
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 حسنك  
 نامه شيمنا

 یهقيگزارش ابوالفضل ب اديبر بن
 یهقيخ بياز تار

 د سلطانپوريسع
 



 

 طرح
 یره، طاقيدا مي نیسكوها :مست راست
 مسجد
  باغ، برج:مست چپ
 ، بارگاهی مصل:وسط

 
 ها ها و آدم صحنه 
 

 یها ، با فونیخال. متام سن  كي ی صحنه
 یخاآسرت

وه مسعود، گر- گرانيمتام باز
 -سندهيگروه حسنك، نو

 
  مسجدیطاق  دو ی صحنه

، مردم، ليكائيم        
 خ، داروغه يش

 
 یمصل   سهی صحنه

 گري، مرد ددگانيژول        
 

 واني چهارای صحنه
 ، مشكانیمنديم        

 
 پشت بارگاه   پنجی صحه

  مشكان، بوسهل،هيآس        
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  و برجین مصليب   ششی صحنه
 گريد یگر، مردمي مرد د،دگانيژول

 
 بارگاه  هفتی صحنه

 ه، مسعوديآس
 

 باغ   هشت ی صحنه
 ه، مسعود، بوسهليآس

 
 بارگاه   نهی صحنه

 ،ض، عبدوس، مشكانيمسعود، را
 بوسهل

 یوان، بارگاه، مصليا   دهی صحنه
 رايض، مشكان، بوسهل، یمنديم

 
، یوان، بارگاه، مصليا ازدهي ی صحنه

 برج، باغ
ميمندی، مشكان، بوسهل، نصر خلف 

حسنك،  نشمند نبيه، دو معدل،دا
ها،  گزمه ل،يكائيض، عبدوس، ميرا

لشكر، بزرگان  مردم، بزرگان
 آشور

 
 ، گورستانیمصل  دوازدهی صحنه

خ، يل، نصر خلف، شيكائيبوسهل، م
ض، يار ،یشنماز، حسنك، جارچيپ



 
 حسنك
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 ،یك، مرد عاميها، دو پ گزمه
 سندهيمردم، نو

 
 ، برجیمصل زدهي سی صحنه

 مادر حسنك، مردم
 

 ها جامه 
 

، ی ارغوانی قهيشنل بنفش، جل    مسعود
  آمیها هيتاج با آرا

 
 یها هيت با حاشااه مي سیردا    حسنك

ساده،  ديد ساده، دستار سپيسپ
 د سادهي سپیها نينعل

 
 پر یها هي با حاشی طوسیردا   مشكان

 نينعل نگار،
 
 پر یها هي آبود با حاشیردا   یمنديم

 نينگار، نعل
 

 درهم ید با نگارهايپ سیردا    بوسهل
 ن سرخيو آسرت سرخ، نعل
اه يح سيبرگشته نوك، تسب
 درشت، دستار سرخ

 
ر با ي سی بلند آبی تنه مين   عبدوس

ن، شلوار سرخ ي زریها دگمه
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 ی ، چكمهیمات، نشان نظام
 آوتاه

 
 ه و عگالي، چپی بغدادیردا    ها كيپ
 

د، شال ي بلند سپی مهجا    مادر
 اهيدار س شرابه

 
 بلند و شلوار سرخ، ی تنه مين   ليكائيم

 نيدستار زر
 

 یها ر با دگمهي سی آبی تنه مين   نصر خلف
 ، شلوارین، نشان نظاميزر

  بلندی ، چكمهیارغوان
 

اه، ين سيد، نعلي سپیردا  هيدانشمند نب
 ديدستار سپ

 

اه، ياه، دستار سي سیردا   دو معدل
 اهين سينعل

 
راهن بلند، يل، پيردا،     مردم

، یشال، آاله منددستار، 
 …چوبدست،  شبكاله،

 
مسعود زمان تا زمان، تنها 

ها   جامهیتوان برا ینباشد، م
 گروه یبرا.  آزاد داشتیطرح

د، ي سپيیها حسنك جامه
 گروه ی برای خاآسرتيیها جامه
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اه، ي سيیها مسعود، جامه
 هر ی و برا؛ آبوديیها جامه

 ساده و يیها جامه، نشانه
 .ژهيو

 
 اه متاشاگردگيصحنه از د 

ره يم داي نیدرمست راست، سكوها
. شود یده ميش ساده ديبا آرا

ن يپشت سكوها و هم سطح آخر
نده به مست راست، يسكو، گرا

، زبر و چرك، ی آهنه مسجدیطاق
- یدر وسط و عقب، مصل. داستيپ
 یها  از گل و خشتیا وارهبدگن

 یبر چهار ستون درشت قوس -پخته
نده ي، گرایپشت مصل. ان استيمنا

برج زخمت به چپ، در دور دست، 
زندان، از شعاع نگاه 

 ی كهي، اریجلو مصل. گذرد یمبر
 و در -ساده و پر هبا– است یشاه

 .ن آوتاهيمست چپ، باغ و پرچ
  



 

 
 پرده باز است

 
 سر آغاز

 سكوت
 برج، بلند و یاز برج، صداها

 :ديآ یتوانا بر م
 . نه

 .رديم یك ميصدا در شكنجه و شل
 سكوت
 بارگاه، یبارگاه، صداهااز 

 :ديآ یشاد و آرام بر م
 .یآر

 هورا و آف یصدا در صدا
 .رديم یم
 یها  با حرآت،»گروه مسعود«  

 ی مارش به مستیر صداي، زیهندس
 .ماند ی م…رود و  یم
 تند و پراآنده، »گروه حسنك«  

 سرخ به یها در سكوت، با پرچم
 .ماند ی م…رود و  ی میمست

 
 گروه حسنك

 نه
  خاك خسته استگريد

 دگانيو نعش ستمد
 در آفتاب        
  گنددیم          

 ديسهم ما را بده
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 گندم شن مشت یآودآان به جا
 آنند یم

