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 خورشيدي بود كه در شهر سنندج ، در محله 1242ه دي روز اول ما
دباغخانه دوستان مال رسول مطابق رسم كردها به شيوه هاي خاص تولد 
پسرش را با ساز وضرب و رقص، جشن گرفته بودند و اسم او را سعيد 

اگر نوزاد دختري ميبود مسلما بزم شادي آنها به ياس و . خان گذاشتند 
  .نااميدي مبدل ميشد

رسول از نسل و دودمان علما و مجتهدين سرشناس اسالمي بود مال
او در اوائل زندگي والدينش را از دست دادو عمويش وي را به نزد خود .

او كه از زندگي دهاتي خسته ، تشنه علم و . برده بكار كشاورزي گمارد 
معرفت بود ، از خانه عمويش در مرز تركيه به سنندج كه در آن زمان 

و محل تجمع علماي اسالمي بود ، با وجود مشكالت فراواني كه دارالعلم 
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در آنجا با جديت و كوشش زياد . در سر راهش قرار داشت ،گريخت 
  .بمقام مالئي نائل گرديد

دينداري واقعي و بدون تظاهر مالرسول موجب شد كه مشايخ و 
 بزرگان شهر اجازه دعانويسي و دعا خواني را براي مريضان باو بدهند و
بسياري از مردم براي كمك گرفتن به نزد او هجوم ميبردند و در مقابل 

  .دعاهائي كه برايشان مينوشت ، پول و گاهي خوراك باو مي دادند
مالرسول با دختر متمولي بنام مهنسا كه از بستگانش بود وصلت كرد 

مهنسا زني فعال و پرهيزكار و با تقوي و داراي شهامت و عالئق مذهبي .
آنطوريكه در خور و شايسته زنان .و مادري سختگير و مقرراتي بود ا. بود

مؤمنه و با عفت است ، مهنسا به فعاليتهاي مذهبي در ميان زنان ميپرداخت 
و غالب اوقات عده زيادي از دوستانش براي پند آموختن و با احيانا چاره 

 ولي. اين زن و شوهر صاحب هشت فرزند شدند. جوئي به نزدش ميĤمدند 
يكي پس از ديگري مي مرد ند ، و تا زماني  كه سعيد خان متولد شد فقط 

سعيد خان كه . ( يكي از آن هشت اوالد باقيمانده و اسمش محمد بود
بزرگ شد مطابق عادت كردها چون از محمد كوچكتر بود اورا 

ما هم بعد از اين به پيروي از سعيد خان .صدا مي كرد )بمعني برادر (كاكه
  ).ان اسم كاكه ميناميم اورا بهم

نبوغ و استعداد سعيد خان از همان اوائل كودكي در چهره اش 
مالرسول براي تعليم و تربيت و رشد و استعداد او از هيچگونه . نمايان بود 

اين پدر دور انديش قبل از آنكه فرزندانش . سعي و كوششي دريغ نميكرد 
و قهرمانان اسالمي را خواندن و نوشتن را بياموزند ، سرگذشت مقدسين 
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اگرچه سعيد خان هنوز به سن پنج سالگي نرسيده . برايشان تعريف ميكرد
هرشب پيش از .بود ، ميتوانست از حفظ بسياري از فصول قرآن را بخواند

خوابيدن ،در كنار پدرش مي نشست و اصول و فروع دين اسالم را از بر 
  .ميخواند 

ي برسد به مكتب پسرانه سعيد خان قبل از آنكه به سن شش سالگ
. اي كه پدرش بمنظور آموختن فارسي و عربي افتتاح نموده بود ،ميرفت 

گاهي اوقات كالسهاي اين مكتب در گوشه مسجدي كه مالرسول در انجا 
در فصول زمستان . نماز يوميه را مي خواند و يا محلي ديگر تشكيل ميشد
وراخ و اصطالحا آنها شاگردان در يك اطاق نسبتا بزرگ كه داراي چند س

دراين اطاق اثري از بخاري نبود و اگر .را پنجره ميگفتند ، جمع ميشدند 
آنهم در نتيجه منقل هائي بود كه بچه ها هرروز . هواي اطاق كمي گرم بود 
تعداد شاگردان اين مكتب تقريبا به سي نفر مي . به نوبت با خود مياوردند 

ار زانو نشسته و هنگام قرائت قرآن روزانه هشت ساعت متوالي چه. رسيد 
و يا بعضي اشعار مانند بوته گياهي كه در مسير وزش باد قرار گرفته باشند 

معلم آنها درصدر كالس برجاي . ، بجلو و عقب تاب مي خوردند 
مخصوص خود تكيه ميداد و شاگردان را يكي پس از ديگري براي خواندن 

د كه سعيد خان شالوده تعليم درچنان مكتبي بو. درس بحضور مي خواند 
  .و تربيت خود را پي ريزي نمود

گاهي اوقات .سعيد خان دردرس خواندن بطور سريع پيشرفت ميكرد
دبراي شاگردان خود مشاعره ترتيب ميداد ، يكي پس از ديگري شكست 

اين معلم چقدر بخود ميباليد وقتي ميديد كه . مي خورد و بكنار مي رفت 
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 شاگرد رقابت ميكند و عرصه را بر او تنگ مينمايد ، پسرش ، با بزرگترين
از طرف ديگر سئواالت سعيد خان طوري بود كه پدرش را با معلوماتي 

  .محدود ، در بن بست عجيبي قرار ميداد
سعيد خان موقعي از شادي لبريز ميشد كه دست در دست پدر خود 

. يداد به مساجد ميرفت و به گفت شنود او و دوستانش با دقت گوش م
باين طريق تشنگي براي كسب علم و دانش و گرسنگي بجهت تقوي و 
تقدس ، تواما عالقه و اشتياق وي را عميق و شديد تر ميساخت ،اما 
مالرسول شخصا خود را نمونه اخالق پسنديده كه عميقا از مذهب 
سرچشمه ميگرفت ، قرار ميداد و در ترقي و تعالي فرزندش نهايت كوشش 

  .ودخود را مينم
خارج از شهر سنندج ، مجاور قبرستان ،يك جذامخانه بود كه در 
آنجا جذاميان بدبخت و تيره روزي كه از يار و ديار و اجتماع خود رانده 

يگانه دوست آنها مالرسول بود كه گاهگاهي ، . شده بودند مي زيستند 
بدون ترس از مبتالشدن باين مرض كشنده ، بمالقاتشان ميرفت ، وقتيكه 

ذاميان او را ميديدند كه از دور ميايد به استقبالش ميشتافتند و در حاليكه ج
تبسمي بر چهرههاي بدشكل خود داشتند ، باو خوش آمد ميگفتند ، وقتي 
يكي از اين اشخاص بيخانمان و مردود دارفاني را وداع مينمود ، مالرسول 

  .نمي سپرد تا مراسم الزم و معمول ديني را انجام نميداد، وي را بخاك 
روزي مالرسول پسر كوچكش سعيد خان را با خود بديدار جذاميان 

اين بار آنها از مالرسول و فرزندش بيش از حد معمول استقبال كردند . برد
وقتي بمنزل برگشتند ، زن مالرسول شديدا . و مقدمشان را گرامي داشتند 
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ا به جذامخانه آيا ميخواهيد بگوئيد كه بچه ر: (( اورا سرزنش كرد و گفت 
مال در پاسخ او فقط  ))برده و مجبور كرده ايد كه از خوراك آنها بخورد ؟

تبسمي كرد و اعتراض او موجب نشد كه با جذاميان قطع مراوده و 
چنان خدمت صادقانه و بي ريائي نسبت باين موجودات سيه . معاشرت كند

  .اشت روز ، اثري بس عميق در روحيه اين پسر زنده دل بر جاي گذ
سعيد خان سالها پيش از آنكه به سن بلوغ برسد يوغ رسومات و 

او نمازخاندن و راز و نياز با خدا را . شعائر دين اسالم را بر گردن داشت 
  .در مسجد بطوري انجام ميداد كه اگر كسي اورا صدا ميزد متوجه نميشد 
ر در اثر مطالعه مداوم و توجه دقيق وي به شعائر ديني و عبادت ،د

تسلط او . سن ده سالگي نامش بر سر زبانها افتاد و بسيار معروف گرديد
برزبان فارسي ،عربي،علوم الهي ،اخبار و احاديث دين اسالم ،تحسين  

او كامال خود را وقف امور .اقوام و آشنايان و اهالي شهر را برانگيخته بود
سيار مؤثر مذهب اسالم نموده و معتقد بود كه رياضت ، در تهذيب اخالق ب

چون صداي خوبي داشت سحر بر پشت بام همان مسجدي كه در .ميباشد 
  .آن حضور مي يافت ، اذان ميخواند 

طولي نكشيد كه ابرهاي تيره برروي افق روشن زندگي سعيد خان 
  قحطي و  وبا هزاران .سايه افكند 

هرروز دسته اي از مردم بيقرار از شهر . نفر را از پاي در آورده بود
مالرسول . يخته ، براي يافتن پناهگاه امني بجاي ديگر مي رفتند گر

. مايوسانه ميكوشيد تا بتواند معاش زندگي خانواده اش را تامين كند 
مرض وبا اكثر شاگردانش را متوحش و متواري ساخت و اين موضوع 
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او بسياري از روزها را روزه ميگرفت تا .موجب تنزل درآمدش گرديده بود
  .قدر كافي سير شوندفرزندانش ب

عالوه بر همه اين مشكالت و بدبختي ها ، شبي دزد وارد خانه اش 
شد و هر آنچه داشت ، مقداري گندم و آرد و مبلغ جزئي پول پس انداز و 

چون ديگر آهي در بساط . پالتوپوستين مالرسول ، همه راتاراج نمود 
 قحطي و مرض نداشت چنان صالح ديدند كه مالرسول دو پسر را تا پايان

وبا بجاي محفوظ تري ببرد و زنش در همانجا با نوزاد جديدش باقي بماند 
  .قبول اين پيشنهاد ،نمونه همت بلند آن مادر فداكار بود.

ترتيب مسافرت داده شد و مالرسول و پسران آنجا را ترك 
فصل بهار هنگامي كه قحطي و مرض وبا پايان يافته بود به كاشانه .كردند

ولي مادر پرستار به بيماري ماالريا مبتال .  مادر فداكار بازگشتند خود نزد
هنوز چند روزي از مراجعت شوهر و دو .شده بود و رمقي در بدن نداشت 

طفل . فرزند دلبندش نگذشته بود ،كه جان را به جان آفرين تسليم نمود
  .شيرخوار بزودي بدنبال مادرش بقبر رفت

 بود كه خود مالرسول هم به اواسط ماه رمضان. سه سال گذشت
روز به روز ضعيف و ناتوان تر مي شد و معلوم بود كه . بستر بيماري افتاد 

گفته شد كه برود و ) محمد(به كاكه .پايان عمر او هم فرا رسيده است
سعيد خان در اطاقي كه بستر . يكنفر قاري را براي قرائت قرآن دعوت كند

پدر او را به نزد خود .ي ميگرست مرگ پدرش در آن قرار داشت به آرام
سعيد خان ميكوشيد لبخند بزند اما . خوانده و علت گريه اش را پرسيد

من : ((چانه اش ميلرزيد و بغض گلويش را گرفته بود پدرش باو گفت
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ميدانم چرا گريه ميكني براي اين گريه ميكني چون من ميخواهم بميرم و 
ك خوانده دستهايش را دردست پس اورا نزدي)). تو ميترسي يتيم بماني 

فرزند عزيزم ،اگر درپي علم و دانش بكوشي ، هرچند : (( گرفت و افزود
اما اگر براه شرارت و . هم كه من بميرم ، تو يتيم و بيكس نخواهي بود

بدنبال احمقان بروي ،اگر من هم  زنده باشم تويتيم و بيچاره و سرگردان 
 پدري به فرزند محبوبش بود اين كلمات ،آخرين نصيحت.)) خواهي شد

  .كه مي خواست بزودي او را براي هميشه در اين دنيا ترك نمايد
خبر مرگ مالرسول بسرعت در همه جاپخش شد و بزودي صدها 
نفر جمع شدند تا نعش اورا به قبرستان حمل نموده ، در كنارش همسرش 

  .بخاك بسپارند
ع نموده بودند دوروز بعد در حضور جمع كثيري كه در مسجد اجتما

، شيخ اعظم بايك تشريفات خاص عمامه سفيدي را بدور سر سعيد خان 
اين . ميباشد)) مال((بست تا بدينوسيله اعالم كند كه او رسما داراي عنوان 

پسر سيزده ساله در عرض چهل و هشت ساعت پس از مرگ پدر بقام 
بقه براي يك افتخار بس بزرگ و بي سا. آموزگاري و مالئي ارتقاع يافت 

  .يك شخص بسيار جوان 
سه ماه به سختي سپري شد تا اينكه يك نفر آسوري مسيحي متمول 
از فرقه كاتوليك ، از سعيد خان درخواست نمود كه به پسرش درس 

عقيده سعيد خان در خصوص مسيحيان كاتوليك و طرز . فارسي بياموزد
در نوشيدن افراط : (( عبادت آنها از زبان خودش چنين بيان شده است

مشروبات الكلي ، عبادت تمثالها ، بي اعتنائي آنها نسبت به كتابمقدس و 
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تكرار دعاهاي باطل آنهم به زبان كلداني قديم ، همه اينها اسالم را در 
غالبا خدا را شكر ميكردم كه مرا مسلمان . نظرم شكوهمند تر جلوه ميداد

ر و حس مسئوليت اين افكا.)) آفريد و در يك مذهب حقيقي متولد شدم
در برابر اجدادش كه قبال اسالم را پذيرفته بودند اورا بر آن داشت كه 
هرروز دعائي كه مخصوص اموات است بخواند تا در آن دنيا ثوابش 
بحساب آنها گذارده شود ، و بدينوسيله ديني را كه به گردن وي دارند ادا 

  .نمايد
كسب معرفت و شيخ جوان بمنظور . سه سال به اين طريق گذشت 

تقدس همه راهها را آزمود و در اين مورد تحقيق فراوان نمود ، لكن اين 
در اين بين يك جلد . تحقيق تجسس وي را ناراضي و بيقرار ساخته بود

هرچند . كتاب عهد جديد بزبان فارسي توسط دانش آموزي بدستش رسيد
 بنظر با دقت و كنجكاوي مطالعه مي كرد ، ولي مطلبش گنگ و نامفهوم

او با كشيش هاي . باالخره با نفرت آنرا بكناري پرت كرد . ميرسيد 
او . كاتوليك بارها بحث و گفتگو كرد و لي بحث با ايشان بي ثمر بود 

در اينجا بود . بيش از پيش به رجحان و برتري مذهب اسالم متقاعد گرديد
د ، لكن كه ميبايست فكر اساسي كند و تمايالت روحاني خود را اقناع ساز
پس در . اين اقدام تااندازه اي مستلزم انكار نفس و رياضت كشيدن بود

  .طلب آرامش باطني و واقعي اقدام نمود
در شهر سنندج يك دسته از دراويش متنفذ كه به نقشبند يا اهل حق 
معروف هستند ، ميزستند، سعيد خان چون درباره اين گروه شايعاتي شنيده 

وزه و تفكر در معنويات ، رؤياهاي عجيب و بود كه پس از چهل روز ر
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غريبي مي بينند ، بتور اينكه شايد در اينجا بتواند به آن كامليت و آرامش 
خاطري كه آرزويش را داشت برسد، تقاضاي عضويت نمود و بجمع آنها 

  .پيوست
اين فرقه شبها جلسات خود را درمسجد ، پس از اتمام نماز عشاء ، 

اعضاء دايره وار چار زانو نشسته ، در سكوت مطلق تشكيل ميدادند و همه 
انتظار رهبر خود را ميكشيدند تا بيايد و چند فصلي را از قرآن تالوت 

آنگاه هريك . نمايد و ديگران نيز به تقليد از او همان كلمات را تكرار كنند
بدنبال آن چند لحظه اي مكث . از آنها زير لب دعاهائي را زمزمه ميكردند

د و در همين اثناء يكايك اعضاء ميبايست به گناهاني كه مرتكب مينمودن
شده اند بيانديشند و تصور كنند كه در ميان شعله هاي آتش جهنم معذب 

اين تفكر و تصورات چنان صورت واقعي بخود مي گرفت كه . مي باشند 
همه ميگرستند و اشك ندامت بر چشمانشان جاري ميشد، سپس رهبر آنها 

ه يكي از اعضاء را كه سخت بهيجان آمده بود عريان سازد و ميبايست سين
برروي قلب او بدمد تا در نتيجه آن ، وي رويائي از فردوس )) نفس پاك((

  .به بيند و زبان به حمد و ثنا بگشايد
مدت سه سال سعيد خان در مجمع اين دراويش با كمـال وفـاداري              

  .ر انجام ميدادحضور مي يافت و مراسم دشوار آنها را با طيب خاط
  



 ١٠

  فصل دومفصل دوم
  پاداش تالشپاداش تالش

  

 خورشيدي ، وقتيكه مالسعيد خان 1258در يكي از روزهاي پائيز 
از دور سه نفر نمايان بودند كه راه . هفدهمين سال زندگي اش را ميگذارند

آنها يك كشيش . سنندج را در پيش گرفته و هر لحظه نزديكتر مي شدند
تعليم ) راضائيه كنوني(د كه در اروميه بنام قشريوحنا و دو كتابفروش بودن

و تربيت الزم را يافته و براي ترويج كيش مسيحيت با اين شهر مذهبي و 
  . متعصب ميامدند

كشيش يوحنا چون قصد داشت مدتي در اين شهر بماند ، پس الزم 
بود زبان فارسي را خوب بياموزد ، ازاين رو درصدد يافتن يك معلم 

  .عيد خان براي اين منظور در نظر گرفته شد اتفاقا س. خصوصي برآمد
سعيد خان از مسيحيان كاتوليك آشناي خود شنيده بود كه آنها 

پس اگر چنين اختالف .مسيحيان فرقه پروتستان را بدعتگزار ميدانستند
مسلما دين اسالم را از . عقيده و تضادي هم در ميان فرقه ارتودوكس ميديد

همان اندازه يك فرد مسلمان هم بر دين مسيحيت برتر مي دانست و ب
  .شخص مسيحي تفوق و برتري خواهد داشت

پس با اين حس بزرگي و برتري ،سعيد خان به در منزل كشيش 
او مانند بعضي از مسلمانان متعصب كه . يوحنا رفت و دق الباب نمود

معتقدند مسلمان واقعي نبايد به يك نفر باصطالح كافر سالم كند ، فقط با 
يكي از كتابفروشان كه متوجه موضوع .  بخير ساده اكتفا نمود يك صبح
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ما اهل كتاب هستيم و وظيفه خود ميدانيم كه سالم كنيم : ((شده بود گفت 
: اين پاسخ غير منتظره مالي جوان را سخت متحير ساخت وبخود گفت .)) 
  ))اين مسيحيان كه با تعاليم قرآن آشنائي دارند .عجب((

ن هنگام عبادت صبگاهي وارد منزل كشيش روزي مال سعيد خا
از او دعوت شد كه در جلسه عبادتي شركت كند و باو يك .يوحنا شد 

جلد كتاب زبورداود داده شد تا او نيز مانند ديگران به نوبه خود بخواند 
  .سپس يكي از مسيحيان بزبان فارسي دعا كرد .

بركت قسمت برجسته دعا كه سعيد خان را تحت تاثير قرارداد، 
آيا او غالبا از مردم پول .طلبدن براي دوستان و دشمنان بطور يكسان بود

نميگرفت  تا براي نابودي دشمنان دعا بنويسد ؟پس اين  چگونه است كه 
  مسيحيان براي دشمنان خود دعاي خير ميكنند؟

پس از مدتي دو كتابفروش به بغداد رفتند و كشيش يوحنا بكار 
 او مردي چهل ساله ، الغر اندام ،خوش .جديدش سروساماني بخشيد 

بي آاليشي و صدق و صفاي او ، معلم جوانش را .مشرب و جذاب بود
از مطالعه زبان ، بارها گفتگو به موضوعاتي در . مجذوب خود مي ساخت 

حاال كه ديگر بين آندو يك دوستي صميمانه . پيرامون مذهب كشيده ميشد
ه در دل داشت برزبان مياورد و از اي ايجاد شده بود ، سعيد خان آنچه ك

  .او مي پرسيد
كشيش يوحنا يك عهد جديد بزبان فارسي سرياني به سعيد خان 

او كتاب را بمنزل .اهداء نمود و چند آيه از انجيل يوحنا را باو آموخت 
  .برد و به كاكه نشان داد و موضوع را مفصال برايش تعريف كرد
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از .ليد اين كتابها بيشمار است اثرات پ: (( كاكه عصباني شد و گفت 
او به سعيد خان اخطار )) كجا معلوم است كه ترا گمراه و منحرف نسازند؟

نمود كه دارد با آتش بازي مي كند و مصرانه از وي         ميخواست 
سرزنش و . كمافي السابق به انجام امور و احكام اسالمي ،بپردازد 

ت ، بلكه صرفا وي را متقاعد تهديدهاي كاكه سعيد خان را منصرف نساخ
  .ساخت كه ميبايست بدون اطالع وي به تحقيقات پر خطر خود ادامه بدهد

كشيش يوحنا بمنظور آموختن زبان فارسي ، بجاي كتاب درسي از 
كتاب مقدس استفاده و در باره مطالب مختلف آن با سعيد خان گفتگو مي 

ر اينگونه مواقع از د. كشيش يوحنا هميشه با يهوديان بحث ميكرد.كرد 
سعيد خان خواهش مي كرد كه با مراجعه به كتاب مقدس، آيات مربوط به 

  .موضوع مورد بحث را پيدا كند و بخواند
كشيش مسيحي آيات زيادي را ذكر ميكرد تا ثابت كند كه عيسي 
همان مسيح موعود ميباشد با وجود اين يهوديها تسليم نميشدند، لكن سعيد 

ودش متوجه شود تحت تاثير اين كلمات و مباحث قرار خان بدون آنكه خ
  .ميگرفت

درباره پيشگوئيها در خصوص مسيح .سعيد خان وقتيكه تنها بود 
ازخود ميپرسيد كه اين پيشگوئيهاي عالي .موعود تعمق و تفكر مينمود

آخر . درخور چه كسي ميتواند باشد جز حضرت محمد ؟ اما نه 
 3 تا 1ياء درباب چهل و دو آيات چطورممكن است پيشگوئي كتاب اشع
اينك بنده من كه اورا دستگيري : (( درمورد ايشان صدق كند كه ميفرمايد

من روح خود را بر او . نمودم و برگزيده من كه جانم از او خشنود است 
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آواز خود را بلند نخواهد نمود و آنرا در .او فرياد نخواهد زد . …مينهم 
خورده شده را نخواهد شكست و فتيله ني .كوچه ها نخواهد شنوانيد

  .))ضعيف را خاموش نخواهد ساخت
همچنانكه به مطالعه و تحقيق خود ادامه ميداد ، بسيار احتياط ميكرد 

در همان موقع با كنجكاوي . كه چيزي را بدون تعمق و استدالل نپذيرد 
تمام زندگي كشيش را تحت نظر ميگرفت تا به بيند آيا چيزي ناهماهنگ و 

براي سعيد .اموزون در زندگي اش يافت ميشود كه مغاير با تعاليمش باشدن
: خان اين يك آزمايش بسيار مهم و حياتي بود ،چنانكه بعد ها نوشت 

روز به روز بيشتر مجذوب و شيفته اخالق و محسنات كشيش ميشدم ، ((
محبت ، صداقت، صميميت، حلم،مهرباني ،و پرهيزكاري او عميقا درمن 

عادت داشتم بمذاكرات وي و كسانيكه به نزدش ميامدند گوش .يكردتاثير م
جزئيات سخنانش را با معيار عقل و استدالل مي سنجيدم و ميديدم .بدهم

باالتر از همه . كه چگونه سخنانش صحيح و مباحثاتش منطقي و موثر بود
  .))كردار وي مويد گفتارش بود

يير زندگي سعيد نفوذ كالم و شخصيت اين مسيحي بود كه موجب تغ
براي اولين بار او به قصور و كوتاهي خود درزندگي معنوي . خان گرديد

زندگي كشيش يوحنا را در نظر مجسم ميكردو با خود . واقف گرديد
ميانديشيد كه چگونه ممكن است يك شخص بيدين و بقول آنها كافر 

اي چنين متقي و پرهيز كار باشد؟ سپس تصوير باطني خود ، بطور زننده 
  .چون فيلم از نظرش ميگذشت ودر چنان موقعي بود كه ازخود متنفر ميشد
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يك شب آتش روشن كرد و از اخگرهاي مشعل آن با انبر يكي 
بسيار دردناك بود ولي آنقدر . برداشت و هردو ساق پاي خود را داغ كرد

دربين كردها .تحمل نمود كه جاي سوختگي كامال مشهود و نمايان گرديد
 كه اگر عهدي به بندند قسمتي از بدن خود را داغ ميكنند تا مرسوم است

پس يكي از داغ هاي سعيد خان . نسبت به آن عهد وفادار و امين بمانند
بمنظور يادآوري عهدي بود كه بعد از آن ديگر هرگز با مسيحيان در 

ديگري براي يادآوري رفتار شرم آورش بود .خصوص مذهب صحبت نكند
  .ز بدي اجتناب نمايدكه عهد كرده بود ا

او براي كشيش يوحنا پيغام فرستاد كه بعد از آن تراكم كار و مشغله 
زياد باو مجال نميدهد  روزانه بعد از ساعات تدريس در مدرسه ، باو 

او .درس فارسي بدهد و ضمنا عالقه اي هم به آموختن زبان سرياني ندارد 
گرچه اثري ازجاي داغها بمرور زمان دريافتم كه ا: (( بعدها چنين نوشت 

