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ذكر معموره ي مشهوره ي برقلي، الّل اصفا

هشدربن  اعتقاد  به  است.  قالي فورنيا  واليت  بالد  اعاظم  از  برقلي 
تخليط  في  الجهاد  مستطاب  كتاب  صاحب  ــ  وسواسي  سالوس بن 
العناوين البالد ــ اين بلده به همت صوفي بي اصل و نسبي برقعليشاه 

نام در اوايل قرن سوم هجري قمري بنيان نهاده شد.

مصراع

خدانبخشدآنراكهاينعمارتكرد!

اين تاريخ به تحقيق شش قرن پيش از آن است كه مالح بيكاره ي 
ولگردي به نام غريستوفوس قلمبوس اين قاره ي معصوم را مكشوف 
العوره كرده بكارت بردارد تا رعاياي سلطان عثماني نامش را ينگه 
كه  مي بردند  كجا  را  شما  بپرسد  اين ها  از  نبود  يكي  بگذارند.  دنيا 

خودتان را انداختيد وسط؟
الغرض هشدر وسواسي چنين حكايت كرده است كه برقعليشاهِ 
مذكور در آن گير و دار كه صوفي ُكشي سالم ترين تفريح اهِل ذوق 
به شمار بود از خوِف نابودي وجودِ بي نمودِ خويش نيم شبي مخفيانه 
در  تعمير  قصِد  به  كه  ندانست  و  سكاني جست  شكسته  كشتي  به 
بندرگاه لنگر افكنده است. شراع بركشيد و شارع دريا در پيش گرفت 
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تا سرانجام پس از سال ها سرگرداني و سِد جوع  گاه به ماهي خام و 
گاه به مدفوع خويش، عريان و ژوليده موي به هيأت غولي بُريده ُدمب 
و شكسته شاخ به ياري بادِ موافق در اين نقطه ي مجهول پا به خشكي 

گذاشت.
بیت

بردكشتيآنجاكهخواهدخدا،
وگـرجامـهبرتندردنـاخدا.

تپه يي  بر كمرگاهِ  به دست خويش  اين خطه  برقعليشاه در  باري 
خانقاهي ساخت و بقيِت عمر در آن بي سر خر به سماع و دست افشاني 
و اسافل جنباني پرداخت تا عاقبت حدود هزار سال پس از مرگ وي، 
رضوان اللّ  عليه، اوباِش مهاجِر ساحِل شرقي ينگه دنيا از راه رسيدند، 
طرح دارالعلمي وسيع المجرا كشيدند و آن ويرانه را وسعت بخشيدند 
تا بدين صورت درآمد. اما از آن خانقاه هنوز مؤذنه يي باقي است كه 
كه  آويخته اند  آن  در  ناقوسي  را  مبحث  بي اعتبار، خلط  نابكارِ  كفارِ 
اين جا هم از نخست صومعه ي ترسايان بوده است نه خانقاهِ صوفيان، 
و به قصد مصادره ي به مطلوب برقلي را نيز به بركلي تبديل كرده اند 
كه  عقيده ي سخيفه  اين  با  است  بوده  گمراهي  كشيِش  نام  گويا  كه 
اصلي  و  است  ما  ذهن  در  كه  بي پايه  است  تصوري  پيرامون  جهان 
نيز  والده  پرتوِس1  پاته  اگر  »نارعنا!  بگويد:  او  به  نبود  يكي  ندارد. 