  گرسنهیها ابانيو آس
 پوسند یها م ابي آسی بر آستانه

 
 ديسهم ما را بده

 ما
  تافتهیشانيآه با پ

 انيو پوست بر
  تابستان سرخیرو
 ميشو یخم م        

 ميبند یو خوشه به خون م
  و خرمنكوبوو مثل گا

  مدار گندمیرو
 ميسرگردان        
 

 ديسهم ما را بده
 ما

 ان ي گریآه آودآ
  گرسنه رایو جوان

 ميآش یبر گرده م
 ها و آپرها و در اتاق

  از چوب و علفیر سقفيز
 ل و فرزنديش و دريراث خيبا م
 ايم و بوري گلیرو
 ميريم یم        
 

 ديسهم ما را بده
 ما

 ها هآه در آارخان
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 كي تاریها و معدن
 ميسوز یم        

 م سوزيها ن و مثل توده
 از دهان برق و زغال

 ميزير یرون ميب
 

 ست یسهم ما گرفتن
 ميدان یم        
 

  فالتی در گسرته
 ها در ونيليم
 در خاآسرت سحر      
 ديگشا یم            

  آاری و امواج آوبنده
 زدير یابان مي خواب و خیرو

  گام و صدای و رودخانه
 گردد یمعابر صبح مدر 

 شكند یده ميو بر سنگ و سپ
 آوبد ین مي ماشی وبر آرانه

 ليو با خشونت در
 م آهنيدر گرداب عظ

 رديگ یدوار م        
 ناگهان

 ها ها و اهرم ستونيپ    
 آوبند یم        

 و خون و اندوه و دست
  متدن و صدا و صنعتیرو
 شود یدود م      
 

  ستیسهم ما گرفتن
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 ميدان یم        
 آموزد یم یگرسنگ
 یگرسنگ

 یآر    
 آموزد ینربد م      

  راه بزرگ سنگر استیگرسنگ
 یگرسنگ

 خسته و سرخ است    
 از مزارع درو شده یگرسنگ

 ديآ یم
 لويو از سردخانه و س
 و آوره و آارخانه

 ی خالیها با دست
 گردد یمبر      

 !یبردبار
 نه    
 هرگز      
 گر خاك خسته استيد

 و ما
 .ميا گرسنه  
 
 گروه مسعود

 یآر
 شه سبز استيباغ مه

 و سواران خجسته
 باروت در حصار قراول و

 ی خصوصیها از شكارگاه
 نديآ یم        

 و نعش گور و آهو
 ني زریها بر ترك
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 لرزد یم        
 

 نيسواران زر
 بر سنگ و آدم

 آوبند ینعل م    
 دگان استين سهم برگزيزم
 زنند ین را شخم ميها و گاو زم آدم

 درخشد یب مر آفتاي مسعود زیها و گندم
 

 دگان استين سهم برگزيزم
 برده

 مهواره    
 ديخواهد چرخ      

 و مهواره
 یر ماهيش

 انيو جان آدم
 آماده خواهد بود

 برده
 شهيمه    
 برده است    

 ست ی خداوندیا ن شالودهيو ا
 دي مسعود آفریخدا بردگان را برا

 گر ي دیها  مسعودیو برا
 ده استيما را آمسان برگز
  بزرگ عاملی تا از پنج قاره

 ميخرمن بردار
 مياها بتازيتا بر در
 ميورش بريها  یو بر خشك
 م و يباج بستان

 ميتاج هن      
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 اني گام آشتیشب را به صدا
 ميبپا آن      

 ك ي تاریها و در قلعه
 با بند و برق و شالق

 ميان بشكنيسكوت شورش
 ی نظامیها در اتاق

 ميفرمان به خون ده
 ريدر خاآسرت شبگ
 ميه به ستون بندمردان برآشفت
  تندیو به رگبار
 قامت غرور 

 بر خاك و خون    
 ميخم آن          

  آشوبیها ناو در آوهست
 خوني شبیها جنگل و

 نيران خونينعش اس
 نيدر آمسان و زم

 ميبگردان        
 و پرچم جشن بزرگ

 ميدر قلب سكوت و تسل
 ميبر افراز        
 

 دگان استين سهم برگزيزم
 ما

 سهامداران بزرگ خاك
  نفت و درخت و فلزی روآه
 ميا ستادهيا        

 ها خراش و با آاله آمسان
 ها و ستارگان  از نئونیو نوار

 كي بانك و تكنی وهي بر گريیپا
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 ها ها و تراست  آارتلی  بر قلهيیپا
 ني زریعصا
 نيدر مذاب زم    
 ميا فرو برده      

 و جهان
 بر حمور خون و دالر

 گردد یم      
 و در چشم انداز ما

 آوبد یوار صوت ميدجت بر 
 كيوار چريگلوله بر د
 م انفجاريو درخت عظ
  دود و استخوانیها با شاخه
  پنجه وپوستیها با برگ

  قلب و زخمیها وهيو م
 ن و آدمي زمی از گرده

 ديرو یم    
 

 دگان استين سهم برگزيزم
 هاست  ارتشی جهان در حماصره

 ها و آارخانه
 دير طلوع خورشيز

 و طلوع ستارگان
 آشند یت مسو    

 !یبرابر
 نه    
 هرگز      

 شه سبز استيباغ مه
 و ما

 ميا دهيبر گز  
 :برد یگروه حسنك هجوم م



 
 حسنك

 

١٦

 

 گندد یدگان در آفتاب مينعش ستمد
 :ماند یگروه مسعود آرام م

 درخشد ی مسعود در آفتاب میها گندم
ن يگروه حسنك و گروه مسعود در آخر

د، از يآ یسنده مينو. مانند یحالت م
 .ماند یگذرد و م یوه مان دو گريم

 
 سندهينو

 نيا
 تا آنون
 بوده است

 شهيو مه
 خنواهد بود

 
 بسته شدن بر ی ن حلظهيپرده در آخر

 مسجد ی طاقی نور پای تكه. گردد یم
 ی  شكستهی سكویل رويكائيم. است

 گرد او یگروه. ستطاقنم
.  مراقب استیا گزمه. اند ستادهيا
  در دستیا دهيچيپ ميل طومار نيكائيم

