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شب فلسفی ِ خورشید
داستان ِ قصد سفر حج کردن ِ حکیم عمر خیام نیشابوری

...صدا آمد .خیام به باغ شد
ب مطرود ِنشابور گذاشته؟!
 او کیست که از سر گذشته ،پای به درگاه غری ِت نیشابور گذاشته ،قصد سفر به صحرای عرب کرده!
 کسی شبیه آنکه بهش ِ،
دروازۀ چوبی باغ مصسفای تربست ِ عشسق گشسوده شسد .در نیمسه بساز بسود ...بوالحسسن در آسستانۀ در،
آغوش گشود و لبها به خنده باز نهاد.
عمر ،سه پله را به یک گام برداشت و با روی فراخ و شادمان ،وی را خوشآمد گفت.
شب بود و فانوس ،به دست خیام ،راهبر بود ققنوسان ایرانشهر را...

****
 چگونه ای بوالحسن؟ عارفان بردار دیدی و دیده زان پس ببستی ،و زبان ِ خطابه دوخسستی! جسسز بسسادخبرت نیاورد و ،جز شام ،کس اثرت نیافت .چسه شسد کسه عهسد همکنساری بسا کسوه نشسینان شکسستی و
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خورشید چهره! روی به باغ خیام گرفتی .خود دانی کسسه اینجسسا را خسسبر از هیسسچ ،جسسز عشسسق و دانسسش،
نیست .کینه را در سرای ما ،جای نیست!

،
خیام ،بدان حال که فانوس به دست چپ داشت و شعاع نورش ،راه می گشود ،با دست راست ،ریش
اش را نوازشسسی داد و لبخنسسدی بسسه لبسسان نشسساند ،کسسه حکسسایت از کمسسی شسسیطنت و شسسوخی بسسا درویسسش
بوالحسن داشت .پس به موازات بوالحسن گام برداشته ،از گوشۀ چشم به وی نظرداشت ،تسسا پاسسسخی
گیرد ،کنایات تیز و تلخ خویش را.
بوالحسن ،که پوست از روزگار بر گرفته ،و در انبان خویش ،کسسوهی از تلسسخ و شسسیرین ایسسام داشسست،
لذت کنایات حکیم عمر خیام نیشابوری را ،نیک در می یسسافت .پسسس ،گسسام آهسسسته رانسسد و گفسست )) :ای
مرد! بر تو آفرین!! که تو درویشان بسسر دار ندیسسده ،بسسار ِ جهسسان بسسه دار دیسسدی ،و ایسسن فقیسسر ِحکمتسست،
چشم ،گشاده نشد ،جز با مرگ دوستان ...و صد افسوس! ...حالیا ،راست گوئی ،دل گرفته از هیاهو،
بار غم به دوش کشیده ،به آستانت شتافته ام ،تا مگر کشتی شکستۀ دلم ،بر سسساحل شسسراب حکمتسست،
لنگر انداخته ،آرام گیرد.
 خوش آمدی بوالحسن! سرای عمر ،دروازه ندارد .قفل دارد ،در دارد ،دیسسوار نسسدارد! پسسس از چهسسارجهت  ،گرگ و باد ،آیند و روند ،و از زشت رویان ِ دلپاک گرفته ،تا خاکسسدلن ِ زیبسسا روی ،هسسر یسسک،
لختی ،بدان بیاسایند .هر کس گل آورد ،عشق برد .هر کس که دیسسده را آب آورد ،سسسبکبال و سسسبکبار
رود .آنکس را که یاد خیام بدین سرای کشاّند ،یقین ،که مستی جاودانه با خویش برد!

*******
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پس از ورود ،خیام ،فانوس به طاقچه نهاد و شول از دوش برگرفت .میهمان را مجدد خوشآمد گفت
و جای راحت داد .پسس او را گفست )) :لخستی بیاسسای بوالحسسن (( .سسپس ،بسه انسدرون شستافت و بسا
ساغری و پیاله ای بازگشت .در کنار فانوس ،دو ظرف سفالین قرار داشت .در یکسی ،کشسمش بسود و
مغز گردو ،در دیگری ،چند گلبی و سیب .آنها را نیز ،پیش میهمان گذارد .آنگسساه ،خسسویش دو زانسسو،
روبروی میهمان نشست و از ساغر ،پیاله ای شراب چکاند ،چکه چکه ،همچو قطسسره هسسای بسساران و
بدست بوالحسن داد و چنین گفت )) :کهنه شرابی ست ،که انسسسان بسسه خسسود خوانسسد و ،ضسسمیر ،صسساف
کند .به قدر کفایت بنوش! که مسافر حج ام و هزاران بل در پیش .نیک می دانم ،کسه بسر ایسن سسیاق،
که زمانه ره گزیده است ،در این سرای ،دگر بار ،خورشید شراب را ،طلوع ،کس نخواهد دید!
بوالحسن ،لب به آتش عشق تازه ساخت .وانگه ،پیاله بر زمین نهاده ،سرشک ز دیده سترد.
 هان! عمر! ترا چه رفته است بدین سالیان ،که چشممان به رخسارت روشن نبود؟ تو کجا و بتخانۀعرب کجا؟ در شهر نیز همین شایع بود ،که غریبانه ،خویش بر زبان راندی.
 راست است بوالحسن ،راست است .جسم بر شتر نهاده ،عسازمم .جسان بسه نیشسابور اسست .تسا چسهپیش آید و چه شود فردا را ،کس نمی دانسد! هسزار آرزو ،بسدین سسرزمین ،در آنسی ببساد رود و هسزار
اندیشه به آنی سوزد .قدر هیچ ،هیچکس ندانسسد و ،قسدر ِ آدمسسی ،بقسسدر زور بسازو و تعسسداد درم اوسسست.
چنین سرای ،چنین خوار و ،چنین حیات ،چنین زار ،حالیا ،حسسال نسسزار گردانسسد و اندیشسسه و حکمسست را
خوار .پس چاره چیست ،جز دم فروبسسستن ،یسسا خیمسسه در صسسحرا فروهلیسسدن و همنشسسین مسسار و عقسسرب
بودن ،که بسسسا مهربسسانی تسسوان ز ایشسسان دیسسدن ،و زان چنسسان آدمیسسان ،نسسه هرگسسز ،لحظسسه ای نوشسسین،
چشیدن! پس عزم سفر کرده ام ،بلکه رضای خدای ابلهسان و هسم ایشسان فراهسم آیسد ،آنگسه ،اگسر بسود
عمری به بقا ،باقی به آنچه نیمه تمام در حکمسست و دانسسش اسسست ،تمسسام گردانسسم ،و گسسر نبسسود جسز بسسادم
بدست ،پس ،بیادگار تراست ،و آنانکه در پی آیند  ،نگاشته هائی را که ،مستی شراب دارند و ،عمق ِ
قاموس ،و نامشان رباعی ست.
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********
تاب مهتاب ،در همنشینی ابرهای گریزان ،رقاص شب عازمان و عارفان بیسسدار خراسسسان بسسود .نسسسیم،
در آغوش پنجره جسته ،پسسرده را نسسوازش مسسی داد .آوای جیرجیرکسسان ،دسسستگاه دسسستان بسساد شسسبانه را
کوک می کرد .خیام ،کام تلخ خویش ،به دو  -سه مویز ،شیرین ساخت .پس بوالحسن را گفت؛ )) به
چه کاری کنون و در چه حالی و تراست چه فسون؟ ((.
بوالحسن ،پیاله را سیراب کرده ،بدست خیام داد .سپس ،دستار ز سر بر گرفسست و بسسر زمیسسن نهسساد و
گفت  )) :خوشم که عمر را به باقی ،اگر باقی ست ،به زخم خنجر قلسسم ،نقسسش زنسسم .بسسر آنسسم کسسه قصسسه
سازم ،حکایت میر و خلق را .پس آن ،به یادگار گذارم ،هم آنان را که عقل از پی آید و دانش فسسزون
باشد .چونان تو رسم دارم آئین و کار ،زین پس! ((.
 حالیا شادکامم که بوالحسن را چنین نیوشم. عمر! حکایت کن! شیخکان را بر تو عزت بود و احسسترام .از چسسه چنیسسن آمسسد قیسسام و فتسسوای ،چنیسسنتمام؟!
 بوالحسن! غریب پرسشی ست مرا! چه کس به ز تو داند ،که این جماعت را ،چه مرام اسست و چسهآئین ؟ مکتب ،به کسسذب اسسستوار سسسازند و ،دیسسن و مسسذهب ،بسسه ریسسا .سسسپس بسسدین دو رشسسته ببافنسسد چسسو
عنکبوت ،دام را ،تا خلیق شکار آیند و ،ایشان را کام ،تمام.
به شهر آواز داده اند که )) :خیام ،خیمسسه کفسسر بپسسا داشسسته ،جسسن و پسسری ،میهمسسان اوینسسد! پسسس ،روز
شراب نوشد و شب با شسسیطان بسسه بسسستر رود (( .هسسر غسسروب بسسه منسسبر رونسسد و بسساز گوینسسد فسسسانه ای
غریب ،که )) :ارواح خبیث به چشم دیده اند که باغ خیام را به رقص و پایکوبی آمده اند و پیامبر به
سخره گرفته اند! (( .دو -ده روز پیش ،به شهر بودم .خباز را نان طلبیسسدم بسسه یکمسساه ،تسسا اجبسسار نایسسد
مرا خروج از منزل ،مدتی!
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خباز با دیدۀ شک ،نان به پیش نهاد و کنایت گفت )) :عمر را میهمان بسیار است ،مسسی دانسسم! (( .و
مرا منظور آشسسکار بسسود کسسه امسسام جمسساعت ،قصسسه ای تسسازه کسسرده اسسست .چنیسسن بسسود کسسه تأمسسل را جسسایز
ندانسته ،با خویش گفتم ،عزم حج ،شایع سازم ،بلکه قصد جانم نکنند ،هر چند که تلخ تسر از شسسرنگ
آمد مرا چنین نیت ،اما چه می توان کرد با چنین جاهلن و چنان جانیان؟
 و مرا اکنون پرسشی دیگر است ،که آیا به راستی ،حکیم را ،چنین سخت نماید به حج شسستافتن ،وخدای را ،دیدار ،تازه ساختن؟
) حکیم را خنده آمد به سیمای (  -هان! بوالحسن! اگسر جهسان را تسوان ز روزن سسوزن عبسور دادن،
پس خدای را نیز توان خانه دادن!! محمد ،خدای را منزل داد ،تا تجار مکه را ،کسب به راه باشسسد و،
حمایت ِ ایشان ز دین جدید ،مهیا .گر غیر از این بود ،قدس را قبله نمی ساخت ،در ابتدا!
دوم آنستکه ،طواف کعبه ،نقض غرض آید اسلم را ،که مبنای قرار داد ،خسسدای ِ حسسی و حاضسسر را،
همه جا! پس هر آن مکان ،کعبه است و ،هر جاست ،منزلگه خدا!
این دو برهان ،ایشان راست ،که خدای باور دارنسسد! و امسسا ...سسسوم آنکسسه ،خیسسام را ،خیمسسه گسساه،عقسسل
است و دانش .وآنکس را ،که دانش است و عقل ،چراغ ِ راه ،بر هر پرسشی ست ،کند و کاو واجب،
و هیچ را ،به هیچ ،حسسوالت نسسسازد ،و از پیسسش ،پاسسسخی را آمسساده نسسسازد پرسشسسی را ،مگسسر منطقسسش
استوار سازد بر سنجش عقل و تأئید دانش .پس چو عقل از در آید ،خدای را علت جویسسد و دانسسش را
به تأئید طلبد .چون چنان کند ساز ،چنین آید آواز؛ هر معلولی ست را علسست ،لیسسک جمسسع معلولهسسا را
نیاید یک علت ،که آید علل ،پس هستی را تفرق آید و علل جدا ،چون چنین شود ،تنسساقض آیسسد وجسسود
خدا! علت العلل راست بی معنا ،که ماه را علت است چیزی و نیشابور را علتی ست دگسسر! ایسسن شسسهر
را علت ،صنعت نیشابوریان است و آن قمر را شمس ،علت .پس راه حقیقت ،نه چنین راهی ست ،که
مبنای ،معلول و علت نهد .دیگر آنکه خدای را ز جنس هستی اش خوانم؛ که هستی راسسست ،آنسسی بسسه
آنی ،دگر! این نفس که بر آمد ،یک خیام باشد و ،آن هواست که فرو ،خیامی ست دگر! پس ثبات را،
بر تغییر ،نتوان استوار ساخت .که اگر وجود او ثابت است ،جزء وجود نیست ،چونکه وجسسود را ،در
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تغییر ،وجود آید و ،معناست ،روا! اگسسر نیسسست در ایسسن هسسستی و وجسسود ،پسسس عسسدم را ،چگسسونه تسسوان
خواندن ،عامل وجود؟ که عدم را لغتی ست و مفهومی ،از برای درک وجود .در عدم ،وجود نیاید بسسه
سجود .حالیا ،هستی اش چگونه خوانم ،که جوز را جوز ،در خویش ،تواند دگسسر شسسود ،لیسسک نیسسستی
اش ،به هستی ،کی ثمر شود؟ آری ست چنین! که خیام  ،دهسسری خواننسسد و ،چسسون خسسدای خسسویش را،
صاحب دهر دانند ،پس خود ،مالک دین و دهر پندارند ،و توانا ،که هر حکسم راننسد و ،هسر چسه کننسد،
بی آنکه عقل باشد و برهان ،یا نسیم ِ دانشی ،بر بام ِ ایمان!

******
 سخنی ست نوشین ،که تلخی شراب زداید و مستی اش فزاید! لیک مسسرا پرسشسسی سست کنسسون ،کسهآزار زاید بسیار .گر بر این منوال است روال ،هستی چگونه دریابم ،بی آنکه چرائی اش دانم؟
 بوالحسن! این سوال را جواب به یقین نتوان داد ،که یقین ،خود ،دین است و ،دین را ،بسساور اسسستاستوار ،حال آنکه دانش و عقل را ،فرض است و استدلل و تجربت مبنای ،که حقیقت ،مطلسسق نباشسسد
و نیز کامل ،که گر چنین بود ،کارجهسسان بسسه پایسسان رسسسیدی و هسسر چیسسز در عسسدم بسسودی .پسسس ،حقیقسست
امروز ،حقیقت امروز است و ،فرداست را حقیقتی دگر ،نه در نفی حقیقت ماضی ،که در تکمیل آن.
گر چنین اساس نهیم ،می توانیم گفتن ،که ابهام ،در خلط مبحثی ست قدیم .اول ،درک هستی ست بسسا
همزادی ،که )) زمان (( نامش نهاده ایم .دوم ،درک هستی ست بر یک فسرض ،کسسه زمسسانش در میسان
نیست!
فرض اول بر این قرار است کسه ،از جهست درک حرکست! ) همچسون درک کمیست و شسکل ،بسا عسدد و
اندازه ،که زائیدۀ ذهن آدمی ست ( ،با مفهوم استوار ساخته ایم هم آنرا ،و این مفهوم نیست چیزی،
جز زمان .چون چنین قرار نهاده ایم ،پس ،پس و پیش قائل شویم حرکت را ،که در حقیقسست ،نسسه پسسس
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دارد ،نه پیش ،نه آغاز دارد ،نه انجام! آنرا که نه آغاز باشد و نه انجام ،تقطیع نتوان کرد ،کسسه باطسسل
است همچون تقطیع حرکت بر محیط دایره ،که گر چنین شود ،دایسسره دیگسسر دایسسره نباشسسد ،کسسه منحنسسی
ست ،و چون منحنی شود ،البته که چیز دیگری ست و ابتدای دارد و انتهای .پس ،در معرفت ِ واقع،
هستی مترادف است با حرکت ،نی زمان! که زمان ،درک حرکت است در تقطیع ،نه در جوهر!
فرض ثانی ،از اینقرار است که ،هستی ست را جوهر ،حرکت! و چون حرکت را زمان نیسسست ،بلکسسه
تغییر و شدن است ،پس هستی را زمان نباشد ،که توان ،آغاز و انجسسام قسسائل شسسدن بسسر آن .گسسر چنیسسن
قرار باشد ،خلقش نباشد و فنایش نیز!
هان بوالحسن! ازخلط مفهوم و واقعیت ،نتوان دریافت حقیقت ،کسسه حقیقسست از جنسسس واقعیسست اسسست و
مفهوم ،ز جنس ذهنیت .در ذهن ،استدلل ،سهل اسسست و در عیسسن ،سسسخت .اعسسداد و اشسسکال و زمسسان،
مفهوم اند و بکار آیند درک هستی محدود را ،لیک نه جوهر را ،که حسسد نسسدارد و مسسرز نشناسسسد .هسسر
چیز که ُخرد آید را ،توان خرد کردن ،تا بدانجا که هستی اش وصل گردد به هستی ِ دگسسر ،پسسس ،آنچسسه
هست ،شدن است  ،نه بودن!
حالیا ،بوالحسن! چنین است که تو امروز بوالحسنی ،فردا خاک و ،پسان ،آب و آتسسش و بخسسار و بسساد.
پس  ،بوالحسن همیشه هست ،تا هستی ،هست! و چون هستی قسسدیم اسسست ،پسسس بوالحسسسن نیسسز قسسدیم
است نه حادث!!
مرا ز طول کلم ،ببخش! بوالحسن ،...نیک دانی کنون ،که چراست مرا دشسسوار سسسفر ،بسسسوی آنچسسه
پوچی اش ،مراست آشکار ،و صرف بیهودۀ عمسر ،کسسه تسسوانش بکسار گرفتسن از بسسرای فزونسی علسسم و
اشباع عقل.

*******
شب فلسفی خورشید را ،شراب ،ارغوانی ساخت...
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دو دوست ،پیاله می گرفتند و شام را غنی می ساختند .بوالحسسسن را ،امسسا ،مسسستی کلم خیسسام ،فسسزون
بود .قهقهه را به خنده افزود و چنین سرود؛ )) عجیب حکایتی ست حکیم! دانشی مرد را به حج می
فرستند و خر لنگ را به جنسگ و ،ابلهسسان را حکسسومت دهنسد و ،احمقسان را کرسسی حکمست .تسسا چنیسن
است چرخش چرخ و گردش روزگار و دکسان دیسن فروشسان بسه کسار ،البتسه کسه ایسن لیسل تیسره را نایسد
نهار ((.
خیام ز جای برخاست .به صندوقخانه رفت و با رختخواب بازگشست .پسس ،بوالحسسن را جسای راحست
داد و گفت )) :بوالحسن! برخیز و بسسه بسسستر ،آرام گیسسر .صسسبح هنگسسام ،شسسهر را تنهسسا گسسذارم .بسساغ در
اختیار توست .هر گاه عزم سفر به قلع باطن یا ترشیز نمودی ،کلبه را به دراویش واگسسذار تسسا بسسدان
بیاسایند .اگر مرا بازگشتی در کار بود ،البته با توام قصه ها خواهد بود (( .
 حکیم ،برقرار باد! ما را ترانه هایت ،در گوش است تا بازگردی .امسسا مسسرا گسسوی ،کسسه از چسسه بسسرایخویش بستر نساختی؟
 تا سحر راهی نیست .می روم خورشید را رصد کنم! اما کنون شب است حکیم! -می روم خورشید ِ شب را رصد کنم! شام را خورشید بسیار است ،تنها  ،چشم باید گشود...

20/7/1383
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جهان ِ بدون ِ صفر ِ خیام!

آفتاب ،همچون نیزه ای می شکافت زمین را ،چرا که تیغۀ ساعت آفتابی باغ شادیاخ ،بر سایۀ خویش،
سوار بود...
و من ،مست از بادۀ پائیزه ،برگهای نقش را می زدودم ،زانجا که زادگاه و خوابگاه خورشید حقیقققت،
حکیم عمر خیام نیشابوری بود ...پس اشک سترده ز گونه ،از جای بخاستم کققه نققاگه ...گققوئی دسققتی،
مرا ز دست گرفت و چنین گفت » :هان! کجا چنین غمین و حزیقن؟ کققه خققوش نیایققد میزبقان را ،دیققدن
میهمان ،چنین دلریش و پریشان! «.
چون رخ به سمت گور بچرخاندم ،مردی ملبس به جامقۀ سقپید و سقیاه مقردان روسقتای » ّخقرو « بقا
دستاری بلند ،بدیدم ،که لبخندش آشکار بود ،از میان ریش انبقوه مقواجش .گقام ،بقه گقاِم مقن ،همقراه
نمود و نگاه حیرتم را چنین پاسخ داد:
» دانم در عجب مانده ای و سنجشگاه تو در پردۀ ابهام است ،چرا که مردگان را سخن گفتن ،البتققه نققه
حقیقت باشد ،آنهم از این حقیقتی مرد ،که در سیر آفاق ،جز روشققنی ندیققد و در سققرایش افقهققای دیققد،
جز آفتابی نگفقت ،لیققک مراسقت سققنتی از نفقود اندیشقه و کلم ،کققه در ضقمیر مردمقان حقیققت جققو و
حقیقت گو نشینم ،و همچون رویائی به خققواب ،در عققالم بیققداری ،هققم ایشققان را ،جسققمیت نمققایم .پققس
بپذیر مرا همچون همراه ،تا روستای بوژان ،که مقصققد توسققت ،و سققیر کققن پرسشققهای خققویش را ،و
پاسخ بیاب ز پیشوای خود ،که همچنین نباشد جز اندیشه خویش ،ملبس بققه نگققاه حکیققم شققهر شققعر و
رباب و شراب! «.

