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  قرنینــکندرذوالــاسلطان ــسـت کایــــح
  هـچــداهللا دالك بـــباعب

  
سلطان اسکندرذوالقرنین  شخص که چنین روایت است :دوستان عزیزوخواننده گان محترم 

خودرا به سرش میخواست موي هاي که دلیهروقتویک پادشاه قدرتمند درتاریخ جهان بوده 
جالد خاص خویش ش به شخص سردن موي هاي بعد ازتراش نموو اصطالح تراش مینمود

  . شیدبک را سلمانی ویا دالك دستورمیداد که همان
ش قصراطاق صالون را در )سلمانی(ش یک نفردالك مویهاي سرروزي بمنظور تراشیدن  

   طلب نموده وگفت که اي جوان سلمانی عجب جوانی هم داري نام تان چیست؟
چوك ودرقسمت  دالك است عبداهللامن شخص سلمانی گفت که اي قبله عالم نام 

  . دارم ري هارسوي دوکان سلمانی گچ
حاال بیا ندارم ولیکن افسوس، صدافسوس واره ند که اي دالك بچه چکنم چپادشاه فرمود

 . مویهاي سرم را تراش کن
ج را یاد نموده و باهزاران ترس وحشت شروع بکارکردن بزرگ سلمانی خداوند عبداهللا 

دانه هاي  سردآب  سلطان را تراشیده بوده که قطراتسه قسمت مویهاي سر ه و تقرینآنمود
چکیده که درهمان لحظه شخص پادشاه مشکوك شده و فورابطرف باال ش باران درفرق سر

جالب صحنه نین بادیدن چو دیئگریه مینما بچه دالكکه شخص  هنگاه نموده ومتوجه شد
 دچه مشکل داری بگوئید که و ر گریه میکنیکه اي دالك بچه تو چرا اینقد ندپادشاه فرمود

 .تاترا کمک نما یم 
که اي پادشاه عادل ازهمه اولترمن طول عمرشمارا ازبارگا ه ایزد متعا ل ج دالك بچه گفت 

 گی خودم وخوشی هاي نا تمام فامیلخواسته وخواهانم  اما گریه من بخاطر سرنوشت زنده 
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   . من بوده واست
 دارید؟ د که چه مشکلیدالك بچه مطلب تانراواضع بگوئپادشاه فرمودند که اي 

که من با گفت که یا سلطان عالم ازمدت تقرینآ یک هفته باینطرف می شود بداهللا سلمانی ع
  . مدخترکاکا یم عروسی نمود

رده سعادت بیشتردردنیا پادشاه خنده نموده و فرمودند که اي دالك بچه مبارك باشد ازاین ک 
 . داشته ونداردوجود ن چیزي دیگر

عرض نموده که اي پادشاه عادل شما راست میگوئید من لذت زند ه گی   عبداهللا دالك
رادرظرف همین یک هفته یافتم ولیکن آفسوس بحال من بد بخت کاشکی عروسی نمی 

                                          پادشاه فرمودند که اي دالك بچه تو چرا اینقدر مایوس ونامید بوده وهستید؟                    . کردم 

  
دالك بچه گفت که اي پادشاه عادل من یقین کامل دارم که بعد از تراش نمودن موهاي 

  .                     نان مرا میکشید مباركسر
  کشم  ولیکن بیک شرط؟یدلم برایت سوخت حاال من ترا نم دالك بچهپادشاه گفت که اي 
فورا خودرا در قدم هاي  دالك بچهپایان جناب پادشاه شخص عبداهللا  با شنیدن لطف بی

پادشاه اندخته که بعد ازپاي بوسی سرخود را بلند نموده  وگفت که اي سلطان عالم هرشرط 
  . که داشته باشید من آنرا به سرچشم قبول داشته ودارم

راز مرا بیش خود  یتا که زنده هست . استنبن فرمودند که اي دالك پچه شرط من چپادشاه 
سر چوك  د واگراندك هم باالیت مشکوك شدم همان لحظه شمارا دریهدارمحفوظ نگ
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 . مقابل دوکانت اعدام منمایم
که قبول دارم یا سلطان عالم شما بکلی مطمین باشید تا  گفت دالك بچهعبداهللا هم ازجانب 

