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  مد کـبیرـد احیس طانت حضرت سلایـحک

  ت لوگــرـدر والی
  

  
بنام ملک غالم سخی دریک قلعه شخص  قبل ازامروز چنین روایت بوده که  صد ها سال 

نامبرده  که گی مینمود  زنده دورافتاده والیت لوگر هاي قریهیکی از واقع  بزرگ  پخسه ئی
محل از نمردم آ برخوردار بوده وتمامأ دربین مردم از شهرت خاص شخص نهایت مسلمان و

دختر  گی اش صرف یک ه ملک غالم سخی در زند . داشتندمیخورد تا بزرگ ویرا دوست 
ورویه  نیک از نگاه اخالق ، جوانی که آنهم در بین دختران قریه   داشت  گلچهره جوان بنام

بوده که تماما قریه  ران ش به اصطالح سرخیل تماما دختاه صورت خدا داد از چنانموه
  دوست میداشتندرا برابرجان خود گلچهره دختران محل 

 گر دختران قریه تعداد ازگوسفندانبه اتفاق دی گلچهره روزي از روزها ! بـه هـرصـورت      
مقابل کوه هاي دامنه لف خوردن درعبمنظور چریدن ،  ویا   را گرفته وطور دسته جمعیخویش
که آنها میخواستند دو باره بطرف خانه هاي شان بود اي شام نزدیک ه باًتقری .رفتند  شانقلعه 

خود راجدا ساخته و کدانه گوسفند بره آن ی گلچهره که درهمین اثنا ازجمع گوسفندانوندبر
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  .رفت سته باال مییهآ سته ،یهآشان ایبطرف دامنه کوه مقابل قلعه 
ن تب وتالش مینموده متا سفانه که بگرفتن آن موفق به گرفتن آ گلچهره هرقدریکه شخص

که آنهم ازجمله دوست بسیار  بنام مریمبیکی ازدختران همسایه گانش  گلچهرهنشده وباالخره 
 همان به قلعه شان برده وخودش به عقب ش راده دستور داده تا گوسفندان دیگرنزدیکش بو

 .رفت تنی اش بطرف دامنه کوه باال دوست داش بره گوسفند

به اصطالح مستی کنان بطرف دامنه هاي کوه باالمیرفت و  گلچهرهگوسفند   ! خـالصـه اینکه
  کیبین ش درگوسفند خرهبال شش مینمود ویرا گرفته نمیتوانست کهکو نامبردههرقدریکه 

درحالیکه  شده به تعقیب اش بسم اهللا گفته داخل غار و گلچهره هم رفته کوه ترغارنسبتآ بزرگ
 ل غاریک آواز جانسوزبگوشش آمده از داخ بود که فتهنرپیش هنوزهم در مسافه ده قدمی 

  
 .چپه نکنم ویران ویا خ تانراکی میگذارم تا همه دیوار هاي دوز من خداوندا که میگفت

 بانهم خداوند بزرگ را یاد نموده جا گرفته بود گلچهره وحشت وترس درجان درحالیکه 
 کوهداخل  سته به تعقیب صدا پیش رفته که ناگاه چشم موصوف درهمان تاریکیی،آهسته یآه

درخشان شبی چهارده بمانند مهتاب  صورت آنمبارك افتاده کهشخص  یکنورهائی به چهره 
پاي بسته شده ومیگوید که رد وکالن به اصطالح چهاردست وبوده ودربین زنجیرهاي خو

خ تاترا ویران مینمایم هاي دوزخالص شوم تما مآ دیوار تاگر من از قید زنجیر های خداوندا
محمد رسول اهللا ص  حضرت نااومت چرامحبت است پس  و بخاطر اینکه دنیا براي عشق

سلطان سید احمد کبیرنباشم من نکردم پس درآنصورت سوزد واگر همه آنرا ویران درآنجا ب
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  . وگفت که پدرجان ازسالم علیکم  چند قدم دیگرنزدیکتررفته گلچهره 
؟. دواینجا چه میکنی ،توکی هستی  مدخترسالم ازواعلیکم  آن مرد بزرگوارگفت  