...
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از فرط شادمانی ،سخن در دهان مانده ،آهنگ ِ گنگ نگاهم ،حکیم را به سققخن واداشققت کققه » :نفققس
تازه کن به گامهای آهسته ،و سمند اندیشه را ،افسار بگشای ،تا در دشتهای سققبز زنققدگی بققه تققاخت و
تاز رود .جز اینت مباد که فرزند عشق باشی ،وقتی که آزادی ،زینتی ست آویخته بر گردن خیال!.« ...

پس چون به راه شدم ،جز به اوج بینالود ننگریسته ،و فکر را ،جز به آنچققه پیشققوا نمققود ،نپرداختققم.
خود را به لحظه های شرابی اش سپرده ،اسب تیزپای خویش را چنین روان ساختم » :گویند حکیم را
فلسفه خوش نباشد .خاصه آنکه در تأئید ،یک رباعی نیز ،ضمیمه سازند! «.
حکیم ،دست به جیب پیراهن برده ،مشتی کشمش بیرون آورده ،در برابرم گرفت و چنین گفت » :اگققر
فلسفه اینست که در دست من است ،یعنی درنگ در حقیقت وجود ِ موجققود ،البتققه کققه مققن فلسققفی ام و
قسم می خورم که جز فلسفی ،در همۀ عمر ،نبوده ام «.
پس کشمش را به جیب من ریخت و دست تهی را در برابرم گرفت و باز گفت » :و گققر فلسققفه اینسققت
که کنون می نگری ،آری ،مرا هرگز با فلسفه کاری نبوده است! «.
 سخن آشکار گو حکیم ،تا ضمیر را غبار بزدایم!سخن سهل است ،اگر نیک بنگری! مرا فلسفه و حقیقت ،همچون شرابی ست که چققون نوشققیده شققود.
مست سازد ،همچون هواست که چون تنفس شود ،زندگی سازد ،چققون آب اسققت کققه طققراوت و تققازگی
بزاید ،نققه همچققون خیققال ،کققه بقر بققال کلم ،تنهققا بققه بققاد رود ،و در نهققایت ،بققر ورق نشققیند ،همچققون
تصوری بی صورت ،یا صورتی بی تصور! پس مقن فلسقفی ام ،زانکقه از هسقتی بقر آمقده ،بقر هسقتی
نشینم ،نه همچون خیال ،که از بخار بخاسته ،به خاکستر نشینم!...

...
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در اندیشه شدم ،که حال ،به اذعان وی در آویخته ،پرسش آوار سازم ،تا مگر از دمققی کوتققاه ،نفعققی
بلند برچینم .پس دست ز حیرت به چانه نهادم و او را چنین گفتم » :خدایگان را نیققک بفهمققم ،ولیققک،
فهم نیکو را ،پرسش از پی پرسش آید ،که گر چنین است که حکیم سقراید ،پقس حکققم حسققاب از کجقا
آید؟ ...و چگونه است علم حساب را ،پشتوانه ،مشت خالی حکیم؟!
حکیم ،چشم به راه دوخت و بی آنکه در اندیشقه شقود ،گقوئی کقه از پیقش مقی دانسقت ،چقه در چنتقه
دارم ،مرا بگفت که » :در مثل مناقشه نیست ،اما پرسش تو بجاست و پاسخی در خور طلبد؛ مظققروف
که همان کشمش است ،ظرفی می طلبید که مشت من بققود .شققناخت واقعیققت نیققز ،ظرفققی مققی طلبققد کققه
همان حساب و عدد و اندازه است .پس اگر که حساب هست ،از جهت نیاز بققه شققناخت اسققت ،نققه نیققاز
واقعیت به حساب .دانی که حساب و عدد ،مفهوم اسققت و ذهنقی اسققت ،لیققک واقعیققت ،حقیققت اسققت و
عینی ست! پس عین ،تواند موجب مفهوم شود ،لیک مفهوم ،نتواند که علت ِ عین باشد!
 گر چنین است که حکیم فرماید ،از چه تطبیق کند این تصققور ،بققر آن تصققویر ،و ایققن تثققبیت ،بققر آنتطور؟
حکیم ،چشم بر آسمان گرداند و تکه ابری سپید و گریزان را با دست نشانه رفت و گفققت » :بنگققر کققه
کنون چگونه این تکه ابر ،بر آسمان بیکران می غلتققد! او مققی غلتققد ،بققی آنکققه از حسققاب و انققدازه و
محاسبۀ تو با خبر باشد و اساسأ ورا شعوری ،در عملی قابل تصمیم و پیش بینی باشد .او در وجققودی
معلق است که هر آن ،از آنی ،به آن شود ،و از تصویری ،به تصویر دگر آید .ما را زمققانی ادراک ایققن
تصویر ممکن است ،که توانیم آنی به آن ،وی را تصور کرده ،تصور خویش را تثبیت کنیم .پس بققرای
خویش قواعدی سازیم ،و این قواعققد را بققا ابققر و سققیر او هماهنققگ سققازیم ،آنگققه هقر گققاه بققه تصققور
خویش مراجعت کنیم ،آنرا با تصویر مرجع ،همسان بیابیم! و اما این همسانی ،واقعیت کاذب است ،نققه
واقعیت حقیقت ،و چون چنین باشد ،قاعده باشد ،تا زمانیکه بر تصویر منطبق باشد ،وزان پس ،خیققال
و وهم باشد ،زانکه تصور ،مستقل از تصویر ،ممکن عینی نباشد ،لیک ممکن ذهنی تواند باشد!
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 گرچه سخن حکیم مشکل نماید ،اما خوش دارم بققه حققد خققویش بققدانم .اگققر چنققان اسققت اسققاس ،کققهقاعده چنین باشد ،پیقروی کائنقات از جقبر حکیقم ،چگقونه تقوجیه شقود؟ آیقا سقخن حکیقم ،خلف نظقم
نباشد؟
 حالیا ،سخن زیرکانه ای راندی! اما بعکس!! کاینات از جبر و مقابلۀ حکیم پیروی نکند ،بلکققه جققبرحکیم از کاینات پیروی کند .خواهی مرا و سخنم را بیابی و در ادراک نشانی ،ساعتی از شام گذشته به
بام شو و نیک در آسققمان قیرگققون بنگقر! چققون نیققک بنگققری ،بقر آن ،از سققویی بققه سققوئی ،شققهابی
درخشان ،به سقیر نشقیند و ناپدیقد گقردد ،همچقون هسقتی مقا ،کقه نیسقتی مقدام باشقد! پقس سقتارگانی
درخشند و زان پس به خاموشی گرایند ،اگر نظمی در این عرصۀ بی مرز ،حکم می راند ،بر قاعده ای
نیز استوار بود ،در حالی که چنین نباشد .نظم آنستکه هنگام غروب ،خیام در خانه می چرخققد و اتققاق
به اتاق و طاقچه به طاقچه ،چراغها را روشنی می بخشد ،و این چراغها ،به قدر قاعدۀ روغن کققه در
شکم! دارند ،روشنی بخشند .در نظم ،برنامه باشد و در برنامه ،استثنا نباشققد ،اگققر بققر قاعققده اسققتوار
باشد ،در حالیکه چرخ را هر آن ،چیزی باشققد و چیققزی نباشققد ،چیققزی رود ،و دگققر چیققز ،نققرود .گققاه
ت تمام .هرچه شهاب بینقی ،روشقن اسققت و خققاموش شققود ،لیققک حققتی دو
روشنی مدام است ،گاه ظلم ِ
شهاب ،به قصۀ جبر حکیم تو ،یک راه نپیمایند! آنچه بر گیتی حاکم است ،بی نظمققی اسققت ،نققه نظققم!!
اگر نظم بود ،تو خود نیامدی به میان .ترا مزدک نام است ،اگر نظم بود ،شاید ترا زرتشقت نققام بققود!...
هیچ بر هیچ قاعده نرود .این کرۀ خاک اکنون بمیان است ،اما از کجا دانققی کققه در لحظققه ای دیگققر بققه
کام آتشین خورشید در نغلتد؟ هر لحظه ،خورشیدها و زمیقن هقا بمیقان آینقد و لحظقه ای دیگقر بقه کقام
سیاهه ای نا پیدا فرو روند .گر نظم بود ،حادثه نبود ،چون حادثه هست ،نظم نباشققد ...آنچققه را کققه تققو
نظم می پنداشتی ،نیست جز جبر و تقابل ،که در اصققطکاک دو و یققا چنققد وجققود ِ موجققود ،آنققدو ،و یققا
آنها ،صیقل یافته ،بر جای خویش نشینند ،نه آنکه از پیش ،دارای جایگاهی خاص باشند!
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  ...استدلل حکیم را نیک دریابم ،لیک اگر قرار بر پذیرش باشد ،آنگاه مرا مشققکل آیققد قبققول تقققویمخیام ،که حکیم به نظم کشیده و بر آغاز و نوزائی طبیعت منطبق باشد و هر سققال ،همچققو سققال پیققش،
تکرار شود ،همچو چراغهای کلبۀ حکیم!!...
خیام را لبخندی بر لب نشست .شاگرد و استاد ،اینک ،دروازۀ ابر شهر را پشت سر نهاده بودنققد و بققی
توجه به اطراف ،غرق در عالم اندیشه بودند ...پقس حکیقم بگفقت » :ایقن پرسقش نکقرده بقودی ،اگقر
توضیحات پیشین را دریافته بودی! لیک اشکال ندارد ،آموزگار را اگر آموزگققار باشققد ،صققبر ،برتریققن
ویژگی باشد! ...برای اینکققه حقیقققت را دریققابی ،بایققد چنیققن بققه تصققور آئی کققه :تنظیققم جققدول زمققانی،
همچون تداوم عدد ،بخشی از یک واقعیت است ،که چون آن واقعیت دگرگون شود ،این مفهوم نیز ،بی
ثبات گردد .تقویم خیامی ،تا زمانی بر قاعده می رود که ،خورشققید و زمینققی وجققود دارد ،و بققر منطققق
فعلی ،نوسان دارد ،اما نیک بیاندیش که ثبات چنین واقعیققتی ،در واقعیققت بسققیار بزرگققتری ،کققه همانققا
تغییر دائمی هستی است ،همچققون لحظققه ای بسققیار خققرد اسققت ،اگرچققه منظققم ،از یققک بققی نظمققی بققی
نهایت! ...بر همین اساس نیز باشد که در ادوار مختلف ،تقویمها کش می آیند و منقبض مققی شققوند و
ثبات در آنها مفروض است ،بر ثبات واقعیت بیرونی ،که اگر از ثبات خارج شققود ،کققه مققی شققود! پققس
نظم را بر نتابند و بر قاعده ای دیگر چرخند! «.
لختی به سکوت گذشت .من به اندیشه بودم و خیام به ریشه! بادی از شمال می وزید و گرد و خققاک و
غبار را در دیدگان فرو می برد .حکیم ،شال سپیدش را ،جلوی چهققره گرفققت و آنققی بیاسققود از هققوای
غبار آلود .کلبه ای بر سر راه بود که اتاقی از آن ،به عطاری تبدیل شده بود .پیرمقردی بقر پیشقخوان،
پیاله های شربت نهققاده ،مسققافران را پققذیرا بققود .پققس بققا حکیققم ،دمققی آسققودیم بققر تخققتی ،و پیققاله ای
بگرفتیم ،تا جان ،تازه گردانیم ،به نوش و نیوش!...
آنگه که حکیم پیاله بر تخت نهاد ،ورا خطاب قرار داده و چنین بپرسیدم؛ »  ...و امققا پرسشققی دیگققر
نیز ،چندی ست که بجان است و روح را بخراشد و آن اینکققه صققفر ،عققدد اسققت آیققا ،و گققر هسققت ،بققه
شمارش چگونه آید ،و آیا عدد را معنی باشد ،آنچنانکه گروهی از عرفا گویند یا خیر؟ «.
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خیام به دوردست ،در بیابان ،اشاره کرد و گفت » :آن آهو ،بنظرت ماده است یا نر؟ «.
بر من عجیب بود که بیابان را هیچ نبود ،پس حکیم را این چه اشارتی بود؟ گفتم » :کققدام آهققو حکیققم؟
مرا طعنه ای زنی؟ «.
حکیم به لبخند شد که » :خیر دوست من! هم درست بینی و هققم راسققت گققوئی .در ایققن بیابقان ،آهققوئی
نباشد ،پس چون آهوئی نباشد ،پاسخی نیز بر پرسش ،نر یا ماده بققودن آنهققم ،وجققود نققدارد ،و اساسققا
این پرسش بیجا و غلط است .داستان صفر نیز چنین باشد .صفر یک قرار داد است ،و یققک مفهققوم در
حساب .یک وجود موجود نیست ،بلکه یک بی وجود موجود است از برای استدلل ،چون چنین باشققد،
همانند آن آهوئی که وجود ندارد ،به تصور آید ،یا دقیق تر :به خیققال آیققد ،امققا بققه تصققویر نایققد! یعنققی
محاسبه شود ،لیک بدست نشود .هم از اینروست که آنرا نه مثبت باشد ،نه منفی ،نققه خنققثی! نققه ققالب
است ،نه محتوا ،نه در زمین ،نه در هوا!! و نه هیچ معنا!!!
صفر ،با انسان و عقل او آمده است ،و پیش از انسان ،در طبیعت نبوده است ،و پس از وی نیز ،بققدین
هستی نباشد! هستی اعداد ز عقل ماسققت ،پقس چققون انسقان و عقلقش ضقایع شقود ،اعققداد نیقز ضققایع
شوند .هستی ،بی نیاز از شققمارش اسققت و در شققمارش نگنجققد و بققه قاعققده نیایققد ،چققرا کققه قاعققده »
محدود « باشد ،و هستی ،نامحدود .هم از اینروست که محدود در نامحققدود بگنجققد ،لیققک نامحققدود بققه
محدود نگنجد!. « ...
چشمانم به سیاهی شد .عرق سردی بر پیشانی ام نشست .پس حکیم را به کنایت گفتم » :آیا کتمان می
کنی که تا بوژان یک منزل راه است؟ «.
حکیم از جای بخاست و محکم گفت » :از اینجا تا بوژان ،فقط » راه « است ،چه تو آنققرا یققک منققزل
بدانی ،یا چند منزل ،یا بدون منزل!!! «.
سی ام شهریور ماه 1387
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استاد عشق

دو شب گشته ،سومین شام بود که خورشید نیشابور ،بی فراق حکیم ،تن بققه خققواب مققی داد .حکیققم را
هنوز خستگی راه دراز سمرقند تا نیشابور ،به پیکر بود...
فصول بسیار بر حکیم رفته بود و آثار تغییققر بققه چهققرۀ فکققور وی ،عیققان! لیققک رضققایت از حکققومت
آگاهی بر طی زندگی ،هیبت آرامش عمیق را چنان بنمایش می گذارد که تو گققوئی عظمققت قلققه ای سققر
به فلک سائیده است در یک نگاه بهاری .

...
هنققوز نققان خشققک حکیققم ،در پیالققۀ ماسققت چکیققده نچرخیققده بققود کققه میهمققان ،بققا درودی و لبخنققدی
شرمگنانه به سرای شد .حکیم بخاست و آغوش گشود .پس گونه به گونققۀ میهمققان نهققاد و در گققوش،
واژه های مهر بلغزاند که » :از چه هشیارم نساختی تا طعامی مهیا ساخته ،شرابی به جام کنم؟ «.
میهمان ،رخصت خواسته ،ا ز عرش به فرش شد .پس خنجر بر زمین نهققاده ،شققال از سققر برگرفققت و
چنین خاضعانه ،کلم را رشته ساخت که؛ » بر بنده ای کوچک ،همچون من ،مباد کققه آرامققش دریققا را
با نوای دلخراشی ،بر هم زنم .حکیم عمر خیام نیشابوری ست و جهانی نیازمند لحظاتش ،پس دور باد
گردش خس و خاش به گرد سکناتش! «.
حکیم را لبخند تلخ به لبان شد .دست بر گردن کوزه آویخت و میهمان را میهمان سققاخت بققا پیققاله ای
آب سرد ،آنگه سخن شمرده راند که  » :اهل باطن ) باطنیه ( نغز گویند و حققد نگاهدارنققد و از اغققراق
بپرهیزند و این صد البته نیکوست ،پس شما راست سنت که از مجیز بپرهیزید ،جققز از بققرای حقیقققت.
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چه آنکه هر گاه سخن در معنا ،با مضمون و هقدف همپقا نباشقد ،شقکافی از دروغ پدیقد آیقد کقه نققض
غرض باشد ،پویندگان درستی را .گرچه دانم که نیت خیر باشد ،اما خیری که بر مبنای حقیقت نباشققد،
شر مسلم است از برای آدمیان ،و تفاوت نیز نکند که این آدمی ،خیام باشد ،یا خیمه دوز شققهر غریققب
شرق ،که اینک بر دروازۀ ابر شهر آرمیده است.« ...
میهمان ،پیالۀ تهی را بر زمین نهاد و دست بر زانو .نگاه بر نقش فرش دوخققت و گفققت؛ »  ...و آنگققه
که حجت خراسان ،مأمورم ساخت از برای دیدار حکیم ،پندم به بند کرد که هشدار! از مجادله با خققدای
نیشابور بپرهیز ،دهان ببند و گوش بگشای! از خیققره سققری بپرهیققز و بققدان کققه در برابققر رودخققانه،
البته ریگی نتواند بجای بماند مگر به خضوع و خشوع! اینک ِورا بفهمم و بققه تحسققین ،بیاندیشققم کققه
استاد را نیک ،شناخته و مأمورش را پندهای خوش ساخته! « .
 حجت خراسان را بباز گشت ،بگوی که ماراست عشق او بسر ،و همت بلنققدش بققه دل ،کققاش زمققانهرا گردش مجدد بود ،تا هر بهار با طلیعۀ نوروز ،ناصری ) (1بدرخشد بر پهنۀ باغ خیققام .افسققوس کققه
عمر بر باد است و ،عشق و عاشق و معشوق ،خاطره! اما نیک می دانم که بس خورشید بر این پهنققه
بیاید و هرگز ،غروب آخرین ،بر خوابگاه این خیمه دوز شهر اعققداد بققا آن خیققاط شققهر اضققداد ،چققادر
نگستراند .مارا مستی مباحثه با آن خدای لغت و پیامبر حکمت ،هنوز از پس سالیان ،بر یاد است...
 هان حکیم! از همینجا بیاغازم .از چه چنین عشق را وصلتی در کققار نیسققت و خققدایان عهققد مققا راپیوندی ،که تا این سرزمین را دگر بار همچون باغ بهار ،درختان پر شکوفه نباشد؟
 چه نیک پرسشی! ز جای برخیز تا به باغ شویم .حال ،خوش دارم میهمان کنم شامۀ از راه رسققیدهرا به عطر سیبی از باغ عشق ،چه امسال ،درختان پر بارند و خلوت ما را نیست زوار!
در راه ،تو را باز گویم که از چه این خاک ،شقه شقه شود ،لیک به هیچ مرهمی ،جمع نشود؟
*
فدائی باطنی ،پرویز سهندی ،شال و خنجر ،بجای نهاد و از پی حکیم ،بققه راه باریکققۀ چشققمه در کنققار
شد ،تا نگاهش ،مست گردد از آمیزش شبنم رخشنده به زیر آفتاب ،با عطر سققیب هققای سققرخ رقصققان
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در معلق سبز گستر بی افق .پس ،دست خیام بققه شققاخه ای شققد تققا پنجققه را نوازشققی باشققد ،سققیبی از
سیبهای بیشمار در انتظار.
پرویز را شادمانی ،عیان بود .گام خود را با گام استاد عشق ،هماهنگ نمود .سققیب را در بققر گرفتققه و
ببوئید .لختی ،چشمان بسته را در اندیشه برد و آنگاه ،نگاه در نگققاه دوسققت ،بققدوخت .خیققام ،سققر بققه
آسمان گرداند و چنین آغازید؛ » کاش حلل مشکلت این خاک ،با همگامی ما بود و پیشوای تو! لیک
چنین نباشد .گره ،پیچ در پیچ تر از آنستکه با عقل ما و زبان یار تو گشوده گققردد .ایققن داسققتان ،قققدیم
است و این زخم ،عمیق! «.
 از کجا شد که چنین شد حکیم؟ از آنجا شد که بربریت بر مدنیت تفوق یافت و جهالت بر حکمت .عرب را به عشق غنیمققت ،چققودیوانه ای مست که تیغ بر کف دارد ،نشانی ایقران دادنققد .او آمققد و کشققت و سقوزاند و ویقران نمقود و
خورد و برد و بجای نهققاد آئینققی را ،کققه بنیققان ،البتققه بقر دروغ بققود و خرافققه ....،و جققز ایققن چققه مققی
توانست باشد فلسفه ای و آئینی را که یک مشت جاهل بیابانگرد بیارایند؟
 آیا ما را خود گناهی بمیان نبود؟ چققرا! بققود!! قصققور پیشققوایان بققود در نگاهبققانی از ملققک و ...محبققت بققر زیققر دسققتان ،بجققاینیاوردن عدالت و فراموش کردن حریت .حاکم که فاسد شود ،ملک بر باد مققی رود .پققدر کققه دروغ
گفت ،فرزند دروغگو می شود .جهل رهبر و پیشوا ،طققاعونی سققت کققه بجققان جققامعه افتققد و هفققت
دروازه بگشاید از برای ویرانی و نابسامانی و صد البته طمع بیگانگان.
 پس حکیم را نیز همچون حجت خراسان و داعی بزرگ ،دیدگاه بر آنست کققه آتققش ایققن فتنققهخاموش نگردد جز ،با خقروج عقرب از بسقاط طقرب ،و اضقمحلل بیشقتر عقیقدت وی ،از بنیقان و
ریشه؟
 آری ،چنین باشد! لیک تفاوتی ست اندک ،ما را ،با خدایان الموت و بلقیس! و آنرا چه باشد؟19