ولي اثري كه سخنان اين مرد خدا برروي مغزم . برروي بدنم ديده نميشد
  .))بجاي گذاشته ، محو نشدني بود

سعيد خان يك شب كه از مسجد بمنزل برميگشت ،درگوشه اي 
اي هادي : (( سربخاك نهاد و بحال زار و بيقرار خود ميگريست و ميگفت

به راه راست و حقيقي كه مطابق اراده ات است گمراهان ، من سرگردان را 
نقاب جهالت را از جلو چشمانم بردار ، دل بيقرارم را آرامي .هدايت فرما 

مرا از اين گرداب خطرناك كه در .التماس دارم مرا رستگار ساز .ببخش 
  .))حال غرق شدن هستم برهان تا ترا آنطوريكه سزاوار هستي خدمت كنم 
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ات انگار بار سنگيني از روي دوش وي برداشته پس از اداي اين كلم
شد تصميم گرفت با جديت هرچه بيشتر كتابمقدس و قرآن را مورد بررسي  

اين بدان مفهوم بود كه او مايل شد بار ديگر با كشيش يوحنا . قرار دهد
  .بمطالعه خود ادامه بدهد

مدت چهار پنج ماه با اشتياق به مطالعه و تحقيق و تجسس خود در 
در قرآن و كتاب مقدس با مشكالتي مواجه . مور الهي ادامه دادا

اشكاالت و مسائل پيچيده كتابمقدس با كمك كشيش يوحنا بطريقي .ميشد
او پيشگوئيهاي عهد عتيق را انجام شده . روشن و قانع كننده رفع ميشد

باالخره باين نتيجه رسيد كه . يافت و به مسيح بي گناه اميدوار گرديد
آرامشي كه . ناه و اسارت شيطان موجب آرامش روح ميگرددنجات ازگ

هنوز فاقد آن بود او قرآن را با كمك بهترين تفسيرها مطالعه ميكرد، لكن با 
اكنون كاكه از .برايش الينحل بودند. بسياري از مسائل كه مواجه ميشد

خلق و خوي و حركات برادرش مشكوك شده ، و با كلمات نيشدار او را 
يك روز با عصبانيت چوب محكمي را برداشت . رزنش مينمود توبيخ و س

سعيد . و آنقدر بر سر و دست سعيد خان كوبيد كه چوب قطعه قطعه شد 
خان برپاي برادرش افتاده اورا مي بوسيد باشد كه وي ترحم نمايد و بيش 

پس از رفتن كاكه ، او در همانجائيكه دراز كشيده بود .از آن عذابش ندهد 
اي خداي رئوف و : (( يش رابسوي آسمان بلند كرده و گفت ، دست ها

 گنهكار –مهربان من در نظر تو چون همين خاكي هستم كه برآن افتاده ام 
اشك ندامت مرا به بين و نظر .درمانده ايكه بلطف و رحمت تو نيازمندم 

اگرچه فقط مستحق قصاص و آتش جهنم . لطفت را از من دريغ مفرما
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مرا شستشو ده ، طاهر ساز ، و .  دارم برمن ترحم فرماميباشم ، التماس
  .))بخاطر مسيح مرا مقبول درگاهت بگردان

در يك روز پائيزي كه هنوز مدتي از اين تجربه نگذشته بود، سعيد 
خان به منزل كشيش يوحنا رفت و دريافت كه او قصد دارد بخانه و ديار 

ناگهان گفته اشعياء .  شد سعيد خان از اين بابت بسيار متاثر. خود برگردد
برخيز و درخشان شو، زيرا نور تو : (( نبي بخاطرش آمد كه مي فرمايد 

  .))آمده و جالل خداوند بر تو طالع گرديده است 
انعكاس كلمات آيه مذكور آنقدر در فكرش تكرار شد تا آنكه 
  .هريك از بافت هاي وجودش از اين دعوت مسرت بخش بارتعاش درآمد

 از ماه ها ترديد و سرگرداني اين پيام برايش لذتبخش مسلما بعد
  .شادي و آرامش دروني در سيمايش نمايان بود.بود

كشيش يوحنا به تحولي كه در زندگي سعيد خان پديد آمده بود پي 
سعيد خان درباره آنچه كه يافته .برد و با ماليمت علت آنرا از وي پرسيد 
كشيش . ده و خدا را شكر كردند بود برايش شرح داد آنگاه هردو زانو ز

فرزندم ،شادي كن،زيرا مورد لطف و رحمت خدا قرار گرفته اي : (( گفت 
((.  

تالش پرزحمت و طو الني عاقبت به نتيجه رسيد و كشيش موفق به 
  .كاشانه خود برگشت
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  فصل سومفصل سوم
  آزمايشآزمايش

  

بعد از مدتي كه سعيد خان و كشيش يوحنا دوست صميمي شده 
كشيش دو جلد كتاب عهد جديد .  ساعت جدائي فرا رسيدبودند ، سرانجام

به زبانهاي سرياني و فارسي بعنوان هديه خداحافظي به سعيد خان اهداء 
: (( او گفت . خداحافطي كشيش هم تشويق آميز بود و هم اخطار . نمود 

فرزندم ، خدا از ميان هزاران نفر به لطف و فيض الهي خود ، ترا برگزيده 
مسلما نور مسيح بر تو طالع گشته .  هدايت فرموده است و بسوي مسيح

بنا براين در دعا ساعي باش تا از وسوسه اهريمن درامان باشي . است 
اجدادم از من دانشمند تر : (( ممكن است پيش خودت فكر كني و بگوئي .

بايد از ايشان تقليد كنم و در اثر قدمهاي آنها گام . و چيز فهم تر بودند 
پسر عزيزم ، اگر چنين عمل نمائي ، يقين بدان كه مطابق كالم ) )بردارم 

گفتار كشيش سالهاي متمادي .)) خدا سرانجام بدي خواهي داشت 
  .درگوش سعيد خان طنين انداز بود 

اعتراف به ايمان جديدش . او با يك وضع بحراني مواجه شده بود
ولي اينكار هرچه در نظر داشت بگريزد ، . براي وي حكم مرگ را داشت 

بسي مشكل بود زندگي او دو جنبه پيدا كرد، يعني تقيه و ناراحتي وجدان 
كمتر در مسجد حاضر ميشد ، ولي مقام محرز و موقعيت وي ايجاب مي .

  . كرد كه اقال اذان سحر را بخواند
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سرانجام التهاب دروني اش شعله . چند هفته اي بدين طريق گذشت
. سعيد خان دوستان زيادي داشت. نمودور و وي را به سخن گفتن وادار

يك روز جمعه بر . فيض اهللا يكي از آنها بود و با هم خيلي صميمي بودند 
پشت بام مسجدي كه نماز يوميه خود را در آن مي خواند ، راز نهفته خود 

چقدر شادمان شد وقتيكه باالخره پس از . را براي فيض اهللا فاش كرد
 دلش را گشود و آنچه را كه در دل داشت روزهاي تنهائي و دلتنگي عقده

هر روز باهم درباره عقيده تازه سعيد خان صحبت ميكردند . بر زبان آورد 
و فيض اهللا ميكوشد وي را به آئين اسالم برگرداند، اما كوشش او بي اثر 

  . بود 
سعيد خان كه در اثر صحبت كردن با فيض اهللا تشويق و دلگرم شده 

 اين بار با حبيب همبازي قديمي و همسايه اش تماس و جراتي يافته بود ،
انها قدم زنان بخارج . گرفت چون ماه رمضان بود، حبيب روزه گرفته بود

سعيد خان خم شد و جرئه اي آب .شهر رفتند و كنار جوي آبي نشستند 
ديوانه اي ، مگر فراموش كرده اي كه : ((نوشيد حبيب وحشت زده گفت 

د خان از فرصت استفاده كرد و بطور مختصر سعي)) روزه دار هستي ؟
  . درباره ايمان و عقيده تازه خود براي او شرح داد

ضمنا خاطر نشان ساخت كه اگر اين موضوع را فاش سازد ، زندگي 
حبيب از شنيدن اين موضوع بسيار متحير و متاثر . اش بخطر  خواهدافتاد 

كردند تا اينكه حبيب بعد از آن آندو مكررا با هم بحث و گفتگو مي .شد 
  .تحت تاثير سخنان سعيد خان قرار گرفت 

  .تدريجا بر تعداد دوستان صميمي و همراز سعيد خان افزوده ميشد 
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چون هيچ .  در واقع وجود اين دوستان مايه دلگرمي سعيد خان بود 
  .كدام از آنها هرگز حاضر نبودند او را در معرض خطر بگذارند 

تفاقاتي رخ مي دهد كه هرگز بفكرش هم گاهي در زندگي انسان ا
باحتمال قوي در زندگي سعيد خان هم از اين قبيل . خطور نكرده است 

يك پزشك يهودي شنيد كه سعيد خان زبان .اتفاقات فراوان رخ داده است 
. سرياني را بخوبي مي داند ، پس باو توصيه كرد زبان عبري را نيز بياموزد 

كمال خوشروئي پذيرفت ، ترتيبي داده شدكه چون وي اين پيشنهاد را با 
دكتر مذكور به سعيد خان درس عبري بياموزد و او هم متقابال به بچه 

اين دكتر يهودي دوستان يهودي زيادي داشت . هايش درس فارسي بدهد 
سعيد . كه سعيد خان بارها با ايشان در مورد مذهب وارد بحث شده بود 

. از آيات عهد عتيق پاسخ آنها را ميداد خان با        نقل قول بسياري 
وقتيكه دريافتند كه ياراي بحث كردن با او را ندارند هر بار مجاب و 
محكوم مي شوند ، در صدد كينه ورزي و انتقام جوئي بر آمدند و بمردم 

. مال شما كه با او اعتماد داريد بĤئين مسيحيت گرويده است : (( ميگفتند 
((  

سعيد خان بارها به گوش خود ميشنيد كه به . يدراز نهفته عيان گرد
او اين ضرب .وي فحش و ناسزا ميگويند و او را ملعون خطاب ميكنند 

زخم زبان بد تر از زخم شمشير : (( ورد كه ميگويد  آ المثل را بخاطر مي 
زخم شميشر بدن را آزرده مي سازد و دير يازود التيام مييابد اما .)) ( است 

  ) را مي آزارد و هرگز فراموش شدني نيست ،زخم زبان ، دل
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سعيد خان بدون آنكه همدرد و غمخواري داشته باشد ، غالبا به 
كنجي خلوت پناه ميبرد و با خداي خود كه يگانه اميد و پناهگاهش بود به 

  .راز و نياز ميپرداخت
او هنوز موضوع مسيحي شدن خود را براي برادرش كاكه بطور 

ود ، اما تغيير و تحول در زندگي اش اين موضوع را واضح تعريف نكرده ب
چون سعيد خان ديگر مطابق سابق نبود،كاكه دريافت كه . آشكار ميساخت

بعد از آن كاكه و دوستانش اورا سرزنش . كاسه اي زير نيم كاسه است 
ميكردند ، تنبيه و تهديدش مينمودند ، باشد كه به عقيده خود برگردد، 

 و شكنجه ها مانند چكيدن قطرات آب برروي سنگ امااثرات اين سرزنش
  .خارا بود

شدت شكنجه و آزار و احتمال خطر مرگ ، سعيد خان را برآن 
  .منتفي شد. داشت كه از سنندج فرار كند ، اما از بخت بد نقشه او كشف 

بارها وسوسه شد كه ايمان مسيحائي خود را منكر شود، ولي بررسي 
بارها بمنظور .  اينكار منصرف مي ساخت نتايج معنوي آن ، وي را از

استمداد و چاره جوئي به ميسيون آمريكائي در رضائيه و حتي دوست 
  .عزيزش كشيش يوحنا نامه نوشت، ولي هيچگونه پاسخي دريافت نمينمود

در همين ايام بودكه يك اسقف كاتوليك بنام مارسيمون به سنندج 
.  و در كالم خدا متبحر بود او شخص هشتاد ساله ، بيريا ، فروتن. آمد 

سعيد خان كه ميديد روزنه اميدي برايش باز شده است ، بتدريج بطرف 
گاهي از در . اسقف كشانده شد اما جرات نميكرد آشكارا بمالقات او برود

عقب كليسا ، گاهي از روي ديوارمي پريد و زماني هم بقول معروف دل به 
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قف ميرفت هر بار كه فرصت دريا ميزد و ازدرب ورودي به مالقات اس
مالقات پيش مي آمد ساعتها در حضور اسقف مي نشست و كتاب مقدس 
را بزبان عربي يا سرياني مي خواند اسقف تعليمات سودمندي به اين جوان 
جديد االيمان داد به هر حال ، رفاقتي كه بدين طريق  برقرا شده بود ، 

ي از مالقاتهاي معمول خود سعيد خان در يك. ميبايست بزودي بپايان برسد 
در يافت كه اسقف باروبنه خود را جمه آوري كرده و قصد دارد آنجا را 

  . ترك كند 
بارفتن اسقف، سعيد خان خود را بيش از پيش تنها احساس مي كرد 

طعنه و سرزنش هاي كاكه جانش را . اذيت و آزار غير قابل تحمل بود . 
بجز شكنجه و ناراحتي چيزي وجود در سنندج براي او  . بلب رسانده بود

چه مي توانست بكند ؟ تنها راه خالصي او از دست بدخواهانش . نداشت 
  . ، فرار بود كه آنهم قبال امتحان كرده بود و با شكست مواجه شده بود 

  :سعيد خان در آغاز يك نامه براي برادرش چنين نوشت 
تداران و جانبازان جالل بر نام خداي  دانا و بينا و شنوا، كه دوس(( 

براي من درنگ بيشتر در اين . راه خود را مفتخر و سرافراز مي گرداند 
با اينكه عقيده مرا ميدانيد ، اگر چه مرا هم بكشيد جزو . شهر مقدور نيست 

. شهيدان محسوب خواهم شد ، زيرا يقين دارم كه مقبول درگاه خداوندم 
هنگامي كه . گي ات خواهم كرداز جان من بگذر و ماداميكه زنده باشم بند
اينك مدتي است كه مسيحي شده .خشمگين هستيد از من بازخواست مكنيد

ماندن من در اين شهر بسيار .ام شما مي دانيد مردم درباره ام چه ميانديشند 
   )) …خطرناك است 
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وقتيكه كاكه به اين جمله . سعيد خان نامه را بدست برادرش داد 
هنگاميكه  خشمگين هستيد از من بازخواست مكنيد (( رسيد كه نوشته بود 

بخت با سعيد خان . ، نامه را روي چراغ نفتي گرفت و آنرا سوزاند )) 
  .ياري كرد چون مدرك كافر شدنش از بين رفت

شب هردو زير كرسي گرم دراز كشيدند وهيچكدام نتوانستند 
كه سرانجام كا. بخوابند ، يكي از شدت خشم و ديگري از ترس جان 

بسخن آمد و با هرجمله ايكه ادا مي كرد ، خشمش افروخته و بيشتر مي 
  .مخصوصا سكوت سعيد خان بر شدت خشم وي مافزود . گرديد 

يك سگ و يك انسان نمي توانند با هم زندگي كنند : (( او فرياد زد 
، گم شو برو بيرون ، سعيد خان سراسيمه و هراسان از زير كرسي بيرون 

اب لباسهايش را پوشيد ودر آن شب سرد و ظلماني از خانه پريد و با شت
نا .او به منزل يك دوست كاتوليك رفت ولي وي را راه نداد . بيرون رفت 

عاقبت پيرزنيكه غالبا . هر دري را كه ميكوبيد برويش باز نميشد . اميد بود
براي دعا نويسي به نزدش مي آمد او را به خانه خود برد و رختخواب 

اما سعيد خان براي حفظ آبروي پيرزن كه مبادا به . او داد تا بخوابدگرمي ب
سبب پناه دادن يك كافر در منزل خود ، مورد سرزنش مردم قرار بگيرد ، 
قبل از سپيده صبح از خانه خارج شد و بمدرسه ايكه تدريس مي كرد 
رفت تا منتظر شاگردان و آنچه كه از جانب خدا برايش مقدر شده بود ، 

  .د باش
از طرف ديگر كاكه صبح زود از خواب بيدار شد ، تنفگ خود را 

كرد سعيد خان  برداشته و در مغازه مقابل كليساي كاتوليك كه گمان مي
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وقتي از او پرسيده شد كه . بدانجا پناهنده شده بود ، در كمين نشست 
برادرم كافر شده و منتظرم كه وي را بقتل برسانم : (( قضيه چيست ، گفت 

و قتيكه مردم ديدند كاكه تنفگ در دست برادرش را تعقيب ميكند و بر )) .
. ارتدادش شهادت مي دهد ، آنها نيز در صدد كشتن سعيد خان برآمدند 

هرچند كاكه خود كمرش را براي ازبين بردن سعيد خان بسته بود ، ولي 
ر چون ديد همه مردم بر عليه او قيام كرده و قصد قتلش را دارند ، بر س

پس با عجله براي چاره . غيرت آمد و بحمايت از برادرش برخواست 
از آنجا . جوئي به نزد خواهر ناتني اش كه زني فهميده و مهرباني بود رفت 

هردو بمدرسه شتافتند و سعيد خان را با همان اعتقاد مسيحي اش بخانه 
 خارج اگرچه در منزل كاكه در امان بود ، ولي شبها از منزل. برگرداندند 

فيض اهللا و . نميشد مبادا مورد حمله مردم جاهل و معتصب قرار گيرد 
حبيب و ديگر دوستان او را از اوضاع بيرون مطلع ميساختند و تاكيد 

  .ميكردند كه از دامي كه برايش گسترده شده ، بر حذر باشد 
 شمسي ، چون بطور غير منتظره اي معلم زبان فارسي 1260در سال 
 كس مقيم همدان در گذشته بود ، از سعيد خان دعوت كرد آقاي جيمز ها

سعيد خان در اين مورد با . كه بهمدان برود و معلم خصوصي وي گردد
بازگشت به عقيده قبلي ام غير ممكن است : (( كاكه مشورت كرد و گفت 

و ماندنم در اين شهر بقيمت جانم تمام مي شود ، بنابراين تمنا دارم به من 
كاكه پس از مذاكره و مشورت با يكي از . ))  بهمدان بروم رخصت بده كه

  .خويشاوندان ، با رفتن وي موافقت كرد 
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ترتيبي داده شد كه كاكه برادرش را تا . احتياط كامل بعمل آمد 
پيوستن به كارواني كه در خارج از شهر عازم همدان بود بدرقه نمايد 

ند و كاكه درحاليكه نزديكي هاي غروب هردوي انها از خانه خارج شد.
مقداري اثاثيه سعيد خان را كه عبارت بود از يك قاليچه كهنه و يك 
چمدان و چند جلد كتاب ، بر دوش داشت ، قرار گذاشتند برسر يك 

سعيدخان از اينكه كاكه نفقط با رفتن . دوراهي همديگر را مالقات كنند 
ته است ، متحير وي مخالفت نميكند ، بلكه و سيله فرارش را هم محيا ساخ

سعيد خان با كمال احترام دست . غروب آفتاب بكاروان رسيدند . بود 
بغض گلوي . برادرش را بوسيد و قطرات اشك از چشمانش مي چكيد 

كاكه را گرفته بود و بدون آنكه كلمه اي حرف بزند خيره خيره سعيد خان 
جوان فراري . كاروان  نيمه هاي شب بحركت درآمد . را نگاه مي كرد

هرچه دورتر مي شدند ، . گاهي سوار و گاهي پياده طي طريق مينمود 
تااينكه هنوز يك شبانه روز از . سعيد خان احساس امنيت بيشتري ميكرد 

مسافرت نگذشته بود كه ناگهان رؤياي دل انگيز سعيد خان به يك كابوس 
از كرم را كه يكي  او ، كاكه ، حبيب ، و اهللا.وحشتناك تبديل گرديد 

  .بستگانش بود در نزد خود مشاهده نمود 
تمام اهالي شهر به شورش : (( كاكه وي را به كناري خوانده گفت 

آنها به پيش حاكم رفته و خواسته اند ترا برگرداند مرا هم تهديد . درآمدند 
بر من رحم . ميكنند و مي گويند كه خانه ام را بر سرم خراب خواهند كرد 

بخاطر تامين جان خودت و حفظ حيثيت و آبروي من . كن ، بيا برگرديم 
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حبيب و اهللا كرم نيز التماس مي كردند . به مرام و مسلك قبلي ات برگرد 
  . ))كه به حرف هاي برادرش گوش بدهد 

مرا در همين جا بكشيد ، : (( سعيد خان براي مردن آماده شدو گفت 
رف خود را چون مراجعت من غير ممكن است و بهيچوجه حاضر نيستم ح

. كاكه بسيار متاثر شده بود .)) پس بگيرم و عقيده جديدم را تكذيب نمايم
سعيد . حبيب بر بازوانش چسبيده ميكوشيد وي را وادار به بازگشت نمايد 

خان خود را به پاي كاكه انداخت و التماس ميكرد وي را بكشد ، اما 
  .نگويد برگردد

ندن سعيد خان ، اثاثيه و كاكه در آخرين كوشش خود بمنظور برگردا
سعيد خان بدنبال او رفت دامن ردايش را مي . كتابهايش را گرفته برگشت 

بوسيد والتماس ميكرد هر چه دارد برد فقط كتابهايش را پس بدهد ، كاكه 
وقتي ديد كه اخرين كوشش آنها براي برگرداندن سعيد خان بي نتيجه 

انداخت خداحافظي كرد و است اثاثيه را بر زمين نهاد ،دست بگردنش 
سعيد خان براي آنكه همسفرانش متوجه . همرا دو نفر رفيقش برگشتند 

  .نشوند روي خود را بر گردانيد و بگريست 
وقتيكه روز بعد كاكه بشهر برگشت ، مردم بدور او ازدحام نموده ، 

ما مي دانيم تو چرا اجازه دادي سعيد : (( وي راتهديد مي كردند ، ميگفتند 
حاكم شهر . ))  ن برود ،چونكه اروپائي ها براي تو پول  مي فرستند خا

بمنظور آرام كردن مردم تصميم گرفت خانه كاكه را ويران و اورا تبعيد 
اما امام جمعه سنندج كه مردي بسيار  فهميده و نيك انديش بود ، . نمايد

بمداخله و شفاعت برخواست و بحاكم گفت كه سعيد خان به همدان 



 ٢٦

ور و پيشنهاد او بوده است و افزود كه كاكه در اين مورد مقصر نيست بدست
  .و نبايدوي را سرزنش كرد 

با اين تدبير كاكه تبرئه شده، اما مردم حاضر نبودند كه به اين آساني 
دست از سر سعيد خان بردارند واورا به حال خود بگذارند پس شخصي 

سب سوار ماهري بود ، مامور بنام شكراهللا را كه مباشر يكي از مالكين و ا
همينكه شكراهللا مي . كردند كه سعيد خان را مرده يا زنده برگرداند 

خواست بر اسب سوار شود و به تعقيب سعيدخان برود ، ناگهان قاصدي 
در اين نامه . نفس زنان وارد شد و نامه اي فوري از طرف كدخدا باو داد 

ر فوري به دهكده اي ديگر كه باو دستور داده شده بود براي انجام يك كا
اين اتفاق موجب شد كه شكراهللا و سعيد خان به .متعلق باربابش بود برود 

دو جهت مخالف با سرعت حركت كنند و فاصله ايشان هر لحظه بيشتر مي 
  .شد 

سعيد خان پس از پنج روز دلواپسي  ، سرانجام بسالمت وارد همدان 
  .شد 
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  فصل چهارمفصل چهارم
  در همداندر همدان

  

و معاشرت با ارمني ها ) مبلغ مذهبي (انه يك نفر ميسيونر بودن در خ
و مسيحيان يهودي نژاد، ايجاب مي كرد كه سعيد خان نيز مانند آنها لباس 

  .بپوشد و زندگي كند 
سپس تقاضاي تعميد و عضويت در كليسا را نمود،اما آقاي هاكس و 

آن داشتند كه ارمني ها تعميد دادن وي را كاري عاقالنه ندانسته ، چون بيم 
در اين وقت .تعميد او ،مردم مسلمان را تحريك و ايجاد ناراحتي كنند

سعيد خان به آقاي هاكس درس فارسي ميداد و متقابال درس انگليسي 
  .مياموخت واز كتابمقدس تعليم مييافت

 خورشيدي دكتر و خانم الكساندر و دوشيزه مونت 1261پائيز 
چندي نگذشت دوشيزه . لحق شدند گمري به اعضاي ميسيون در همدان م

شيروود نيز كه بعدا با آقاي هاكس ازدواج كرد به جمع ميسيونرها پيوست 
و سعيد خان تدريس زبان فارسي به آنها را تقبل نمود ودر عوض ، خانم 

در فصل بهار ، داروهاي الزم براي . الكساندر باو درس انگليسي ميداد 
. و درمانگاهي تاسيس و افتتاح نموددكتر الكساندر از آمريكا رسيد و ا

سعيد خان كه در زبان انگليسي بسيار پيشرفت كرده بود ، بعنوان دستيار و 
روزي سعيد خان  طي مطالعات خود سرودي . مترجم وي مشغول كارشد

  .اينك اين ذيال ذكر ميشود. را يافت كه در روحيه اش بسيار اثر گذاشت 
  دارم بدل عشقت نهان،  پروردگار مهربان              -1
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  تنها ترا خواهان،  ني بهراجرآن جهان،              
  ني زندگي بي زوال ني شهرت و جاه و جالل  ،    -2

  خواهم ترا از جان بل عشق تواي بي مثال               
  يا بهر اميد ثواب ، مهرم نه از بيم عقاب ،               -3