  که بخاطر بردن همینقریدار میباشم  غالم سخیملک  دختران من گفت که پدرج گلچهره
زنجیر هاي ها چرا شما راتوسط   خدا ناترسد که آن یئوحاال شما بگو  .گوسفندم اینجا آمدم 

؟.دلیل آن چه میباشد ندخورد و کالن چهار دست و پاي بسته نموده ا  
. زاد مینمایمن حاال من شما را ازاین بند ها آیهم و   

کار ساده نبوده حاال  هستیدو خالص کردن من واقعا شما مهربان دخترم  فرمودند که آنجناب
بروید که باالي تان ناوقت نشود از اینحا گوسفند خود را گرفته و  

آنجناب فرمودند  .دارم ش ولیکن من هم ازشما یک  خواه بسیار خوب  گفت که گلچهره
..دخترم از من چه میخواهید  یدئکه بگو  
 . انده نمود پیچ زنجیر وشما را چرا دراینجا : شما چیست گفت که پدر جان نام گلچهره

وساعت قبل درهمینجا  من سلطان سید احمد کبیرمیباشددخترم نام آنمردبزرگوار فرمودند که 
چنین  گفتم که خداوندا دنیا را براي عشق ومحبت پیدا نموده اید ودر پهلويوم نماز خواند

خ را  افریده اید وحاال میروم تمامأ دیوار هاي دوزخ تانرا زدو نعمت هاي بی مانند تان چرا
  .ویران وچپه مینمایم 

 اسرار دراینجا یکسلطان سید احمد کبیر الهام شده که اي نازدانه من  بعد باالیم اي لحظه 
  . نمیدانی  است که آنرا من میدانم وتو

     .مینمایم   ازقید زنجیرهاخالصشمارا  من که دقبال گفتیدخترم  ! بـه هـرصـورت
 مریضمیا ومعجزه بسازد وهریرا کتانوجود خداوند بزرگ جنمایم که یرا دوعا م شما هم ومن

  . تان قبول شود  يج  دوعا بزرگ امرخدا وندنمائید به  حاجت را که دوعا
پدرتانرا  ا گرفته وازاینجا بروید وبرايگوسفند تانرحاال اطر اینکه باالیت ناوقت نشودبخ و 

د نیا آمده ومرا از این قید خالص نمااینجچند نفر باقلمهاي آهنی بشمول  فردا صبح بگوئید که
شده وزمانیکه در  بطرف قلعه خود روانورا گرفته فظی گوسفندش از خدا حا بعدگلچهره  .

یرنموده و با خود یمتوجه میشود که شکل قریه شان بکلی تعغ دمیرسش نزدیکی قلعه خوی
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این ،  اپارتمان ها نمیدانم که من خواب هستم ویابیدارچه می بینم این گفت که خداوندا
 درظرف کمتر ازیکساعت تما مآ شکل قریه و قشالق ما ، وباالخره خانه ها این،  دوکانها

خریدن یکدانه  بخاطر بود وغلبه نموده  گرسنگی باالیش درحالیکه.   عوض شده است چطور
بادیدن سکه هاي  نانوا داده وشخص نانوا زمانیکه پول خودرا برايو نان به عقب نانوائی رفته

سکه من دوز بیاید کهزده میگفت که او مردم  آ به غالمغال پرداخته وصداتدفع گلچهره ناچل
توسط اسپش ازحکومتی خارج شده  شهردر همین اثنا حاکم . م هاي طال را پیدا نمود

ا توقف داده وگفت که ردوزگفتن فورآ اسپ خودکلمه باشنیدن که  .خواست بجاي برود یوم
   ؟..اي نانوا گپ ازچه قرار است 