 هم آنستکه ما نیز تیغ را بر کف زنگی مست ،نمی پسندیم .لیک ،اول قدم ،آگاهی ست! و سپس؟ و سپس تیغ!! پس حکیم را نیز با ما توافقی است؟ آری هست! ما را توافق است هر گاه شما نیققز بققر آن باشققید کققه اول بخوانیققد ،سققپس بدانیققد وچون دانستید ،ایمان بیاورید و چون ایمان آوردید ،عشق بورزید و چون عشق بورزید ،برزمیققد و
چون رزمیدید ،نخواهید جز عزت انسققان و احققترام انسققان و آزادی انسققان و نخواهیققد جققز کرامققت
انسان!
 -چرا اول انسان؟ پس خدای چه؟ پس عالم بالی چه؟

...
حکیققم بققه کنققار حققوض بنشسققت و میهمققان را بخوانققد .هققوای خققوش بققود و آسققمان ملیققم .نققوای
جیرجیرکان و آوای جغدان ،به راه بود .رقص مهتاب بر آب ،و بیققداری شققبتاب ز خققواب ،نگققاه را
می نواخت ،ز لحظه های ناب و بی تاب...
پنجۀ راست دست حکیم به نوازش آب شد و موج به رختخواب شب بیانداخت .چراغ روغنققی کنققار
حوض را همچنین آرام نبود ،و رام نبود ،و در پی سیطرۀ شام ،خام نبود! پس حکیققم ،چهققره تققازه
ساخت ،با رطوبت دست ،و چنین گفت سفیر حجت خراسان ،ناصر خسرو قبادیانی را؛
-

محور ،انسان است ،چرا که همققه چیقز بقر گققرد وجقود وی بچرخقد .چقه کقس خققدای را

کشف کند ،گر انسان نباشد؟ دین کجا باشد ،اگر انسان نباشد؟ رسول را پیام چه کس شققنود،
گر انسان نباشد؟ اخلق و فلسفه ،علم و فرهنگ ،معنققویت و مققادیت ،ایققن عققالم و هققر عققالم
مفروض ،و هر چه توانی اش به اندیشقه شقوی ،بقا وجقود انسقان اسقت کقه معنقا بیابقد و ل
غیر ! پس انسان ،حد اعلی است .هقر چیقز بقر محقور اوی بچرخقد ،معنقا پقذیرد و مقبقولیت
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بیابد و بپاید ،و هر چیز ،نه با او ،که بر او باشد ،با هر توجیه و منطقی ،خلف عقل باشد و
نا پذیرفتنی! گویند دین آمده است تا وی را عزت دهد ،پس اگر وی را ذلت دهققد ،دیگققر دیققن
نباشد ،بلکه کین باشد! خدای آمده است تا او را رستگاری دهاد ،پس او را چو اسارت دهد،
خدای نباشد ،جزای باشد! هر آنچه از انسان بیاغازد و به انسان ختم گردد ،صقد البتققه بپایققد
و هر آنچه از غیر انسان بیاغازد و آزادگی وی را در انتخاب ،مشققروط کنققد ،البتققه بققر حققق
نباشد و سر به اضمحلل نهد!
 پس حکیم را ،اختیار ،اعتقاد باشد و یا ...؟ البته اختیار باشد! اگر اختیار نباشد ،پس عقل چه باشقد؟ عقققل آمققد تقا بیازمایقد و انتخققابکند و اختیار باشد .جهان را هیچ بر پیشانی نیست ،جز مهر انتخاب انسان! و انتخققاب ،البتققه بققر
اختیار ،محور شود ،نه بر اجبار!
 اما حکیم را اشعاری ست که جبر تقریر کند! آنچه شعر حکیم تقریر کند حقیقققت اسققت ،نققه جققبر ،و بقر نبققات و جمققاد اسققت ،نققه جققامعه!انسان را با طبیعت ،تفاوت در همین باشد که بر جبر است ،نققه در جققبر .هققم اوسققت کققه بققا عقققل
زندگی کند ،پس انتخاب کند در آنچه تقریر شده است طبیعت را ،بر اساس علم!
 و آیا علم را یقین و اعتماد هست ،وقتی خطا و نقض باشد آن را؟ یقین و اعتماد ،دو چیز است .یقین فقط در دین باشد .در علققم ،مطلققق نباشققد و چققون مطلقققنباشد ،یقین هقم نباشقد .در علقم ،غقرض از یقیقن ،اعتققاد بقه درسقتی بقر اسقاس نسقبیت اسقت.
همیشه ،در صدی از احتمال نقض ،مفروض است .لیک در اعتقاد دینی ،فققرض بققر ثبققات مطلققق
تقریرات است ،و چون فرض چنین است ،پس نقیض نپذیرد ،پس احتمققال خطققا وجققود نققدارد ،و
چون احتمال خطا وجود ندارد ،انعطاف نیز لوجققود اسققت ،و چققون چنیققن باشققد ،سققخت باشققد و
ایسققتا و مطلققق باشققد و ازلققی و ابققدی ،و البتققه چنیققن شققیوه ای را ،بققا علققم و اسققتثناء ،سققر
ناسازگاری باشد .و اما دوست من! علم از مشققاهده و تعقققل بیاغققازدف و بقر تجربققت بپیمایققد ،و
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چون حاصلی یافت ،استثناء و شک را ،در کنار قاعده ،بپذیرد ،و چون چنین کند ،بققر آن اعتمققاد
هست ،و خشت بر خشت آن توان زد ،از جهت بنققای یققک تفکقر و یققک اعتققاد ،و راه البتققه بقاز
است همیشه ،از جهت تغییر و تکمیل ،و یقین بر نتایج آن نیز نسبی باشد ،و شک و استثناء در
کنار هر اصلی ،خود یک اصل باشد.
 مرا فرصت بباید ،تا اندیشه ببالد و بپاید .حکیم را آیا رهنمققود ،تنهققا تکیققه بققر متکققای عققالماست ،و نفس را اعتماد؟
خورشید نیشابور را ،دست به آسمان رفت ،و پای بر زمین ،عمود گشت .پس گام بسوی ایققوان
بداشت ،و سخن را چنین بیاراست ،با نوای نغمه ای از دور ،که گوش را می نواخت » :دانم کقه
خسته ای ،و خستگان را استدلل ،سققخت نمایققد .کققم گققویم و بققاقی را بققه عقققل خققویش واگققذارم.
سپس ترا توشۀ راه سازم کتابی ،تا ترا بگستراند سفرۀ آگاهی.
آسمان را بنگر! چه مققی بینققی؟ گسققتره ای از تققاریکی و نقققاطی رخشققان ،ایسققتا و در حرکققت!
حال ،دیدگان را پرده بیانداز! اکنون چه می بینی؟ هیققچ! ،پققس اولیققن قققدم ،در حصققول حقیقققت،
گشودن دیدگان است! عقل را آنگه بکار آید ،کققه دیققدگان را گشققوده آیققد ...مققی شققنوی آیققا نغمققۀ
چنگ را ز دوردست؟ حال دست بر گوشهایت بنه! چه می شنوی؟ هیچ! پققس عقققل آنگققاه بکققار
آید که گوشها را باز آید ...و همچنین اسققت بوئیققدن و لمققس کققردن و چشققیدن .مققا را دو مرحلققه
است از برای دست یافت حقیقت؛ اول ،گشودن دریچققه هققای دریققافت وجققود ،در وجققود خققویش،
دوم سنجش و قیاس واستنتاج ،بر مبنای تجربت .جز اینراه ،که راه علم است ،مققا بقققی راه ،راه
جهل و توهم و تصور است ،و بکار ناید ،جز از بققرای موهومققات و خققود فریققبی و دگققر فریققبی!
نفس را آنگاه نفس خوانم ،که بر عِقل آگاه ،مبنای باشد .پس عشق او ،عشق باشققد ،و مهققر او،
مهر ،و خواستۀ او ،بر خاسته از آگاهی ،و اینرا نه تعارض باشد ،نه بطالت!
اکنون سخن وامیگذاریم و به آرامش ،دل می سپاریم .سحرگاه ،بسوی حجت خراسان شو ،و مققا
را با خود ،به آستان آن بزرگ ببر! او را بازگوی کققه خیققام ،ایققام را بیققادش بپیمایققد ،و خیققال را
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بیادش بیاراید .ما را خستگی سمرقند ،هنققوز در تققن اسققت ،پققس تققن را کققز عطققر شققکوفه هققای
بینالود اشباع ساختیم ،و روح خویش را کز شقراب کهنقه بپرداخقتیم ،عقزم سقفر کنیقم و طومقار
فراق ببندیم ،با وصال یار! حال به خانه شو و بیاسای! نوشتار دوست را نیز بر طاقچه بگذار تا
دیدگانم به مغازله اش نشینند به فردا! ...

،
پرویز ،دیدگان را ببست و بر جای بایسققتاد .آنگققاه حکیققم را گفققت :راسققت گققوئی! اکنققون شققمال
کجاست؟ و جنوب کجاست؟ نه بالئی ست ،نه پقائینی! نقه فقرازی ،نقه فقرودی ،نقه حکیمقی ،نقه
خانه ای ،نه ایوانی ،نه آسمانی ،نه زمینی ،نه نفسی که باز شناسد نفس...

*********

 – 1ناصر خسرو قبادیانی
27/11/1388
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آخقرین سپیقده


غقروب


نالقضات همدانی
داستان قتل عی 


ك!
 ...برخیز مرد 
ی آخته ،در چهسارچو 
ب
ی انبسوه ،و شمشسیر 
ی ستبر ،ریشس 
ی بلند ،سینها 
ن ،با قد 
سرنگهبا 
ت ،دوخته بود.
نالقضا 
در ایستاده بود و چشم در چشم عی 
ی پسساره و آلسسوده در سسسرگی 
ن
ی درهم ،جسسامها 
ی آشسسفته ،گیسسسوان 
ت ،با سر و روئ 
نالقضا 
عی 
ن خشسسكیده و گرفتسسار در غل و
ی پوشسسیده از خسسو 
ت و پسسائ 
ی و دسسس 
ن و چهسسرها 
چهارپایسسا 
ت .پ 
س
ن نداشس 
ی برخاسسست 
ی بسسرا 
ی گرفتار بود كه توان 
ی و تشنگ 
ن به گرسنگ 
زنجیر ،آنچنا 
ی آبم دهید! «.
ت » :كم 
ف گف 
ی ضعی 
ن با صدائ 
ب به نگهبا 
خطا 
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ت.
ب بازگش 
یآ 
ت و با پیالها 
ن به راهرو رف 
سرنگهبا 
ن پیسساله برگسسرفت و به گوشسها 
ی
ت .نگهبسسا 
ی گسسرف 
ت تا قطرۀ آخسسر ،نوشسسید .جسسان 
نالقضا 
عی 
ت ،بر پسسا
نالقضا 
ش كرد .عی 
ن بلند 
ت زد و از زمی 
نالقضا 
ت بر زیر بغل عی 
ب كرد .دس 
پرتا 
ش ،كشید.
یآزرد ،بدنبال خوی 
چ پا را م 
ن ،زخم كهنۀ م 
ن سوها 
ایستاد و زنجیر را كه چو 
ص شسسعلۀ مشسسعلها ،بسسر چهسسره و
ت .رق 
ش گسسرف 
ن ،راه دراز راهسسرو را در پی 
سسسرنگهبا 
یلغزید.
ت ،م 
نالقضا 
ی عی 
چشمها 
ن ،به گسسسو 
ش
گ مردمسسسا 
ی گن 
ن ،هیسسساهو 
ی برگردانسسسد .از بیسسسرو 
ب ،رو 
ن به عق 
سسسسرنگهبا 
یرسید...؛
م 
ی ،به چه
یبین 
گ را در آغسسوش م 
ن كه فرشسستۀ مسسر 
ی! اكنسسو 
تگو 
ك! راسسس 
ن! مسسرد 
سسس هسسا 
ی؟
یاندیش 
م 
گ!
س فرشتۀ مر 
ی ،نه؟
یهراس 
گ! م 
ی مر 
س آر 
ك مسرا بسرا 
ی
ی بسود ،این 
ی تولسد ،مسرا شسادمان 
ش از تولسد ،از بسرا 
س! از چه؟ اگسر پی 
س هرا 
ت!
ی هس 
گ ،نیز ،هراس 
مر 
ی!
ك هست 
ی ،اما این 
ش از تولد ،تو نبود 
ك! پی 
ی مرد 
یگوئ 
گم 
س بزر 
یام باشد.
گ نیز نخواهم بود ،كه هراس 
س از مر 
سوپ 
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ت كه تسسو معساد و جهسا 
ن
یگف 
ی ،راسست م 
ی به كفسسر! قاضس 
یكن 
فم 
س اعترا 
س ها! ها! ها! پ 
ی!
یپندار 
غ و پندار م 
ت را درو 
آخر 
ن ،گسسام به
ن را گشسسودند .سسسرنگهبا 
ك دروازۀ قلعسۀ رو به میسسدا 
ح ،در كوچ 
ن مسل 
دو نگهبا 
ن ایستاده
ن ،در برابر مغازههاشا 
ی او .كسبۀ دورادور میدا 
ت از پ 
نالقضا 
ن نهاد و عی 
میدا 
ب نسسو ،بسسر
ع آفتا 
س در شهر ،نیارمیده بود .سحرگاه بود و شعا 
ب را هیچك 
یش 
بودند .گوئ 
یلغزید.
كم 
ن ،نرم نرم 
بام شهر خاموشا 
گ شسسهر را،
ن بزر 
ت ،میدا 
ش ،پشت به پش 
ش در گو 
ن و مرد ،گو 
ك ،ز 
ن و كود 
پیر و جوا 
ی،
ك علم شده ،بسسا نسسسیم صسسبحگاه 
ب دار ،رها از تیر 
ن ،طنا 
پوشانده بودند .در میانۀ میدا 
یرقصید.
آرام و در انتظار ،م 
ت ،مفسستی اعظم ،محمسسد اب 
ن
ی برجسته ،فقیه عالیقدر دستگاه حكسسوم 
ت ،روحان 
یالقضا 
قاض 
ی بسسر
ی ،مبتن 
ی سیاه ،در حالیكه طومسسار حكم حكومسست 
ی سپید و دستار 
ی ،با عبائ 
عبداله مك 
ن چهسسار
ك و خیسسره ،در میسسا 
ی غضسسبنا 
یفشرد ،با چشمان 
تم 
ی اعظم را در دس 
ی علما 
فتوا 
یكشید.
ش ،ایستاده ،انتظار م 
ش شول به دو 
خ پو 
ن سر 
نگهبا 
تو
ی در گسسرف 
چپچ 
ن كنسسار كشسسیده ،راه گشسسودند .پ 
ی ،مردمسسا 
نالقضسسات همسسدان 
بسسا ورود عی 
ت چرخید.
نالقضا 
ی عی 
چشمها در چشمها 
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ی طنسسا 
ب
نالقضسسات نهسساد و او را به سسسو 
ت بر شسانۀ عی 
ت .دس 
ب باز گش 
ن به عق 
سرنگهبا 
ی چنی 
ن
ن دراز كسسرده ،خطسساب به و 
ی سسسرنگهبا 
ت به سسسو 
ت ،دس س 
یالقضسسا 
دار كشسسید .قاض 
ت:
گف 
ت دارد،
ت( تمسسام كسسرده انسسد .او فرصس 
نالقضا 
ق او )عی 
ت را در ح 
ن! علما ،عدال 
» صبر ك 
ی از او دارم .مسسردم نیسسز آزادنسسد
ن نیز ،خود ،سوالت 
ع كند .م 
ش دفا 
گ ،از خوی 
ش از مر 
پی 
ن را
ق انسسسا 
ن دهیم كه اسلم تا چه حسسد حقسسو 
ن كافر نشا 
یخواهیم به ای 
كه نظر دهند .ما م 
ض ،كه از سسسر
ی بغ 
ن حكم ،نه از رو 
ن كسسافر بفهمسسد كه صسسدور ای 
ینهسسد .بگسسذار ای 
جم 
ار 
یست «.
ت اله 
ی عدال 
اجرا 
ب دار
ت بركشسید .دژخیم از طنسا 
نالقضسا 
ت از شسانۀ عی 
ن ،دسس 
مردم ،آرام شدند .سرنگهبا 
ت ،بسسا حسسال 
ی
نالقضسسا 
ت .عی 
نالقضات برداش س 
ی عی 
ی بسو 
ت ،گام 
یالقضا 
ت .قاض 
فاصله گرف 
یچرخاند.
فم 
ی زرد ،ایستاده ،چشم به اطرا 
غ و روئ 
یفرو 
یب 
نزار ،چشمان 
ن آمد كه:
ت به سخ 
یالقضا 
قاض 
ق ،در اذهسسا 
ن
ی ،كه بنسسام فلسسسفه و عش س 
ن همه مهملباف 
تآ 
ن خام! كجاس 
ی جوا 
ن! ا 
» ها 
ی،
یآلئ 
ی را به زائدۀ فلسسسفه م 
ی كلم خداوند 
ی كه وقت 
چ نیاندیشید 
ی؟ آیا هی 
یانباشت 
خام م 
ت؟ «.
ی ،در آنچه كامل و تمام اس 
ك روا داشتها 
شر 
تو
ی خورشسسید برگسرف 
س دسست به سسو 
ت .پ 
ی نشسس 
ك ،لبخنسد 
ن خشس 
ت را لبا 
نالقضا 
س عی 
ی به
ش ،پ 
ن نیز ،از گرمای 
ی كورا 
ت .حت 
ت واسطه اس 
ن آغازید» :خورشید را چه حاج 
چنی 