  دادي مرا تاوان،        خواهم دهم مهرت جواب        
  بخشنده ئي جان جاي من، اول تو اي عيساي من              -4

  .مهر تو بي پايان  شاهنشه و خداي من ،               
  توبا بهاي جان خود، من آگه از پايان خود ،             -5

  دلداري و جانان، كردي مرا ازآن خود،                 
  دارم كنون سوداي تو،  تو ،               ديدم محبت هاي-6

  مهر تو جاويدان من زنده ام   براي تو                  
اين سرود او را دگرگون ساخت و در درونش آتشي برافروخت 
كلمات اين سرود بيش از پيش اورا كمك نمود تا بهتر تواند واقعيات را 

وقع موعظه هاي آقاي دراين م.درك وانوار صليب مسيح را مشاهده نمايد
هاكس نيز وي را عميقا بهيجان آورد و دوشيزه مونت گمري با دوستي 
صميمانه و ايمان استوار خود او را كه خدا ماموريتي خاص برايش در نظر 

هرروز بيش ازپيش آتش عشق و آرزوي روحاني . گرفته بود ، تقويت نمود
  .اش مشتعل تر ميگرديد

لگرم و تشويق نمود،مالقات برادرش چيز ديگري كه سعيد خان را د
دوبرادر بمهرباني .  خورشيدي بهمدان آمد1262كاكه بود كه درسال 
ديگر آثار خشم اوليه در چهره كاكه ديده نمي . همديگر را بوسيدند 
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انگار او آن تعصب خشك و بيجا را كنار گذاشته و عقيده سعيد خان .شد
از آنكه سعيد خان چندين پس .را همچون يك حقيقت مسلم پذيرفته بود 

مرتبه با كاكه بحث و گفتگو كرد،اوبا عالقه اي عميق و خاطره اي تازه از 
  .مسيحيت ، بخانه خود در سنندج برگشت

سعيد خان از اينكه .مراسم مخصوص دعا و عشاء رباني برگزار شد
بعلت تعميد نيافتن نمي توانست درآن شركت نمايد، بسيار متاثر و مغموم 

سيحي كه بسيارآرزوي تعميد يافتن را داشت و بخاطر ايمانش بيش  م–بود 
از آنانيكه در اين مراسم عشاء رباني شركت مي نمودند، مورد شكنجه و 
آزار قرار گرفته ، از شركت در مراسم تجديد خاطره مرگ موالي خود 
محروم بود، در حاليكه مسيحيان سرگرم برگزاري مراسم عشاء رباني بودند 

خان نيز به گوشه اي خلوت رفته و راز و نياز با خداي خود ، سعيد 
مخصوصا براي كاكه دعا كرد كه آرزوداشت وقتيكه بمنزل . پرداخت 

برگردد او را در حال خواندن كتابمقدس به بيند و اعتراف ايمان و الهيت 
اتفاقا طولي نكشيد كه دعاي سعيد خان . مسيح را از زبان خودش بشنود

  .كه مسيحي شدن خودرا آشكار و اعتراف و ايمان نمودكا. مستجاب شد
سعيد خان در درمانگاه دكتر الكساندر با گروهي از همشهريان خود 
كه براي مداوا و معالجه موثرتري كه در سنندج ميسر نبود و بهمدان آمده 
بودند، تماس گرفت آنها كه در اطاق انتظار نشسته بودند، سعيد خان 

ايشان كتابمقدس مي خواند و جزواتي به آنها مي برحسب عادت معمول بر
دراينجا بود كه سعيد خان دريافت براي جلب . داد كه همراه خود ببرند

اعتماد مردم و نفوذ كالم ؤ طبابت وسيله  ايست بسيار موثر ، و گرنه 
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بهمين منظور تصميم .چگونه ميشد با مردم در مورد مسيحيت سخن گفت 
دكتر الكساندر با اين تصميم كامال موافقت .زد گرفت علم پزشكي را بيامو

  .وخود استادي وي گرديد.كرد 
او در منزل كشيشي بنام . اشكال تازه اي براي سعيد خان پيش آمد 

او از محبت . سيمون زندگي ميكرد و به بچه هاي او نيز درس فارسي ميداد
س و و صميميت اين خانواده كامال برخوردار بود پس از چند ماهي تدري

سكونت در منزل كشيش سيمون كه در خالل آن بطور محسوس تحت 
تاثير مهمان نوازي و محبت اين خانواده محترم قرار گرفته بود ، دريافت 
. كه عاشق ربكا دختر سيمون شده است ، يعني عشقي كه دو جانبه بود 

ربكا دختري نجيب و خوش اخالق و باخوش ،ولي زيبائي صورتش را 
سعيد خان بصورت زيبا . ثر بيماري آبله از دست داده بوددركودكي در ا

او هوش ، ذكاوت ، تقوي، . توجهي نداشت ،اوسيرت زيبا ميخواست 
ربكا هم داراي .پرهيز كاري را باالتر از هر چيز ديگر ميدانست . تقدس، 

ربكا از يك دبيرستان . كليه صفات و سجايا و خصايل پسنديده فوق بود 
 رضائيه فارغ التحصيل شده و در همدان دردبستاني كه ميسيون مذهبي در

مزاوجت با .آن هم متعلق به يك ميسيون مذهبي ديگر بود ، تدريس مينمود
چنين دختري نه فقط آرزوي قلبي سعيد خان را برآورده مي ساخت ، بلكه 
اين موضوع ، ايمان و اعتقاد راسخ وي را به مسيح ، بردوستان مسلمانش 

  .دثابت ميگرداني
وقتي داستان عشق سعيد خان و ربكا بگوش كشيش سيمون و ساير 

پدر ربكا با ازدواج آن دو .ارمني ها رسيد، سخت به مخالفت برخاستند 
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بشدت خالفت مي كرد زيرا عالوه بر اختالف نژادي و زمينه مذهبي وصلت 
يك دختر مسيحي با يك يك شخص جديد االيمان مسيحي موجب 

سلمانان و ارمني ها ميشد و آنها را با يك مسئله كدورت و عداوت بين م
ارمني ها بسيار خشمگين شدند و مي . بغرنج و الينحل روبرو ميساخت 

بيچاره سعيد .خواستند هر چه سريعتر سعيد خان را از شهر اخراج گردد 
خان ، او اصال به فكرش هم خطور نمي كرد كه روزي مسيحيان بدتر از 

بهرحال ،چنان مصلحت ديده شد كه او بتهران .نندمسلمانان با وي رفتار ك
  .برود 

هنوز .ميسيونرهاي تهران در حق وي بسيار مهربان و دلسوز بودند 
اين مدت . مدتي از ورودش نگذشته بود كه به بيماري سختي مبتال شد 

بيماري اگرچه وي را جسما رنجور و ناتوان ساخت ، ولي فرصتي بود كه 
  .ر روحانيت رشد كندحضور خدا را تمرين و د

 خورشيدي ، دكتر الكساندر پس از گذراندن تعطيالت در 1266بهار 
آمريكا، بايران مراجعت كرد و چون مايل بود كار خود را در درمانگاه از 
نو آغاز كند ،خواست سعيد خان ، دستيار قديمي اش را هم به پيش خود 

تند دوباره به ربكا اظهار ارمني ها از اين بابت نگران بودند،چون ميدانس.ببرد
  .عشق خواهد نمود

سعيد خان به همدان برگشت و همانطوريكه ارمني ها پيش بيني 
سرانجام پس از چند .كرده بودند ، نسبت به عشق خود وفادار مانده بود 

مرتبه خواستگاري ،كشيش سيمون به يك شرط بات ازدواج آنها موافقت 
 مسيحيان و مسلمانان تعميد كرد وآناين بود كه سعيد خان در حضور
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اوگمان ميبرد كه با پيشنها اين شرط عاشق دلباخته را تهديد و .بگيرد
منصرف خواهد ساخت ، درصورتيكه سعيد خان از اين پيشنهاد بسيار 
خرسند گرديد، زيرا بارها تقاضاي غسل تعميد را كرده و هر بار به علت 

  .ترس به خواسته اش توجهي نشده بود
 ميالدي ، سعيد خان دربرابر 1887عود يعني دهم آوريل در روز مو

عده زيادي از افراد مسيحي و غيره ، به مسيحي بودن خود اعتراف كرد و 
او اولين شخصي بود كه در مالء عام آئين . بغسل تعميد نائل گرديد

او از اينكه سرانجام به اين روز رسيده بود از شادي .مسيحيت را پذيرفت 
پدر ربكا با طيب خاطر با ازدواج آندو . مي گنجيد در پوست خود ن

كشيش يوحنا محبوب هم كه براي ديدار دوستان به همدان .موافقت كرد 
 1267در خرداد ماه .آمده بود ، انجام مراسم عقد را بعهده گرفت 

خورشيدي دسته كوچكي از دوستان ، در اطاق عروس جمع شدند تا 
  .شاهد براين پيوند زناشوئي باشند 

اگر چه خانه كشيش جاي امني بود و همه مدعوين و اهل خانه در 
آن موقع شادمان بودند ، ولي انتخاب آنروز تعطيل مذهبي روز مناسبي 

  .نبود
روز بعد اعالميه ها بر در و ديوار بازار الصاق و از مردم متعصب 
دعوت شده بود كه براي انتقام گرفتن از سعيد خان كه دين خود را ترك 

ه و با ازدواج كردن با يك  مسيحي بيگانه به دين و مليت آنها توهين كرد
آنها از . طولي نكشيد كه  عده كثيري جمع شدند.كرده بود، حاضر باشند 

آنها سوگند . كار و كاسبي خود دست كشيده و در خيابانها براه افتاده بودند
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زم بود هرچه پس ال.ياد كرده بودند تا سعيد خان رانكشند ، آرام ننشينند   
  .زودتر براي پراكنده ساختن آنها اقدامي بشود

اتفاقا حاكم شهر و امام جمعه ، دونفر عاليمقام و متنفذ با دكتر 
الكساندر  دوست بودند ، سعيد خان را مي شناختند و اورا دوست داشتند 

دكتر الكساندر وقت را مغتنم شمرده به نزد آنها رفت و تقاضا نمود كه . 
بدينطريق جمعيت پراكند و آرامش اوليه برقرار .  ساكت گردانندشورش را

  .گرديد
در اين اثني ارمني ها در منازل خود از شدت ترس ميلرزيدند، ولي 
كشيش سيمون بدون آنكه ترسي بخود راه بدهد با خيالي آسوده جلوي 

سعيد .درب منزل خود نشسته ، پا را روي پا انداخته بود و چپق مي كشيد 
 كه درروز عروسي اش 91مزمور . م هيچگونه ترسي نداشت خان ه

  .خوانده شده بود ، وي را قوت قلب و آرامش خاطر مي بخشيد
اما براي ربكا ماههاي بعد از ازدواج بسيار ترسناك و مالل آور بود 

خورشيد كه غروب ميكرد ، حركت هر سايه اي را يك شخص ميپنداشت .
. خود ميپراند و متوحش ميساختكوچكترين صدائي ، وي را از جاي 

سعيد خان كه غالبا شب ها دير بمنزل ميĤمد ،ميديد كه همسرش با يك 
مخصوصا . اظطراب و دلواپسي در را قفل كرده و آمدنش را انتظار ميكشيد

ربكا از اين لحاظ نگران بود كه مبادا دشمنان ، شوهرش را بعنوان عيادت 
اما سعيد خان باين وعده . هر بدهندو معالجه بيمار بمنزل ببرند و باو ز

اگر چيز كشنده اي را بخوريد بشما آسيبي : (( مسيح كه بشاگردانش فرمود 
  .همسرش را دلداري ميداد.)) نخواهد رسيد
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  فصل پنجمفصل پنجم
  مسافرتهاي داخل و خارج از ايرانمسافرتهاي داخل و خارج از ايران

  

سعيد خان سخت سرگرم خواندن درس طب بود و عالوه بر مطالعه 
 از كتابهاي رازي و ابوعلي سينا هم استفاده كتابهاي مدرن طبي او را

هر قدر تجربه او در علم پزشكي بيشتر مي شد ، بهمان اندازه هم . ميكرد
او در حين انجام وظيفه در . مسئوليتهاي بيشتري بعهده اش ميگذاشتند

درمانگاه دكتر الكساندر ، به طبقات مختلف مردم نيز بشارت ميداد و 
فعاليتهاي او از مركز كارش بوسيله .د درباره مسيح صحبت مي كر

طبابت و بشارت .مسافرتهاي بشارتي به دهات مجاور نيز توسعه پيدا كرد 
  .با هم توام و اين هدف غائي سعيد خان بود 

هنگام ديد و بازديد عيد نوروز سعيد خان وآقاي هاكس بديدن يكي 
كم به   آنها كماز افسران عاليرتبه ارتش رفتند مكالمات و صحبتهاي دوستانه

سخنان سعيد خان بمزاق ميزبان تلخ .بحث در پيرامون مذهب كشيده شد 
از اين رو شكايتي نوشت و توسط .آمد و تصميم به تنبيه نمودنش گرفت 

روز بعد سعيد خان به حضور حاكم .شخصي به حاكم شهر تسليم نمود
احضار شد و او طبق معمول نزديك درب ورودي بر روي صندلي نشست 
اما حاكم او را به جلو خواند تا بازجوئي الزم را از وي بعمل آورد و بقيه 

او ابتدا با صداي بلندي پرسيد .حضار نيز سئوال و جوابها را استماع نمايند 
سپس وي را نزديكتر )) دكتر ،اسهال خوني را چگونه معالجه ميكني ؟ : (( 

 ديشب شخصي به : ((خوانده؟ آهسته طوريكه ديگران متوجه نشوند گفت 
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نزد من آمد و شكايتي بر عليه تو به من داد كه حاكي از توهين تو بود 
من او را آرام كردم و گفتم .ضمنا خودش تقاضاي مجازات تو را مينمود .

كه تو يك دانشجوي طب هستي و اصوال كسانيكه در اين رشته تحصيل 
 به خصم مجال مي كنند دين و ايمان درستي ندارند ، پس حاال برو و ديگر

خالف و مجازات او همين بود ،سعيد خان كامال آزاد . )) بهانه گرفتن مده
بعدها همان افسر عاليمقام كه موجب اين واقعه جزئي شده بود ، . شد 

  .يكي از دوستان صميمي سعيد خان شد
 1270سعيد خان پس از پايان قرارداد خود با ميسيون ، در سال 

افرتي به رضائيه بكند ، آنجا كه قبال ربكا با خورشيدي ، تصميم گرفت مس
اين مسافرت باو فرصتي داد . دختر كوچكش سارابراي ديدن اقوام رفته بود

كه پيغام مسيحائي خودرا بزبان بومي به شهر هاي مرزي كردستان برساند و 
كشيش كشيش با افتخار . ضمنا دوست خود كشيش يوحنا را مالقات كند 

را به اعضاي كليسا و آشنايان معرفي كرد و اودرهمان و سربلندي تمام وي 
  .كليسا بزبان سرياني موعظه نمود

هنگام مراجعت به همدان از وي خواسته شد كه قرارداد خود را با 
هرچند بانجام اينكار تمايل و عالقه اي نداشت ، اما . ميسيون تجديد نمايد

اه تعطيل شده بود چون دكتر الكساندر بخدمت خود خاتمه  داده و درمانگ
، و عده زيادي از مريضان هم از لحاظ معالجه و مداوا در مضيقه بودند ،او 
حاضر شد تا آمدن يك دكتر جديد از آمريكا به معالجه بيماران مشغول 

 دكتري ، داروسازي –او كليه مسئوليتهاي كلنيك را بعهده گرفته بود .شود 
 طاقت فرسا توام با مطالعه ، و گاهي پرستاري شبانه ، وظائف و كارهاي
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شبانه روزي در خصوص مذهب و علم پزشكي ، سالمت وي را با خطر 
  .مواجه ميساخت

 ، دكتر هالمز از آمريكا براي جانشيني دكتر 1272فروردين ماه 
قرارداد سعيد خان رو باتمام بود، و چون . الكساندر وارد همدان شد 

  . خدمت در ميسيون استعفاء دادتمايلي براي ادامه اين كار نداشت لذا از
او مدت دوازده سال با كمال صداقت و وفاداري بعنوان معلم زبان ، 

در طي اين مدت از كمك . دستيار دكتر ، وسپس پزشك ، خدمت نمود 
هاي بيدريغ ميسيونر ها برخوردار بود، اورا مساعدت و همراهي ميكردند، 

روحانيت وي را كمك باو درس انگليسي وطب را آموختند ، از لحاظ 
او دين خودر ا در اين مدت طوالني با خدمات با ارزش و عام .كردند  مي

  .المنفعه اداء نمود
سعيد خان تصميم گرفت بخارج سفر كند و براي اينكار چهار علت 

در وهله اول حس مي كرد براي شروع يك زندگي جديد، : وجود داشت 
ثانيا به يك . ارش دورشودميبايست مدت كوتاهي از همكاران و محيط ك
ثالثا ميخواست به انگلستان .آب و هوا واستراحت كامل احتياج  داشت 

  ياآمريكا 
. برود تا تحت نظر استادان مجرب ، دوره تخصصي دكتري را ببيند

چهارمين علت مسافرت وي ، جامه عمل پوشاندن به يكي از آرمانهاي 
درهمدان باشخص . يدن يعني در روحانيت بحد كامل رس–قلبي اش بود 

سوئدي بنام هاگبرگ آشنا شد كه ادعا ميكرد خود به اين كامليت رسيده و 
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مي تواند وي را نيز در رسيدن به اين هدف و آرزو كمك نمايد ، بنابراين 
  .آقاي هاگبرگ او را به سوئد دعوت كرد

او از دوستان خودمبلغي پول قرض كرد ، و به اميد اينكه بتواند به 
 معنوي اش نائل آيد، عازم سوئد شد و بانهايت كوشش در صرفه خواسته

به استكهلم 1893اودر نهم ژوئيه . جوئي و قناعت طي طريق مي نمود
  .رسيد

در . اما اين اتفاق در زندگي سعيد خان ، مالل آور و مايه تاسف بود
هرگز فرصتي نمي يافت . آنجا نشانه اي براي نيل به آرزويش ديده نمي شد

 تحصيل علم پزشكي خود ادامه دهد و حتي يكقدم هم بسوي كه به
وقتيكه ميخواست در مورد يك مطلب روحاني .كماالت روحاني برنداشت 

صحبت كند ،هاگبرگ اصرار مي كرد كه موضوع صحبت خودرا تغيير دهد 
همه تحسين و .و از آداب و رسوم كردها و عقايد اسالمي سخن بگويد

رشدت بدبيني وي از اين مردم ،بقول خود تعريف ها كه از او ميشد ب
برايش مسلم گرديد كه اين اشخاصيكه  .روشنفكر و آزاديخواه ميافزرود

ادعاي كامليت ميكنند و خود راهادي ديگران قرار مي دهند ، خود مردماني 
  .گمراه و فرسنگها از حقيقت بدور ميباشند

رسيدن به يكروز صبح كه در كنار تختخوتبش زانو زده بود و براي 
اين كامليت دعا ميكرد ، ناگهان سخنان يوحناي رسول بخاطرش آمد كه 

لكن ميدانيم كه چون او ظاهر شود مانند وي خواهيم بود ، : (( ميفرمايد 
چون ((چه وعده واضحي .)) زيرا او را چنانكه هست خواهيم ديد

 .))مانند او خواهيم شد(( او چنين استنباط نمود كه )) ظاهرشود



 ٣٨

هايست مربوط به آينده يعني روزيكه ايمانداران ، مسيح را روبرو به وعد
بنابراين نبايد انتظار آنطور كامليتي كه آرزويش بود ، در اين دنيا .بينند 

آرامش .همه ايمانداران بحد كمال خواهند رسيد اما نه دراين دنيا . داشت 
اين هدف ، اضطراب  و پريشاني براي نيل به .كاملي وجودش را فرا گرفت

  .فيض خدا بر كشمكش دروني اش ظفر يافت.در اين دنيا ، از بين رفت 
علت . اواخر مهرماه بود كه سعيد خان مصمم شد به انگلستان برود

اتخاذ اين تصميم ، پيشنهاد يك دكتر  سوئدي بود كه وي را براي ديدن 
دل هر چند . دوره تخصصي به رفتن به انگلستان تشويق وترغيب كرده بود

خوشي از سوئديها نداشت و مردد بود كه آيا پيشنهاد وي نيز مانند وعده 
هاگبرگ دروغ وپوچ از آب درخواهد آمد ؟ آيا انگلستان بهتر از سوئد 
خواهد بود ؟ ولي بقول معروف به خدا پناه برد و عزم را جزم نمود كه به 

  .انگلستان برود
يد خان گذاشت هوا عبور از درياي شمال بعدها اثر مهمي برروي سع

چون او عمل طبابت را در كشتي انجام . طوفاني و دريا خروشان بود 
يك زوج ايرلندي باسامي خانم و آقاي كاوانو براي تسكين حالت . ميداد

تهوع و سرگيجه خود كه گاهي مسافران دريا بدان دچار مي شوند ، سعيد 
 اين زن و شوهر ، او ضمن مداوا و معالجه. خان را بر بالين خود خواندند

ايشان تحت تاثير سخنان و .سرگذشت خود را براي آنها تعريف كرد
ماجراي زندگي اش قرار گرفته ، با كمال ميل حاضر شدند وي را به يكنفر 
پزشك بنام چارلز وارن مقيم لندن معرفي كنند تا از لحاظ تحصيالت طبي 

  .و همچنين الهيات اورا كمك نمايد
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ان در مورد انگلستان چندان مطلوب نبود ، و نظريه اوليه سعيد خ
او سعي . بعدا هم از زندگي كردن در شهر پر تحرك لندن بيزار شده بود

مي كرد در فعاليتهاي كليسائي شركت كند ، اما همه سعي و كوشش وي 
ابتدا در جلسات بشارتي كه در مجاورت محل . بي نتيجه و عبث بود 

ي نمود،ولي روش ايشان از دعوت سكونت وي برگزار مي شد ، شركت م
او با يك كشيش .نمودن حقجويان براي اعتراف ايمان سرد و سطحي بود 

متديست دو بار وعده مالقات گذاشت تا در مورد موضوعات ديني 
صحبت كنند ،  لكن سعيد خان هربار بعد از يك ساعت معطلي و انتظار ، 

دلسردي  از او دعوت شد } با{يكبار و. با ناميدي ميعادگاه را ترك ميكرد
تا در اجتماع ميسيونر ها شركت كند ، در اينجا نيز از وي آنطوريكه بايد و 

مراسم . شبي از كليساي حضرت پولس ديدن كرد. شايد استقبال نشد 
عبادت و نيايش آنها ، وي را بياد طرز عبادت كاتوليكهاي مقيم سنندج 

بدون انكه بĤن ترقي و  . انداخت كه در نظرش بي تاثير و نامفهوم مĤمد
تعالي روحاني كه در طلبش بود برسد، مرتبا از كليسائي به كليسائي و از 

زوج همسفر دريائي سعيد خان ، آقا و .مجلسي به مجلسي ديگر مي رفت 
خانم كاوانو ، به وعده خود وفا نموده وي را به دكتر وارن و همسرش كه 

دكتر وارن كه پزشكي . دمسيحياني جدي و صميمي بودند معرفي كردن
حاذق و متنفذ بود ، اورا در انتخاب رشته هاي تخصصي و دانشگاه مناسب 

دكتر وارن  نه فقط در اين مورد وي را كمك . ، كمك و راهنمائي كرد
. نمود بلكه چون يكي از افراد خانواده اش او را در منزل خود پذيرفت 
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نمود و دوستاني بسيار سعيد خان در حدود دوسال در منزل آنها اقامت 
  .صميمي شدند 

اين خانواده سعيد خان را به اشخاص زيادي ، مانند برادران پليموت 
. كه در صفا و صميميت از خودشان دست كمي نداشتند ، معرفي نمودند

برادران پليموت او را به مجالس ديني خود دعوت مي نمودند و از همان 
او بعد از .  خشنود بنظر ميرسيد اولين جلسه و برخورد  ، بسيار راضي و

از قرار معلوم شما كشيش نداريد ، آيا به : (( اين مالقات مقدماتي گفت 
فورا )) اين علت است كه چونكه همه اعضاي اين كليسا كشيش هستند ؟

به عقيده و مرام آنها پي برد و دريافت كه اين گروه مركب از اشخاص 
س برتري ، با كمال سادگي و تحصيل كرده و عامي ميباشد كه بدون ح

معمولي ترين عضو اين گروه ، معلومات . وقار در جلسات حضور مييابند 
بدون تصميم قبلي و تفكر و . وسيع و قابل توجهي از كتاب مقدس داشت 

تعمق در اين خصوص ، مدت پانزده ماه در جلسات عبادتي آنها شركت 
  . نمود

بود ، تمام نظرياتشان با گروهي كه سعيد خان به آنها معرفي شده 
اعتقاد و عبادت اين دسته براساس كتاب . عقيده وي سازگار و موافق بود 

. آنها معلمي را باالتر و مهمتر از روح القدس نميشناختند . مقدس بود 
بنابراين محدود كردن خدمت كليسائي به يك فرد ، توهين و تجاوز به مقام 

شخصيت مسيح ، .ها بمشار  ميĤيدو كار    روح القدس در اعطاي بخشش 
مراسم عبادت آنها بسيار . مركز اصلي عبادت و نيايش آنها را تشكيل ميداد

معاشرت سعيد خان . ساده و رفاقت و جلسه انس ايشان گرم و صميمي بود
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ميرفت آرزوي ديرينه اش برآورده .با اين گروه كامال رضايت بخش بود 
 ضمنا يك اجتماع روحاني و ماواي .شود و رويايش به حقيقت به پيوندد 