 .دارد
 

 ميکائيل
و حسنك ) جانيدر ادامه و با ه(

اسالم هرگز آفار را . سزاوار است
ان يقرامطه را بازنگ. رديپذ یمن

ان به ضد اسالم يزنگ. ستي نیتفاوت
اند و  ساز و برگ آورده ستاد ساخته
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آن آس آه مدافع قرمط باشد، مدافع 
ست آه در عراق سر  یان پستيام زنگيق

. آوشند یاد مبرداشته به سقوط بغد
ك آافر ي، با یك قرمطيا مشا با يآ

آه خاندان خود را آلوده است چه 
ل، پسر عم يكائيد آرد؟ من، ميخواه

امن، و يليكائيحسنك، از خاندان م
ن خاندان يغا، هم از ايحسنك، در

ا، خاآبوس يا در نيما، ن. است
 آه به مشا یگندم. ميا بارگاه بوده

 ینيو زمش سلطان است يم، خبشايخبش یم
 یها جنگ. ش سلطانيد خبشايآار یآه م
 پشت ین در اآناف عامل، حتيخون

 خاوران و باخرتان ملك و یمرزها
ر جنوب در گرفته است و ملك يجزا

گر ي دیتي ما را مهچنان امنیباستان
ت بزرگ را سلطان به ين امنيا. است

د تا يده یمشا خراج م. ده استيما خبش
 خون نظام سلطان با آتش و باروت

 یان بر آشفته را به پاياغيآفار و 
و حسنك . زدي و اسالم بریآزاد

آشفته است،  بریست، آافر یاغي
ن يپرچم هنضت پابرهنگان حبر. ست یقرمط

د يايو مصر برافراشته و اگر آشته ن
 بغداد بر خراسان خواهد ی فهيخل
. ران خواهد شديها و دهكده. ديشور
ال و فرزندان مشا به اسارت يع

هند رفت و خشم خدواند بر ما خوا
ار يحسنك از د. نازل خواهد شد
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. آافر است. ست یخراسان است و قرمط
 یها طلبد و به هنضت یمساوات آفار م

بر .  عرب چشم دوخته استیضد اسالم
د و مردم را به مرگ ياو بشور

چون او . ديروان هنضت عرب بشورانيپ
د و يرا به گذرگاه آورند لعنت فرست

 .دي و خاآسرت بپاشبر او خاك
 ی براممرد. رود ی م-گريمرد د-یمرد

 ی  با جامهیا گزمه. زنند یدعا زانو م
. آند یب ميگر را تعقيمردم، مرد د

ل بر ستون طاقنما طومار يكائيم
. روند یل و چند مهراه ميكائيم. زند یم

 .ديگرا ی نور به رنگ غروب می تكه
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 شيخ
 ملك و یخداوندا، سلطان عادل، ناج

 .مردم را حفظ آن
 مردم
 نيآم
 شيخ

خداوندا، به خاندان سلطنت عمر 
 .ت فرمايد عنايجاو
 مردم
 نيآم
 شيخ

ن يخداوندا، آفر و آفار را از زم
 .برانداز

 مردم
 .نيآم
 شيخ

خداوندا، خاك ما را از خون و 
گانه پرستان ي بی از بلوا،یزيخونر

 . عرب پاك گردانیها و آشوب هنضت
 مردم
 .نيآم
 شيخ

ندا، بغداد مقدس را از وجود خداو
 .ان پست پاك گردانيزنگ
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 مردم
 .نيآم
 شيخ

 ی فهي اسالم خلی فهيخداوندا، خل
 .ی را عمر دراز ببخشابغداد

 مردم
 .نيآم
 شيخ

 را به آتش یخداوندا، حسنك قرمط
 .دوزخ بسوزان

 مردم
 .نيآم
 

 یم رنگ و مات، بر مصليتكه نور، ن
 لوح یده، رويپنج مرد ژول. تابد یم

، در نور مشع ین مصليدرشت گورها و زم
 .اند نشسته

 
 مرد اول

د به يبا. اند را نگرفته او. نه
در متام بازارها . خته باشديعراق گر

وارها طومار يبر د. گردند یم
ر شكنجه يچند نفر ز. اند زده
 تعداد یبا طالع محدو. اند مرده
ده است ي نوزده نفر رسبهها  یاعدام

آند و  یاز م را از مچ پا بیپوست(
روز آمده يد) دهد یگران نشان ميبه د
ام يه قي سوریورها شهيپ. است
ن به يل چادر نشيقبا. اند آرده
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شوا يپ. اند ختهيه ري سوریمرزها
شه وران نامه نوشته ي رهرب پیبرا
 .است
 دوممرد 
نگرد و به مرد  یپوست را گرفته، م(

من و ين و يهنضت در حبر) دهد یسوم م
ن در يحكومت حبر.  استعراق پا گرفته
نجا، ما هنوز ياما ا. شرف سقوط است

 یم با گروهيجمبور… مي راهیدر ابتدا
دست آمك . مياز صاحب منصبان بساز

م؛ ير دراز آنير و دبيبه طرف وز
ها آه خود را جانبدار خلق  نيچرا؟ ا

 در یاند؟ به قدر دانند چه آرده یم
 ید جان خود را برايم آه بايتنگنائ
 چون حسنك به خطر یالفان خمیرهائ
 م؟يانداز

