدر گرداندن سخن استاد بود و کر خواست یان جا م نهیام

:زد يلبخند

.ندیخان به حضور ا ینقلیمحمد خان و حس ندیفرما یاجازه م هیعل نواب

:درنگ نکرد يدر پاسخ لحظه ا نهیام

.شماست ياجازه انا در دست ها لیاند و هم فرزندان وک لیوک ریهم اس انان

دست بر دست .  ندیپاسخ گفتن فرزندان محمد حسن خان را حاضر کند و انان خود بگو يداد به جا حیترج ایالرعا لیوک

پادشاه مقتدر  ایالرعا لیسر گشوده بود با وک يچتر را باال نهیام. حاضر شوند  نهیام ریاس يکوفت و فرمان داد تا نوه ها

 يکرد که روز یدانست و هر گز تصور نم یمرد اداب و رسوم نم یاتیلیا. دند ز یزند دور استخر بزرگ باغ قدم م

ستیصحنه ن نیهم شاهد ا یزن است و کس نیفقط دلخوش بود که داماد و محرم ا. زن شود  کیبا  یمجبور به همقدم

.

که بعد از قتل  یتیولهمان مسئ. داد  یتیروزگار مسئول گریبار د رانیبرگشت به ا يروزها نیرا در همان نخست نهیام

را با  يپس همان کار. کرد  یپسران محمد حسن خان را محافظت م دیبار با نیا. خان هم بر دوشش افتاد  یفتحعل

و در  ییصرف نظر کردن از انتقام جو. تجربه کرده بود  ارهم در مورد نادر افش شیگرفت که بار پ شیخان در پ میکر

از افق  ياموخته بود پس در همان لحظات اول با گشودن گوشه ا یو روباه يندروزگار او را ر. فرصت نشستن  نیکم

 میخان که از ب میکر.  هیروس تیاروپا گفت و از وضع ياز جنگ ها. را به دام انداخت  يخان و میکر يجهان به رو
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خود را  يپا يجا دیت که باگف یاو م يشد که برا نهیو اروپا داشت محو اطالعات ام هیروابط با روس جارینظر به ا یعثمان

و  انیتا در معامله با اروپائ ردیسلطه بگ ریعمان به ز يایفارس و در جیو سواحل خل ریدر جنوب کشور محکم کند جزا

.در دست داشته باشد يزیچ هیروس

 براي – ر عثمانیدربا – یگفت که همان روزها از بابعل یغامیعقل او را ربوده بود از پ دهیکه نرس ییبانو يخان برا میکر

اطراف  يها يبا امپراطور دیبا رانیگفت که ا شیبرا نهیام.  هیروس هیعل یمانیپ یعقد پنهان ياو فرستاده شده بود برا

 نیعالوه بر ا. در خوف و رجا بمانند  دیبا شهیفروخت هم یرا به اسان یمانید هم پینبا زندیان ها با هم در ست. کند  يباز

.مسلمان يبه تحت سلطه بردن تمام کشور ها لیو تما یروپا خطرناك تر است به جهت مسلمانو ا هیاز روس یعثمان

از جهان  یداشت ول اریبس يو مردمدار ياو دالور. خان گرانبهاتر بود  میکر يبرا يا هیدو ساعته از هر هد يگفتگو نیا

و چند مشعل ساخت فرنگ به  یال کوب روسط يساعت ها ینیچ يها نهیاز ا يمجموعه ا نهیچه رسد که ام. خبر بود  یب

داد  یم ییسوخت و روشنا یمازندران م يایسواحل در اهیس وغناز ان جا که با ر ياخر نیداد که ا هیخان هد میکر

.کرد رهیچشم شاه زند را خ

با  یهمراه يجا کرد تا به شیدر ان روز دلگداز رها نهیاغا محمد خان نه ان بود که ام.  دندیانجام ان دو جوان رس سر

و بلند قامت بود که همراه برادش  دهیکش یجوان نکیاو ا. و اروپا در رکاب پدر به خرسان رود  هیدر سفر به روس يو

.کند یم فایرا ا یکه شاه نقش اغاس دندیو با غرور شن. کردند  میظتع نهیو هر دو در حضور شاه زند دست به س دیدو

.خواهند یم یاجازه دست بوس خان ینقلیمحمد خان و اقا حس اقا

:شد و کالمش در گلو ماند يلبخند نهیام

.يمن چه بزرگ شده ا زیعز

جوانک نازك اندام  يخاکستر يچشم ها دیو د دیاشک بر چهره اش دو يچون اغا محمد خان د راغوش فشرد قطره  و

.به صورت نداشت رنگ باغ شده بود سبز سبز یکه موئ
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گذشت  رانیبر ا زیسال بعد ن ستیسال بعد رقم زده شد و چه بسا ان چه تا دو ستیدر ب نرایروز سر نوشت ا ان

خان  میبر اساس ان توافق کر. خان زند شکل گرفت  میو کر نهیام نیبود که با حضور اغا محمد خان ب یحاصل توافق

خان و  میجان کر يا محمد خان خطرقسم خورد که از جانب او و اغ زین نهیاز اغا محمد خان را متعهد شد و ام ينگهدار

کشور را  یجنوب يفارس و مرز ها جیو بنادر خل ریکه امور مربوط به جزا رفتیپذ نهینکند و ام دیتاج و تخت او را تهد

.ردینظر بگ ریهر جا باشد ز

اقامه کند اغا  یهگفت تا به عادت هر روز نماز را به جماعت و در کاخ شا یظهر باغ را ترك م انهیخان در م میکر یوقت

خواست سر محمد  یاو م. دانست در ان مقام هر چه بخواهد حاصل است  یکه م دیکش شیرا پ ییمحمد خان استدعا

گفتند در  یم گرانیخواسته بود در مشهد و نه چنان که د رانیحسن خان پدرش در تهران دفن شود و نه ان چنان که ج

:باز گفت نهیام يرا برا یخواست نیر خلوت اغا محمد خان علت چنبعد د یو ساعت رفتیخان پذ میکر. اق قلعه 

در ان جا به تخت ننشسته باشد سال هاست  یشاه چیاز من ه شیکه خودم بسازم و پ یجائ. من است  تختیپا تهران

.ام دهیتهران را برگز

که سوار بر اسب با  یوقت نهیام انسویبه رنگ گ اهیبود س اهیبار س نیکه ا ستینگر میتیخواجه  نیا يدر چشم ها نهیام

از  نهیام يدر لحظه ا. به پسرش نرسد  يافشار مانیقاسم خان افشار را قطع کرد تا دست دژخ ریمچ دست ام ریشمش

 .دیمحمد خان ترس يرنگ چشم ها رییتغ

و پنجم ستیب فصل

 یلوط نیا: ند به گفتگو نشست با خود گفت خان ز میشد و با کر رازیگذاشت و وارد ش رانیاز همان اول که پا به ا نهیام

. رسد  ینوبت به اوالد من م ریسال تخت سلطنت را حفظ کند و ناگز کینخواهد توانست  هیسواد و کم ما یمسلک ب

 نیبزرگتر نیخود را به ا دیهمه ام نکیا نهیام.  زدیبگر رازیاز ش دیااگر بتواند نب یپس با اغا محمد خان عهد کرد که حت



مسعود بهنود -امینه  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ١٥١

و زند تفاوت  ياریو با تمام سران قاجار خت گرشید يمحمد حسن خان بسته بود و باور داشت که او با نوه ها فرزند

دختر  هیکه در روس اندرست ان چن. اورده بود خواند  نهیرا که ام ییتمام کتاب ها. اهل مطالعه است و کنجکاو . دارد 

اغا محمد  نهیام دیاز د. شد  یبزرگ اماده تر م یتیمسئول يبرا و هر روز دیبلع یرا م نروح القوانی – نکاتری – یجوان

.بود یپادشاه يبرا رانیکس در همه ا نیخان سزاوارتر

کرد و خود را به  یو روس تجسم م رانیا ندهیرا صاحب حق و امپراطوران ا نیخود اغا محمد خان و کاتر الیدر خ نهیام

 تختکه اغا محمد خان ان شهر را به عنوان پای –پطرزبورگ و تهران اورد که در سن  یعنوان معلم هر دو در نظر م

 نیبه شرق بزند در سرزم يان که از ولتر خواسته بود تا سر همگر ن. است  صاحب مقام و منزلتی –بود  دهیخود برگز

 الیدر خ نهیام. ناسد ش یو نم دهیبپردازد که تا به حال ان ها را ند یملل يبه تماشا رانیو در فالت سبز ا هیگسترده روس

 ریزمان اس نیدر ا واما افسوس که هر دو انتخاب ا. اورد  یمجلل به نظر م يخود را در کنار ولتر نشسته در کالسکه ا

و  يسواد که در هر فرصت در کو یپهلوان لر ب نیا ریو اغا محمد خان اس اشیع زابتیملکه ال ریاس نیکاتر. بودند 

دربار  نهیام.  ستدیو او به تماشا با اوزندیداشت که در هم ب یرا وا م گرانید ایگرفت و  یم یکشت یخود با کس ای ابانیخ

به . با وقار داشتند  يبود که همه رفتار دهیبودند و د دهیپوش نیبود که جامه سالط دهیها را د شیکش یحت. بود  دهیها د

مرد که فکر و  نیا یشاهانه داشت ول بتیر نظرش هنادر با همه جالدت د یرا حت يصفو نیاورد شاه سلطان حس یم ادی

شد  یلیو طو ضیعر يحرمسرا يکرد و درا شهیرا پ يمانند نادر زن باز دیبود و چون به قدرت رس یذکرش در پهلوان

بود و  عهدیباشد و حاال ول زابتیال نیمانند پطر سوم ان جوانک کم مغز که قرار بود جانش. نداشت  یاز شاه ینشان چیه

سر  ریاس دیدارند با تیچرا همه ان ها که قابل. کودکانه اش  ياو و هوسباز ریباهوش به عنوان همسرش اس نیترکا

؟ باشندنوشت خود 

دامغان  ایدر سمنان . ان سامان شد  یراه نهیپس ام. شناخت  یم نهیخان حکومت سمنان و دامغان را همچنان با ام میکر

 يا هیشدند و هر کدام داع یگذراند فرزندان محمد حسن خان بزرگ م یش مروز و شب خود را با خانواده پسران
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دادند که حقوق  یم لیتشک یگروه خانواده بزرگ نیا. بودند  دهمادرنشان ان ها را قلدر و با هم دشمن بار اور. داشتند 

هر از گاه . رابطه داشت  بود که با دورها یمر موز و نشناختن يهمه شان موجود يبودند که برا نهیو دستبوس ام ریبگ

فرزند محمد  نیمدو ینقلیحس يکه توانسته بود برا نهیفاصله ام نیدر ا.  دندیرس یاو م ياز فرنگ و اروس برا یمهمانان

 یکیدر نزد شانیبرا يپر و بال گرفته و خانه ا ریاو و همسرش را ز ردیبگ دیپسند یان چنان که م يحسن خان همسر

 يحکم حکومت دامغان و سمنان و شاهرود را برا رازیها از ش داریاز د یکیدر . بود  دهید قصر خود در سمنان تدارك

بود که  نهیام جهینت نیاول نیا. اورد  یم يفرزند ینقلیحس يبود و برا ابستنخان گرفت سال بعد ماه رخسار  ینقلیحس

نامش  یاگر او پسر بود فتحعل. د را گرفته بود خو میفرزند تصم نیاز تولد ا شیپ نهیام. امد  یم ایاو به دن یسالگ 65در 

.میگذار ینام جدش را بر او م. خواهد شد 

بلکه فرزند خود را در  ندیب ینم یانینه که ز ينامگذار نیتن دهد و از ا نهیبه دستور ام دیدانست با یرخسار خوب م ماه

.جار سر استدهد که هم به ثروت و هم به قدرت از تمام خانواده قا یجا م یکس يد

دانست که  یخوب م. بود  دیخان نوه خود نوم ینقلیگرفت از حس یبال م ریو ز دیپسند یهر چقدر ماه رخسار را م نهیام

و حرکات او  ینقلیگاه حس.  يونه کنجکاو ایاز دن ینه شناخت يجز قدرت ندارد نه شعور یالیخ چیجوان در سر ه نیا

نوکر با  کیب دریح. بودند  دهیاز ان هرگز او را در ان حال ند شیپ هبرد ک یا در مکرد و از ج یم یرا عصبان نهیچنان ام

بود  کیبود نزد کیو نزد دیرا که از فرنگ اورده بود کش يبار تپانچه ا کیشد  یجدا نم ياز و یکه دم نهیام يوفا

 نیا ینقلیبه حس نهیکه بعد از پر خاش ام بود یزمان نیا. متوقف کاند  نهیاما به دستور ام. خان را از پا در اورد  ینقلیحس

ماجرا به دنبال  نیو همه ا. و تخت او را از جا کنده بود . خبر از اداب خواسته بود مادر بزرگ را بکشد  یب یاتیلیجوان ا

 يد عده افرصا استفاده بر نیاز ا نهیام. در سمنان اضافه شدند  نهیهم به جمع خانواده ام پیلیو ف ودوروایان رخ داد که ف

فراهم اورد که در ان  يو لسکر اموزدیب یقرار داده بود تا به انان فنون جنگ پیلیدست ف ریرا ز یجوان تنومند محل

 يسر سازگار پیلیو غارت بود نه فقط با ف يکه دائم در کار اشوب گر ینقلیحس.  ندیا یبه کار م يزمانه پر اشوب روز
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که سر انجام  يکار. خواست او را به زور تصاحب کند  یو م وددل بسته ب رواودویف يها مهیاز ند یکینداشت بلکه به 

بود که با  نهیام ریتدب نیچندان شادمان نبودند اما ا رانیدر ا پیلیو ف ودوروایف. را باعث شد  نهیبدان دست زد و خشم ام

نشست و  زابتیو ال نابر سد ا یزمانکه  ییهمان هما دیخواست ان ها را نگه دارد شا یم هیملکه روس يماریخبر ب دنیشن

بر سر دختر جوان ملکه  زیبار ن نیرساند ا هیپهناور روس نیسرزم يدر المان به مقام امپراطور ییان ها را از روستا

 ینظر داشت و از حوادث درون کاخ رومانف ها باخبر م ریرا ز هیمدام دربار روس نهیام الیخ نیبه هم.  ندیبنش زابتیال

کرده  خشم گرفته و ان دو را عمال زندانی – نکاتری –خود و همسرش  عهدیبه ول سیاطورامپر دیکه شن یوقت. شد 

.دوخته شد شهیاز هم شیب هینگاهش به روس

گذراند و ماه رخسار را محرم خزانه دار  یکرده بود و تمام وقت خود را با او م دایپ يگرید یفتحعل نهیکه ام یدر زمان اما

.گذشت یم ییبود در مسکو ماجراها خود قرار داده

 ياغا محمد خان را هم در کنار داشت برا شهیکه مانند هم یگران در حال یخان با سپاه میکر يالدیم 1761سال  بهار

به  نهیام يقاصد دنیاجازه به استر اباد زده بود که با رس یب زین ینقلیعرب زبان به جنوب رفته بود حس فیجنگ با طوا

همراهان را در ان .به بخارا رفت  ينفر ستیدو يبرداشت و با قافله ا هرا همرا ودوروایو ف پیلیف. سفر شد سرعت اماده 

شهر مناره ها و . را گذراند و وارد مسکو شد  هیقزاقستان و روس يمرکز يجا گذاشت و خود با سرعت استپ ها

در حال  زابتیال سیدانست که امپراطور یلفسکیپس از ورود به قصر اسماع نهیبود و ام ینیگلدسته ها در سکوت سنگ

 نیدر کاتر نهیام. بود  دهیزده و در تخت خواب يماریرفت که خود را به ب نیکاتر داریورود به د يفردا. . مرگ است 

 یبار حامله است ول نیسوم يبا ندهیدانست که ملکه ا یوقت.  ریامد هوش و تدب یکه او را خوش م دید یم يزیچ

 – نشوهر کاتری – عهدیپطر ول. است  ییخبر ها افتیدارد در یم نپنها انیدربار گریرا از شوهرش و د خود یحاملگ

 يکرد و کاخ ها یسبک م يها یو ان شوخ نیزننده در رفت و امد بود با ا یسبکسر و جلف با حرکات شهمانند همی

.بود اهپروا با او همر یورنتسوا همه جا ب زابتیمعشوقه اش ال.  یو خوشگذران يباز يبود برا ییاو جا يبرا نیکرمل
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بار  نیا نهیام. بود جان داد  يدر بستر شیکه از چند ماه پ سیامپراطور سمسیکر دیشد سه روز مانده به ع زمستان

عقل ان را نداشت که طرف مشورت  دیپطر هم که به سلطنت رس.  دیخواست با ملکه سخن بگو ینتوانست چنان که م

.بود نیفقط کاتر ردیقرار گ نهیام

بر لبان  يکند لبخند یم یبا او زندگ یدارد که پنهان يدختر یراز را افشا کرد که ملکه متوف نیا نیکاتر يبرا نهیام یوقت

حاال که .  دیباز گو شیان را برا نهیدر انتظار بود که ام شیدانست و از مدت ها پ یاو خبر را م. ان دختر باهوش نشست 

:فقط گفت.کرد  یعجب نماصال ت دیشن یم

.فقط سه چهار ماه.  دینزد خود نگاه دار یاو را سه چهار ماه شما

و بر خاستن از  مانیکه بالفاصله بعد از زا ينقشه خود الزم داشت نقشه ا ياجرا يبرا نیبود که کاتر یزمان نیا و

خود را نسبت به  التیپطر تما. نفر بود خود مت دیجد تیکفا یاز امپراطور ب هیارتش روس. رختخواب به اجرا گذاشت 

به محض  عهدیول. با پروس در حال جنگ بود  هیروس تشکرد و ار پنهان نمی – ریکب کفردری –امپراطور پروس 

نظر ژنرال کهنسال به دانمارك لشکر  رغمینشستن بر تخت سلطنت فرمان متارکه جنگ را صادر کرد و قصد داشت عل

نه  سیامپراطور يا عوض کرد و دستور داد لباس ارتش پروس بر تن کنند و در مراسم عزادارر انیاو لباس ارتش. ببرد 

با  نیکه او با معشوقه اش در کاخ پترهوف بود کاتر یعاقبت در زمان.  دیرقص یو م دیخند ینبود بلکه م زادارکه ع

.ر را تمام کرددوست داشتند خود را به سن پطرزبورگ رساند و کا اریکه او را بس یکمک افسران

موفق  انینظام يبه سرعت برق و باد کودتا افتیگذراند که خبر  یدر قصر خود در سن پطرزبورگ تابستان را م نهیام

خود  يبه ارزو نکیبود که ا یدختر المان نیهمان کاتر. بلند بود ))  سیزنده باد امپراطور((  ادیشده و همه جا فر

را  هیروس خیکرد تا دو روز بعد او را به قتل برساند و تار یم ریهرش را دستگپطر شو یو سه سالگ یو در س دیرسیم

.کند گرگونید

.سال دارد یاو هم س ریاورد که نوه اس ادیرفت به  دیجد سیبه دستبوس امپراطور یوقت نهیام
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 نهیاز ان که ام شیود پزبانزد ب يرا جبران کند او که در دست و دلباز نهیام يمحبت ها نیزمان ان بود که کاتر حاال

 ییایو هدا دیکارگر بخش 800اباد با  ییترك کند به او روستا نیکاتر يپطرزبروگ را پس از شرکت در چشن تاجگذار

دور کند  هیرا از روس ودوروایخواست ف یم نهیمهم تر از ان از ام اماهزار روبل براورد کرده اند  500که ارزش ان را به 

 افتیهزار روبل در 200بر سلطنت نداشته باشد ساالنه  ییو ادعا ستیگر فاش نکند که فرزند کو به او وعده دهد که ا

.خواهد داشت

فرمان  نیاز ا یچیدر صورت سر پ ودوروایبداند که بر سر ف نهیبر زبان اورد تا ام يزیام دیجمله تهد نینبود کاتر الزم

کشته شده  یدانستند که به چه گناه به دستور چه کس یمه مبود و ه سایهنوز جنازه پطر سوم در کل. چه خواهد امد 

.است

را به اروپا فرستاد و همراه ان ها  پیلیو ف ودوروایف رانیدر بازگشت به ا نهیو ام. نداشت  جانیچندان ه گرید یزندگ

.شد یم ياش نگاهدار يدر خانواده فرانسو ستیکه با ياسناد

و  دهیچیگذراند که شال ترکمن را بر خود پ یم یبام قلعه سمنان در حال يرو را اریبس يروزها رانیبازگشت به ا در

 یاحوال با ماه رخسار همدمش و فرزند او فتحعل نیدر همه ا. کند  شانیش را پر دیسف يگذاشته بود که باد موها

 یم. دوخت  یافق م چشم به رازیاز ش يقاصد دنیرس دیام هنوشت و گاه ب یخواند گاه م یگاه م. گذراند  یروزگار م

 يبرا ییدر نامه ها. کرد  یم نشیغمگ نیباشد و ا دهیخود رس يان که به ارزو یرو به اتمام است ب شیپنداشت زندگ

.نوشت یدرد م نیوستان دانشمندش در اروپ از ا

به  گریه بود و دخان که جانسوز لقب گرفت ینقلیحس. زد  یبر روزگار م دیاو نقش ها داشت که با يهنوز برا یزندگ اما

برادرش اغا  تیوضع دیبر یخان زند را سر م میتاخت و فرستادگان کر یشده در استر اباد و مازندران م یاغی یراست

خان  میکر هیگمان بودند که جهانسوز به فرمان برادر خود عل نیازند بر  یاهال. محمد خان را به خطر انداخته بود 

با  نهیام. بود در استانه شاه چراغ بست نشست  افتهیخطر را در جهیعمه خود خد مغایاغا محمد خان که به پ.  دهیشور
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نجات جان دردانه اش اغا محمد خان وارد صحنه  يکنند قصد داشت برا نیخبر دستور داد تا اسب ها را ز نیا دنیشن

.دیخان رس میکر امیشود که پ

داد که  یمادر زن خود وعده م نهیود مهرش کرده بود به امکه محرر او بر پوست اهو نوشته و خ امیپ نیزند در ا شاه

از  کی چیه يخورد که گناه جهانسوز را به پا یدارد و سوگند م یم زیبرد و او را عز یظن بد به اغا محمد خان نم

 نیا همراه. کند  يرساندن به جهانسوز خوددار ياریکه از  استخو یم نهیشاه فقط از ام.  سدیخانواده اش ننو ياعضا

کرد که او را به دام  یخواست و از برادر گله م یکمک م نهیبود به رمز از جانب اغا محمد خان که از ام ينامه ا امیپ

.انداخته

او را چاره کند  يماریاش هم نتوانسته بود ب یونانی میو حک دهیبود و رنگ پر ماریب. مترصد سفر شد  شیاز پ شیب نهیام

 یخان فقط ده سال داشت ول یفتحعل. خان را هم با خود برداشت  یماه رخسار و فتحعل. ست همه بر کجاوه نش نیبا ا. 

.شد یم رازیوارد ش نهیبا طمان يا اهزادهکرده بود که همچون ش تیاو را چنان ترب نهیام

همان روز . ودند خان را لباس فاخر پوشانده ب یشد فتحعل رازیفرستاده بود وارد ش نهیکه ام ییایکه قافله با هدا یوقت

به نظاره  یخان میحرم کر يخان از پشت پرده ها یو دخترش و ماه رخسار مادر فتحعل نهیام.  افتیخان بار  یفتحعل

شده بود با لبخند جلو رفت  ریپ گریخان که د میکر. کرد  میر امد و تعظیاز اسب به ز يبودند که او با چه وقار ستادهیا

.داماد خود اورده بود گشودند يبرا نهیکه ام ییایخان بند از هدا یاشاره فتحعلبه .  دینوجوان را بوس يو رو

 دیاول بار که او راد نهیام. اب در حرم بست نشسته بود از بست خارج شد  يمحمد خان که با چند قطعه نان و کوزه ا اغا

.ربه رنگ خاکست یرنگ زرد و چشمان یسیبا خود گفت چقدر الغر شده مانند دوك نخ ر

 دیکه از نوجوان ده ساله بع يخان بود و وقار ورفتار یماند ند همه جا گفتگو فتحعل رازیجمع در ش نیان روز ها که ا در

جا کرد اما سرنوشت در ان  انیرازیخود را در دل ش دهیکودك نرس نیا. او  يو سخنور ینمود چه رسد به اداب دان یم

افتاد ؟ نهیدر ذهن ام يریزمان تدب ماناز ه ایا.  فتدیبود که در دل اغا محمد خان ب
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صادر کرد و حکومت سمنان و دامغان و توابع را  یسو فرمان کیبازگشتند که شاه زند از  یدر حال نهیخان و ام یفتحعل

بار توبه کرده و  نیچندم يجهانسوز پدر او فرستاد که برا یسر کوب يبرا يلشکر گرید يو از سو دیکودك بخش نیبه ا

.شده بود یاغیباز 

ها و خشونت  يشرح بد کار.  ستیچنان که در استر اباد و مازندران نگر دیرس نهیخبر کشته شدن جهانسوز به ام یوقت

.  دیپوش اهیخان س یبه احترام ماه رخسار و فتحعل زین نهیام. عزادار نشد  یاو بر سر زبان ها بود در سمنان هم کس يها

از تفکر به احوال اغا  يهمچنان که لحظه ا. کرد  یکه به ان فکر م دبو یموضوع نیتردو مهم  نیسرنوشت ا گریحاال د

 يماریگر چه خبر داشت که چند ب. گذرد  یاز عمر او در اسارت م یانیخورد که سال یافسوس م. محمد خان غافل نبود 

.کند یم کیخان را به مرگ نزد میو از ان جمله استقسا کر

 يماریبه ب ایالرعا لیگفته بود که وک نهیقبل به ام یکرده بود از مدت نهیخان را معا میکر يچند بارکه  نهیام یونانی کمیح

.کرد یکند که نم يماکول خوددار يو غذاها ینیریاز خوردن ش دیمبتالست که با یالعالج

 امیشاه و در پ يماریب داد که با استفاده از یم امیخان به مادر پ میکر يبود که از درون حرمسرا جهیخد نیا حاال

کدام به  چیاو که ه نانیجانش لینگران بود که با مرگ وک جهیخد. از او استخالص اغا محمد خان را بخواهد  یاحوالپرس

.گذارنداغا محمد خان نبودند او را زنده ن تیعقل و درا

نخواسته  يزیدر جهان چ یشاه چیه ان مطمئن نباشد چنان که از رشیننوشته بود که از پذ یبه کس يهرگز نامه ا نهیام

 رشیخود را به او بسته بود وادارش کرد که با پذ ندهیا الیکه خ یجان کس يبرا یاما نگران. بود که به او نداده باشد 

جواب . دو ماه  یکی يبرا. کند و در ان اغا محمد خان را بطلبد  رازیشروانه  يخطر ان که خواهشش اجابت نشود نامه ا

زمان که قصد لشکر  نیاغا محمد خان در ا يشاه زند پس ار تعارفات نوشته بود چون به مشورت ها.  دیسر يبه زود

به جنوب استدعا دارد  یداند فرمانده لشکر اعزام یو مشاور خود م ریاست و او را مش ازمندیبه عربستان را دارد ن یکش

.شود ابیشرف ندهیکه اغا محمد خان در بهار ا ندیموافقت فرما
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 انیاز فدائ یو گروه کیب دریح. ماندند  رازیان ها در ش.  رفتیشاه زند صوت نپذ يماریکه با شدت گرفتن ب يسفر

 یاز ان که دست کس شیبسته در خدمتشان تا بتوانند در لحظه موعود پ یحلقه اطالعات کیبودند و  رازیهم در ش نهیام

دانست که چند تن از فرزندان و برادر زادگان  یم جهیان زمان خد در. به اغا محمد خان برسد او را از مهلکه به در برند 

نخست جان خانزاده قاجار را  ردیانها در گ نیو چون جنگ ب. کرده اند  زیت گریکدی هیخود را عل يها ریشمش لیوک

.اند مناكیاش سخت ب یخواهند گرفت که از او و دانائ

او که بر پشت اسب به پرواز در  یبه جا مانده بود و نه از چاالک يزیبلندش چنه از قامت . بود  یرزنیپ نهیام گرید حاال

 ایدن يسو و ان سو نیاز ا دهیرس يماه رخسار نامه ها ای.  سدیو ماه رخسار بنو دیو بگو ندیقدر بود که بنش نیا. امد  یم

 شانیاما پر. داد  یم گرید يتورافتاد و دس یم يگریبه فکر د ينامه ا ریتقر نیدرح یگاه. را بخواند و گوش دهد 

نجات اغا محمد خان  يبرا ينقشه ا رازیدخترش به ش جهیخد يبرا ییها امیاحوال نبود چندان که توانست با فرستادن پ

 ییمانند سربازان اروپا پیلیف ماتیکه در سمنان و دامغان گرد اورده بود چه ان ها که با تعل ییروهاین. کند  یطراح

.چه اماده اند يان که بدانند برا یکه از استر اباد خواسته بود اماده بودند ب ییبودند و چه ترکمن ها نیپلیسیمنظم و با د

 گرید یدچار هرج و مرج رانیا لیدانست با مرگ وک یم. است  کیبه ارزوها نزد دنیبود که لحظه رس نهیدل ام به

. جست  یاز فرصت بهره م دیبار با نیا. نادر شاه شد  و درزمان قتل يقدرت صفو یتباه يخواهد شد چنان که درروزها

نداشت  يدیفرزندان محمد حسن خان که هفت پسر بودند ام گریبه د نهیام. داستان هم اغا محمد خان بود  نیقهرمان ا

 یاو کس پنداشت یم نهیرا خوانده بود و ام نیکه روح القوان رانیدر ا یتنها کس. شد  یخواجه جمع م نیهر چه بود در ا. 