    
بتعداد  ازهمین سکه هاي ناچل طالدرجیب این دخترشخص نانوا گفت که حاکم صاحب 

حاکم شهرکه شخص است  کردهي زدکجا دده وشما پرسان نمائید که انرا ازبوبشمارموجود 
 ش نورمیتابد یاز سر ورو ج خداوندشده که بقدرت  گلچهرهعاقل وعادل بوده متوجه 

با این همه زیبائی که و،  نامت چیست  مکه دختر ندفرمودوموضوع رااینطورمطرح نموده 
   ،  د ؟ هستی دام قریه ازکخداوند ج برایت داده است 

  .نام دارم    گلچهرهو هستمگفت که حاکم صاحب من دختر ملک غالم سخی  گلچهره
حاال بگوئید  .ونیست  بنام ملک غالم سخی نبوده صیه شخحاکم گفت که دخترم دراین قری

 . که خانه تان درکجاست تا ترا کمک نمایم
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قلعه ما می با شد  چشمان تان مقابلبزرك گفت که جناب حاکم صاحب همین قلعه  گلچهره

لوي قلعه ما از نمیدانم که در ظرف کمتر از یک ساعت این دوکانها وسراي ها در په ولیکن
لطفآ مرا کمک و راهنمائی  که من خواب مبینم ویا بیدار هستم ؟نمیدانم و  . کجاشده است

سالهاي سال بااینطرف همین قلعه بزرگ حکومتی که دختر گلم از  ندفرمودحاکم  .نمائید 
حاکم  جاسی سال باایطرف میشود که من در این از مدتتقریبآبوده که وقوماندانی پولیس 

تاکنون چندین  در حالیکه بمانند من ازماست که همین قلعه بزركشما میگوئیدوهستم 
که ومقبول با این همه زیبائی جوان دختر شمانم که ولی افسوس میک آمده ورفتند حاکمان

  .از دست داده اید  خودرا عصاب اخدوند بزرگ ج برایت عنایت نموده 
بکلی ناراحت شده وهردو دستان خود را  گلچهرهعصاب ااز شنیدن چنین موضوع  

ش میگفت که جناب حاکم صاحب من چه میشنوم برده وبا فریاد هاي بلند ، بلند درگوشهایش
نصورت شمارا بخدا که مرا کمک نما ودیوانه هم نیستم پس درآ بجاستعصاب من بکلی ا

دختر که  ن داده و گفتاطمینا گلچهره عاقل وبا تجربه هم بود برايآدم  که حاکم شهر. ئید
که بزرگ همان قلعه شما بکلی خاطرجمع باشد حاال بخاطررفع اشتباه شما من وتو درگلم 

میرویم تا بسروچشم تان ببیند که اشتباه تان رفع شود واز طرف یکجا میگوئید خانه ماست 
   .رفع میسازم نجا تانرا در آ تما مآ مشکلدیگر 

ري که داشت باالي چند ساله حکومت دا ینحاکم شهراز نگاه  تجربه چند ! دوسـتان عـزیـز
داران خود دستور داده که با نواختن دهل وسرنا  همین لحظه به قریه هاي دیگري نفر از قری

محل را که  سن  هر از ریش سفیدانرفته ودر ظرف کمتر از یک ساعت به تعداد چندین نفر 
   حاضرداریدرا در حکومتی ل ایشانباشد بطورعاجن نپائی هشتاد سال شان از
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که سن آنها بود که چندین نفرازمردمان ریش سفیدان  ساعتی نگذ شته !که خـالصه این

  .ر شدند رازهشتاد سال بوده بدستورحاکم حاضباالت
اغاز نموده اینطوربه ریش سفیدان قریه رشته سخن را  سپاسگذاريشخص حاکم بعد از

   : که اي ریش سفیدان بزرگوار فرمودندو
در حالیکه بشما بهتر  . مودمطور عاجل در اینجا دعوت نمشکل کاربخاطر یک  من شما را 

 بیک مشکله وهستم وامروزمعلوم بوده که به اصطالح هزاران مشکل را من مشکل کشاه بود
  م  مات شده ماند بازي تخته شطرنج  بمانند  بجواب دادن آن که عجیب وغریب مواجه شدم