 . ارم همیدکه زنده هستم این چشم دید خود را تا به وقت مرگ دردلم نگ
ه هاي مقصد من همین است بادادن چند ین دانه سک دالك بچهآفرین اي  پادشاه فرمودندکه

  . مرخص کرد ش نموده وازحضورخویشطالعبداهللا سلمانی را نواز
دیگر به  انه به اصطالح  دل تنگ شده و روزبعدازسپري شدن چندین روز استراحت در خکه 

دل درد هستم دیگر پادشاه را تراش نمودم بکلی  خود گفت که اوزن ازوقتیکه من سر خانم
 . چم که بگویم ویا نگویم مه توانمحوصله کرده نمی

    . بگوئیدکه تا من هم بدانم گپ چیست خا نمش گفت که عبداهللا جان
پس م است اگربگویم کشته میشوم واگر نگویم گفت که اي خانم عزیز گپ بسیار مهعبداهللا 
ازحویلی بیرون رفته هرگپی که  که برایم نمیگوئید وحاالیصورتخانمش گفت در. چکنم 

دارید آنرا به کوه ودشت وصحرا بگوئید  تا اینکه دلی پر از درد شما خالی شود که ازسرشب 
   .دانم که دردل تان چه گپ استمیکنید نمی بگویم ونگویمخواب هم تا بصبح در 

من همین حاال بیرون رفته را دارید  ما واقعآ عقل چهل وزیرعبداهللا گفت که اي خانم عزیز ش
  .نمایم می دلی پر از درد خودرا خالیگپ دلی خود را در یک جایی پنهائی میگویم و

بعد از سپري شدن یک که تشکري نموده واز منزل خویش خارج شده ش از خانم در حالیکه
مائی هاي به اساس راهنکه لیال جان . دو باره خنده کنان بخانه آمده وگفت  همدت کوتا 

م تا بطرف کوه وصحرا رفته خوب شما زمانیکه خانه را به عزم کوچه ترك گفتم ومیخواست
هنوز در سی قدمی کوچه هم نرسیده بودم مایم  خود را در یک جائی پهنانی خالی ن درد دل

متوجه شدم که در آخر کوچه ما واقع زمین هاي زراعتی چند دانه گوسفند ویک راس خر 
سته یسته ، آهینموده آهبزه وعلف خوردن بوده اند و من از موقع استفاده چریدن س مشغول

پیش رفته وباکمال نهایت احترام وبرادري هردودستان خود را درکنج دهانم گرفته وتما مآ 
 .موضوع را با آوازنسبتآ بلند درگوش همان خرمهربان یکا یک گفتم  

ش نموده گفتم که اي برادر خوب هش خوادن آن بکلی حیران مانده وازنزدکه بعد ازشنی
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ومهربانم همان طوریکه این رازخصوصی را من بتو گفتم ودلی پرازدرد خود را خالی نمودم  
ران یقین کامل یودرغگهدارید هوش کنید تا که زنده هستی این راز را پیش خود بطورمخفی ن

 .ادشاه هم تو وهم من کشته می شویم پ توسط داشته باشید که
سرخود را چند ین باربطرفم تکان داده ودانستم که برایم  اطمنان میدهید که  !که  نـخـالصه ای

بانهم دلم طاقت نکرده یک بار دیکرهم واي دالك بچه ازاین ناحیه بکلی خاطرجمع باشید 
  فهمیدي ویانی  ؟      نموده وگفتم که فپف ، پدرگوش هایش 

  هان ،ومیگفت که  ش بلند ، بلند صدا زدهدیدم که آن یاروفاداربا آواز هاي عجیب وغریب ا

  
د که اي عبداهللا یالح مرابکلی خاطرجمعی داده ومیگودانستم که به اصط عدآو ب نهان ، ها

 . دالك بچه مطمین باش که تا زنده هستم این راز شمارا بکسی نمیگویم
داخته و در گردانش ان خاصی هردو دستان خود را با عالقمندي بعد ازآنکه خاطر جمع شدم