.پرچم اورد کی ریرا به ز انهیرا مانند اروپا خواهد کرد و چه بسا تمام خاور م رانیاست که سراسر ا

نداشت  رازیدر ش يکار ایالرعا لیخان وک میشدن کر يطرح کرد اغا محمد خان که با بستر نهیکه ام ياساس نقشه ا بر

نخست به  دیبا یوقت برگشتن او م. رفت  یم رونیظ خود از شهر بشکار با دو برادر و چند محاف يهر روز بامداد به هوا
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 یعنیاگر نبود . روشن باشد  یفانوس دبای – جهیپنجره اتاق خد –نظر اندازد در طبقه دوم ان  لیقصر وک یسمت جنوب

 ین سختزمستا. خان قجر به سرعت از شهر دور شود و خود راب ه سمنان برساند  دیشاه زند مرده و در ان صورت با

در  کهشد  یم يخانه ا یفانوس روشن راه دنیرفت و غروب با د یم رونیهر روز اغا محمد خان پگاه از شهر ب. بود 

.به او داده بودند یپشت قصر سلطنت

از دروازه . اغا محمد خان سر اسب را برگرداند و با همراهان خود تاخت . صفر فانوس خاموش بود  زدهمیس شب

.توقف نکرد يزمان نماز صبح لحظه ارفت و تا  رونیب

 نیا. در کار نبود  یدر تاالر به بحث و جدل مشغول بودند توافق لیکردند و پسران و برادران وک یم ونیقصر زنان ش در

. افتاده بود  يبزرگ وسط پنجدر يترمه نقره دوز کی ریخان ز میمدت جناه کر نیگفتگو تا دو روز ادامه داشت و در ا

.داد یم يگریرا به د ودخ يخواند که گاه جا یسرش قران م يالبر با یکی

ها به فکر اغا محمد خان افتادند و درصدد برامدند که او را خالص کنند  یخواب یبزرگان زند با چشمان قرمز از ب یوقت

انه اغا محمد خان در خ یقروالن قصر سلطنت. خفته بود  يداریگذاشته و پس از دو شب ب نهیام ياغا محمد خان سر بر پا

کتب پر ارزش  انیدر م.  افتندین يزیبار ها خوانده شده بود چ الس زدهیمملو از کتاب که در ان س يجز قفسه ها

چنان  ای یرانیبه نام کنتس ا. ان ها کتاب را نوشته کرده بودند  سندگانیکتاب بود که نو نیکتابخانه اغا محمد خان چند

 یفرانسه نم بازهم سواد داشت  یقراوالن شاه زند کس نیاگر در ب. دور  يواب هااز خ یکه ولتر نوشته بود کنتس

.ببرد یکتاب ها پ نیدانست تا به ارزش ا

که در اتق  دیاش کنند د یبخواهد که تا استر اباد همراه یرا ببوسد و از او چند تفنگچ نهیمحمد خان رفت تا دست ام اغا

.اند ستادهیخان فرزند جهانسوز و مادرش ماه رخسار ا یحعلخواند فت ینشسته قران م ییمال نهیام

خواست تا ماه رخسار را به  یم ینداشت که از مال عباسقل نهیدستور ام نیجز تمک يچاره ا. در انتظار او بود  یبیعج اتفاق

 شیپ ییکه گو دیخند یساله م زدهیخان س یفقط فتحعل. سکوت بر قرار شد  يدر لحظه ا. عقد اغا محمد خان دراورد 
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.سخن گفته بود يبا و نهیام نیاز ا

. رفتند  رونیبه مال داد و او را مرخص کرد به دستورش خدمه هم از اتاق ب یانعام نهیاز خوانده شدن خطبه عقد ام پس

به صدا  نهیام.  زدیشد و عجله داشت هر چه زودتر از مهلکه بگر یم دهیقلب اغا محمد خان شن يخلوت بود و صدا

:امددر

. کاره گذاشت  مهیخان جدت ن یکه مرحوم فتحعل يکه پدرت در سر داشت و کار یکن یرا ط یمحمد خان راه دیبا حاال

خراسان و  يو باال وروپیو گنج نامه و اوراق مستند ثروتم در  تیوص. توست  عهدیپس پسر تو و ول نیاز ا یفتحعل نیا

 ینام م ایبه بعد مهدعل نیها همه نزد ماه رخسار است که از ا يندبا هل و اوراق شراکتم سیسن پطرزبورگ و بخارا و تفل

 گریببرم که جور د وروپیخواستم تو را به  يروزگار) پس رو به اغا محمد خان کرد و گفت (  ایمهد عل يدیشن.  ردیگ

...یکار را تمام کن دیبا يحاال که مانده ا. سرنوشت تو بود . به خراسان  یو رفت يبزرگ شو

 رونیجنب و جوش در ب يبرده بود فقط به صدا ادیزمان را از  جانیامد اغا محمد خان از ه یبه زور در م رزنیپ نفس

:بلند شد نهیام يصدا. در انتظارند  انیشد که لشکر یقصر متوجه م

نیاز جمله ا. سه تان  نزد اوست و متعلق به هر زیهمه چ. همسر توست  ایمهد عل.  دمیند گرتید دیشا. تو را ببوسم  ایب

...

نور بود  يایدر يار. نازك خود باز کرد و در برابر چشمان او گشود  يرا از بازو يبسته ا رزنیکه پ دیاغا محمد خان د و

. زد  یرا م یو تاللو ان هر چشم یکه درشت یو تاجماه الماس. خزانه اش بود  کدانهیهمان که نادر از هند اورد و گوهر . 

ها داشتند و  نیا یمرد چقدر سر در پ شیشاه زند که دو روز پ نیو هم نادرکه بازماندگان  دانستیخان ماغا محمد 

.اند دهیدو الماس سر بر نیبه دست اوردن ا يتاکنون چند صد نفر را برا

!ها به بازوان پدرم بود نیا

 یکه وقت دید نهیام. خان خواجه بستند  يان بستهر ا بر بازو ایمحمدحسن خان و مهدعل. کرد  قیبا سر تصد نهیام و
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بر چهره ماه رخسار  یو نگاهش چون سوزن. بر تن او افتاد  یاغا محمد خان خورد لرزش يبه بازو ایدست مهد عل

.فرورفت

اغا محمد خان به او  يعهدیکرده بود در مقام ول تیخان را که خود ترب یهم فتحعل. چند کارکرد  نهیوصلت ام نیا با

وقف  یبود که چند سال ينامه ا تیفصل اول از وص نیسپرد و ا)  ایمهد عل( خود را به ماه رخسار  راثیهم م دوخت و

تواند قاجار  یاست که م یتنها کس یعیطب زیمحروم مانده از غرا وانج نیبود ا افتهیکه حتم  نهیام. نوشتن ان شده بود 

خان قاجار  یکه به فتحعل يسپرد تا به وعده ا یبه او و فتحعل را رانیتاج سلطنت ا قتیبرساند در حق شانیرا به ارزو

که نسل به نسل ان  دو زنان قاجار قرار دا ایبر دوش مهد عل یتیحال مسئول نیدر ا. شوهرش داده بود وفا کرده باشد 

پاه گرد اورد س يجمع اور يبرا یخواست به استر اباد برود و ثروت یاغا محمد خان که م. را بر دوش بکشند  تیمسئول

.شد ازین یناگهان از ان همه ب

در نظر . خسته شده بود چشم بر هم نهاد  ایکه گو نهیدور شدن اغا محمد خان و دو برادرش که همراه او بودند ام با

.نبود نیاما چن. نمانده است  شیبرا يکار گریاورد که د

و  رازیرفتند تا باز در ش یو دست خال ختندیان رخان زند به سمن مردانیماه پس از ان که سربازان عل کی درست

که در بار فروش  دیتازه زندها را رانده بود که به او خبر رس نهیام فتندیب لیخانواده وک ياعضا گریاصفهان به جان د

 استیاغا محمد خان در چنگ دو تن از برادرانش که قصد ر تدر قلب مازندران که بعد ها بابل نام گرف يشهر اباد

:بر خاست نهیاز ام ادیفر. است که سرش به باد رود  کیرند گرفتار امده و نزددا

کیب دریح... زبان ها حفظ کرده ام حاال به دست برادران خودش کشته شود  یب نیسال است از دست ا 20را که  یکس

!

تند و  غامیبارفروش برساند و پبه سرعت خود را به  دیکه با افتیظاهر شد و در دیبا سبلت سف کیب دریح نهیام يصدا با

و  یو نه همخون دندیفهم یم ينه برادر. جز زبان زور اشنا نبودند  یزبان چیبرساند که به ه یخود را به کسان يسخت بانو
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او به بار فروش برسند اغا محمد خان خود به خدعه از محاصره  يها یفنگچو ت کیب دریاما تا ح. نه ارزش اتحاد را 

.بود افتهیبرادران نجات 

داشت او  الیخ یمرتض. کرده بودند  ریگاه او در کنار شهر حمله برده و او را به زنج یو رضا دو بردرش به مخف یمرتض

 یخواهد با عروس تازه خود چه کند در پ یکه م دیپرس یخواند و از او م یخواجه اش م شخندیرا کور کند و رضا که با ن

شما : به برادران گفت . نبود  فشیحر یهم کس دانیم نیکه در ا کرداغاز  ين بازاغا محمد خان زبا. کشتن او بود 

کتاب  دیدان یم. شما باشم  يعمر را مشاور و دعاگو هیتا بق دیام ازادم کن دهیعالم را کش يهمه زجر ها. و من نه  دیمرد

.دانم یم یخوانده ام و زبان خارج اریبس يها

اغا . را باز کردند  شیها ریسر انجام زنج. قراوالن اماده و برادران حسودش در گفتگو  و ریاو در زنج. بود  یسخت لحظه

و با  یسر مرتض يرو دیپر شیبود که به محض باز شدن دست ها دهیها را د یتفنگچ زیام نیمحمد خان نگاه تحس

.رندیرا بگ يگریها خواست ان د یاز تفنگچ ادیفر

:گفت یبرادر خود گذاشته بود و م یضمرت قهیشق يتپانچه خود را رو حاال

!را ازاد نکن احمق ریوقت اس چیه

لوله تپانچه را . بود  ریها اس یکه اغا محمد خان او را رها کرد و به کنار رضا رفت که در دست تفنگچ دیلرز یم یمرتض

:زد ادیزنانه اش فر يچنان در دهان او فروبرد که دهانش غرق خون شد و با صدا

.ستیجز مغز ندارد ان هم در کله تو احمق ن يزیبه چ اجیسلطنت احت یه ام ولخواج من

را  يگریرا کشت و د یکیاش توطئه کردند  هیکه ان ها باز عل يگریاما زمان د دیبار ان دو را بخش نیمحمد خان ا اغا

:امان داد همان لحظه تا به کربال برود و گفت

.يبر یورنه جان به در نم.  فتدیکن که هرگز چشمم به تو ن يکار

را مانند پادشاهان  رانیبخواند و از همه دانشمند تر باشد و ا نیکرده بود که روح القوان تیچنان ترب نهیرا که ام یکس
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مردم از او در  ستیبا یشد که م یان محبت نیاروپا اداره کند هنوز حرکت نکرده دهها نفر را کشت و ترس از او جانش

و هزاران چشم  فتدیتاج اماده ب يماند تا به رو اهیسبز نشد و س. نشد  گرنگ به رن گریکه د یچشمان .دل داشته باشند 

.از حدقه به در اورد

پوشاند و پادشاه  یاو جامه عمل م یمیقد ينوه اش که داشت به ارزو يها شرفتیو پ يروزیخبر پ دنیکه با شن نهیام

رحم است که همه جا از خود  یو ب زیخبر نداشت که خان قجر چنان خونرشد مغرور و شادمان شده بود  یم رانیتمام ا

.گذارد یم یوحشت باق

باور  يقرار گرفت به طرز هیروس سیکه در مقام امپراطور یاز زمان زین نیکاتر یان که ان دختر جوان خجالت جالب

وانست از او و چه بسا از ژان ژاك روسو ت یجا بود و او م نیارزو داشت که ولتر ا نهیام. خشن و سرکوبگر شد  ینکردن

در  عتیخشک و طب يجنگ ها و خشونت ها را ابو هوا نیگفت که ا یروسو راست م ایا. است  نیبپرسد که چرا چن

 حصحی –را خوانده بود  شیکتابها ینشد ول دارشیموفق به د نهکه امی – مینظر بارون فن گر ایکند  یم جادیا رییتغ

.داد یو اخالق مردم عادات و سنن بها م است که به فرهنگ ها

شد که با کالمش اتش به جان  یرو ظاهر م دهیامد گاه چهره د یم نهیکهولت به سراغ ام نیکه در ا یو اوهام االتیخ در

 انیادم بینص يرخ خواهد داد و کاخ ها در اتش ان خواهد سوخت ازاد يگفت که به زود یم یزد و از انقالب یها م

 نیوجود داشته باشد در ا یانقالب نیو اروپا امکان وقوع چن نسهکرد که اگر در فرا یبا خود فکر م نهیام. خواهد شد 

خشک که  يخاك ها نیو ا نیالنهر نیب رانیراند چه فالت ا یبر ان حکم م نیکه کاتر ییها نچه سرزمی – ایدن يسو

سر سپرده  شتو سرنو ریکه به تقد دید یرا م یمردم. ود ر یبه انقالب نم دامی –بزرگ بوده است  امبرانیزادگاه تمام پ

 یشود که همه در دل ارزو م یبر پا م یافتند و هرج و مرج ینباشد که انا را سرکوب کند به جان هم م ياند و اگر قلدر

هم تاج و  را که رئوف و مهربان بود و چه اسان نیاورد شاه سلطان حس یم ادیبه  نهیام. از راه برسد  یکنند که سفاک

از ظهور نادر  شیخشن و متحجر انداخت و دوران هرج و مرج پ يافغان ها يپا ریز ار رانیتخت را از کف داد و هم ا
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شود يگریرفت تا خود شاه عباس و نادر د یحاال که اغا محمد خان نوه اش م. پس از قتل او را  يافشار را وباز ماجراها

.

به  يماه رخسار و فرزندش را به سمنان برگرداند و وعده کرد که بزود دیسبه استر اباد ر یمحمد خان وقت اغا

 ینبود و روز ها م یسرگذشت خود ناراض انیاز پا یشد و در حال یم دهیدر سمنان کاه نهیسراغشان خواهد رفت ام

اغا محمد خان  يراچنان که ب. گفت  یفرزندش باز م یلاو و فتحع يخود را برا يو ارزوها اینشست به گفتگو با مهد عل

.بود ختهیاسالوها را در جانشان ر نهیگفته و ک

توانست  یرا که م زابتیدختر ملکه ال ودوروایف نیاز ان زمان سرد شد که او خالف دستور کاتر نیو کاتر نهیام روابط

 میبه دربار کر يریبا فرستادن سف نیدانست کاتر ینگاه نداشت و وقت رانیشود در ا هیتاج و تخت روس یمدعیروزگار 

پوکاچف تمام  امیدر همان روز ها ق. زاده اش را به اروپا فرستاد  اهرخو پیلیرا دارد او و ف ودوروایخان زند قصد جان ف

دانست که او تمام قزاقستان و  ینگرفت اما وقت يقزاق را جد نیابتدا ا. را به خود جلب کرده بود  نیاس کاتر.حو

بخشد و ان ها  یم رانیکند و به فق یواداشته اموال ثروتمندان و شاهزادگان را مصادره مازبک ها را به شورش  نیسرزم

پوکاچف شکست  یلشکر از قزاق ها به سر کردگ نیاما ا. او کرد  یرا مامور سر کوب يلشکر زدیانگ یبر م يو هیرا عل

.خورد یسخت

دخترك هرزه بگانه او  نیا نید و اعالم کرد که کاتررا بلند کرد که خود را پطر سوم خوان نیکاتر ادیفر یوقت پوکاچف

او را در  يسربازان وفادار به امپراطور یو دستور قتلش را داده ول دهیکشور بود به بند کش یکه امپراطور رسم یرا وقت

.دپوکاچف را باور کرده هزار خزار دنبالش به راه افتاده بودن يعااد نیو دور از شهر ا ریمردم فق. برده اند 

پوکاچف . توانست کرد  یچه م یول. بود  دهیجسد شوهرش را د.  دیگو یدانست پوکاچف دورغ م یم نیکاتر

بود که از قصر ها و کاخ  ییاز مدال ها دهیاش پوش نهیلباس رزم در بر داشت س شهیتاخت و هم یقزاق ها م شیشاپیپ

 یکه گمان م ییگذاشت و مردم روستا ی بر سر ماز طال يکاله خود. کرده بود به دست اورده بود  رانیکه و ییها
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سلطه او بود که به  ریو قفقاز ز يمرکز يایتمام اس.  دندیگرو یم يکردند که او امپراطور مظلوم است گروه گروه به و

از ترس او به سن  انیو اشراف و اع ردیبگ دهیتوانست او را ند ینم نیکاتر گریرفت و د یم شیمسکو پ يسو

دعوت  هیرو را به روس دهیکه د یکه قدرت او به خطر افتاده در حال دید یاشکارا م نیختند و کاتریگر یپطرزبورگ م

را مامور ساخت که  یروس يژنرال ها. کار را تمام کرد  يریبود با تدب يفرانسو یانقالب نیاز ا یزبانیکرده و مشغول م

اکتبر . خود از پشت به پوکاچف حمله برند  يروهاین او ب دهند و قرداد متارکه را امضا کنند انیپا یبه جنگ با عثمان

داشت  افتیاز ولتر در ينامه ا نیکرده کاتر ریرا دستگ یجهنم وینوشت که د سیبه امپراطور نیژنرال پان یوقت 1774

 شگریتاس نهیکه مانند ام نیرفتار کند کاتر یارفاق روا دارد و با ان ها به خوب انیخواست در حق شورش یم يکه از و

به ولتر تعارف را کنار گذاشت و به استهزا پوکاچف  یرا گرفته بود در پاسخ ریکب نیولتر بود و هم از ولتر عنوان کاتر

.سر و کار ندارد يکند که با اشراف زاده ا ياداوری رمردیدو پوکاچف خواند تا به پ یرا مارک

کوفتند تا سر انجام او  یدر راه با سنگ بر او م نیور کاترکردند و به مسکو بردند و مردم به دست یرا در ققس پوکاچف

تحت تسلطپوکاچف بود و  يکه چند ختندیر ییها نیبه سرزم نیکاتر يروهایزمان ن نیو هم در ا. را گردن زدند 

مان خود که در ان ز ودوروایاقرار ها اشکار شد که پوکاچف با ف رگاز م شیاو پ ارانیهزاران چوبه دار بر پا کردند و از 

را غاصب تاج  نیو کاتر یواقع سیبه او خود را امپراطور يدر نامه ا ودوروایرسانده بود مکاتبه ها داشت و ف ونانیرا به 

.و تخت خوانده است

را از سن  یلفسکیتمام پرده ها کنار رفت و او نخست دستور داد تا خانواده اسماع نیخبر به کاتر نیا دنیرس با

او را که  يها ییبود و دارا دهیبخش نهیان که هر چه به ام گریدند و اموال ان ها مصادره شد دکر رونیپطرزبورگ ب

مسلمان  کیاو را  نهیبه ام يکاخ ها در نامه ا سییداد ر تورشد مصادره کردند و دس یمظلوم خرج م نیکاتر يبرا یزمان

دختر حرام زاده را به نام  کیمسلط کند و  هیروس ياحمق خطاب کند که قصد داشته برادر زاده خود را به امپراطور

.جا بزند یمتوف سیفرزند امپراطور
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و  هیو خاطره روس الیخ گریاو د. کرد  نینکرده بود که کاتر ینیچنان توه نهیبه ام یدر تمام طول عمر کس هرگز

.کرد یم ادیراند گرچه گاه با نفرت از ان ها  رونیرا از ذهن ب نیکاتر

چشمه ام را اب بندان را مرداب . اورم  یم ادیاق قلعه را به . شود  یما نم نیجهان سرزم يکجا چیه.  یپسرم فتحعل اه

ان ها . نخواهند بود  کدلهیگاه با ما  چیه ندیز یپربرف شمال خزر م يها نیها که در سرزم نیا. تنگه را خواجه نفس را 

اموختم و  یکاله در ان روزگار که به او زندگ دیخورش نیرا بب نیکاتر نیا.  مانیدلها يبرند و به گرما یبه افتاب حسد م

هنوز نامه . من همدلش بودم . دیرقص یو م دیخند یبود که شوهرش در ان با زن ها م ییکه محبوس قصر ها یدر حال

را  شیهایبدهکار یبشناسد وقت اکتا ب ها فرستادم تا جهان ر یوقت. اول بار ولتر را به او شناساندم  یرا دارم وقت شیها

قدرت چه  يدیاما د. من بود  یبه جوان هیشب.  دمید یاحوال او را مانند دخترم م نیدر همه ا... نرود  شیدادم تا ابرو

به بستگان اورلف ان مرد  هیام در روس یخانه و زندگ. کوچک خشم اورد  ییبزرگ شد بر سر ماجرا نیکاتر یوقت. کرد 

من بودند از همه جا  زانیرا به جرم ان که دوستان و عز لفسکسیخانواده اسماع. دوستش داشت  که دیبلند قد بخش

که  نمیب یگذارم جهان را م یرا بر هم م میچشم ها یوقت. است  داریناپا ایپسرم دن یفتحعل. فرستاد  نیراند و به اوکرا

.ان مرد بزرگ ولتر ان را خوب شناخته بود

ان قدر ماند  نهیگرفتند ام یم یزن شیبرا دیبود که با دهیرس یبه سن گریگفت د یم خان که مادرش به او خانبابا یفتحعل

با . به دنبال سرنوشت خود از سمنان برود  دیبا یدانست که فتحعل یم کیاما ن. از قجر  یزن داد زن زیکه او را ن

را فرستاد تا خانه  ینخست گروه نهیام. به استر ابد ممکن بود  فتنر دیرس یکه از فتوحات اغا محمد خان م ییخبرها

. مسلم بود  رانیا یکار اغا محمد خان چنان باال گرفته بود که سلطنت او بر تمام گرید. اش را در خواجه نفس باز سازند 

نادر هم به  ماندهشد با حمله به خراسان و کشتن شاهرخ باز  یخود خوانده م يعمو عهدیول گریخان که د یفتحعل

.منقرض کرد یرا به تمام هیو هم افشار افتیالت دست نادر در ک نهیگنج

 .گذارد انیخان و اغا محمد خان در م یفتحعل اینامه خود را با مهد عل تیوص یتوانست باق یم یبه راحت نهیام گرید حاال
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و ششم ستیب فصل

.  ایفورا به اق قلعه ب دیبه او رس نهیام امیخود قرار داده بود که پ تختیشده تهران را پا روزیپ فانیمحمد خان بر حر اغا

.خان را هم با خود همراه کن یفتحعل. بود  یخواه یمانیدر پش يعمر یفتیاگر فردا به راه ن

پا در رکاب گذاشت و  امیپ نیا دنیبا رس دیلرز یبر خود م نهیخبر مرگ ام دنیمحمد خان که سال ها از تصور شن اغا

فردا غروب در اق قلعه . البرز گذشت  يها هیخان و پنجاه سوار به تاخت از کوهپا یعلبا فتح ابدیرا خبر  یان که کس یب

نشسته  یبر تخت روان شانیهمچون جامه درو دیسر پا سف ینه بر لباسیام زیدشت کنار مظهر قنات شاه د يبود بر باال

 ختهیجامه اش در هم ام يدیسپبا  نهیام دیدست سپ کی يپوش موها دیسف زیان ها ن شیدور تخت او چهار درو. بود 

با  شانیودر. با او نبود  روزهیف حیتسب کیجز  يوریز چیاو جا داشت و ه کیبار يدر دست ها زرانیاز خ ییبود عصا

 یاغا محمد خان با چشمان دیرا بوس رزنیپ يزانو زد و پاها یفتحعل. صحنه را ترك گفتند  انیذکرگو همانانیم دنیرس

شال ترکمن را از  یفتحعل نهیبه اشاره ام دیوز یمینس. کرد  میتعظ رزنیبه ان ها نبود به پ نستیرا توان نگر یکه کس

به گوش  شیصدا. شدند  کیبه او نزد شیصدا دنیشن يهر دومرد برا.  ختاو اندا يتخت برداشت و برزانو ها يرو

:دیرس

.دیاز ظهر برو شیو پ دیخاك بسپار را در خواجه نفس به یو فردا تن خاک دیامشب را بمان. روم  یامشب م من

جنگل  يسبز شده بود به شبز نکیکه ا زیخوف انگ يان چشم ها یحت. کند  يخوددار هیجوان نتوانست از گر یفتحعل

شد که اشک در چشمان اغا  یم یکرد تنها کس یبلند م نیسر از زم یشد و اگر فتحعل یباران يمازندران لحظه ا يها

.بود دهیمحمد خان د

:تخت روان بود به اغا محمد خان بدهد ان هر دو را به وحشت انداخت يرا که رو ياز ان که بقچه ا شیپ نهیام