27

ش نه به
یسسسراید ،نیسساز 
ن به ارادۀ خسسویش م 
ت كه جهسسا 
یس س 
یبرنسسد .اگسسر خدائ 
شم 
وجسسود 
ی خواند! «.
ش را كلم وح 
ت ،نه آنكه اوهام خوی 
ن تو اس 
ی چو 
بوزینههائ 
ن ،شمشسسسیر از نیسسسام بركشسسسید و بسسسا چشسسسم از
ت .سسسسرنگهبا 
ت را همهمه فسسسرا گسسسرف 
جمعی 
ی از
نالقضسسات جسسدا كنسسد .جمع 
ن عی 
ن ،سسسر از بسسد 
ت تسسا در آ 
ت خواسس 
ت رخصس 
یالقضا 
قاض 
ن ،با خشم فریاد كشیدند:
ن حاضر در كنارۀ میدا 
ملیا 
ت باد «.
ن ،صدر بهش 
ش بریزید ،كه جایگاه تا 
» تحمل نكنید! خون 
ن در
ن وحشسستزده ،حیسسرا 
ن بسساز و چشسسما 
ن مادر داشتند ،با دهسسا 
ت به داما 
ی كه دس 
كودكان 
ینگریستند.
ن ،م 
ب و پریشا 
ن ،مضطر 
ب میدا 
آشو 
ت » :آرام باشسسید آرام! مسسا ،شسسما
ن بلند كسسرد و گف 
ت را به آسما 
ت راس 
ت ،دس 
یالقضا 
قاض 
ن خسسود ببینیسسد و بسسا گوشسسهایتا 
ن
ن فسسرا خوانسسدیم ،تسسا خسود بسسا چشسسما 
ن مكسسا 
ن را بسسدی 
مردمسسا 
ن بیضه اسلم ،جز به عسسدل نگوینسسد و جسسز به عسسدالت حكم نكننسسد .این 
ك
بشنوید ،كه حافظا 
ت خسواهیم داد ،تسا بگویسد و خسود را
خود شاهدید ،كفر را و ارتداد را .اما! ما به او فرص 
ی را «.
ت ،بندها 
ن خدا ،كه حكم بر ستم رف 
ن دی 
رسوا سازد ،تا نگویند دشمنا 
ت:
ن چنین گف 
ی به مردما 
ف گردانیده و رو 
ت كرده ،سر به اطرا 
ت ،قد راس 
نالقضا 
عی 
ن تجسساوز كسسردهام؟ آیسسا در
ت؟ آیا به مسسال و ناموسسستا 
ی رسیده اس 
ن زیان 
» آیا شما را از م 
ن به
نم 
ی خوش دیده باشد؟ آیا دسسستا 
ی و رو 
ن جز مهربان 
ت كه از م 
ی هس 
ن شما كس 
میا 
تو
ن جسسز سسسخن راسس 
ت كه از م 
ی هسس 
ن شسسما كسس 
ت؟ آیا در میسسا 
ی آلوده اس 
ن بیگناه 
خو 
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ت .آیسسا
ت ،اعمسسال اوسس 
ك قضاو 
ن را مل 
ن! انسا 
ی شنیده باشد؟ بیاندیشید مردما 
نیكو ،چیز 
یپندارید ،یافته اید؟
شم 
ی از آنچه گناه 
ن ،ذرها 
در اعمال م 
ت قرار داد ،تا
ف مخلوقا 
یفرماید ،شما را اشر 
ت كه م 
ن اس 
ن! جز ای 
ن خدایتا 
این شما و ای 
ش نشسسسته ایسد،
ن هنگسسام كه او نیسسز ،كه به ستایشس 
نهسسا را برگزینیسسد؟ آ 
بیاندیشید و بهتری 
یسسسپارد ،چگسسونه
یم 
ش را به شسسما ،اختیسسار و آزاد 
یدهسسد و گسسزین 
ش عقل م 
حكم به سسسنج 
یدهنسسد و
ش ،در مقسسام قضساوت نشسسسته ،حكم به ارتسسداد م 
ظ بیضسها 
ن حساف 
ت كه معتقسسدا 
اس 
ی؟
ی و راه رفتها 
س عقل ،گزیدها 
یكشند كه چرا بر اسا 
یكنند و م 
شكنجه م 
توم 
ن
ن اسس 
ت ،از م 
ت ،كه اگسر هسس 
ی شما نیسس 
ی با خدا 
ن! مرا دشمن 
بیدار شوید مردما 
ن پنداشسستهام؟
ش را دشسسم 
ی ،خسسوی 
ن صسسورت 
ش چگسسونه پنسسدارم ،كه در چنی 
نا 
از اویم .دشم 
ن ،كه از
ی تسسا 
ن بسا خسدا 
یم 
ن ،نه از دشسسمن 
س شسا 
ن داده انسسد ،هسسرا 
ن كه حكم به حسسد م 
اینا 
گ داده انسسد ،تسسا شسسما را به اندیشسه فسسرا
ت! مسسرا حكم به مسسر 
ن اسس 
ع شسسما به عقل تسسا 
ارجسسا 
ی شسسما!
ت ،نه در تسسامل و آزاد 
ت و تقلیسسد شماسس 
ن ،در اطسساع 
ی ایشسسا 
نخوانم .رمز ماندگار 
ن فسسرا خواننسسد ،كه از بسسرا 
ی
ن كنند ،تا به تسلیم تسسا 
ش همسا 
ش را با خدا و رسول 
س خوی 
پ 
ت تسلیم به كار ناید.« ...
ن ،جز آی 
ن و مال تا 
سلطه بر جا 
ی به جلسسو نهسساد .از همهمه خسسبر 
ی
ن ،گسسام 
ت همسسدا 
یالقضسسا 
ی ،مفسستی اعظم ،قاض 
محمسسد مك 
ش ،كه در غبسار
ن ،همه جسا را فسرا گسرفته بسود ،جسز نسسیم و آوای 
ی سسهمگی 
نبسود .سسكوت 
ت ،آرام گسسرفته بسسود.
نالقضسسا 
یرسسسید .عی 
ش نم 
ی بگسسو 
یپیچیسسد .چیسسز 
گ شسسهر م 
ن بزر 
میدا 
ت دین 
ی
ش افتاد ،بلكه احساسا 
یدید ،در تل 
ی ،كه مباحثه را مغلوبه م 
ن عبداله مك 
محمد اب 
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ی كه تزلسسسزل ،از
ن آغسسساز كسسسرد ،خطسسساب به مخسسساطبین 
س چنی 
ن را برانگیسسسزد .پ 
مردمسسسا 
ن ،آشكار بود:
چهرههاشا 
ت كه در
ن اس 
ن هما 
ن! ای 
یچرخد! مردما 
ت كه بر رسول خدا م 
ن اس 
ن شیطا 
ی زبا 
)) پندار 
ی بپرسسسید .این 
ك
ت ،بسساور نداریسسد ،از خسسود و 
بها نگاشته اسس 
ن خدا ،كتا 
ن دی 
ف اركا 
توصی 
ت كه
ت؟ آیا جز این اسسس 
ت كرده اس 
ق ،پش 
ن برح 
ج ،به دی 
ن خوار 
ت كه همچو 
چه گشته اس 
ق؟
ن خلی 
ن ایمسسا 
ب كشسسیده ،تسسا امسسروز قسسادر باشسسد به سسست كسسرد 
از ابتدا سجادۀ زهد را آ 
ش را رهسسا
نا 
ن ز دی 
ن! رسسسول خسسدا ،چگسسونه خواهسسد بخشسسید مسسا را ،كه برگشسستگا 
مردمسسا 
ساختیم ،تا ارتداد ورزند و كفر گویند؟.(( ...
ت ،برید:
ن جمعی 
ی از میا 
ت را ،فریاد 
یالقضا 
كلم قاض 
ط بسسر عسدالتخواه 
ی
ت را منسسو 
ی عسدال 
ی كه اجسرا 
ن تو خود نبود 
ت! ای 
یالقضا 
ن! قاض 
» ها 
ی ،علم تظلسسم خسسواه 
ی
ن كه سسسنگر اسسستدلل را محكم یسسافتها 
ی؟ چه شسسد ،اكنسسو 
متهم نمسسود 
ی؟ «.
برافراشتها 
ت:
ن برخاس 
ی دیگر میدا 
ن مرد ،از سو 
یآ 
ی صدا 
ی ،در پ 
ی نوجوان 
صدا 
ن كرد،
ن مردما 
ن ،كه رسول خدا با چنی 
تك 
نالقضا 
ن با عی 
ی! هما 
ع رسول 
» تو حاكم شر 
پیامبر خدا نیز اهل معامله بود! «.
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ت از
یالقضا 
ن نیز به خنده افتادند .قاض 
ن ،و نگاهبانا 
ت .سربازا 
ت را قهقهه فرا گرف 
جمعی 
ی ،چشم بسسر دیسسوار بلنسسد
ت ،با لبخند پیروزمندانها 
نالقضا 
یفشرد .عی 
ن به هم م 
خشم ،دندا 
قلعه دوخته بود.
ت:
ت گشاد و گف 
ت ،سر به زیر افكند و دس 
یالقضا 
قاض 
ن آخسسری 
ن
ی! ای 
یپنسسدار 
ن گسسو ،كه م 
ت .همسسا 
ی در اختیسسار توسس 
ك زمان 
ت! اند 
ی نیس 
» فرصت 
ن هنگسام هم كه در
ی همسا 
یدانیم كه تسو حست 
ن ،ما نیسز م 
ت را به ریا مگذرا 
یا 
ت زندگ 
لحظا 
ت.
ت اس س 
ی .گواه ما ،نامههسسای 
ق خدا بودها 
ن برح 
ج دی 
ی ،مرو 
ن بغداد ،به تبعید بوده ا 
زندا 
ی؟ و از چه
یورز 
ن .از چه كفسسر م 
ن را فرو نشا 
ی ما و مردما 
ش كنجكاو 
ی و آت 
ت گو 
راس 
ی؟ «.
یبخش 
ت نم 
ش جهنم ،نجا 
ش را از آت 
ش ،خوی 
ب آمرز 
با توبه و طل 
ن افكنسسد.
ن چمباتمه زد و سر به میا 
ی بر زمی 
س لخت 
ن نبود .پ 
ن ایستاد 
ت را توا 
نالقضا 
عی 
یكسسرد و در اطسسرا 
ف
یم 
ی انجسسام وظیفه ،بیتسساب 
چ افتسساد .دژخیم بسسرا 
چپ 
ت ،دوباره به پ 
جمعی 
یزد.
ب دار ،گام م 
طنا 
ن ،رخسسسسار زرد
ت شسسسد .خورشسسسید ،دیگسسسر اكنسسسو 
ت ،سسسساك 
ت .جمعی 
ت برخاسسسس 
نالقضسسسا 
عی 
ت را ،آئینه بود.
نالقضا 
عی 
ن سرود)) :
ت و چنی 
ب گرف 
ی آفتا 
ش را به سو 
ت ،دستان 
نالقضا 
عی 
ی دِل زرق فرو 
ش
با دل گفتم ،كه ا 
ق مكو 
ش
ق و با عش 
كم گرد به گرِد عش 
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ن بر زد دو 
ش
ت و به م 
نشنید نصیح 
یمالد گو 
ش
ش زمانه م 
تا لجرم 
ش كم ،عقِل كم آورد،
ت .دان 
ی علم اس 
ی عقل ،از فزون 
ش بدار ،كه فزون 
ی شرالحكما! گو 
ا 
ی به
ت .یكسسسو 
ن را دو سویه اس س 
ی دارد .ایما 
ب را در پ 
ی و جهل و تعص 
و عقل كم ،تاریك 
ش به تعص س 
ب
ی دیگسسر 
ی آورد ،سسسو 
ش ،عقل را فزایسسد و روشسسنائ 
یا 
ش چرخسسد و فسسزون 
دان 
ن! و ایما 
ن
ن شمایا 
ن است ایما 
س عقل را بكاهد ،و چنی 
ش گریزد ،پ 
چرخد ،چرا كه از دان 
ن،
ب شسسما .من مشسسكورم شسسما را كه بسسا حكمتسسا 
ش از صسسدور حكم كفسسرم از جسسان 
ن ،تسسا پی 
م 
ن را بكسسار نایسسد! كه
ی یابسسد ،دی 
ن عقلم را ،و عقل را چون فزون 
دانشم را افزودید و بدینسا 
ت،
ن هس س 
س را كه دی 
ت ،و آنك 
ت ،دین نیس س 
س را كه عقل اس 
ی فرمود ) :آنك 
ابوالعلی معر 
كه هوشسسیار مسسرده ،به از
ت ،
عقل نیست ( .حال ،به هر حكم كه هلكم گردانید ،بسساكم نیس س 
ن قتلگسساه
خ ،كه تاری سِخ ای 
یشسسود ،و كلمم از آِن تسساری 
ن شسسما م 
جسساهل زنسسده! جسسسمم از آ 
ن عقل انسسد و
ت كه نگاهبسسا 
یس س 
ح بزرگ 
ن عزیسسز ،انباشسسته از اروا 
ت ،ایسسرا 
مردمسساِن ِ راسسس 
ی ،بكسار
ن! كه آنچه بسسا شمشسسیر حسساكم گسسردد ،جسسز در نادرسسست 
ی تسسا 
ن ،ارزان 
ن تا 
ی .دی 
راست 
ناید.(( ...
ن كنسساره
ت .مردمسسا 
گ كنسسار رویسسد! كنسسار رویسسد! برخاسس 
ن ،بان 
ی دیگر میدا 
بیكباره ،از سو 
یآمسسد و
شم 
ب پی 
ی بسسا زره و كله خسسود ،سسسوار بسسر اسس 
ی گشوده شد .مرد 
گرفتند .رهروئ 
ت .سسسوار به وسس 
ط
ن را انباشس 
ك ،آسسسمان میسسدا 
ی او ،گسسرد و خسسا 
ش از پ 
ی سسسرخپو 
سسسواران 
ن رسید.
میدا 
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ت انسسداخ 
ت
نالقضا 
ی درهم ،بر عی 
ت ،نگاه 
عس 
ی از همه چیز با اطل 
 ...امیرسنجر ،كه گوئ 
ب را به كنسسار
ت برگردانسسد و در حسسالیكه دهنسسۀ اسسس 
یالقضسسا 
ی قاض 
ی به سسسو 
س رو 
و سسسپ 
یكشید تا باز گردد ،فریاد كشید:
م 
تو
ن ،خف 
ن شسسهر ،مردمسا 
ش ،تسا در میسسدا 
» ما گفتیم ،در برابسر حسوزۀ علمیه نسسوزانید 
ق ،سسسخنش بشسسنوند!
ش كنیسسد ،تسسا خلی 
ش را بنگرنسسد ،نگفسستیم كه در اینجسسا بسسدار 
یا 
خسسوار 
یخواهد ...عجله كنید «.
نم 
ت اسلم ،خو 
ش كنید! در امر خدا تعجیل كنید .درخ 
راحت 
نالقضات فریاد زد:
یگفتند ،عی 
ك ،م 
ن را تر 
ش ،میدا 
در حالیكه امیر و سربازان 
باغبان را ،میوهای جز مرگ ،نخواهد بخشید!