قراراست حاال بگوئید که موضوع از چه کی از ریش سفیدان گفت که جناب حاکم صاحب ی
  . ن موفق شویمآدسته جمعی به حل  يتا بتوا نم طور
دارد  ه در مقابل چشمان تان قرار همین همشیره ک دان بزرگوارفیریش س اي که حاکم گفت

الم سخی قریدارهمین محل میباشم غملک  است ودختر گلچهره میگوئید که نام من 
  ماست  ؟همین قلعه بزرگ که حاال حکومتی میباشد خانه همچنان و

همه جانبه همین دختر را تحت غور  طورازجانب دیگر از نگاه سی ساله تجربه حکومت داریم 
بسیار  صد فیصد آدمومطالعه خویش که قرار داده ام با اطمینان کامل گفته میتوانم که نامبرده 
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راه پلم به اصطالح بین این دو پرا من در کههم میباشد وخوش صحبت  هوشیار ، ، دانا ، عاقل
  .  گم بوده لطفآ شما ریش سفیدان این مشکل مرا حل بسازید که چاره چیست وچکنم

ام ملک غالم سخی کسی را بندر طول سی سال حکومت داري خود تا کنون دیگر جانب ازو
ملک غالم سخی معرفت داشته باشید لطفآ همین همشیره را کمک نمی شناسم واگر شما با 

ویا افسانه  گو شخص بنام ماما عبدالرحیم قصه تعدادریش سفیدان قریهدرجمله همان  .نمائید 
از  گفت که جناب حاکم صا حب اگراجازه شما باشد تاداشت سال عمرنودکه اضافتر از گو

  ؟..یک سوال کنم  ره یاین همش
 بتوانیمتا نموده وسوال وجواب که  مطلب خواستمبخاطر همین  شمارا حاکم گفت چرا نی  

  .                               برسم مثبت نتیجه بیک
 مرا مخاطب قرار داده وگفت که دختر گلچهره ماما عبدالرحیم قصه گو !که خـالصـه این

شنا میباشد واگرامکان درذهن من بکلی آکه نام مقبول گلچهره  هستازسالهاي سال باینطرف 
د وتا اینکه یقین من بکلی حاصل شود که یئصه نماداشته باشد اندکی داستان تانرا برایم ق

  ؟.. مورد نظرمن هستید ویا چطور گلچهرهشماهمان ایا
  .دیمائتوجه نشما پدرجان حکایت من ازاینقراراست پس  گفت که گلچهره

لف عگوسفندان خویشرا بمنظور  تن ازدختران قریهبه اتفاق چند  امروزبعدازخواندن نماز دیگر
  .بردیم  ویا سبزه خوردن در باالي زمین هاي زارعتی پدرم مقابل همین قلعه 

سیرشدند ومیخواستم که به اتفاق هم دیگر خوردن لف ویا سبزه عزماینکه گوسفندان ما ازو
 انم یکگوسفند دیگر جمعاز  در همین اثنأ که .خویش دو باره بطرف خانه هاي خود بیایم 

خودرا جدا ساخته وبطرف دامنه همین من بطور ناگهانی بدون موجب  خورد سال گوسفند
  سیاه کوه  سرکشیده باال میرفت  

                                                    .مالحظه نمودم  خود برهجالبتر ازهمه اینکه عجیب اسرارخداوندي را در وجود همین گوسفند
بطرف دامنه کوه باالمی دویده وگاهی هم درمسافه یک  القمندي خاصع بیک :طور مثال 

خاص دوباره باال  زماینکه میخواستم انرا بگیرم بانهم به بسیار شوق وعالقه و شدمیمتري استاده 
 میرفتگفته  بیا، بیا هم بدل خودش ویا هبه ، بکه ش صدا زذه و میگفت با آوازي مقبول رفته و
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از جمع دیگر گوسفندانم کرده بمانند اوالد خود دوست داشتم مجبور بودم که به عقب  آنراو
  .بروم به دامنه کوه آن 