 يرو. رفت  رونیکه روحم از تن ب دمیواصل شدم و د.  دیبپرس شانیاز درو دیکن یباور نم. رفتم و تمام شد  شبیپر
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من در ان روح بودم و تن خود . روح از تنم رفت . بودم  نفس افتاده یبود و ب يگذشت بر من لحظه ا یتخت ساعت نیهم

بار  کیرا  میهمه زندگ میبگو تانیبگذار برا. دور بودند  نیهم ا شانیدرو. تخت افتاده بود  نیکفن بر ا یکه ب دمیرا د

)) " یعل ای((  يو صدا دمیرس يریدوباره به پ یرا گذراندم و وقت یمتولد شدم و همان زندگ گریبار د کیانگار .  دمید

هوس اخر که . بود  یهوس. نداشتم  يکار.  دیبمانم تا شما دو تن بدرقه ام کن گریدر گوشم بود ارزو کردم دو روز د

جا کنار چشمه  نیکه با من ا یدرست مانند شب.  دمیخان جدتان را د یدوباره فتحعل یدر ان زندگ. شکر خدا اجابت شد 

را  یمستجاب شد تا خواب دیهوس اخر شا نیاما ا. او را حس کردم  ياخت و رفت بواند میشال را دوباره برو نیبود ا

.  دمید یبیعج زیاما چ. و فقط خانبابا با تو بود  يتو اغا محمد خان بر تخت نشسته بود.  دمیشما را د ندهیخواب ا نمیبب

را سوزاند  نیا را سوزاند سالطشعله گرفت گرفت و قصر ه یخانه من اتش کیبود نزد سیپار يبود ار سیانگار پار

 دیگذشت تا رس انوسیاز دو اق وزانداتش همه جا قصر ها را س نیسوختند و ا یجواهرات را سوزاند فقط مردم عوام نم

چقدر شلوغ بود هزاران بچه ) خان  یاشاره به فتحعل( و خانه تو ) با عصا به اغا محمد خان اشاره کرد  نهیام( به خانه تو 

از نوکرها  یکی یول زندیخواستند از اتش بگر یبودند م ختهیلباس سلطنت به تن داشتند و بر خود جواهر اوهمه  یداشت

نوکر بلند قامت  کی. بود  شیخان در دست ها میکر ریشمش. بسوزند  تیگذاشت تا بچه ها یبست و م یرا م ادر ه

کردم انگار سال ها گذشت و همان جا  ینگاه م را شست من از باال زیو همه چ دیبار یو باران کیب دریح یمثل جوان

باغ سبز و  نیزم يجواهر نشسته بودند رو یتاج و ب یمثل عوام ب دمیرا د تیخانبابا بچه ها سیخانه من در پار کینزد

شاه  دانیکه در م یبچه بودم به همان حال دمیکه باز خودم را د میتر بگو بیعج. دادند  یالشهدا گوش م دیبه روضه س

که همه  ینه به طرف یول دمیدو یان که م بیعج... پنج ساله  ایچهار . بودم  ستادهیکه پدرم را کشتند ا يفهان روزاص

خسته  گرید.  دیکن رشیتعب يروز دیشا. مشتاق نوشته  شیخواب را گفته ام درو نیا...  گرید یدادند به طرف ینشان م

.من يشال را بکش رو.  یفتحعل. بود  تر یبار دوم طوالن نیبود ا یچقد رطوالن. شده ام 

. را خواباندند  نهیام دندیشن یارام نفسش را م يشده بودند که صدا کیکه انقدر به او نزد یمحمد خان و فتحعل اغا
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.و عصا را رها کرد!موال  ایامد که گفت  شیصدا

 دیچیدر گوش اق قلعه پ شانیدرو يصدا دیدوباره باد وز یوقت.  ستادندیانگار دشت سبز چشمه و درختان ا يلحظه ا در

 يدر ان جا قبر. امدند تا اق تقا  نییو از کنار چشمه پا دندیتخت روان را بر دوش کش یاغا محمد خان و فتحعل... انا هللا 

ر بود غسل دادند و در گو یان باال بلند را که پاره استخوان فیارامش تن نح رو زنان ترکمن د ایمهد عل. کنده شده بود 

.خواند یدر خواجه نفس م نیحز يبه اواز یپسر مختومقل میابراه. در ذکر بودند  شیدراو. نهادند 

 یو از هر اوبه زن بردیمناجات را م يباد صدا. شدند  یخواجه نفس روانه م يافتاب ترکمنان از هر گوشه به سو طلوع

را در  يکریپ شیمان زمان در بسطام هم دراودر ه. شد  یم یو راه دیچیپ یبر سر م اهیس یامد و شال یم رونیب

ان که در اق تقا به خاکش  ایخان است  یهمسر فتحعل نهیام نیدانست ا ینم یکس. سپردند  یبه خاك م دیزیمحراب با

.یسپردند کنار قبر مختومقل

. ها بگذرند  هیتا از کوه پاشدند  ریخواسته بود سراز نهیچنان که ام امدهیخان هنوز افتاب باال ن یمحمد خان و فتحعل اغا

مشتاق بر  شیرا که درو نهیام بیاغا محمد خان شرح خواب عج. بود  رانیسرنوشت ان ها در دشت هموار در فالت ا

.سپرد یثبت کرده بود به فتحعل يکاغذ

 .خواجه نفس را ترك نکردند گرید شیدراو. گرفت  انیپا شیبایاش و مرگ ز گانهی یبا زندگ نهیام

دوم بکتا

اول فصل

بود و  شهیاند کیفقط در  نهیام هیماند و بنا به توص یم تختیبود در پا رانیماه رخسار خانم که عمال ملکه ا نهیمرگ ام با

اغا محمد .  ردیرا بر عهده بگ رانیکه بعد از اغا محمد خان بتواند سلطنت ا یبیفرزندش به ترت یفتحعل تیان حفظ موقع

جهت شش برادر خود را کشت فقط  نیبه هم. کرد  یخان را هموار م یراه صعود فتحعل نهیام هیبه توص زیخان خود ن
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از برادران اغا محمد خان  یکینقل است که وقت کشتن . خان  یگذاشت تازه ان هم با وساطت فتحعل یرا باق یقلیعل

است که هر  درمانخواست ما نیا. نباشد  یدر کار فتحعل یکشم تا مزاحم یبرادرم را م نیبب:گفت  ایخطاب به مهد عل

.میاز او دار میچه دار

که از مادر بزرگ اموخته بود و او را  یو دانش یرکیهمه ان ز. خلق شده بود تا سر سلسله باشد  یمحمد خان به راست اغا

ا بر شاخت در خدمت ان قرار گرفت که سر قدرتمندان ر یقدرت باهوش تر و مدبر تر م انیاز همه سرداران و مدع

و  –تهران  ای رازشی –خان در شهر ها  یفتحعل.  اسودین یخان دم داغا محم نهیسال بعد از مرگ ام ازدهیتا . سنگ کوبد 

از  یهم بخش نیا. پراکند  یاورد و تخمه خود را م یرا به عقد در م یو اگر نه هر روز هر هفته زن ستیز در قصر ها می

اغا محمد خان به عنوان  ازهمه جا  نهیام)) اما دور از چشم پدر . ها فرزند بسازد  صد دیبا یفتحعل: (( بود  نهیام تیوص

سپرده بود  ایحال به مهد عل نیدر ع. را در دل ان خواجه خونخوار افزون کند  نیکرد تا مهر ا یم ادیخان  یپدر فتحعل

 ادیاغا محمد خان دور باشند تا ضعف او را  زاز چشم تی –خان داده بودند  یکه به فتحعل نامی –زن ها و فرزندان خانبابا 

.اورا نشوند

را  يدوخت و نقشه ا یرا به هم م رانیاغا محمد خان فالت از هم گسسته ا نهیکه پس از مرگ ام یسال ازدهیهمه  در

اموخته بود مو  نهیان چه را از ام ایپا بر جا باشد مهد عل رانیداد که مقرر بود تا قرن ها و اعصار به نام مملکت ا یشکل م

دراز عمر اندوخته بود سلطنت  يدر طول سال ها نهیکه ام ياساس تجربه ا بر.  دیپائ یصحنه را م. برد  یم شیبه مو پ

را به سلطنت ننشانند پا بر جا  عهدیاماده نداشته باشند و به محض مر گ شاه ان ول یپر قدرت عهدیکه ول یقوم انیدر م

:بود پس دهیرا د يو زند يافشار يصفو ياخود ماجر نهیام. ماند  ینم

را  انیمدع. داشته باش  یتو در همه جا ماموران. در بزم اند  ایجنگند  ینداشته باشد که م يتو به کار مردان کار ایعل مهد

!من یات به سلطنت رساندن فتحعل فهیهر که باشند از فرزند و برادر برانداز و فقط نگاهت به فردا باشد و وظ

.به عنوان تنها همسر شاه کسب کرده بود مدد رسانشان بود ایکه مهد عل یو قدرت نهیکران ام یکار ثروت ب نیا يابر
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 یان که کسچن – يرانگریو و يو بر جا نهادن اوازه خونخوار رانیدرون فالت ا انیاغیمحمد خان پس از سر کوب  اغا

. نهاد  نیکاتر نیسرزم کردن مناره ها از کله و چشم رو به سوي و بر پا –بردارد  انیاو سر به طغ ابیجرات نکند در غ

:بود نهیام يها تیهم از جمله وص نیا

 ردیگ یحوض شکل م نیفرزندان من از اطراف ا یزندگ. خزر حوضخانه ما است : ((  سدینو ینامه اش م تیمتن وص در

((.ستید نحدو نیبر ا یخزر از ان شماست و روس ها را حق يایهمه اطراف در. 

گماشت عازم فتح  یهر جا حاکمان يرا به نظم اورد و برا رانیتمام فالت ا یاگر اغا محمد خان وقت ستیعجب ن پس

قلعه بود که شب  نیهم واریکرد و پشت د یمقاومت م)  شهیش(  یکه اسان مس نمود فقط قلعه شوش يکار. قفقاز بود 

از تنشان جدا خواهد شد هم قسم شدند و شبانه سر از  رند که صبح سهنگام سه تن از نوکرانش که نگران ان شده بود

. بود بر بازوان اغا محمد خان بسته بود  دهیبه او بخش نهیکه ام یحال جواهرات نیدر ا. تن خواجه تاجدار جدا کردند 

به ان ها  تنددانس یکه م قاتالن جواهرات را.  انینور و تاج ماه در ان م يایتن غرقه در خون در. در کنار  يصنودوقچه ا

. از سرداران بزرگ اغا محمد خان  يسردار. بردند  یدهد به حضور صادق خان شقاق یکند و سرشان را بر باد م یبقا نم

ها  ینوبت به شقاق گریحکم رانده اند د رانیو قاجار در ا انیصفار انیغزنو هیافشار هیزند: گفت  یهمان که در خفا م

.رسد یم

از هم  يچندهزار نفر ياردو يشاد شدند بلکه در لحظه ا نانیخبر مرگ اغا محمد خان نه فقط قلعه نش برخاستن با

.زانیگر ییغارت شده و هر کس از سو مهیجسد غرقه در خون چنان که رسم زمانه بود رها شده بر کف خ دیپاش

برد و به  رازیه از گرجستان به شتاخت شش روز یو م دیخواب یم نیکه پشت ز یشاه کیشاطر پ وسفیرا بابا  خبر

تهران  یراه گرید يکه جنازه را برداشته بودند از سو یو سوگواران اندک ییاز سو انیمدع. رساند  عهدیخان ول یفتحعل

. خواند  یخطبه م افتی یشده بود دست م تختیو پا افتهیبود هر کس به تهران که تازه خندق و برج و بارو  دایپ. بودند 

را با خود دارد و او دروازه  نهیام يها یرکیاست که تجربه ها و ز یدانستند که در تهران زن یر راه بودند نمانان که د
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هم از اغا  عظمصدرا یمازندران عیشف رزایچه رسد به ان که م.  دیگشا یکس جز پسر خود نم چیه يتهران را بر رو

.کس مگشا چیه يمکن و دروازه به رو نیخان تمک یجز به فتحعل امدمیباز ن سیبود که اگر تفل دهیمحمد خان شن

 یدر اصفهان م يمشاوران صالح در تاجگذار. را رها کن و روانه شو  رازیفرزند فرستاد که ش يخبر برا یدر ان ایعل مهد

است پس بهتر است عمامع سبز بنهد و جقه بر  ياوردند که از اعقاب صفو یم ادشیهم زبان گشوده به  یو بعض دندید

و . خان را منصرف کرد و از جا کند  یتند مادر فتحعل امیاما پ.  تاس نیان بگذارد و فاش کند که نواده شاه سلطان حس

 یقلیان ها عل نیو به تهران اورد اخر دبه بند کشی – يرهر کدام به تدبی –را  انیمدع یکی یکیمادر بود که  نیباز هم ا

به حکومت اشتغال داشت که لشکر  روانیر جان به در برده در ان زمان در اتنها براد. خان برادر اغا محمد خان بود 

خان قجر .  ختندیزنان را فرمان داد بر سرش ر ایجا بود که در حرم خانه مهد عل نیاراست و رو به تهران نهاد و هم در ا

فرود  شیراف بر سر و روداد اما ضربه ها بود که از اط یو به سر محمد حسن خان سوگندشان م دیغر یم ریمانند ش

.امد یم

. رفتند  انیاز م انیسرکوب شدند مدع انیاغیتا ان که جواهرات از هر سو گرد امد . نبود  نیجز ا تیحکا یدو سال تا

و  ستندیز یرا بر عهده داشت که در ان چهار صد زن م یبر حرم استیبود ر دهیرس یسال انیکه به م ایمهد عل گریحاال د

 نهیاز فرمان ام يگریبخش د نیا.  دندیلول یفرزندش در قصر ها م داز ص شیخان ب یاغاز سلطنت فتحعل دوسال بعد از

قدرت در  يماندگار يرا برا طیرا که خود با داشتند دو پسر در دل داشت دور کند و شرا یخواست ان نگران یبود که م

 انیرا از م رزایاز همان ابتدا عباس م ایمهد عل نهیمه امنا تیاز وص گرید ياما به استناد بند. فراهم اورد  هیدست قاجار

انتخاب شخص اغا محمد خان هم بود و از  نیا. بود  دهیپدر بر گز نیبه عنوان جانش) شاه  یفتحعل( فرزندان خانبابا 

به  یقط کسانحکم داده بود که ف نهیکه ام نیقجر بود مگر نه ا رزایمادر عباس م. مطابق بود  نهیهم به سفارش ام یجهت

فرزندان . سه زن از قاجار داشت  یجوان يشاه که در ابتدا یفتحعل. که از مادر قجر باشند  ندو سلطنت برس يعهدیول

عالقه داشت و او را شجاع  رزایبه عباس م یسر سلسله قاجار از همان بچگ یول دید یم يعهدیول طیهر سه را واجد شرا
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.دید یو نترس م

اغا  ایمهد عل يو برا دهید نهیاز مرگ ام شیکه پ یاز خواب یشاه بخش یفتحعل تیمرقع تیتا تثب نهیدر فاصله مرگ ام و

 ریافتد انقالب کب یدر م سیکه در پار دیکه در خواب د يشعله ا. شد  ریشاه باز گفته بود تعب یمحمد خان و فتحعل

رو و ولتر وقوع ان را  دهیکه د یانقالب. مر نشست انتوانت به ث يشانزدهم و ملکه مار یفرانسه بود که با گردن زدن لوئ

. اول و سپس امپراطور شد  سریاول کم.  دیشاه محکم شود ناپلئون در فرانسه درخش یاما تا فتحعل. بودند  دهید یحتم

 ونیو از انقالب تکه ان همه از انقالب فرانسه بد گف ریکب نیکاتر.  دیگرگردید ایحوادث سرنوشت دن نیدر اثر ا

ماند که  یاز او باق يمتحد ثروتمند و مقتدر نیو سرزم. همزمان با قتل اغا محمد خان در گذشت  دیهجو شن يرانسوف

جهان را  یاسیفرانسه در اروپا رخ داد اوضاع س ریکه بعد از انقالب کب یسلسله حوادث. شاه شد  یجان فتحعل يبال

.داختبه راه ان اهایدر ربزرگ را د يها یکرد و کشت گرگونید

کشور  نیسو ناپلئون قصد داشت تا با ا کیبود که از  رانیهم ا یکی افتندی تیدور از اروپا که اهم يجمله کشور ها از

 طرهیس ریوارد صحنه شدند انها با ز زین ركیز يها یسیانگل گرید يببندد از سو یمانیبود پ هیروس یگیکه در همسا

 هیامد و رفت ها هد. در صحنه حاضر  شتریب ییاروپا گریقدرت د رو از ه بودند هیهمسا رانیبردن شبه قاره هند با ا

به تهران ارام ارام بافت روابط  میمق یخارج يها پلماتید يو امدن زن ها کیپلماتیدادن ها و بر قرار شدن روابط د

.ختیحرمسرا را به هم ر یسنت

در ان  يکرد که هر روز واقعه ا یم یرا سرپرست ییرمسراح. رفتار کند  نهیهمانند ام دیکوش یم یسال انیدر م ایعل مهد

از  یکیهر  ایها از خانواده قاجار باشند به دستور مهد عل عهدیول يچون مقرر شده بود که زنان اول و عقد. داد  یرخ م

. شوند  تینظارت او ترب ریز زیماندند تا نوه شاه ن یدر حرم م دندیسر یشاه که به سن ازدواج م یفرزندان فتحعل

عروس  یسالگ زدهیشاه زود تر از همه در س یدختر فتحعل نیجان خانم دوم گمیب. داد  جهینت يکه به زود يمالحظه ا

سال سلطنت  نینهم رشاه د یفتحعل قیطر نیاز ا 1220در امد در سال  ونلویقاسم خان قاجار قو ریاو را به عقد ام. شد 
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اثار ذکاوت  یداشت نامش را جهان خانم گذاشتند و از همان کودک یم شد که او را فراوان دوست يخود صاحب نوه ا

او  یبود که در هشت سالگ دهید یخواب شیبرا یهم به او دلبسته و از همان کودک ایبود چه رسد که مهد عل دایدر او پ

محمد فرزند بزرگ  يراجهان را ب دیشاه هم رس یفتحعل دییکه به تا ایدستور مهد عل هب. ان را فراهم کرد  ریتعب نهیزم

.خوردند و دو سال بعد عقد کردند ینیریش)  عهدیول رزایعباس م( السلطنه  بینا

دو نواده خود را  نیا یوقت دید یمکلف م نهیام يایدستورات و وصا يکه خود را در اجرا) ماه رخسار خانم (  ایعل مهد

در )  رزایعباس م( السلطنه  بیکرد و چون ان را نا یفکر م نهینامه ام تیاز وص يگریدست در دست نهاد به بخش د

.نهاد مورد پسند قرار گرفت انیم

کرده بود که تا زنده است بر عروسان فرزندان و نواده  هیتوص اینامه خود نوشت و هم به مهد عل تیهم در وص نهیام

و .  ردیخود بگ تینظارت و ترب ریز شود از همان ابتدا يبعد عهدیتا مادر ول ندیرا برگز یخود دقت کند و ان کس يها

 شهیدر اند اینائب السلطنه مهد عل رزایعباس م يعهدیبه ول رزایم محمدبا انتخاب شدن . سر انجام جعبه را به او بسپارد 

 يجهان خانم از همان زمان در حرمسرا جا. را به او بسپارد  نهیام يایو وصا نهیاو بود که بتواند گنج يبرا یزن افتنی

و  اتیادب ایجغراف یماب یاداب فرنگ یمعلمان مختلف به او سواد زبان فرنگ اینظارت مهد عل ریکرد و ز دایپ يا هژیو

 یشده بود و م ایبخت مهد عل دیدختر که سف نیا تیشاه به وضع یفتحعل يدختران و نواده ها. اموختند  یم یقیموس

 یدختر م نیبود در گوش ا دهیشن نهیخانم هر ان چه از ام ماه رخسار. بردند  یشود حسد م ندهیا ي ایمهد عل ستیبا

از حرمسرا مواظبت از منافع شوهر و فرزندان شهامت  رونیدر مسائل ب يکنجکاو اطالعات يجمع اور يراز دار. خواند 

کاوت موارد با ذ نیدر تمام ا دیاز ان که جهان خانم بالغ شود و رسما به عقد محمد خان قاجار درا شیپ. و جسارت 

و از همان . خواند  یم شتریداند و ب یم شتریخود ب فیکه او از شوهر نوجوان و نح دندید یهمه م. رفته بود  شیپ اریبس

از زبان  هیروس سیامپراطور نیدرباره کاتر ایجهان خانم به ان چه مهد عل. راند  یابتدا اوست که بر شوهرش حکم م

ان  تیاز زنان قاجار قابل یاگر کس نهیبعد از ام. و جسارت از ان جمله بود  یطلبجاه . برد  یبود شباهت ها م دهیشن نهیام
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محمد خان نواده بزرگ  يبرا یجهان خانم بود که در پانزده سالگ نیتاج سلطنت را بر سر نهد هم يکه روز  اشترا د

.اورد يشاه پسر

و  عیوس یشاه به جنگ افتادند جنگ یت فتحعلسال از سلطن نیو روس در ششم رانیا. ان سو روزگار گردش ها کرد  از

ان که  یبرد ب یو شجاعت شباهت به اغا محمد خان م يشاه که از دالور یفرزند دالور فتحعل رزایگسترده که عباس م

روس ها به انتقام ان چه اغا محمد خان برسر شان اورده .  تان را بر عهده داش یباشد فرمانده زیو خونر یچون او شق

.دفع شر کنند رانیکردند که بتوانند از ا جیخود را بس يرویم نبود تما

 نهیکه ک یخواسته مادربزرگ يو به تبع او اغا محمد خان کاشته بود که در اجرا نهیام قتیجنگ را در حق نیا تخم

ها و برادر  در ان جا هنوز نوادگان واختونگ شاه که خواهر زاده.  دیلشکر کش سیرا به دل گرفته بود به تفل نیکاتر

که ان ها سر از  دیرفت د ارید نیبه ا نهیکه ام يسفر نیدر اخر. قدرت بودند  کهیشدند بر ار یم نهیام يمادر يها

به  دنیاغا محمد خان امکان نفس کش يحمله برق اسا.  رندیگ یو از تزار روس دستور م دهیچیپ رانیحکومت ا

ان یلشکر.  زدیاز صحنه بگر یسوار بر کشت یفقط توانست از بندر پوت پادشاه گرجستان را نداد او)  یاراکل( وسیهراکل

ماندند  منیکه ا یتنها کسان. نداشت  ادیمنطقه به  نیاز ان ا شیدر گرجستان کردند که هرگز پ یعیاغا محمد خان فجا

دارند و  کینزد یار نسبترا نشان دادند و ثابت کردند که با شاه قاج نهیام امیخانواده واختونگ شاه بودند که نامه و پ

کشتار . شد  یاغا محمد خان خوانده م ییبود که پسر دا نهیام یام ادهگرجستان برادرز يسایبزرگ کل شیکش يگرید

به  وسیخانواده هراکل گریاغا محمد خان در منطقه قفقاز و گرجستان چنان کرد که به محض انتشار خبر قتل او بار د

 هیروس يامپراطور هسن پطرزبورگ فرستادند که خود را تبع يبرا امیکشتند و پ ایندند ها را را یرانیقدرت برگشتند ا

خواستند دمار  یدر بستر مرگ افتاده بود و نتوانست ان چنان که انا م ریکب نینبود و کاتر ارشانیشناسند اما بخت  یم

. را فتح کند  جانیو مازندران و اذربا النین گپس از قتل اغا محمد خا یدراورد و با استفاده از اشفتگ انیرانیاز روزگار ا

به فکر گرجستان افتاد و ان کشور را  يبزود هیروس دیماند الکساندر تزار جد نیکاتر نیجانش يراخواب ب نیا ریتعب
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.الحاق کرد هیرسما به روس

 خیزد که در تار يه کارخان در امده بود دست ب نیگرگ يکه به همسر نهیاز دختران دست پرورده ام یکیزمان  نیا در

.گرجستان ثبت شد

بود و دعوت کننده از  هیدر ان کشاکش طرفدار الحاق روس یتبار بود و برادرزاده ام یرانیخان با وجود ان که ا نیگرگ

کار مخالفت  نیبود با شوهر در ا يریپ نبا ان که در سنی –بود  نههمان که دست پرورده امی –تزار دده فال همسرش 

او معاون . شد  سیسن پطرزبورگ به عنوان حاکم وارد تفل ژهیو ندهینما انفی یس یبود تا ژنرال س نیچن.  دیورز یم

حفظ  يوصلت را برا نیخان ا نیگرگ. خان بست  نیدل به دختر گرگ دهیداشت با نام ژنرال الزارف که نرس یجوان

 صوررا ت یکس. داد  تیش را جلب کند به ان رضاان که نظر مساعد همسر یب دید یمنافع خود و خانواده اش مناسب م

 یرا از پا در م یماند و ژنرال روس یدر پشت پرده منتظر داماد م يان نبود که دده فال در شب زفاف دخترش با خنجر

( دده فال سپس با دخترش و پسرش . مخالف است  هیاست و با الحاق گرجستان به روس یرانیاورد تا ثابت کند که ا

سلسله تعرض از جانب  یکیاغاز  نیا. ان ها را قتل عام کرد  نوادهخا انفی یس یس. رساند  رانیخود را به ا) طهمورث 

که عباس  یپنج سال بعد در حال.  هیو روس رانیروابط ا یرگیحادثه شروع ت نیو گنجه بود و ا روانیروس ها به قراباغ ا

اورده و منطقه  گردمنظم  يلشکر یمنصوب شده و با همه جوان انجیالسلطنه به فرمان پدر به حکومت اذربا بینا رزایم

.بود ماجرا اغاز شد دهیرا نظم بخش

با همد نامه  يهجر 1228و در سال  دیبه طول انجام یده سال یمتاثر از تحوالت جهان هیو روس رانیبزرگ ا جنگ

اردو دچار شکست شده  نهیهز دنیو نرسشاه  یکه به جهت خست فتحعل رانیکه در ان لشکر ا دیرس انیگلستان به پا

.دلها خون بود. شد  یراض یبود به دادن خسارت اندک

سال بعد با  زدهیگذاشتند و در تار و پود حکومت رخنه کرده بودند س یاثر م رانیدر حوادث ا گریها که د یسیانگل

قائم مقام  رشیبا تدب ریطنه و وزالسل بینا رغمیکوچک بهره گرفتند و عل یاز حوادث ونیچند تن از روحان ياغوا



مسعود بهنود -امینه  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ١٧٧

که در ان روس ها دست باالتر را  یجنگ. ع تر در انداختند یوس یجنگ گریکه با شروع جنگ مخالف بودند بار د یفراهان

و دو سال بعد با همه رجز  دینرس یدر مقابل امکانات برتر روس ها به جائ یرانیفرماندهان ا تیداشتند شجاعت و درا

 ينچاعهد نامه شوم ترکما يهارا با امضا يریتدب یب نیشد و غرامت ا میحکومت تهران تسل رانیر ادربا يها یخوان

به عنوان  سیداشت و انگل يشتریب يها شرفتیپ یاروپا فارغ شده امادگ ياز جنگ ها هیزمان روس نیدر ا. پرداخت 

.سوزاند یدل م انیرانیا يقرار داد ظاهرا برا یانجیم

 رانیکه سلطنت ا رفتیروس پذ يو کرور ها طال و جواهر از خزانه رفت فقط در مقابل امپراطور عیوس يها نیزم سر

مذاکرات صلح نگران ان شده  انهیقائم مقام بود که در م ریتدب نیا. السلطنه و اوالد او برسد  بینا رزایبه عباس م دیبا