جهان  چندین مرتبه روي مقبول ونازنین آنرا بوسه نموده  وگفتم که ازلطف واطمینان شما یک
   . دو باره بطرف خانه خود آمدماظهار سپاس نموده و

ن بار ش چندیشوهر عاقل بود بعد ازشنیدن گذارشاتخانم عبداهللا که یک زن هوشیار و
    اي مرد ناالیق واحمق ؟ که:  وگفت  نمودهدرصحن حویلی خنده هاي قهقه 

واز طرف دیکر تو مرد ناالیق چه گفته دست هاي   ؟.ر گـپ را فهـمیده میتواند خـرچـطو 
 ؟. ن حیوان نجس را بوسیده ایدآ تانرا درگردن ان برادروفادارتان انداخته وچند ین بارروي

 .آور بوده واست خجا لت  یشرم است بتو اي شوهر نادان واقعا که این رویه نادرست شما بکل
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   که فهمید ویا نه فهمیدش کردم دل انسانیت خود رامن  لیال جانجواب خانم خود گفت که در
جمع بوده ودرهفته ازان ناحیه بکلی خاطردالك بچه تا مدت یک هفته دیکر :خالصه اینکه  

 مه چم که بگویم ویاخداوندآ که ل سابق دل درد شده وباخود میگفت دومی باز هم بمث
  ؟چطور کنم  خیر پس میشومدل درد  ویم گشته میشوم واگر نگویماگر بگ ویم؟نگ

شب وروز  وگفت که اي دالك بچه  سخت عصبانی شده خانمش  باشنیدن چنین جمالت
   .که بگویم ونگویم دارید  هدف تان چیست همین جمله را تکرار مینمائید آخر

ن روزیکه موضوع مهم را براي آ همان در جواب خانم خود گفت که من درست نمیدانم که 
  اشتباهی بوده وهستم که گپ مرادرست فهمیده ویا چطور ؟                      بکلی خرگفتم حاال 

  ؟ هم بدانم  که من یدئخانمش گفت که عبداهللا جان آخر چه گپ است بگو
م پس کشته میشوم ، واگرنگوی اگربگویمکه اوزن گپ بسیار مهم است دالك بچه گفت 
بیرون رفته درد دل وحاال دییکه براي من نمیگوئانمش گفت در صورتخ خیرچطورکنم  ؟

در ا نیافته اید پس درآنصورت رنواگرآ .خود را دوباره به همان برادروفادارتان بازهم بگوئید 
بیاید که  خانهدوباره نجا خالی کرده وصحرا رفته ودل پرازدرد خودرا در آدامنه هاي کوه و

  ؟حاال گپ مرا فهمیده اید ویا نی  .ندارم حوصله شنیدن انر ومنویم ویا نگویم نکنید بگدیگر

  
مقابل  نی دردامنه کوه ودرکناریک جنگل بزرگ جبه زارهاي دالك بچهمراتبه شخص  این

این ك بچه یا امروز ویا فردا ازدست  الیک کا ریزبزرگ آب رفته وبا خود گفت که اي د
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خرین چندین بار با آ .گپ هاي دلت را در اینجا بگوئید ي حال تمامآکشته میشوظالم پادشاه 
وه انعکاس پیدا مینموده دامنه هاي کچهار طرف امواج صدایش درحالیکه آوازموصوف در

که خبر شوید حاال واگر ندارید خوب است که  . او مردم خبر دارید ویا ندارید میگفت که 
      ودرهمین. دارد  بز مانندهاي شاخ  ود دودانهخ شخص سلطان اسکندر ذوالقرنین درفرق سر

  
از هست ودرحال آمدند  بزرگ ش یک کارواناز طرف مقابل دالك بچه متوجه شده که  اثنا 

یک درداخل همان کاریز بزرگ پنهان نموده که بعد از سپري شدن خود را ترس جان فورآ 
که توسط چا  شمه کاریزآمدهمالک کاروان بمنظور رفع تشنگی اشترانش درکنارچ مدت کوتا