Patepartus . 1 اين كلمه در هيچ قاموسي مشاهده نشد. بايد حضرت ظل اللهي آن را از خود درآورده 
باشند. حقير ــ ديلماج باشي، كاتب تقريرات همايون ــ اين لفظ را به همان وجه كه بر لسان مبارك 
سلطان بي قران* گذشت از نوك خامه به بياض نامه آورد. وقتي هم معناي آن استفسار شد با زبان 
حال  هر  به  يعني  كه  موقوف!«  »فضولي  فرمودند  پاسبان  ماليك  آستاِن  بنده ي  اين  به  خود  مبارك 
كالم الملوك ملوك الكالم، بخصوص هنگامي كه به كلي بي معني و فاقد سابقه باشد. ــ البته مفهوم 

اعتباري آن بر داناياِن جهان پوشيده نيست. بايد يكي از معادل هاي مؤنث ماس ماسك باشد.
* پوشيده نماند كه اين لقب سياسي ـ اقتصادي را اعالحضرِت قدرقدرت قوي شوكت شخصًا به جاي 
سلطاِن صاحب قران اختيار فرمودند و البته به طور موقت، تا گوياي ته كشيدن موجودي كيسه ي مبارك 
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تصوري بي پايه در ذهن ابوي بود به درستي كه نمي بايست تخم لقي 
كه تو باشي در چالحوض آن فاجره ريشه گيرد.«

قطعه در رِد افکار آن گمراه

چهخوشگفتآنمردكپيلگوش
بدانپادره1گندمنماجوفروش
كهگرجزخيالينباشدفالنت

چهبايدكنيشرم؟تمبانمپوش!2

ظل اللهي در اين ديارِ غربت باشد تا شايد رعايا با شنيدِن آن كنه مطلب را دريابند و بر سِرغيرت آيند 
و بنِد كيسه گشايند.

padre . 1 كشيش را گويند و آن لحني است از كلمه ي فارسي پدر در تداول نصرانيان. في الواقع معلوم 
نشد ميان جماعت كشيشان و مادران مؤمناِن خاج پرست چه حادثه ي بهجت انگيزي روي نموده است 

كه خود را بي تعارف پدر ايشان مي دانند. همانا به تحقيق خدا داناتر است.
2 . خاقان بن خاقان اين قطعه را در حالي كه غفلتا شمشير پاشاخان* را از كمر آن ساالر كشيده 
بيشه ي  ضيغم  آن  هيبت  از  آستان  بندگاِن  ما  و  مي چرخاندند  سر  َگردِ  غيرت  و  حميت  كمال  در 
غضب ترسان و چون بيد لرزان بوديم در كماِل سالست به بديهه بر زبان آوردند، آن هم با چنان شوري 
كه پس از صدور اين قطعه ي عالي بي حال و رمق نقش قالي شدند و تا پردگيان حرم دخاِن پشكل 
ماچوالغ به گنبِد دوار نرساندند و سركه و كاه ِگل زيِر دماغ آن ببر بيشه ي دالوري نگرفتند به خود 
نيامدند. و چون به خود آمدند با چنان آوازِ ضعيفي سوآل فرمودند »من كجام« كه همه از خرد و كالن 

و پفيوزان و يالن بي اختيار به زاري درآمديم و گيس و كل كنديم و پشم و پيله پراكنديم.
به  را  دادند آن  به دستش  را  لقب  اين  اميربهادرِ جنگ است. روزي كه فرمان  به  پاشاخان ملقب   *
هزار زحمت هجي كرد و پس از تمجمِج بسيار »اُمبر نهاد در خيك« خواند و اين نام بر او باقي ماند.
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در وجِه تسمیه ي والیِت قالي فورنیا

اما اميرنشين قالي فورنيا در اصل نامي دارد قريب به همين تلفظ، كه 
سبب اختالف شان به ضرِس قاطع و حقيقِت واقع ِعرِق ملي و علقه ي 
حفظ  به  ما  حياي  و  شرم  فاقد  رعاياي  اجله ي  از  دسته  آن  جبلي 

نوميدانه ي تتمه ي هويِت خويش است.
و  ما  آثار  سليمان  دربارِ  طفيلي  جد  اندر  جد  كه  جماعت  اين 
كشيدند،  سر  بر  آسايش  چتر  نسل  بعد  نسال  بودند  ماضي  سالطين 
در سايه سار امن و امان لميدند، زر اندوختند و تفرعن فروختند و به 
بركت دستمال خصيه مالي ــ كه مرده ريگ نياكان ايشان است ــ با 
كد يسار و عرق زهار1 نان خشك از دهان رعيت بريدند و پشت در 
پشت به تاريخ ملتي ريدند، و همين كه باد از جانب ديگر وزيد و 
مدعي صالي »السلطنت مني« در افكند، احتياط را دست از ديار و يار 
كشيدند و دالر به جيب و قالي به پشت و فور به دست و افيون به 
مشت بدين گوشه ي عافيت دويدند به اميد آن كه چون ملك به قرار 

بازآيد سردار فراري به ديار باز آيد.

