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  تــعرفــلهاي مـــــگ
  نامرد شده رحمه هیعل یعل حضرت ارتیدر ز کهیشخص تیحکا            

  :دوستان عزیز وخواننده گان محترم 
 يداربنام نظام با هیارسرمایتجاربس کی فیکه ده ها سال قبل از امروزدرشهرمزارشر دنیگویم

 کهعنایت فرموده بود  وسفندوگ گاو ، ،بز ء  بتعداد بیشمارکه خداوند بزرگ وجود داشته 
در بین مردمان سرمایه دار والیت مزار شریف از شهرت خاصی برخوردار بوده و  موصوف

 گوسفندگاو ء ویا  کدانهیو ربرنجیبدون وقفه  بمقدارچند سدر شبهاي جمعه  بطور همیشه
 د کهنمویم راتیخ فیشرمزارروضه  یدرنواح ناتیخداوندج وبنام سرورکا يبرضا  خودرا

تااز جمله چند  خواهدیدلم م میگوید که امروز آشبزخود  به  يجمعه نظام با يازشبها یکیدر
آشبزگفت  یمنما وخیرات کشیدهمه هم به دستان خود آنرا کید کدیک برنج پخته شده ی

   .آشپزي گیرید این شما واین هم کفدار اریاختچرا نی  بادارجان که
 شیبرنج راازباال هاي گید یکی از سرپوش اشتي باشوق وعالقه خاصیکه دنظام با شخص 

و  ساختی م وانهیآدم را د به اصطالح آن فرانوزع ء عنبر ءعطرمشگ  يبودورساخته که 
 نیبدنش ازب يها يسال که به اثر تابش آفتاب تمامآ مو سگ کهن کنان ی کشیدن اثنايدر

هاي استخوان  نان وی آمده وطالب کم شیپ آهسته ، آهسته شدهیلچ معلوم م یوبکل  رفته
 گفته متاسفانه که همان  ی، کچ یکچ ي چندین مراتبه آنرانظام با که شخصشده گوشت 
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ر دست یگفک ان همابنظام باي  نزدیک دیک برنج دور نمیرفت  وشخصسگ گرسنه از 
که با وارد شدن چنین ضربه سیل  ش حواله نمودهسر محکم درفرقاش یک ضربه  داشته

با عالمی نامیدي و شدهسرا زیر بمانند دانه هاي مروارید ک بیچارهآن س  اشک در چشمان
هار طرف چ  زدهچون ، چون  خون هم جریان داشت واز شدت دردش درحالیکه ازفرق سر

از با رگاه چنین معلوم میشد که آن سگ بیچاره زخمی را طواف مینموده وروضه مبارك 
  .بود جزا براي شخصی نظام باي طا لب  جوعادل   خداوند بزرگ

برنج را بدستان خود توزیع نموده بود وبه  که دیگی يشخص نظام با !صـورت بـه هـر 
قبل از استراحت شدن میخواست   شب اصطالح  از دست خوشی زیاد در پهراهن جا نشده و

میگراید وازاین بابت  شودکه دفعتآنیروي شهوانی اوبه ضعفهم بستر خود خانم يهمراکه 
وبه دربارخداوند عالمیان گریه نموده میگوید که من همیشه . دي میگردد دچارمایوسی ونآمی

وداکترها هم ازتداوي او . رضاي خودت رامیخواستم نمیدانم چرا به این حالت مبتال شدم 
   . عاجز میایند

که  دینمائ یخود کشیکی از روزها نظام باي تصمیم قاطع گرفته تا در ! خــال صــه اینــکه
بعد از سپري شدن نیم ساعت ویا که  رفت فرو بخواب و کرده غلبه شیخواب باالاثنا  نیدرهم

ي اینقدراز نظام با يکه افرمودنددرخوابش ظاهرشده و اولیاجناب حضرت شاه اضافتر از آن 
  .میتواند و بس  زنده گی تان  مایوس نباشید تداوي شمارا صرف یک داکتر

من بکجا بروم وچطور آدرس داکتر معالج   نظام باي گفت که قربانت شوم یا شیر درگاه
  ؟ .  خودرا پیدا کنم 

و در شهردهلی  نام داشته شیرسرخ پادشاهشما  فرمودند که داکتر معالج اولیاحضرت شاه   
  . کهنه هندوستان در بین یک جنگل بزرگ که شکار  گاه درنده گان میباشد بود باش دارد 

خود گفته و  موضوعرا به خانمشده و داریواب بازخ مژده نیچن دنیشن باشخصی نظام باي 
فت جنگل  ایقادر بدر ادیز يکه بعدازجسجو دهیکشورهندوستان گرد یراه روزآن يفردا

داخل جنگل ب  نموده که شخواهمحل مردم آن کهیدرنده گان شده وهرقدر بزرگ شکارگاه
 .رفتشده ووداخل جنگل  نکرده نامبرده قبول  نروید که کشته میشود
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خطرناك متوجه شده که  بزرگ و جنگل نیساعت گردش درب کیشدن  يبعدازسپرکه 
  . سوار بوده وبطرفش میاید ریش شخص سرخ پوش درباالي کیازطرف مقابلش 

که یبعد شخص لحظه ايباال شده و درخت کیفورآ ب از ترس جان ریش دنید بانظام باي 
  يا که ندباال نگاه کرده فرمودبطرف درخت آمده و همان ریدرز راسآ رسواربودیش يدرباال

  .  شوید نیئازشاخ درخت پا نظام باي
من اي مرد خداوند  گفت که قربانت شومش  قوت دل پیدا کرده وباشنیدن نام ينظام با 