. محروم کنند  يعهدیشکست از ول نیطنه را به جرم االسل بیو نا بکندها کار خود را  یسیبود که توطئه حرمسرا و انگل

زن شاه  600از  یکی سهیخوف ان داشت که دس یول ستادهیا ریدر پشت حرم مانند ش ایقائم مقام با خبر بود که مهد عل

او .  دامین رزایقائم مقام به کار عباس م ریتدب نیا. او اورده بودند کارگر افتد  يپسر برا 800جوان بودند و  یکه بعض

کورمک پزشک . را تعهد کرد  یاعزام پزشک سیانگل ریسف. شده بود  يماریشکست دچار ب نیاز ا یفشار غصه ناش ریز

ها محاصره کرده بودند  یسیانگل رغمیهرات را عل - هد بود که خود در مش –رفت  رزایعباس م نیبه بال یسیانگل اتیه

.شد یکار منصرف کند و نم نیرا از ا رانیبرد که شاه ا یبه کار مکوشش خود را  مامدر هند ت سیالسلطنه انگل بینا

 رزایداد محمد م انیکه کورمک باال سرش بود عمال به محاصره هرات پا یالسلطنه در حال بیمشکوك نا مرگ

.پدر شتافت نیکه در جبهه هرات بود فورا به بال بالسلطنهینا

فرزندش  ستیکه دست کم ب یو در حال یرا از دست داده بود با فرمان خانواده وریشاه عزادار که تنها عضو غ یفتحعل

حرم و  نیناله و نفر.  دیخود برگز ینیداشتند محمد خان را به جانش يعهدیول ينوه بزرگتر بودند دعو نیاز ا یکه همگ

.پسران سر کش بلند شد هیگال

ان ها با . بودند ) فرمانفرما و شجاع السلطنه ( ه شا یسلطنت دو پسر بزرگ فتحعل نیخشمگ انیمدع نیجمله اشکارتر از
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انتخاب  يعهدیاز فرزندان خود را به ول گرید یکیشاه افزون کردند که  یالسلطنه فشار خود را بر فتحعل بیمرگ نا

 گرفت در نهیرا از ام ایاو از همان زمان که ان جعبه و وصا.  ودزنده ب ایممکن نبود چون هنوز مهد عل نیا یکند ول

.کرد یانتخاب به او کمک م نیروزگار خود در ا ایگو یول. سلطنت قاجار را به او سپارد  ندهیا دیبود که با یکس شهیاند

شاه  القییجهان خانم را با خود به  ایو جهان خانم عقد بستند مهد عل رزایدو نواده شاه محمد م زیکه در تبر يروز يفردا

در . بردن عروس خود برود  يدر روز بعد برا ستیبا یم رزایمحمد م. ودش بود برد که ملک خ زیتبر یکیاباد در نزد

با  دیلحظه به بعد با نیو از ا ردیگ یدارد به دوش م يکه چه بار فتگ شیان راز بزرگ را برا ایفاصله مهد عل نیهم

نظر داشته باشد  ریه دقت زرا ب زیکه خواهد داشت همه چ ياریشود و اخت یکه به او منتقل م ياستفاده از ثروت سرشار

خانم ابتدا با  جهان. را مجاز بداند  يراه هر کار نیو ابتدا سلطنت شوهرش را و بعد فرزندش را محافظت کند و در ا

به وحشت افتاد که مهد  یوقت یشد ول يغرق در شاد شدیکه گنج نامه خوانده م يان اوراق و جواهرات و نوشته ا دنید

الزم باشد از  دیکه به عهده گرفته شا يرا به او نشان داد و به او گفت در کار نهیمحمد خان و اماغا  يمهر و امضا ایعل

 یخورد و دست خود را جلو م یسوگند م دیجهان خانم با. خود را فدا کند  زایباشد عز زمال دیجان خود بگذرد و شا

زند در  یم رونیرا که از ان ب یکند و خون جادیدر مچ او ا یکه در دست داشت خراش يبا سوزن بلند ایاورد تا مهد عل

اغا محمد خان مهد  نهیشده ام اهیس نخو. جهان خانم نگاهخود را بر ان پوست اهو دوخت . پشت ان پوست اهو بمالد 

.نهاد یگردن م نهیاحکام ام يبود که با خون خود بر اجرا یکس نیشاه بر ان بود و او پنجم یو فتحعل ایعل

او را به  تیکرد و در هر کالم مسئول یدوران زنده ماند مدام جهان خانم را مواظبت م نیکه بعد از ا یدو سالدر  ایعل مهد

 .کرد تا ده سال بعد یاز شوهرش پنهان م دیراز را او با نیا.  دیکش یرخش م

دوم فصل

 يارزو داشت و ان اوردن پسر کیداشت فقط  افتیجده خود در ایرا ازمهد عل اهیکه ان جعبه س یخانم از زمان جهان
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چه  ایدر ان جا داشتند  ایو مهد عل نهیکه ام ردیقرار گ یدانست که تنها در ان صورت خواهد توانست در مقام یاو م. بود 

.خود سلطنت را دارا شود يگارروز –کرده بود  ینیب شیپ نهچنان که امی –بسا 

و سر . بعد از تولد از جهان رفتند  یدر فافاصله کوتاه يگریپس از د یکیسه فرزند او . نشد  سریم یارزو به اسان نیا اما

کورمک او را سالم و  یسیانگل میاورد که حک ایبه دن يپسر عهدیول رزایسال ازدواجش با محمد م نیانجام در دهم

اورد  یم ایر را به دنوارث تاج و تخت قاجا یبود و جهان خانم در زمان هها اثر داد ازینذر ها و ن. داد  صیتندرست تشخ

خود خود در کنار اثر  دنیو از د دیترس یم تینبود که از مسئول یان دختر جوان گریپخته و دانه شده و د زیمه خود ن

قرار و مدارها  انیدر جر زین عهدیول رزایزمان محمد م نیو درست در ا. و اغا محمد خان وحشت داشت  نهیدست ام

 یم یسلطنت خود تلق يبرا ینیتعهد را به منزله تضم نیا رزایمحمد م. ن خود امضا کرد قرار گرفت و ان ورقه را با خو

.به ان تن داد یکرد پس با شادمان

حادثه بزرگ رو به رو شد  نینگذشته بود که جهان خانم با نخست عهدیول رزایتوسط محمد م نهیفرمان ام ياز امضا يزیچ

.کرد یکه تصور م ستین ین اسانکه به عهده گرفته بدا یتیمسئول افتیو در

جهان خانم همه حواس خود را به  زیمانند همه ان سال ها در تبر عهدیول رزایزمان حرم در تهران بود و محمد م نیا در

که  يدرست در روز. در گرو زنده ماندن او بود  شیو ارزوها یهمه زندگ قتیداده بود که در حق نیفرزندش ناصرالد

و به دنبال ان .  سیانگل ریکمبل همسر سف يدیداشت که ل افتیرد يا هیساله شد جهان خانم هد کی رزایم نیناصر الد

کس در ان  چیکه ه یمالقات. تشکر کند  ياز و يدیبا ل یخصوص یدکتر کورمک به او گفت که بهتر است در مالقات

.حضور نداشته باشد

محمد  ابیگذاشته بودند و در غ عهدیول اریدر اخت یسلطنت که در ارك يقصر نیمالقات در شاه نش نیروز بعد از ا سه

 نیپر از گل و دامن پر چ یکوتاه و چاق کاله بزرگ بیعج کلیکمبل با ان ه يدیراند ل یجهان خانم در ان حکم م رزایم

که با عشوه در را مامور سفارت به داخل اورده بود و جهان خانم  يا تهبس. بعد دو زن تنها ماندند  قهیچند دق. وارد شد 
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با  يدیکه همه از اتاق خارج شدند و ل یتا زمان دیو نفهم ستیدانست در ان بسته چ یاتاق به مخده لم داده بود نم يباال

زن جوان از عشوه و  بعد یقیدقا. انداخت شروع کرد به صحبت  یخود م یگرج زیکن ادیکه جهان خانم را به  يلهجه ا

به صندوق  يرا از درون ان نشان داد و به او که با کنجکاو یاهیس یا گشود و صندوقچه اهنبقچه ر يدیل. ناز تبختر افتاد 

خود با  یوقت ستین یگشودن گرید بیترت چیشود و به ه یگشوده م يداد که در صندوقچه با رمز ادی ستینگر یم

درون ان  يزیکه چ دید رتیکرد در صندوقچه را گشود جهان خانم با ح یکار م قفل يکه به جا يچرخاندن صفحه ا

!یو خال ينقش و نگار چیمحکم بدون ه يصنودوق فلز کی. بود  یصندوقچه خال.  ستین

است که به محض ان که  یمرکب نیکوچک شربت هم به جهان خانم داد و به او گفت ا شهیجز ان صندوق دو ش يدیل

 شتریبار هم ب نیاما ا. شمع گرفته شود  يکه رو شود یدوباره اشکار م یشود و فقط وقت یبا ان نوشته شود محو م يزیچ

.شدمحو خواهد  شهیهم يبرا گرینماند و د یباق قهیاز چند دق

خو تنها  رتیبلند شد تا برود و جهان خانم را با ح نشیسنگ کلیبا ان ه یسیانگل يدیل بیعج هیدو هد نیاز ا بعد

به جر خودتان  دیصندوق بگذار نیدر ا دیا ارزش که دارب زیهر چ: در گوش جهان خانم گفت  يدیجلو در ل. بگذارد 

فرمودند که  غامیپ یلچیجناب ا.  دیخبر کن یبا نامه نامرئ را یلچیبود جناب ا يازیو هر وقت ن. رمز ان را نداند  یکس

... شود یشاهنشاه م يزود نیبه هم عهدیواال حضرت اقدس ول...  میماند ما با شما هست یپسر شما سالم م دیمطمئن باش

.میما هم هست یول. هست  یلیالبته خطر خ

عطر  نیب یرا هم گذاشت در جائ شهیرا خودش بلند کرد و به پستو برد و ان دو ش یجهان خانم جعبه اهن يدیرفتن ل با

 رزایم نیگهواره ناصر الد يباال. تمام روز را در فکر بود  ردیتوانست ارام بگ یاما نم. خودش  یفرنگ شیها و اسباب ارا

 نهیرفت که جعبه گنج ییبا عجله به پستو. زد  يدر ذهنش جرقه ا ناگهانکرد که  یاو فکر م ندهیبود و به ا ستادهیا

هم  یچوب اهیدرون جعبه س. را در ان جا داده بود به قل و بست ان نگاه کرد سالم و دست نخورده بود  نهیام يایوصا

...سهیامضا شده و ان ک کاغذ ها اسناد: خود بود  يدر جا زیهمه چ
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صنودوقچه درست به اندازه بود و .  دیکش غیج اریاخت یگذاشت ب يدیل ییرا در صندوقچه اهدا یچوب اهیجعبه س یوقت

خفه کندر در  يوسط ترمه ها و طاقه شال ها نشست بو نیزم يجهان خانم رو. کار ساخته شده بود  نیهم يانگار برا

دانست ان ها  یها خبر داشت و م یسیاز قدرت انگل.  داد یخود را به احساس مطبوع يجا ياما به زود. مشامش بود 

ها پشت او پسرش بودند  نیحاال هم ا. بود  دهیشن اریهند را هم مال خود کرده اند از قدرت توپ تفنگ ان ها هم بس

که  ردفرو ک ییها شهیاز ش یکیر برداشت و قلم را د يکاغذ. را کرد  شیازما نیدو سه روز بعد نخست.  نیچه بهتر از ا

 يایتانیبر مهیمعظم دولت فخ یلچیجناب کمبل ا یبه حضور عل ياز سپاسگزار یحاک ينامه ا. داده بود و نوشت  يدیل

و تاج  ختهیبه هم ام ریان دو ش يکه بر باال يوسط صفحه ا. معنا بود  یو ب زیسطر تعارف ام کیپاسخ نامه او ... و  ریکب

 زیم يرفت که رو یکه جهان خانم با عجله به جانب شمع یداد مگر زمان یمن یامیپ چینامه ه. ه بود با طال حک شد

او وشوهر و فرزندش را دگرگون کرد  یاشکار شد که زندگ یامیو نقش پ اطیروشن بود نامه را کنار شمع گرفت با احت

 ریجان کمبل سف رو س شیهشتاد سال پ هیروس عهدیهمسر ول اینشسته بود که سوف ییجهان خانم در همان جا گریحاال د

در سن پطرزبورگ به عهده  سیانگل ریسف امیلیکرد که سر چارلز و یم يرا باز یداشت همان نقش رانیدر ا ایتانیبر

.کند ریکب نیبه کاتر لیرا تبد ایگرفت تا سوف

او و نشاندن او به  ير چارلز در کودتاخبر نداشت که س یول دانستیم اریکاله بس دیخورش نیکاتر یخانم از زندگ جهان

.شوهرش و کشتن پطر سوم چه نقش ها داشت يجا

 تیموقع دیکوش یشده بود و م یبه ابر قدرت لیدر سراسر جهان و تبد یکه داشتن مستعمرات ایتانیبر يامپراطور حاال

جهت اداره سفارت  نیبه هم. زه هند دروا: شده بود  رانیحفظ کند متوجه ا یاطالعات يقو ستمیخود را با استفاده از س

کار کشته و ماموران  ریسف. گرفت  یجدا شده تحت نظر وزارت هند قرار م یهند شرق یکمپان رانیدر ا ایتانیبر

ان ها به داخل حرمسراها  افتنراه ی –مسلمان  يکشور ها گرو دی – رانیکه در ا افتندیدر يبزود سیانگل یاطالعات

هم از .  ستیپادشاهان و قدرتمندان ن يکذاشتن رو ریتاث يبرا ییدر مشرق بهتر از ان جا ییجاکه  یدشوار است در حال
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اموختند تا  یشدند ان ها زبان محل را م یدختران ان ها اموزش داده م ایهمسران  یاسیاز اعزام ماموران س شیرو پ نیا

 نیرا در باالتر يکمبل افراد يدیهم مانند ل با رفت و امد به داخل حرمسراها هم اطالعات الزم را به دست اورند و

.شدند یشرق م یها راه پلماتیبه عنوان همسران د یسیانگل دهید ورهزنان د زیگاه ن. سطوح به دام اندازند 

 یبا نامه نامرئ ریرا خبر کرد و سف ریمعالج او ابتدا سف یسیشاه در بستر مرگ افتاد پزشن انگل یفتحعل یسال بعد وقت دو

.کرد زیتبر یاورده بود از جا کند و راه ایفرزندش ملکزاده خانم را به دن نیخانم را که تازه دوم جهان

راه کجاوه جهان خانم به کاروان  انهیدر م. جا گرفته بود  یسیکامال در صندوقچه رمز دار انگل نهیام يایجعبه وصا گرید

پول  یسر جان کمبل با مقدار معتنابه! بودند  زیا هم در راه تبربر خورد که ان ه ریکب ایتانیبر یلچیبا شکوه و پر ابهت ا

گفتند و از  یصاحب م ینجیها به او ل یرانیکه ا تنیبینزیل یبه سر کردگ يلشکر ررفت و از ان مهم ت یم زیطال به تبر

جهان خانم  کمبل همراه يدیهمسر او و ل. دانست  یرا خوب م یبود و فارس رانیو روس در ا رانیا يزمان جنگ ها

.سوار بر اسب راقیو  یشد با لباس نظام یم دهیصاحب د ینجیبودند و فقط از دور قد بلند ل

 یرا جلو انداخت و راه عهدیول رزایصاحب محمد م ینجیشاه ل یخبر مرگ فتحعل دنیروز بعد با رس ستیهم ب یوقت

و جهان خانم به دنبال قافله سلطنت  یلچیروز ا کیگذارد به فاصله کمتر از  يو اریتهران شد تا تخت سلطنت را در اخت

.روان بودند

بود بر تخت نشسته و به نامش خطبه  تختیشاه که حاکم پا یقافله به تهران برسد ظل السلطان پسر بزرگ فتحعل نیا تا

ه در ان جنوب شد ک یراه یظل السلطان را مغلوب کرد و فورا در راس سپاه یصاحب به سادگ ینجیل. خوانده بودند 

شجاع السلطنه . زده بود  یشاه به کمک چند برادر خود علم شاه یفتحعل گریپسر د)  رزایم ینعلیحس( جا فرمانفرما 

کور شدند  ایشدند و در تهران  ریدستگ یهمگ) جهان خانم  يها ییدا( ان ها . شده بود  یاغیهم در اصفهان  گریپسر د

به لندن  دهها سه پسر فرمانفرما را از مرز خارج کر یسیفقط انگل. کردند  شانیزندان يدر قلعه ا ایدارشان زدند  ای

چرا که  امدیالزم ن يکار نیاما چن. بر محمد شاه استفاده کنند  يفرستادند تا در صورت لزوم از ان ها به عنوان فشار
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 نیدر ا. افزود  یبر نفوذ خود مرا از ان خود ساخته بود مدام  ایمادر شاه لقب مهد عل تیبدون رعا نکیجهان خانم که ا

 یاما هنوز سال.  دندیدیها را همراه م یسیهر دو انگل نیهمراه بود ا دیجد ي ایبا مهد عل زین ریبا تدب ریراه قائم مقام وز

.ها و قائم مقام به هم خورد یسیانگل انهیسلطنت نگذشته بود که م کهیاز استقرار کامل محمد شاه بر ار

السلطنه  بینا يالسلطنه بودند از سو بیکه سال ها خود و پدرش در خدمت نا يدانشمند ریباتدب مداراستیمقام س قائم

و نظر قائم مقام عمل  يالسلطنه از فرزند خود خواست همه جا به را بینا. شد  هیتوص رزایبه محمد م ریو به عنوان وز

.انشمند الوده نشودخون ان مرد د بهسوگند خواست که هرگز دستش  دیکند و از او به ق

از  شیبر قرار سازد که پ یبعد از سلطنت محمد شاه قائم مقام توانسته بود اوضاع کشور را منظم کند و نظم یسال کی تا

 یکه زن نیا.  ردیداد که قدرت گ یامکان نم ينبود چرا که به و یاز قائم مقام راض ایمهد عل. سابقه نداشت  رانیان در ا

به  گانگانیشد که او چشم خود را به دخالت ب یرا به قائم مقام داده بودند موجب نم)  ایخاله مهد عل( از خانواده قاجار 

. نداشت که قائم مقام را بر کنار کند  یچنان قدرت ایهمه مهد عل نیبا ا. ببندند ایبا مهد عل یسیرفت و امد زنان انگل ژهیو

که با هم داشتند  يرا از اتحاد سیو انگل روسرفتن خطر فرانسه  نیبو سقوط ناپلئون و از  یالملل نیب طیتا ان که شرا

با هم کشمکش  سیکه روس و انگل ییاز جاها یکی. دو ابر قدرت اغاز شد  نیدوران رقابت ا گریمنصرف کرد بار د

طلبکار  رانیر اسلطنت محمد شاه خود را از دربا نیو تضم يروس ها به استناد قرار داد ترکمانچا. بود  رانیداشتند در ا

خود  بانیتوانست بر رق یاورد که اگر پول و سپاه نداده بود محمد شاه نم یم ادیسر جان کمبل هم به .  نستنددا یم

 يمحمد شاه به بهانه ا. قائم مقام دوباره موضوع هرات را زنده کرد  قیاز طر هیروس ریسف یحال نیدر چن. شود  رهیچ

دانست که کار کار قائم مقام است  یسر جان کمبل م. رو بفرستد یرساند و به هرات ن نایتمام را به پا مهیخواست کار ن

به او گفته بودند که قائم مقام در . کمبل جلو افتاد  يدیبه اشاره ل ایمهد عل. گرفت او را از سر راه بردارد  میپس تصم

 اریدر اخت يجعبه ا ایمهد عل. لطنت بگمارد شاه را به س یاز فرزندان فتحعل یکیکار ان است که محمد شاه را بکشد و 

تاج  يخواستند که هر گاه برا یمارد بزرگ قجر ها و اغا محمد خان از او م نهیداشت که در چند جا در اسناد درون ان ام
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.تامل دست به کار شود یب دید يو تخت خطر

دخالت  یمملکت يحرم بماند و در کارهاخواست در  یم)  ایمهد عل( محمد شاه که از جهان خانم  يو خطاب ها عتاب

نداشت سر جان کمبل از  دهیفا. شود  يریبه حرم جلوگ یمحمد شاه دستور داد از ورود زنان خارج. نداشت  ينکند اثر

رساند و  یم ایخود را به مهد عل ینامرئ يها امیبود پ هراندر ت یخارج يکه تنها فروشنده کاالها يهودی سیبرج قیطر

. را هم ممنوع کرد  یهر نوع جنس دیو به شاه رساندند محمد شاه خر دندیرا هم فهم نیا یروس نانیر چخب. بر عکس 

.ها کار خود را کردند یسیاما باالخره انگل

 یکبالئ. بود  شانیپر. احضار فرموده اند  دیرس امیکه پ دیاسایرفت تا ب یقائم مقام م رانیا خیدر ار اهیس يروز انیپا در

 ينعمت خوا انداخت و از و یول يرود خود را به پا یصدر اعظم به حال اشفته م دیر وفادار قائم مقام که دقربان نوک

مرد گفت  ریبود به پ دهیند يریاو وز یبه بزرگ رانیاز ان ا شیکه پ قلمو  شهیمرد بزرگ اند. نکند  نیخواست تمک

را بغل  یقربان فراهان یکبالئ یول. بودند  ستادهیدر ا را نشان داد که بر یو سربازان گارد شاه ستین نیچاره جر تمک

.سرنوشت رفت يو به سو! باش  یاز من گذشته نگران تق: و به او گفت  دیکرد و بوس

و  پلماتید کیزمان  نیو در ا دیقربان بود که در دستگاه قائم مقام بال یپسر کبالئ یخان فراهان یتق رزایم یتق

.کرد و رفت یبیعج ییگو شیپ بیترت نیقائم مقام به ا. بود  عهدیخدمت ول زیدر تبر دهیورز ستمداریس

از قائم مقام  یان که سوگند او به پدرش نشکسته باشد و خون يبعد در باغ نگارستان به دستور محمد شاه برا یساعت

و محمد شاه به  ایعلبا مرگ قائم مقام دست مهد . مرد گذاشتند  ریدهان پ يچند متکا رو يالخوریسربازان س زدینر

بود رانیتنها پناه ا سیالوده شد که وجودش در ان مهلکه رقابت روس و انگل یخون کس

خبر را به کمبل رساند که اگر قائم مقام به روس ها  ایبود مهد عل یو در باغ نگارستان زندان ریقائم مقام دستگ یوقت

باز به  گرید یکند ممکن است زنده بماند و مدت ياور ادیشاه نامه بنگارد و حق خدمت خود را به محمد  ایمتوسل شود و 

ان روز  خیداشت خود به تار ادیگر در دفتر چه  لهیح یسیانگل. انداخت  اهش ریکمبل سواره خود را در مس. کار برگردد 
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تخت که مردم در اغاز جلوس شاهنشاه به  يگفتم وجد و سرور حضرتیبه اعل: (( ... نوشت )  1835ژوئن  21( 

کار و قدرت دور  یاو به کل ایا.  ستیمردم عالقه مندند تا بدانند فرجام کار قائم مقام چ.  ستیداشتند حاال محسوس ن

به . .. بار معزول شد و باز به کار برگشت  نیچند رزایتوانند فراموش کنند که به زمان مرحوم عباس م ینم. نه  ایشده 

((.نگذارم زمام حکومت از دستشان به در رود گریو دوارمیام حضرتیخواه اعل ریعنوان خ

خدمت کمبل از  نیبا ا. جدا کند  رانیبود که قصد داشت افغانستان را از ا ایتانیبر يخدمت کمبل به امپراطور نیاخر نیا

چنان . از ان بهره جستند  یبهه خوب نانشیدر اورد که جانش یرا با سفارت به شکل ایمهد عل نیارتباط ب یرفت ول رانیا

دوست مهد  نیدوست تر لیش يدیشد همسرش ل رانیدر ا سیانگل ریسفکه  دیرس لیش نینوبت به سر جاست یکه وقت

سال  10که  یاو در کتاب. نکرده است  دیتمج ایاز مهد عل یسیانگل يبانو نیکس به اندازه ا چیچنان که ه. شده بود  ایعل

 یبه عنوان زن هشا نیاو چاپ کرد از مادر ناصر الد یال بازنشستگو به دنب رانیبعد در بازگشت شوهرش از سفارت ا

.کند یم ادیو دلچسب  قیال

در  ایمهد عل يها و دخالت ها يبود که سر انجام محمد شاه از بد کار رانیدر دربار ا لیش يدیهم در زمان حضور ل و

شد مهد  یگقته م. ر داد که او را مطلقه کردند شاه دستو. به خطر افتاد  ایو سلطنت به ستوه امد و مهد عل استیامور س

خالف اخالق هم  يبه کار ها يو ثروت اندوز یاسیس يها سهیبر دس هزمان حدود چهل سال داشت عالو نیکه در ا ایعل

در تهران حرف ها  عهدیبود که درباره روابط او با مادر ول یبرادر شوهرش از جمله کسان رزایم دونیفر. دست زده بود 

.امد یسفارت خانه ها م يسر زبان ها بود که گاه در گزارش هابر 

که  نهیام. است  نیکرد هم نهینامه ام تیاز وص ایمهد عل نیاست که ا یتخلف نیها راست بوده باشد نخست تیروا نیا اگر

 شگرانیکه ستا یحالشد در  وهیب یسالگ 25که در  یخود از زمان یو عفاف بود و در تمام عمر طوالن یخود نمونه پاکدامن

و احترام او را خدشه دار  یانجام نداد که پاکدامن یکرد هرگز عمل یسفر م ایداشت که در نقاط مختلف اروپا و اس اریبس

موکد کرد  هینامه خود به زنان قاجار توص تیبود در وص دهیزنان را د ياز هوسباز یینمونه ها هیاو در دربار روس. کند 
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.تن ندهند نیاطیر و حاضر بدانند و به وسوسه شکه همه جا خدا را ناظ

در تهران  سیدر راس سفارت انگل لیو با بودن ش دید یکه خود را در اوج قدرت م یو در حال یدر چهل سالگ ایعل مهد

 رزایحاج م. هم رو به رو شد  یسلطنت پسر خود با ان ها بر قرار کرده بود با خطر بزرگ نیتضم يروابط را برا نیبهتر

کرد و نه به  یقائم مقام عهده دار امور صدارت شده بود و بر خالف قائم مقام نه به هرات فکر م يکه به جا یاغاس

 يبرا دیکام دوست را نبا(( کردند و در مورد بحر خزر هم نوشته بود که  یکه روس ها مدام به ان تجاوز م یمناطق شمال

با  قیطر نیا ازمحمد شاه . بود  یشیو درو يگر یاندن شاه به صوفاز جمله کار ها کرد کش.)) اب شور تلخ کرد  نیا

خانم از  جهیخد. گرفت  یاو را با احترام تمام به زن دانیاز مر يسر سپرد و دختر يمرشد نقشبند... ا دیعب خیش

ام پدر بلند اورد محمد شاه ن ایبه دن يپسر یرو وقت نیکه پا در حرم گذاشت طرف توجه شاه بود هم از ا يروز نینخست

 ایمهد عل يبود برا يزنگ خطر نیا. السلطنه کرد  بینا یاو را در پنج سالگ اشتاو گذ يرا رو رزایاوازه خود عباس م