شما چرا دیکر گوسفندان خودرا  م گلچهره جان که دختر رهمین اثنا ماما عبدالرحیم گفتد 
گوسفندان اینقدر دوست نداشته که میگوئید من همین گوسفند بره خود را درجمع تما مآ 

  ؟ .  ایادلیل آن چیست دوست دارم بمانند اوالد خود خویش

 
ازامروز  اینطورآغازنموده وگفت که دوماه قبل راش  وگوسفند داستان خود:   گلچهره

در بین  د فنآروزه بوده که تصا بین پانزده روزه ویا بیست  کدرحالیکه همین گوسفند بره گ
صحرا داخل شده که وپدرم یک گرگ درنده بمنظور شکارخود ازطرف کوه ،  خانه لهیطو

، پاره نموده که ساعت بعد مادرش      مرا پارهشکم مادرهمین بره گک  شی هانه بیک حمله وح
  .جان داده ومرد 

عصاب خودرا از دست داده  ا این بره گک چنین حادثه دلخراش جالبترازهمه اینکه بادیدن
پیش گوسفند گاهی به پیش یک گوسفند وگاهی هم در خود لیشت کنان وبا صدا هاي نا

  .که گرگ مادرم را خورده وحاال من بی مادر شدم   به اصطالح شکایت مینمود و گر رفتهید
م رنج بی مادري را کشیده بودم این حادثه سخت باالی در سن خورد سالی  از اینکه من هم

د بره گک ریه کنان همین گوسفنکه داشته ودارم بحالت گه انسانی با همان عاطفو تاثیر اندخته
مورد نوازیش ویرا از همان تاریخ تا به امروز که  مله خانه بیرون شدرا در بغلم گرفته واز طوی

  .امیدوارم که سوال تان حل شده باشد  .وپروریش خود بمثلی یک مادر دلسوزقرار داده ام 
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اینکه از موضوع دور نرفته باشم چند دانه گوسفند هاي دیگر خودرا  خاطرب :به هرصورت 

 ومن ببره ما هعلکه آنرا به قتسلیم نموده  مریم جانبدست یک خواهرخوانده بسیار نزدیکم بنام 
  .م بطرف دامنه هاي سیاه کوه مستی کنان میرفتم به عقب همین گوسفند بره گک هم

راخ کالن غار کوه ش کنان دریک سویبره گکم بحالت دو که همین ک وقت متوجه شدمی
 است هشد هگرفته نش برایم خیلی ساد حاالخوب شد ووباخود گفتم که  داخل شده

متوجه شده ام که ازداخل غاریک  و آهیسته ، آهیسته پیش میرفتم کوه غار بداخل درحالیکه
از قید زنجیر  هایت خالص شوم  اگرمن جانسوز به گوشم رسیده که میگفت خداونداصداي 

  .  نباشم سلطان سید احمد کبیرم  کنن خ تانرا ویران زدو دیوارها ي تما مآو
است چهره گگفتم که پدرجان نام من سالم علیکم برایش  ادايبعد از :خالصه اینکه 

  .م دراینجا آمدم گرفتن همین گوسفندمباشم  وبخاطرقریدارودخترملک غالم سخی 
گفتم که پدرجان شمارا کدام ظالم خدا ناترس به این حال وروز انداخته است  اضافه کرده و 

  .وحاال میخواهم که شما را از بند زنجیر ها خالص نمایم 
کار یک نفر  هاي زنجیر بنداین خالص نمودن من از دخترمکه  فرمودندن مرد بزرگوار آ

که قریه  پدرت  براي وناوقت نشود ي تان و بروید که باالنبوده حاال گوسفند خود را گرفته 
قید زنجیرها  مده ومرا ازاینجا آ همراي چند نفر با قلمهاي آهنی صبح تا فردا یدئبگودار هست 