 اولمرد 
 ی برایا  تازهی  حسنك پشتوانهیرهائ
 گسرتش هنضت آار یما برا. ماست

 .ميآن یم
 دوممرد 
 در برابر ظلم سكوت ی آه عمریآس

دانسته است و لب فرو  یم! آرده است
 یبا حممود قلدر از رو! بسته است

… هه… ها گذشته است ها و غارت آشته
ه به جانب خلق باز گردد؟ از آجا آ

 به سود قرمط يین رهاياز آجا آه ا
 باشد؟
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 مرد اول
قرمط در خراسان . ین حرفيهنوز بر ا

م يتوان یما من. هنوز پا نگرفته است
. ميها را جلب آن  تودهیبه تنهائ
 گسرتش خود در خراسان به یقرمط برا

. ازمند استين حكومت مسعود نيخمالف
 نباشند، ین قرمطين خمالفيبگذار ا

 آه هستند ی، مردمیجربا و تا زمان
ن حكومت يد در برابر خمالفيما نبا
قرمط و مردان خلق . مي آنیريجبهه گ
 يیها ش نقشهيبها آما ن ساليدر ا

 .گانه دارندي
 مرد چهارم

 یبه سو! بعد چه؟ اگر مردان خلق
دند؟ اگر خود به ير آشيقرمط مشش

ح ينظام آهنه دل بستند؟ اگر چون مس
ب هر يآمدند و صلان مردم دري مبه

 … آس را بر دوشش هندند؟ آن وقت
 اولمرد 

ها  نآ. مثل امروز. ميجنگ یآن وقت م
اند و تا سقوط  امروز ضد حكومت

م و بعد يم با هم باشيتوان یحكومت م
آنچه . ستيبرد با آه باشد، معلوم ن

ن مرحله با خلق يمسلم است برد در مه
. مت رسندها به حكو نآ اگر یحت. است

ها  نآدمان با يما هرگز در اصول عقا
 ین درست، وليا. م شديگانه خنواهي
م آه هنوز چندان يريد بپذيبا

 ی مذهبی د آهنهي در اصول عقایا رخنه
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ش برزگران يگرا. ستي مردم نیاسيو س
وران به هنضت قرمط تنها تا  شهيو پ

ن آار و اموال يم زميحد اصالح تقس
ن ي از ایاست و تازه تصور درست

 ی ندهي قانعند و به آ؛م ندارنديتقس
در باره . دور تر توجه ندارند

 مذهب و خطرات آن ی هودهيمراسم ب
 … اند فكر نكرده

ن مجاعت بعد از سقوط يست، ا یعيطب
 طرف .لنديشرت به اعتدال مايحكومت ب

 و امثال او را خواهند یمنديم
 .گرفت
 مرد سوم
 یل دولت قرمط در آشورهايتشك
ك، ي نزدیها ن سالي، در ایماسال
 استقرار یما برا.  خام استیاليخ
ها  ن ساليم، ما در ايجنگ ی منیآن

 .ميا دار آنندهيتنها ب
 مرد اول

 یل دولت رمسيتشك. ميآن یو عمل م
ك هنضت ما يقرمط در خراسان هدف نزد

دار شد دولت خود يخلق آه ب. ستين
ل خواهد داد و تا آن زمان يرا تشك

ها و   حسنكیبل خون ما حتبگذار از ق
ند و يها گرد آ ناها و مشك یمنديم

. باز به سود خلق است. دولت بسازند
 یا  خود مرحلهیست ولين آننده نييتع

 .تازه است
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 سوممرد 
 آه یتا حكومت آزاد. ميشو یما متام من
م موقع آن را يتوان ی منیخود حت

. مينينش یم از پا منيقا تصور آنيدق
 … اگر الزم شد

 رد دومم
ن يتر ین از مردمين سالطيتر ظامل

د تنها ينبا. اند سخن گفته. فكرها
آن . ميدل به سخن طرفداران خلق بند

ر دولت فاسد ي آه خود وزیهم مرد
 بودن در سخن یمردم. حممود بوده است

 .ست، در سازمان دولت و خلق استين
 اولمرد 

د يما نبا. یتاز یك جانبه ميتند و 
من . مي آنیش داوريبا حدس و گمان پ

ست ين نيچن. ام بارها با حسنك نشسته
 یاران او به نوعياو و. يیگو یآه م

 آشور حرف یها  شدن ثروتیاز مهگان
 یا معتقد به سازمان تازه. زنند یم

 یانقالب. در آار دولت و خلقند
 دارند آه يیها شهي اندیستند ولين

 .خلق را الزم است
 دوممرد 

خواهند از  یم. ستنديمردان عمل ن
ق جملس و سخن، حقوق مردم را به يطر

 ی وهيها با ش نآاختالف . دست آورند
 .ستيشه نيحكومت چندان از ر
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 مرد اول
ن هنگام ي و ما در مه،يیگو یدرست م

 ی خود را عملیاست آه نقش اساس
ند و ما يبگذار مردم گرد آ. ميآن یم

تا . ميها پراآنده باش نآان يدر م
 حقوق فنا یا پارهها از  نآآجنا آه 

شان هم يآنند با ا ی خلق دفاع می شده
آشتكاران و  …م و بعديشو یصدا م

گر توجه ي دیشه وران را به راهيپ
 یها قرمط نآ یخواه یتو م. ميده یم

 م؟يستيباشند؟ پس ما آ
 دوممرد 

 م؟يم به عقب برگردياگر جمبور شو
 اولمرد 

. یهراس ی از چه م…!ميگرد یبر م
 آشكار و یروزيهوم پمبارزه به مف

ن بود مبارزه يست؟ اگر چني نيیهنا
 هر مبارزه بعد از یروزيپ. نبود

و آنگاه آه . شود یچند نسل آشكار م
 تازه یا  ممكن شد مبارزهیروزيپ

هنضت مبارزان خلق . جوانه زده است
دار ي است، تا صلح پای طوالنیشهادت

 .ديد آي پديیهنا
 دوممرد 

شكست، . آنم ینطور فكر منيقا ايمن دق
ك ي نزدیروزي پیمن برا. شكست است

من . جنگم، اگر چه به آن نرسم یم
دهم  یح مي از شكست ترجیريشگي پیبرا
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ه آمك ي مهسایها هنضت خراسان از هنضت
 .خبواهد