 یوقت يغضب و. به دست و پا افتاد  ایمهد عل.  فتدیدر خطر ن رزایم نیتنها پسرش ناصر الد يعهدیکه مواظب بود که ول

گرفت که  میمحمد شاه تصم یکند سهل است وقت یهمدست يکار با و نینشد در ا هم حاضر یاغاس رزایشد که م شتریب

 یگذراندن مرخص يهم برا سیانگل ریسف لیکلنل ش گریاز طرف د. کرد  تیشاه حما میاز تصم رزایرا طالق بدهد م يو

کرد و او  یرا اداره م امور سفارت سیماموران انگل نیباز تر سهیو دس نیتر ركیاز ز یکیبه لندن رفته و کلنل فرانت 

.کند يفکر دیبا یبود که م

 یاز ان نم یجا نشان چیدر ه خیگر چه تار. نبود  یعیو طب يعاد يماریمحمد شاه به بستر ب یزمان افتادن ناگهان نیا در

کس  چیه يحادثه برا نیقدر هست که ا نیداشته ا یدر ان دست ایمهد عل ایبوده و  یعیطب ریدهد که مرگ محمد شاه غ

معالج شاه ان را  سیدکتر بل پزشک انگل قیاو خبر را از کلنل فرانت گرفت که از طر. نبود  نیریش ایبه اندازه مهد عل

بود فرزندش هم سلطنت را از دست بدهد  کیکه مطلقه شده و و نزد ایمهد عل يلحظه ا دریبار . کرده بود  افتیدر

با  زیتبر دررا  عهدیول خبر مرگ شاه از کلنل فرانت خواست که ولبه محض وص. خود را نشان داد  يها تیتمام قابل
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که فرانت قراوالن سفارت را به حال اماده باش در اورده بود که در  یبه تهران امد و در حال اورانیخبر کند و خود از ن

 رزایقرار داد و حاج مالسلطنه فرزند شاه  بیخود را نا یبه چشم بر هم زدن ایصورت لزوم در صحنه دخالت کنند مهد عل

دو برادر خود را مامور کرد  ایپناه برد و مهد عل میاز خوف به شاه عبد العظ یحاج. کرد  نیخانه نش یبیرا به نه یاغاس

معتمد الدوله برادر محمد  رزایو اگر فرهاد م. بکشند و کور کنند  رونیالسلطنه را از بغل مادرش ب بینا رزایکه عباس م

چشم خود را از  ایحتما کودك نه ساله جان  بودنبرده  سیبه حرم نرسانده و کودك را به سفارت انگل شاه فورا خود را

.به او رجوع کنند يو تا زنده بود اجازه نداد کار دیکار هرگز نبخش نیمعتمد الدوله را به جهت ا ایمهد ل. دست داده بود 

(( را ماه بعد با عنوان  يگریو د)) شهم  نیمادر ناصر الد نیمه ((با عنوان  یکی. ساختن دو مهر بود  ایمهد عل يبعد کار

((مادرم نیرا مه نیشه جم نگ

 نیامور کشور را به بهتر ایشاه به تهران مهد عل نیناصر الد دنیفاصله چهل و پنج روز از مرگ محمد شاه تا رس در

به مقام وزارت منصوب کرده توسط او کار ها را خود را  ینا تن ییفاصله اعتضاد السلطنه دا نیدر ا. اداره کرد  یوجه

رجال و  يبزود. ماند  یاز چشمش نهان نم یحرکت کوجک چیه ودساخته شده ب يکار نیچن يانگار برا. برد  یم شیپ

از  ییزن خواهد بود سر به متابعت از او سپردند و در تملق گو نیقدرت در دست ا نیبزرگان هم دانستند که بعد از ا

شاه  فظانمحا –و شاهسون  یبر خاست سواران ماف هیاز قصر محمد ونیمحمد شاه مرد و ش یوقت. بقه پرداختند اوبه مسا

ظاهر شد و فرمان داد ان ها را گرفتند و با دادن مواجب  ایض ان که مهد علدست به غارت و تاراج گشودند اما به مح –

کشور از جمله فارس کرمان و خراسان  ینقاط شورش يبرارا  ییها امیکرد و پ جادیرا ا يو او دفتر. مرخص کردند 

بسته بود تا هم نشانه  يدیسف يان روسر ریبر سر کرده و ز اهیس يروسر که ایمهد عل. افتاد  ابیفرستاد اب ها از اس

تا مرگ شوهرش باشد و هم به سلطنت رسدن پسرش دستور داد جنازه شاه مرحوم را در باغ الله زار به امانت بگذارند 

.دفن شود دیشاه جد دنیپس از رس

کس نبود و به سفارت خانه ها متوسل شد  یهم چندان ب یحاج. بود  یاغاس رزایعزل حاج م ایدست خط مهد عل نینخست
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.را که اندوخته بود از دست داد یتمرد همه مال و منال نیاو در اثر هم. نافذ است  ایامر مهد عل دیپاسخ شن یول

 یرا در اشوب و نا امن رانیتمام ا یول ندیرا حفظ کرد تا فرزند پانزده ساله اش وارد شود و بر تخت بنشتهران  ایعل مهد

شاه را  نیناصر الد يخان بود که اردو یتق رزایرفت به م یکشور م یکپارچگیکه به حفظ استقالل و  يدیتنها ام. بود 

راه  نیگردن کشان را روشن کرد که در همان ب فیهران تکلبه ت دهیو نرس درا ارم کر زیتبر یحرکت داد و با چنان نظم

بود که قائم ))  یتق(( همان  نیو صدر اعظم و ا))  ریکب ریاتابک اعظم ام(( نظام شد و چون شاه بر تخت نشست  ریام

اقتدار و  امد با همان قامکه قائم م یامد از همان راه یمقام در وقت رفتن به قتلگاه نگرانش بود و داشت به تهران م

.همان دشمن را در مقابل داشت

. ها بستند  مانیبه تهران برسند کار ها کردند و عهد و پ ریشاه و ام نیاز ان که ناصر الد شیپ ایفرانت و مهد عل کلنل

داد که  نانیبه من اطم ایبا مهد عل یدر مالقات خصوص: (( نوشت  ایتانیبر ریچنان که کلنل به پالمرستون نخست وز

((.گوش بدهد ایتانیبر ییراهنما وخواهد کرد که به اندرز  نیبه شاه تلق ستهویپ

 یرانیرجل ا نیاقا خان اول رزایم. به تهران بود  ياقا خان نور رزایاوردن م يبرا ایکلنل از مهد عل يعمده انان تقاضا کار

. شد  دیشد چوبش زدند و به کاشان تبعبود که تبعه انگلستان شد در زمان محمد شاه به جهت اختالس از کار بر کنار 

و خواهش شخص  سیانگل هیبنا بر شفاعت سفارت به: (( شرح  نیبه ا نوشت يکلنل نامه ا يدر پاسخ تقاضا ایمهد عل

جان و . دولت سرا بماند  نیبه دارالخالفه در ا ياریشهر حضرتیتا ورود اعل ياقا خان نور رزایشما امروز مقرر داشتم م

(( ...مصون است یماست و از هر تعرض تیده و عزت او تحت حمامال و خانوا

در ورود . امد  سیانگل ریو سف ایبه کار مهد عل ریکب ریبرکندن ام يو برا يبعد يمهره در روزها نیکار گذاشتن ا به

 یها وقت نیهمه ا اما با. دادند  شیکاله جا دیاز او استقبال کردند و در عمارت خوش ایاقا خان به دستور مهد عل رزایم

مفتخر بود  یسیاقا خان که همه جا به داشتن شناسنامه و گذر نامه انگل رزایبه م ریکب ریشاه وارد شد ام نیناصر الد

تحکم کرد  ریام یرا نشان داد ول ایاز ترس حکم مهد عل رزایامده م رونیگاه خود ب دیتحکم کرد که به چه اجازه از تبع
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به خواهش مهد  ریکب ریامهمه چون در ان روز ها روابط حسنه بود  نیبا ا)) کند  یم یلغحکم دولت را دولت م(( که 

اقا خان را واسطه  رزایم ریتا ان که ام. سپرد  یبه او نم يکار یوارد کار ها کرد ول ریاقا خان را به عنوان وز رزایم ایعل

.کرد سیخود با سفارت انگل یرسم يکار ها

گرفت تنها  میدر نهان بود تا ان که شاه تصم یکشمکش ایو مهد عل ریکار ام نیناصر الدچند ماه نخست سلطنت  در

. شود  یرام م ریکب ریرا ام نیپنداشت از ا یم. نکرد  یمخالفت ایمهد عل. بدهد  ریرا به ام) ملکزاده خانم ( خواهر خود 

را که از او سه فرزند ) جان جان خانم ( ده خود عموزا ریکب ریام.  ردیگن ینداشته باشد و زن یفقط شرط گذاشت که او زن

او عقد کردند عزت الدوله پانزده  يبرا 1265در اول سال  يبزرگ داشت طالق داد و عزت الدوله را در روز جمعه ا

.ایچهل و چهار ساله هم سن مهد عل ریساله بود و ام

 یانگار وارد گلستان رانیا خیتار. بود  رانیا يبرا یتنوشته اند صدارت او موهب زیخان ن یتق رزایدشمنان م یکه حت چنان

و  یوانیکه در طول سال ها خدمات د ریکب ریام. صدراعظم خود قائل بود  ياحترام را برا يشاه جوان که منتها کی. شد 

 رانیا یترق يبرا زیهمه چ. اماده  یتیموقع.تجربه ها اندوخته بود  خودهوش سر شار  يبه اتکا یخارج يها تیمامور

 يها یخورد کشت یبزرگ م یتکان ياز جهت صنعت و تکنولوژ  ایکه دن یدرست زمان. قرن نوزدهم اماده بود  انهیدر م

که  یرانیکرد ا یم بهرا تجر  یفرانسه اروپا دموکراس ریکرد و به برکت انقالب کب یرا کوچک م ایو راه اهن دن يبخار

کند که  يدو ابر قدرت چنان باز نیتوانست ب یخود م ییایجغراف تیموقع لینشده بود به طف هیهرگز تحت الحما

قدر که  نیهم هیروس. بود  رانیشناخت و تشنه اصالحات و حفظ استقالل ا یجهان را م ریکب ریام. استقاللش حفظ شود 

برگشت با  یصاز مرخ ریکه چند ماه بعد از صدارت ام لیکلنل ش یحت. بود  یراض ستین سینوکر انگل ریکب ریام دید یم

 یکس ریام(( کرد که  دیبه پالمرستون تاک يدر نامه ا زیافتاد او ن رتیمدت رخ داده بود به ح نیکه در ا یتحوالت دنید

مناسب و حساس  نیچن یتیعموق گرید. باشد  یراض نیتوانست به ا یلندن هم م)) که الت دست روس ها شود  ستین

.فتادیسال بعد اتفاق ن 150چنان که تا . محال بود  رانیا يبرا
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خان  یتق رزایبود که به گفته خودش همه دار و ندار خود را به م ایدشمن داشت و ان مهد عل کیمجموعه فقط  نیا

.بود هم پسرش و سلطنت او را هم عزت الدوله دخترش را دهیبخش

که خود را با به  اینبود که مهد عل رید. نداشت  یخالص ایفشار مهد عل ریاز ز ریام يکه بعد از ان امد لحظه ا یدو سال در

و قصد داشت در همه امور دخالت کند فرمان دهد و همه در مقابلش  دید یالسلطنه م بیپسرش نا دنیسلطنت رس

نظام کمال  ریشاه نسبت به ام: (( به لندن نوشت  یگزارش رد سیانگل ریسف. داماد خود شد  یصف بکشند دشمن خون

رو  يا سهیدس چیکه کار ره بر او مشکل کنند از ه نیا يهستند و برا ریبزرگان کشور دشمن ام اما. اعتماد را دارد 

ده ها ))  دبه سنگ خور رشیت یمتزلزل گرداند و ل ریاعتماد شاه را از ام دیشا دیکوش رایمادر شاه اخ.  ستندیگردان ن

در سال دوم  ایدهد مهد عل یدارد که نشان م خانواده قاجار وجود ياعضا یخصوص يها و در مجموعه ها وینامه در ارش

شاه جوان . کنند  یهمه کوشش خود را مصروف ان کرده است تا او را براندازد فقط فرزندانش مقاومت م ریصدارت ام

 یمادر و شوهرش دوم انیفرزند را باردار بود در م نیالدوله که دوم عزتکرد و  یم تینظام حما ریدر هر فرصت از ام

شد کار را از جادو و جنبل گذرانده و در هر فرصت  یتر م يکه مدام دستگاه و سازمانش قو ایمهد عل. بود  دهیرا برگز

محل اجتماع ان . کرده بود  جادیا يقو يتمام رجال و شاهزادگان زمان بودند دسته ا بایبا مخالفان نظم و ارامش که تقر

 یارتگاهیبه ز لیو ان را تبد دیاطراف ان را خر ایکه مهد عل تهران یدر جنوب شرق يمقبره ا))  دهیزب یب یب(( ها 

راه  نیدر ا. که از چشم صدراعظم پنهان نبود  يکار. اورد  یکرد و در هر فرصت مخالفان را در ان جا گرد م یعموم

.هستند ایرقاصه ها و زنان حرم و غالمبچه ها همه با مهد عل

. و سفارت هم در ان دست داشتند  ياقا خان نور رزایزد که م ونریب يا سهیجلسات است که دس نیهم انیم از

نظم دادن به نظام و فراهم اوردن  يبرا ریکرد از کوشش ام یم ریکب ریاز ام لیکه کلنل ش ینیانگلستان با همه تحس

 هیاز تجز يریخود را حمله به هرات و جلوگ فهیوظ نیسپاه اول نیبر ان ها فرض بود که ا. است  مناكیمنظم ب يلشکر

.قرار خواهد داد رانیافغانستان از ا
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ها مانع ان شدند که  یسیالسلطنه گرفته بود و انگل بیملک ارا فرزند محمد شاه که عنوان نا رزایزمان عباس م نیا در

د نظام قص ریکرد که ام عیناگهان شا ایمهد عل. سفارت در عتبات بود  تیحما ریاو را بکشد ز ایکورش کند  ایمهد عل

را چندان جلو  سهیدس نیا. السلطنه شود  بیبگمارد و خود نا سلطنتساله را به  10 رزایدارد شاه را بکشد و عباس م

فرمان  ینوامبر به لرد پالمرستون خبر داد که به دستور شاه افراد گارد سلطنت 13روز  لیبردند که سر انجام کلنل ش

اما او هنوز فرمانده کل قوا خواهد بود. کردند به او ابالغ  یرا از صدارت عظم ریکب ریعزل ام

زحمت  يو وزارت کبر یچون صدارت عظم: (( ها و فشار ها در حکم نوشته بود  سهیشاه در مقابل تمام دس نیالد ناصر

مشغول امارت  نانیبا کمال اطم دیبا میکار معاف کرد نیمشقت بر شما دشوار است شما را از ا نیدارد و تحمل ا ادیز

تا سه روز صدر ... ))  میکل عساکر است فرستاد استیر متقطعه نشان که عال کیو  ریقبضه شمش کیو  دیم باشنظا

 تیزد که او تحت حما یم ادیکردند و شاه فر یم شنهادیاقا خان را پ رزایم ایسفارت و مهد عل. انتخاب نشد  یاعظم

را از  خودو ابراز تاسف به سفارت  یبه عذر خواه ير نامه ااقا خان د رزایسر انجام م.  ستین رانیاست و تبعه ا سیانگل

.دیبه منظور خود رس ایخارج کرد و مهد عل ایتانیدولت بر تیتحت حما

بود که فرمان حکومت  نیکردند چن یم یدر راس نظام ابراز نگران ریها بودند که از قرار داشتن ام یسیانگل گرید حاال

ان زن جوان که  یکند ول يریتا از سفر عزت الدوله همراه شوهرش جلوگ دیکوش ایعلمهد . کاشان به نام او صادر شد 

 یقسم خورد که نظر سوئ نیدر جواب ناصر الد. به برادر نوشت  يا هنام. کرد  یستادگیشده بود ا مناكیب ریاز جان ام

از  شتریب یکم يگریند ماه داشت و دچ یکیو دو دختر خود که  ریکب ریحال عزت الدوله با ام نیندارد با ا رینسبت به ام

ان . کرد  گرگونیرا د ریرخ داد که سرنوشت ام يحادثه ا یاما در وقت خداحافظ. کاشان شدند  نیباغ ف یسال راه کی

اما بعد از )) تمام کردم  شیحکومت کاشان را برا(( ماند  یگفته بود که دامادش سالم م لیبه کلنل ش ایروز صبح مهد عل

کند که  یبوس دهیداماد سرکش د نیرفت تا با ا شیبا دختر و نوه ها یبوس دهیبعد از د ایمهد ل یاحافظظهر وقت خد

نوشته اند )) ام  دهیرا نبوس يده ا...من در همه عمر : (( و گفت  دیخود را عقب کش ریناگهان و در حضور ده ها چشم ام
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و رفت . در حضور جمع  یانیب نینشده بود چه رسد به چن ریاو در همه عمر تحق. نشست . شکست  ایمهد عل يدر لحظه ا

...چهل روز بعد. کند که کرد  يکنان کار نیتا شو

اعتضاد السلطنه در  رزایم یقلیبر پا کرده بود که در ان سلطانه خانم رقاصه اندرون به عقد عل یجشن ایتهران مهد عل در

سلطانه خانم دو باز . همدست بودند  ایبه مهد عل ریام هیدر توطئه علبه هر دو ان ها بود که  یازدواج پاداش نیا. امد  یم

نظام است و  ریام یشاه واقع ندیگو یبه او گفت همه در شهر م یبار وقت یکیبود  هشوراند ریام هیدر اندرون شاه را عل

!  اروستی هیشب: فت ورق اشاره کرد و گ کیکه شاه جوان بشنود به شاه پ يورق به طور يکه هنگام باز یبار وقت کی

سخن ها گفته  ایروابطش با مهد عل رهکه دربا یاو بود و از جمله کسان ریو وز ایمهد عل یناتن ییاعتضاد السلطنه هم که دا

.شد یم

) سلطانه خانم ( عروس . را به زنانه برد  يشاه جوان را سر مست از شراب فرنسو ایبر پا بود مهد عل میعظ یجشن

دختر روس را اوردند که  کیکه  یشد تا زمان یکرستال مدام به شاه خورانده م يها السیده بود و گبه پا کر ییغوغا

تا : شد گفت  ایگرفت و به شاه که علت را جو نیغمگ افهیق ایموقع مهد عل نیشبه بخوانند و در هم کی غهیشاه ص يبرا

که اماده شده بود  یبعد حکم یقیدقا... ترسم  یمان پدر سگ زنده است از جان قبله عالم و جان خودم و جان ملکزاده 

 شخدمتیپ خانیخاص دولت ابد مدت حاج عل يچاکر استان مالئک پاسبان فدو: ((  دیشاه رس يشرح به امضا نیبه ا

و در انجام  دیرا راحت نما یخان فراهان یتق رزایکاشان رفته م نیدربار سپهر اقتدار مامور است به ف یخاصه فراش باش

(( .مستظهر بوده باشد یاالقران مفتخر و به مراحم خسروان نیب تیمامور نیا

 يچادر بر سر انداخت و همان شبانه تاخت به سو ایشبه اش مست و خراب رفتند و مهد عل کی غهیهفده ساله و ص شاه

 خانیعل یحاج.  دیپسند یماو را  انیدربار نیدر ب ریبود و ام ریکب ریام دگانیاعتماد السلطنه که از بر کش خانیعل یحاج

 ایوقت صرف شام مهد عل. زدند  یساز م نشیدو ساز زن بر بال.  دنها یرا تنها سر بر بالش نم یشب چیخوشگذران ه

کردند که  رونیکلفت و ساز زن را از اتاق ب. وارد شد  ایخان خواست لباس مناسب بپوشد که مهد عل یعل یحاج دیرس
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.بوددر ان لحظه زن در بند ابرو ن

خانه اش به در  گریاز در د ایدر و مهد عل کیبعد او از  یساعت ایمسموع نبود و به اصرار مهد عل خانیعل یحاج عذر

حرم بود که عزت الدوله او را  يگو فهیهم عصمت لط یکیکرد  خانیعل یهمراه حاج ایکه مهد عل یاز جمله کسان. امدند 

جمع  نیبامدادان ا. هم رفت تا سر عزت الدوله را گرم کند  او.  دیدخن یاش م یدوست داشت و به خوش زبان اریبس

و چهار قراول رو بسته وارد حرم  یعصمت رفت تا عزت الدوله و بچه ها را سرگرم کند و حاج. شدند  نیوارد باغ ف

 الیخ هب ایعلمهد . خون است  انیرانیگشت که از غمش هنوز دل ا نیباغ ف يسروها يپا يبعد خون مرد یقیدقا. شدند 

.و پسرش دور کرد هیرا از سر قاجار ينهاده بود وفادار ماند و خطر نهینامه ام تیکه بر وص یخود به خون

 نیو ا. خان قبل از حرکت به دستبوس برود  یعل یفرمان داد حاج دهیپر یچنان که قابل حدس بود شاه مست صبح

اقا خان نوکر سفارت که  رزایو م ایت غروب ان روز به مهد علکلنل فران. گشوده بود  ریبود که رگ ام یهمان لحظات

.گفت کیرخت سفارت در بر داشت تبر

 ریخانه سابق ام نیدر شاه نش یدختر غم زده در کنج. را به تهران اورد  میتی يباالخره عزت الدوله و بچه ها عصمت

 یخود را رساند و نگذاشت عزت الدوله سخن واریهم از پشت د ایاو وارد شد مهد عل دارید يبرا لیش يدینشسته بود ل

.ناگفته ماند یسخن.  دیبگو

نالد  یپسر م يمهر یکه از ب ایاست از عجز و البه مهد عل یباق ينامه ا. شاه از ان پس با مادر خوب نشد  نیناصر الد اما

که ناصر  ریسال بعد از ام 47تا .  یامنظ ریو از نبود نظم ام یمانیدر ابراز پش نیاست از نا صر الد یو هم نامه ها باق

گذاشت ادگاریبه  خیاز خود در تار یننگ يخبر یب يچه سود که در لحظه ا یاو را نگاه داشت ول ادیشاه زنده بود  نیالد

.

خواست عزت الدوله را از عزا دراورد و به  یکه م ایمهد عل. هم بر سرنوشت قاجار زد  يگریاما نقش د ریکب ریام قتل

 دیکش رونیرا ب نهینامه ام تیرا به رمز گشود وص یاو را به اندرون برد و ان جعبه اهن. مجبور کند که معهود نبود  يکار



مسعود بهنود -امینه  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ١٩٤

برده بود به او نشان داد و بر  یراز پ نین شاه را که در همان روز ها به ایشاهان و از جمله ناصر الد يمهر و امضا. 

از مادر قجر باشند به عزت الدوله وعده داد که اگر  یشاهان انتخاب ستیاب یکه م نهینامه ام تیخالف بند سوم از وص

او را وارث سلطنت خواهد  نداناز دختران او خواهد داد و فرز یکیمقام را به  نیبردارد ا يو دست از خودسر ردیارام گ

 یمیتینکند و از  انیطغ همه نیبر ان گردن نهاد تا عزت الدوله ا زیشاه ن نیبود که ناصر الد يوعده ا نیا. کرد 

که قجر  ریکب ریبردند که دختران ام ادیشاه از  نیو هم ناصر الد ایدر ان شور و اشوب هم مهد عل. فرزندانش دم نزند 

.ستیمقرر کرده ن نهیکه ام یطیخواهد امد که واجد شرا دیپد یو از تخمه انان شاه ستندین

که عده اش سر  يروز يبه لب اورد و فردا يلبخند ریقتل مظلومانه امروز  نیدر چهلم بیترت نیالدوله فقط به ا عزت

ساله  کی يبچه ا میتیزمان  نیدر ا نهیجعبه ام يصاحب بعد. برود  ياقا خان نور رزایامد حاضر شد و به خانه پسر م

 .بود

سوم فصل

ا داشت هرگز ان قدر حادثه نساخت که ان سه زن از نوادگان ج اریکه بعد از مرگ او در اخت یدر ان صد سال نهیام جعبه

دو تن از  دیشن یکه از ان صندوقچه م یامیحفظ پ ياو برا. بود )  ایمهد عل( جهان خانم  اریدر ان زمان دراز که در اخت

 کیرا از  یرانینهاد و جامعه ا رانیا خیبر دل تار یداغ ریکب ریبا کشتن ام ژهیورا فدا کرد که به  رانینامدار ا يچهره ها

برده شد به تصور ان که  نیبود از ب ریاز ام يریهر جا عکس و تصو ایمهد عل يبه اغوا. درخشان محروم کرد  تیموقع

او  يرفتن عکس ها انیبا از م ریکب ریعبث بود چرا که نه فقط نام پر جالل ام یالیخ. و ننگ خود فراموش شود  رینام ام

از چشم تنها پسر خود افتاد و سر انجام با همه  یحت او نشده بلکه مهد علیمح –نشده  افتیاز ان ها  یکی زکه هنوز نی –

 ریکب ریفرزند ام يرا در دست ها نهیام ادگاریدر بستر مرگ بود به ناچار  یهنر ها که داشت در انزوا درگذشت و وقت

زمان شانزده ساله  نیدر ا ریکب ریبچه ام میتی.  دیتاج المولوك ند ينفرت را در چشم ها شیکم سو مانگذاشت چش
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.شد یشاه ام خاقان خوانده م نیو دستور ناصر الد نهیبود بخواست ام

درامد شادمان نشد و مهر خانواده  عهدیول رزایم نیبه عقد مظفرالد یکرد چنان که وقت یها او را شاد نم نیهمه ا اما

.فتادیدر دلش ن یسلطنت

 میکرده بود که بخش عظ تیها بر ان افزوده بود و وص زیچ ایهد علکه م نهیام ادگارانیبه صد سال  کیاز نزد بعد

داد و از همان زمان که از مهد  یبداشتن ان نشان نم یقرار گرفت که شوق یبا ان همراه شود در دست کس زین شیدارائ

و  نیزگار غمگتاج الملوك را رو.  نداختیان ن ينوشته ها به یبا ر در ان را نگشود نگاه کیگرفت جز  لشیتحو ایعل

حفظ تاج و تخت در خانواده قاجار  يبرا نهیمالک صندوقچه ام نیبر خالف تمام ان سال ها سوم. پرخاشجو بار اورده بود 

پادشاه مقتدر قاجار  نیکه اخر شیو دائ)  ایمهد عل( و قدرت مدام بر مادر بزرگ خود  استیاز س زاریکرد ب ینم يکار

شد که از تخمه قاحجار نبود  یم یمادر شاه نیاو که نخست يدر دست ها. گفت  یبد مفرستاد و از انان  یبود لعنت م

.رفت یبر باد م نهیام يارزوها

و  دیشن ییاعتنا یسخنان او را با ب ایفراخوانده شده بود در خلوت مهد عل زیان غروب دلگزا تاج الملوك که از تبر در

از  يتاثر یب. سپرد و رفت  زیصندوقچه را به کن دیرا با اکراه بوس ایمهد عل یاستخوان يسر انجام بر خاست و دست ها

.مادر بزرگ کیمرگ نزد

گفت که  شیبرا زیکوچک را باز کرد و رمز ان را به تاج الملوك اموخت خود ن یصندوق اهن ایاز ان که مهد عل پس

به  يدخالت کند و کوشش خود را برا باشد و در حوادث رامونشیپ عیاسناد موظف است همواره مواظب وقا نیدارنده ا