  .خالص نمایند 
هم بحق شما دوعا حاال من وگفته اید که من شما را کمک مینمایم  وازجانب دیگرقبأل

بسازد که اگر هر حاجمند ویا  اسرارآمیزداوند بزرگ ج وجود تانرا معجزي مینمایم که خ
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 .  ا نمائید به امر ولطف خداوند ج از اثر دوعاي شما بکلی صحت یاب شود مریض را دوع
مدم درحالیکه اضافتر از را گرفته ودوباره بطرف قلعه خود آهمان بود که من گوسفند خود

است و حاال که مبینم تماما ده وقریه ما بکلی عوض شده ساعت را هم سپري نکرده ام و یک
 . واست هاین چه اسرارخداوندي بودنمیدانم که 

  
تعجب نموده و  مردمان قریههمه گلچهره بعد از شنیدن حکایت یک ساعته  :خالصه اینکه 

جناب حاکم نموده وگفت که شخص ماما عبذالرحیم به اصطالح ازمغزدل خنده هاي قهقه 
 ردقرار دا ان تانحا ال دیگر سوال من بکلی حل شده همین همشیره که درمقابل چشمصاحب 

عزیزان تعریف   نرا براي همه شمابوده که حاال من داستان واقعی آ بی بی گلچهره جانهمان 
               .نصورت خیر گوش نمائیدمینمایم پس درآ
 ملک غالم دخترگلچهره را بنام  یمن حکایت از امروز سال قبلپنج  شصت !دوستان عزیز 

اززبان پدر مرحوم خود اینطور شنیده بودم که او میگفت که این حکایت را تقریبآ سخی 
ن است که این حکایت به اصطالح ازچندیمادرمرحوم خود شنیده بوده  پنچاه سال قبل اززبان

انتقال نموده  سینه به سینه قصه هاي فولکلوریک ااینطرف دربین فامیل هاي ما بشکلشت بپ
 مهربان ، ک آدم بسیار مسلمان ،یدر زمانهاي بسیار قدیم درهمین قریه  میگویند . است که

دریک قلعه بزرگ زنده گی مینموده که موصوف درزنده گی  ملک غالم سخی وعادل بنام
وهمچنان  اخالق ، دروحسن ،داشته که انهم  گلچهره بنامجوان  صرف وصرف یک دختر اش

شوق وعالقه  با گلچهرهروزي ازروزها  ه وبود همه سرخیلدختران قریه  بین در رویه نیک
لف خوردن وسفندان خودرا بمنظور سبزه  ویا عکه داشته باجمع دختران قریه گ خاصی

  .بردند  میباشد  درمقابل قلعه بزرگ خویش که فعال همین حکومتی 
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کی ازگوسفندان یدرهمین اثنأ نه هاي خود بروند کهزمانیکه میخواستند دوباره بطرف خا
دامنه سیاه کوه بلند رفته که  خود را ازبین رمه جدا ساخته وبطرف گلچهره دوست داشتنی

تسلیم نموده  بنام مریم جانگلچهره گوسفندان دیگرخود را بدست دوست نزدیک اش 
. ش به عقب گوسفند بره گک دوست داشتنی اش رفته که به اصطالح دوباره پس نیامدوخود

هر قدریکه ش بمنظور دریافت نمودن دختر خویش داشته دست ملک غالم سخی باامکا نات
                                                                                                 وفکر مینمود که دخترشرا شاید در قسمت دامنه هاي کوه هتب و تالش نموده موفق نشد

 .دشمنی کشته باشدبخاطر آنرا شاید کسی که دهگرگ خورده باشد وگاهی هم فکر مینمو
دربین از نگاه مقبولی  گلچهرهدیگري پیدا میشد که  وگاهی هم درذهن موصوف مفکوره

ن بی نا موسی کسی درحق آ بوده امکان دارد که سرخیل همهبه اصطالح  تماما دختران قریه
  .  کشته درکدام گوشه انداخته باشد  ویرا بعدآکرده و