  .امني يافته بود 
در طول اين مدت ، سعيد خان به تحصيالت پزشكي اش ادامه 

در اين دو . ميداد، اونياز به تخصص در كالبد شكافي و فيزيولوژي داشت 
زمايشگاه مطالعه كرده  مورد در ايران كتب متعددي، بدون تجربه عملي در آ

ا مغاير با احكام و موازين ديني ميدانستند ، از چون كالبد شكافي ر. بود
پس او دوره هاي . اين رو در آنموقع اين عمل در ايران مجاز نبود

مخصوص دو رشته فوق را در دانشگاه كالبد شكافي و فيزيولوژي كوك 
همچنين مقداري از وقت خود را صرف مطالعه و تحقيق . در لندن گذرانيد

  .شناسي نموددر خصوص داروسازي و ميكروب 
يكروز در دانشگاه دكتر كوك ، او مشغول كالبد شكافي ناحيه بطني 

پس از پايان عمل ، دكتر كوك از طرز كار و رعايت . يك بيمار بود
بسيار عالي : ((بهداشت وي در هنگام عمل ، بسيار تعريف كردو گفت

 غروب همان روز بار ديگر دكتر كوك آمد تا بيشتر كار سعيد خان)) است 
سعيد خان با اشاره به )) آفرين ، بسيار عالي است : ((را به سنجد ؛ گفت

: (( غده هاي فوق كليوي كه آنها را با دقت نمايان ساخته بود ، گفت 
فايده اين دو غده كوچك كه روي كليه ها قرار دارند چيست ؟ و چه 

ي كار مهمي را انجام نم: (( استاد جواب داد )) عملي را انجام ميدهند؟
من جائي خوانده ام كه ميكروب سل آنها ، : (( سعيد خان گفت )) دهند 

بيماري آديسون ، بيماريست كه )) ( بيماري آديسون ميگردد((موجب 
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بعلت تنبلي غدد فوق كليوي ايجاد مي شود وعالئم ضعف زياد و الغري و 
پس ميگوئيد در واقع كم : ((استا گفت .) ناراحتي هاي گوارشي است 

سعيد خان گفت .))  هستند و عمل قابل توجهي را انجام نمي دهند اهميت
اما آقاي محترم اينجا را نگاه كنيد ؛ هريك از اين غده ها بوسيله سه : ((

چنين عمل دقيقي كه از جانب خداي . شريان نسبتا بزرگ تغذيه ميشوند 
  ))دانا تنظيم گرديده ، اگر فاقد استفاده باشد ، بعيد بنظر ميرسيد 

حتما در كشور : (( س از يك لحظه مكث ، دكتر كوك گفت پ
آيا مسخره ام : (( سعيد خان گفت )) خودت متخصص معروفي هستي ،

مسلما نه ، من خيلي كنجكاو هستم ، تا كنون كسي : (( استاد )) ميكنيد 
مطمئن .مثل شما چنين موضوعي را مطرح نكرده و به آن پي نبرده است 

  .) هستم كه حق با شماست 
روز بعد او با دست خط خود يك نسخه از مكالمات خود را به 

چندي نگذشت ، سعيد خان در . عنوان يادگاري به سعيد خان اهداء نمود
يك مقاله اي خواند كه اوليور و شيفر ، اثر فيزيولوژي غده هاي فوق 

اكنون دانشمندان دارندبه بعضي از نقش هاي مهم . كليوي را كشف كردند 
  .اي ديگر غدد مذكور در اندامهاي بدن پي ميبرند هورمونه

رشته ديگر كه سعيد خان وقت زيادي را صرف آن نمود ، چشم 
در طي سالهاي طبابت خود درايران ، با بيماري چشم و . پزشكي بود 

كوري كه در اثر رعايت نكردن بهداشت و عدم معالجه موثر ، مردم بدان 
ك دوره تخصصي چشم پزشكي در لذا ي. مبتال بودند ، مواجه مي شد
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جنرال هاسپيتال در كرويدون ، و بعدا دوره اي ديگر در همين مورد در 
  .سنترال هاسپبتال گذرانيد 

 ، دكتر پاتريك منسال ، كه بعدا موسس و مدير دانشگاه 1280بهار 
معروف تروپيكال مديسن بود ، و براي خدمات چشم گيرش عنوان 

يه نمود كه دوره تخصصي مورد عالقه خود را قهرماني را يافت به او توص
وچون در لندن تحصيل چنين دوره . در بيمارستان سن جرج تكميل نمايد 

اي ميسر نبود ، لذا او سومين نفري بود كه در بيمارستان مذكر اسم نويسي 
بيماري كه مربوط به نواحي گرم ( كرد در خصوص بيماري تروپيكال 

نه ها و با براهين واضح بطور عملي تدريس ، با كمك نمو) سيري ميباشد 
اين آموزش عملي بعدها  در ايران براي كار سعيد خان بسيار . ميشد 

  .باارزش بود 
سعيد خان چون در تمام جلسات درس حاضر ميشد ، مورد توجه و 
احترام استادش قرار ميگرفت كه براي وي نه فقط يك دانشجو ، بلكه يك 

سعيد خان ، براي تكميل رشته تخصصي ،  . دوست صميمي بشمار مي آمد
وقتي ميخواست آنجا را ترك كند دكتر پاتريك از او خواهش كرد كه 
.  وقتي به ايران برسد ، مقداري خون براي تحقيق و آزمايش برايش بفرستد 

چند سال بعد ، هنگاميكه سعيد خان بعنوان پزشك مخصوص عين الدوله ، 
وب ايران مسافرت ميكرد فرصت مناسبي پيش همرا ه پنج هزار نفر ، به جن

او جعبه هاي متعددي ، آلوده . آمد تا خواسته دكتر پاتريك را انجان دهد 
دكتر پاتريك دريافت آنها . به لكه هاي خون ، تهيه كرده و به لندن فرستاد 

بايد ببينم در خون فرزندان كوروش  و : (( را اطالع داده و افزوده بود
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 را ميتوانم پيدا كنم دوسال زندگي در لندن كه بطور داريوش چه چيزي
مايوسانه اي شروع شده بود به پايان رسيد اما سعيد خان به عهد خود وفا 

هرچند الزم بود به خاطر حفظ سالمتي اش گاهي در كار خود . كرد 
تنوعي بدهد ، لكن اميد و انتظار خدمت مؤثر به هموطنانش وي را تقويت 

مجلص توديع توسط دوستان و برادران . مي بخشيد ميكرد و قوت قلب 
پليموت برگزار شد و در پايان آن براي سعيد خان دعا كردند كه خدا او ار 
از تمام مشكالت و خطراتي كه احتماال در وطنش بدانها مواجه مي شد 

وقتيكه به زندگي : ((سپس سعيد خان بلند شد و گفت . حفظ فرمايد 
با آن راهي كه خدا مرا بدان هدايت فرمود مي گذشته خود فكر ميكنم و 

خدا چه كار عظيمي در حق من انجام داده است : انديشم به خود ميگويم 
با اين زبان الكن خود نمي توانم بيان كنم كه چقدر به او مديونم او تشنگي 

امشب در دعاهاي خود عينا عقيده خودم را . روحاني مرارفع نموده است 
خصوص وصوصه هاي و مخالفتهائيكه ممكن است با آنها در . بيان كرديد 

روبرو بشوم زياد گفته شد اما من از آنها ترسي ندارم زيرا از روي تجربه 
بيشتر از غرور و خود بيني خودمي . ميدانم كه زحمت ثمره شيرين دارد 

ترسم در اين مورد براي من دعا كنيد مشكالت فراوان است ، اما خدا ما را 
د تا برآنها پيروز بشويم و پيش برويم تا تمام فكر و ذكرمان كمك مي كن

او را تا . دكتر وارم .))شما را هم به خدا مي سپارم . متوجه او باشد 
كارديف ، آنجا كه مي خواست با كشتي از درياي سياه عبور كند و به 

هديدة خداحافظي كه به او داده شد كيف . باتوم برود ، مشايعت نمود 
لو از انواع و اقسام دارو هائي بودكه بعد ها در كارش بسيارمفيد دكتري مم
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دوستان ديگر وسائل جراحي به او هديه كردند تا . و موثر واقع شد 
پس از دو سال و نيم . درايران ، هنگام عمل جراحي از آنها استفاده نمايد 

 بهمدان رسيد و اهل بيت 1274دوري از وطن و خانواده اش در مهرماه 
  . پيوست خود
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  فصل ششمفصل ششم
  طبابت در شرايط مشكلطبابت در شرايط مشكل

  

سعيد خان هنگام مراجعت به ايران دريافت كه بينظمي و آشوب در 
جان و مال . يك شورش در شرف انجام شدن بود . همه جا حكم فرماست 

. مردن توسط آناني كه قوي تر بودند تلف مي شد و به تاراج مي رفت 
صوصا براي يك شخص مخ. روزهاي وحشت زا و نامطمئني بودند 

بصورت ظاهر بيدين و كافر چقدر خطرناكتر بود ، در مدت كوتاهي 
دوستان انگليسي . خانواده سعيد خان به منزل شخصي خود نقل مكان نمود 

دكتر ، نه فقط وقتيكه در لندن بود او را كمك ميكردند ، بلكه براي تامين 
ربكا با تدبير و . ند زندگي و امرار معاش خانواده اش نيز پول مي فرستاد

دور انديشي خود مبلغي از اين پول را پس انداز كرد تا اگر مقدور باشد 
كار . با كمك و مساعدت دوستان ، خانه مناسب تري خريداري نمايند 

ساعات (در آن روزها . طبابت ، تمام اوقات سعيد خان را پر كرده بود 
 موقع كه الزم باشد به مردم انتظار داشتند هر. مفهومي نداشت ) اداري 

گاهي از مريضي مي پرسيد چه نارحتي داري جواب . دكتر مراجعه نمايند 
وچون او مجبور )) من چه ميدانم . تو دكتر هستي بايد بداني : (( ميداد 

كارهاي داروسازي و پرستاري را هم انجام دهد ، بنابراين فرصت سر 
اش خانواده كفايت ميكرد درآمد كارش براي امرا مع. خاراندن هم نداشت 

مرغ ، : پولي كه براي معالجه و مداواي بيماران مي گرفت عبارت بود از . 
ربكا بعضي از اينها را . تخم مرغ ، روغن ، گوسفند ، غله و گاهي پول 
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ميفروخت و بجايش پول ميگرفت و دوستان انگليسي ، احتياجات ديگر 
ي آنها ، يك چراغ خوراك پزي در ميان هدايا. ايشان را تامين  مي كردند 

تحفه ديگر . بود كه موجب حيرت و حسادت دوستان و همسايگان گرديد
آنها ، يك چرخ خياطي سينگر بود  كه هفته ها خانمهاي از ديدن آن در 

براي بچه ها نيز اسباب بازيهاي گوناگوني از قبيل عروسكها . شگفت بودند 
  .وجعبه هاي مداد رنگي ميفرستادند

 1276درماه ارديبهشت . ين موقع وضع سياسي بدتر ميشددر هم
بجاي او ، پسرش مظفرالدين شاه بر تخت . ناصرالدين شاه به قتل رسيد 

افزوني عدم توافق . نشست كه در زمان سلطنت وي اوضاع وخيم تر ميشد
و نارضايتي ازشاه جديد ، مردم را بسوي يك انقالب ملي سوق ميداد كه 

  . مشروطه بوجود آمددر نتيجه آن حكومت
مضفرالدين شاه توجه و عالقه خاصي به مسيحيان كه در زمان 
سلطنت پدرش تا اندازه اي از آزادي مذهب برخوردار بودند ، نداشت 
ميتوان گفت بطور كلي در كشور آزادي مذهب نبود و او اجازه نميداد كه 

  .روحانيون در امور مملكت و القيدي او مداخله كنند
نچه كه او در مورد قوانين كشوري و مذهبي روا داشت الغرض ، آ

  .بركسي پوشيده نيست
در آن زمان شهادت و بشارت دادن در نام مسيح بسيار دشوار بود، با 
وجود اين دكتر سعيد خان فرصت را مغتنم شمرده ، به بيمارن بشارت 
 ميداد و روزهاي پنجشنبه و يكشنبه بعد از ظهر در منزل خود جلسه مطالعه

آنانيكه در جلسات  حاضر ميشدند . و تفسير كتاب مقدس را تشكيل ميداد
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اكثرا مسيحيان يهودي نژاد بودند ، ليكن مسلماناني نيز كه طالب حقيقت 
  .بودند ، مخفيانه با وي به بحث و گفتگو مي پرداختند 

 در همدان بين دودسته شيخي و متشرعين 1276مقارن پايان سال 
علما و مراجع تقليد شيعيان اكثرا در . اع در گرفت اصولي ، كتمكش و نز

نجف و كربال و كاظمين كه سابقا بين النهرين  و حاليه كشور عراق گفته 
ميشد،ساكن بوده و دستورات ديني را بوسيله رساالتي صادر و به شيعيان 

درواقع عراق كانون و مركز روحانيت . كه در بالد ديگر بودند مي رساندند 
علما و مراجع تقليد . پيشوايان مذهب جعفري بوده است و پايتخت 

دودسته اند ؛ يك دسته اخباريون كه به اخبار و احاديث سخت پايبند بوده 
حتي گاهي اوقات اخبار را به آيات قرآن مقدم مي داشته اند، بطوريكه 
معراج حضرت محمد را هم روحاني ميداند ، واين دسته به شيخي 

كه زياد به اخبار و احاديث توجه نداشته به آيات و دسته ديگري .معروفند
دستورات قرآن معتقد و معراج را جسماني ميداند ، به متشرعين اصولي 

روي همين اصل اختالف ، متشرعين اصولي بر شيخي ها تاختند .مشهورند 
بعضي از آنها راگشته و عده اي هم . و مال و منالشان را به يغما بردند 

آنها در خيابان برروي يكي از شيخهاي بيچاره .م بدر برندگرخته ، جان سال
در شب كسي جرات بيرون رفتن . نفت ريخته ، او را زنده زنده سوزانييدند

يك هنگ سواره نظام ، و يك گردان پياده از كرده . از منزلش را نداشت 
هاي غيور و بي باك براي برقراي امنيت و سركوبي شورشيان بهمدان اعزام 

  .گرديد
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در اين موقع هرج و مرج ، ربكا سومين فرزند خود لموئيل را بدنيا 
در شب بعلت شليك پي در پي گلوله ، آرام كردن ) . 1276مرداد ( آورد 

  .بچه ها كار مشكلي بود 
در خالل روزهاي آشوب و بلوي ، سعيد خان به جستجوي شيخي 

 بودند ، هاي زجر ديده و زخمي كه در منازل دوستان خود پناهنده شده
اين . هرروز عده اي از مجروحين را مداوا و معالجه مي كرد . مي پرداخت 

سعيد خان اغلب مي شنيد . عمل سعيدخان خشم متشرعين را برانگيخت 
شيخي ها پراكنده و نابود مي شوند ، اما چرا اين كافر : (( كه مي گفتند 

  )آنها را دستگيري و مداوا ميكند ؟ 
لي كه موجب اصلي اين آشوب و اغتشاش پيشواي متشرعين اصو

روزي سعيد خان را احضار نمود و براي اينكه بي گناهي و دخالت . بود
اين شيخي ها در خصوص امامهاي ما : (( نكردن خود را ثابت كند ، گفت 

اگر يهوديها به عيسي . عقايد غلطي دارند و سخنان ناروائي مي گو يند 
  )).كفر گويند ، شما چكار ميكنيد ؟

من بعنوان يك مسيحي واقعي با مهرباني با : (( سعيدخان پاسخ داد 
عيسي وقتيكه دشمنانش او را مصلوب مي كردند براي . آنها رفتار ميكنم 

.)) او بما دستور داده است كه همين كار را بكنيم . آنها دعاي خير نمود
. اخت عالم ديني بدون آنكه كلمه اي بر زبان آورد سر خود را پائين اند

همين پيشواي ديني بعد ها حسب االمر شاه ، با يك تشريفات خاصي 
  .بتهران اعزام گرديد و با رفتن او اضطراب و آشوب فرونشست 
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در ميان بيماراني كه براي معالجه به پيش سعيدخان آمده بودند، 
او با سعيد خان وارد . تاجر مسلمان غيوري اهل مهاباد بنام ميرزا حسين بود

وقتي ديدكه مجاب مي شود بسيار .  پيرامون مذهب گرديد بحث در
وقت رفتن ، سعيد خان او را . عصباني شد و بناي ناسزا گفتن را گذاشت 

ميرزا ، موضوع برخورد و مباحثه خود با . تا دم در مطب مشايعت كرد 
در عوض : (( سعيد خان را با بعضي از دوستانش در ميان نهاد و گفت 

  . ))من او فقط مالطفت و محبت نشان داد فحاشي و ناسزاي 
وقتيكه باز هم . چند روزي نگذشته بود كه ميرزا حسين برگشت 

مورد لطف و مهرباني دكتر قرار گرفت ، ناراحتي و تشويش خود را آشكار 
اي كاش از روي اسب بزير ميافتادم و گردنم ميشكست و (( :كرد و گفت 

. ن به همدان بسيار پشيمان و متاسفم از آمد. چنين اتفاتي برايم رخ نمداد
دكتر سعيد .))خداوند عنايت فرمايد كه با عقيده اسالمي خود بگور بروم 

خان كفش و جورابهايش را از پا در آورد و عالئم داغ ها برروي ساق 
پاهايش را باونشان داد و شرح مسيحي شدن خود را براي ميرزا حسين ، 

اميدوارم همان خداي : ((  سپس افزود چنانكه رخ داه بود ، بيان كرد و
نيكو و مهرباني كه با  وجود اين داغ ها نگذاشت آرام بگيرم تا اينكه مرا 
بطريق صحيح بسوي خود هدايت نمود، ترا نيز به شاهراه حقيقت و 

  . ))شناخت خود ارشاد و هدايت فرمايد
  خورشيدي ، عين الدوله ، داماد شاه و استاندار جنوب1279ديماه 

غربي كه با همسر و در حدود پنجهزار نفر ديگر بمنظور سركشي و 
بازرسي امور ادرات شهر هاي قلمرو حكومت خود عازم سفر بود ، دكتر 
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سعيد خان را احضار نمود كه بعنوان پزشك معالج خانواده خود و ملتزمين 
اين سركشي و بازرسي تقريبا يكسال به طول . ركابش همراه وي باشد

 سعيد خان پاي عين الدوله را كه در اثر تير خوردگي وضع .انجاميد 
در نتيجه . وخيمي پيدا كرده بود و احتمال قطع آن ميرفت ، معالجه نمود 

اين خدمتي كه بخانواده عين الدوله كرده بود ، شاه مايل بود وي را بعنوان 
پزشك مخصوص دربار استخدام نمايد ، اما سعيد خان راضي نشد وقت 

او ميخواست زندگي . د خود را فقط صرف يك عده محدود بنمايد واستعدا
و استطاعت خود را صرف خدمت همه كساني بنمايد كه به كمك وي نياز 

  .داشتند ـ چه فقير و غني 
 خورشيدي دكتر سعيدخان تصميم گرفت براي بار دوم 1278ديماه 

 كه دكتر باد و برف و سرماي شديد زمستان چنان بود. به رضائيه سفر كند 
بر اسب عربي خويش و نوكرش سوار بر يك قاطر تيزرو گاهي دريافتن و 

كيلومتر ها  . تشخيص دادن راه دچار اشكال شده و بزحمت پيش ميرفتند 
يكروز . راه در بيابان و ويرانه ها يگانه راهنماي آنها تيرهاي تلگراف بود 

 در حدود ده وزش باد و ريزش برف چنان شديد بود كه بزحمت توانستند
. آب جوشيده در قمقمه دكتر سعيد يخ بسته بود . كيلومتر راه را طي كنند 

ولي . قهوه خانه هاي بين راه معدود بودند و از هم فاصله زياد داشتند
همينكه به قهوه خانه اي ميرسيدند ، با نوشيدن چند استكان چاي داغ ، گرم 

  .شده ، به سرحال ميĤمدند 
ف هاي زياد ، تجربيات ناگوار ، و مبتال شدن به سرانجام پس از توق

بيماري برونشيت در تبريز كه منجر به سينه پهلوي شديد گرديد ، بعد از 
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در طول مدت مسافرت در شهرها ، در . هشتاد و نه روز به رضائيه رسيدند 
دهات ، و در كاروانسراها ، سعيد خان در باره مسيح بشارت مي داد و 

ا وجود خستگي سفر ، با كمال خوشروئي بيماراني را كه  موعظه مينمود و ب
وقتي به دشت رضائيه كه در زير پوششي از .نزدش ميĤوردند معالجه ميكرد 

برف قرار گرفته بود رسيدند و از ميان دهكده هاي مسيحي نشين ميگذشتند 
ده سال پيش .، شور و هيجان زايدالوصفي وجود سعيد خان را فرا ميگرفت 

راي اولين بار با زيبائي خيره كننده اين ناحيه آشنا گرديد و در بود كه ب
  .منزل يك خانواده آشوري چون يكي از اعضاي ان خانواده پذيرفته شد

سعيد خان بر خالف دفعات پيش ، اين بار سعي داشت وقت خود را 
او قطعا طالب اشتهار و . مخصوصا بطور انفرادي با مردم صرف نمايد 

 بنابراين وقتيكه دعوت مقامات كليسائي را براي موعظه .معروفيت نبود 
همواره در صدد بود تا با مردم بطور . كردن رد ميكرد دچار حيرت ميشدند 

انفرادي ، پير و جوان ، مسلمان و يهودي ، اشراف زاده يا دهاتي تماس 
  .او براي همين بشارت انفرادي مقرر شده بود .بگيرد 

يه تقاضا كرد كه مبشراني را به كردستان سعيد خان از مسيحيان رضائ
دكتر يسايونان ، برادرزنش .، آنجا كه رفتن براي وي مقدور نبود ، بفرستند 

، كه همان موقع از آمريكا در رشته طب فارغ التحصيل شده و بايران 
برگشته بود ، به تقاضاو خواسته او جواب مثبت داد و حاضر شد براي 

پس هردو اماده شدند تا . كردستان برود تبشير و ترويج مسيحيت به 
با هم . سردوراهي همدان و كردستان ، جائيكه راهشان از هم جدا مي شد 
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از ميان خويشاوندان و دوستاني كه با چشمهاي اشكبار . سفر كنند
  .خداحافظي ميكردند جدا شده ، بسوي منزل و مقصود خود حركت كردند

روز يكشنبه بعد . وحنا شدند در قريه شيانه دكتر ها مهمان كشيش ي
دكتر سعيد خان به سه دهكده مسيحي نشين سركشي و ضمن سخنراني ها 
، مسيحيان را تشويق و نصيحت مي كرد كه در ايمان خود پايدار و غيور 

اين آخرين ديدار سعيد خان از .روز دوشنبه هردو عازم سفر شدند . باشند 
ت و رستگاري وي شده دوست محبوبش كشيش يوحنا بود كه موجب نجا

  .بود 
قبل از آنكه دكتر ها رضائيه را ترك كنند انها را برحذر ساخته گفتند 

ما شنيده ايم كه دو نفر از سنندج به مهاباد آمده و قصد قتل سعيد خان : (( 
وقتي .)) را دارند بنابراين صالح در اين است از طريق مهاباد عبور نكنيد 

چه راهي بروند ، ناگهان سعيد خان با يك باهم مشورت مي كردند كه از 
تمام ديروز دهاتي هاي بيچاره را نصيحت : (( لهن تندي به رفيقش گفت 

مي كردم كه به حمايت  وقدرت خدا اميدوار و درايمان پايدار باشند ، اما 
پس )) حاال با اين شك و ترديد ، عدم ايمان و اعتماد خود را ثابت ميكنيم 

  .اه مهاباد بروند مصمم شدند كه از ر
قبل از ورود به شهر ، قاصدي از جانب فرماندار كه خود را يكي از 
دوستان سعيد خان ميدانست به استقبال ايشان آمده و آنها را به منزل 

سالم مرا : (( اما سعيد خان ضمن عذر خواهي گفت .فرماندار دعوت كرد 
نها بمنزل يكي از آ . ))به او برسان و بگو فعال نمي توانم خدمت برسم 

در اين اثناء دو نفر از نوكران فرماندار با يك .آشنايان بنام شموئيل رفتند 
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بره و مقداري خوراك لذيذ وارد شدند ، واز قول فرماندار آنها را براي 
اين دفعه دعوتش را پذيرفتند و در .شام روز بعد در منزلش دعوت كردند 

فرماندار بمحض ديدن سعيد . ند موقع مقرر به حضور فرماندار شرفياب شد
خان او را در آغوش گرفته رويش بوسيد و با هم صميمانه احوال پرسي 

پس از صرف يك غذاي مفصل و مقوي به اتاق پذيرائي رفتند و . كردند 
ميزبان ،سعيد خان و دوستش را به عده اي از رجال و شخصيتهاي عليرتبه 

  .آن شهر معرفي كرد 
كه در آن ضيافت حضور داشتند ، عالقه مند عده اي از اخوند ها 

پس ترتيبي داده كه . بودند دليل مسيحي شدنش را از زبان خودش بشنوند 
روز بعد جلسه اي تشكيل شود تا سعيد خان به يكايك سئواالت آنها با 

  .برهان و دليل قاطع پاسخ دهد 
سعيد خان در حدود يك ساعت از . روز بعد جلسه تشكيل شد 

 كه بوسيله عيسي مسيح آشكار شده بود براي ايشان صحبت مي محبت خدا
نمود از قضا آن دونفري كه بنظر مي رسيد كه قصد قتل سعيد خان را 

  .دارند ، در جلسه مذكور حضور داشتند 
در پايان صحبت ، .عده اي از مشاهده آنها نگران و ناراحت بودند 

آن دونفر از جاي خود برخاسته آهسته آهسته به طرف سعيد خان رفتند 
اهل مجلس در سكوت مطلق انتظار اتفاق .لحظات شگفت انگيزي بود.