از  یجانیان که ه یداد ب یمادربزرگ گوش م يها گفتهصدا به  یتاج الملوك ب. فرزندش به کار برد  دنیسلطنت رس

کرد و  یمیبغل گذاشت و تاج الملوك خود تعظ ریاش صندوق را ز مهیبر خاست ند زیسر انجام ن. خود نشان دهد 

که  یمیتیبود  ستهیز میتی کیاو دختر شانزده ساله بود که همه عمر مانند . و رفت  دیبوس را به اکراه ایدست مهد عل

 يعالقه ا چیاو از قاجار نفرت داشت و ه قتیدر حق. هم باز داشته بودند )  ریکب ریام( او را از اوردن نام پدرش  انیافاطر
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 گرانیبود که مادرش و د دهیشن یکه از بچگ ییها نینفر. تاج و تخت باشد  نیکه فرزندش وارث ا دید یدر خود نم

همراه مادر و خواهر کوچکش به  یاو در سه سالگ. کنند در جان او اثر گذاشته بود  یشاه و مادرش م نینثار ناصرالد

وقت خود  شتریعقب افتاده و تنبل که ب یبود الابال يرفت که مرد ياقا خان نور رزایخانه کاظم خان نظام الملک پسر م

 یادم نیتحمل چن بهمجبور  ریکب ریمانند ام يعزت الدوله که بعد از شوهر. گذراند  یبا پسران کم سال م يبه باز را

 دینام یم سیگفت و ان ها را نوکر انگل یبود ناسزا م ریکب ریشده بود دائم به او و پدرش که صدر اعظم و غاصب مقام ام

 نیبردند که شاه به تنها خواهر خود ا یهم خبر م دیشا. باز گو کنند ها را به شاه  نیا نانیکه خبر چ دیهراس یو نم

.مهر بود یاندازه ب

نکند و نکرد و  نیالدوله با مادر خود عهد کرده بود که اگر او را به زور به خانه نظام الملک بفرستند هرگز تمک عزت

 یهفت سال بعد از ان ازدواج زورک. گرفت  یباال مبودند که گاه کار ان  ییبچه ها مدام در ان خانه شاهد دعوا و بگومگو

 ییو به عقد اعتضاد الدوله پسر دا دیخود رس يعزت الدوله به ارزو الدشاقا خان و او رزایهمزمان با مغضوب شدن م

ج گذشت اما تا یجا به عزت الدوله خوش م نیدر ا. رفتند  يدیو باز بچه ها به خانه جد. خود درامد که دلداده او بود 

دند و نه از ان که خط و یفهم یم يزیوپژمرده بودند نه از معلم فرانسه شان چ میتیکس و  یالملوك و همدم الملوك ب

در سال . نبود  يدران کار هم چندان جد یبه شعر داشت ول يتاج الملوك عالقه ا. داد  یم ادشانی یربط و زبان فارس

در ان جا بودند که . خانواده اواره باز هم به ارك رفتند  نیا. له بود رخ داد و ان مرگ اعتضاد الدو یحادثه تلخ ییوبا

بار بچه ها را  نیچهارم يامده و عزت الدوله برا يبه خواستگار) الدوله  ریمش( صدراعظم  برادرخان  ییحیگفته شد 

.ارت بودبه قول خودش ادم نبود مانند قلمدان و مهر اسباب صد گریاو د. برداشت و به خانه شوهر رفت 

تاج . صدا بودند  یهر دو دختر ساکت و ب. انان را شوهر داد  ایتاج الملوك و همدم لملوك نرفتند و مهد عل گریبار د نیا

 یدختر محمد عل کیپسر و  کی. او دو فرزند اورد  يبرا لیشد و در همان اوا عهدیول رزایم نیالملوك همسر مظفر الد

.فرمانفرما شد رزایم نیکه همسر عبد الحس یانت الدوله ثبعد ها شاه شد و فاطمه عز رزایم
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که  يو کم عقل بود تاج الملوك را افسرده تر و تند خو تر کرد تا روز تیکفا یکه ب عهدیو در خانه ول زیدر تبر یزندگ

مدام  زیر تبرد عهدیول یو اصل يشاه خبر دادند که همسر عقد نیکار خود را کردند و به ناصر الد نانیسر انجام خبر چ

خوانند  یمربوط شده اشکارا شاه را قاتل م)  ریکب ریفرزندان بزرگ ام( اش  ینو با خواهر و برادران نات دیگو یاز او بد م

خانه به  نیها را کند عزت الدوله هم ان قدر از ا نیهم نبود که سفارش ا ایمهد عل گرید. شاه به خشم امد  نیناصر الد. 

 رزایم نیکه مظفر الد يقمر 1295 لبود که در نوروز سا نیچن. نمانده بود  شیبرا ییابرو گریدان خانه شده بود که 

مانند مادر خود با دو فرزند  زیتاج الملوك ن یسال کی. به تهران امد شاه دستور داد که تاج الملوك را مطلقه کند  عهدیول

رفت و بادختر  زیبرگرداندند و خودش هم به تبر زیتبر را به)  رزایم یمحمد عل( در تهران اواره بود تا ان که پسرش 

 یمحمد عل ياز قاجار برا یو در ان جا بود که صحبت از گرفتن زن ستیاز دربار ز رونیهمخانه شد و ب ریکب ریبزرگ ام

 ناصر الدیدو نوه ن –عقد کردند  رزایم یمحمد عل يالسلطنه را برا بینا رزایجهان خانم دختر کامران م. امد  شیپ رزایم

برگزار شد تاج  – رزاخانه کامران می – هیریو در پارك ام دیشبه تهران ک زیاز تبر یعروس يجشن ها وقتی –شاه 

. فرصت ان صندوقچه متروك مانده را به عروس خود ملکه جهان سپرد  نیخواندند در اول الملوك که ام خاقانش می

 تیوص یبه کار بود و نه کس سیانگل ریپستو بود نه رمز سف کی سال در تهران کنج ستیکه در همه ان ب يصندوقچه ا

.به اوراق سهام و مدارك بهادار ان ینگاه ینامه را خوانه بود و نه حت

شود  یم داریشدن است ملت دارد ب ریدر حال تعب نهیام نیخواب اخر ندیچشم ان داشت که بب) ام خاقان ( الملوك  تاج

قرن به صورت  کیدارد پس از ) به خانه بزرگان افتاده  دید نهیکه در خواب ام یاتش( فرانسه  ریو امواج انقالب کب

.رسد یم رانیبه ا ياباد سدجمال ا دیمخالف و افکار س يشبنامه و روزنامه ها 

چهارم فصل

در کنج  کرد هیهد ایبه مهد عل سیانگل ریکه سف يقرار گرفته دردرون صندوقچه ا نهیکه صندوقچه ام یسال ستیب در
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 يماجرا رانیبر ان داشته باشد بر سر ا یتیو عنا دیدرش رابگشا یان کهکس یخانه نظام الدوله در تهران بود ب يپستو

 نیب ياز شاهان قاجار با قدرت بر تخت سلطنت نشسته بود با باز کیاز هر  شیشاه که ب نیناصر الد. نگذشت  یچندان

 یسیسلطنت و بر سر هرات با انگل يگرچه در ابتدا. راند  حکم می –روس و  سیانگل يها امپراطوري –دو قدرت زمان 

داشتند در  یرا به زن ریکب ریدو فرزند بزرگ او دو دختر ام. گرفت  يروابط حالت عاد يبه زود یکرد ول دایپ یها مشکل

که چون از  –بزرگ  ظل االسلطان پسر. از دو قدرت بزرگ زمانه مربوط شده بودند  یکیدو گوشه کشور هر کدام با 

داشت و  در اصفهان و فارس و منطقه جنوب کشور سال ها بالمنازع سلطنتی –محروم ماند  يعهدمادر قجر نبود از ولی

 یمنطقه تحت نفوذ روس ها م زیدر تبر زین عهدیول رزایم نیالد فرگرفت و مظ یفقط شخص شاه را باالتر از خود م

 ردر تهران زی –محروم شد  يعهدیچون از مادر قجر نبود از ول زکه او نی –ه فرزند شا نیدوم رزایکامران م.  ستیز

شد  سلطنهال بیمسلح به عهده اش قرار گرفت و نا يقوا استیعقل رس شد حکومت تهران و ر یاو وقت. دست شاه بود 

که  –عنوان  نیرا بد و او ردیبگ يلقب را جد نای –پدرش  حتی – یان که کس یب دیکش یم دكیرا هم  ریکب ریو لقب ام

.صدا کند –خان بود  یتق رزاعنوان معروف می

.امد ایبه دن رزایکامران م نیدر خانه هم نهیصندوقچه ام يبعد صاحب

در  رزایکامران م. بود در دل شهر تهران  يمتعدد که شهر يباغ و قصر ها نیمجموعه بزرگ عبارت از چند کی در

 دیچرا من که برادر بزرگترم نبا. سوخت  یم ینهان يا به عهده داشت اما از دردقدرت ر نیشتریتهران بعد از شاه ب

بود که  یسئوال نیا. رسد  یاو م یمدام خبر از ضعف و سست زیباشد که از تبر یکس دیبا رانیا ندهیباشم و شاه ا عهدیول

شقاوت و خشونت چنان که پدر را  شاه بود و در نیپسر ناصر الد نیظل السلطان بزرگتر. از خود واشت  زین گرید یکی

 یقدرتان چنان  يسال حکومت در جنوب شهر اندوخت دارا 25که در طول  یکران یترساند او با داشتن ثروت ب یم زین

 شیبه برکنار دیاز ثروت او را با تهد یخواند بخش یکرد به تهرانش فرا م یم مناكیشده بود که گاه به گاه پدرش را ب

.دادیم شیگرفت و گوشمال یم
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مدام  نهیام تیاسان نبود ان که شاه به استناد ماده دوم از وص يعهدیدر مقام ول رزایم نیحفظ مظفر الد یتیوضع نیچن در

و با استفاده از قدرت خود انان را  دیکش یالسلطنه م بینا رزاینبودن مادران را به رخ ظل السلطان و کامران م يقاجار

قرن  میبه ن کیشاه بعد از نزد نیها ناصر الد نیعالوه بر ا. شده باشد  اکتون ان ها سان که اتش در یکرد ب یساکت م

سال داشت  60که  یسال سلطنت و در حال نیاو در چهل و پنجم. سلطنت و از فرزندان بزرگ خود با نشاط تر بود 

از  شیتا چند ماه پ که یت در حالشدن فرزندان را گرف ادیجلو ز ریتدب نیدستور داد که زنان حرم باردار نشوند و به ا

 يبرا يدیرو چندان ام نیکرد هم از ا یزن در حرمسرا قانعش نم 100کرد و وجود  یم اریمرگ هنوز همسر تازه اخت

.گذاشت ینم یسال از او کوچکتر بودند باق 15فرزندانش بزرگش که حدود  يخود برا ینیجانش

شاه  نیاطالع بودند به ده سال اول سلطنت ناصر الد یرزندان شاه از ان بدانستند و ف یم انیاز دربار يکه معدود يخبر

و  ندیبرگز يعهدیکرده بود به ول دایهمسر مورد عالقه اش پ رانیرا که ج يگشت که شاه قصد کرده بود تا پسر یبر م

از لندن سن پطرزبورگ  دهنیا عهدیول يخبر داده بود تا برا ییاروپا يبه سفارت خانه ها ایاعتنا به تذکرات مهد عل یب

و بعد  ایتانیاول سفارت بر ایمهد عل کیدر ان زمان به تحر. معمول بود  يکار نیکه ا رندیبگ رشیپذ سیاستانبول و پار

به  میشده بود و قصد نوشتن نامه مستق یکه او عصبان یسر باال دادند و در حال يبه شاه جواب ها هیسفارت روس

. درگذشت  رانیاورد و پسر ج گرید یخود داشت روزگار خود نقش عهدیول رییصرار بر تغامپراطوران و پادشاهان و ا

از سر شاه  یالیچنان خ گرینماند از ان پس د ایشاه به دن یسو گل نیهم رخ داد و باز پسر هم گریبار د تیحکا نیا

کننده بود به سفارش  نییبعد ها تع رزایم نیزن قجر شاه و مادر مظفرالد لسلطنهنقش شکوه ا انیم نیدر ا. رفت  رونیب

 یلچیبه ا یبه جوهر نامرئ يزن نامه ا نیافتاد ا یبه خطر م رزایم نیمظفر الد يعهدیهر وقت ول ایمهد عل ییو راهنما

.خواست ینوشت و کمک م یم سیسفارت انگل

با او خو گرفته و دور وبر او از  زیدر تبر عهدیول رزایم نیروس ها هم به علت سال ها اقامت مظفر الد سیبر انگل عالوه

داد اطالع ان  یم دیام يو ظل السلطان را تا اندازه ا رزایکه کامران م يزیتنها چ. را نشانده بودند  یخود کسان يادم ها
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داشتند که  دیان دو ام. بود  ماریب شهیو هم فیبود که بر خالف پدرشان ضع رزایم نیمظفرالد یجسمان تیدو از وضع

 رزایپخت پسر بزرگ خود بهرام م یکه در سر م یالیجهت و با خ نیظل السلطان به هم. نرسد  عهدیول نیبه ااصال نوبت 

شود که  تیهم چنان ترب واو را با لندن محکم کند  يها وندیو پ اموزدیب يگر یروانه کرد که هم نظام سیرابه انگل

 یخوانده م يبعد عهدیشاه بود و ول نیپسر بزرگ مظفرالدکه  ردیرا بگ)  رزایم یمحمد عل(  ریکب رینوه ام يبتواند جا

.انتخاب ظل السلطان را به فغان اورد نیا ژهیبه و. شد 

ارام بود و سلطنت مستقر و  زیکه به ظاهر همه چ یشاه در حال نیچهلم سلطنت ناصر الدد يدر سالها بیترت نیبد

داد که  ینشان م یکه از نوجوان رزایکامران م ریو با تدب ملکه جهان دختر باهوش. گذشت  یمحکم در نهان ماجرا ها م

که به ضغف  ياز شاهزادگان سر است هم کتابخوان و با سواد و هم شاعر و هنر مند نخست بار ياریاز بس تیدر درا

 نشیبردند و پزشکان مخصوص به بال هیریبه قصر ام هوشیبود که پدر پر ابهتش را ب يبرد روز یپ يکتاتورید ستمیس

.گرفته بودند انیرا در م یکه صد ها سرباز باغ محل اقامت ان ها و ارگ سلطنت یحاضر شدند در حال

 ازیامت هیکشور عل يسابقه نداشت رخ نموده بود بعد از اعتراض و اعتصاب سراسر رانیا خیکه هرگز در تار ییماجرا

به خروش امده  یمذهب يد تاجران بزرگ و علماتالبوت داده بودن یبه کمپان) اتابک ( تنباکو که شاه و صدراعظمش 

و . زند  یو چپق نم انیکس لب به قل چیمجلل ان ها ه قصرکه در  دید یملکه جهان م. شده بود  میمصرف تنباکو تحر

 يکه به فتوا یمذهب میاز تحر زیو ان ها ن دهیشاه مقتدر زورش به همسران خود نرس زین یکه در ارگ سلطنت دیشن یم

محارب (( کنند که  يکرده و حاضر نبودند کار يرویدر نجف صورت گرفته بود پ انیعیش دیمرجع تقل يرازیش يرزایم

از زنان تهران به  یدانست که گروه دیحال د یدر ان روز مه ملکه جهان پدرش را ب.  ندیبه حساب ا)) با امام زمان 

جنگ در راس سربازان با تفنگ و توپ  ریدر مقام وز ارزیشده اند کامران م ریو با ماموران درگ ختهیر یجلوارگ سلطنت

کند که زنان جانباخته انقدر بر سر و  يریبه محل اقامت شاه جلوگ رضزنان معت ختنیو از ر اندیبنما يخواسته بود خود

.بدن او کوفته بودند که از حال رفته بود
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را متوقف کرده و  یسیانگل یکمپان اتیعمل یفرمان شاه با صدور دیدر بستر مجروح افتاده بود که خبر رس رزایم کامران

.تن داده تا شورش را بخواباند انیعیبه دستور رهبر ش

شکست و مردم به قدرت  يدر درون سلطنت استبداد يزیحرکت چ نیبا ا ابدیجهام کوچک تر از ان بود که در ملکه

 یکیجهت  نیواقف بودند به هم عهیش تیقدرت روحانبه  زیاز ان ن شیپ رزایشاه و کامران م. بردند  یپ تیخود و روحان

 یبزرگ برپائ ونیحفظ ارتباط سلطنت با روحان تختیپا مبه عنوان حاک رزایمدام و بدون توقف کامران م ياز کارها

 زیاو فرزندان خود و از جمله ملکه جهان را ن. بود  نیامام حس يعزادار يدولت در روزها هیحضور در تک یمراسم مذهب

.بار اورده بود یزخوان و مذهبنما

نشستند  یقطور قصر ها م يها واریشاهزادگان که پشت د گریملکه جهان و د يشدن ذهن و زبان مردم اگر برا باز

ترمه و شال فروش  یکرمان يرضا رزایکه م يروز رزایداشت چنان که اهل خانه کامران م تیواقع ینبود ول تیقابل رو

تومان طلب خود را وصول  100شد تا  یپس گردن 100مجبور به تحمل  یده با سرکشتگکه با غضب شاهزا دندیرا د

.مسلح است يابراز قدرت فرمانده کل قوا یشگیهم يهم از صحنه ها نیکند پنداشتند ا

ان را به خانه کامر سیانگل یبعد از ان که ده ها شال و پارچه زربفت بافته شده در کرمان هند و حت یکرمان يرضا رزایم

شاهزاده قصد داشت طلب او را نپردازد به . وصول طلب خود با مشکل رو به رو شد  يبرا دندیبرد و زنان او خر رزایم

بود  شتریتومان از تمام توان او ب 100نداشت و ان  هیسرما یکرمان ضار رزایم یول. ثروتمند است  يتصور ان که تاجر

رفت و هم  رزایکامران م يهم ابرو. و سر انجام دستور شاه صادر شد شهر  يبه شاه برد و علما تیبه فغان امد شکا.

 شیبه بزنند که صدا یپس گردن کیتومان  100هر  يپس دستور داد در ازا. رضا شد  رزایموظف به پرداخت طلب م

 انیکه در م دانست ان ضربه ها ینم یبار کس نیا یول. داشت  اریگونه ظلم ها بس نیاز ا يدستگاه استبداد. شود  دهیشن

هم  یزن و فرزند را رها کرد و خود راه. خود را داد  يها یرضا بده رزایم. کند  یشد چه م یقهقهه قراوالن زده م

ماجراجو  یروحان نیجمال الد دیس. برد  یدر ان جا به سر م ياسد اباد نیلدجمال ا دیو مرادش س ریشد که پ يارید
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بعد از اخراج  يبا دستگاه سلطنت استبداد یشهرت داشت و با دشمن نیزم مشرق یبود که در تمام يسخنور و با سواد

ساکن شده بود و با  یعثمان فهیخل هیسا ریدر استانبول ز رانیدولت ا هیعل تیو فعال یسیدوره روزنامه نو کیو  رانیاز ا

.دگانیزد و دل ستمد یم یخود اتش انیب

در مغز  يو اجازه ان که گلوله ا ردیفت رفته بود تا ازاو تپانچه بگجمال ر دیبه پابوس س کهیروز  یرضا کرمان رزایم

کوچک  يها شاخه ها نیبود ا شهیدر فکر ر دیبا(( گفت  یجمال به او م دیس یکند ول یالسلطنه خال بینا رزایکامران م

 يرهنه او را بر خرخود ضربه ها خورده بود از ماموران شاه و ب قبل يچند نیجمال الد دیمگر نه ان که س)) درختند 

.سوار کرده و از تهران رانده بودند

خواست فرزندان خود را  یشاه که م رینشست ه تدب یجمال م دیمنبر س يرضا در استانبول بود و رو ز ها پا رزایم یوقت

عقد محمد  شد که به زیتبر یفراوان راه هیزیاز شاه با جه يا هیببندد و متحد کند ملکه جهان با گرفتن هد گریکدیبه 

 انیاز صف مخالفان و مدع رزایکامران م وندیپ نیبا ا.  دیقاجار درا تختمنتظر تاج و  نیو دوم عهدیفرزند ول رزایم یعل

.شد یخارج م ندهیا عهدیول

پابوس و از دست او سکه  يبه حضور شاه که پدر بزرگ هر دو بود برسند برا يکه روز افتندیو داماد فرصت  عروس

دو نوه خود  نیسال سلطنت خود بود و در وجود ا نیپنجاهم يکه در تدارك جشن ها نندیو او را شادمان بب رندیبگ يا

مانده بود و شاه از  ستمیاور ب جانیچهار سال به اغاز قرن ه قطف.  ابدی یکه تا قرن ها سلطنت در قاجار ادامه م دید یم

 يداشت برا الیبه اروپا دعوت شده بود و خ سیپار شگاهیشروع قرن و نما يشرکت در جشن ها يهمان زمان برا

.فرنگ شود یبار راه نیچهارم

ام . به تپش افتاد  جانیبعد از ظهر قلبش از ه کیدرامده بود که در  رزایم یجهان دو روز بود که به عقد محمد عل ملکه

برد  یان پ اتیداد که چون به راز محتورا به او  يمنظور به تهران امده بود صندوقچه ا نیخاقان مادر شوهر او که به هم

 تیزن جوان سپرد و خود را از مسئول نیرا به ا نهیصندوقچه ام جانیه یام خاقان چه ساده و ب.  ستیگر جانیاز ه
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.ان نجات داد ينگهدار

به  اریبر خالف او شباهت بس بود ولی –صاحب صندوقچه  نسومی –شاه  نیمادر ناصر الد ایجهان همنام مهد عل ملکه

را  یشب.  دیند تیاهم یبه او سپرده بود ب یرا که ام خاقان بدان سادگ يصندوقچه ا. یاهل مبارزه و زندگ. داشت  نهیام

را  نهیام دیتاک یاز جمله وقت. و با هر برگش به فکر فرو رفت  اندبرگ برگ ان را خو. جعبه به صبح برد  اتیبا محتو

بود  دهیشن اریبس يدر خانه پدر. اب شود که از مادر قجر باشد به دلش بد افتاد انتخ یبه شاه یکه فقط کس نیبر ا دید

 ينبود و جا اجارنشدند که مادرشان از ق دهیبرگز يعهدیبزرگش فقط از ان جهت به ول يکه پدرش و ظل السلطان عمو

حاال او . طنه از خانواده قاجار بود بود که از بطن شکوه السل نیدر ا ازشیسپردند که تنها امت رزایم نیخود را به مظفر الد

 ریکب ریخان ام یتق رزایو دختر م ستیکه مادرش قاجار ن دهیرس يعهدیبه ول رزایم یچطور محمد عل دیپرس یاز خود م

.با سرنوشت بجنگد دیب دوش دارد و با نیسنگ يکرد که وظفه ا یخود فکر م شیبود و پ هبه دلش بد افتاد. است 

نکرد و بر  ونیجمع بودند ش هیریافراد خانواده که در پارك ام گریکه ان واقعه رخ داد بر خالف د يجهت روز نیهم به

شاه خم شد و در  نیخبر ترور ناصر الد دنیپدر پر قدرتش هم ان روز با شن یحت.  ابدیب یراه دیسر نکوفت بلکه کوش

 یرفت و بست م یبه قم م رزاینداده بود کامران م يارو به او دلد تادهنفرس غامیاگر اتابک پ.  زدیصدد بود از تهران بگر

.نشست

سلطان را به  یسلطان مستبد و به راست نیو اخر نیتر یواقع. داد  انیدر واقع به اسطوره قاجار پا یرضا کرمان رزایم ریت

کرده بودند تا  رین زنجکاخ گلستا ریبرود که او را در ز یرضا کرمان رزایم داریبود به د لیملکه جهان ما. انداخت  نیزم

و بذل و  تیبا درا دیکوش یاصغر خان م یاتابک عل. او را معلوم کند اما اجازه اش ندادند  فیو تکل دیایب دیشاه جد

خواست هفت ماه  یشاه بود که در امدن به تهران عجله نداشت و م نیفقط مظفر الد. بخشش کشور را ارام نگه دارد 

دختر  نیبگذرد و نحوست ان رفع شود که ا 1313معطل نگه دارد تا سال  خیظرف  يوجنازه شاه را در صف تاالر ر

.شد زیتبر یبر عهده گرفت و راه يا فهیهجده ساله وظ
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را از صندوق  نهیاز رفتن صندوقچه ام شیملکه جهان پ. کردند  یاو را همراه یکلنل روس کی استیهنگ قزاق به ر کی

کرده بود  هیهد ایبه مهد عل سیانگل ریرا که سف يا هیرایبتواند ان را حمل کند و پ یحتجدا کرد تا به را يرومز دار فلز

.به دور انداخت

 ریام ایقائم مقام  يبه جا. روس ها بودند و قزاق ها  نکیبه تهران اورد ا زیکلنل فرانت که محمد شاه را از تبر يجا به

 زیاندازه همه چ. امد  یالدوله م نیع رزایم دیاندند عبدالمجشاه را به سلطنت رس نیکه محمد شاه و ناصر الد ریکب

.شخص شاه یکوچک شده بود حت

در  یداشت که به ان بهانه رفت ول یامیاز جانب پدر خود پ دیشاه رس نیبه حضور مظفر الد زیملکه جهان در تبر یوقت

و قفل  یچوب يصندوقچه ا دنیشاه ابتدا از د نیمظفر الد. خواست او را از راز صندوقچه با خبر کند که کرد  یم قتیحق

ملکه جهان سند پوست اهو را به  یاما وقت.گشودن ان استخاره کرد  يبرا.  دیخورد و ترس کهیبغل عروس خود  ریدار ز

 تنها کسی – رزایم یو خطاب به محمد عل. افتاد  هینامه جده شان را خواند شاه نازکدل به گر تیدست او داد و متن وص

:با بغض گفت –ر مجلس بود که د

!سلطنت با چه خون دل به دست امده مواظب باش پسر نیا ینیب یم

 نیروس ها با تضم. خود بود  یمعلم روس يها ییدانست گوش سپردن به راهنما یکه م یتنها مواظبت رزایم یمحمد عل و

.بر عهده دارند ییرا به تنها فهیوظ نیا رزایسلطنت در خانواده عباس م

از خون خود را بر پشت پوست اهو بنشاند بلکه  يشاه نه تنها حاضر نشد به خواست ملکه جهان قطره ا نیالد مظفر

.خون را نداشت دنیخود را برگداند تاب د يعروسش خواست انگشت خود را ببرد رو یوقت

. به انجام رساند  یرا به خوب تیمورما نینخست. کند  یو او را راه دیفائق ا دیشاه جد دیملکه جهان توانست بر ترد يبار

 یبودند که م يخزانه ا يدو روز بعد قافله ترك ها که اماده دست انداختن رو. شاه دستور حرکت داد  نیمظفر الد

.رود به راه افتاد یپنداشتند از سر کول ان جواهرات نادر شاه باال م
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شده بود و هم  کیبا شوهر خود شر جانیاداره اذربا شاه ملکه جهان هم در کار نیاز به تخت نشستن مظفر الد بعد

محمد . امدند  یشاه به طرف فرنگ ان ها به تهران م نیبا هر بار حرکت مظفر الد. نظر داشت  ریحوادث تهران را ز

و  غهیزن ص 108که  يملکه جهان در شهر. ب السلطنه یپدر نا ابیشد و در غ یمسئول مملکت م عهدیول رزایم یعل