خون آبیاری شود،

درختی كه با

» البته،
«.
نالقضسات را نشسنیده بسود،
ن عی 
ن ،سسخ 
ی سسم اسسبا 
ن هیاهو و صسدا 
ی در میا 
امیر كه گوئ 
ت،
یالقضسسا 
س ،قاض 
ت .پ 
ش ،غبسسار ،همه جسسا را فسسرا گسسرف 
یا 
ت و از پ 
ك گف 
ن را تسسر 
میسسدا 
ت و حكومت مسسستدام بسساد،
ن جمله كه امیر را سلم 
ت فرا خواند و با ای 
ت را به سكو 
جمعی 
ن آغازید؛
چنی 
یدیسسد،
شم 
ی اینجسسا بسسود ،تسسا به چشسم خسسوی 
ت ،امسسام غسسزال 
ن! اسسستاد 
ی مرد جسسوا 
ش! ا 
» كا 
ت ،او خسود،
ن حضسور داشس 
ن مكا 
ن دارم كه اگر در ای 
ت .یقی 
ی پرورانده اس 
چگونه شاگرد 
ی ،كه اگسسر نبسسود اسسسلم و
یدان 
كم 
ی مرد! تسسو نی 
ت .ا 
یساخ 
ت حلقه م 
ب دار را بر گردن 
طنا 
ك را در لعن و نفسسری 
ن
ن خسسا 
ن ،كفسسر سراسسسر ای 
ن ،اكنسسو 
ن سسسرزمی 
ن خدا بر ای 
لطف سربازا 
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ن تو اسلم را پذیرا شدند ،تسسا در سسسایۀ
ن بود .پدرا 
ت شیطا 
ی ،خانۀ راح 
ن سرا 
ت و ای 
داش 
ن اسسسلم
ج و تبلیغ دی 
ف خداوند متعال قرار گیرند .تو عمر خود را ،به تروی 
ت و لط 
مرحم 
ی در
ی ،خسسود به قسسدر جایگسساه 
ی ،از آنهمه توشسه كه انسسدوخت 
یخواه 
ی ،چرا نم 
ی كرد 
سپر 
ق و حقیق 
ت
ی آنكه منكر ح 
ی كلم آخر را و بر دار شو ،كه سزا 
ی؟ بگو 
ت ،بهره گیر 
بهش 
خ! «.
ش دوز 
ن دنیا ،آت 
ت و در آ 
گ نیس 
ت ،جز مر 
اس 
ت! «.
ت! احسن 
ن ،به صدا درآمدند كه » :احسن 
ملیا 
ن ،دیگسسر ،تمسسام 
ی
ت دوختنسسد .آفتسساب درخشسسا 
نالقضسسا 
ش را به عی 
مردم ،نگاه كنجكاو خسسوی 
ك شسسد و چش سم بسسدا 
ن
ب دار نسسزدی 
ت ،به طنسسا 
نالقضسسا 
س! عی 
ن را فسسرا گسسرفته بسسود .پ 
میسسدا 
ت...
دوخ 
ت:
ن كرد و گف 
ی به مردما 
آنگاه ،رو 
ی گزیسسد ،چسسرا
ی! احمد ،خسسود ،درویشس 
ی بود ،نه امام محمد غزال 
ن ،احمد غزال 
» استاد م 
ن مسسرو 
ج
یگوید! م 
ی راست م 
ت ،اما قاض 
یپنداش 
ت را ،راِه ریا م 
كه راه برادر و راه شریع 
ی در گسسوش زمسسانه سسسروده بودنسسد ،كسسسان 
ی
ن غسسزال 
ی همچو 
و مبلغ آنچه بودم ،كه استادان 
ت.
غ و ریاسس 
ن ،انباشسسته از درو 
ت وجسسود شسسا 
ی ذرا 
ت ،كه تمام 
یالقضا 
ن قاض 
ن همی 
همچو 
ن امام محمسسد
یفهمم ،كه چگونه همی 
نم 
یگویم كه اكنو 
ی شما باز م 
یفهمم و برا 
امروز م 
ق ،حكیم عمسسر
تالح 
ی ،مخفیانه به محضر استادالساتید ،حج 
ی ،از سر عجز و ناتوان 
غزال 
ت ،حكم به تكفیسسر ای 
ن
یرف 
ن به منسسبر م 
ت تا فلسفه بیاموزد و چسسو 
یشتاف 
یم 
خیام نیشابور 
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یكنسسد و عقل را
ی ،چشمها را كور م 
ن و تفكر دین 
یداد .دی 
تم 
ق و انسانی 
گ عش 
استاد بزر 
ش دارد؟
ن من 
ی چنی 
ی ،غزال 
ن كه اعتقاد بود ،فهم نبود كه از چه رو 
ن زما 
زائل! مرا در آ 
غ و خسسرافه و ریسسا و
ی كه اساسش بسسر درو 
ن عقیدت 
یفهمم ،البته ،آ 
یم 
ن به درست 
اما اكنو 
نم 
ن
یالقضسسات و اسسستادا 
ن قاض 
ی همچسسو 
ت ،پروراننسسدۀ اهریمنسسان 
ی شكل گرفته اسس 
ناراست 
ت.
اس 
ن من اسسلم را
یگویسد ،پسدرا 
یالقضسات م 
ت! قاض 
ك اسس 
گ ،نسزدی 
یگویم .مسرا مسر 
ت نم 
زیاد 
ت ،كه
ی هس 
ن شما كس 
ش بگشایند! آیا در میا 
ی خوی 
ی را به رو 
ت اله 
پذیرفتند تا دِر رحم 
ن كه اسسسلم را بسسر ای 
ن
یدانیسسد آنسسا 
ن آمسسد؟ آیسسا شسسما م 
ن سسسرزمی 
بدانسسد ،اسسسلم چگسسونه بسسدی 
یاندیشسسیدند؟ معسساویه،
ی استفاده كرده و چگونه م 
شهائ 
ن حاكم ساختند ،از چه رو 
سرزمی 
ن مسسردم ) ایرانیسسان (
یگویسسد» :ای 
ن ابیسسه « م 
س » زیاد اب 
ن و فار 
ی خوزستا 
ب به وال 
خطا 
یكوبیسسد!! طسسور 
ی
ب! آنهسسا را م 
ن خطسسا 
ی كه عمسسر ب 
ن روشس 
را باید ذلیل كرد .بایسسد به همسسا 
ب باشسسد،
ی و عسسذا 
ی كن هسسر چه دشسسوار 
ن كه هرگز نتواننسسد سسسر بردارنسسد ...سسسع 
كوبید شا 
ن ،هسسر چه
ی بارهسسا ،بسسر دوششسسا 
ن كه سسسنگین 
یك 
ن اعاجم ) ایرانیان ( شود .كار 
ب ای 
نصی 
ن ،به آنهسسا
نك 
ن ،به آنهسسا تسسوهی 
بیشسستر ،فشسسار آورد ...عجمهسسا را هسسر چه بیشسستر ذلیل ك 
ن آوردند!!!...
ن به ایرا 
ت كه مسلمانا 
یس 
ی از رحمت 
ن نمونها 
ن .«...ای 
نك 
توهی 
ن چه
ش ،پیش از ورود اسسلم به ایسرا 
ن پسدران 
ت كه بدانسد ،آئی 
ی هسس 
ن شما كس 
آیا در میا 
ت؟
بوده اس 
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ن،
ی بسود .مسا مردمسا 
ب ،آئیسِن راسست 
ش از ورود اعسرا 
ن را ،تسا پی 
ن! ما ایرانیسا 
ی مردما 
آر 
ت و عش س 
ق
ج محب 
ك! ما مسسرو 
یخواستیم و كردار نی 
كم 
یپنداشتیم و پندار ،نی 
كم 
گفتار ،نی 
ب،
ش و كتسسا 
ی دان 
ش ،به خانهها 
ی بود كه شهرهای 
ت .اینجا سرزمین 
ش و عدال 
بودیم و دان 
ی ،از
ن عبسسدالهمك 
ت ،محمسسد ب 
یالقضسسا 
ی كه قاض 
ن كسسان 
ن! همسسا 
ت اقلیم بود .اینسسا 
شهره هف 
ن تاختنسسد.
ن سسسرزمی 
ت خدا ،بسسدی 
ی حكوم 
ی و برقرار 
ت و آزاد 
ت ،بنام عدال 
ن اس 
تخمۀ ایشا 
ك و پیسسر و
ن و مرد و كود 
ن را از ز 
ن كردند ،كتابخانهها را سوزاندند ،مردما 
شهرها ویرا 
ن كردنسسد و جسسز
ی ،روا 
ن ،جسسو 
ن كه از كشته ،پشسسته سسساختند و از خسسو 
ن كشتند ،آنچنا 
جوا 
یالقضسسات را افتخسسار
ی كه قاض 
ن رحمسست 
ن بود آ 
غ و ریا ِنكشتند .ای 
ن و درو 
ت و كی 
تخم نفر 
س آنچه
ت ،درس ست عك 
ن داش 
ن و نفری 
ق لع 
ن همه ،جز آنچه استحقا 
ت .آیا نبود ای 
ن اس 
بدا 
یگوید؟ «.
عم 
حاكم شر 
ت؛
ت گف 
ن جمعی 
ی از میا 
زن 
ن را در راه اسسلم
ی را كه تسا دیسروز ،خسود ،همسۀ تسوا 
ن مسسرد 
» چگونه باور كنیم ،سخنا 
ن آدم
ت ،سسسخن چنی 
یس س 
یگویسسد؟ چه اعتبار 
شم 
ف اعتقسساد خسسوی 
نهسساده بسسود و امسسروز خل 
ی را؟ «.
ی مزاج 
دمدم 
ن ،سر به تائید آوردند.
نز 
فآ 
ی در اطرا 
جمع 
ت:
ن گف 
ت و چنی 
س سر برداش 
ت كرد .سپ 
ی سكو 
ت ،لخت 
نالقضا 
عی 
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یهسسا 
ی
ن از شسسیر و عس سل و حور 
ی روا 
یهسسا 
ت بسسود و جو 
» تسسا دیسسروز ،مسسرا امیسسد بهش س 
ی بسسا آنچه خسسدای 
ش
ی بسسود و داد و سسستد 
یدانیسسد .تسسا دیسسروز ،مسسرا معسساملها 
ی كه م 
آنچنسسان 
ی نسسسب 
ت
یپنداشسستم ،به مكتسسب 
كم 
یدانسسستم و نی 
كم 
یپنداشسستم .تسسا دیسسروز! هسسر آنچه نی 
م 
ن متصسل
ك ،بسسدا 
ت پسسا 
ی نی 
غ ،اما از رو 
ن ،به درو 
ن چیز بود ،جز آنچه م 
یدادم ،كه هر آ 
م 
یساختم.
م 
ی آنچه
یكسسردم دارم ،و بسسرا 
ظ آنچه فكسسر م 
ی حف 
ن قسسادر بسسودم ،بسسرا 
ی ،تسسا دیسسروز ،م 
آر 
غ بسسدهم ،و
ن به ریسسا و درو 
ی دیگسسر بدسسست آورم ،ت 
ت در سسسرائ 
ن اسسس 
یاندیشسسیدم ،ممك 
م 
چ بسساور 
ی
ن كه دیگسسر مسسرا ،هی 
ن چه؟ اكنسسو 
ش كشسم .امسسا اكنسسو 
ن را نیز بسسدنبال خسسوی 
مردما 
ی شما ،چه؟
ن و نیكبخت 
ق به شما مردما 
ت ،جز عش 
نیس 
ی در معاملهام ،نه مرا چیز 
ی
ی و چیز 
ن ،خوِد خویشتنم .نه با كس 
ت كه م 
ن اس 
ی ،اكنو 
آر 
س از دوز 
خ
ن .دیگسسر ،نه تسسر 
ی بدسست آورد 
ی بسسرا 
ن ،و نه امیسسد 
ت داد 
ی از دسس 
ت بسسرا 
هس 
یگسسویم ،چسسرا كه آزادم.
س! آشسسكارا حقیقت م 
گ! پ 
س از مسسر 
ت ،نه هسسرا 
دارم ،نه امیِد بهش 
ت.
ت نبرده اس 
ی به اسار 
چ بند 
اندیشهام را هی 
ن ،كه
ی باشسسد ،نه آنزمسسا 
یتواند اعتمسساد 
ن را ،بر سخنم ،م 
ت كه شما مردما 
ن اس 
ی ،كنو 
آر 
غ و خسسرافه بسسودم
ت وعسسده و وعیسسد و درو 
ك بند ،در اسار 
ت با هزار و ی 
یالقضا 
ن قاض 
چو 
«.
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نالقضسسات پرتسساب كسسرد ،تسسا مگسسر
ت عی 
ی صسسور 
ت ،از خشسم ،طومسسار را بسسسو 
یالقضسسا 
قاض 
ت ،از او بسسر
ن خسسبیث را .پوسس 
ش ندهیسسد ای 
ن فریاد كشید! » مهلت 
ش سازد .همزما 
خاموش 
ن دژخیم! «.
ك 
ن ،به تیسسر 
ك
كآ 
س ،به ی 
ت .پ 
ت آویخ 
نالقضسسا 
ت به جام سۀ عی 
ن ،دس س 
ت گسسرد 
دژخیم ،از پش س 
ن،
ن ،رو به مردمسسا 
ن بر گرد میدا 
ت .سربازا 
ت را همهمه فرا گرف 
ت .جمعی 
ش ساخ 
استوار 
ی آخته ،حلقه زدند.
با شمشیرها 
ت .دژخیم ،خنجسسر از نیسسام كشسسید،
ن را انباشس 
ن میسسدا 
ن ترسیده از هیاهو ،آسما 
گریه كودكا 
ی از جمعیت جدا شسسد و
ب كرد .دخترك 
ی پرتا 
ت و به كنار 
ت برگرف 
نالقضا 
ی عی 
گیوه ،از پا 
ن مردم ،گم شد.
ش كشید و در میا 
ت را در آغو 
نالقضا 
ی عی 
گیوهها 
ی جسدا
ی از پسا 
ت ،بنسسد 
ك ضسرب 
ت نهسساد و به ی 
نالقضسا 
ی عی 
ت پاشسنۀ پسا 
دژخیم ،تیغ بر پشس 
ن تیره كسسرد.
ی گشت و آسماِن نگاِه میدا 
ن یك 
ت ،با آه مردما 
نالقضا 
س ،فریاد عی 
ت .پ 
ساخ 
ت.
ش سسساخ 
ت كشید و عریسسان 
نالقضا 
ت .تیغه بر جامۀ عی 
ی دژخیم شتاف 
ن ،به یار 
سرنگهبا 
ی زخم
ن نسساله آهسسو 
ی همچسسو 
ت رانسسد .صسسدائ 
نالقضسسا 
ت عی 
دژخیم ،خنجسسر را به زیسسر پوس س 
ك گسسرم
ی خم شسسد .خسسا 
ج شد و سرش به شانها 
ت خار 
نالقضا 
ك عی 
ی خش 
ی ،از گلو 
خوردها 
ن شد...
سپیده ،سرخگو 
ن! «.
ت » :رهسسایش كنیسسد! دژخیمسسا 
ی گف 
ن سسساختند .مسسرد 
ك ،روا 
ب ،اشسس 
ن ،بیتسسا 
مردمسسا 
ن،
ت .نگاهبانسسا 
ض رهسسا كسسرد .جمعیت در هم ریخ 
ی مرد معتر 
ش را به سو 
ی ،نیزها 
نگهبان 
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ن مردمسسان بسسا خسسو 
ن
ی ،خسسو 
ع ،حملهور شسسدند .در آن 
ح و دفسسا 
یسسسل 
نب 
ی مردمسسا 
بسسسو 
ت...
ت درهم آمیخ 
نالقضا 
عی 
ت،
یساخ 
ن شهر ،خاكستر م 
ت را در میدا 
نالقضا 
ی ،كه پیكر عی 
ب بود و آتش 
هنگامۀ غرو 
ش نگارد.
ش سپارد و بر یاد 
تا بر باد 
ن سپیده را ،زمانه ،بر دار دید ...نه ...نه........
طلوِع آخری 
ك پرنده بود!
ن سپیده پرواز ی 
ب آخری 
ن ،غرو ِ
ای 
ن را،
ی بسسود! و مردمسسا 
ی سوخته ،بر داِر رحمت اله 
نها 
ت را سه روز ،استخوا 
نالقضا 
عی 
ی دار را،
ی دیگسسر آینسسد و ،چوبههسسا 
ق را ،كشسستگران 
ن عش س 
ك در چش سم ...تسسا كشسستزارا 
اش س 
ش،
ن را بسسر سسسر 
ن ،و جسسا 
ن ،پسساس داشسست 
ت را بجسسا 
ت آیسسد ،حقیق 
ی دیگر ...تسسا سسسن 
سربلندان 
ن!
بگذاشت 
)(۱۰/۳/۱۳۸۳
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ببر مازندران!
مرد مازندرانی ،با قامتی افراشته ،همچون کوهی باشکوه ،در میانۀ سرسرا ایستاده بسسود و سسسعد ابسسن
هاشم ،فرماندۀ عرب ،با قامتی کوته و شکمی فربه ،در حالیکه بسسه ریسسش بلنسسدش چنسسگ میسسزد ،بفکسسر
فرورفته بود ،دور تا دور اسیر دست بسته و پای در زنجیر ،آرام ،گام بر می داشت و می چرخید...
از بیرون قصر شاهی ،که اینک مقر فرماندهی تازیان شده بود ،صدای تازیسسانه و نالسسۀ کسسسی بگسسوش
می رسید .باران ،نغمۀ پائیزه داشت و زمین ،دهن درۀ خواب می کشید .سعد ابن هاشم ،دستش را به
کمر زده ،رئیس گروهی که ببرک ) اسیر مازندرانی ( ،را به اسارت گرفته بود ،به پیش خواند.
مرد زره پوش لغر اندام متوسط القامه ای که لبهسسای سسسبزه ای داشسست ،در حسسالیکه بسسا دسسست راسسست
خود ،محکم ،دستۀ شمشیرش را گرفته بسود ،در برابسر سسعد ابسن هاشسم زانسو زد و گفست )) :بگوشسم
برادر! (( .سعد بن هاشم ) با اشاره به اسیر ( گفت )) :خیلی مقاومت کرد؟ ((.
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عمر بن سعد ) رئیسس گسروه ( گفست )) :آری بسرادر! متأسسفانه ،تنسی چنسد از بسرادران را بسه شسهادت
رساند ((.
 دقیقأ چند نفر؟ دقیقأ هشت نفر! دو نفر هم زخمی هستند.خون به چهرۀ هاشم دوید و تکرار کرد )) :هشت نفر؟ احمقهسسا! شسسما ایسسستادید تسسا وی هشسست تسسن از
سربازان رشید ما را بقتل برساند؟ ((.
لبخندی بر لبان خون آلود ببرک نشسته بود.
عمرابن سعد ،در حالیکه پلکهایش می لرزید ،گفت )) :برادر! او را اینگونه مبین ،همچون ببری تیز
چنگال است .او شمشیری به کف داشت کسسه دو سسسرباز عسسرب ،آنسسرا بسسسختی تواننسسد بسسه دسسست گرفسست.
جنگجوی بسیار قابلی ست! اگر در لشکر اسلم چنین سربازانی مسسی رزمیدنسسد ،یقیسسن بدانیسسد کسسه روم،
اینک در زیر سم اسبان ما بود! ((.
سعد ابن هاشم از خشم ،منفجر شد و در حالیکه دستهایش بطسسرف آسسسمان بسسود ،فریسساد کشسسید )) :چسسه
می گوئی ابله! آنچه ما را به پیش مسسی بسرد ،البتسسه کسسه نیسروی ایمسسان ماسسست ،نسسه زور بازویمسسان .تسسو
ضعف خویش را در سایۀ قدرت این مردک ،می خواهی پنهان کنی .پسسس چسسه مسسی گفسستی کسسه پنجهسسزار
سوار در اختیارت گذارم ،تا خاک بلخ را به توبره کشی؟ این بود آن شهامت و شسسجاعت؟ تسسو از پسسس
یک روستائی شمشیر به دست ،نتوانسته ای برآئی و او هشت نفر را به شهادت رسانده اسسست .شسسرم
آور اسست! حسال ،بگسوی بسبینم ،آیسا اعستراف کسرده اسست؟ محسل اختفسای یسارانش را لسو داده اسست یسا
خیر؟ ((.
عمرابن سعد ،در حالیکه با دسست چسپ اشساره مسی کسرد تسا سسربازانش از قصسر بیسرون رونسد ،گفست:
)) متأسفانه خیر برادر! کام از کام نگشود ،گرچه از شسسام تسسا سسسحر در زیسسر تازیسسانه بسسود .بسسسیار سسسر
سخت است.(( ...
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سعد ابسسن هاشسسم ،لبخنسسدی زد و چشسسم در چشسسم اسسسیر خسسود دوخسست و دسسست بسسر دسسست سسسائید و گفسست:
)) عجب! که سر سخت است؟ حال خواهیم دید ...چنان نرم اش خواهیم کرد که تواند سگان وحشسسی
را خوراکی لذیذ شود.(( ...
فضای قصر از قهقهه اش انباشته شد .باران ،شدت گرفته بود .دیگر ،صسسدای تازیسسانه نمسسی آمسسد ،امسسا
ناله هائی سوزناک ،تو گوئی از مکانی دور بگوش می رسید.
سعدابن هاشم ،روی به عمر گرداند و گفت )) :زن و فرزند چسه؟ پسد رو مسادر چسه؟ آنهسا کجاینسد؟ آیسا
بستگانی هم دارد؟ آیا ایشان نیز ،در اسارتند؟ ((.
عمرابن سعد ،با خوشحالی گفت )) :آری برادر! آری! همسر و یک دختر و یک پسر نوجوان و یسسک
پیرمرد را در کلبه اش یافته ایم ،که همگی را در طویله به زنجیر کرده ایم ((.
سعد ابن هاشم ،به آرامی گام می زد و در اندیشه بود .عمرابن سعد نیز درانتظار ،تسسا فرمانسسده را چسسه
فرمان آید؟
ببرک ،دل نگران می نمود .به پدر و خانوادۀ خویش می اندیشید؛ )) آیا ایشان را ،راه نجاتی خواهد
بود؟ (( .
سعد ابن هاشم لحظه ای ایستاد و سر به عمر بگرداند و او را چنین گفت )) :بریزید خون زن و
فرزند و پیر او را ،که با ارزش ترین اعمال در نزد ا ،جهاد در راه او و ریختن خون کفار
است.(( ...
ببرک را نعره ای بر آمد که چهار ستون قصر بدان لرزید .با تمام قدرت تلش نمود تا زنجیر بگسلد.
چشمانش ،آتشفشانی را می نمود که درآستانۀ فوران است ،با اینکه پای در زنجیر داشت و دستانش
بسته بود ،چهار سربازعرب ،بسویش شتافته ،با شمشیرهای عریان ،به دور او حلقه زدند.
سعد ابن هاشم ،گامی به پس برداشت و عمر را خطاب کرد که )) :یا نه! بگذارید بیاندیشد ،شاید
بخاطر نجات بستگان ،حاضر به اعتراف شود ) با چشمک به عمر! (.
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وی را نیز به بند کنید تا اسباب تعزیر ) در اینجا – شکنجه ( فراهم آید ،به جهت اعتراف ،اما در
مکانی دور از بستگان .سربازان را نیز به قلعه بخوانید .بیم است که یاران این خبیث ،در اندیشۀ
رهائی اش باشند .طبری را ،زور بازو بسیار است ،اما بیش از آن ،حیله و مکر و عقل است،
همچون سایر اعاجم .از جثۀ ایشان مهراسید ،از عقل ایشان بیم دارید ،که توانند حیله در کار کنند و
سربازان خلیفه را به درد سر اندازند ((.
عمرابن سعد ،زانو زده و سپس برخاست و همراه با اسیر و سربازان ،سرسرای را ترک گفت...
پس! شام گشت و شب ،چونان آهنگ هراس ،زخمه ای گشت ،دلهای متجاوزان را ،تا نیارامند و
پاس بدارند قلعه را ،از بیم ببرهای زخمی سرزمین سبز!
سحرگاهان ،که تیغ زرین آفتاب ،از فراز دماوند ،سیاهی را می درید ،عمرابن سعد به اتاق خواب
سعد ابن هاشم شد ،تا وی را خبر از خطری نزدیک دهد .پس ،سعد ابن هاشم ،سراسیمه از بستر
بخاست و چشمان بمالید و سر دسته سربازان را بپرسید که؛ از چه چنین بی پروا خواب را بر وی
حرام کرده است؟
عمر سخن را دراند که )) :ای هاشم! هیچ چشمی به خواب نشد ،تا خورشید بر آمد ،که کاش نمی
آمد! برخیز و از پنجره قصر بنگر ،تا ببرهای زخمی را به چشم ببینی که چگونه حصار را در بر
گرفته اند ،آنگونه که گر یاری نرسد ما را ،بیم هلک گشتن همگی می رود ((.
هاشم ،حیران و هراسان ،به کنار پنجره شد ،پس دیدگان تنگ کرد تا تشعشع آفتاب نیازاردش ،آنگسساه
دامنۀ عشق را نگریست ،که عشاق را پناه امن داده اند ،با سپرهای سیمین و نیزه هائی که همچسسون
سپیدار ،به نظم آمده اند! پس ،عمر را با دست لسرزان خطساب قسرار داد کسه )) :نمسی فهمسم؟ چگسونه؟
چگونه بدین سرعت ،خویش را به قصر شاهی رسانده اند ،در حالیکه سپاهیان ما ،تا اعماق جنگسسل،
ایشان را پس رانده بودند؟
تعجیل کن عمر! تعجیل کن! پیکی بفرست ،ببین چه می خواهند؟ حیله کن عمر! فریب! دروغ!
سیاست! هر چه می توانی بکار بند ،بلکه ایشان را دور سازی ،حتی برای ساعاتی ،تا توانیم پیکی
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را روانه کنیم به جهت تقویت موقعیت خویش و کمک بخواهیم از سپاه )) بار فروش (( بشتاب!
بشتاب! ((.

،
عمر برفت و بازگشت پس از ساعتی چند ،آنگاه چنین گفت هاشم را که )) :عمرت دراز باد هاشم!
ایشان را خواسته نیست جز رهائی فرمانده شان ،که نباشد جز ببرک! ((.
هاشم ،متعجب پرسید )) :ببرک ؟ گفتی ببرک؟ یعنی این مردک ،فرمانده ایشان است؟ ای داد! چه
کردی با اهل و عیال وی؟ عمر ،چه کردی؟ ((.
عمر در حالیکه لبانش می لرزید ،پاسخ داد )) :هیچ! آنچه کردیم که تو بفرمودی ،شبانه همه را سر
بریدیم ،و جگر ،به گرگها دادیم.(( ...
سعدابن هاشم ،در حالیکه بسوی عمر می رفت ،دستانش را بسوی صورت وی گرفت و گفت )) :چه
کردی؟ چه کردی عمر؟ ...باشد! باشد! مهم نیست! رها کن ببرک را ،اما وی را هیچ مگوی ،ز
سرنوشت زن و فرزندان ،...برو! برو و کار را تمام کن! ((.
،،،
خورشید ،پهنۀ آسمان را در نوردیده بود ،و اینک آفتاب ،همچون چتری درخشان از نور و گرما ،بر
سر سرزمین کوههای سبز و دشتهای زرین ،سایه افکنده بود!
ببرک ،اگر چه خسته بود ،اما راست اراده و مصمم می نمود ،در بین یاران ِ بازیافته.
اگرچه دشمن ،پنهان نمود فاجعه را ،تا از آتش خشم وی در امان ماند ،اما رزمندگان ببرک ،که همه
چیز را از پیش ،زیر نظر داشتند ،راز پنهان آشکار نموده ...و ببرک را )) عمرت دراز باد! ((
گفتند...
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قصر شاهی ،در محاصرۀ رزمندگان و ببرهای مازندران بود .ببرک ،به مشورت با یاران خویش
نشست .نتیجه آن شد که پیکی به قصر فرستاده شود ،تا هاشم را بگوید که )) :سلح بر زمین
گذارید و تسلیم شوید .تنها آنانی محاکمه خواهند شد که در قتل خانوادۀ ببرک و کشتار اهالی
روستای کیاکل نقش داشته اند ،بقیه آزادند تا خاک ایران را ترک گفته ،به صحرای عرب باز
گردند! ((.

،
در درون قصر اما ،با دریافت نامه ،غوغائی بر پا شد .هاشم مستأصل بود و فرماندهانش نگران تر
از وی و بلتکلیف.
هاشم که به رسیدن کمک از )) بار فروش (( دل بسته بود ،دستور داد پیک را چنین پاسخ ببرد)) :
ما میهمان شما هستیم! اینست رسم میهمان نوازی؟ ما جز به ایجاد عدل شمشیر نزده ایم و این البته
حکم خداوندی ست! می دانم که خطاهائی صورت پذیرفته ،من خود خاطیان و متعرضین به خانوادۀ
ببرک را مجازات خواهم نمود .پس آرام شده و از قصر دور شوید ،که در غیر اینصورت ،بیم
مجازات می رود شما را ،از جانب سپاهیان اسلم .بیاندیشید! تعجیلی در پاسخ نیست!! ((.
پیک ،پیام بگرفت و بازگشت.

،
 ...پس ببرک به اندیشه شد و پس از گفتگو با یاران ،پیامی به طومار کرد و به پیکان ببست و خود
در کمان نهاد و سوی قصر به پرواز در آورد که )) :ای روباه! ترا دین و ا ،البته که بهانه ای
بیش نیست .سالهاست که تازیان بدین سرزمین شده اند و جز خون و ویرانی ،بر جای ننهاده اند.
میهمان ،با سپر و تیغ ،به میهمانی نمی آید! ایران ،خانۀ مهر است ،اگر حرمت خود نگهدارید و
مردمان را نیازارید ،لیک آنگه که شمشیر ز روی می بندید ،ایران ،جهنمی است سوزان ،که پلشتی
ها را ،البته در خویش می سوزاند و خاکستر می کند!
تا غروب آفتاب ،شما را فرصت است .پس آنگه که خورشید فرو شود ،طومار عمر متجاوزان و
بیگانگان نیز بسته خواهد شد و بین ما و دشمنان این سرزمین ،تنها تیغ و خشم و خون ،حکم
خواهد راند! (( .