 اولمرد 
ك اصل ين يا. ميد آمك خبواهيبله، با

 .ميا و آمك هم خواسته. است
 سوممرد 

اند تو یم. اما ائتالف هم الزم است
.  باشدیروزي پی برای موثری نقشه

. اران اويآهنم ائتالف با حسنك و 
 ما از حسنك یباني پشتیدان یچ ميه

 به هنضت قرمط داده است؟ یچه مقام
 آما یعداوت حسنك و حكومت،عداوت

اگر در زمان حممود .  استیا شهيش ريب
نبوده است از زمان حممد شكل گرفته 

 . ن شده استيو اآنون چن
 اولمرد 

ام يشابور را به قيحسنك خلق ن
توامن متام آارها  یمن من. ديخواهد آش
 حسنك يید بعد از رهايبا یرا آه م
البته بدون . ميرد باز گويصورت گ

ان و يوران و شورش شهي پیبانيپشت
ام يمن و عراق، قين و يان حبريقرمط
 . ستي خراسان ممكن نیمهگان

 سوممرد 
ه آرده ي سوریهنضت هرات چند نفر راه

 .است
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 دوممرد 
. مي هرات آنی را راهید آسانيما با

هزار قبضه . ام استي قی هق آمادهيب
ده است، اما ياسلحه از عراق رس

 .ستي نیآاف
 مرد چهارم

 اسلحه ین جا در صدد مجع آوريد مهيبا
ه يوران سور شهيگفت پ ی ماحلط. ميباش

ك روزه يچند اسلحه خانه را 
ت ما  حكومیها هيپا. اند گرفته
در . د آار آرديبا. تر است لرزان

ش از صد انبار اسلحه يخراسان ب
هق يمردم در مسجد جامع ب. هست
 بزرگ را به یآاروانسرا. اند دهيشور

 .اند دهيآتش آش
 اولمرد 

د آماده يبا. مي نداریاديفرصت ز
 چراغ برج روشن یبزود. ر آرديد. شد
 .ديآن پوست را به من بده. شود یم
 دوممرد 
با ) رديگ یست را از مرد سوم مپو(

 یالزم است به رفقا. من باشد
 .نشان بدهم» سناباد«
 اولمرد 
. ديظهر فردا برگردان. باشد) مردد(
 د؟يها را گرفت لهيفت
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 مرد پنجم
ن آوچك با يخورج. ن آامل استيخورج

ض ي بعد از تعویساعت. طالب است
ك برج، از راه نقب به خندق يآش
 .رود یم
 اولمرد 

ب ي در جی طوماریگر هر آسي دحاال
د يبا. دهند یها سكه م  شرفیب. دارد

 .مواظب بود
 دوممرد 

 ی نفر را در آاروانسرایها س گزمه
 یچ آدام قرمطيه. اند  آشتهیسنگ

ها آار  در آوره. اند نبوده
 .اند آرده یم
 اولمرد 
زد و به راه يخ یبر م. شود ینگران م(
ا ه  دو نفر از أن…چرا) شود یره ميخ

شورش مسجد جامع را .  بودندیقرمط
) سكوت(دانست  یحكومت م. دامن زدند

  …ميدان یما من… از آجا؟
 دوممرد 

زه ي قداره و ن دو انباررشابويدر ن
. به دست عمال دولت افتاده است

. اند  دولت مهه جا رخنه آردهیها مفتش
 را یك نظامي طبس دو مفتش و یاهال

 و  ستون مساجدیمردم رو. سر زدند
ات ياند ما مال ها نوشته آوشك

 ششتمد یچند هفته است اهال. ميده یمن
باالخره . اند به آوه زده و باغجر
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ن يد وضع خود را در قبال ايهنضت با
 . پراآنده روشن آندیها حرآت

 اولمرد 
 یان رهربيها را قرمط یان ششتمديطغ
 .آنند یم
 دوممرد 

 ؟یچه آس…  دانستم یمن! ان؟يقرمط
 اولمرد 
 .د بدامنينبا… دامن یمن) مردد(

 مرد پنجم
. ك نفر هستيباالخره .  مثل خودتیآس

 .ستيها درست ن ن سواليحامد ا
 دوممرد 

 …بله
 مرد چهارم
 … حامد… شورتر است پریكيخوب، 

 دوممرد 
دانستم شورش ششتمد به ما  یمن من

 .وابسته است
 مرد پنجم
ان طبس هم عالمت قرمط يدم شورشيمن د

چراغ ( خود داشتند یرها خنجیرا رو
مرد اول . شود یبرج روشن م

 .برج روشن شد)زديخ یبرم
 .سكوت- بادیصدا
 مرداول

نجا يقرار بود با روشن شدن برج ا
 .باشد
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 مرد پنجم
ن را يخورج(هبرت است تا دروازه بروم 

 .روم یم) آند یجاجبا م
 مرد اول

 .نميبب.  آنینه، وارس
و ند ينش یمرد اول آنار مرد پنجم م(

 .)آند ین نگاه ميبه خورج
 مرد پنجم

. خنجر. دهايآل) آند ی میوارس(
 .ها سمأنير. مقراض. ها لهيفت

 مرد اول
 !شهيش

 را آه در یا شهياط شيمرد سوم با احت
 دهد یده است به او ميچيپارچه پ

 مرد سوم
 .اط آنيبپا، احت

 مرد اول
 یصدا(د يها را به من بده چخماق
) شود یده ميده در باد شني آشيیپاها

زند و يخ یمهه نگران بر م(آمد 
 .ديها را خاموش آن مشع) نگرند یم

رد و به شتاب دور يگ یها را م چخماق
 یكيها را، مگر  مرد پنجم مشع. شود یم

. آند یرا آه در پناه است، خاموش م
ك ي از نزدیا  افتادن و نالهیصدا
 یمرد سوم و مرد چهارم حرآت. ديآ یم
 .مانند ی می بر جاآنند و هراسان یم
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 مرد چهارم
 .اند او را زخم زده