بزرگ را پر کرده  يقصر ها و خانه ها دیفرزندش و ده ها همسر و فرزند سلطان جد 27شاه و  نیصر الدنا يعقد

 نهیکه ملکه جهان از ام یتیخصوص نیمهم تر. شد  تیمقام تثب نیپسر در ا نیبا اوردن اول. شده بود  ایبودند عمال مهد عل

ف شوهر و خانواده قاجار دستس گشاده داشت هنوز بر خال. استعداد در تجارت و ساختن پول و صرف ان بود  داشت

 ییحال از دارا نیگماشته در ع یهر کدام مباشران يبه دست اورده بود و برا جانیتکان نخورده ده ها ده را در اذربا

قچه دارنده صندو يبرا نهیبه فروش انچه ام يازیباشد که ن طمئنبود که بتواند م دهیبدان اندازه به او رس زیپدر ن يها

.گذاشته بود ندارد

 نیکه بعد از سوم یتختیدور شد پا تختیجا گرفت و از پا یو در قصر شاه زیبار در تبر نینخست يبرا نهیام صندوقچه

 دیگفت و معتقد بود با یملکه جهان بر خالف شوهرش که مدام ناسزا م. ارام نبود  گریسفر شاه به فرنگستان د

انچه در انتظارش بودند زود تر از . کرد  یگفتگو م زیتبر نیفذخاطر با منت نانیبا اطم مشروطه خواهان را به توپ ببندند

 یشدن حال شاه ان دو راه میبا وخ. را معالجه گند  فیو ضع ماریمعالجات فرنگ هم نتوانست شاه ب. موقع اتفاق افتاد 

.تهران شدند

مشروطه . در گذشت  یرا امضا کرد و به فاصله کوتاه تیفرمان مشروط رزایم یمحمد عل لیم رغمیشاه عل نیالد مظفر

سخت . او رضا دادند  یگرفتند سپس به شاه دییقسم قران حکم تا دیکه شاه شده بود به ق رزایم یخواهان از محمد عل

دختر خود بود  کیکه به شدت نگران جان سه پسر و  يوزملکه جهان سر انجام در ر. روز ها اغاز شده بود  نیتر

ساعت هم ارام سلطنت نکرده  کیشاه که  یدر لحظه اخر محمد عل. باغشاه کرد  یقران گذراند و راه ریا از زشوهر ر

را که  یروم سلطنت یم: (( پدر ملکه جهان نوشت  رزایخطاب به کامران م یقصر سلطنت ییکاغذ مهد طال يبود رو
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((...دیدعا کن میشوم برا یموفق م ایبازم و  یجان م ایبه دست اوردند از کف رجاله ها به در اورم  ریبا شمش مانپدران

تواند  یکه از مادر قاجار نباشد هم م یو پادشاه ستیدرست ن نهیام ینیب شیشاه درصدد اثبات ان بود که پ یعل محمد

بود که با خون دل مشروطه را به  یبه مردم یبه توپ بستن مجلس اعالن جنگ عمل. را حفظ کند  زیبا قدرت همه چ

خوانده شده همه روز اضطراب بود و جنگ مقاومت ))  ریاستبداد صغ((  خیکه در تار یماه یس. دست اورده بودند 

.شاه میو سر انجام تسل یو عثمان سیروس و انگل یلشکر کش یجانیدالوران اذربا

که امدن مجاهدان  بود دانست هیو حمام نکرده به همه کس جز شاه شب دهینتراش شیشوهر که ر دنیجهان با د ملکه

ها داد و  مهیاز ند یکیبغل گذاشت و جعبه جواهرات را به  ریکار خود را کرده پس صندوقچه را ز یو شمال ياریبخت

در ان . پناه برد  يکه به سفارتخانه ا یشاه نینخست دروس شدن يسفارت امپراطور یراه یسلطنت سیسوار بر رولز رو

!کار تمام شد: لکه در دل گفت م. روس به استقبالشان امد  ریجا سف

باخته بودند ؟ یرا به تمام نهیام راثیان ها م ایا

که مشروطه خواهان دو تن از فرزندانشان  یدر حال یاو و شاه مستعف یسیو انگل یسربازان روس تیهفته بعد در مع دو

بار از  نینخست يبرا نهیندوقچه امص. مرز شدند  یرا از ان ها جدا کرده سلطان احمد را به سلطنت گمارده بودند راه

.کشور خارج شد

بود و  مانیپسر بزرگش به کار برده بود پش يعهدیول يکه برا ياز اصرار دید یرا تمام شده م زیجهان که همه چ ملکه

 یلپسر دوم او را به سلطنت بگمارد و احمد او را اجازه دهند که با ان ها از کشور برود و رزایخواست محمد حسن م یم

ملکه جهان  ادیشاه فقط توانست به  یمحمد عل دینرس ییشاه مخلوع و ملکه به جا يکار خود را کرد زار رانیهشدار سف

رفت تا با  یجمع ابتدا به انزل نیا. کتاب مفتوح بماند  نیها از دست داده اند تا ا نیار ا شیزنان قاجار ب گریکه د اوردیب

.ندیشد تا در ادسا اقامت گز یعثمان نیسرزم یبه باکو برود و از ان جا راه یکشت

از سفر خود به باکو  نهیامد ام شیملکه جهان پ يکه فرصت خواندن ان ها در باکو برا نهیام يداشت ها ادی انیم در
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 نهیسال بعد از نوشته ام 130شاه  یمحمد عل نیکه ا یدر حال. جهان دارد  ندهیا يکه نفت برا یتینوشته بود و از اهم

از  یکیسال بعد به  کیشاه  یمحمد عل. است  رانیدانست که انچه بر سرش امد از اثر فوران نفت در جنوب ا ینم

 يده سال گزارش ها نینبوده که در ا شیبرا ینداشته و فرصت رانیاز نفت جنوب ا يشاهزادگان گفت که اصال خبر

.فارس نبرده است جیو خل رانیوب انفت جن تیبه اهم یپ جهیها را بخواند در نت يمطبوعات و خبرگزار

که ضامن و  هیروس يرفت که امپراطور انیدر وجودشان از م زیبه همه چ دیام یها در ادسا ماندند و درست زمان ان

ان ها  ياقامت گاه بعد 1917در اکتبر سال .  دیدر هم پاش زیالسلطنه بود ن بینا رزایسلطنت فرزندان عباس م بانیپشت

 یمیکه بخش عظ یبسپارد در حال ییبانک اروپا کیرا به  نهیام قچهخود و صندو يها ییکه قصد داشت دارامل. اروپا بود 

شوهرش گذاشته بود که با گرو گذاشتن ان ها  اریجنگ با مشروطه خواهان در اخت انیدر جر زیاز جواهرات خود را ن

.هم اوردفرا جانیبه اذربا رویاعزام ن يبتواند پول الزم برا یدر بانک شاه

کنترل کند به نوشته  قیو دق یکی یکیدور از چشم خدمه گشود تا اسناد ان را  یشب مهیصندوقچه را ن نهیکه ام یزمان در

 يبا ان باز دیکه با یاجر قرمز محراب و گنج نهیبه ارمگاه ام ياشاره ا. برخورد که مدت ها فکر او را به خود خواند  يا

و هزار تفنگ نو  دیخر یشیاتر دیکه اگر بتوان چند توپ جد دینال یم دامشاه که م یمحمد عل. را از نو شروع کرد 

خود را در  ییگفت حاضر است همه دارا یشجاعانه ملکه رو به رو شد که به او م شنهادیاست ناگهان با پ یحتم يروزیپ

و . خواهد بکند  یم چهول و سالح پ نیشاه با ا یدانست که محمد عل یملکه جهان نم... او بگذارد که بفروشد  اریاخت

 فانیداشت و در قصر نشسته بود نتوانست بر حر اریهمه امکانات را در اخت یگفت که شوهرش وقت یبه خود نم یحت

.به ترکمن صحرا بود يسفر شهیفقط در اند. تواند  یشود حاال چگونه م رهیچ

شاه مخلوع اسلحه بدهد که تاج و تخت از دست رفته را  بر خالف تصور ان ها نه که حاضر نبود به نیدر و هیروس ریسف

نفوذ  بیترت نیها بوده که به ا یسیفتح تهران کار انگل يکند که ماجرا یبه دست اورند بلکه حاضر نبود با ان ها همدل

بر اساس .  میها دار یسیبا انگل يگفت که ما قرارداد تازه ا یمخلوع م اهبه ش ریسف. پاك کرده اند  رانیروس ها را در ا
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.میدست بزن يبدون کسب نظر موافق لندن به کار میتوان یان قرار داد نم

فرزند او هنوز شاه بود  وقتی –را  رانیبا هم توافق کرده اند که ا سیشاه مخلوع از تصور ان که روس و انگل یعل محمد

 شاز جمله عموهای –شاهزادگان معتبر  گریبرادران خود و د يبرا یامیو در پ دیلرز یخود قسمت کنند بر خود م نبی –

ها و  رویگذرانند از ان ها خواست ن یم یمجلل یاز کشور زندگ ردهدر فرنگستان با ثروت فراوان خارج ک که همگی –

 نیتر ریجواب ظل السلطان پ.  دیایب رانیبر سر ا ییبال نیهم بگذارند و مانع از ان شوند که چن يخود را رو يها  ییدارا

 ستیبه پول ن يازیباشد ن یضرا] انگلستان [  یجنوب هیاگر همسا: (( بود  نیشاهزاده قاجار ا نیو بانفوذ تر نیندترثروتم

((.است دهیفا یها همه ب نینباشد ا یواگر راض. 

 يبرا رانیخود را در داخل و خارج ا یداد فقط ملکه جهان بود که حاضر شد همه زندگ یپاسخ شاه مخلوع را نم یکس

 دیرویشرط دارم هر جا م کیگفت فقط  یم یوقت ژهیزن بود به و نیشاه واقعا شرمسار ا یمحمد عل. کار صرف کند  نیا

.مهنم همراهم

.گفت یروح او از ان صندوقچه ازاد شده بود و در وجود ملکه جهان سخن م ایزنده شده بود  يگرید نهیام ییگو

کرد از باکو سوار  یم یمعرف يبغداد لیرا حاج خل يکه و يا گذرنامه اشاه ب یبود که محمد عل شیدر پ يسرد زمستان

. کرده بود  یان را ط دینوم ای دواریکه بار ها ام يریمس. شد و کنار بندر ترکمن فرود امد  ياجاره ا یکشت کیبر 

شعاع السلطنه و . ند خبر ورود او دورش گرد امد دنیها با شن دالاز ترکمنان و طرفداران استبداد و فئو یجمع دهینرس

بود که مجلس و دولت  نیا دیام. گرد اوردند  يهر کدام دسته ا دندیرس گرید يساالر الدوله برادرانش هم از راه ها

.ندیسال به ستوه امده بودند به حرکت ا کیان  یکه از هرج و مرج و نابسامان يتازه و مرد

 يملکه جهان هم با نوشتن نامه ا. و مازندران را فتح کرد  النیترکمنت استر اباد گ يصحرا یشاه به اسان یعل محمد

.به جوش امد یقراباغ یاغیطمع  گید. کرد  جانیصمد خان شجاع الدوله را مسئول امالك خود در اذربا

شاه و  یسر محمد عل يگذاشته برا يخواهان و مشروطه طلبان اختالف ها را به کنار يناگهان ازاد... در تهران  اما
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 پرمی یبه فرمانده يامکان ان را فراهم اورد که لشکر مجهز ییکایو شوستر امر. کردند  نییتع یکالن زهیادرانش جابر

شاه مخلوع  یبود که به مرکز فرمانده يخبر نگران کننده ا نیا.  ودش یمقابله با شاه مخلوع و برادرانش راه يخان برا

ان فقط از  هیکرد که شب يرفته بود ملکه جهان کار التیا انیبه م شاه یکه محمد عل یدر زمان.  دیدر خواجه نفس رس

 ریعشا يوسااز ر یکیملکه با کمک . دشمن تاخت  انیتنه به م کیسر زده بود که در زمان محاصره اصفهان  نهیام

جدا شد و با نام گرفته بود از شوهرش  یرا به زن) شاه  یدختر خاله محمد عل(  ریکب ریکه نزهت الدوله نوه ام جانیاذربا

دامغان دفن است و  نیدر حکومت نش ایدر قلعه سمنان و  نهیپنداشت ام یاو م. و لباس مبدل به سمنان و دامغان رفت 

غلط او را به  ینشان کی. کجاست  نهیکه گور ام ابدیتا در دیقلعه کوش سالخوردگانو  رانیپ ياریشد به  دیچون نوم

که دانست برادر زاده شاهزاده است او را  وقتی –قصر ظل السلطان  –باغ نو اصفهان در  یاصفهان کشاند و سر انجام زن

ان مرد به او . است  دهیچشم د بهرا  رزایالسلطنه عباس م بیاز صد سال دارد و نا شیگفت ب ینزد پدر خود برد که م

.ترکمن از جهان رفت جیدر کنار خل نهیکه ام دهیگفت که از پدر خود شن

مراوه تپه  کیحاصل اما خطر ناك به ترکمن صحرا برگشت و در نزد یروز سفر ب 40ملکه چهان بعد از  بیتتر نیا به

 يرمردیپ.  ياق تقا: ترکمن ها بود  ارتگاهیقرار داشت و ز يشاه نشان دادند که در بقعه ا یرا به او و محمد عل يگور

:که جهان گفتبه مل اشتکه به دست د یچوب دست یکیمو به بار دیترکمن و سف

؟ يدنبال چه امده ا.  ستیقدت بلند ن یول

:انگشت بر لبان خود گذاشت و گفت رمردیپ دیامد لب بگشا ملکه

...ایستاره ها مراوه تپه را نشان دادند ب یوقت

 انهیدر م یزن. بلند  يها شیتنگ و ر يپوست و چشم ها يبه دور بر انداخت همه ترکمن بودند با ان کاله ها ینگاه

چطور او شبانه تنها به . فروشند  یم وهیو در بازار خ دندیدزد یگفتند ترکمنان زنان را م یم. ملکه وحشت کرد . نبود 

مرا  یدر سر دارد ول گرید ییشوهرم هوا. ام  امدهیجا ن نیکار به ا نیمه يبا خود گفت مگر برا یول.  دیجمع ا نیا انیم
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.جا کشانده است نینامه به ا تیوص

که افتاب برامد بر  یخود گذاشت و در ان نوشت که اگر تا موقع يدر جا یادداشتیگذشته بود که ملکه  مهیاز ن شب

دانست  یبود که خود نم یبیغر یماجراجوئ. نشست و رفت  يو بر پشت قاطر يبه اق تقا ندیاینگشت به سراغش ب

.چطور به ان تن داده است

ملکه بلند شد و به راه افتاد و  دنیبا د. نشسته بود  یدر دست منتظر او بر لب سنگ یسمرد با فانو ریپ يمزار اق تقا جلو

 رمردیدر ان جا پ. جان بود  مهیکه شب قبل مردم در کناره مقبره کاشته بودند ن ییهنوز شمع ها. رفتند به داخل مقبره 

:به ملکه گفت

؟ یکاش کدام

:داد افتاد و پاسخش نهینامه ام تیوص ادیبه  ملکه

.اول سبز بعد قرمز یعنی سبز

بود  هیشب شتریکه به مناجات ب ییکالم بوده به صدا نیشده است انگار که هزاران سال منتظر ا يمرد انگار معجزه ا ریپ

کرد فقط  یداشت کمکش نم ادیکه به  یدانست و ان مقدار ترک ینم یملکه ترکمن. شروع کرد به سخن گفتن رو به قبر 

مرد دائم نام او را تکرار  ریپ.  یاست با نام مختومقل یجا گور کس نیکه ا دیفهم یقدر م نیا.  دیفهم یرا م يگاه کلمه ا

که درست  دیفانوس را جلو برد و ملکه د. ان بود  يرو یقبر بود بلند کرد سنگ يرا که رو يپاره ا میو بعد گل. کرد  یم

بود که  یحالت.  ختیریهم م یخواند اشک یکه فاتحه م یر حالو مرد د. شاعر است  یحدس زده ان جا گور مختومقل

نامعلوم خود  ندهیو غربت و ا يدربدر یاز اثر خوف از زندگ دیبه چشم اورد که شا یملکه را هم به تاثر انداخت و اشک

.و خانواده اش بود

بزرگ او بوده است و بر اساس پدر ینام دارد و مختومقل شانیگفت که قره ا شیبرا رمردیپ. شفاف شد  زیهمه چ بعد

بر ) که بعد ها گرفت  یزن محبوب او و نه زن قزاق( از اورازگل  یسال خانواده مختومقل 150 نیکه در همه ا یتیروا
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سراغ  يو در اق تقا ستیکه مهتاب ن دیا یکه م یدر شب قدبوده اند بلند  یاز جدشان در انتظار خانم ياساس شعر

گفت فانوس را باال گرفته بود و با  یملکه م يرا برا تیحکا نیا یوقت رمردیپ. د گرفت سبز و قرمز را خواه یکاش

 یم یبه نظرش خال. نامعلوم  کیملکه وحشت زده بود در انتظار . کرد  یم یقرمز را خال یکاش کیدور  يکهنه ا يچاقو

.دیسخن بگو رمردیپ نیا اشد و چطور جذب شد تا ب دهیجا کش نینداشت که چطور به ا ادیو اصال به . امد 

کردند  شیجدا واریشد که به زحمت از د دایپ يان لوله ا ریقرمز را جا بردارد و در ز یمرد توانست کاش ریانجام پ سر

خواست لوله را باغز کند  یملکه م. و لوله را به ملکه داد . که ان را دوخته بودند  شیاز چرم سخت پوست گاوم يوله ا

سال ها  چیپدرم انا قل: ملکه گفت  يتوجه به کنجکاو یگذاشت ب یم ودخ يرا جا یمرد که داشت کاش ریپ. ممکن نبود 

:دیملکه نال. راز را به من سپرد  نیوقت مردن ا. چشم به راه بود 

د؟یاوردین رونیوقت ان را ب چیه

:و رو به مقبره گفت دیکش یو فقط اه دیبا دهان بدون دندان خند رمردیپ

روم تا اسوده در کنار تو  یو حاال م. امانت را به صاحبش سپردم . امرت را اطاعت کردم .  یمختومقل يا.  یمختومقل

:و شروع کردن به خواندن... خدا را شکر.  رمیبم

وقت يگلد یفتح سردار اوغل سور

دور ینکیزیس یبو دوران عال هین

دك دونمز ایترپنمزدر نیکم داغ

دور ینکیزیس یلیا یگوگلدن اهل موتی

از ان توست  یروزگار عال نیا/  دیکن وقت ان رس امیخان ق یپسر فتحعل يا: خواند  یمرد م ریدانست که پ یملکه م و

/و گوگالن در کنار توست موتی لیا/ استوار  ایبه مانند کوه مقاوم و چون در/ 

که محمد  دینند خود را به چادر رساند و داز ان که ستاره ها از دشت گذر ک شیو پ دیقاطر پر يخواب زده بر رو ملکه
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.  دیدر گلو خشک شیصدا یبزند ول ادیملکه امد فر دنیبه د. است  ستادهیا یشاه نگران با لباس خواب در مهتاب یعل

استوار به اتاق  يملکه با گام ها. کرد  یم مانیرا از اعتراض پش تهدر چهره و رفتار ان زن بود که شاه بخت برگش يزیچ

 لهیرا بر ان گسترد و رفت تا وس یپهن کرد و ان را لوله چرم نیزم يشال ترکمن را رو. را روشن کرد  یمردنگ. رفت 

.خشک شده بود امیکه در گذر ا یچرم سخت.  دیکند و ان را بگشا دایپ يا

بودند  دهیکش نرویخود ب يها چیتفنگ را از رختخواب پ.  دندیبرون سر رس نچهیو ا موتیصبح سران گوگالن و  فردا

گرفته و  متیاز روس ها به غن شیبرد که دو دستگاه توپ را هم که سال ها پ یان ها پ يشاه به وفادار یمحمد عل یوقت.

خود  يبغداد لیکرد حاج خل یانچنان که گذرنامه اش حکم م ایشاه  یمحمد عل.  دندیکش رونیپنهان کرده بودند ب

.و با خود اورده بود دهیخر شیهشت دستگاه توپ مدرن از اتر

و خراسان  جانیاذربا ریو عشا التیسپاه خود شدند و شاه مخلوع در کار نامه نوشتن به سران ا شیان ها سر گرم ارا تا

به  یاز ترکمن و دو تفنگچ یزن مهیند کیملکه جهان با ))  سیحکومت غاصب نوکر انگل((  هیعل امیان ها به ق کیو تحر

نواده  نیکه به زبان فرنگان از ا نهیکه دران چرم سخت بود به خط ام ينامه ا. بسطام  يه به سوراه افتاد در جاده کنار

او و  يها یبا نشان. برکند  زیسبز را ن یخواست که کاش ینامه را به دقت خوانده م تیخود که پس از سال ها وص

.است در بسطام دیزیدر کنار مقبره با یدانست که کاش شانیقره ا ییراهنما

مقبره بود اطراف گور  داریکه سرا يرمردیجمع با کمک پ. نبود  یو اسان یبود و بدان سادگ ییغوغا دیزیمزار با در

سال ها در گنبد و مقبره  نیکه در طول ا یراتیدر تعم یعنی.  افتندین ینشان چیو ه ستندیرا به دقت نگر یبسطام دیزیبا

...هن از دست رفته بود ؟ اما نهیشده بود نشانه ام

در  یبار کاش نیا.  ستادیا یبه نماز م خیکه ش يدرست در نقطه ا. شد  دایپ دیزیدر محراب با یان شب کاش يفردا

. امد  رونیان را داده بود ب ینشان نهیکه ام یکرد و کنده شد و گنج یمقاومت شانیقره ا يقدمگاه محراب بود و با چاقو

.در داخل از ان چه در داخل ان بود خوب محافظت کرده بود چهك از ان اما خا. جعبه زنگ زده بود  امیدر گذر ا
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خبر شده اق  يعده ا. که گرد اورده بود در مبارك اباد بودند  یو ده ها تنگچ رزایم یجمع برگشتند محمد عل نیا یوقت

ان که تاج و تخت را دوباره به  دواریبود ام نهینامه ام تیاز وص یشاه مخلوع که وجودش تخلف. کردند  یم ریقلعه را تعم

 یدو روز بعد او سوار بر کشت. خواست برود  یداده بود م هیروح رییغباره ت کیملکه جهان که  یکند ول یتصاحب م

 يایدر. اطراف ان خانه ماست . اب بسته است  نینوشته بود سر نوشت ما به ا نهیروان شد که ام يایبر در ياجاره ا

.خزر

پنجم فصل

ملکه در ان . به ادسا برگشت  دیماجرا گذاشت و شش ماه بعد دلشکسته و نوم نیرا در ا دشیثروت ام رزایم یعل محمد

عمر را در ان جا  یانیپا ينمود که قصد دارد سال ها یم نیجا قصر را گسترده کرده بود و خانواده را گرد خود اورده چن

.سر کند

 رانیجنگ در ا نیدر استانه ا.  دیرس یبه سراسر جهان م بشید و اساول اروپا را به جان هم انداخته بو یجهان جنگ

.کرد یامور سلطنت را اداره م يالسلطنه ا بینا یتا ان زمان به جهت خردسال. احمد شاه را رسما به سلطنت رساندند 

جازه ندادند تا مدت را اشغال کرده بودند ا جانیاز هر سو اشغال شد و روس ها که اذربا رانیا یاز اثر جنگ جهان اگر

ساکن شود در  جانچنان که معمول قاجار بود در اذربای –فرزند کوچک ملکه جهان  – عهدیول رزایها محمد حسن م

.بودند یفروپاش الدر ح رانیهم جوار ا يدو امپراطور یو عثمان هیعوض روس

قصر  واریبه د يه بودند ناگهان گلوله ادر قصر خود در ادسا خفت یدچار افسردگ رزایم یکه ملکه و محمد عل یشب مهین

ها همه اطراف  کیدر مقامات برابر بلشو يتزار هیروس يبازمانده ها نیاخر.  ختیبه هم ر زیخورد و به دنبال ان همه چ

. کنند  یدر ان جا زندگ گریتوانست د ینم يدیتبع یسلطنت نکرده بودند که خاندا یجنگ ریرا درگ هیخاك روس

و در  ندیرا ترك گو هایبگذرند و خانه بزرگ بلوار فرانسو زیرد ادسا شدند ان ها ناچار شدند از همه چها که وا کیبلشو
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. امان داشتند  یلسه چهار سا زیاما در ان جا ن. کنار بسفر اجاره کنند  یسلطنت عثمان ياز اعضا یکیاز  ياستانبول قصر

در سان . رفتند  ایتالیبار به ا نیا. داد  يان ها را فرار گریکمال اتا تورك بار د یجوان به سر کردگ يانقالب ترك ها

قزاق داشت ارام ارام تومار سلطنت  کی رانیزمان در ا نیشدند و در هم یامپراطور عثمان نیاخر هیرمو ان ها همسا

 يجهان و اعضاو در ماه رمضان که ملکه  اوردیشاه تاب ن یزمان بود که محمد عل نیدر هم و.  دیچیپ یقاجار را در هم م

.خانواده اش روزه بودند شاه مخلوع چشم از جهان بست

جنازه  ينفر 30 - 20با حضور  یپاشا سلطان مخلوع عثمان دیبود و عبد الحم رانیا یشاه پسرش که هنوز شاه قانون احمد

را به کربال بردند تا کنار کردند و جنازه اش  عییرا باعث شده بود تش نهیام راثیرا که سقوط قاجار و به باد دادن م يفرد

.شاه دفن شود نیپدرش مظفر الد

در ان  نهیاخر بار ام. داشت  یان امادگ يفرو رفت که برا يبه محض ان که جنازه شوهرش را دفن کرد در جلد ملکه

پسر چاق و راحت طلبش دارد  دانستیاو م. به حرکت کرد  بیرا ترغ يگذاشته بود و شیبرا دیزیچه در محراب با

.دهد یسلطنت را از دست م

از حرکت  شیپ.  ردیامد خود به عهده گ یرا که از فرزندش بر نم يشود و کار رانیا یقصد داشت به سرعت راه ملکه

 یاماده اند تا در برابر ان قزاق سواد کوه زین التیو ا ریبود که عشا افتهیحسن مدرس را خوانده و خبر  دینامه س

رفت و چون  رانیا يراست به محل کونسلگر کی دید یم نهیام شخود را در نق گریجهان که ددر بغداد ملکه .  ستندیبا

ان شهر ها با  میمق عهیش يرفت تا نظر علما قتیشد در حق نیکربال و کاظم یراه یارتیز يهمراهان را جا داد خود برا

خود  وچکک يو بنه بسته بود بچه ها شود بار رانیمرز ا یراه شیکه قصد داشت فردا یشب مهیاما ن. خبر شود که شد 

 يداشت که با سر و صدا از خواب بر خاست عده ا ییبه تنها يها سپرده قصد سفر مهرا به ندی – دیمحمود مج جهخدی –

کردند که ملکه خود  یم يو زار هیبچه ها وزنان گر.  ختندیر یم رونیبا خشونت اثاث او را ب ختهیبه درون ساختمان ر

قاجار  میموسسان که سردار سپه بر پا داشته بود رژِ یمجلس قالب کی رانیدر ا.  دیداخت و تازه خبر را شنان انیرا به م
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بودند تا همان  ختهیبه دستور تهران ر يکارکنان کنسولگر. را منقرض کرده امور سلطنت را به سردار سپه سپرده بود 

را از کاخ گلستان  عهدیول رزایمشکل بار و بنه محمد حسن  نیبه هم زیدر تهران ن. کنند  رونیشبانه ان ها را از محل ب

.ونددیدر راه بود که به جمع اوارگان بپ زیو او ن ختندیر یم رونیب

را که کنار  شانیجمع پر نیفرستاده و ا ییها لیکه ملکه به دربار فرستاد اتومب يعراق در پاسخ نامه ا یسلطنت دولت

در خارج از بغداد  يها و بقچه ها نشسته بودند به قصر چیان ها و رختخواب پچمد انیدر م يجلو کنسولگر ابانیخ

حفظ روابط با  يکه وجود ان ها را برا ابدی یخالص یماموران عراق هبار نگا ریان که از  يماه بعد ملکه برا. منتقل کرد 

.فکر کند نهیام راثیاده اش و مخانو ندهیدر کنار دجله اجاره کرد تا به ا يقصر دندید یمزاحم م رانیدولت تازه ا

ان چه  يرفت و برا رانیبه ا دیگفت با یکرد در درون او بود که م یم تیان را تقو نهیام يایکه جعبه وصا یاحساس

.  فتدیتوانست از مردان خانواده جلو ب یزن نم کیبود که او به عنوان  نیمشکل ا نیبزرگتر.  دیاست جنگ یدنیجنگ

. داد  یاز خود نشان نم راثیم نیبر سر ا دنیبه جنگ يا قهوارث تاج و تخت قاجار بود عال نیراحمد شاه پسرش که اخ

گاه از طرف هزاران نفر خانواده قاجار نوادگان . کرد  یم ینیبار بر دوشش سنگ نیشاه هم تا بود ا یشوهرش محمد عل

ادر قاجار نبوده تاج و تخت را از دست داده استچون از م) شاه  یمحمد عل( شد که او  یفرستاده م غامیاو پ يبرا نهیام

.