،
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 ...و آفتاب! البته فرو شد ،و از قصر ،کسی برون نشد .پس با نخستین بر آمدن سوسوی چراغ در
گوشۀ سقف واژگون ،ستارۀ بخت تازیان نیز فرو شد ،تا ماه بیاراید به نور خویش ،سیمای رنگ
پریدۀ متجاوزان را ،در زیر باران پیکانهای شعله ور ،که قصر را به میهمانی آتش و آواز
شمشیرهای آبدیده فرا می خواندند.
فرمان ،کوتاه می نمود ،پس ،رزمندگان ببرک تا سپیده ،قصر را از خون و پلشتی روفتند و درفش
خورشید را بر فراز برجک برافراشتند.

...
آنگاه ،ز ببرک چنین فرمان آمد که )) :جسد هاشم را ،البته با همان لباس رزم ،بر دروازۀ قصر
بیاویزید ،تا تازیانی که ز ) بار فروش ( می آیند ،به چشم ببینند ،سرانجام کسی را که با لباس خصم
بدین سرزمین وارد شود! ((.

...
فرمان ببرک اجرا شد و ببرهای سرزمین سبز ،همزمان با خروش آفتاب ،به سوی دریای
مازندران ،به خروش آمدند ،تا هم آواز با ترانۀ موج ،به اوج نشینند ،و آهنگ شادمانی خوانند،
پیروزی بر اهریمن بد خو را...

بیستم آذرماه 1386
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بابک ،سرباز سرزمین ِ پارس!

افشین ،افسار اسب را کشید و روی بگرداند .سپس ،دو سرباز عرب را فرا خواند و گفت )) :بابققک را
اسب دهید ،او همپای ما خواهد آمد ،از ارمینه ) ارمنستان ( تا اینجا پیاده آمده است! کافیست! سققردار
را اسب دهید ،تا ایرانی ،سردار خویش را خوار نبیند! ((.
سربازان شتافتند و تیزپائی را پیش خواندند ،اما بابک بققه اسققب ننشسققت .قافلققۀ اسققرا و سققربازان ،از
سوئی چشم به بابک داشتند ،و سر باز زدن او از سوار شدن ،وز سوی دیگر ،چشم بقه افشقین ،تقا او
را چه تصمیم خواهد آمد؟
نسیم صبحگاهی ،خاک آذرآبادگان را می نواخت .آفتاب ملیم ،چشم ،به کوههای بلند سرزمین ایران،
می گشود .صققدای غقرش شققیری ،ز دور دسقت دشققت ،بگققوش مقی رسقید .افشققین اسقبش را بقه خققود
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گذاشت ،پیاده شده و با لبخندی به بابک نزدیک گشت .پس وی را همچون امیری بققزرگ خطققاب کققرد:
)) سردار را چه می شود؟ آیا بناست همچون بردگقان ،پقای پیقاده داری مقا را ،در ایقن دراز سقفر؟ ((.
سپس ،با کنایه ای شیطنت آمیز گفت )) :سفر  ،...هر چه کوته تر ،خوش تر! خلیفه بیقرار است ،پققس
بشتاب! ((.
بابک ،نگاهش را به صف اسرا دوخت .لختی سققکوت کققرد ،سققپس بققا صققدائی بلنققد ،آنچنققان کققه همققه
بشنوند ،گفت )) ،سنت سردار ایرانی نیست ،که سواره به اسارت رود ،در آنحال کقه یقارانش ،پقای در
خار دارند و پیاده اند! ((.
افشین به فکر شد! سردار ایرانی؟ ،...پس در آنگاه که پابپای بابک ،پیاده راه افتاد ،بابک را گفققت)) :
دیری ست این سرزمین را سرداری نبوده است ،البته جز تو! و بعید دانم که کمققر راسققت گردانققد ،ایققن
شکسته سمند تند پای شرق ((.
بابک لبخندی زده ،پاسخ داد:
 )) آری ،کمر راست نگرداند ،تا چون تو خائنینی ،در رکاب خلیفۀ عرب ،شمشیر می زنند! ((.افشین را این سخن ،سخت آمد .پس نگاه خشمگین اش را به سیمای کشیده و پر موی بابک دوخت و
گفت )) :بسیار جالب است ،جالب است که پدر بزرگت ،ابومسلم خراسانی ،به عرب خلفت می بخشققد،
و تو ،مرا که تنها ،راه پدران تو را ادامه دهم ،خائن می خوانی! این چققه رسققم اسققت روزگققار را ،کققه
فرزندان حافظ میهن را ،متهم به خیانت کند و خونریزان ناآرامی چون ترا ،فدائی میهن؟ ((.

...
روز ،بلند می شد .آفتاب ،مهر می پراکند .خققاک بققه هققوا خاسققته ،مققوج مققی داشققت ز زیققر سققم اسققبان
سواران خلیفه و گامهای خسته اسرای پیاده .راه ،دراز می نمود و افق ناپیدا.
افشین ،مشک آب ،از زین اسب گرفته ،اسققیر خققویش را سققیراب کققرده ،پاسققخ را بققه انتظققار نشسققت.
پس! بابک ،خیسی لبان را با آسققتین چرمیققن زدود .سققپاس گفققت افشققین را از بققرای آب .آنگققاه سققخن
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سرائید چنین که )) :آری ،تو راست می گوئی .پدربزرگ من ،قدرت ،به عرب واگذاشت! چرا که فرزند
ایمان نسنجیدۀ خویش بود .او بر این تصور بققود کققه بنققی هاشققم از خانققدان پیامبرنققد ،پققس بققه عققدالت
نشینند و ظلم را نگزینند .غافل از اینکققه فرزنققدان هاشققم ،فرزنققدان قققاتلن سققرداران بققزرگ سققرزمین
اجدادی وی ،ایران عزیز هسقتند .او ندانسقت کقه ایقن سلسققلۀ فاسققد ،پیقامبر را بهقانه دارنققد ،از بقرای
قدرت .پس هر گاه ،قدرت به کف آرند ،همچون بنی امیه انققد و همچققون تخمققه ای از وی و تیققرۀ سققعد
ابن ابی وقاص ،که خون زن و فرزند ایرانی ،جوی روان ساخت ،از برای آبققادی صققحرای عققرب! ...و
اما تو ای افشین ،تو راه پدران من و پدران خویش نمی روی! پدران ما ،در راه عدالت و آزادی میهن
از ظلم و اسارت ،شمشیر زدند ،اما تققو در بققای اسقارت میهقن خققویش ،تیقغ از نیقام کشقیده ای ،هیقچ
اندیشیده ای ،آیندگان چگونه یادت کنند ،اینگونه که دشمن ِ دشمنان میهن را ،به اسارت گرفتققه ،و بققه
قتلگاه می سپاری؟ ((.
افشین بر جای ایستاد .پس ،شولی خویش ،باز نموده ،بر دست گرفت و چنیققن پاسققخ داد )) :بابققک!
تو خطا رفتی .تو ،نه راه پدران رفتی و نه فکر ایشان را پاس داشتی .پدران تو اسلم آوردند ،تا خلققق
بیاساید ،و تازیان ،بیش از این ،خون نریزند و ویران نسازند .تو اگر خلف بودی هم ایشان را ،به دین
بهی نچسبیدی و اعتقاد کهقن رهقا بکقردی و همچققون مقن ،در اندیشقۀ صقلح و آرامققش خلقق و آبقادی
سرزمین نیاکان بودی! اما افسوس ،افسوس که توعزم کردی به جوی بازگردانی آب رفتققه را ،و خلققق
را اعتقاد منسوخ فراخواندی ،و بنای بر دشمنی و خشونت بگذاشتی ،آنچنان که از خراسان تا اسپهان
و از مازندران تا آذرآبادگان ،بذر کین گسترده است کنون ،و آبادی هاست ویران .آری ،آنکس که بققذر
کین کارد ،البته جز ویرانی ندرود! حال خود قیاس کن که تو فرزند راستین این سققرزمینی ،یققا مققن کققه
به قیمت خواری خویش ،سرزمینی را زنده و پایدار خواهم؟! ((.

بابک را ،چهره چون خورشید درخشید ،و از چشمان ،خشم شعله کشید )) :هان! چه مققی پنققداری ای
کوچکمرد؟! ایرانی ،هرگز ننگ به هر قیمتی زیستن را نخواسقته اسققت ،کقه اگقر چنیقن بققود ،از کشققته
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اش ،پشته نمی شد ،تاریخ درازی را ،که به پاسداشت این سرزمین ،سپری گشته است .بگققذار دریققای
پارس را ،خون به جای آب ،موج به موج بکوبد ،و کوههای سر به فلک کشیده را ،استخوان فرزندان
این خاک ،رفیع تر گرداند ،و جز درخت خشم نروید ،جنگلهای انبوه شیرگاه مازنققدران را ،و خورشققید
بسوزاند کویر تشنۀ خراسان بزرگ ،شعله گاه و کشتزار ِ عشق را ،اما نیالید به ننگ اسققارت و بققاقی
به بقای وطن فروشانی که ،البته میهن نیز ،برای ایشان ،جز تکه استخوانی از قدرت ،همچون سققگان
نیست!
ما را زمین سوخته ،به ز آبروی رفته ،بیدار شو ای به جادوی ِ افیون عرب ،خفته! ترکان خونخوار،
به دروازۀ میهن در انتظارند ،تا تکه تکه گردانند به نفرت و خشم ،زادگققاه تققرا ،وزان سققوی ،تازیققان،
به ذلت برند و کنیزی ،زنان و دختران ترا ...،اینگاه ،که ما راسققت عقزم دفقاع از خقانه و کاشققانه ،تقرا
این چه حقارت است ،که دست بسته خواهی ،دلیر مردان ِ این سرای ِ باستان را؟ ((.

افشین ،افسار اسب را رها سققاخت .دسققت بققر کمققر نهققاد ،و چشققم ،در چشققم بابققک دوخققت .کققاروان از
حرکت باز ایستاد .نگاهها بر دو سققردار جنگجققو ،دوختققه شققده بققود .نفسققها در حبققس بققود .کققس نمققی
دانست ،بین آندو ،چه گذشته است؟ جز پیشکار افشین ،که شاهد و ناظر بود ،دیگقران را ،ازیققن نقبرد ِ
کلمی ،کلمی آگاه نبود...
لبهای افشین ،از خشم می لرزید .پس عرق از پیشانی زدود و در حالیکه انگشت بسوی بابک نشققانه
داشت ،سخن بر آمد که )) :هیچ ات گناه نیست! بگوی ،بگوی که خورشیدت ،در غروب آشیانه دارد،
و صد البته از یأس است که می غری! اما می خواهم بدانم ،آنگاه که بر دار مقی شقوی نیقز ،اینگقونه
آواز دلوری خواهی خواند یا.(( ...
بابک سخن او را قطع کرد و گفققت )) :یققا چققه؟ یققا چققون زنققان ِ شققوی ز کققف داده ،بققه شققیون خققواهم
نشست؟ هرگز! هرگز! افشین! تو و اربابانت ،هرگز زانو زدن یک سرباز سرزمین پارس را ،به چشققم
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نخواهید دید! ...و اما تو ...و امقا تقو ای وطقن فقروش! مطمئن بقاش کقه هیقچ اربقابی ،نقوکر خقائن را
گرامی نخواهد داشت ،دیر یا زود ،تو نیز چوب ساده لوحی خویش را ،خواهی خورد.(( ...
...
به فاصلۀ نچندان درازی پس از ...بابک ،افشین نیز بفرمققان خلیفققه ،بققر دار شققد ،تققا عققبرت آیققد وطققن
فروشان را ،شاید!!!

سپیده دم ِ افرازه رود

)(1

قلۀ سر به آسمان سائیدۀ سهند ،هنوز در رویای برفین بود ،که سپیده ،بر فراز شهر زیبسسا و سرسسسبز
مراغه ،پرکشید .آهنگ بلند خروش رودخانۀ پر آب کنارۀ شهر ،درختان کهنسال گردو را به بیداری،
فرا می خواند .شب را پایانی دلنشین و دل انگیز می نمسسود ،چهچهسسۀ بلبلن باغسسات انبسسوه نگیسسن سسسبز
آذرآبادگان ،مراغه! خاستگاه عشق و طراوت و مهر...
...
از دور ،آوائی محو ،همچون نوائی در هسوائی مسه آلسود ،بگسوش مسی رسسید .سسواری بلنسد قسامت ،بسا
چهره ای خونین و خاکی ،فریاد زنان به چهار راه رسید و فریاد کشسسید » :از جسسانب ) بسسادکوبه ( مسسی
آیم .آهای مردمان ،بپای خیزید! ترکها می آیند.« ...
*
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هوشنگ ،نوجوان درشت اندامی که به چوپانی ،اشتغال داشت و اکنون در سپیده دم ،گله را به دشسست
می خواند ،با خود اندیشید؛ » ترکان؟ ترکان کیستند؟ چه می خواهند و از کجسسا آمسسده انسسد؟ ایسسن سسسوار
چرا زخمی بود؟ آیا خطری گله را تهدید می کند؟ نکند باید بازگردد؟.« ...
پرسشهای بسیاری ذهن هوشنگ را به خود مشغول ساخت .پس ،گلسسه را بسسه کنسساری از کسسوی ارامنسسه
هدایت کرده ،به نانوائی خاچیک ارمنی ،که بهترین نان سفید شهر را می پخت ،وارد شد.
خاچیک ،که تازه از خمیر گیری آسوده گشته و به آماده سازی تنور مشغول بود ،با ورود هوشنگ،
دست از کار کشیده و گفت )) :برو و لختی دیگر باز گرد ،آتش تازه است و تنور آماده نیست ((.
هوشنگ ،کله پشمین از سر برگرفت و در میسان دو دسسست فشسسرد ،پسسس خاچیسسک ارمنسسی را گفسست» :
ترکان کیستند؟ فریاد سوار را نشنیدی؟ «.
خاچیک ،با صورتی سرخ و چشمانی نگران ،پاسسسخ داد » :آری شسسنیدم .مسسسیح بسسه فریادمسسان رسسسد!
اگر سوار راست بگوید ،همگان بیچاره شده ایم .اینان ،بیابانگردانی وحشی هستند کسسه از هسسر کجسسای
گذرند ،ویرانی و خون بر جای گذارند! دعا کن که این خبر فقط یک اشتباه باشد «.
*
اما ،خبر اشتباه نبود! بیشمار مردانی با کله و بالپوش پشمین و چهره هائی بر افروخته و سوخته،
با نیزه هائی کوتساه در دسست و خنجرهسائی سسرکج بسه میسان ،راه مراغسه را در پیسش داشستند و شساید
تاکنون از تبریز گذشته بودند.
سواری که این خبر شوم را بمیان کشیده بود ،محمسسد ،فرزنسسد عثمسسان بسسود ،از عربهسسای حنفسسی عسرب
محله! او سواری چابک بود که تحت فرماندهی داریوش پیشاهنگ ،فرماندۀ نگاهبانان شسسهر مراغسسه،
به حراست از شهر ،در برابر هجوم اقوام بیگانه و متجاوزان می پرداخت و بسسه جهسست مسساموریتی بسسه
شهر گنجه رفته بود...
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پس اسب خسته را به درختی بسته ،بسرعت راه آتشکدۀ » آذربانگ « را در پیش گرفت ،امسسا پیسسش
از آن ،پرویز پنیر فروش را ،که لحظه ای پیش ،دکان گشسسوده بسسود ،فراخوانسسد و وی را گفسست کسسه بسسه
مسجد کبود شود ،تا مفتی و پیران را ،به جهت مشورت ،به آتشکده بخواند.
در اندک مدتی ،شهر خفته ،صفیر بیداری کشید و پیران و ریش سسسپیدان و مسسردان جنگسسی شسسهر ،از
هر سسوی ،بجسانب » آذر بانسسگ « شسدند تسسا خطسر بسزرگ را بسسه چساره نشسینند .داریسسوش پیشساهنگ،
آنهنگام که چشم گشود و پیک را پذیرا گشت ،بیدرنگ سواری به تاجیک محله و آذرمحله و سواری
بسوی آشوریان و یهودیان روانه ساخت که » :بشتابید ! بی آنکه لحظه ای را واگذارید ،راه آتشکده
در پیش گیرید ،که جای درنگ نیست و خطر بسیار نزدیک است.« ...
...
ساعتی گذشت .خورشید ،همچون نواری زرین و درخشان ،از میان درختان سر به فلک کشسسیده ،در
رگهای شهر ،جاری گشت .مردان جوان و زنان و کودکان مراغه ای با چهره هائی گلگون و سپید و
چشمانی سبز و آبی و قهوه ای روشن و گیسوانی که همچون طل در زیر بسسرق آفتسساب مسسی درخشسسید،
در میدان اصلی شهر ،به انتظار بودند تا بزرگان را چه تصمیم آید.
...
و اما در آتشکدۀ »آذربانگ« ،آتش ،بیش از همیشه شعله می کشسسید .اکنسسون دیگسسراز تمسسامی شسسهر و
اطراف آن ،و از طرف تمامی طوایف و اصناف ،نمایندگانی حضسسور داشسستند .مسسردان و زنسسانی ،اغلسسب
کهنسسسال و میانسسسال از پارسسسیان آذری و تاجیکسسان و زرتشسستی هسسا و ارامنسسه و آسسسوریان و اقلیسست
مهاجران مسلمان و همچنین نانوایان و پارچه فروشان و فلزکاران و ...
***
و اما در دیگر سو ،ترکان صحرای قره قوم ،اکنون دروازه های تبریز را پشت سر گذاشته و کسسوی و
برزن را از جسد انباشته ،جوی خون به راه انداخته و به غارت بازار مشغول بودند .فرمانده ایشان،
گولی خان ،دستور داده بود که پس از درهم شکستن تبریز ،هیچ مردی نباید زنسسده بمانسد و زنسان را
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نیز پس از عیش و عشرت ،تحت الحفظ ،به بادکوبه بفرستند تا قوش خان ،سردار بسسزرگ ،در مسسورد
ایشان تصمیم بگیرد ،هزار سسسوار در تسسبریز بسساقی بماننسسد بجهسست حفسسظ قلع و امسسوال غنیمسستی ،مسسابقی
بسوی مراغه و قزوین ،راهی شوند...
*
داریوش پیشاهنگ ،با اجازه گرفتن از موبد بزرگ ،جمشید ،به بالی پلکان سنگی روبسسروی آتشسسگاه
رفته و نمایندگان مردم را به آرامش فراخواند .سپس چنین گفت هم ایشسسان را » :یسساران و بزرگسسان و
همشهریان گرامی! ساعتی پیش ،پیک ،ما را چنین آگه ساخت که؛ سپاهی عظیم از ترکان بیابسسانگرد،
دروازه های ایران را پست سر گذاشته ،پس از ویرانی گنجه و بساد کسسوبه ،بسسسوی تسسبریز روان گشسسته
اند و احتمال اکنون که ما گفتگو می کنیم ،تبریز را نیز به سرنوشت بادکوبه ،دچسار سساخته انسد .ایسن
جماعت را نه دانش و فرهنگ است ،نه تحمل و مدارا ،که تسسوان هسسم ایشسسان را بسسه گفتگسسو فراخوانسسد.
تنها راه ،ایستادگی است و بکار بردن درست عقل ،در چیرگی بر ایشان .من پیشنهاداتی دارم که مسسی
گویم ،آنگاه اگر مورد پذیرش قرار گرفت ،هم آنها را به اجرا می گذاریم.
یکم  -شهر را بسرعت تخلیه کسسرده ،زنسسان و کودکسسان و امسسوال و کتابهسسای کتابخسسانه بزرگمهسسر را بسسه
جهت قزوین روانه کنیم.
دوم  -رزمندگان آذری را بجهت معطل ساختن سپاه دشمن ،به سمت تبریز فرستاده ،تا هسسم ایشسسان را
با جنگ و گریز و شبیخون ،بلکه از ادامۀ راه ،پشیمان سازند.
سوم  -من و یارانم ،در اطراف شهر ،سنگر گرفته ،تا احیانا اگر ایشان به مراغه رسیدند ،تسسوانیم بسسه
درماندگی کشیم هم ایشان را.
چهارم  -جوانان ارمنی و تاجیک و سایرین نیز به غار کبوتران رفته ،تا در صورت شکست مسسا در
مراغه ،ایستادگی مجدد را سازمان دهند.
اینها پیشنهادات من بود .تا شما را چه نظر باشد .بنده درانتظارم ((.
*
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داریوش از پلکان پائین آمد و موبد بزرگ ،بجای وی ،بسر فسراز ایسسستاد و بزرگسسان شسهر را اینچنیسن
خطاب قرار داد:
» درود شما را ،که پاسداران سرزمین مهر و دانش هسسستید .راسسستی را هسسم اینسسستکه همسساره نسسبردی
ست روشنائی را ،هم با تاریکی .پس باید یاری کرد راستی را ،تا روشنائی پایدار بمانسسد و بیسسافروزد
زندگانی را ،به نیکبختی و شادما نی.
سپاس می گوئیم داریوش پیشاهنگ را ،که پیشنهاداتی خردمندانه بود .مسسن پذیرنسسده ام هسسم آنسسان را،
شما را نیز اگر پذیرش است ،از جای برخیزید! ((.
تقریبا همه ،همزمان از جای بخاستند...
پس بسرعت ،هر کس بسوی کار خویش شد ...و شهر بجنب و جوشی عجیب فتاد.
مردمان را اشک به چشمان بود و رزمندگان آذری به راه ،تا تاریکی را به رزم سرنوشسست بخواننسسد
با تیغ بران روشنائی.
...
چهار روز گذشت .اما سپاه ترکان به مراغه نرسید! هوشسنگ چوپسان کسه حاضسر نشسده بسود شسهر را
ترک گوید ،اینک خنجری به میان داشته ،به خدمت داریوش ،کمر بسته بود .پس نگران و مضسسطرب
و خسته از انتظار و پاسبانی ،به مکان فرماندهی داریوش شد تا بپرسد سرانجام کار را.
داریوش بزرگ ،که خود نیز مشتاقانه به انتظار خبرهای تازه بسود ،اشسستیاق هوشسسنگ را بسه آگسساهی،
بخوبی می فهمید ،پس وی را گفت » :هسان ،هوشسنگ! سسر بلنسسد گیسر کسسه زنسان همسسوطن ارمنسی ات،
حاضر به رفتن بسوی قزوین نگشته اند و اکنون با یاری رزمندگان آذری ،ترکان خونخسسوار را در ده
فرسنگی تبریز و آستانۀ شسسهر آذریسسن ،بسسه درمانسسدگی کشسسانده انسسد .اگسسر ایسسستادگی ایشسسان ادامسسه یابسسد،
بزودی دیلیمیان و خراسانیان بدینجا خواهند رسید و آنگاه نبردی بزرگ و سرنوشت سساز در خواهسسد
گرفت .ما آگه شده ایم که ترکان را ،عزم هم اینستکه از سوئی بجانب توس بتازنسسد ،وز سسسوی دیگسسر
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به سیستان .ما تا می توانیم باید ایشان را در آذرآبادگان زمینگیسسر کنیسسم ،مسسا بایسسد تسسا آخریسسن نفسسر ایسسن
ترکتازی را با مشت آهنین پاسخگو باشیم ،می فهمی هوشنگ!.(( ...
*
روزها و شبها از پی هم گذشت .بخشی از دیلیمان به مراغه رسیدند و بخش بزرگسستر در دشسست مغسسان
به انتظار نشستند ،اما پیش از آن ،حسستی یکنفسسر از رزمنسسدگان آذری و شسسیرزنان ارمنسی ،در دشسستهای
زرین آذرآبادگان ،زنده نماند...
گسولی خسان ،کسه هرگسز انتظسار چنیسن مقساومتی را از پارسسیان آذری نداشست ،فرمسان داد کسه )) :از
مراغه به بعد ،مردمان آذری را در هر کجا یافتید ،گسسردن بزنیسسد! از ایسسن طسسایفه اسسسیر نمسسی خسسواهیم.
همه را بکشید! ((.
چون این خبر به مراغه و زنگان و قزوین رسید  ،مردمان یکصدا هم پیمان شدند تا خاک آذرآبادگان
را قتلگاه ترکان وحشی کنند .اینچنین شد که گولی خان ،اگر چه با کشته های بسیار به مراغسسه شسد،
اما هرگز نتوانست بدین شهر ،جای خسسوش کنسسد ،مگسسر اینکسسه نوادگسسان او ،خسسویش را ایرانسی و آذری
خواندند و خود را از تخمۀ ساسا نی دانستند!!!