رود و با مرد اول مرد  یمرد سوم م
 .آورند یگر را ميد

 مرد اول
 . سنگیرو… نجايا

 مرد یمرد پنجم مشع را از پناه به پا
 .آند یك ميگر نزديد

 مرد سوم 
 .ديست، نرتسيمهم ن
گر نفس زنان در گوش مرد اول يمرد د
شود،  یدگرگون مآند، مرد اول  یجنوا م

 .گردد ی اراده به طرف مرد دوم بر میب
 مرد اول

خوب، بله، ) خود دار و مرموز(
 .يی بلند بگویتوان یم

 مرد دوم یگر ناگهان به سويمرد د
 .زند یاش چنگ م قهيپرد و در  یم

 مرد ديگر
 .شرف، جاسوس ی، بیجائ شرف، هر یب

گر را از ي مرد دیها مرد اول دست
رد، مردان نگران يگ ی مبان مرد دوميگر
 .اند ستادهيا

 مرد اول
 آرام

 مرد ديگر
ب مشا ي را آشتند، درتعقیحسن زنگ

. ز استيمرد دوم مرتصد گر. (هستند
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 یمرد) رديگ یمرد اول خنجر او را م
 .دميرا پشت خندق آوچك د

 مرد اول
 .آجنا، آنار ستون مبان

 مرد ديگر
. ديبال آتش را آش باد. ش بودمفت

عصر او را جلو . داشتخنجر دولت 
. زدند یدم، حرف ميمنا با حامد د طاق

مهه جا در .  استیفكر آردم قرمط
مرد پنجم در آار . (ب من بوديتعق

… آرام) ر استگي مرد دیبسنت پا
. ر آردمي او را غافلگ…تر آرام

 یاز آمر خنجر. (خنجرش را گرفتم
. دهد یده به مرد اول ميرون آشيب

) آند ی نگاه ممرد اول عالمت خنجر را
دم از حامد چه يپرس.  به او زدمیزمخ
 اقرار آرد …اقرار آرد. یخواست یم

به (… اورا آشتم. هاست نآحامد از 
 .ی شرف دولتیب) ردپ ی میطرف حام

مانند، آنگاه  یم دد مریا مردان حلظه
آرام و به فاصله، دست به خنجر 

 ی پنجهرد اول مشع را به سرم. برند یم
ه به طرف مرد دوم مه. آشد یپا م

مرد دوم نگران و الل مانده . روند یم
 خود را از هر یچهار مرد خنجرها. است

. برند یسو در آمر گاه مرد دوم فرو م
 خفه و يیمرد دوم آنار ستون با صدا

 .مخد یب ميمه
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 مرد چهارم
مرد . (ديم، مشا برويد دور شويبا
من با )آند یگر را از جا بلند ميد

 .مامن یامحد م
 اولرد م

) گريبه مرد د(م يرو ینه، مهه م
 د؟يدي را دیمنديخواجه م

 گريمرد د
از برابر . ب بودمينه، در تعق

 .وارد نشدم. وان گذشتميا
 مرد اول

. دينيمه شب او را ببيمه شب، نين
 .دار او بروديد به ديبه فضل بگوئ

 مرد ديگر
شود اعتماد  یگر به هر آس منيباشد، د

 .آرد
 مرد اول
 .آشند یر شكنجه ميحسنك را ز. ميبرو

 مرد ديگر
. اند  متام حصارها گزمه گذاشتهیپا

ها قورق  راه. اند راه خندق را بسته
 .است

 مرد اول
 متاس یمنديد با خواجه ميبا
شد از راه نقب افالك  یم. ميگرفت یم

من به ) ج استيگ. (اقدام آرد
  …نه… روم یام ميدارالق



 
 حسنك

 

٣٤

 

 مرد چهارم
برويم . ومر من به دارالقيام می

  )شود دور می(
 مرد اول

 متاس یمندين امشب با خواجه ميمه
) رود یطرف مرد چهارم مبه . (ديريبگ
ان ي را با او در میا چ نقشهيه

 .ن امشبيمه. ديننه
 مرد چهارم

. دييايام بيسحرگاه به دارالق
 .منتظرم. ميگو یجه را مينت
 .رود یم

 مرد ديگر
 .الزم است مبامن. مامن یمن م

  اولمرد
. باشد، مبان) رينگران و ناگز(

 شب گذشته خود رابه  ازیساعت
. از رود خشك برو. نقابشك برسان

 يیردا. (ميها هستند، خوب، برو بچه
 .خدا نگهدار) دهد یگر ميبه مرد د

خواجه . تابد تکه نور به ايوان می
مشکان بر سکوی دوم ايوان در کار 

خواجه ميمندی نزديک اوست . نگارش است
 .ام و دقيقندآر
 ميمندی

 هقيمند سپاه ب به ساالر شوآت
گران يان، خاصه برزيان و آشوريلشكر
وران از ظلم حكومت وقت به  شهيو پ
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حاآم - اند و جز نصر خلف ستوه آمده
 حاجبان بارگاه به سقوط ی حت-لشكر

ا و به  م ديبه مته. لنديحكومت ما
 مردان قرمط، حسنك از برج یاري
به . شبابور بشورديزد تا در نيگر یم