ناگهان آن دو نفر بجاي كشتن سعيد خان او را در . ناگواري را مي كشيدند
  .ه بوسيدند ، زيرا دوست و همكالس قديمي بودند آغوش كشيد
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روز بعد در حدود دويست نفر براي خداحافظي و بدرقه دكتر حاضر 
پس از چهار روز راهپيمائي به بيجار ، آنجا كه مي بايست از هم . شدند 

سعيد .جداشوند و يكي بطرف همدان و ديگري به كردستان برود رسيدند 
م ظهر كه در آنموقع از روز قالبا مردم در خان طي دو روز مسافرت هنگا

  .خانه هاي خود ميĤراميدند وارد همدان شد 
چقدر خوشحال شد كه پس از شش ماه دوري بار ديگرخداوند اين 
فرصت را باو داد تا به كاشانه و نزد خانواده خود بر گردد ، مخصوصا بچه 

ي در پوست خود ها با ديدن اسباب بازي هائيكه برايشان آورده بود از شاد
نميگنجيدند اسباب بازي هاي كوكي نه فقط بچه ها را خوشحال مي كرد 

  .،بلكه ريش سفيدان همسايه را نيز به هيجان مي آورد 
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  فصل هفتمفصل هفتم
  شهادت و بشارت مسيحيشهادت و بشارت مسيحي

  
علي رغم همه مخالفتها و تهديدها در غياب دكتر سعيد خان بعد ار 

بي سرو صدا گذشت اين نظم مراجعت به همدان يكي دوسال نسبتا آرام و 
و آرامش تا اندازه اي مربوط به طبابت سعيد خان در منزل چند نفر از 

يكي از روحانيون معروف همدان در آنموقع .آخوند هاي متنفذ و مهم بود 
شخص كردي بود بنام عبدالمجيد كه ساليان متمادي در دانشگاه اسالمي 

  .نجف به تحصيل علوم الهي پرداخته بود 
عدم اعتماد به اتباع محلي . ي سيد عبد المجيد شديدا بيمار شد روز

اما سرانجام موافقت كرد كه . وي را از مراجعه به آنها منصرف مي ساخت 
معاينه و آزمايشاتي كه از وي بعمل آمد ، . سعيد خان را به بالينش بياورد 

م دهد آنچه كه دكتر توانست برايش انجا.بروز بيماري سل را نشان مي داد 
بار دوم .مقداري دارو و شربت بود كه براي تسكين سرفه اش به وي داد 

دكتر سعيد خان را فراخواند و از اينكه بهبودي  نيافته و معالجه مؤثر واقع 
  .نشده بود اظهار نارضايتي ميكرد
چرا معالجه مؤثر نبوده ؟ آيا داروئي را : (( سعيد خان از وي پرسيد 

سيد عبدالمجيد گفت راستش را بخواهي ))ردي ؟ كه به تو دادم مصرف ك
چون تو دشمنان زيادي داري و ترسيدم طبيب هاي محلي افكار مردم .،خير 

. را مسموم كنند و بگويند سعيد خان با اين داروهاي فرنگي او را كشت 
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من كه عمرم به پايان رسيده است ولي ميل ندارم كه براي تو دردسري 
:  از توجه و دور انديشي بيمار تشكر كرد و گفت سعيد خان.)) ايجاد شود 

آنانيكه از خدا مي ترسند ،آنچه را كه پسنديده است انجام ميدهند و (( 
  .سپس مقداري شربت باوداد . )) نتيجه را بخدا واگذار ميكنند 

چند هفته بعد سيد عبدالمجيد دار فاني را ودا گفت ، اما برخالف 
اتهامي به سعيد خان وارد نشد پسر او آنچه كه پيش بيني شده بود ، 

مرتبا براي آگاهي و كسب معلومات .همچنان با سعيد خان دوست بود 
درباره مسيحيت به پيش دكتر مي رفت و با خوشروئي عهد جديد را مي 

  .خواند 
يك روز سعيد خان به منزل سيد ديگر دعوت شد و مشاهده كرد كه 

 باشند در طي مباحثه ، بعد از چها رنفر گرم مصاحبه پيرامون مذهب مي
آنكه يكي از مهمانان سعيد خان را متهم ساخت كه براي منفع مادي ايين 

من هم زماني همين فكر  ((  :مسيحيت را پذيرفته است ، سيد ميزبان گفت 
را ميكردم و مدتي او را تحت نظر گرفتم ، اما فهميدم  و به من مسلم شد 

را يافته وغرق در معنويات گرديده كه كه او مردي است كه چنان آرامش 
  .)) اصوال به مال و مكنت دنيا توجهي ندارد 

بدين ترتيب هنگام مراجعت از رضائيه ، اين تنها محاكمه وآزمايشي 
بود كه از وي بعمل آمد و بعد از آن موقعيت هايي پيش آمدكه توانست در 

 دين بشارت باره مسيح و چگونگي مسيحي شدن خود مستقيما به پيشوايان
سعيد خان در . وشهادت بدهد و آنها مشتاقانه به سخنانش گوش ميدادند 

رفتن به انگلستان .  خورشيدي بار ديگر به انگلستان سفر نمود 1281بهار 
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اوال پسرش سموئيل را كه نه سال و شش ماه داشت : براي دو منظور بود 
. خود ادامه بدهد ثانيا به تحصيالت طبي . به يك مدرسه انگليسي بگذارد 

او به عضويت پلي كلنيك لندن در آمد و در رشته هاي نوع شناسي و 
ميكروب شناسي به تحصيل پرداخت ضمنا مقداري از وقت خود را صرف 

همچنين برايش فرصتي پيش آمد كه بتواند توسط . چشم پزشكي نمود 
دوست قديمي اش دكتر پاتريك با دكتر هانس كاشف باسل هاي مرض 

  . آشنا شود و سخنراني وي را در خصوص اين بيماري مهلك بشنود جذام
تجربيات و افزايش معلومات سعيد خان در اين مدت يك سال 
اقامت در انگلستان ،هنگام مراجعت به ايران در معالجه و مداواي بيماران 

در اين موقع پسر كوچك ساالرالسلطنه كه بيمار بود .بسيار مؤثر واقع شد 
 وخيمي داشت و اغلب دكتر ها از زنده ماندنش قطع اميد و وضع بسيار

. كرده بودند، سعيد خان را احضار نمود بلكه بتواند وي را معالجه كند 
پسر بهبودي كامل يافت و بدينوسيله پدر ، مديون و سپاسگذار سعيد خان 

سعيد خان از . شد كه توانسته بود اميد از دست رفته اش را باو بازگرداند 
ده داريها بر بالين بيمار استفاده كرده ، عالوه بر كارطبابت درباره شب زن

مسيحيت با ساالر السطنه بسيار صحبت كرده و بدينطريق وي را كامال با 
  .عقايد مسيحيت آشنا ساخت 

طولي نكشيد .  در آغاز گرما بيماري وبا شيوع يافت 1283تابستان 
. دها نفر از پاي در ميĤمدند هر روز ص. مردم شهر همدان بدان مبتال شدند 

. آنانيكه باصطالح چاالك تر بودند به كوهستان و خارج شهر ميگريختند 
دراين موقع ساالر السطنه حكمران همدان نيز براي حفظ جان خود و 
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سعيد خان . خانواده اش به قله كوه الوند پناه برده و در آنجا خيمه زده بود 
  .ش خود دعوت كردرا هم بعنوان پزشك خانواده به پي

مرض وبا در قريه شاوارين كه در شمال غربي همدان واقع است 
دراين قريه مالك متولي بنام . بيش از هر جاي ديگر شدت يافته بود 

اميرافخم در يك ويالي باشكوه زندگي ميكرد علي رغم تمول و قدرتي كه 
ش مبتال به داشت امير بسيار پريشان و نگران بنظر ميرسيد ، زيرا دختر عزيز

چون يگانه دكتر حاذق . اسهال خوني شده و زنش از مرض وبا رنج ميبرد 
وتحصيل كرده در شهر همدان فقط سعيد خان بود و او هم در خدمت 
حاكم در كوه الوند انجام وظيفه مينمود ، بنابراين امير افخم دكتر صالحيت 

. جه كند دار ديگري را سراغ نداشت كه بتواند زن و فرزندش را معال
هرچند از مهارت سعيد خان در طبابت اطالع كامل داشت و خود نيز با 
ساالر السلطنه  خويشاوند بود ، ولي روي اختالفات قبلي كه با هم داشتند 
،مايل نبود در حضور ساالر خود را حقير شمارد و خواهش كند كه موقتا 

ايد اما وضع به سعيد خان اجازه بدهد كه به وضع بيماران وي رسيدگي نم
بيماران روز بهروز وخيم تر مي شد و در اثر اسرار دوستان چاره اي جز 

  .احضار دكتر سعيد خان را نداشت 
دو هفته بعد وقتيكه امير فخم با دكتر مشغول صحبت كردن بود 
. بسيار خوشحال بنظر مي رسيد و لبخندي از شادي بر لبانش نمايان بود 

  .  را از آن بحران و وضعيت خطرناك برهاند زيرا او توانسته بود بيماران
در آغار فصل سرما ، مرض وبا همانطوري كه شيوع يافته بود بطور 

در طول . اسرا آميزي متوقف شد مردم به سر كسب و كار خود برگشتند 
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اين چند ماه ، تقريبا ده درصد جمعيت همدان در اثر همين بيماري واگير 
  . تلف شد 

.  خان كار طبابت خود رادرشهر ازسر گرفت بار ديگر دكتر سعيد
بزودي آنچه . ولي در گوشه و كنار خبر وقوع يك توطئه بگوش ميرسيد 

كه شنيده بود واقعيت پيدا كرد چند نفر از دوستان آخوندش به وي اطالع 
سعيد خان همه . دادند كه بدخواهانش مردم را عليه وي تحريك ميكنند 

تا اينكه آنچه كه انتظارش را نميكشيد رخ  . اين چيزها را نشنيده ميگرفت
. دوستان مصرانه مي گفتند كه براي حفظ جان خود شهر را ترك كند . داد 

حتي يكي از آنها او مطمئن ساخت كه عنقريب است كه دشمنان برسرش 
سعيد خان متحير . پس اسرار ميكرد كه در همان شب بگريزد . بريزند 

حال منتظر هدايت و راهنمائي از جانب مشوش بنظر ميرسيد و در عين 
  .خدا بود 

يكي حسادت : در وراي اين شورش مجدد دوانگيزه وجود داشت 
  .مربوط به شغل و ديگري دسيسه سياسي 

از طرفي بسياري از اتباع يهودي كه بخاطر پيشرفت وضع اقتصادي 
خود ، مذهب و آيين خود راترك نموده به حذب بهائيت گرويده بودند ، 

 موقعيت و محبوبتي كه دكتر سعيد خان داشت بشدت حسادت مي از
  .ورزيدند 

از جانب ديگر ، امير افخم براي  اثبات بي كفايتي حاكم در امور 
شهر هاي تابع خود ، مردم را به شورش و برپا كردن جنجال تحريك 
ميكرد تا بدينوسيله او از مقام خود كناره گرفته و خود بجايش زمام امور را 
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در اين ميان سعيد خان ميبايست قرباني سياست امير و . ست بگيردبد
  .حسادت همكاران يهودي اش گردد 

وقتيكه بحران شدت يافت و كار به جاههاي باريك كشيده شد و 
حتي امير افخم و ساالرالسلطنه هم كاري از دستشان ساخته نميشد ، به 

.  متوسل شدند ناچار براي چاره جوئي از طريق تلگراف به نخست وزير
  .جواب از مركز رسيد كه هرچه زودتر سعيد خان را به تهران بفرستند 

وقتي دوستان سعيد خان فهميدند كه مي خواهد به تهران برود، همه 
براي خداحافظي به نزدش رفتند زيرا احتمال ميرفت كه سالها نتواند به 

  .همدان برگردد
افظي امده بود وي يكي از دوستان معمم سعيد خان كه براي خداح

خوب ، دكتر ، آيا بازهم در تهران راجع به : (( را مخاطب ساخته گفت 
مسيح بشارت و شهادت خواهي داد ، يا اينكه درس عبرت را آموخته اي ؟ 

سعيدخان وي را خاطر جمع ساخت كه تا وقتي جان در بدن داشته )) 
خواهد نمود باشد از شناساندن موالي خود به ديگران كوتاهي و غفلت ن

پس اگر درتهران هم تازي ها : (( آقاي معمم با يك لحن شوخي گفت .
سپس با محبت فراوان .)) شكار خود را تعقيب كردند تعجب نكنيد 

  .خداحافظي كرده و رفت 
خداحافظي خانم مانت گمري با آنچه كه دوست آخوند سعيد خان 

ه با تمام عالقه و خداوند از شما ميخواهد ك: (( گفت بسيار تفاوت داشت 
من مطمئن هستم كه همين كار را خواهيد . نيرو براي او شهادت بدهيد 

حتي روزي در زادگاه خود كردستان نيز شاهد امين او خواهيد بود . كرد
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پيشگوئي .)) اميدوارم خدا بمن اجازه بدهد تا آنروز را باچشم خود ببينم 
  .ود وي ميبايست به انجام برسد و آرزويش برآورده ش

اولين روز سال جديد مسيحي بود كه سعيد خان عازم تهران شد 
 ميالدي نگاه كرد ، اين آيه از كتابمقدس 1905وقتيكه به صفحه اول تقويم 

زيرا يهوه خدايت ترا بزمين نيكو در ميĤورد . : (( توجهش را جلب نمود
 زميني كه در آن نان را به تنگي نخواهي خورد و درآن محتاج بهيچ …
آنگاه با همسر و بچه هايش دعا كرد و آنها را بخدا . )) يز نخواهي شدچ

  .سپرد
هرچند امير افخم مي خواست وي را با يك تشريفات خاص بدرقه 
نمايد ، اما سعيد خان مانع شد و براي  آنكه توجه كسي جلب نشود ، 

چند پتوي گرم و يك قمقمه آب . ترجيح داد در خفا شهر را ترك نمايد 
و يك بسته محتوي لوازم ضروي را برداشته با شاگرد ارمني اش و جوش  

دونفر روستائي كه ميبايست وي را تارسيدن به اولين چاپارخانه كمك كند 
درجه حرارت به زير صفر رسيده و همه جا در زير پوششي . ، براه افتادند

  .از شبنم قرار گرفته بود 
سنندج بهمدان باو بمحض حركت همان پيغامي كه در موقع فرار از 

اگر كسي خانه يا برادر يا : (( الهام شد، مجددا در گوشش طنين افكند 
 خود را بخاطر من …خواهر ، يا پدر ، يا مادر ، يازن ، يا فرزندان و يا 

ترك كند و در نام من زحمت ببيند ، در اين دنيا صد چندان و در دنياي 
 قوت قلب و آرامش بخشيد اين آيه به او.))آينده حيات جاوداني مييابد

عالوه بر سعيد .وقتيكه به چاپارخانه رسيدند، مستخدمين را مرخص نمود.
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خان و رفيقش دو مسافر ديگر كه يكي جواني خوش مشرب و ديگري 
اين دو هيچ آشنائي . تاجر تبريزي بود در واگون پراز بار نشسته بودند 

قهوه خانه هاي بين را بود يگانه دلگرمي آنها ، . قبلي با سعيدخان نداشتند 
كه مي توانست ضمن نوشيدن يكي دو چاي اندكي توقف و استراحت 

  .كنند
وقتيكه بشهر قم نزديك شدند همراهان سعيد خان درباره  قصد از 

درحين مكالمات كه بتدريج به بحث در . زيارت خود به گفتگو پرداختند 
بهرحال : ((  گفت پيرامون مذهب كشيده شد ، تاجر روبه سعيد خان كرده

، راستي به سرآن دكتر كافر در همدان كه كتابي هم نوشته و موجب آنهمه 
نميشد آنرا نشنيده . سئوال غير منتظره اي بود )) جنجال گرديد چه آمد ؟

از طرفي هم داشتند بشهري نزديك ميشدند كه بر غيرت و تعصب . گرفت 
پاسخ دادن به اين سئوال هر چند احتمال ميرفت كه . مذهبي آنها ميĤفزود 

من سعيد خان همان دكتر كافر : (( نتيجه نامطلوبي داشته باشد ولي گفت 
همسفران مسلمان با دهان باز و چشمهاي گرد به او خيره شده )) هستم 
سپس علت اغتشاش .)) امامن كتاب بدي ننوشته ام : (( وي افزود . بودند 

. باي يهودي نبوده است و جنجال را شرح داد كه چيزي جز حسادت اط
و آنها در قم .توضيحات سعيد خان همسفرانش را كامال قانع ساخت 

ماندند و سعيد خان راهي تهران شد و بعد از سه روز بسالمت بتهران 
  .رسيد

صبح روز بعد هنگام عبادت انفرادي اين قسمت از كتاب اعمال 
 زيرا كه من ترسان مباش بلكه بگو وخاموش مباش: (( رسوالن را خواند 
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با تو هستم و هيچكس ترا آزار نخواهد رسانيد زيرا كه مرا در اين شهر 
خيلي از مسيحيان حاضر بودند از او در منزل خود .)) خلق بسيار است 

پذيرائي نمايند ، ولي سعيد خان راضي نبود ناراحتي دوستانش را فراهم 
ران بياورد ، كند و از طرفي چون در نظر داشت خانواده اش را نيز بته

در همان روز اجاره نامه را امضاء كرد . منزلي را بمدت دوسال اجاره نمود
: (( و مطالعه خود را از كتاب اعمال رسوالن با اين كلمات بپايان رسانيد 

اما پولس دوسال تمام در خانه اجاره اي خود ساكن بود و هر كه به نزد 
ود و با كمال دليري در وي ميĤمد ميپذيرفت و بملكوت خدا موعظه مينم

  .))امور عيساي مسيح بدون ممانعت تعليم ميداد
  .اين درست همان كاري بود كه او نيز انجام داد

سعيد خان چند روزي بعد از ورودش بتهران ، بمالقات دوستش 
نخست وزير رفت تا از تسهيالتي كه براي سفرش فراهم نموده بود ، تشكر 

  .و قدرداني نمايد
به ربكا . و انتقال خانواده اش از همدان به تهران بود مشكل بعدي ا

. توصيه كرد كه خانه هاي شهري و ييالقي را هردو بفروشد و بتهران بيايد
اما ربكا حاضر نشد به پيشنهاد شوهرش در مورد فروش منازل و رفتن به 

سر انجام بدون آنكه خانه ها را بفروشد راضي شد به نزد . تهران عمل كند 
سالها بعد كه به همدان مراجعت نمودند ، ارزش تصميم .  برود شوهرش

مخصوصا منزل ييالقي كه مكاني مناسب براي . عاقالنه ربكا معلوم شد 
  .رفع خستگي و استراحت در زمان بازنشستگي بود 
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  فصل هشتمفصل هشتم
  در ميان چادر نشيناندر ميان چادر نشينان

  

 .ايل قشقائي يكي از بزرگترين قبايل چادر نشين ايران بشمار ميرود
آنها منسوب به قشقا تركستان ميباشند كه در قرن سيزدهم ميالدي بوسيله 

آنها هنوز زبان تركي . هالكو خان ، نوه چنگيزخان مغول بايران آمدند
رئيس قبيله قشقائي شخصي بود بنام ايلخاني .اجداد خود را از ياد نبرده اند 

 االغ و شتر تعداد رمه ها بيشمار وصدها هزار گاو و گوسفند و قاطر و. 
فصل بهار در حدود پنجهزار نفر با گله ها و رمه هاي فراوان بطرف . دارند 

شمال در منطقه اصفهان كوچ ميكنند و فصل پائيز شاهد مراجعت اين ايل 
ايلخاني رئيس مطلق و . عظيم بسوي مراتع سرسبز و خرم جنوب ميباشد 

  . فرمانرواي خود مختار اين قبيله بود 
ورشيدي از دكتر سعيد خان تقاضا شد كه براي معالجه  خ1287پائيز 

زن ايلخاني كه در نواحي اصفهان خيمه زده بود به آن سوي برود  دسته 
(( مسافران از نه نفر تشكيل شده بود ـ خانمي كه ترتيب سفر را داده بود 

چون در كتاب اصلي اسم اين خانم ذكر نشده است و ما هم مجبوريم در 
اصفهان او را همراهي كنيم بنابراين وي را به اسم مستعار مطالعه خود تا 

با برادر زاده اش ، يك زن با دختر دوازده ساله )) فاطمه سلطان مي ناميم
مسافرت بوسيله سه . او ، يك كلفت ، دو نوكر و دكتر با خدمتكارش 

گردونه انجام ميشد كه يك واگن بوسيله تخته هاي چوبي به دوقسمت 
بار و بنه قسمت زنها عبارت بود .  دواسب آن را ميكشيدندمجزاشده بود و



 ٦٦

از يكدست رختخواب بزرگ ، يك سفره پر از نان ، و يك بغچه مخصوص 
ساعت ده صبح در هواي صاف و آفتابي از . پر از خورده ريز هاي زنانه 

دروازه شهر خارج شده و جاده خاكي را به قصد منزل ايلخاني در پيش 
زائران فراواني به اين شهر . قف كامل آنها در شهر قم بود اولين تو. گرفتند 

بعضي براي بخاك سپردن اموات خود و عدة كثيري . هجوم آورده بودند 
براي . مسافرخانه ها و قهوه خانه ها مملو از زائرين بود .هم بقصد زيارت 

فاطمه سلطان و همراهانش جائي پيدا نميشد حتي پشت بام مهمانخانه ها 
بهرحال ، با كوشش فراوان توانستند باغ كوچكي را بيابند . شده بوداشغال 

پس از صرف شام فاطمه سلطان در حاليكه . و شب را در آنجا بسر برند 
تفنگي در دست گرفته و مشغول پاسداري بود، بديگران دستور دستورداد 

در ) . البته دستوري كه اجرايش براي پشه كوره ها مشكل بود (كه بخوابند 
فاطمه سلطان . دهكده بعدي مامور تعويض اسبها مردي تنبل و گستاخ بود 

يكي دو سيلي به صورتش نواخت ، سپس دستور داد تا وي را تازيانه زدند 
هرموقع كه كالسكه چي ها يا آنانيكه مامور تهيه و تعويض اسبهاي . 