سوار  اشترشودوباره در باالي  قطعرا به اندازه سی سانتی مطر  نی  قودست داشته اش یکدانه
 . شده وراه شهر را در بیش گرفت

نمودن پف دست داشته خودرا طوله ساخته که درجریان  نی درعرض راه همان ! کهخالصه این
  شاخ دارد دانه دو اسکندر ذوالقرنین سلطان که  دیاز بین طوله صدا می برآ جخداوند بقدرت
چه کار خود را کرده است لم باطنی که داشت دانست که دالك بسلطان اسکندر با ع جناب

تمامآ حاضرین تاالر را مخاطب قرار داده دایر نموده و یک جلسه عمومیفرداي آنروز 
 ؟...میئشما افشا نمابک راز بزرگ را ی که امروز میخواهم فرمودند

سلطان یاتاالرجناب لقمان حکیم ازجایش بلند شده وگفت که به نماینده گی از حاضرین 
  ؟  .کنون ما خبرنداریم محرم است که تا عالم این چه راز

 حاال وپدرومادرم میدانیست   این راز بزرگ را فقط وفقط داناحکیم  که اي فرمودندسلطان 
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   .نمایم را دربین مردم افشا میخواهم که آن
ام وهمچنـان اعـد   شخودرا در فـرق سـر   دوشاخ داشتن  جناب سلطان برعالوه یکه گذارشات

ازمد ت چنـدي بـا    که.تشریح داده  وفرمودند  به حاضرین مکملنمودن دالك هاي بیگناه را 
امکـان دارد کـه در    وینطرف میشود که یک مریضی زخم ناسورعا یـد حـالم گردیـده اسـت     

وبشما جنابان وصیت مـن چنـین    نمایم  را به عالم ابدي و داعنی همین نزدیکی ها من دنیاي فا
که جـواب  یاز من باقی میمانـد وهرشخصـ  در دنیا زمانیکه من فوت میشوم چندین عالیم است 

  .  که عالیم فوق قرارذیل است دفن نمائید گفت ومرا در همان محل آنرا
  .بازمیماند  وقتیکه من فوت میشوم یک چشم من پت وچشم دیگرم ـــ      1 
  .تر از تابوت ام بیرون میماند  به اندازه تفریبآ سی سانتی مام  دست اینکه یک دوم  
قرار موردعالقه ام  است که درعالم دنیا یگانه چیزیکهبهترمعلوم ازجانب دیگربه همه شما و  

  فیروزه  ،  ، دزمر  اقوت  ،ی الماس ، داشتن هرگونه جواهرات از قبل ، وصرفصرف داشته
همان  خوشنود بودنم یکمقدارازبخاطر کهغیره وغیره بوده  الجورد لعل شب چراع،    عقیق

جواهرات قیمتی را ازخزانه شخصی ام کشیده و دربین کاسه ها وغوري هاي کالن ، کالن 
الح ، وهرگونه س وازآن گذ شته قواي عسکري  .طال جا بجا نموده وبه عقب تابوتم بگذارید 

باجه خانه عسکري  یرابا تشریفات خاص وتا نگ ها،  از قبل توپ ، تفنگ جنگیهاي 
  .درعقب تابوت جنازه ام ترتیب وتنظیم نمایئد 

از اینکه تابوت جنازه مرا از یک محل  بجاي دیگري انتقال بدهید به رسم احترام توسط وقبل  
. بطرف آسمان فیرنمائیدقیله راهاي ث کصد یکدانه توپیگارد تشریفاتی ام به تعداد  قطعه

  . د نیف آن ازاین موضوع اطالع حاصل نماتااینکه تمامآ مرد مان شهرواطرا
ید ئبعدآ مرا در همان محل دفن نما که جواب همین چند معماي مرا گفتهر کسی  همچنانو 

ک نامه محبت آمیز براي مادرخود نوشت که اي مادرعزیزومهربانم بارسیدن ی واز جانب دیگر
  .خیرات نمائید که از ایشان کسی  فوت نشده باشد م به مردمان شهر نامه ا