ن عبارات يز عيشابور نيساالر لشكر ن
اقرار مشا، حكومت ه ب. نگاشته آمد

 یسقوط خواهد آرد بدون آنكه خون
آنچه . د، مگر خون مسعوديخته آير

ر آمد به حرمت حب يبا اعتماد به حتر
ن، به يقيوطن، حقوق مردمان و به 

 ما در یريان هم زجنياحرتام سال
 تا ساالر وطن .زندان آالنجر است

. خواه و عدالت جاه چه بنگارند
 .یمنديخواجه م

ماند و  یهنگام گفنت، جا به جا خاموش م
 .دهد یادامه م… آنگاه 

 مشكان
 یمنديخواند، م ینامه را به جنوا م(
 )ق استيز در نامه دقين

دهد،  ی میمندينامه را به م (…خواجه
گذارد و  ی نامه را بر سكو میمنديم
به آاروان صبح ) هند یت مر آن عالميز
 .مسپار یم

 .رديگ ینامه را م
 ميمندی

د، اما بعد يبه آاروان صبح بسپار
 … ش نصر خلفياز تفت



 
 حسنك
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 مشكان
خواجه، چه بسا آه نصر خلف هم در 

 .فكر سقوط بارگاه است
 ميمندی

من .  فرو گذاریكدليخواجه مشكان، ن
 و یبه آراستگ. شناسم یك مياو را ن

روز يد. اد مكنتبسم نصر خلف اعتم
. ختيها را به آشتار برانگ متام گزمه

از هنگام . از مسعود دستور داشت
شورش غرب رعب و هراس بارگاه را 

ان يمسعود آه جز با ساق. آآنده است
ه ينشست با نصر خلف و خواجه نب یمن

ك هزار ين پنج روز يدر ا. جملس آرد
ازده ي.اند و صد نفر به زندان آرده

. دندي بارگاه در قی  در قلعهیزندان
 .تابد یها را م ديبوسهل خود ق

 مشكان
م، در ي بودیكاش لشكريخواجه، ا

 یاز ما آارو م ي خون خلقی انهيم
 .ستيساخته ن

گذارد  ی مین نازآينامه را در جلد چرم
 .دارد ی از سكو بر مو پرو دوات 

 
 ميمندی

خواجه مشكان، مهان هبرت آه از ما به 
اگر قرار . تسي ساخته نیر آاريمشش

تر آه كوي خلق است، نیزيبر خونر
م يدان یاما م.  ماندیمسعود بر جا

خزانه . ر ممكن استييآه به سهولت تغ
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مسعود بستگانش را . ميآن یهر مرا ُم
ش يم و به منشور خويزير یز ميبه دهل

د يما نبا. ميپوش ی عمل می جامه
. ميان هنضت عرب عمل آنيمانند قرمط

كومت از بن درست است، ما با ح
 را حمكوم یزي خونر،نهمهيم با ايدمشن
ان يجا با قرمط م و تا آنيمشار یم
د، مگر يايخته ني ریم آه خونياري

فضل بن معدل را . خون مسعود
از ) شدياند یمشكان م( یشناس یم

 .مردان قرمط است
 مشكان

 ! از هرات بازگشته بود؟
 ميمندی

با . ت بلخ بازگشته استياز مامور
در . وان از مرز گذشتيبور د عی نامه

د يبا. ز استيان دهليان زندانيم
 … یسحرگاه مرد. زديامشب بگر

 مشكان
 یش از شامگاه با حسن زنگي پیساعت
خته است، حسن يوار اصطبل گرياز د
اند،  ها در ارك آشته  را گزمهیزنگ

خته ي گر»بام ُنه«فضل بن معدل از 
. اند  تاختهیها به مصل گزمه. است

 بر گورستان بوده ی قرمطینعش مرد
 ی جاده. با زخم چهار خنجر. است

 ی دم نقشهيشن. گورستان قرق است
ز حسنك تا سحر به اجنام خواهد يگر
 .ديرس
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 ميمندی
… زيتر از قرار گر شي پیشب… امشب
ان به ما اعتماد يقرمط… خواجه
 … ندارند

 مشكان
ا نصر خلف آگاه يگفت، گو یه ميآس
 ی امه را با جیه مرديآس. است
ده يوان نصر خلف ديان در ايقرمط
 یا مروز با گزمهيرا به ن وا. است

 .اند  آردهیان راهي عامی در جامه
 ميمندی

 خواجه،… جوشد یاز هر گوشه مفتش م
وان ما جاسوس ي حاجبان ایوقت

 د؟يديعبدوس را ند… مسعودند
 مشكان
رگاه به آار يگفت هر شب تا د یم

ض ياشكنجه با ر. اند  حسنكی شكنجه
 .است
 ميمندی

ش چون قاطران ي خویمي قدی نهيهنوز آ
… اصلد بديپل. آشد یبر گرده م

 و ان را به داغيزندان… هه… !بوسهل
 .اند شكست مدهش آرده

 مشكان
د يحكومت تا ع… ش خواجهيندين ميچند

 آامشر نامه یساالر نظام. ديخنواهد آش
 ینامه امضا. به توافق نوشته است

 ساالر لشكر ی مهنا. ده فرمانده دارد
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 یگر تكانيشابور آه آمد ديهق و نيب
ست از هر جانب لشكر  یآاف.  استیآاف

تخت روانه گردد تا مسعود يبه پا
 .تاج فرو هند

 ميمندی
اگر حسنك آزاد بود، ده هزار سپاه 

 غزنه شبانه سقوط  وآمد یگرد م
 بر یانه اعالنيفردا، خمف. آرد یم
د تا اهتام ي شهر بكوبیوارهايد
خلق .  بودن حسنك باطل گرددیرمطق

حسنك . ن هتمت مومن شوديد به اينبا
از و با سقوط مسعود، مهگام ماست؛ 

ن مهه يبا ا. قرمط آناره خواهد جست
ست بعد از سقوط، قرامطه يآشكار ن

. شدي اندیم(… چه خواهند آرد
كه يپشت ار. ديآ ی آرام میقراول

آشد و به  یخنجر از آمر م. ماند یم
.  رودیم…  وگردد یز مشتاب با

شتاب  )…نگرند ی مشكان میمنديم
ز يان حصار را گريزندان. ديآن
 .ديراه نقب افالك را بگشائ. ديده
 مشكان