اد چاپاري بودند در كار خود كوتاهي و غفلت مي ورزيدند و يا احيانا ايج
ناراحتي ميكردند ، فاطمه سلطان شخصا رسيدگي و آنها را مجازات مي 

 تاريخي اصفهان و پل باشكوه اهللا ورديخان با سي وسهباالخره شهر . كرد 
سعيد خان ابتدا از دور نماي پايتخت شاه . طاق آن در نظر نمايان شد 

جلل و عباس كبير مايوس گرديد ، اما وقتي به ميدان شاه رسيد و مساجد م
باشكوه و ساير اماكن تاريخي را كه گواه عظمت ايران باستان است ، 
. مشاهده نمود ، ياس مبدل به اميد و قلبش سرشاراز شعف و سرور گرديد 
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ضمن ديدن آثار باستاني به جلفا محله ارمني نشين رفت تا تعداي انجيل و 
  .جزوات تهيه نمايد 

ني در اصفهان كه مرداني سعيد خان پس از مالقات با سواران ايلخا
بلند قد و چهار شانه بودند ، بقيه راه را بدون همراهي فاطمه سلطان و 

ساعت يازده شب عازم شاه نشين اقامت گاه رئيس قبيله . مالزمانش پيمود 
در آن سوي دشت هموار ، نور . هواي پائيزي بسيار سرد بود . شدند 

ا بطرف خود دعوت مي ضعيف شعله هاي آتش قبيله چادر نشين آنها ر
پاسي از نيمه شب گذشته بود كه به خيمه چوپانان كه در دامنه تپه . كرد 

اي پر آب و علف برپا شده بود رسيدند و در آنجا اندكي به استراحت 
هر چند آتش زيادي برايشان درست كردند ، با وجود اين دكتر . پرداختند

 اسبها را زين كرده براه سپيده صبح مجددا. از شدت سرما نتوانست بخوابد
در حيني كه از ميان دهات ساكت و آرام عبور ميكردند . خود ادامه دادند 

، سواران قشقائي در بين مردم وحشت ايجاد نموده و آنها را مجبور 
  .ميكردند كه خوراك خود و عليق اسبها را بدون چون و چرا فراهم كنند 

ادر هاي سياه با يك ناگهان چادرهاي ايل قشقائي نمايان شدند چ
سعيد خان مورد استقبال ايلخاني كه . خيمه نسبتا بزرگ دردشتي وسيع 

مردي بلند قد و زيبا اندام و خوش مشرب بود قرار گرفت فوري دكتر را 
بيبي . به بيمارانش ـ بي بي خانوم و پسر سه ساله اش ناصر معرفي كرد 

 زنان عشاير رسم خانوم و خواهرانش هردو زناني زيبا و جذاب بودند
چادر پوشي را ندارند انها دليرانه دوش به دوش مردان كار مي كنند سعيد 
خان بعد از مدت كوتاهي استراحت در ميان خيمه اختصاصي ، هدايائي كه 
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در بين اين هدايا يك جلد . براي ايلخاني و همسرش برده بود به آنها داد 
  .انجيل بچشم مي خورد 

ايلخاني ، سيدي بود كه كار طبابت خانواده در ميان ساكنان خيمه 
سعيد خان هرگز شخصي مانند او كه متبحر . رئيس قبيله را بر عهده داشت 

در علوم و احاديث اسالمي و داراي طبع شاعري و وارد در كار طبابت و 
  .آشنا با فلسفه و منطق و حتي زبان عربي باشد نديده بود

بينتيجه دانسته و بدنبال دكتر اين شخص ابتدا از اينكه كار وي را 
كم كم باب آشنائي آندو گشوده . ديگر فرستاده بودند ، رنجيده خاطر شد 

روز بعد كه سيد بديدن دكتر آمد وي را . شد سعيد خان بديدن او رفت 
  .در خيمه اختصاصي مشغول مداواي چند بيمار يافت 

ميداد از او نوع بيماري و طريقه معالجه مريضان را براي سيد شرح 
برايش مشكل بود بفهمد كه چطور . آن پس دستيار دكتر سعيدخان گرديد

دكتر سعيد خان حاضر است يعضي از كار هاي طبابت و معالجه بيماران را 
باو بياموزد سعيد خان باو گفت دستور مسيح را اجرا مي كند كه فرموده 

كر عقده يك شب سيد مذ. )) مفت يافته ايد و مفت هم بدهيد : (( است 
با وجود كتب زيادي كه خوانده ام روح انتقاد : (( دلش را گشود و گفت 

در مورد بعضي اديان . و افكار مشوش از من صلب آرامش نموده است 
تحقيق كرده ام ولي هيچكدام از آنها روح بيقرارم را قرار و آرامي نبخشيده 

. شناسم ميدانم خدائي هست بايد او را آنچنانكه الزم است ب. است 
  .))مخصوصا طالب رستگاري روح سرگردان خويش هستم 
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سعيد خان برايش  شرح داد كي بوده و چگونه به آيين مسيحت 
سيد با دقت گوش ميداد . گرويده و چه شادي و آرامشي در آن يافته است 

ايلخاني چنانكه بايد و . و براي خواندن كتابمقدس اظهار عالقه مينمودند 
ه مذهب نداشت و يك شب كه داخل خيمه سعيد خان شايد عالقه اي ب

او كتابمقدس .شد، ديد كه او با ناظراموالش مشغول بحث و گفتگو ميباشند 
كتابي كه به همسرم دادي خواندم ، اما چيزي : (( دكتر را برداشت و گفت 

در حين سخن گفتن . )) درك مطالبش برايم مشكل است. از آن نفهميدم 
ان ميزد و صفحات كتابمقدس را ورق ميزد و پيامبران انگشت خود را برزب

  .را تمسخر مينمود
آنچه كه هر انساني : (( سعيد خان حرف او را قطع كرد و گفت 

آيا تمسخر پيامبران خدا ، . بدان نياز دارد آرامش خاطر و وجدان است 
آيا براي مردن آمادگي . وجدان ترا آرام ميكند ؟ تو انساني بيش نيستي 

  .ايلخاني يكه اي خورد و پس از چند لحظه مكث پرسيد))  ؟ داري
)) آيا تو داراي آن آرامشي كه درباره اش سخن ميگوئي هستي ؟ (( 

آنگاه .)) از لطف خدا و مرحمت خدا ، بلي : (( سعيد خان پاسخ داد 
سردار ايل قشقائي پس از گفتن شب بخير ، بدون آنكه كلمه اي ديگر 

  .را ترك نمودبرزبان آورد ، آنجا 
روز بعد ايلخاني به نزد سعيد خان آمد و خواست رضايت كامل 
خود را در خصوص بهبودي زنش ابراز نمايد و ضمنا بپرسد كه آيا ميتواند 

زيرا قصد داشت از راه شيراز به سواحل خليج فارس . بر اسب سوار شود
عريف وقتيكه از سالمتي زنش اطمينان حاصل نمود، شروع به ت. كوچ كنند
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و تمجيد او نمود، البته نه فقط بخاطر زيبائي وي بلكه بخاطر نجابت و 
  .رشادت و سجاياي پسنديده اش

زنها . هنگام طلوع آفتاب ، همه ايل به جنب و جوش در آمدند 
چادر ها را پايين آورده ، به ستونهايشان ميپيچيدند و آنها را بر دوش گاوها 

ن غرغر كنان براي بارگيري بزانو در شترا.و االغ و قاطر ها مي نهادند
بار شتران  را چادر ،خرجين  هاي مملو از اجناس خرد و ريز و . ميĤمدند 

. صندوق هاي چوبي كه بر دو طرف شتر ها قرار مي گرفتند ، تشكيل ميداد
يك ساعت بعد از برامدن . يك يا چند سوار آنها را بجلو هدايت ميكرد 

  .دآفتاب اردوي عظيم براه افتا
هرچند سعيد خان به مسافرتهاي مشكل و خطرناكي رفته بود ، ولي 

راه پر پيچ . در اين سفر به پرتگاهائي ميرسيد كه قبال نظير آنها را نديده بود
و خم كوهستاني كه در پيش بود از باالي كوهي مرتفع كه صخره هاي آن 
. سر بفلك كشيده و پرتگاههايش صدها متر ارتفاع داشته ميگذشت 

سعيد . كوچكترين غفلت و بي توجهي رهگذران را بديار نيستي ميفرستاد
خان از اين در حيرت بود كه چگونه شتر ها به جلوي پاي خود نگريسته و 
به آرامي و دقت از راه هاي باريك برروي سنگهاي لغزنده ،عبور ميكردند 

وگاهي كه احتمال لغزيدن ميرفت پس از لحظه اي مكث و يافتن جاي .
اسبان نيز شيهه خطر ميكشيدند . ي مطمئن تري با احتياط به پيش ميرفتندپا
درچنان جائي دكتر از اسب پياده ميشد و مانندطفلي كه تازه راه رفتن را . 

توقف ايل مكرر و ممتد بود . آموخته باشد با كمك دست و پا راه ميرفت 
جبور بود گاهي ايلخاني از لحاظ جمع آوري ماليات دچار دردسر ميشدو م.
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در اينگونه مواقع جلسه اي تشكيل دهد و متمردان را استنطاق و تنبيه 
عده اي از مردان مجرم و گردنكش را بند نهاده به شيراز ميبرد تا . نمايد

  .بدست قانون بسپارد و كيفر اعمال خود را بيابند
در اينجا سعيد . سرانجام قبيله بزرگ با حشم خود به شيراز رسيد 

دو . فظي كرده و بوسيله كالسكه چاپاري عازم تهران گرديد خان خداحا
پس از چند روز استراحت و . هفته بعد با جزئي كسالتي وارد تهران شد

رفع كسالت مجددا با يك نيروي تازه و حس عميق حضور خدا بخدمت 
  .خود مشغول شد
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  فصل نهمفصل نهم
  بارديگر در سنندجبارديگر در سنندج

  

برايش  ) 1291-1284(هفت سال اقامت دكتر سعيد خان در تهران 
تمام اوقات خود را صرف طبابت ، عيادت . سالهاي پر كار و فعاليتي بود

بيماران مختلف ـ فقير و غني ، تجار و حكام ، مسيحي و غير مسيحي 
همانطوريكه در همدان در منزل خود جلساتي براي خواندن  . مينمود

ن جلسات را كتابمقدس و تشريح حقايق آن ترتيب ميداد در تهران نيز هما
ابتداء فقط عده اي ارمني شركت ميكردند ، لكن بتدريج يهوديان . دائر نمود

. اذيت و آزار كاهش يافته بود . و مسلمانان نيز در جلسات حضور مييافتند
  .مدتي بĤرامش و بدون ناراحتي گذشت 

 خورشيدي دكتر سعيد خان با ربكا و سموئيل كه از 1290تابستان 
بود ، براي گذراندن تعطيالت تابستاني به منزل ييالقي انگلستان برگشته 

دخترش سارا سه سال قبل از آن . خود كه خارج از شهر همدان بود رفتند 
با دكتر برجسته اي بنام تاتاوس آساطوريان مقيم همدان مزاوجت كرده 

خبر ورود سعيد خان بزودي بگوش مرداني كه شش سال قبل در . بود
اما بنظر ميرسيد كه گذشت زمان و . د رسيدجستجوي كشتن وي بودن

  .تحوالت سياسي از تعصبات و روح انتقامجوئي آنها كاسته بود
- 1288درميان اسيراني كه در اثر تغييرات اوضاع سياسي در سالهاي 

 بوسيله نيرو هاي استقالل طلب به تهران منتقل روزي قصد جان 1291
آوارمان منطقه اي . (ودند سعيد خان را داشتند وعده اي هم آوردماني ب
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دكتر .) است در نزديكي مرز تركيه و زادگاه مادر سعيد خان بوده است
سعيد خان بعد از گذراندن تعطيالت تابستان بتهران بازگشت و بسياري از 
اين اسيران را مالقات و مجروحين را معالجعه نمود و به بعضي از آنها 

ه داشت حكم آزادي عده اي او توانست با نفوذي ك.كمك مادي مي كرد 
آنها با داستانهاي باور نكردني . را بگيرد و بشهر و ديار خود برگرداند

معجزه ((بعضي ها ميگفتند . درباره دكترسعيد خان به كردستان برگشتند
من يكي از آنها بودم كه قسم خوردم : (( ديگري اقرار ميكردند .)) ميكند 

را معالجه كرد ، بمن پول داد ، مرا سعيد خان را بكشم ، اما او چشمانم 
  .)) آزاد كرد و بمنزل برگردانيد 

اين چنين خبرهائي بود كه به سلطان آوارمان كه مردي متنفذ و 
سلطان هفتاد و دو سال از عمرش ميگذشت . فرمانروائي مقتدر بود ميدادند 

، تقريبا چهار سال پيش از آن در سن شصت و هشت سالگي بكوري مبتال 
در اين مدت نابينائي از مهارت سعيد خان از عمل طبابت . بود شده 

چيزهائي شنيده بود و اين اميد را در خود تقويت ميكرد كه روزي سعيد 
  .خان برود و بينائيش را بوي باز گرداند

 خورشيدي ، دكتر سعيد خان براي اقامت دائمي به 1291سال 
 كه دهكده اي در مرز آخرهاي شهريور ماه به خسرو آباد. همدان برگشت 

كردستان ميباشد براي معالجه يكي از اشراف زاده ها بنام امير عالء الدين 
سعيد خان با مستخدمش باقر و شش سوار مسلح كه از . احضار شد 

امير عالء الدين كه در . فرستادگان امير بودند ، عازم قريه مذكور شد 
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عذاب و توانائي خوش نويسي مشهور بود ، از يك ناراحتي مغزي در 
  .خواندن و نوشتن از وي سلب شده بود

دكتر با توليد تب مصنوعي توانست در اندك مدتي نتايج فوق العاده 
پدرم : (( بهبودي وي چنان سريع بود كه پسرش گفت . اي بدست آورد

  .))مانند بيست سال قبل مي خواند و مينويسد 
ان نامه اي به دكتر اواسط ماه مهر از دهكده امروله در استان كردست

پيغام از جانب .سعيد خان رسيد و از وي خواهش شده بود كه بĤنجا برود 
مردي  متشخص بود كه از كنارههاي درياي مازندران تا كوههاي صعب 
العبور كردستان پيروان فراواني داشت و در دهكده امروله هم يك خانقاه را 

 آورامان برود و يكي از او از دكتر خواهش كرده بود كه به.اداره ميكرد
سعيدخان صالح نميدانست به آن نواحي برود و با .بستگانش را معالجه كند

روبرو شدن با مردمان متعصب و خشن زندگي خود را بخطر بياندازد 
يكي به تاكيد اخطار .دوستانش مخصوصا او را از امير بر حذر ميساختند

پس .))حق كشته ميشويبنا.فكر رفتن بدانجا را از سرت بيرون كن((نمود
دكتر  نامه اي به سيد نوشت و از اينكه نميتوانست خواهش او را بپذيرد 

طوفان شديدي در گرفت و قاصد حامل نامه را سراپا .معذرت خواست
او به يكي از چادرهاي صحرانشينان پناه برد تا لباسهايش را .خيس نمود
بود كه خشك در حيني كه كت خود را روي شعله آتش گرفته .خشك كند

نامه اي ديگر از طرف .شود نامه دكتر از جيبش افتاد و طعمه حريق گشت
نامه شما بدست ما نرسيده ((سيد نجم الدين بدين مضمون واصل گرديد

زيرا بر حسب تصادف در بين راه سوخته شده است بنابراين از مضمون آن 
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د لطف من شخصي هستم مور.اميدوارم مرا مايوس نكنيد.بي اطالع هستيم
از .شاه ايران و سلطان تركيه و هرگز به تقاضاهايم پاسخ رد داده نميشود

سلطان آورامان هم پيغام رسيده كه ميخواهد به امروله بيايد و از تو 
پس فرمان .خواسته است كه براي معالجه چشم وي به اينجا بيايي؛حتما بيا

اشت كه به چه بايد بكند ؟او جرات اين را ند!سلطان كور آورامان است
سلطان پير قوم خود جواب رد بدهد از طرفي ديگر هم مايل نبود جان 

آيا خدا در سوزاندن نامه اش هدف بخصوصي .خود را بخطر بياندازد
همينكه سعيدخان .دارد؟گيج و متحير شده بود و نميدانست چه كند

ميخواست از خسرو اباد به منزل برگردد ، صداي سم و ستور اسبان ، آمدن 
دين نفر سوار را به رياست سيد جالل الدين ، پسر نجم الدين خبر چن

سيد ، . ميداد كه همه مجهز به انواع و اقسام اسلحه هاي سرد و گرم بودند
نامه پدرش را به او تسليم كرد كه در آن وعده داده شده بود هر مبلغي كه 

شب سيد و همراهانش . بعنوان حق طبابت بخواهد به وي داده خواهد شد 
را درآنجا گذراندند ، اما دكتر نتوانست بخوابد زيرا از اين پيشامد غير 

  .منتظره سخت مضطرب و نگران بود 
در همين اثناء نامه اي به سعيد خان رسيد كه تقاضا شده بود براي 
معالجه وكيل الملك حاكم سنندج هرچه زود تر بدانجا حركت كند ، نامه 

اين نامه . ز مقامات ديگر مختوم شده بود با امضاء خود حاكم و چند نفر ا
در اينجا دو دعوت براي استمداد از وي . آخر معما را پيچيده تر ساخت 

شده بود يكي از زادگاه خود ، ديگري از كوه هاي صعب العبور كردستان 
سعيد . هردو از مراكز متعصب ديني ، هر دو مهم ، ودشمن يكديگر بودند 
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هوت و در طلب جائي بود كه از خدا راهنمائي خان بيش از پيش مات و مب
  .سرانجام جرات يافت كه هردو دعوت را قبول كند . بخواهد 

با دلهره و افكاري مشوش همراه سيد جالل الدين  و سوارانش براه 
افتاد، از هردهي كه ميگذشتند مردم هجوم آورده ، دست و پاي سيد را 

روز سوم هنگام غروب . ميداشتند ميبوسيدند و او را بسيار  محترم و گرامي
  .آفتاب به دهكده امروله منزل سيد رسيدند

اين همان دهي است كه قرار بود سلطان آورامان براي معالجه 
چشمانش به آنجا بيايد و سواران وكيل الملك نيز در همانجا دكتر سعيد 
 خان را مالقات كرده ، همرا خود به سنندج ببرند، اما هنوز خبري از هردو

  .طرف نبود 
هوا كه تاريك شده بود نماينده گان سلطان از آورامان به تاخت 

سعيد . جالل الدين به مالقات انها شتافت تا از جريان مطلع شود . ميامدند 
نه ، ميدانيد كه : (( به او گفتند )) خب، آيا سلطان آمد ؟ : (( خان پرسيد 

عبور از راههاي او عالوه بركوري خيلي هم چاق و شكم گنده است و 
كوهستاني برايش مشكل ميباشد خواهش كرده است كه شما به آنجا برويد 

اين امكان ندارد كه من به : ((، دكتر درحاليكه سرش را ميجنبانيد گفت 
سپس دكتر را به حضور سيد نجم الدين پدر سيد جالل )) آنجا بروم ،

 هرچند از بوسيدن .الدين كه در يك سالن پر از اعيان و اشراف بود بردند 
دست آقاي سيد نجم الدين خود داري نمود ، ولي سيد به قدري نجيب و 
بزرگوار بود ، وي را دركنار خود نشاند پس از احوالپرسي و تشكر از 
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آمدنش خواهش كرد كه هر طوري كه شده براي معالجه چشمان سلطان  
  .به آورامان برود 

:  كرده بود گفت سعيد خان كه سخت در يك بن بست عجيب گير
شايد عمل جراحي الزم باشد ومن هم كه اسباب جراحي همراهم (( 

نياورده ام بهتر است شما سلطان را به اينجا بياوريد تا اگر الزم باشد او را 
در جوابش پيشنهاد كردند كه اگر )) با خود براي معالجه به همدان ببرم ، 

  .  به وي خواهند پرداخت به آورامان برود روزي پنجاه تومان حق الزحمت
آقايان ، من به وكيل الملك قول داده ام كه به : ((  باالخره گفت 

سنندج بروم و امروز هم قرار است سوارانش به اينجا بيايند و اگر بيايند 
بعد از معالجه وكيل الملك به آورامان ميروم به . همراهشان  خواهم رفت 

ند كه در رفتن و برگشتن همراه شرطي كه سيد جالل الدين كتبا تضمين ك
  .))من باشد 

اندكي بعد امدن سواران وكيل الملك را خبر دادند اين خبر همهمه 
و ناراحتي در بين آوراماني ها ايجاد كرد ، مخصوصا وقتيكه ديدند دكتر 

بعد از يك مشورت كوتاه سيد جالل الدين دكتر را به . آماده رفتن است 
اينها از شما خواهش ميكنند كه همراه سواران همه : (( كناري برده گفت 

چگونه ممكن : (( دكتر در جواب گفت .)) وكيل الملك به سنندج نرويد 
است به وعده خود وفا نكنم ؟ من قول داده ام كه بروم همانطوريكه به 
وكيل قول داده ام ، به شما هم قول ميدهم كه بعد از معالجه او به آورامان 

  .))بروم 



 ٧٨

آورامانيها .بعد سعيد خان و سواران عازم سنندج شدند صبح روز 
براي اينكه اطمينان حاصل كنند كه دكتر دوباره مراجعت ميكند ، بدون 
اطالع وي مبلغ سيصد تومان بعنوان بيعانه به مستخدمش باقر دادند كه توي 

  .كيف دكتر بگذارد 
سيل . نزديكي هاي غروب نماي شهر سنندج از دور هويدا شد 

هم اكنون بر باالي تپه اي است . رات به مغز سعيد خان هجوم آورد خاط
كه سي سال پيش آخرين نگاه وداع خود را بر شهري انداخت كه در آن 

شهري كه هركز انتظار و اميد ديدارش را .بزرگ شده و بدان دل بسته بود 
از كنار قبرستاني كه والدين عزيزش در آن مدفون بودند و . نداشت 
ه اي كه در مجاور آن قرار داشت كه هنگام طفوليت همراه پدرش جزامخان

هر نقطه اي از آن ديار هزاران . بديدن ساكنانش ميرفت ، عبور كرد 
خاطرات تلخ و شيرين در ذهنش زنده ميكرد و از برابر ديدگانش 

  .ميگذشتند
به محض رسيدن به دروازه شهر ، سردسته سواران جلو آمد و گفت 

م دستور اكيد داده شده كه از راه هائيكه آمد و رفت كم كه از طرف حاك
بنظر سعيد خان اين عمل . تر است شما را به اقامت گاه او هدايت كنم 

ترس و جبن آنها را نشان ميداد و شخص مسيحي نمي بايست هرگونه 
ترسي  به خود راه دهد همين موقع كه در دل خود دعا ميكرد ، سخنان 

آيا شخصي چون من ميبايد : (( د كه گفت حضرت نحميا بخاطرش آم
برخالف آنچه كه گفتيد : (( بنابر اين به سردسته سواران گفت )) بگريزد ؟ 

  .)) ، ما بايد مستقيما و آشكارا وارد شهر بشويم 
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پس از خيابان وسيعي كه از مركز شهر مي گذشت، بطرف خانه 
ل اعيان و اشراف و حاكم براه افتاده اند در وسط بازار شلوغ و كنار مناز

خانقاهي كه زماني در آن با دراويش نشست و برخاستي داشت ، گذشتند 
توده هاي مردم در كنار خيابانها به جاي . تااينكه به اقامتگاه حاكم رسيدند 

  )) به شهر و ديار خود خوش آمديد : (( تهديد فرياد ميزدند 
خوشي ذات آزمايشهاي مختلف نشان ميداد كه وكيل الملك دچار نا

همچنين از يك سر درد شديد ناشي از فشار خون رنج . الريه شده بود 
تزريق يك داروي عرق آور و گرفتن حمام گرم فشار خونش را . ميبرد 

  . پائين آورد  سردردش را تخفيف داد و روز بعد حالش بسيار بهتر شد 
صبح همان روز كه سعيد خان كتاب مقدسش را باز كرد ، چشمانش 

مرا بخوان و تورا مستجاب مي فرمايم و معجزات : (( ين كلمات افتاد به ا
.)) عظيمي به تو نشان خواهم داد كه هرگز به فكرت خطور نكرده باشد 

پس از گذشت سي سال استقبالي كه از وي در زادگاهش بعمل آمد ، 
گوياي انجام اين وعده آيه خدا بود و با دلي مملو از شعف و سرور آيه 

  .ا به حاكم نشان داد مذكور ر
اطالع داده شد كه عده اي از مريضان انتظار مالقات دكتر را ميكشند 

وكيل الملك از اينكه مبادا كسي بخواهد بدين طريق به سعيد خان . 
دسترسي پيدا كند و به او آسيبي برساند ، دستور داد كه انها متفرق سازند ، 

من ميخواهم همه انها . آيد هر چه پيش آيد خوش : (( اما سعيد خان گفت 
او در ايوان وسيعي كه رو به مشرق و از آنجا منظره زيباي شهر .)) را ببينم 

نمايان بود ، تشكيالت طبابت را روبه راه كرد سپس بيماران را يكي پس از 
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. ديگري به حضور ميپذيرفت همه را بطور رايگان معالجه و مداوا نمود 
محافظ به دستور حاكم در پشت تارم ايوان بدون اطالع دكتر، رئيس گارد 

  .مسلح و اماده بود تا در موقع ضرورت از وي دفاع كند 
دكتر دستورات الزم . پس از پنج روز وضع حاكم بسيار خوب شد 

و دقيق را براي مراقبت از وي به پسرش داد و او را از احتمال خطر بر 
 فراواني را كمك و در اين مدت كوتاه ، سعيد خان بيماران. حذر ساخت 

معالجه كرد و بسياري از اشخاص برجسته و عاليمقام كه بعضي از دوستان 
  . قديمي اش بودند بديدنش مي آمدند 

همه دوستان و خود حاكم ميكوشيدند كه دكتر را از رفتن به آورامان 
منصرف نمايند و ميگفتند كه مسافرت به اصطالح يك كافر به آن منطقه 

اكي  است مخصوصا يكي از دوستان شاعرش  تمام شب كار بسيار خطرن
. را پيش او ماند بلكه بتواند او را از رفتن بدان سمت منصرف نمايد 

اميد وارم تصميم گرفته باشيد كه به انجا : ((  آخرين كلماتش اين بود  
پس در اينصورت خواهند گفت چون : (( دكتر در جواب گفت .)) نرويد 

  . )) ند كشته شد خواست به قولش وفا ك
هنگام طلوع افتاب برايش اسبي زين كردند پسر بزرگ وكيل الملك 

با احساسات عميقي . دوست ديرينه اش وي را تا دروازه شهر بدرقه نمود 
آنگاه از هم جدا شده . )) اميدوارم خداوند تورا محافظت فرمايد : (( گفت 

  .دكتر عازم آورامان گرديد 
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  فصل دهمفصل دهم
  امانامانعزيمت به آورعزيمت به آور

  
از منزل وكيل الملك تا قريه اي كه آورامانيها انتظار مي كشيدند ، 
سيد محترم با عمامه جسيم و سبز رنگ و ريش سفيد خود و عده اي ديگر 

اهالي سنندج از اينكه دكتر با پاي . ، دكتر سعيد خان را همراهي ميكردند 
  . خود به قربانگاه مي رفت سخت نگران و مضطرب بودند 

ود او از اينكه به قولش وفا مينمود بسيار خوشحال بنظر ولي خ
  .ميرسيد 

اولين حرف ايشان اين . سواران آوراماني مشتاق ديدار وي بودند 
دكتر )) آيا آنها سعي نكردند ترا از آمدن باينجا منصرف نمايند ؟ : (( بود 

  .)) مسلما همه نهايت كوشش خود را كردند : (( پاسخ داد 
اليكه آواز ميخواندند و ميخنديدند بر مراكب خود ملتزمين در ح

سوار شده روانه راهي  دشوار و پر خطر در ناحيه اي كوهستاني شدند كه 
كوچكترين لغزشي ، راكب و مركب را به قعر دره هاي عميق سرنگون 

اما اسبها براي همين در مناطق كوهستاني تولد و تربيت ميشوند . ميساخت 
در يك جاي باريك و . خطرناك با مهارت عبور كند تا از راههاي تنگ و 

دشوار ، دكتر بقدري ترسيد كه از اسب پياده شد و با دست و پا  از آن 
عبور كرد ، سرانجام كه به فراز كوه رسيدند ، ميتوانستند عظمت و شكوه 

  .شاهو و ساير قلل پوشيده از برف كوههاي اورامان را مشاهده نمايند 



 ٨٢

ه سلطان ، وقتي ديدند كه دكتر و سواران از دور مردم زراب ، دهكد
همچنانكه به اقامتگاه سلطان نزديك ميشدند . ميايند به استقبالشان شتافتند 