که  گذشت سالحتی و ماه ها هفته ها  ، ،بروزها  گلچهرهناپدید شدن از   :خالصه اینکه 
 روشنیکم کم از  ملک غالم سخیبالخره به اثر انتظاري هاي زیاد وگریه نمودن صبح وشام  

  . زمانده ونابینا گردید با خود چشمان ودید
در یکی از روز ها ملک غالم سخی تماما مردمان ده وقریه را درهمین قلعه بزرگ که میگویند 

دعوت نموده که بعد از صرف نان چاشت حاضرین را مخاطب قرار داده و گفت که برادران 
واست که تما مآ سرمایه زنده  بشما مردم شریف ده وقریه بهتر معلوم بوده : و دوستان عزیز

  . بوده وبس گلچهره جانم در دنیا صرف وصرف یگانه دخترم گی
از هیچ گونه زحمت کشی در حق بنده ن هرکدام شما ر دریافت نمودن آدر حالیکه بخاط 

  .ولیکن با تاسف باید گفت که دیدار به قیامت ماندم  دریغ نکرده 
صت و شش جریب است که من از پدر ، پدر  درحدودشبشما معلوم   : دوستان وبرادران عزیز

میخواهم  که ن داشتهیپائ کاریز باال وکاریزهاي ام بینن هاي زراعتی در چهار طرف قلعه یزم
  .در میان یگذارم دوستان به همین ارتباط چند نقط را با شما 

 گذشته سالاضافتر ازیک از غیابت دخترم و میباشدسال روزهاي اول  که براي ما وشماامروز 
بوده که به همین  گلچهره جانگم شده ام تولدي یگانه دخترسال در همین روز  است که
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منظورمن شما ریش سفیدان ، عالمان دین  ومردمان شریف رادراینجا زحمت داده که همین 
بسوه    شش ، ششا نه به اندازه ی مساوي زمین هاي شخصی ام راطوريشصت و شش جریب 

  .میئخیرات نما بشما دوستان جانگلچهره خو شنودي وتحفه سال تولدي دخترم  بخاطر
مستحق  کمل اشخاصم نام نویسم تا مولوي صاحب مسجد شریف خواهیشمند وازجناب 

به اساس قره کشی بدون تفاوت بطور  ترتیب داده و بیست چهار ساعت را در ظرفقریه 
  مساوات تقسیم نموده باشم   

به هیچ وصورت آدم ازمرگ بوده و م که مرگ حق وحتمی واز جانب دیگر ما وشما میدانی
که ه چنین بوده گانه وصیت من بشما مردمان شریف ده وقرییو . تواندگریزکرده نمی

مرا درصحن  بعد از خواندن نمازجنازهشوم و زمانیکه من فوت می ی باالیم غلبه نمودهفعالمریض
  د یئدفن نما گلچهره جانحویلی مقابل دروازه درآمد اطاق دخترم 

 عی عادل را که خدمت گارواقعاقل وک حا کم یشما مردم شریف از بین خود   !دوم اینکه 
  .انتخاب نمائید  تماما مردم ده و قریه باشدبراي 

لت احاکم عدهمان  بنام حکومتی نموده تا اینکه در بین آن همین قلعه بزرگم را !سوم اینکه 
خواهر گانه یدختر همسایه بنده  مریم جانواز جانب دیگر از اینکه  . نمائیدبقرار  را دایمی

بخاطرخوشنودي دخترم تما ما جنس و بوده دخترم گلچهره جانهمیشگی ودو ست خوانده 
هاي خانه اش را من هم براي مریم جان داده ومی بخشید م وهمچنان تمامآ مصرف عروسی 

  .که بوي دخترم ازاو میاید بدوش من میباشد  مریم جان
اکم صاحب وریش که جناب حاضافه نموده  عبدالرحیم آفسانه گوجناب ماما  ! خالصه اینکه
ابت شده که شخص حل شده وهم چنان صد فی صد برایم ثحاال سوال من بکلی سفیدان قریه 