 با نه سروکارداشته رانیباش رمنیآنجناب فرمودند که ش توانمیمشده  نیئپا کی تان ریازترس ش
  نن شوید پای ونامردان وحاال ترسوآدمهاي 
 جنگلکجا واین مرد توآدم نا يکه افرمودند ارك بآنمن شده ي از درخت پائینظام بازمانیکه 

 ؟.کجا سروپا  یب خطرناك
نامرد  میشود که نطرفیباا کسالیازمدت  واقعآ که قربانت شوم که گفت ي گریه کنانبا نظام
میخواستم تا خود کشی و عاجز آمدند  سورانیپروفوداکتران ، وازتداوي نامردیم تمامآ  شدم

بین در تانکه داکتر اصلی  درخوابم ظاهرشده وفرمودند اولیاجناب حضرت شاه  کنم که
  . آنجناب مرا اینجا فرستاده است بزرگ است وجنگل همین 

فرق  يها يمو فرمودند که اي آدم نامرد قبل از اینکه شما را راهنمائی کنم یکمراتبهآنجناب 
  ؟.دینمائیم دههشامآن چه را  نیکه درب دینگاه کنن ساخته را دور سرم
فرق سرآنجناب رامالحظه نموده گفت که قربانت شوم درفرق سر شما  ينظام با کهیزمان

  . بسو شودیمعلوم مزخم بزرگ  داغ کیصرف 

من درسال گذشته  آدم نامرد يشده وگفت که ا جاللیجمله آنمبارك سخت  نیچن دنیباشن
 چهار طرف روضه آنجناب راشب  سرزا و خودرا سگ ساخته بودم ایشاه اول درمقام حضرت

نان خیرات  میبرا یونزدتوآدم پست آمده تاکمکه گرسنگی باالیم غلبه نموده  کردممیطواف 
حواله کرده  سرم سخت ردست داشته تان درفرقیبگکبا نامردبه عوض نان بدهی ولی تو آدم 

خدارا ندارم ریزورحضرت شکه من  چکنم یرشماست گزخم کف که این داغ جاي همان دیا
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حیوانات  درنده خوراك پرنده گان و زندهبطور  همین است که  نامردآدم  تو جزاوگرنه  
     .        گان همین جنگل شوید   

معذرت خواست  و بار ء بار افتاده جناب آن يپا ها يریکنان درز هیگر ينظام با شخص
 دیشهر برو نیبازارهم تودرصدف وحاال دیگر چاره ندارم چکنم کهك فرمودند اربوآنم

دوباره مرد شدن  دوا تیبرا نسخهبدون  که آنشخص بوده یونانی بیدوکان طب کیدرآنجا و
دست بوسی وپاي بوسی آنجناب بدون کمک کسی راسآ در صدف از بعد که دهدیم را

یونانی بوده درحالیکه بازارآمده ومتوجه شده که واقعآ درآنجا یک دوکان ادویه فروشی 
گفت که خداوندآ وبا خود ته حضورداشمراجعین هم در پیشروي دوکانش اضافترازپنجاه نفر

از جانب دیگر در این شهر نابلد هستم  چکنم وتا  وپنچاه نفر است  بعدازازیکطرف  نوبت من 
ل دوکان چه وقت منتظر باشم در همین فکرو خیال بود که نا گاه چشم داکتر یونانی از داخ

بجان شخصی نظام باي افتاده و با آوازبلند صدا زده گفت که اي برادران شما در بین تان یک 
افربوده که کوچه تشکیل دهید همان شخصیکه در قسمت آخرصف تان استاده است آدمی مس

من امانت میباشد لطفآ برایش اجازه دهید تا آمده تابلیت هاي خود را  تابلیت هاي آن در نزد
 م شود که بعدآ وقت نماز دیگر است و زیاد منتظر میماندتسلی

تیار  شاه اولیاداکتر یونانی توصیه نموده که این یازده  دانه تابلیت بنام یازده نامهاي حضرت 
وجودتان  شیر سرخ پادشاهشده آنرا شب یکدا نه بخورید که به امر خداوند ج وکرامات 

گر از مه چیزي پرسان نکنید بخاطر اینکه یک دیخواهش میکنم که ازنامردي خالص میشود و
بعد از خوردن .درازي است که برایت گفته نمیتوانم وحاال بروید خداوند ج نگاه دار تان باش

خوب شده ودوباره به شهر  یبکل يآلت شخص نظام با یونانی يچند دانه تاپلت ها
  .ند نمود اریرا اخت ینیگوشه نش طوردایمرفته وب فیمزارشر

سرخ پادشاه وشخصی داکتر یونانی چه اسرار خداوندي شیرست که بین جناب یاد آوری وقابل 
    .  که دانستن آن بسیار مشکل است وجود داشته 

 : چنانچه شاعري گفته که 
 خدا نیست هر بی سرو پا الیق اسرار ـــــ      اسرار خدا الیق هر بی سرو پا نیست
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  :دوسـتان عـزیـز 
بـرادر سـید ابـراهیم    آغا قاسم  دیس جناب عزیزم از زبان دوست  1358سال در را تیحکا این

آغا مشهور به سید کاغذ که درچهـاراهی چـوك بریکـوت کابـل راهنمـائی معـامالت خریـد        
در بـین دوسـتانم واقعـآ یـک آدم پرمحبـت ء       وهمچنـان داشـته    وزمین وفروش موتر ء خانه ء

نظربـه مطالعـه کـه داشـتند     کـرام   يبیـا واولیـا  پرمعلومات و از همه گذشته در قسمت بعضـی ان 
ده هـا  که واقعآ آدم را گریه میدادندکه بگفته آنجناب این داستان  نمودهصبحت هاي تصوفی 

واقعیت داشته امیدوارم که مورد قبول تـان   اتفاق افتاده که سال قبل ازامروز درشهرمزارشریف
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