  زمانیکه مادرش نامه را مطالعه نمودند دا نست که پسراش سلطان اسکندرفوت شده است و
جناب سلطان اسکندر ذوالقرنین از دنیا چشم پوشیده وبرحمت  چند هفته بعد ازسپري شدنو
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قبلی اش با مراسم خاص وبا شکوه توسط باجه  الهی پیوست  که مطابق دستور عمل وفرمان
شاهی اش برداشته شده وبه اصطالح بمدت چندین خانه قطعه تشریفات عسکري  از قصرپاد

قناعت بخش همان چند  گرفتنشهربمنظورجواب  هرطرفبانه روزدرچندین ش همساعت ویا
  .متاسفانه که بکدام نتیجه نرسیدند سوال بردند

ز مراسم جنازه آن بکلی خسته شده بودند که یکی از وزیران پادشاه همه حاضرین ادرحالیکه  
تا  ومایان خو بکلی خسته شده  حکیم آمده وگفت که یا حکیم دانابخدمت جناب لقمان 

  . د یرا بگو موهوماتبحال کسی هم پیدا نشده که جواب این چند 
م گفت که اي حاضرین سکوت لقمان حکی ئی بعد از لحظه.  میباشدنظر شما در این باره چه 

   .را بشما بگویم امن جواب همین چند سوال تابوت جنازه را اینجا بگذارید تشما لطفأمحترم 
رنین درعالمی دنیا برادران ودوستان عزیزهنوزهم یک چشم دیگرجناب سلطان اسکندر ذوالق

ن میکره ز ال دیگرزنده می بودم که درسرا سرد که اي کاش من یکصد سیبازبوده ومیگو
   .حکمروائی مینمودم 

وبا گفتن چنین جواب قناعت بخش بقدرت خداوند ج چشم دیگر موصوف هم پت شده و  
  . را واضع نمایمکه حاال جواب دیگرسوالها  لقمان حکیم گفت

   :دوستان وحاضرین محترم 
 نمائید کد درعالم دنیا کسید که اي برادران شما خوب چشمان تانرا بازیمیگو اسکندر سلطان 

باداشتن  اگرنفس آدمی درخرید میبود منهم نخواهید بود وو هنبود ترازمن کرده قدرتمند
غیره وغیر  دزمر  ، فیروزه  اقوت  ،ی  طال  ،   الماس  ، همین قدرجواهرات  دست داشته ام از قبل

   .آنرا میخریدم 
خود گ وتفن ، تانک ، پتو ت ،واگرنفس آدمی به زورهم میبود من آنرا با همین قدر 

صورت ببنید اي برادران که من دراین دنیا دست خالی آمدم وهمچنان با پس در آن . میگرفتم 
      .م   داشتن همه چیز ها دست خالی از دنیا رفت

همان دست  خداوند بزرگ ججواب هاي قناعت بخش لقمان حکیم بقدرت ومیگویند که با
ش جدا شده ودرروي زمین افتاده ت شانه ابیرون مانده بود از قسم تابوت ازسلطان اسکندر که 



٩ 
 

   .نمودند  جنازه موصوف را در همان محل دفن از خواندن نمازکه بعد
  

  
  :دوستان عزیزوبیننده گان محترم سالم  

که اکثرآ داستان ها ،  وحکایت ها اضافترجنبه هاي تخیلی  طوریکه بماو بشما بهترمعلوم است
  .یم که تا حدودهم خالی ازحقیقت نخواهد بوده  ویا فولکلوري داشته بانهم فکرمینما

 .  د چیز هایمردم نگو ...   .تا نباشد چیزکی     . دنیکه میگو 
سلطان اسکندر ه که حکایت دیگربود1342تا جائیکه بخاطردارم ماه قوس  :دوستان عزیز 

مکتب  حیدري سابق معلم رسم خانسالم الدین خود جناب مرحومکاکا ي  ذوالقرنین راازبان 
 انرا نقل قول بشما  شهرکابل شنیده بودم و واقع صنایع ولیسه غازي ایوب خان عالی لیسه

 .نگاشته امیدوارم که خوش تان آمده باشد 
  واهللا اعـلـم بـا الـصـواب

  1377مطابق ماه قوس1998برج دسمبر
 یدريـز حـزیــع
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