  . نشسته استبی بی گلچهره دختر ملک غالم سخی همین همشیره است که در پیشروي مایان 
  ابت کن ؟ ید برایم ثئکه میگویفرمودندکه اي ماما عبدالرحیم همان طورجناب حاکم 

 توجهخنده نموده وگفت که جناب حاکم صاحب پس خیر درآنصورت  ماما عبدالرحیم
سال  صدهمین داستان را چند بی بی گلچهره که مریم نام داشتهمان خواهر خوانده  !نمائید  

گفته بوده که از آن تاریخ به بعد این حکایت بشکل  براي مادرکالن هایم قبل بزبان خود
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    .سینه به سینه درخاندان ما میراث مانده است  کفولکلوری
  چه میشوم    ؟ بی بی گلچهر جانحاال میگویم که من به همان مریم جان دوست نزدیک و
  ؟ .مریم جان کجاستحاال درهمین اثنا  گلچهره بی طاقت شده وگفت که ماما عبدالرحیم  
ماما عبدالرحیم گفت که دختر گلم من تقربنآ هفت پشت بعد به همان خواهر خوانده نزدیک   

  ؟ .گلچهره گفت که پدر جان چطور    .شما مریم جان مرسم 
 نواسه اش نی  ،،   من پسراش نی:  ماما عبدالرحیم گفت که دخترگلم پس خیر گوش کن   

 ننبوده بلکه بیگانه در بیگانه به آولخک دروازه اش هم ،   اش نیکون کاسه  کواسه اش نی  ،
  .مریم جان خدا بیامرزمیرسم خواهرخوانده شما 

 ن تاریخ با اینطرف چندصد سال گذشته استآد که از یئن صورت شما فکر نماآپس درکه  
جناب حاکم صاحب همین قلعه بزرگ که حاال  کههمچنان ماماعبدالرحیم اضافه نموده و

ازجانب دیگرهمین قبري  میباشد و  بی بی گلچهره جانحکومتی شما بوده واقعا خانه پدري 
 الح زیارت گاه عام وخاص مردمبه اصطوکه فعال درصحن حویلی حکومتی شما قرار دارد 

  .  میباشد خانپدر بی بی گلچهره جان یعنی ملک غالم سخی  مرقدده وقریه بوده 
در حالیکه از فوت ملک غالم سخی ومریم جان چندین صدسال گذشته که این هم یکی  

  .ازاسرارهاي خداوندي بوده واست 
ماما عبدالرحیم گفت که دخترگلم از اینکه چشم هاي مقبول شما به چشمان  ! خـال صه اینکه

 وحاال بیاید داریدراوالیت  جناب مبارك حضرت سلطان سید احمد کبیرافتاده شما هم در جه

   
.  بند زنجیرها خالص نمایمنجناب را از قید وکوه رفته وآسیاه ن غارکه به اتفاق هم درآ
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ه بمنظورخالص نمودن آنجناب ازقید یتعداد زیادازمردمان ده وقر جناب حاکم و زمانیکه
مبارك  گلم گلچهره جان حاال بگوئید که آنزنجیرها برآمدن شخص حاکم گفت که دختر

وزمانیکه شخص م غارسیاه کوه قرارداشته تا رفته انرا ازقید خالص نمای هاي درکدام دامنه
دکه بقدرت خداوندج فورآاززبان گنگه وازگوشها یئنمائی نماا رهآنهار میخواست گلچهره

که دوعا مینمود به را ه گی نموده وهرشخصیتا اخرعمردرهمان قلعه پدري خود زندوگرشده 
اخرعمرشوهرنکرده وبعد از تا بی بی گلچهره ودیگر اینکهاش حل شده امر خداوند ج مشکل 

  ک غالم ش ملیشود مردم آن ده وقریه ویرا درپهلوي قبري پدرایک مدت که نامبرده فوت م
  نجا زیارت گاه عام وخاص مردمان شهر وده بوده واستسخی دفن نمودن که فعال درآ
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