)  :( 1افرازه رود ،یا ،آتش رود ،نام قدیم شهر مراغه ،درآذرآبادگان است.
20-10-1386
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واپسین شام اسکندر!

باد سرد ،خاک را درهم پیچید و پیققش تققاخت .اسققکندر از اسققب نگققون شققد ،تققا زمیققن را خنققده بققر لققب
نشیند ،از تسلط حقیقت بر واقعیت!...
مردان نیزه به دست ،نیزه و اسب ،رها ساخته ،به پیش تاخته ،بر آستان رهبر خویش زانققو زده ،سققر
در میان گرفته ،افسرده در سکوت ،هم آوا با افول بخت سرور خویش گشتند!
روشنک ،سربازان را به کنار خوانده ،خود به پیش راند .پس زلف بر سینه آویخققت و دسققت بققر کمققر،
خورشید را به پشت سر نهاده ،تا اسکندر ،چشم تواند گشاید ،روی ماه را.
آنی گذشت .چشم ها ،سخن در هم بافتند .رکسانا ) روشنک ( ،دست به سوی چادر سپید برافراشته بققر
تپه گرفت ،تا افسران و سربازان ،پیکر نیمه جان و بیمار اسکندر ،بدانجا برند .خود نیز به اسب شد و
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تققا فققراز تپققه ،نفققس بققه جققا ننهققاد .آنگققه درون شققد و نگاهبانققان را دسققتور داد تققا پققس از خوابانققدن
پیشوایشان ،هیچکس را اجازت ندهند به ورود ،مگر به اذن او.
بابل را سکوت مطلق فرا گرفته بود...
اسکندر را ،روی کبود و پر آشوب ،دیدگان فسرده و ،رخسار ،پژمرده بود .صققدای نفسققهای ممتققدش،
روان را می آزرد .آنک ،هیچ اثری از اعتماد بنفس مردی که خواری خویش را ،در پققس ِ تیققغ ،پنهققان
داشته بود ،به چشم نمی خورد .پس ،روشنک را فرا خواند ،با آوائی ،که گوئی از دراز راهققی بگققوش
می رسد .روشنک به بالین اش ،استاده شد .آنگه ،نفس عمیق کققرد و سقخن بریقده رانققد کقه » :زمقان
چگونه است اکنون؟ «.
روشنک ،ابروان ،کمانی کرد و گفت » :خورشید ،سر به بالین می بققرد ،تققا ایققام ورق خققورد ،مردمققان
را .همه چیز در احتضار است .کوهها خاموش انقد .جقاده هقا آرام گرفتقه انققد .درختقان بقه خقواب مقی
شوند ،و کودکان ،چشمان اشک آلود ،بر هم می نهند ،تقا از پققس ِ آرام گرفتقن شمشققیر اسقکندر ،آنقان
نیز ،به روزی دیگر امیدوار شوند.« ...
اسکندر ،بر بستر غلتید و دیدگان تر کرد و روی به فرشتۀ خود گفت )) :هان! رکسانا؟ چه می گققوئی
مرا؟ تو یکنفر مرا فریب ده! بگذار تصور کنم ،حداقل ،کودکان ،از دست سکندر ،آرامققش داشققته انققد،
و این هیول ،خوابشان آشفته نساخته است.(( ...
 چگونه سکندر؟ چگونه؟ تو خود ،گلوی مادر را در برابر چشققم فرزنققد دریققدی و خققون گققرم وی رانوشیدی! پدر را در برابر پسر ،مثله کردی ،خواهر را در برابر برادر ،به سربازان سپردی تا خوارش
سازند ،...اکنون در بستر مرگ ،مرا ،طلب آرامش می کنی؟
 می دانم روشنک ،می دانم! زئوس ،مرا جز این نیاموخت! مرا تیغ بقه کقف نهقاد تقا بقر زمیقن حکقمرانم ،آنچنان که او در آسمان حکم می راند! اما مرگ؛ روشنک!! امققا مققرگ ،روشققنک! زئوس هرگققز
مرا سخن از پایان نگفت .آیا او آگاه بود و مرا آگاه نساخت؟
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 البته آنکس که از رویا فرمان می برد ،و بر آب ،خشت می نهقد ،جقز اینقش سقرانجام نیسقت! کقدامزئوس؟ کدام خدای خدایان؟ آنان که ترا چنین می خواسققتند ،تققرا چنیققن پروراندنققد ،آنگققونه کققه مققن را

پدرانم و مادرانم چنین پروراندند! راستی ،دین من است ،آئین مققن اسققت ،اهققورای مققن اسققت،
صدای من است ،آرزوی من است و هستۀ هستی من است .اینرا نیاکانم در من بققه امققانت
گذاشتند ،اما تو سکندر! ترا که هنگام زاده شدن ،بقا بچققه گرگققی برابققر بقودی ،بققه عقرش رسققاندند و
دست خقدای خقدایان را در دسقتت نهادنقد ،تقا بپنقداری ،کقه چیقزی جقدای از دیگرانقی ،و بقر آنقانی ،و
صاحب زندگان و مردگانی! اینچنین بود کققه تقرا ز عمقر ِ کققوته ،آگقاه نسققاختند ،تققا در سققفاهت ،سقمند
خویش برانی ،بی آنکه سمند عمر را بنگری ،که تیزتر از تو ،به پیش می تازد...
 نه،نه،نه! زخمم مزن! مقرا مجقازات خقواری در برابقر مقرگ ،بقس اسقت! نمقک پقاش ِ زخقم علجناپذیرم مباش! مرا مرهم زخققم نققادانی بققاش ،...مگققر نققه اینسققتکه کققردار نیققک ،پیشققۀ شماسققت ،پققس
چگونه است که ای ایرانی! تو از من دریغ میداری ،اینهمه سخاوت فلسفه را ،در معنای زندگی؟.
 بسیار خوب! مرا همین خشوع و خضوع و فروتنی در برابر اندیشۀ سترگ پیامبر راستی و مهر ودرستی بس است! اگرچه بسیار دیر است .تو خود دانی به چه قیمت ،اکنون بر بستر ناتوانی ،زبان بققه
اعتراف گشوده ای؟
 آری دانم ،دانم ،...مرا شمشیر بران ،راهگشا بود ،آنچنانکه اسبهای من ،نه بر خاک ،که بققر پشققتههای گوشت و خون انسان می تاختند و از شهرهای آباد ،ویرانه های بر باد ،مققی سققاختند .نگققاه مققن،
جاودانگی را نه در لبخند کودکی ،یا شقادی مققادری ،یققا رضققایت پققدری ،...بلکققه در سققیطرۀ سقکوت و
پذیرش برده وار و همیشگی آدمیان ،می جست .حال التماس می کنم روشققنک! از چققادر بققرون شققو و
جانشینان و افسرانم را بگوی ،تا سکندر ببینند و ،بر حال خویش بگریند...
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 بس است ای مرد! بققس اسققت ...خریققدن ترحققم از گققذر تحقیققر خققویش؟ همچققون آدم نزیسققتی ،پققسهمچون آدمی بمیر! شمشیر از نیام برکش و بر من بتاز ،تا در دم ،هلکت سازم ،بلکه آیندگان نگوینققد
اسکندر ،همچون بزدلی حقیر ،بر تخت ،بمرد!
 هرگز ،هرگز ،دیگر هرگز نه تیغ از نیام خواهم کشید ،نه گرد مرگ ،بر هیچ سرائی ،خواهم پاشققید!بگذار در خواری بمیرم و مهر ذلت ابدی بققر پیشققانی ام خققورد ،امققا دیگققر هیققچ چشققمی ،بققرق تیغققم را
نبیند ،...روشنک! مرا دیگر توان بر پای ایستادن نیست .گوئی بر پشت پققردۀ چققادر ،خققدای مققرگ ،در
انتظار است .برو و پرده بگشای ،بگذار برای آخرین بار ،غروب را نظاره کنم ...به یققارانم بگققوی کققه

اسکندر ،داستان انسققانی پسققت و فرومققایه بققود ،کققه حقققارت خققویش را ،قققدرت
پنداشت ،و جان بی ارزشش را ،بدین بیراه گذاشت...
رکسانا بسوی پرده چادر رفت .آنرا بکناری زد .فروغ خورشید ،با شتاب ،فضای پر غبار درون چادر
را ،منور ساخت ،و اسکندر را ،رخسار ،روشن شد ،به رقص حیققات ،در فضققای ممققات .پققس چشققم تققا
نیمه ،گشود.
در بیرون چادر ،امیران سپاه خویش را مقی دیقد و مقی شقنید در همهمقه .آنقان را ،جقدل ،بقر سقر تیقغ
اسکندر بود :چه کسی از فرزندان مقدونیه ،این شمشیر فرو افتاده را در دست خواهد گرفت؟...
اسکندر فریاد زد )) :این تیغ را بر خققاک پققاک پققارس مگذاریققد! کققه اگققر جققز ایققن کنیققد ،نفریققن ابققدی

نیکترین مردمان زمیققن را برایققم خواهیققد خریققد .مققرا و شمشققیرم را بققه خققانه بققاز گردانیققد .بگذارید
زئوس بفهمد که ایران ،سرزمین اندیشه را ،با تیغ ،نتوان مسخر ساخت.(( ...
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نیشابور ،همچنان خاموش است!

شهر در سکوتی هراس انگیز فروغلتیده بود .جهان ،چنان وارونه می نمود که گوئی آسمان ز خسسون
مردم نیشابور ،رنگین است و زمین ،نگین فیروزه فام آغشته در سرشک .خورشید ،از بام شهر فرو
نمی فتاد و دل ز معشوقه نمی ستاد ،تا وین غروب را ،یادها به یادگار بماند ،و دردها بیشمار...

تنها یک مرد ،به شهر مانده بود و سرود رفتن نخوانده بود و تو گوئی به دریائی طوفانی ،قایقی بر
موج بلند زمان ایستاده ،حکایت وحشت را به سخره گرفته بود...
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چهار سردار ،با نیزه ای در کنار ،عطار ِ پیر ِ نیشابور را به میان داشتند ،و پرسشگر چشمهایشسسان؛
» این پیر را چه جسارتی ست ،که دیده برق نیزه مان ،لیک بجای مانده ،همچون سنگی بسسی زبسسان؟!
«.
زخود بیخود اما ،عطار به اندیشه بود عشق را ،و مهر را ،و انسان را...
پس سردار مغول ،پشت به خورشید ،و روی در روی پیر ایستاد ،و وی را سخن ،چنین برآشفت» :
هان! نگاه کن! مرا بنگر و هیبتم را ،سر به خاک بسای تا ترا آزادی ببخشسسم .اکنسسون مسسن ،باتوخسسان!
خدایگان شهر توام .التماس کن سگ پیر! برای جانت چانه بزن ،زار بزن ،ناله کن.« ...

،
آنگه ،دستان بر کمر نهاد و منتظر ماند ،در آنحال که دیگسسر سسسرداران را خنسسدۀ مسسستانه در هسسوا مسسی
غلتید.
دریغا ز یک کلم ،...عطار را تو گوئی نه گوشی بود ،نه چشمی ،نه زبانی ...
باُتو خان ،دست به پشت نهاد و بر گرد پیر مستان شهر عشق ،به گردش آمد .وانگه سخن را ادامه
گرفت » :ای ابله! اگر سنگ هم بودی ،در برابر تیغ به سخن آمدی! ترا آیا زبانی نیست؟ «.
عطار ،دیدگان دریائی خود را ز ساحل سسکوت برگرفست و لبسان خشسک را بسه خنسده بساز نشساند .پسس
سردار را سخن آهسته راند » :تو چیستی؟ «.
سردار ،بر جا استوار گشت و گفت » :من! باُتو خان ،فرزند اولن خان هستم «.
 نگفتم کیستی؟ گفتم چیستی؟ یعنی چه؟ چه یعنی چه؟ یعنی چه چیستی؟ مگر من سنگم که می گوئی چیستی؟ ) با پوزخند.( ... چه بسیارند مسافران این بیکران ،که از سنگ کمترند!62

 -و چه بسیارند زبان درازانی که در دل خاک خفته اند.

...
باتوخان را قهقهه بر آسمان شد و خندۀ همراهان را همراهی آمد .از دور سوارانی نزدیسسک شسسدند و
در نزدیکی باتوخان ،پا بر زمین نهادند.
آفتاب بی فروغ تر می شد .باد گسرم ،خسساک را مسی نسواخت .آوای سسنگین طبسل ،ممتسسد و بفاصسسله ،از
دوردستهای دامنۀ بینالود بگوش می رسید.
سربازی تازه از راه رسیده ،به باتوخان نزدیک شد ،و در گوش وی سخنی نهاد .باتوخان ،پنجه در
ریش کم پشت خویش افکند و به اندیشه شد .پس گامی به پیش و پسسس نهساد .آنگسه ،سسسرباز را پیسش
خواند و گفت » :کتابها را بسوزانید .سکه ها را بیاورید .زنده ها را ،اگر کسی مانده ،بکشید .بنسسائی
نباید بر پا باشد ،اگر نمی توانید ویران کنیسسد ،بسسه آتسسش بکشسسید .اجسسساد را بسسه رودخسسانه بیاندازیسسد تسسا
فراریان را ،آبی قابل نوشیدن ،در اختیار نباشد .بروید! «.
عطار ،چشم بر قامت باُتو خان دوخته بود .باتو خان ،نگاهش را به وی بگرداند .پس او را گفسست» :
هان! به چه می اندیشی پیر خرفت! مرا صبر زیاد نیست .زیادی عمر کرده ای ،وجودت دیگر بکسسار
ناید .اگر پایم نبوسی ،نیزه ای ترا به زمین خواهد دوخت .می دانم که پیری و پیران را ،زندگی ،بسسس
عزیز است و ذی قیمت ،پس بیارزد به یک زاری و کمی خواری! «.
عطار را این سخنان ،سنگین آمد ،و دستان ،به لرزه نشست .پس ،دست راسسست را بسسسوی باتوخسسان
بگرفت و آوای حقارت را چنین پاسخ راند » :مرگ ،هم برای توست ،هم بسسرای مسسن! تسسن نیسسز بخسساک
خواهد شد ،هم تن تو ،هم تن من! قدرت نیز به باد خواهد رفت ،هم قدرت تو ،هم توان مسسن! پسسس بسسر
چه بخواهیم آویخت ،که ماندگاری ،جز بر یاد نیک نباشد ،و نیکی را با ذلسست ،همخسسوانی نباشسسد .مسسرا
آفتاب عمر بر بام است ،اگر حتی مرا هزاران سال عمر نیز در راه بود ،ناچیزی چون ترا ،به خواری
خویش ،شادمان نمی ساختم.« ...

63

باتوخان را خون به چهره دوید .افسسق بسسه سسسرخی نشسسست .سسسرداری نیسسزه را بسر فسسراز گسسردن عطسسار
راست کرد .اما باتوخان ،دست بر سینه اش نهاد و گفت » :نه! هنسسوز نسسه! بسسا ایسسن مسسرد ،هنسسوز مسرا
پرسش است « .آنگاه ،جنگجوئی را به پیش خواند و دستور اتراق داد .جنگجسسوئی دیگسسر را فرمسسان
داد تسا آب بیسساورد بسسرای وضسسو! آنگسساه بسه عطسسار گفسست » :نمساز را اول وقست خسسوش اسست .مسن تسازه
مسلمانم! دین پدران را ترک گفته ام .خدائی تازه دارم .خسسدائی کسسه گفتسسه اسسست اگسسر در راه او بکشسسم،
علوه بر اینکه اشکالی ندارد ،که ثواب هم دارد! بنا بر این نمازم را کسسه خوانسسدم ،تسسرا در راه او مسسی
کشم «.
عطار را لبخندی به لب نشست .ریش بلندش را دستی کشید و گفت » :تو اول باید آدم شسسوی ،سسسپس
صاحب خدای شوی! وگرنه ،خدای هم ترا بکار ناید ،و نماز نیز نشاید ،و جهاد نیز نباید .آدمیت هسسم
نه به قدرت است ،نه به زر است و زیور است ،نه به جامه و مقام و شمشیر دو دم اسست .بسه عشسق
است و به مهر است .به عدالت است و سخاوت است .به نشساندن لبخنسد بسر لبسان اسست ،نسه گریانسدن
دیدگان .به مرهم زخم دیگران بودن است نه مایۀ رنج و عذاب مردمان.« ...
-

بس کن دیگر ،بس کن! این سخنان را کس به بازار نخرد! آنچه بر زبان می رانی ،بسسه

لبه و ناله بیشتر می ماند ،و هم نیز ،فسانه! اصل تو کیستی که اینگونه خود فریب ،بزرگ
می بافی؟
-

من عطارم .در بازار ،مردم را دوای دهم ،و در بیابان ،معنا! شغلم ،فروش عشق است

و کارم ،سرایش شعر و شعور.
-

و اما من! پس نگاه کن! هم می توانم جان دادن و هم جان ستاندن! خواسستم پیسری ات

را بر تو ببخشایم ،لیک چون زبان ،دراز داشتی ،اکنون کاری کنم ،که تنها خدای توانسسد کسسرد.
دیگر آبم نیاز نیست ،با خون تو وضوی خواهم ساخت...

،
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دست راست باتوخان به هوای رفت ،و فسرود آمسسد .پسسس نیسزه ،از پسائین گسسردن فسرو برفسست ،و از
سینه برون نشست .خورشید ،ز خجلت ،دیسسدگان ببسسست .نیشسسابور خسساموش شسسد .صسسدای آهسسی بسسر
امواج نسیم غروبگاهی نشست.
قرنها آمد و رفت ،لیک نیشابور همچنان خاموش است...

***
بیست و پنجم فروردین ماه هزار و سیصد و هشتاد و نه خیامی

نبرد پارسه

سحرگاه نزدیک بود .نسیم شمال ،وزیدن داشت .درختان ،شبنم می تکاندند ،تا خاک را ،عطر زنسسدگی
برخیزد .آخرین شهابها ،شتابان ،میهمان زمین می شدند .آوای کوکوی قمریسسان ،لحظسسه هسسای بهسساری
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را ،با آوای چشمه ها ،هم آوا می ساخت ...کودکان در خواب بودنسسد ،مسسادران ،آرام! مسسردان ،پسسای در
رکاب ،دختران ،لباس رزم بر تن ،چشم بر فرمان خورشید تنگۀ پارس داشتند...