اصال  مارشیپسر چاق و ب یتواندبه مبارزه ادامه دهد ول یشاه راحت تر م یپنداشت پس از مرگ محمد عل یم ملکه

.اماده خطر نبود

 ستادهیا نهیسکه در حضور او دست به  یسابق اجازه مالقات خواست و در حال انیاز دربار یکیدر بغداد بود که  ملکه

 ياز قصر ها یکیو در  دیایب رانیساالنه به ا يمقرر افتیکرد که با در یم شنهادیرضا خان به ملکه پ. بود خبر را رساند 

زمان دو پسر  نیدر ا. بپردازند  لیاروپا به تحص یدر مدارس عال)  دیمحمود و مج( منزل کند ودو پسرش  یسلطنت

.ر اروپا بودندد) سابق  عهدیشاه و ول( بزرگ او 
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:جهان در پاسخ فقط گفت ملکه

راحت و  یزندگ دییاز قول من بگو. دهم  یافتخار را به او نم نیمن ا. نه . شود  تیدارد که تثب ازیدانم ان قزاق ن یم

.ببرم انیان را پا دیبر دوش دارم که با يا فهیکنم و در مقابل وظ یرا رد م يمقرر

درگذشت ملکه ))  یی ينو((  ییکایامر مارستانیو در ب سیرضا شاه در پار يز تاجگذاراحمد شاه سه سال بعد ا یوقت

.او امده بود نیبه بال روتیاقامتگاهش در ب نیبود که از اخر يچند روز

به پا کرده  یونیپسرك چاق و ترسو جدا شد ان چنان ش نیدر تهران از ا هیتن داد و از سفارت روس دیکه به تبع يروز

 يو پنج سال چنان محکم شده بود که صدا ستیاما حاالب بعد از گذشت ب ستندیگریروس ها هم به تاثر او مبود که 

 یکه از ان سخن م يدر فرانسه بماند در انتظار روز رفتگ میتصم. نشد  دهیشن یی يسن نو مارستانیاش در ب هیگر

.افتد ریقزاق به ز نیا کهیروز . گفت 

.  یدورتر از خانه کنت دوزاگل یلیاز اشراف زادگان فرانسه بود نه خ یکیکه متعلق به  دیدر کنار سن خر یبزرگ باغ

در هر سال باغ سن کلو  یماه کیدانستند که  یم گانیباغ تمام خانواده را گرداورده بود و همسا نیدر ا.  نهیپدر ام

به  یارمگاه دو شاه اخر قاجار روضه خوان یماه که از کربال متول نیادر دهه اول  ژهیدر ماه محرم به و. است  اهپوشیس

را که در  انیرانیشد در ان ده روز تمام ا یظاهر نم ییملکه جهان که هرگز بدون حجاب در جا. فرستاد  یم سیپار

بود که  چنانان  عهدیول نیاخر رزایمحمد حسن م. نشاند  یالشهدا م دیس يکرد و به عزادار یبودند دعوت م سیپار

به باز گشت در  دیکرد و ام یم یاسیس يداشت مالقات ها یمرتبط نگه م رانیاو خود را با مسائل ا. ت خواس یمادر م

.دلش بود

مجموعه نداشت تا روز که بمباران  نیبا ا يمعمول مردم اروپا کار يها يجز گرفتار تلریاول و صعود ه یجهان جنگ

ملکه ارام چمدان ها را برداشت و بچه ها  یشده بودند ول همه متوحش. سن کلو افتاد  يهم رو یاغاز شد و بمب سیپار

 یشیدولت و. نبود  يدرد يبند رهیو ج یمارشال پتن جز قحط لتدر زمان دو. در سن الزار برد  یرا به اپارتمان کوچک
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.جواب ماند یب تلریخارجه ه ریرد کرد نامه او به وز سیبه سو سفریملکه جهان را برا  يتقاضا

بفرستد  يکرد و احتمال داشت به اردوگاه کار اجبار ریرا گشتاپو دستگ) هوشنگ دولو  ریام( در زاده او که برا يروز

او را خواست و به دست  ينوشت و ازاد سیپار یفرمانده المان يبرا يان که نشان دهد در قدرت است نامه ا يملکه برا

.اورد

به گزارش  ختندیها به باغ سن کلو ر کیبار هم چر کی سیپارازاد کردن  ينهضت مقاومت فرانسه برا تیاغاز فعال با

و باز ملکه بود که با تحکم ظاهر . دارند  يکنند که با المان ها همکار یم یزندگ يباغ افراد نیگفتند در ا یم گانیهمسا

.ها رفتند کیرچ. هستند  رانیا یشد که ان ها خاندان سلطنت اداوریگفت و  تلریبه ه ییشد و به زبان فرانسه ناسزا

 عهدیول رزایاز محمد حسن م. زن را به وجد اورد  ریپ گریبار د کی یالمان التیسقوط رضا شاه به جرم داشتن تما خبر

 هیعل يخود در مصاحبه ا. حرکت کند  رانیفورا به جانب ا یسیکه در لندن بود خواست که پس از مالقات با مقامات انگل

 یاسیس تیفعال يکه پول برا يروز يپول خواست و فردا رزایمحمد حسنم. گفت سخن  يسال حکومت غاصب پهلو 20

را اعالم دارد و مبارزه را اغاز کند  يسلطنت پسر پهلو ياعتبار یب یمصاحبه مطبوعات کیداشت و قرار بود در  افتیدر

.افتاد ابانیبود وقت برگشتن به خانه در خ همانیکمبر لند م ابانیدر خ يشب در خانه ا

کرد  یکوشش م هودهیگرفته بود و او ب انیپا یزندگ قتیبود در حق یهفتاد سالگ کیدر نزد گریملکه جهان که د يبرا

خارجه  ریوز دنیپاسخ ا.  اندیبنما رانیسلطنت ا يدر مورد نوه اش گفتگو کند و او را مناسب برا یسیبا مقامات انگل

 یفارس يانگلستان کلمه ا ییایدر يرویپرنس قاجار افسر ن: (( بود  شده ساده هیباره ته نیکه در ا یبه گزارش ایتانیبر

(( .ستین رانیدر ا يکار چیداند و مناسب ه ینم

 تختیرفت و پسرش را با کلنل فرانت به پا ایکه مهد عل یرفت و نه از راه یم نهیکه ام یملکه جهان نه از راه پس

.ز او خواسته استا نهیکرد ام یکند که احساس م يرساند نتوانست کار

رفت تا  یبار در مقام پادشاه به لندن م نینخست يهمان زمان که پسر رضا خان برا 1326در زمستان سال  يروز
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چشم از  دیسف یدر رختخواب نهیوارث ام نیباغ سن کلو اخر يساختمان مرکز نیکند در شاه نش تیسلطنت خود را تثب

.جهان فرو بست

نان داد  نهیام يدر چجهان زاده شد با نام خاتون و روزگار یکه زن یسال از زمان 250زمان  نیدر ا. بسته شد  يا پرونده

.گذشت یم

سوم کتاب

خواست در وجود فرزندانش به  یم. از ان زنده بماند که ماند  شیخواست ب یکه م نهیبه نام ام یقصه زن. شد  تمام

.خواهند یهمه م. حفظ شود  ادگارانشیر نبودش هم خواست د میاو . خواهند  یهمه م. ادامه دهد  یزندگ

ان چه بود که در لوله . االن کجاست  نهیصندوقچه ام. داشتم  ییتمام شد اما من هنوز سئوال ها گریاو ان چهار زن د قصه

 یکس ایامد کجاست ؟ چه بود در ان ؟ ا رونیب یبسطام دیزیکه از محراب با  يجعبه ا. شد  دایپ یبر مزار مختومقل يا

.دیمن پاسخ گو يهست که به سئوال ها

 انیساله پا ستیکابوس ب کیخود گفتم  شینشر پ يبرا ینیقصه را تمام کردم و دادم به حروف چ یوقت 1374 سال

:بود از راه دور است دایپ. شب تلفن به صدا در امد  يها مهیشب ن کی. نبود  نیاما چن. گرفت 

؟ الو

.یمن ام. خود شما هست ...  الو

 یبودم به نظر م دهیرا د))  یام(( که  یبعد از هفده سال از زمان. ماه بسته شده بود دوباره باز شد  کیپرونده که تازه  و

. بدون پاسخ ماند  بایدر بوزار تقر التشیسوال من در مورد رساله اش و تحص. است  یسال انهیکه خانم مسلط و م دیرس

:دیپرس

هستم ؟ یتیگ يم االن در کجاکه ه دیکن یم شهیاند
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:طعنه پاسخ دادم به

.دیاجالل حضور دار وروپیکنم که االن در  یم شهیاند

:که دیخند

.هستم شمیهم االن در کنار جاده ابر. است  نادرست

؟ کجا

شمیابر جاده

 یداشتم فکر م يدختر فرانسو نیکه از ا یبرد به مجموع اطالعات یم یتوپولف که مرا به المات يمایهفته بعد در هواپ دو

را از  یام یکه زندگ دیبه نظرم رس. بود  ییاشنا نیانگار که نه او باعث ا. از صحنه دور شده بود  نهیام گریکردم د

موسسه  ریاست که البد مد يفرانسو کیانداخته حاال او همسر  خیردر رشته تا التیتحص دیو شا قیصرافت ان تحق

 ایاو  یهنوز نام خانوادگ. دارد چهار ساله  يو چنان که گفت پسر. معامله دارد  يرکزم يایاست که با اس یبزرگ

و  کستانیسفر به قزاقستان تاج دیفرستاده بود تا بتوانم رواد میکه برا يفقط در دعوت نامه ا. دانستم  یشوهرش را نم

یکنم نام دعوت کننده ذکر شده بود ام افتیترکمنستان در

هم  دیویچقدر جالب که د.  دیویکه از دور شناخته شد به استقبالم امده بود و شوهرش د يلند قدفرودگاه خانم ب در

.کانیزد منتها با لهجه تاج یحرف م یفارس

که در دو طرف ان ساختمان  میگذشت ییها ابانیخ فیراند از رد یان را م يکه راننده ا یبزرگ ییکایامر لیاتومب در

 اقیبا همان سبک و س زیشده بودند ن يو باز ساز ریکه تعم یبعض یبود حت دهیصف کش نیدوران استال ادگاری ییها

 ابانیبه خ هیبزرگ شب ییالیو يبود نو ساز با خانه ها یابانیکه خانه ان ها در ان قرار داشت که خ يجز در محله ا. بودند 

نفت و  ياز دکل ها ییخانه نشانه ها ییرایدر اتاق پذ. چند ساله ساخته شده است  نیبود که در هم دایپ.  سیفوش پار

معاف  دیوید غلدرباره ش دنیشد که مرا از پرس یم دهینفت د شگاهیپاال کیماکت  یو حت يحفار يها نیابزار و ماش
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.کرد یم

 ییبود و چند مجسمه کوچک طال ییرایمجلل سالن پذ نیتریو يرو ییطال ییتکه سنگ براق با رگه ها کیحال  نیع اما

: (دیویاز د(  دمیبه نفت نداشت پرس یبطکه ر

نفت است ؟ نهیشما در زم کار

:کرد يزیام طنتیاز گوشه اتاق خنده ش یام

!نخست پرسش

:نگاه کردم که گفت دیویندادم و به د جوابش

.میگو یدر رفت همه را باز م یخستگ یوقت

:گفتم

.همه مجهول دوربرمان وجود داشته باشد نیه ادهد ک یشغل من اجازه نم.  دییلطفا زود تر باز بگو پس

که در کف ان کار  ییکه در ان بود و پرژکتور ها یان با اب صاف یکه استخر اب یخانه بزگ وانیبعد نشسته در ا یساعت

 شیاهل خانه صدا گریان چنان که شوهرش و د ایا(  یکرد که بود ام یصاف را مطبوع تر از ان م يگذاشته شده بود هوا

 کی. کرد  مینده به خوارزم بخارا سمرقند مرو و عشق اباد سفر خواهیا يگفت که در روز ها میبرا)  ایکردند مادول یم

.يمرکز يایتور دور اس

بزرگ  نیدر عناو. دادند  تجن می –افتاده بود خبر از افتتاح خط اهن سرخس  يا شهیش زیم يکه رو ییها روزنامه

و تمام  هیجمهور ترک سییر رلیدم مانیسل رانیجمهور ا سییر یرفسنجان یهاشم يقااز ا ییصفحه اول ان ها عکس ها

بزرگ صفحه اول همه درباره  تریت. کرد  یترجمه م میرا برا یمحل يروزنامه ها دیوید. جمهوران منطقه بود  سییر

که پر  دیشد فهم یم دیوید یفکس و مکالمات تلفن ياز زنگ مدام تلفن و امد و رفت ها صدا. بود  شمیجاده ابر يایاح

.باشم طیمح نیکردم که قرار است در ا یفکر م يمن به دو هفته ا. کار است و اهل تجارت 
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را صدا کرد  ایترکمن خواست که تلفن ها را به او وصل نکنند و مادول شخدمتیاز پ دیویبود که د دهیرنگ هوا نپر هنوز

.نام صدا کنم نیرا با ا یمن هنوز عادت نکرده بودم که ام. 

کرده  نیصحنه را با هم تمر نیانگار ا.  میکاناپه و ان دو رو به رو کیشب شد من نشسته بودم لبه  یبعد وقت یساعت

.ان سکته کند یناگهان دنینقل کنند که ممکن بود از شن یکس يرا ارام ارام برا ییخواستند ماجرا یبودند و م

:شروع کرد ایمادول اول

.نخواندم خیبوزار درس تار وقت در چیه من

را خراب  طیمح یدروغ نیبهتر است با چن دمیمطمئن بودم د میخواستم بگو یم. ضربه بود  نیاول نیا دیرس ینظر م به

:ادامه داد. نکنم 

–روانش شاد –بانو بود  نیفکر مه نیا

:دمیپرس

که چه بشود ؟ خب

:جواب داد دیویجا را د نیا

.ستیبداند ک دیالبد ادم با ياول از هر کار. هستند  یستند که کدان یم دیها با نیا

؟ دیدانست ینم مگر

:جواب داد ایمادول

از  شیپ یو حت میایب ایقبل از ان که به دن یهستم که زمان یرانیخانواده ا کیدانستم که از  یمن فقط م. راستش نه .  نه

.سلطنت داشته اند رانیتولد مادرم در ا

:دمیکش ادیفر بایاز حدقه درامده تقرچشمان  با

...خانواده کیشما از  دی؟ ببخش تو
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:کرد شنهادیپ دیوید

.شاه بوده اند نیمظفر الد يهم پدر و هم مادر ما نوه ها.  یبهتر است از اول شروع کن.  زمیعز

دو شما ؟ هر

:دیخند دیوید

.اما قرارش گذاشته شده بود میهنوز ازدواج نکرده بود دیدیرا د ایالبته ان موقع که شما مادول. هر دو ما  بله

؟ يکرد یمعرف یپس تو چا خودت را ام)  دمیپرس ایرو به مادول... (  نهیام یمیسنت قد همان

...نهیام. من همان است  یاصل اسم

؟ نهیام

.یکردند ام میو از همان اول صدا یبل

.از ان باز شد يگریکننده بود اما هر روز بخش د جیگ شیگفتگو اغاز شد در ابتدا نیکه با ا ییماجرا

.  یسبز و جنگل میدرکنار بحر خزر رفت يکرد به منطقه ا یهم ان را اسکورت م یلیکه اتومب یژاپن پیج کیبعد با  روز

 يکه انتهابرد  یم يبود و راه به رودخانه ا دهیمتر ها جنگل را بر لویتا ک یبزرگ معدن ساتیتاس کیان جا . النیمثل گ

.منزلگاه ما بود نیاول نیا. رفتند  یجلو تر از ما م هبود همراهانمان مسلح بودند و گهگا يدره جار

 رونیب يو صبح روز بعد به منطقه ا میمنزل کرد یمیهتل قد کیبخارا در  دیدر شهر جد.  میروز بعد عازم بخارا شد و

است  نهیامیکه از ساخته ها  نیخان نقش بسته بود دانستن ا یفتحعلان نام  بهیکه چون در کت يمسجد.  میدیاز بخارا رس

.مودن یدر بخارا بود چندان مشکل نم زیچند ن کیکه 

بود و درباره  دهیازبک ها خر نیکه او در سر زم ییمعدن طال. حضور داشت  نهیدور ودراز همه جا ام نیچن يسفر در

. شد  یعامل ان محسوب م ریمد دیویبود که د تیمشغول به فعال یکتدر ان جا شر نکیا. گفتگو کرد  ریاش با پطر کب

 يگذار هیکه در منطقه مشغول سرما يفرانسو کی عنوانرا به  دیوید میکه از ان عبور کرد يدر تمام سه جمهور
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موسسه جز ان چند . کردم  یرا جستجو م نهیام يان ها در کار خود بودند و من رد پا. گرفتند  یم لیاست تحو یمیعظ

 ردر کا یو ژآپن يفرانسو یسیانگل ییکایجا در جا موسسات امر) بود  یام دیو شا(  دیویکه متعلق به د یو معدن ینفت

در کنار  یحت. کار  يبودند برا ختهیهمه ر. بود  یجهان يدار هیسرما يالدورادو ییگو يمرکز يایمنطقه اس. بودند 

 يموسسه کشاورز کیشد که نشان  یم دهید یکرد عالمت یرا سبز م امد و هکتار ها ینو م يکه از بخارا یکانال

.بود ییکایامر

از سمرقند و  يداریرفت تا منتظر ما بماند که بعد از د یامد و او م یپسرشان از فرانسه م. راه از ما جدا شد  انهیدر م یام

راحت تر  دیوید ریمس نیو در ا.  شانیصاد ااقت يامپراطور یکه مرکز ان ها بود و کرس میگشتیبر م یعشق اباد به المات

.من پاسخ گفت یکردم به سوال اصل یاز ان که فکر م

کجاست ؟ نهینامه و اسناد ام تیجعبه وص

ما ؟ شیپ

به امانت  سیصندوق بانک در سو کیباز گفت که اصل ان در  نمیبودم ان را بب لیکه ما دیمن را د جانیه یووقت

.ن در خانه استا ریتصاو یگذاشته شده ول

 ییدست نخورده سمرقند که گو يها ییبایز. شود  یو همه مشکالت عالم حل م نمیفقط مانده بود تا ان اسناد را بب انگار

نداشته است چنانم  يبه ان کار سمیرومانف ها و هفتاد سال کمون ياصال امپراطور ییهمان بود که در دوران حافظ و گو

 ونیزیشب در تلو. بود  واریبر در و د رانیمختلف از جمله ا يها شوراباد هنوز پرچم کدر عشق .  ستیبا ینکرد که م

. است  یحادثه بزرگ نیگفت ا یم دیوید. شد  یجمهوران پخش م سییر يافتتاح خط اهن و نطق ها لمیهنوز ف

:همه خوشحالند گفتم. شود  یسرنوشت منطقه عوض م

ها ییکایاز امر ریغ

:که دیخند
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.اورند یخودشان نم يبه رو یم خوشحالند ولها ه ان

:ادامه داد و

 گریراه د نیرود با ا یگرم م يبه اب ها يمرکز يایاست که از اس یراه نیو مطمئن تر نیکوتاه تر نیتر یمنطق رانیا

.ردیگ یجلو رشد منطقه را نم زیچ چیه

:گفتم

شما ؟ و

:که دیخند

.دهم باش ایبگذار مادول میگو یم تیبرا

خود  يانگار او بود که از دلهره ها نهینامه ام تیاز وص ییعکس ها دنیشب با د نیکتابخانه بزرگ خانه ان ها اخر در

 ينامه ها.  ياسناد معامالت تجار. زنانه و مرتب . کردم  یخطش هم همان طور که تصور م. در نظرم بود . نوشت  یم

اش با اثر  یاسینامه س تیاز همه مهم تر وص.  زابتیدختر ملکه ال ودوروایف از یینامه ها.  ریکب نیکاتر ينامه ها. ولتر 

از  ياثر چیه یب... شاه  نیشاه مظفر الد نیالسلطنه محمد شاه ناصر الد بیشاه نا یخون و مهر اغا محمد خان و فتحعل

.روشن ملکه جهان ياما در کنار ان امضا... شاه و پسرش  یمحمد عل

:نوشته بود نهینبود که ام نیتر از ا بیمجموعه عج نیبخش از ا چیه و

 ایاح شمیجاده ابر.  ایدر قلب اس. اطراف است  نیما در ا یزندگ. مازندران حوضچه ماست  يایدر. من بدانند  فرزندان

اهل بر ما که  رانیفالت ا. خواهد بود  ایهر کس ان را داشته باشد رهبر دن. شود  یم ایقلب دن ایدر نیشود و ا یم

صد سال . شود  یبکشند کار سلطنت قجر ها تمام م ریمرا اهل کو اناز فرزند یکیکه  يروز. کند  ینم ییبقا مییایدر

جا  نیدر ا زیطال نفت اب جنگل گندم همه چ. شوم  یم داریمازندران ب يایدر نیپس از ان است که من از کنار هم

...میرو یمن دوباره م. هست 
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به همان عزم و  یمن ول یرانیکنتس ا نهیبود که ام ينه به ان باال بلند کردمینگاه م یخواندم به ام یجمالت را م نیا یوقت

خودش  میبگو يزیامدم چ...  کیو بار يخاکستر ایسبز  یرا وارد اتاق کرد با چشمان شیپسر کوچولو یوقت. اراده 

:بدون لهجه گفت یدستش را جلو اورد و به فارس

.هستم یفتحعل من

شهر  کیدر  یزن بلند باال شرق یبود نقاش واریبه د یبزرگ ریتصو. رفت  یم نییاب دهانم به زحمت پا. او دست دادم  با

.مرد ترکمن کیاز  يگرید یو نقاش. مازارن  ابانیدر خ دیشا. سیپار دیشا ییاروپا

به  یبه فرانسه و بعض یبعض يهلندبه  یاز ده ها برگ سهام با اعداد بزرگ که با دست نوشته شده بود بعض يریتصاو

.نهاده بود نانیا يبرا نهیداشت که ام ینشان از ثروت یروس

که  يصد سال بعد از ان روز که مرد کیاست درست  يالدیم 1996اخر وقت خواب با خود محاسبه کردم امسال  شب

در  نهیکه ام بیازان خواب عج يگریش دو برگشتم به بخ. شاه را ترور کرد  نیناصر الد)  یرضا کرمان رزایم(  ریاز کو

نگاهش کردم . صندوقچه اش بود  يکاغذ ها نیب درمشتاق  شیبود و شرح انب ه خط درو دهیاز مرگ د شیلحظاتپ

و فقط خانبابا  يبر تخت نشسته بود) اغا محمد خان ( را و تو  ندهیو ا دمید گریبار د کیام را  یهمه زندگ: (( نوشته بود 

. سوزاند  راجواهرات . قصر ها را سوزاند . در گرفت  یخانه من اتش کینزد...  سیپار.  دمید یبیعج زیاما چ. با تو بود 

به خانه تو اغا محمد  دیگذشت تا رس انوسیاتش همه جا قصر ها را سوزاند از دو اق نیسوختند و ا یفقط مردم عوام نم

خواستند از اتش  یم. همه لباس سلطنت به بر داشتند  یشتچقدر شلوغ بود هزاران بچه دا! خان  یو تو فتحعل! خان 

بلند . خان در دستش بود  میکر ریشمش. گذاشت بچه ها بسوزند  یبست و م یاز نوکر ها در ا را م یکی یبگذرند ول

 یو بتاج  یمثل عوام ب دمیرا د تیبچه ها!  یفتحعل... را شست  زیو همه چ دیبار یو باران کیب دریح یقامت مثل جوان

 یبچه بودم و م.  دمیو خودم را د... دادند  یالشهدا گوش م دیباغ سبز و به روضه س نیزم يجواهر نشسته بودند رو

(( ...گرید یدادند به طرف یکه همه نشانم م ینه به طرف دمیدو
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ساختمان در  نیدر هم نکیبود که ا نهیام نیسال بود و انگار ا ستیدو نیا خیکاغذ را خواندم انگار تار نیا يبار چند

.خفته بود یدر کنار شوهرش و کنار پسرش فتحعل یاتاق

 وارید ییاروپا کیش يبا لباس ها یبا چادر زنان یزنان دهیخر يبا سوغات ها یمسافران. شلوغ  یدر فرودگاه المات صبح

قطره  کید که در دل ان کر هیمکعب شفاف به من هد کیمحبت را کرد  نیاخر دیوید.  ییکایامر يکاالها یپر از اگه

و )) خزر  يایقطره نفت شرق در نیاول: (( او نوشته شده بود  هکنارش و در کنار عالمت موسس. زد  ینفت برق م اهیس

))  شمیجاده ابر:  ندهیجهان ا: (( ازبک ها که بر بدنه ان حک شده بود  نیقطعه سنگ زرك دار از معدن طال سرزم کی

.نه باشد در تهران: م بازش کنم گفت داد امد يهم بسته ا یو ام

.کرد یبلند گو مسافران توپولف صدا م. کردم  یخداحافظ و

دارید دیام به

دیوید دارید دیام به

...ما دیببخش...  یام دارید دیام به

.ایبگو مهد عل همان

.بودم دهیچرا نفهم.  ایمهد عل...  ایمهد عل...  ایخود تکرار کردم مادول با

مهد  نیا هیهد...  نهیام يایمازندران در يایگسترده در یشد اب دایخزر پ يایدر ياوج که گرفت پس از لحظه ا مایهواپ

  .اشنا يبا بو... بزرگ و رنگارنگ  یشال یشال ترکمن. را باز کردم  ایعل

  

  انیپا
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