مسير منزل سلطان را . ،جمعيت نيز با شور و هيجان بدنبال آنها ميرفتند 
مفروش شده و سلطان نابينا جلوي در ورودي ايستاده ، منتظر پذيرفتن 

سعيد خان نخواست سوار بر اسب از روي فرش ها بگذرد ، . مهمانش بود
او . چون خود را اليق استقبالي كه فقط شايسته بزرگان است نميدانست 

اما سلطان وي را در آغوش . پياده شد و با احترام به سلطان سالم كرد 
گرفته صورتش را بوسيد و از اينكه بخاطر وي تن به اين سفر پر خطر و 

  .داده بود ، تشكر نمودخسته كننده 
نزديكهاي غروب آفتاب سعيد خان با محافظ خود سيد جالل الدين 

پس از اندكي . به مهمانخانه ايكه مخصوص آنها مهيا شده بود ، وارد شد 
را برداشت و براي ) ابتال مسكوب ( استراحت ، دكتر اسباب معاينه چشم 

  .معاينه به سروقت سلطان رفت 
  .زمايش دستگيرش شد مايه نا اميدي بودآنچه از معاينه و آ

بدتر از اين ، در حدود دو . هر دو چشم مبتال به تراخم شده بودند 
سال پيش يك طبيب ناشي ، چشم چپ وي را عمل كرده و منجر به آب 

فشار وارده بر مردمك چشم راست نيز . سبز و سردرد شديد گرديده بود
نه دقيق انجام نشده بود و گوئي بعلت عدم نور كافي معاي. آشكار بود

عالوه بر . مسلما در صبح روشن معايب و نواقص بيشتري كشف ميگرديد 
خالصه ، از قرار معلوم زمينه . اينها  سلطان به مرض قند هم مبتال شده بود 

  .براي عمل جراحي نامساعد بنظر مي رسيد 
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مورد  : ((سلطان بدبخت ، او با يك حالت زبوني و ملتمسانه گفت 
سالها . آنها در سنندج شادي ميكنند . مسخر دشمنان خود قرار گرفته ام ت

هزاران حيله و نيرنگ بكار بردم تا توانستم . انتظار اين روز را كشيدم 
سعيد خان را به اينجا بياورم كه معالجه ام كند ، اما دريغا كه آرزويم بر باد 

لدين را گرفت و سپس بطور رقت انگيزي حاشيه عباء سيد جالل ا)). رفت 
هر چه دارائي دارم باو بده ، فقط بتوانم با اين چشمي كه عمل : (( گفت 

  .))نشده ببينم غير از اين چيزي ديگر نميخواهم 
او . جالل الدين آنچه را كه سلطان گفت باطالع سعيد خان رسانيد 

بار ديگر توضيح داد كه عمل تحت چنان شرايط نا مساعدي بسيار 
ميترسم چنين عملي منجر به سردرد و عذاب : ((  افزود خطرناك است و

من ميل ندارم بيش از اين ناراحتي وي را فراهم كنم و . شديد سلطان شود 
  .))در عين حال به اعتبار و آبروي خود نيز لطمه وارد سازم 

سرانجام  سلطان متقاعد گرديد و ترتيبي داده شد كه دكتر صبح زود 
  .رك نمايدآنجا را به قصد سنندج ت

آن شب سعيد خان فصل يازده كتاب انجيل يوحنا را كه درباره زنده 
مثل اين بود كه هريك از كلمات فصل . شدن ايلعازر است مطالعه نمود

گوئي صدائي از غيب بوسيله اين . مذكور نور اميدي بروجود او ميتابانيد 
) يح عيسي مس( اينك آن كسي : (( كلمات با او صحبت ميكرد و ميگفت 

؛احتماال ؛ برزبان نميĤورد ، هرگز سخني )) شايد ((كه هرگز كلمات 
نميگفت ، يا عملي انجام نميداد و يا قدمي بر نميداشت كه بعدا پشيمان 

او . بشود ، او مطيع اراده پدر سماوي اش ميباشد ، نه خواسته هاي انساني 
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 قصد قتل ميگويد ماداميكه روز است و فرصت هست ، اگر چه يهوديها هم
ناگهان حكمت و استدالل . وي را نمايند بايد وظيفه خود را انجام دهد 

انساني به اوج ميرسد و ميكوشد وي را از طريقي كه در آن روان است باز 
دارد ، اما او با اتكاء به اراده و خواست پدر آسماني اش اخطار و استدالل 

سعيد . به پيش رفت هاي انساني را از خاطر خود زدود و با عزمي راسخ 
آيا در تمام مراحل اين سفر هادي تو نبودم : (( خان فكر كن و بياد بيادآور 

؟ آيا بارها به تو ثابت نكردم كه اين مسافرت طبق اراده و خواست من 
من ترا پيش اين پيرمرد . بوده است ؟ من ترا از هر گزندي حفظ كرده ام 

 كرد و كمك طلبيد كه ترا به فرستادم كه چهار سال تمام بحضور من دعا
اما تو ، بدون آنكه وظيفه ات را انجام دهي ميخواهي او را . نزدش بفرستم 

تو بجاي توكل  نمودن بر من بيشتر به معلومات خود اتكاء . ترك نمائي 
امري برايم  هيچ كه داري و فراموش كرده اي كه من خداي قيامت هستم

  .))محال نيست
. لبيك خداوندا : (( اضع و اطاعت پاسخ داد سعيد خان  با كمال تو

با اميد فراوان نتيجه كار را بدست تو . بنده ات گوش بفرمان تواست 
بر حسب عادت هميشگي خود اين تجربه شيرين را برروي . )) ميسپارم 

 ميالدي يادداشت 1912 نوامبر 13صفحه فصل مذكور كتابمقدس در تاريخ 
  .نمود

آمد تا به وي بگويد اسبها زين و ترتيب صبح زود كه جالل الدين 
سفر داده شده ، سعيد خان گفت تصميمش عوض شده و قصد رفتن ندارد 

خداوند : (( دكتر پاسخ داد )) چرا : (( سيد جالل الدين با تعجب پرسيد . 
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. و من بايد بمانم و عمل جراحي را انجام بدهم . بمن اجازه رفتن نميدهد 
اي آوردن وسائل جراحي ام بايد از سنندج به برو به سلطان بگو كه بر

همدان تلگرافي ارسال شود و براي رساندن اين تلگراف به يكنفر چاالك و 
  .))زرنگ احتياج داريم 

. ازشادي در پوست خود نمي گنجيد . اين خبر بگوش سلطان رسيد 
در حدود يكهفته طول ميكشيد  تا اسباب جراحي . تلگراف فرستاده شد 

 فاصله اين مدت ، پلك چشم سلطان را سوزانيده و اورا به در. برسد
گرفتن يك رژيم غذائي شديد وادار كرد ، درنتيجه وضع مزاجي وي بطور 

  .قابل توجهي بهتر شد
در طي اين چند روز . روز جمعه براي عمل جراحي تعيين گرديد

 از صبح. مريضان مختلف دهات مجاور براي معالجه به قريه رزاب ميĤمدند 
عالوه بر اين عده اي . تا غروب دكتر سرگرم معاينه و مداواي بيماران بود

  .از بستگان و خويشاوندان بديدنش ميĤمدند 
لوازم جراحي از همدان . باالخره ، روز مقرر براي عمل فرا رسيد 

رسيد و سلطان خواهش كرد كه ساعت عمل را تا آمدن شيخ عالءالدين 
 ماه آبان كوتاه بودند ، وقتيكه شيخ آمد كمي روز هاي اول. بتعويق اندازد 
شيخ و عده اي ديگر از دوستان صميمي سلطان در اطاقي . دير شده بود

دكتر از آنها خواهش . جمع شده و انتظار شروع عمل جراحي را ميكشيدند 
بمحض شروع عمل هوا . كرد كه ساكت باشند و گرد و خاك ايجاد نكنند 

شيخ به نوكران دستور .  ابرها محو گرديد ابري و نور خورشيد در پشت
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داد تا آينه بزرگي بياورند و بوسيله آن نور خورشيد را روي عمل جراحي 
  .منعكس و متمركز سازند 

بعلت آب سبز ، پيري بيمار ، درد طوالني ، قرينه چشم وي جمع 
: (( دكتر باترس ولرز آنرا بريد و يا چنانكه خودش گفته است . شده بود 

او . در اين وقت هواي اطاق تاريك شده بود .)) قع آنرا پاره كردم دروا
من به وسائل جراحي و مهارت خود ايمان و اتكاء نداشتم : (( بعدا نوشت 

چشم .)) ، بلكه توكل و اميد من  بر آنكسي بود كه مردگان  را زنده ميكرد 
ز جاي خود بيمار را با تنزيب پيچيد ودستور داد تا چهار روز بسته شود و ا

سعيد خان با حالي خسته و افكاري مغشوش اطاق عمل را . حركت نكند 
غروب روز چهارم رفت تا . ترك كرد و متحير بود نتيجه چه خواهد شد 

وقتيكه تنزيب را از روي چشم وي . باردوم چشم سلطان را پانسمان كند 
البته كه مي بلي ، (( جواب داد ؟ )) آيا چيزي مي بيند؟ : ((باز كرد پرسيد 

    ))بينم 
.  در اين اثناء دختر بلند قد و جذاب سلطان آهسته وارد اطاق شد

اگر مي توانيد به بينيد  : ((همچنانكه از برابر پدرش ميگذشت ، دكتر گفت 
  ))اين فيروزه است : (( گفت )) پس اين كيست ؟ 

: هرسه بهيجان آمده بودند ،مخصوصا فيروزه كه با صداي بلند گفت 
پدرعزيزم ، باالخره بعد از چهار سال توانستيد مرا دوباره به بينيد ، ( (

  .آنگاه از شوق بگريه افتاد ))
چشمان سلطان را براي تعيين نوع عينك . وقت رفتن دكتر فرارسيد 

مورد نياز آزمايش كرد و قول داد كه بدون تاخير برايش بفرستد پس از 
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 سفر در حدود پنجاه نفر مسلح خداحافظي دكتر عازم سنندج شد و در اين
  .، سوار و پياده ، همراهش بودند

وقتي كه همراهان سعيد خان به دهكده اي ميرسيدند در برابر 
چشمان وحشت زده دكتر سعيد خان به چپاول و غارت ميپرداختند 

گوسفندان و بزها و گوساله ها را از آغل بيرون آورده و در برابر .
مانند روباه ، مرغ و خروس ها را دنبال كرده . صاحبانشان ذبح ميكردند 

دهاتيها را از زير كرسي هاي گرم بيرون كشيده ، . ميگرفتند و سر ميبريدند 
سعيد . مجبور ميكردند كه جاي استراحت خود و اسبانشان را فراهم سازند

خان حيرت زده بديواري تكيه داد ، ناظر اعمال وحشيانه اين مردان خشن 
Ĥاو ميكوشيد بلكه . ورد كه وي نيز از همين طايفه ميباشدبود و بياد مي

  .بتواند خسارت وارده را جبران نمايد
عاقبت دكتر به سنندج رسيد و از هر طرف سفر بي خطر وي را 

خبرهاي مختلفي در غياب وي ميرسيد و همه حاكي از . تبريك ميگفتند
 يكي از .اتفاقات ناگواري بودند كه برايش در آورمان رخ داده است 

خبرها اين بود كه چشمان سلطان كامال معيوب شده و مردم سعيد خان را 
خبرهاي ديگري حاكي از موفقيت معجزه آساي وي در . در بند نهاده اند 

نامه هائي از همدان ميرسيد و نشان ميداد كه خانواده و . عمل جراحي بود 
 برطرف ساختن سعيد خان براي. دوستانش بسيار نگران و دلواپس ميباشند 

ترس و اضطراب خانواده و آشنايانش از طريق تلگراف ايشان را از سالمت 
پس از ده هفته خستگي و بيخوابي اينك براي اولين . خود باخبر ساخت 

  .بار در يك رختخواب تميز ، دور از دسترس كك ها ميخوابيد 
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 پريشان و. روز عزيمت ، سيد جالل الدين مخفيانه بديدن دكتر آمد 
بفرمائيد ، من همين آالن داشتم درباره  : ((دكتر گفت . غمگين بنظر ميرسيد 

  .))تو فكر ميكردم
  ))درباره من؟ ازچه لحاظ ؟(((
  .))آه ، ميانديشيدم كه جاي تو در نزد من خالي خواهد بود ((

اتفاقا منهم همين فكر : (( اشك از چشمان سيد سرازير شد و گفت 
ن مسافرت به زماني كه ميبايد به دهكده خود تمام مدت اي. را ميكردم 

حاال آن زمان رسيده و من متالم و متاثر ميباشم تو . برگردم ميانديشيدم 
افكار مرا درباره امور الهي روشن ساختي و از اينكه در اين خصوص مرا 

هر دو با تاسف و تاثر خدا . )) كمك نمودي خدا بشما اجر نيكو بدهد
  .حافظي كرده جدا شدند

اواخر آذر ماه بود كه سعيد خان عازم همدان شـد و چنـد نفـر تـا                  
يكروز به عيد كريسـمس مانـده بـود كـه           . خسرو آباد او را بدرقه نمودند     

چه شادي عظيمي كه بـاالخره بعـد از هفتـه هـا             . بسالمت به همدان رسيد   
دوري ، دوباره به خانه خود برگشـت، بعـد از سـفرهاي خسـته كننـده ،                  

وقتيكـه  . حت در منزل خود برايش بسيار لذت بخش بـود           آسايش و استرا  
بخاطر ميĤورد كه چگونه خدا او را از خطرات و بدخواهاني كه مكررا بـر               
عليه او توطئه ميچيدند ، رهائي بخشيده و مسافرتهايش را بمنظـور شـفاي              
بيماران بلطف و مرحمت خود قرين موفقيت ساخته و بـاو فرصـت هـاي               

مان خود را ابراز و حقانيـت مسـيح و مسـيحيت را             زيادي داده است تا اي    
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تبليغ و تبشير نمايد، بعنوان حقشناسي دست ها را بسوي آسمان برافراشـته             
  .خدا را حمد و سپاس ميگفت
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  فصل يازدهمفصل يازدهم
  پزشك ـ خانوادهپزشك ـ خانواده

  

با . بعد از جنگ جهاني اول ، به سرعت اوضاع ايران تغيير كرد 
.  نظم و آرامش برقرار شد 1299 كودتاي رضاشاه كبير در سوم اسفند ماه

در . او اصالحات وسيعي در حكومت ، فرهنگ و اجتماع ايران آغاز نمود
نتيجه  اين تغيير و تحول سياسي  و برقراري امنيت ، زندگي دكتر سعيد 

در اين موقع هفتاد سال از عمرش . خان در كار طبابت به آرامي ميگذشت
  .گذشته بود

هر تهران ، در كنار يك خيابان مشجر منزل و مطب او در مركز ش
در طول دو طرف اين خيابان مغازه هاي كوچك و متعددي . واقع شده بود

موجود بود و چهار راه آن وزارت جنگ و در قسمت شرقي محوطه 
حياط منزل دكتر سعيد خان دو درب بزرگ . ميسيون آمريكائي قرار داشت

زل شخصي اش داشت كه يكي درب ورودي مطب و ديگري مختص من
در وسط حياط حوضي قرار داشت كه اطراف آن با بوته هاي گل و . بود 

  .درختان اقاقيا و كاج محصور شده بود
صبح هاي زود بيدار ميشد، پس از راز و نياز ، صبحانه ميخورد و 

از صبح تا ظهر و از دو . راس ساعت هشت و نيم به طرف مطب ميرفت
يشد مشغول معاينه و مداواي مريضان بعد از ظهر تا وقتي هوا تاريك م

معموال اطاق انتظار مملو از مريضان و گاهي در اطاق معاينه . گوناگون بود
  .و حتي در كتابخانه بانتظار نوبت مي نشستند
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در موقع كار ، روپوش سفيدي مي پوشيد و گوشي مخصوص را 
ديده وقار ، بردباري ، عفت كالم ، نجابت و رفتار پسن. بگردن ميĤويخت 

قوه تشخيص او چنان بود . اش احترام و اعتماد مردم را بخود جلب مينمود
كه غالبا بدون استفاده از وسائل آزمايشگاهي بطور مستقيم و دقيق به نتيجه 

  .ميرسيد
دكتر سعيد خان عالوه بر طبابت روزانه و سركشي بيماران در منازل 

م در منزل خود جلسه و صحبت هاي انفرادي با مريضان ، هفته اي دوبار ه
جلسات روزهاي يكشنبه كه در سفره . بشارتي و درس كتابمقدس داشت 

خانه برگزار ميشد مختص مسيحيان ، ولي روزهاي پنجشنبه عمومي ، 
بعضي از قسمت . مخصوصا براي عالقمندان غير مسيحي ترتيب داده بود

بال دكتر ق. هاي كتابمقدس انتخاب و به ترتيب قرائت و تفسير ميشد
او از اطالعات وسيع خود كه نتيجه ساليان . موضوعي را تهيه نميكرد

متمادي مطالعه كتابمقدس بود سخن ميگفت و شنوندگان را به عمق تعاليم 
  .و حقايق آن آشنا ميساخت

با وجود كار و كوشش فراوان ، طوري برنامه خود را تنظيم مينمود 
  .كارها برسد كه بتواند باساني بهمه

كه اورا بر بالين بيماران ميخواندند با كمال ميل بدون هرموقع 
. كوچكترين عذري فوري قبول ميكرد و بكمك دردمندان ميشتافت

گاهگاهي كتابمقدس را در دست گرفته ، قدم زنان كيلومتر ها راهپيمائي 
بيماران را عيادت ، فقيران را دستگيري مينمود و بر ايشان . ميكرد

سفارش . سخنان گيرايش آنها را دلداري ميدادكتابمقدس ميخواند و با 
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ميكرد كه خود و درماندگان و بينوايان ديگر در صورت امكان بمنزلش 
  .بروند

سفره اش . خانه او، خانه اميد و درش برروي همه نيازمندان باز بود 
دوستانش . هميشه گسترده و عده اي مهمان ناخوانده بدور آن جمع بودند

از همه . ته ها در خانه اش ميخوردند و ميخوابيدند بتهران ميĤمدند و هف
  .بدون تعارف و تشريفات ظاهري ، با خوشروئي و صميميت پذيرائي ميكرد
. از سه فرزندش ، فقط سارا با شوهرش در همدان زندگي ميكرد

سموئيل بعد از اتمام تحصيالت دانشگاهي در رشته مهندسي ، در انگلستان 
بعد . در حين انجام وظيفه شديدا مجروح گرديدبخدمت زير پرچم اعزام و 

از پايان خدمت سربازي از طرف دولت انگلستان بعنوان طراح بانگ 
كار او توسعه وتاسيس شعبه هاي بانگ مذكور در . انگليس به ايران آمد 

سموئيل بايك دختر خانم ميسيونر . سراسر كشورهاي ايران و عراق بود
ه ويليز كه در ايران سمت آموزگاري آمريكائي فارغ التحصيل دانشگا

او پس از نوزده سال خدمت و همكاري در امور بانگي . داشت ازدواج كرد
  . به خانواده اش كه در مكزيكو نيويورك بودند ملحق شد1321در سال 

لموئيل ، پسر كوچكتر ، بعد از جنگ جهاني اول به انگلستان 
چند سال پس از آن . تبرگشت و كارهاي نقاشي چند ناشر را بعهده گرف

دكتر سعيد خان از . به يك مرض فقراني مبتال و در بيمارستان بستري شد
وضع وخيم پسرش مطلع شد، براي آنكه خانواده اش را نگران و ناراحت 
. نكند از افشاي آن خودداري نمود ، ولي خود بسيار پريشان و بيقرار بود

 ، موضوع را آشكار سرانجام كه شنيد مرض لموئيل عالج ناپذير است
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 در سن سي و 1306او در بهمن ماه . ساخت و همه را در جريان گذاشت 
مرگ لموئيل . يك سالگي جهان را بدرود گفت و در انگلستان دفن شد

ضربه كشنده اي بود كه بر والدينش وارد آمد و آنها را داغديده و سوگوار 
  .ساخت 

 خانواده تكميل بدون شرح بيشتري در مورد كاكه ، سرگذشت اين
شايد دكتر سعيد خان در طول مدت زندگي مسيحي خود . نخواهد بود

شهادتي كه بيشتر از تغيير زندگي كاكه ، حقانيت و قدرت مسيح را نشان 
كاكه پس از آمدن به همدان چند سال در . دهد ، نشنيده و نديده بود 

با اين آيين پيرامون مسيحيت به تحقيق و تجسس و تفكر پرداخت تا آنكه قل
او در راهي قدم برداشت كه برگشتنش محال و غير ممكن . را پذيرفت 

ديدن اين شخص كه روزي مقام و منزلتي داشت و اكنون براي امرار . بود
معاش خود كار مهتري و تيمار اسبها را بعهده گرفته ، انسان را بياد عيسي 

. ي را پذيرفت مياندازد كه جاه و جالل خود را ترك نمود و صورت غالم
بعد از مدتي كار مهتري را كنار گذاشته ، نگهداري  پسران ميسيونر ها را 

سپس به تبليغ و . كه در مدرسه شبانه روزي درس ميخواندند بعهده گرفت 
سالهاي متمادي جزوات و نشريات مسيحي را . تبشير مسيحيت پرداخت 

 صحبت ميكرد و يا توزيع و در كوچه و بازار همدان با مردم درباره مسيح
گاهي به قهوه خانه . سوار بر االغ به دهات مجاور ميرفت و بشارت ميداد

هاي بين راه و منازل دهاتي ها ميرفت و از كالم خدا ميخواند و براي 
در زمان پيري و . او از اين كار بسيار لذت ميبرد. شنوندگان تفسير مينمود
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فرت برود و به كاري كه كهولت و نقض شنوائي ، باز هم ميخواست بمسا
  .زندگي اش را وقف آن نموده بود ادامه بدهد

 خورشيدي از سنندج تلگرافي رسيد 1315يكي از روزهاي تابستان 
. تقاضا شده بود دكتر سعيد خان براي معالجه زن وكيل الملك بدانجا برود

سعيد خان از دامادش دكتر تاتاوس خواست كه همراه وي برود و او را 
ضمنا دكتر سعيد خان براي كاكه پيغام فرستاد كه حاضر شود تا . دياري كن

  .وي را همراه خود به كردستان ببرد
كاكه پس از گذشت نيم قرن ميخواست براي اولين بار به زادگاه 

چقدر برايش هيجان انگيز بود ، و هنگام ورود به سنندج از . خود برگردد
سعيد خان مشغول عيادت وقتي دكتر . دو برادر به گرمي استقبال شد 

بيماران و مداواي آنها بود ، مرتبا از كاكه دعوت ميشد كه بخانه هاي اقوام 
به سر قبر والدينش رفت ، از خانه . و دوستانش برود بهمه جا سر زد 

متروكه خود و مساجدي كه قبال در آنها نماز مي خواند ديدن كرد ، آزادانه 
ديدار ديار و . ني را توزيع مينمود در همه جا بشارت ميداد و جزوات دي
  .دوستان و اقوام هشت رور بطول انجاميد

روز نهم ، موقع حركت ، عده اي از بزرگان در اقامتگاه حاكم براي 
براي بحرف آوردن كاكه ، يكي از مردان در . توديع اجتماع نموده بودند 

مان و چرا مي خواهيد به همدان برگرديد؟ نزد ما ب: (( حضور همه گفت 
ما زن قشنگ و زيبا و پول و هرچه كه بخواهي . به دين اوليه ات برگرد 

  . ))بتو خواهيم داد 
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من حيات جاوداني را يافته ام ، پس چرا ديگر : (( كاكه پاسخ داد 
بفكر پول و چيزهاي دنيوي و فاني باشم ؟ اگر اين عمارت بزرگ را پر از 

مرا وسوسه نخواهد كرد كه از طال و ده ها حور و غلمان بمن بدهيد باز 
  ))طريق حيات جاودان منحرف شوم 

پس چرا وقتيكه برادرت مسيحي شد او را شكنجه و آزار (( 
ميرساندي و تفنگ در دست به تعقيبش مي پرداختي و قصد جانش را 

  ))ميكردي ؟ 
درست مانند شما كه االن مي . آن از روي ناداني و جهالت بود ((

  ))ي نفساني و شيطاني مرا گمراه و منصرف سازيد كوشيد بوسيله چيزها
چنين شهادتي بود كه كاكه به همشهريان خود داد ، جائيكه روزي 

بعد از آن ديگر . ميكوشيد  بخاطر همين شهادت برادرش را بقتل برساند 
پائيز همان سال ناگهان مفلوج و زمينگير شد ، . هرگز شهر سنندج را نديد

براي برادرش  . ر معجزه آسائي شفا يافت لكن چندي نگذشت كه بطو
شبي كه در بيمارستان بودم ، بحضور عيسي مسيح دعا : ((چنين نوشت 

استاد ، با كمال ميل و مسرت انتظار آنروزي را ميكشم : كردم و باو گفتم 
اما اگر . كه به پيش تو بيايم و در حضورت باشم كه اين برايم بهتر است 

ده بمانم ، پس توفيق بده كه شفا يابم و بكار خواست تو باشد بيشتر زن
توزيع جزوات و نشريات در ميان مردم ادامه بدهم تاآن وقتيكه حاضر 

او دعاي مرا شنيد و حاال روزي دو . باشي مرا تا ابد به نزد خود ببري 
خداوند را براي اين فرصتي . ساعت نشريات و كتابچه ها را پخش ميكنم 

  )). و سپاس ميگويم كه بمن بخشيده است شكر
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اين سرباز پير صليب مسيح كه هشتاد سال را پشت سر گذاشته و 
بعلت عدم شنوائي  قادر به مكالمه با مردم نبود ، در خيابانها ميگشت و 

در يكي از روزهائيكه كمافي السابق . جزوات مسيحي را توزيع مينمود 
و در فروردين مشغول انجام وظيفه بود با درشكه اي شديدا تصادم نمود 

 در سن هشتاد و چهار سالگي در حاليكه وظيفه خود را به كمال 1319ماه 
رسانيده بود جهان را بدرود گفت و نزد منجي خود كه انتظارش را ميكشيد 

  .شتافت 
انسان نميداند از ميان همه . برگرديم به زندگي دكتر سعيد خان 

مايد، با وجود صفات مشخص و بارز وي كداميك را تاكيد و توصيف ن
  .اين ميتوان بعضي از خصوصيات او را ذكر نمود

بدون اتكاء و . قبل از هرچيز او مردي متكي بخود و مستقل بود 
انتظار از كسي با كمال ميل و رغبت در مقام تحقيق و تجسس بمنظور 

. نميخواست كوركورانه عقايد ديگران را قبول كند. يافتن حقيقت برآمد
. را با تعقل و تفكر با معيار عقل و استدالل بسنجدميبايست هر چيزي 

وقتيكه براي اولين با با مسيحيت آشنا شد ، تصميم گرفت عميقا تمام 
ومطالب كتابمقدس را بخواند و با تعاليم كتب اديان ديگر مقابله و مقايسه 

او زبان عبري را آموخت تا كتابمقدس را بزبان اصلي مطالعه كند و . كند 
بدينطريق .  كه در مكنونات آن دخل و تصرفي نشده است مطمئن شود

اساس ايمان خود را بر سنگ بنا نهاد كه سهمگين ترين طوفانها در آن 
در طي ساليان متمادي در برابر همه مشكالت و . خللي وارد نساخت 

  .ناراحتي ها و اذيت و آزارها پايداري نمود
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منت ديگران برود ، او نميخواست براي تامين معاش خود ، زير بار 
از اينرو به . لذا تصميم گرفت حرفه اي بياموزد و مديون كسي نباشد 
همين صفت . تحصيل علم پزشكي پرداخت و بدرجه دكتري نائل آمد 

عالي وي را بر آن داشت كه از ترتيبات و سازمانهاي كليسائي ناراضي 
اهن بداند شود و درپي گروهي برآمد كه در آن هر يك از اعضاء خود را ك

دكتر سعيد خان بسيار . و بر كشيش يا مقامات سازماني كليسا متكي نباشد
بخاطر همين تهذيب اخالق و ترقي در . روحاني و غرق در معنويات بود 

روحانيت و تحصيل آرامش باطني بود كه با مسيحيان ارتودكس تماس 
را گرفت ، بعد به جمع دراويش پيوست و سرانجام عقيده و مرام خود 

ترك نمود و به مسيح پناه برد و باينوسيله بخواسته خود جامه عمل پوشانيد 
وقتيكه مسيحي شد ، يكي از دالئل مسافرت وي به سوئد تحقق بخشيدن . 