1 . قول موالنا هادي صداقت است.



33احمد شاملو

تنبیه

گرتيغبركشيكهمحبانهميزنم
اولنفركهپشتبهميدانكندمنم

واندمكهخفتهبقچهزتنبانبهدركني
اولكسمكهالفوفايتوميزنم!

اقامت  پالس  گشوده  پاتابه  خطه  اين  در  كه  آن  مجرد  به  اما 
گستردند فرزندان بالفصل ايشان بي درنگ با بوميان درآميختند، آرد 
مليت بيختند و الك قوميت درآويختند بشكن زنان و كپل جنبانان، كه

بیت

ويآرنات1زاطفالايرانزمين
توماراهمهBillوJudiببين!

خود  در  بي پدران  اين  برابر  در  دربه دران  آن  چون  في الجمله 
حوصله ي مقاومت نيافتند بدين اندك رضا دادند كه تخم و تركه ي 
ايشان دست كم تبار بي بخارِ فاقد ارج و اعتبار خود را بالمره از ياد 
نبرند و به خاطر عاطر سپارند كه نياكان شان روزي روزگاري بر قالي 
به تصحيف،  كاليفرنيا را  مي لميده اند و لب وافور مي مكيده اند. پس 
قالي/فور/نيا خواندند اما قرار نهادند كرسي نشين خود لس آنجلس را 
به شيوه ي بومياِن امريغ همان ال.اي. L.A بگويند، گيرم بدين معني كه 

»ما هم در اين خطه صاحب عّله ييم.«

1  ..mâ nistim
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اما بعد

امروز شنبه بيست وپنجم شهر رمضان المبارك قرار است از دارالعلم 
برقلي راهي ال اي شويم.

قبل از تقرير آنچه امروز پيش از حركت رخ داد و سبب كمال 
انبساط خاطر همايون ما شد الزم مي بينيم اين نكته را مركوز ذهِن 
است  پُرآزار  صعب  مرض  اگرچه  نقرس  كه  باشيم  فرموده  تاريخ 
آن  تا  است،  قاجار  ايل  بزرگان  مشخص  نشان  نبوت  ُمهر  همچون 
جا كه به تصديق فحول علما هر كه از ما اين مرض ندارد و كيفش 
كوك است المحاله نسبش مشكوك است. و سپاس بسيار حضرت 
باري را كه ما به شهادت نقرس نه فقط در حالل زادگي از اجداد و 
احفاد خويش پيشيم، گاه در عوالم درد چنان مي انديشيم كه ما خود 

بنيانگذار ايل بزرگوار خويشيم.
باري صبح كه از خواب بيدار شديم درد پا قدري شدت كرده بود. 
از لحاظ شرعي در سفريم و زحمت روزه نمي بريم.  الحال  البته ما 
نيست، و  به جز خدمت خلق  به حكم آن كه عبادت  هم  و اصوالً 
ما پادشاهان همين قدر كه به خواست خداوند پذيرفته ايم كارمان را 
بگذاريم و به مشتي كوروكچل حكومت روا داريم خود به خود از 
راهيان بهشتيم، الجرم از زمان اجداد خود ــ يعني از بدو سلطنت 
آغامحمدخان بي اسباب به اين طرف ــ راسا بعد راس قيد روزه داري 
گردن  به  يكجا  و  گشاده ايم  خود  پاي  از  را  گرفتاري  گونه  اين  و 
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