،
آریوبرزن ،شولی به دور خویش پیچیده ،بر صسسخره ای روی بسسه تنگسسه نشسسسته ،راه بسساریکه را مسسی
پائید .در اندیشه بود؛ » صلح چیست؟ سپاهی بزرگ همچسسو تنسسدر فسسرود مسسی آیسسد .اسسسکندر ،سسسفیه و
کینه جو و جنایتکار است .اگر پیروز شود ،زنان و فرزندانمان را نابود خواهد کرد و مردانمان را به
بردگی خواهد گرفت و خانه و کاشانه مان را ویران خواهد ساخت ...چه باید کرد؟ «.
سمند اندیشه ،دشتهای ذهن سردار بزرگ ایرانزمیسسن را ،در مسسی نوردیسسد .اینسسک او بسسود و مسسسئولیتی
سنگین ،که باید کامل ،به انجام می رسید .سربازانی اندک در اختیار داشت و کاری بسسزرگ در پیسسش.
خوب می دانست که این رزم را پیروزی ،به فرجام ،نیسست ،امسا او ،پیسروزی را نسه فقسط در شکسست
دشمن ،بلکه در غلبۀ دلوری بر پستی مسسی دانسسست ،پسسس آرتسسا ،دخسستر جسسوان و رعنسسا ،کسسه فرمانسسدهی
گروه زبدگان را بعهده داشت ،به خویش خواند ،و سر ،در مشورت نهاد » :هان! آرتسسای بسسزرگ ،ای
شیرزن سرزمین پارس ،ای افتخار ایرانزمین ،با ما بگوی چه در سر داری؟ «.
آرتا ،شمشیر از نیام بر کشید .زانو زد و گفت » :آریوبرزن را امیسسدواریم فرزنسسدانی شایسسسته باشسسیم.
اگر پیشتازان اسکندر را در تنگسۀ پسسارس متوقسف سسسازید ،مسن و یسسارانم ،همچسسون آذرخسش ،از میانسۀ
لشگر ،بر ایشان خواهیم تاخت .مهم اینستکه آنان نتوانند از تنگه بگذرند «.
آریوبرزن از جای بخاسسست .پسسس گسسامی بسسه پیسسش نهسساد و بوسسسه بسر پیشسسانی آرتسا نهسساد .آنگسساه امسسواج
سرشک را ز دیدگان سترد .شانه هسسای آرتسسا را در دسسست گرفسست و وی را از زمیسسن بسسه فسسراز خوانسسد.
سپس در چشمهای درشت و کشیدۀ او خیره شسسد و لسسب بسسه سسسخن بسساز نهسساد » :اهسسورامزدا ،نگاهبسسان
زنان و دختران شیر دل این سرزمین مقدس باد! ترا پیمان می بندم کسسه ننسسگ را بسسر پیشسسانی اسسسکندر
بگذارم! مطمئن بساش هسر آنچسسه داریسسم ،در میسسان مسی گسذاریم .اینجسا سسرزمین مهسر و عشسسق اسست و
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عاشقان آن ،بیشمار .ایمان دارم که شعله های آتش مهر ،هرگسسز ،بسسدین سسسرزمین ،خاموشسسی نخواهسسد
گرفت .اسکندرها به این سرزمین آمده اند و خواهند آمد ،اما این ایران است که برقرار خواهسسد مانسسد.
برو فرزندم! و بدان که قلبهای مردمان ،در همۀ دوران ،سرای خوشنامی تو خواهد بود.« ...

*
خورشید شرق ،از پشت نرگسهای بهاری ،و آوای ترنم صبحگاهی ،بر آمد .نعسرۀ شسیرهای سسرزمین
پارس ،دیوارۀ کوههای رسیده به سقف آسمان را بلرزاند .از جائی نامشخص ،صدای چرخهای ارابه
و سم اسبان بیشمار ،بگوش رسید .سواری به فراز صخره ای بلند ،که جایگاه فرمانده بزرگ بود،
رسید و در حالیکه نفس اش بسختی بر می آمد ،ندا داد که » :پیشوای من! دشمن بسسه تنگسسه نزدیسسک
می شود! «.
آریوبرزن ،سوار را گفت کسه بسه جایگسساه خسویش بسسازگردد .سسسپس دو فرمانسدۀ خسسود را فسرا خوانسد و
ایشان را فرمان داد تا به محض ورود لشکر دشمن ،تکه سنگهای بزرک را از فراز پرتگاه به پائین
بغلتانند و آنگاه ،گوی های پارچه ای آغشته به قیر را آتش زده ،در پی ،روان سسسازند .خسسود نیسسز بسسر
اسب شد ،تا پس از توقف دشمن در تنگه ،بر پیش قراولن ایشان ،بتازد.

*

هیاهوی بیشمار سربازان اسکندر ،محیط کوهسسستان را در بسسر گرفتسسه بسسود .پیسساده نظسسام آنهسسا در پیسسش
حرکت می کرد ،و در پسس ایشسان ،سسربازانی ادوات جنگسسی را حمسسل مسی کردنسسد ،و سسسواره نظسسام ،در
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فاصله ای دورتر ،در دسته های چند صد نفره و ردیف سه نفره با یک پیشاهنگ ،به حرکت در آمسسده
بودند.
آریو برزن ،فرماندهان را گفت که بگذارند تا پیش قراولن از تنگه بگذرنسد و سسپس راه را بسر پیساده
نظام ببندند.
سی نفر پیش قراول ،بسرعت و با اسبهای تیسسزرو ،از تنگسسه گذشسستند .دسسستور فروریختسسن سسسنگها از
فراز صخره ها ،توسط شیپورچی ،صادر شد .فرماندهان سسسپاه اسسکندر ،سسر در گسسم و بسا تعجسب ،بسه
اینسو و آنسو نگریستند .پیاده نظام ایشان ،در نیمه راه تنگه بود که فریادها به هوا برخاست .غرش
برخورد سنگهای بزرگ با صخره ها ،همراه با گویهای آتشین دود آلود ،سپاه اسسسکندر را وحشسستزده
ساخت .آرایش پیاده نظام بهم ریخت .سواره نظسام متوقسف شسد .در دوردسست ،فرمانسدهان ارشسد ،بسه
عقب باز گشتند تا اسکندر را از آنچه پیش آمده بود ،با خبر سازند .نیروهسای آرتسا ،فرمانسدۀ بسزرگ،
از دو سوی شیب تنگه به پائین سرازیر شدند تا ارتباط پیاده نظام و سواره نظام را قطع کنند .صدای
فریاد سربازان اسکندر ،با شیهۀ اسبان وحشتزده ،در هم می آمیخت و فضای خون آلسسود و دود آلسسود
تنگه را ،خبر از فسساجعه ای بسسرای سسسپاه اسسسکندر ،مسسی داد .آریسسوبرزن ،بسسا پنجسساه سسسوار ،بسسه اسسستقبال
پیشقراولن رفتند .صد و پنجاه سوار نیز مسسأموریت یسسافته بودنسسد تسسا بسسه قلسسب سسسواره نظسسام اسسسکندر
بتازند.
هنگامیکه دیده بانان هنگ آریوبرزن ،ورود آرتا و یارانش را به صحنۀ نبرد مشاهده کردند ،دستور
توقف عملیات بسسستن تنگسسه را صسادر کردنسسد .اینسسک ،ایسسن آرتسای دلور ،و شسسیرزنان سسسرزمین پسسارس
بودند ،که با تیغ های آخته ،بمیان پیاده نظام در تنگه گیر افتاده ،می تاختند...
آریوبرزن و یارانش ،در اندک زمانی ،توانستند پیش قراولن لشکر اسکندر را در پیشسساروی تنگسسه،
از پای در آورنسسد .آنگسساه ،فرمانسسدۀ رزم آوران ایسسران ،آریسسوبرزن ،تعسسدادی از یسساران را در محسسل بسساقی
گذارد و خود و بقیۀ سربازان ،بسوی دشتهای زرین پارسه تاختند ،تا خویش را به اسسسکندر رسسسانند.
آریوبرزن در آخرین کلم ،یاران باقیمانسسده در شسسمال تنگسسه را چنیسسن گفسست » :اینجسسا مقسساومت کنیسسد تسسا
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نیروهای بر فراز کوه و دیده بانان به شما بپیوندند .تا یکنفر از شما زنده است سربازان دشمن نبایسد
از این تنگه بگذرند.« ...

*

و اما باده گساری ِ سردار مغرور مقدونیه را ،پیغام پیک ،پایان داد .اسکندر ،بر آشفته و خشسسمگین،
فرماندهان ارشد خویش را فرا خواند ،و ایشان را به گسیل نیروهای بیشتر ،به صسسحنۀ نسسبرد ،فرمسسان
داد .اینک او با خود می اندیشید » :شکست؟ آنهسسم اکنسسون؟ چگسسونه ممکسسن اسسست ،هنسسوز هسسم کسسسانی
باقیمانده باشند؟ تو گوئی در این سرزمین ،بجای گندم ،از خاک ،سرباز می روید! هیچگاه گمان نمسسی
کردم از کشتن خسته شوم ،اما اینها مرا خسته کرده اند .« ...پس ،پیک را مجسددأ بسه خسود خوانسد و
نام فرماندۀ رزم آوران ایرانی را از وی بپرسید .پیک پاسخ داد » :جاسوسان ما تنها در این منطقسسه،
یک نام را شنیده اند ،آنهم سرداری بزرگ از پارسسیان اسست بنسام آریسسوبرزن « .اسسسکندر بفکسر شسسد.
آریوبرزن؟

*

ساعاتی چند گذشت .فرماندهان سپاه اسکندر ،پس از پیسسک ،بسسه اردوگسساه رسسسیدند و وی را گفتنسسد کسسه
سربازان در تنگۀ پارس متوقف شده اند .اسکندر ،خشمگین ،ایشان را نکسسوهش کسسرد ،از بسسرای رهسسا
ساختن لشکر .پس ،زبده ترین افسران خویش را ،بجهت مشورت ،فراخواند ،و نظسسرات ایشسسان را در
سکوت ،گوش فرا داد .آنگاه از میان پیشنهادات ،دو دیدگاه را پذیرفت ،و به جهت اجرا ،هسسم آنهسسا را
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ابلغ کرد ؛ یکم اینکه برای گذر از تنگۀ پارس ،زنان و کودکان ایرانی به اسارت گرفتسه شسده را در
جلوی سپاهیان به حرکت در آورند ،تسا رزمنسدگان ایرانسی مجبسور شسوند از تهساجم بسه گسذرگاه ،دسست
بردارند ،و سپاه ،به راحتی بتواند بسوی شهر پارسه بتازد .دوم اینکه با محاصرۀ کوهها ،آریوبرزن
را بسسدام اندازنسسد ،یسسا اینکسسه وی را مجبسسور سسسازند فقسسط در دشسست پارسسسه بسسه نسسبرد وارد شسسود ،کسسه در
آنصورت ،بدلیل تفوق نیرو و تعداد بیشتر سرباز ،وی را شکست خواهند داد.

*

اینک ،خورشید ،رخشانتر از همیشسسه ،بسر فسراز ایرانزمیسسن مسسی درخشسسید .آریسوبرزن ،پسس از نسسبردی
سخت و تحمیل شکست بر سپاهیان اسکندر ،حلقۀ محاصرۀ کوهها را شکسته و بسوی شسسهر پارسسسه
روان بود .نزدیک به پانصد رزمندۀ باقیمانده ،وی را همراهی می کردند .هنوز ساعاتی چند تا دشسست
پارسسسه ،راه مانسسده بسسود .پسسس در کنسسار رودخانسسۀ آرتمیسسس ،نیروهسسای خسسویش را فرمسسان اتسسراق داد و،
یوتاپ ،خواهر جنگجوی خویش را فرا خواند ،تا آرایش جدید صحنۀ نبرد را بسسا وی در میسسان گسسذارد.
یوتاپ ،همچون برادر خویش ،آریوبرزن ،بلند قد ،سبزه روی ،با دیدگانی سبز رنسسگ و ابروانسسی بهسسم
پیوسته بود .آنهنگام که از اسب فرو شد ،برادر را در آغوش کشید و وی را آفرین گفت.
آریوبرزن ،وی را چنین آواز داد که » :اینک نمی دانم آرتا در چه موقعیتی است .امیدوارم که هنوز
زنده باشد .او نیاز به نیروی کمکی دارد .دویسسست تسسن از مسسا بایسسد راه بازگشسست بسسه تنگسسه را در پیسسش
گیرند و سیصد تن باقیمانده ،همراه من به پارسه خواهند تاخت .دویست رزمندۀ مرد را انتخاب ،و با
شتاب ،بیاری آرتای بزرگ رو! شباهنگام ،بوسیلۀ پیکی ،مرا از وقایع تنگه باخبر کسسن .مسسن آنهنگسسام
در کنار نیایشگاه زرتشت خواهم بود .اگر تا سحرگاه از تو پیکی نرسید ،من بسسه همسسراه زنسسان هنسسگ
خود ،به قلب سپاه اسکندر خواهم تاخت .خواهرم! بدان کسسه نسسبرد امسسروز مسسا ،درس بسسزرگ فرزنسسدان
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فردای ایرانزمین خواهد بود .بگذار درفش کاویان را خونین ببینند ،اما افتاده نبینند! نیروی روشنائی
و راستی ،پشتیبان تو باد.« ...
یوتاپ را ،دیدگان ،پر آب شد .روی برادر را به آتش بوسه ،نیرو و زندگی بخشید ،و او را با نگساهی
دریائی ،از فراز اسبی سپید ،بدرود گفت.

،

آریوبرزن ،سیصد رزمندۀ خویش را در کنار رودخانۀ آرتمیس ،گرد آورد .آنگاه ،بسوی تخته سسسنگی
شد ،و بر فراز آن ،قامت راست کرد .زره از تن بر گرفت ،و شسسولی و کلهخسسود ،بسسر زمیسسن افکنسسد.
پاپوش از پای در آورد و به کناری نهاد ،و تیر و کمان ،به پشت آویخت ،و شمشیر از نیام بر کشید
و بسوی آسمان گرفت .پس چنین خطاب قسرار داد ،رزم آورانسی را ،کسه اکسثر آنهسسا ،دخستران جسسوان و
زیباروی و ورزیدۀ اقوامی از چهار گوشۀ ایران بزرگ بودند » :هان ،شما فرزندان ایرانزمین! دفاع
از ایسسن سسسرزمین مقسسدس ،دفسساع از راسسستی ،درسسستی ،انسسسانیت و اندیشسسۀ نیکوسسست .دفسساع از پسساکی و
روشنائی ،در برابر پلشتی و تاریکی ست .دفاع از میسسراث کسسوروش بسسزرگ ،یعنسسی احسسترام بسسه انسسسان
است .اینجا سرزمین آزادی است ،و اینان که بدین سرزمین تاخته انسسد ،دشسسمنان انسسسان و آزادی انسسد.
من اکنون ،زره ،کلهخود و پاپوش از خویش بر گرفتم ،تا نشان دهم که ،پیشاپیش به استقبال مسسرگ
می روم ،و زندگی را ،بقیمت اشغال سرزمینم ،و اسارت هم میهنانم ،نمی پذیرم .شما نیز چنیسسن کنیسسد
تا دشمن را آگه کنید از معنای عشق بسه میهسن ،عشسق بسه انسسان و عشسق بسه آزادی! اکنسون بسسوی
پارسه می شتابیم و دشتهای این سرزمین را با خون خویش ،آبیاری می کنیم .ما می میریم ،تا ایران
زنده بماند .ما می میریم ،تا ایرانی ،سربلند و آزاده بماند...
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دوستان و یاران میهن! شما که از چهارسوی ایران ،خانه و کاشسسانه رهسسا سسساخته ایسسد تسسا در دفسساع از
وطن با من همراه باشید ،اگر از شما کسی زنده ماند ،وظیفسه دارد فرزنسدان ایرانزمیسن را از بزرگسی
های اجدادشان آگاه نماید و بیادشان بیاورد که در راه حفظ این سرزمین مقدس ،چه خونهای پاکی بر
زمین ریخته شده است! پاینده باد ایران ،نیست و نابود باد دروغ و ناراستی...

...

لحظات ،در آغوش خون و اندوه ،می لغزیدند .خورشید سر بر بالین افق مسی نهساد ،امسا از یوتسساپ و
آرتا خبری نبود .این دو شیرزن ایرانی و یارانشان ،بدلیل جای گرفتن کودکان و زنان هموطنشسسان در
پیشگاه سربازان اسسسکندر ،بسسه عبسسور سسسپاه اسسسکندر از تنگسسه رضسسایت داده بودنسسد ،بسسدان امیسسد کسسه در
جلگه ،هم ایشان را از پای در آورند ،اما بخاطر تعداد اندک نیسسرو ،بسسا همسسۀ رشادتهایشسسان ،نتوانسسسته
بودند از پیشروی نیروی بیشمار دشسسمن جلسسوگیری کننسسد ،و بسسدنهای قطعسسه قطعسسه شسسده شسسان ،اینسسک،
دشتهای وسیع سرزمین پارس را ،در اندوه و سکوتی هولناک و دردناک ،فرو برده بود...
و اما آریوبرزن ،پس از ناامیدی از رسیدن پیکی از جانب یوتاپ و آرتای بزرگ ،خود را بسسرای نسسبرد
نهائی آماده می ساخت ...پس ،سحرگاه به نیایشسسگاه زرتشسست وارد شسسد و آتسسش آتشسسگاه را فروزانسستر
ساخت .آنگاه سوار برسمند تیزپای خویش شد و یاران را به راهی بی بازگشت ،فراخواند

***
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هنوز صدای بلبلن بگوش می رسید که دیدگان آریوبرزن ،انبوه سسسربازان پیسساده و سسسواره دشسسمن را
در گستره دشت روبسسروی خسسویش دیسسد .اسسسبها بیقسسرار بودنسسد و رزمنسسدگان مسسادی و پسسارتی و پارسسسی،
بیقرارتر.
آریوبرزن ،دلوران خویش را بسسه سسسه دسسسته تقسسسیم ،و از سسسه جهسست ،بسسسوی سسسپاه اسسسکندر گسسسیل
داشت .خود نیز با دوازده تسن از دلورتریسن سسرداران ،بسسه جهست چسسادر فرمانسدهی دشسسمن ،اسسسکندر،
آهنگ تاختن گرفت.
از آنسوی ،اسکندر ،در بیرون چادر خاکسسستری بسسزرگ خسسویش ،بسسر چهسسار پسسایه ای بلنسسد ایسسستاده ،و
نظاره گر صحنۀ نسسبرد بسسود ،و بسسا خسسود مسسی اندیشسسید؛ » چگسسونه ممکسسن اسسست سسسربازانی ،در حسسالیکه
فرماندهی ندارند ،اینگونه و با چنین جسارتی به آوردگاه بشتابند؟ نکند داریسسوش سسسوم ،مسسا را فریسسب
داده باشد؟ «.
او همچنان در اندیشه بود ،و آنچه را با دیدگان خویش ،می دید ،باور نمی کرد .صدها سوار و پیسساده
و تیرانسسداز ،آریسسوبرزن و دوازده دلور را در حلقسسۀ محاصسسره داشسستند ،و هسسر بسسار هجسسوم مسسی بردنسسد،
تعدادی از ایشان بر خاک می غلتیدند .یاران آریوبرزن ،از سه جهسست سسسپاه اسسسکندر را مسسورد تهسساجم
قرار می دادند ،و هر بار ،با تعدادی کمتر ز دفعۀ پیشین ،تهاجم را از سسسر مسسی گرفتنسسد .راه بازگشسستی
نبود...
آریوبرزن ،در آنهنگام که پیکانهای زهر آگین کمانداران ،اسبش را از پای در آورد ،فرصت یسسافت تسسا
نگاهی جستجو گر به اطراف کند ،و در این نگاه ،دریابد که تمامی یارانش در خون غلتیسده انسد .پسس
شمشیر آختۀ خون آلود را بسوی اسکندر نشانه رفت و فریاد زد )) :هان! بزدل! چرا به صحنه نمسسی
آئی؟ به میدان بیا ،و برای یکبار ،نشان بده که خودت هم ،بدون سربازانت ،کسی هستی! ((.
فریاد خشم آلود آریوبرزن ،در میان هیاهوی جنگسساوران گسسم شسسد ،امسسا اسسسکندر را هراسسسی ناشسسناخته
فرا گرفت .پس دستور داد کمانداران ،پیکر زخم خسسوردۀ سسسردار بسسزرگ ایرانزمیسسن را ،آمسساج تیرهسسای
زهر آگین قرار دهند .در آنی ،از هر سوی ،صدها پیکان ،بسوی آریوبرزن رها شد .سردار بزرگ را
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پیکر ،همچون درختی شد ،که زمهریر ،به زیر شلق می گیرد .آسمان در غبسسار انبسسوه ،رنسسگ بسساخت.
خورشید ،چهره را در پس تکه ابری تیره پوشاند .قلب آریوبرزن ،ایستاده ،از حرکت ،باز ایستاد...

****
سوم اردیبهشت ماه هزار و سیصد و هشتاد و نه خیامی
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