در تمام مدت عمرش ، تحقيقات . بهمين آرزوي قلبي و روحاني اش بود 
  .روحاني ركن اساسي زندگي اش را تشكيل ميداد

ندج بمطالعه كتابمقدس شروع نمود تا ايام آخر از موقعي كه در سن
براي صدق اين . عمرش ، روزي از مطالعه و تفكر در آن غافل نميشد 

  .گفته كافي است كه نظري به حاشيه كتابمقدس شخصي وي انداخته شود 
مطالعه كتابمقدس و راز و نياز با خدا را چون نفس كشيدن ضروري 

ن آوردن مطالبي كه برايش مجهول و غير از تكرار باطل و برزبا. ميدانست 
او با كلماتي ساده با زبان مادري خود از . قابل ادراك بود خودداري ميكرد

او مانند رياكاران كه فقط براي جلب . خداوند هدايت و درايت مي طلبيد 
اعتماد مردم سجاده خود را در كوچه و بازار در انظار مردم پهن و عبادت 
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كرد ، بلكه در نهان خداي نهان بين و عارف القلوب را ميكنند ، عبادت نمي
عبادت مينمود و از صميم قلب آرزوها و نيات خود را بدرگاهش عرضه 

  .ميداشت بهمين جهت بود كه غالبا خدا وي را مستجاب ميفرمود
حسن حضور خدا براي او صورت واقعي پيدا كرده و عميقا رابطه 

وقتيكه از . يكتر احساس مينمود معنوي خود را با او بيش از پيش نزد
آورامان و سنندج برگشت ، خدا را براي محافظت دائمي وي از خطرات و 
موفقيت در شفاي بيماران ، شكر و سپاس گفت و در دعا چنان حضور 

يكي از . مسيح را حس نمود كه بر پاهايش افتاد و او را سجده نمود
  : يكرد اين است سرودهاي مورد عالقه اش كه غالبا آنرا زمزمه م

  قلب من است جاي تو  هستي من فداي تو       
  راحت من رضاي تو مي شنوم نداي تو            

كسيكه با دكتر سعيد خان آشنا نبوده نميتواند بفهمد كه چقدر براي 
ايماني كه او داشت و بو سيله آن . تبشير كالم خدا غيرت داشته است 
يد ، فقط خودش از آن بهرمند نبود ، توانست حيات جاودان را كسب نما

عده زيادي توسط او به حقيقت آئين . بلكه براي ديگران نيز موثر بود 
مسيحيت ميگرويدند و در كليسا به ايمان خود اعتراف ميكردند ، منتها براي 
اينكه مورد مالمت اطرافيان خود قرار نگيرند ، از شهادت دادن در مالء عام 

  .خودداري مينمودند 
او فقط به معالجه جسم . كار طبابت موثري براي بشارت دادن بود

بيماران اكتفاء نميكرد ، بلكه همچنين ميكوشيد كه روح هاي آنها را نيز كه 
در منازلشان براي آنها . در اثر گناه مريض ناتوان شده بودند ، عالج كند 
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در . كتابمقدس ميخواند و با ايشان صحبت و در پايان دعا ميكرد
سافرتهايش وقتيكه بخانه اي وارد ميشد از دين و ايمان مسيحي خود براي م

اهل آن خانه سخن ميگفت هنگاميكه براي طبابت بحضور رجال مملكت 
  .احضار ميشد فرصت را مغتنم شمرده ، شهادت و بشارت خود را ميداد

بسياري از ناراحتي هائيكه برايش ايجاد شد ، در نتيجه همين دائما 
چنانكه گفته شد او بدون در نظر گرفتن .  و بشارت دادن بود سخن گفتن

مصائب و مشكالت و اذيت و آزار ، موقع طبابت ميكوشيد از لحاظ 
بهمين علت بود كه يكبار حاكم همدان به . روحاني مريضان را كمك كند 

چرا اينقدر درباره مسيحيت صحبت ميكني و بدينوسيله مردم : (( وي گفت 
اما .)) د تحريك مينمائي ؟ برو و ديگر در اينمورد سخن مگو را بر عليه خو

دكتر سعيد خان درختي نبود كه از اين بادها بلرزد او همواره ميكوشيد 
  .خدارا خشنود سازد و او را اطاعت نمايد نه انسان را 

او مانند شاگردان اوليه نميخواست آنچه را كه ديده و شنيده بود 
  .نگويد

 و از روي تجربه شخصي حاصل شده بود ، چون ايمانش تحقيقي
  .هرآنچه كه ميگفت موثر بود و الجرم بردل مي نشست 
دشمنان خود را : (( اگر كسي توانسته است حكم مسيح را كه فرمود     

به نحو شايسـته اي اجـرا نمايـد ،    )) محبت و براي ايشان دعاي خير كنيد        
ه بعـد از ظهـر      يكـي از روز هـاي پنجشـنب       . همانا سعيد خان بوده اسـت       

هنگاميكه جلسه بشارتي در منزلش تشكيل داده بود ، مردي با لباس نظامي             
دكتـر بـا   . كه معلوم بود از دمل پشت گردنش رنج ميبرد وارد اطـاق شـد        
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كمال ادب و مهرباني از او دعوت كرد كه در خواندن كتابمقدس بـا آنهـا                
ـ            . شركت كند    در . د نمـود  و گفت پس از پايان جلسـه او را مـداوا خواه

بعد از  . خاتمه جلسه دكتر براي آوردن چاقوي جراحي اش به مطب رفت            
آقايان شما مرا   : (( چند لحظه سكوت افسر ارتشي خطاب به حضار گفت          

سالها پيش من درصدد كشتن اين دكتر بـودم ، امـا او بجـاي               . نميشناسيد  
الجـه  انتقام گرفتن ، سالهاست كه خويشاوندان مـن و اينـك خـودم را مع              

پس از آنكه عمل جراحي تمام شد ، يك فنجان چـاي نوشـيد و               .)) ميكند  
  .آنجا را ترك نمود

شخصي معروف مذهبي در همدان نيز يـك نمونـه ديگـر بـود كـه                
بوسيله افراد و دارودسته او     . موجب دردسر و ناراحتي دكتر سعيد خان شد       

بتهـران   بسيار معذب و سـرگردان شـد و          1283بود كه سعيد خان در سال       
 براي مدتي اسـتراحت بهمـدان مراجعـت         1290وقتيكه در سال    . گريخت  

نمود، شخص مذكور كه به زخم معده مبتال شده بود به او پناهنده شد كـه                
دكتر سعيد خان بدون در نظر گرفتن آنهمه ناراحتي         . دردش را درمان كند     

شـمنان  د((هائيكه از وي ديده بود ، بنا به دستور موالي خـود كـه فرمـود     
با كمال خوشروئي با قلبي آكنده از محبت او را          )) …خود را محبت كنيد     

. اين عمل عمل موجب يك دوستي صميمانه بين آندو گرديد         . معالجه نمود 
ازآن پس هر سال كه دكتر براي گذراندن تعطـيالت بـه همـدان ميرفـت ،                 

  .مكررا بديدن همديگر ميرفتند 
خانواده اش  مريض ميشد ، دكتـر        هر موقع كه او و يا يكي از افراد          
  .سعيد خان مجانا وي را معالجه مينمود
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قدرت خدا بود كه سعيد خان را عـوض كـرد و از يـك نفـر كـرد                   
بعلـت همـين تحـوالت      . متعصب ، يك مسيحي فروتن و فداكار سـاخت        

زندگي و خدمات موثر به همنوعانش بود كه آقاي مارتايمر دوراند دربـاره       
اگر ميسيون آمريكائي در تمام سالهاي خـدمتش         (( :وي چنين شهادت داد   

كسي را جز دكتر سعيد خان بسوي خدا هدايت نميكـرد ، بـاز هـم عبـث                
  ))زحمت نكشيده بود 
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  فصل دوازدهمفصل دوازدهم
  سالهاي آخرسالهاي آخر

  

 سعيد خان طبق معمول براي استراحت و مدتي كنـاره     1316تابستان  
   .گيري از فعاليتهاي خسته كننده در تهران به همدان رفت

با خانواده اش زير سايه درختان بيد در حيـاط منـزل ييالقـي ، دور                
روي زانـوي دكتـر نـوة       . سماور نشسته ، مشغول نوشـيدن چـاي بودنـد           

. كوچولويش نشسته و با حرفهاي بچه گانه اش وي را سرگرم ساخته بـود             
ناگهان حرف خود را قطع كرده،در حاليكه با انگشت خود بـه دو نفـر كـه      

بابـا بـزرگ نگـاه كـن        : (( نزديك ميشدند اشاره نمود و گفت       بطرف آنها   
. دكتر حتي در آن گوشه دور افتاده از دست بيمـاران آسـايش نداشـت                ))

آن دو نفر نزديك شدند     . دوستان غالبا بدون اطالع قبلي بديدنش مي رفتند         
ومعلوم شد يكي لباس افسر شهرباني و ديگري لباس شخصي بر تن داشت             

ا به گرمي پذيرفته شدند و پس از نوشـيدن يكـي دو اسـتكان               تازه وارده . 
رئيس شهرباني بشما سالم رساند و از اينكه        : (( چاي ، افسر مذكور گفت      

او يك مـريض دارد كـه       . ميخواهد بشما زخمت بدهد عذر خواسته است        
حالش خيلي وخيم است و ما را فرستاده تا با ماشينش جنابعالي را به بالين               

  .))م بيمار ببري
دكتر با عجله حاضر شد و كيف خود را برداشته بدون تاخير همـراه              

وقتيكه در ماشين افسر مـذكور بـه كنـار او نشسـت             . آن دو نفر براه افتاد      
ساكنان باغ كه بـه در ورودي نگـاه كردنـد            . متوجه شد كه توقيف ميباشد    
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بـه بـاغ    اثري از ماشين نديدند ، اما يكي از برادرزاده ها ي سعيد خان كه               
  .برميگشت ، او را در ماشين ديده و پي به موضوع برده بود

در اين اثناء دكتر سعيد خان بمغز خود فشار ميĤورد تا علت توقيـف     
  .و دستگيري خود را بفهمد ولي چيزي بخاطرش نميرسيد 

افسر مذكور پس از چند لحظه سكوت دست روي زانوي سعيد خان            
فقط بايد به چند سـئوال      . همي نيست   چيز م : (( گذاشت و به آرامي گفت      

  .))پاسخ بدهيد 
  ))آيا ميدانيد چرا مرا توقيف نموده اند ؟((
تاآنجا  كه مـن اطـالع دارم      . البته ، همانطوريكه گفتم مهم نيست       (( 

در آن موقع بـراي برقـراي و        . )) مربوط به نامه ايست كه اخيرا نوشته ايد         
  .ن همه چيز تحت كنترل بود حفظ امنيت و شناخت متمردان و گردنكشا

شش روز قبل از آن دكتر سعيد خان نامه اي مبني بر اظهار همدردي              
به دختـر يكـي از سـران قبايـل كردسـتان كـه در همـان موقـع در سـن                  

بعضي از قبايل عشاير بناي نافرمـاني       . هشتادسالگي در گذشته بود ،نوشت      
 را باطاعـت خـود در       را نهاده بودند ، حكومت وقت براي آنكه بتواند آنها         

آورد ، روسا و سران برخي از ايشان را دستگير و بعنوان گروگـان زنـداني              
دكتر سعيد . مخصوصا در تهران همه چيز دقيقا زير نظر گرفته ميشد       . ميكرد

خان نميتوانست بفهمد كه چگونه نامه ايكه جز دلداري يك دختر سوگوار            
  .تعبير كرده اندو همدردي با او چيز ديگر نبود آنرا سياسي 

در اداره ، شهرباني افسريكه از سعيد خان بازجوئي ميكرد نامه اي از             
  كشوي ميزش بيرون آورد ، از وي پرسيد كه آيا ميداند نامه از كيست ؟
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من به سياسـت و كارهـاي سياسـي         : (( دكتر سعيد خان پاسخ داد      
 جسمي  كنم ، ميل و رغبت من در شفاي         عالقه اي ندارم و دخالت هم نمي      

اگر ندانسته جمله اي بر خالف حقيقت نوشـته ام          . و روحي بيماران است     
بازپرس با صـداي    . )) ممنون ميشوم اگر بيشتر مرا راهنمائي كنيد      . متاسفم  

اشخاص عاقل هرگز در كار ديگران دخالت نمـي   : (( خشم آلود مي گفت     
ر آورد ،   سپس زنگ روي ميز را بصـدا د       )) كنند تا به چنين روزي نيافتند       

  ))اين آقا را به اطاقش راهنمائي كن : (( پاسباني وارد شد ، باو گفت 
اطاقي كه ميبايستي در آن محبوس شود ، يك قطعه حصير بـر كـف               

  .خاكي آن گسترده و در گوشه اي يك تختخواب چوبي قرار داشت 
يكروز در تك سلولي خود دعا كرد و از خداوند استمداد طلبيد ، در     

. ر جمع شد كه خداوند وسيله رهائي او را فراهم خواهد ساخت نتيجه خاط
سپس روي تختخواب سفت و زبر خود دراز كشيد ، شـانه و سـينه اش را                 

در طي سالهاي مسافرت ياد گرفته بـود كـه بـا هرنـوع              . با كتش پوشانيد    
ناراحتي بسازد ، اما در سن هفتادو چهار سالگي ، مخصوصا در اينموقع كه 

  . خوب نبود ، مشكل بود خود را با اين محيط وفق دهدحالش چندان
. خبر زنداني شدن طبيب محبوب بسرعت بـاطراف و اكنـاف پيچيـد    

  .نامه هاي زيادي مبني بر دلداري  تشويق برايش  مي نوشتند 
كردهائيكه خود را مرهون و مديون محبت و مهمان نـوازي هـاي او              

. عالقه و همـدردي ميكردنـد       ميدانستند ، بيش از همه نسبت به وي اظهار          
اگر چه ميدانستند آشكارا همدردي كردن با كسيكه مورد خشـم و غضـب              
دولت واقع شده كار خطر ناكي بود ، با وجود ايـن بعضـي ازشخصـتهاي                
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برجسته كردستان ، بعالوه عده اي از علماي متنفـذ ، نامـه هـائي بـه ايـن                   
  :مضمون برايش نوشتند

 از همان خدائيكه تـو او را بـا روح و            هميشه برايت دعا ميكنم و    (( 
راستي ميپرستي مسئلت مينمائيم كه بي گناهي ترا ثابـت كنـد تـا از آنجـا                 

  .))رهائي يابي 
فكـر كنيـد ، چنيـدين سـال قبـل ايـن             : (( سعيد خان بعدا نوشت     

اشخاص ميخواستند مرا بكشند ، اما حاال براي سالمتي و رهائيم دعـا مـي               
  .))كنند 

و نيم زنداني در همدان تحت مراقبت كامل به تهـران           پس از دو ماه     
. خانواده و دوستانش براي رهائي او دعا و تالش مـي كردنـد              . اعزام شد   

دكتر ها روي كوشينگ از آمريكا نوشت كه موضوع زنـداني شـدن دكتـر               
. سعيد خان را با روزولت ، رئيس جمهوري آمريكا در ميـان نهـاده اسـت     

 و انگليس هر دو آمادگي خود را براي رهائي دكتـر            بنابراين سفيران آمريكا  
  .سعيد خان اعالم نمودند

ميسيونر هاي آمريكائي تصميم گرفتند مداخلـه نكننـد ، چـون مـي              
ولـي بـا    . ترسيدند دخالت آنها ، عكـس العمـل نـامطلوبي داشـته باشـد               

  .مالقاتهاي پي در پي عالقه خود را ابراز مي نمودند 
 يك تلگراف صدو چهل كلمه اي به رضـا          سموئيل ، پسر سعيد خان    

شاه كبير ارسال داشت و گفت كه نامه پدرش سوء تعبير شده و بدينوسيله              
تلگراف سموئيل موثر واقع شـد و دسـتور         . تقاضاي آزادي او را كرده بود     

  .آزادي دكتر سعيد خان به قيد ضمانت صادر گرديد
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  .لحظة هيجان انگيزي بود وقتي كه دكتر بمنزل برگشت 
  .دوستان و آشنايان همه شاد بودند.خبر آزادي اوبه همه جا رسيد 

او گفت در طي پنجاه سال ، . زنداني او سه ماه و نه روز طول كشيد    
  .اين بهترين اوقات استراحتش بوده است

روياي بازنشستگي و كناره گيري از كارش و پرداختن بمطالعه آزاد           
 بخانـه تـازه اي      1938ه دسامبر   و نوشتن كتب و رساالت ، هنگاميكه در ما        

در ايـن   . كه سموئيل برايش ساخته بود نقل مكان كرد، به حقيقت پيوسـت           
خانة جديد ديگر اثري از تابلوئي كه بر سردر مطبش مدت يك ربـع قـرن                

اما نه اين موضوع و نه پيري ، هيچكدام مانع دور . آويزان بود ، ديده نميشد
  .نگهداشتن بيماران نبود 

كسال در آن منزل جديد بخوشي و سالمتي سـپري شـد تـا              تقريبا ي 
چون بيمـاريش بطـول انجاميـد و اميـد بهبـودي            . اينكه ربكا مريض شد     

نداشت تنها آرزويش ديدار سموئيل بود كه با خانوادة خود د ر آمريكا بسر 
پس از مدتي سموئيل بر بالينش حاضر شد و از سالمتي خانواده اش             . ميبرد

  .نمود و باين وسيله به آرزويش رسيدوي را خاطر جمع 
 پس از آخرين    1939سرانجام پايان عمرش فرارسيد و در ماه نوامبر           

نگاه به بچه ها و نوه و نواده هايش چشمانش را بسـت و بـĤرامي بخـواب        
صـدها نفـر از طبقـات       . تشييع جنازه در كليسا انجام شد       . ابدي فرورفت   

 ماه بعد از بخاك سـپردن ربكـا         چهار. مختلف مردم در آن شركت كردند       
  .خبر مرگ كاكه نيز رسيد



 ١٠٧

دكتر سعيد خان وقتي ديد كه عزيزانش يكي پس از ديگـري وي را              
در سـكوت تنهـائي     .ترك ميكنند ، احساس تنهائي نمود و بسيار متاثر شد           

پس از ساعتها بيخوابي با دلي غمگين در كنار تختخـوابش زانـو زده سـر                
شته ، از خداوند مسئلت نمود هرچه زودتر او را          خود را بسوي آسمان بردا    
  .به عزيزانش ملحق نمايد

در سالهاي پايان عمـرش بـيش از پـيش فـيض و محبـت خـدا را                  
  .احساس و تجربه مينمود

 دكتر سعيد خان هفتاد و نهمـين سـال زنـدگي            1942اول ماه ژوئن    
ده اش  عالوه بر سموئيل چهار فرزند سارا و دو نوا        . خود ار پشت سر نهاد      

هـم جشـن    . در تهران حاضر بودند تا سالروز تولد دكتر را جشن بگيرنـد             
تولد بود و توديع ، چون چند روز بعـد سـموئيل ميخواسـت بـه آمريكـا                  

دكتر مي خواست همان موقعيكه سموئيل حركت ميكند او نيز بـه            . برگردد
ايست ماشيني كه سموئيل رابه ايستگاه راه آهن ميرساند ميب        . همدان بر گردد  

سـموئيل پـس از خـداحافظي بـا         . برگردد، دكتر را نيز به همدان برسـاند       
. ميدانست اين آخرين ديدار بـا اوسـت         . سايرين به طرف پدرش برگشت      

سـموئيل دسـت پـدرش را دردسـت         . دكتر دستش را بسوي او دراز كرد        
گرفت و در حاليكه اشك از چشمانش جاري و بغض گلويش را گرفته بود              

بعد از چند لحظه سكوت و نگاههاي حسرت بار سوار ماشـين            . آنرا بوسيد 
  .شده آنجا راترك نمود

. دكتر سعيد خان در هواي آزاد منزل ييالقي خود سرگرم مطالعه شد           
اواسط ماه تيـر دكتـر خيلـي خسـته و       . در نظر داشت كتابي ديگر بنويسد       



 ١٠٨

بـه  كتب و قلم و نوشتجات خود را جمع كرد، سـپس            . گرفته بنظر ميرسيد  
نيمسـاعت بعـد در حاليكـه از فـرط يـك درد            .قصد گردش بيرون رفـت      

  .ناگهاني رنج ميبرد بمنزل برگشت
ويلي عزيزم ، بـه بيمارسـتان       : (( نوه اش ويليام را صدا زد و گفت         

  ))مسيحي برو و هرچه زودتر يك برانكار برايم بياور ، عجله كن 
ـ . ويليام با شتاب خود را به بيمارسـتان رسـانيد          ر پاكـارد را از     دكت

او خواست با ماشين برود و سعيد خـان را بيـاورد            . جريان با خبر ساخت     
ولي ويليام او را مطمئن ساخت كه تكان و دسـت انـداز ماشـين موجـب                 

پس دكتر پاكارد ، ويليام را با يك برانكار به نزد سعيد خـان       .مرگش ميشود 
  .يدبرگردانيد و خود مشغول آماده شدن براي عمل جراحي گرد

دكتر سعيد خان را روي برانكار خوابانيده ، دو نفر از مستخدمين وي 
درهمان موقع كه دكتر پاكارد براي عمـل جراحـي          . را به بيمارستان بردند   

آماده ميشد، تاتاوس رسيد و باو گفته شد به اطاق عمل برود و پدرزنش را               
 افتـاده  ضربان قلـب او از كـار  : (( تاتاوس فوري برگشت و گفت . به بيند 
هر دو دكتر با عجله وارد اطاق شدند و ديدند كار از كار گذشته              .)) است  

  . و سعيدخان جان را به جان آفرين تسليم نموده است
صبح روز بعد مراسم تشييع جنازه در نمازخانه ايكـه آقـاي هـاكس              
بيادبود همسرش در محوطه قبرستان مسيحيان پروتستان بنـا نمـوده اسـت،         

م از طبقات و عقايد مختلف به نمازخانه و محوطه آن هجوم            مرد. انجام شد 
گرني كشـيش كليسـاي اسـقفي اصـفهان كـه           .سي.آقاي اچ . آورده بودند   

سعيد . تعطيالت خود را در همدان ميگذرانيد ، عهده دار مجلس ترحيم بود           



 ١٠٩

خان را در جلو نمازخانه و در مجاور دوستانش آقا و خانم هاكس بخـاك               
  .سپردند

آن سرودي كه دكتر سعيد خان بسيار دوست ميداشـت و هميشـه             سرانجام  
  :آنرا ميسرائيد در حق وي به كمال رسيد

  يكروز اين روح خواهد گريخت     مفتول عمر خواهد گسيخت
  اي خوش آنروز كنم قيام              در قصر شاه گيرم مكان
  خواهم ديد اورا روبرو                 گويم رهاندم فيض او

  

  ي  از سرود هاي دكتر سعيد خان يك
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