متاما با نصر خلف … بعد از باغ
 .ديعبدوس خواهد رس… ديباش
 ميمندی
 .ديريه بگيد را از آسيآل
 مشكان
 سكو بر یهي از حاشیخنجر(
از ! (ض است؟يه با رايآس)دارد یم



 
 حسنك
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دور ) نگرد یكه با باغ ميپشت ار
 .شوند یم

 ميمندی
او را … ستيمهم ن… دياط آنياحت
د يمراقب بوسهل باش… بديفر یم
كه ي، پشت اریكيبوسهل در تار(
ه مهه جا در يچون سا.) ستاده استيا
 .ن ماستيآم
كه يه آنار اريآس. رود ی میمنديم
خنجر را به . رود ید، مشكان ميآ یم
. رديگ ید را مي و آلدهد یه ميآس

 آدر به راه ینور. رود یبوسهل م
ها، مردان  گزمه. تابد ی و برج میمصل
 برج یگر را به سوي مرد د ودهيژول
. چراغ برج روشن است. برند یم

 یا گزمه.  ستی بر ستون مصلیفانوس
 .ر فانوس مراقب استيز

 صدای برج
  ١تواند ساخت یا ميآدام آهنگ آ

 مردانه یستي نی سو را آهيیها ن گاميطن
 رفتند یم
 را آه آگاهانه ی استواریها ن گاميطن
 .رفتند یم

 مردان
 زار استيدمل از مرگ ب

  خواراستیآه مرگ اهرمن خو آدم

                                                 
  آرش آمانگير- سياوش آسرائی١
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 ی آندم آه زاندوهان روان زندگیول
 تار است

 را گاه ی و بدیكي آندم آه نیول
 كار استيپ

 ن استيريفرو رفنت به آام مرگ ش
 .ن استي ایدگ آزای ستهيمهان، با

 فرو یكيها در تار گزمه مردان و
 بارگاه ی نور روی روند، تكه یم
ز يآم مسعود مست و جنون. تابد یم
 .نه دارديه را بر سيآس. ديآ یم
 مسعود
. ديبكش) بوسد یه را ميآس(د يبكش

 خراج دادن یملت برا. ديبله بكش
مگر نه . د خراج بدهديملت با. است
 اگر ملت )بوسد یه را ميآس(ه؟ يآس

ارزد؟  یخراج ندهد تاج من به چه م
اگر ملت خراج نپردازد، البد من 

 د از هپن و ذرت تاج بسازم؟يبا
مسعود . خندد یه به قهقهه ميآس

 .بوسد یاو را م
 آسيه
 یو جا) با خندده و شور سرشار( 
 جو و چوب ی ق و املاس، تفالهيعق

مسعود به (د يعلوفه بر آن بنشان
ق و املاس، ي عقی جا و)خندد یقهقهه م

قهقهه ( … جو و چوب علوفهی تفاله
 ) زند یم
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 مسعود
به ( من ی زنگی قحبه.  منی قحبه
و تو هم ) آند ی مزاج می عصبیحالت
ن، يمي سیها ن بوتهي اید به جايبا

ها را   و أنیسوانت بزنيشبدر به گ
 .ی من معطر آنیها ن اصطبليبا سرگ

ه را به باغ يزند و آس یقهقهه م
. رود ی نور به باغ می تكه. آشد یم

ه و ي آسیا حلظه. نوازد ی میقيموس
ه يآس. گردند یمسعود در باغ م

د و مسعود، شآ ی ماه میدست به سو
ن، ياز پر چ. نگرد یبه ماه م

. دهد ی آوچك عالمت می با پرمچیمرد
آشد تا در  یه خنجر از بال ميآس

بوسهل از .  مسعود هندی شانه
ه در آتف غي تی به تندیكيتار
اد يه فريآس. نشاند یه ميآس
 در یاهوي ه-یكي تار-آشد یم

 در هم یكيان در تاريبارار
 نور، سرخ و تند، ی چد و تكهيپ یم

ض وعبدوس يرا. تابد یبر بارگاه م
ده يشن. آنند یروشن جنوا م هيدر سا

 هراسان یچند دربار. شود یمن
 در مرز نور و یا گزمه. گذرند یم

مسعود، .  منجمد استیكيتار
ض و عبدوس به يرا. ديآ ین ميخشمگ
 .مانند ی می در مستیآرام
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 مسعود
ت بارگاه ي امن…تازند یآه بر ما م

افرازند و  یخنجر م …آشوبند یرا بر م
 مرا از ی سالله.  خون دارندیايؤر
 نصر خلف آجاست؟… هه… !اند  اد بردهي
 رايض
نصر . خاآبوسم) حمتاط و ناتوان( 

بلوا جملس آرده  ی سرآوبیخلف برا
 .است
 مسعود

از … !اند جملس آرده… اند جملس آرده
ن شوراها چه خاسته است؟ آب به يا

 یزند و خزانه را هتيب یغربال م
ه ياگر خدا را بر ما سا! آنند یم

رفت؟ به خون ما  ینبود، بر ما چه م
. نشستند یآردند و به جشن م یخضاب م

سم … ديد؟ ماغ بكشيچرا خاموش
ع يد ستوران مطي بكوبسم. ديبكوب
د به خراس بست و بر يمشا را با… من

) سكوت، آرام(د يچشمتان پرده آش
. ديان سردابه را گردن بزنيزندان

د نصر يبگوئ …ديارائيحرمسرا را ب
د ي امشب با. قلعه شودیخلف راه

 مرا یان، حرمسراي زندانی ضجه
 اصطبل یقاطران زمخ… ديگم شو… آندپر

ض به شتاب يرا(د يگم شو… انيغزنو
. قاطر بردبار غزنه… عبدوس) رود یم
 .ديبگوئ… ديست؟ بگوئيگر چيد
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 عبدوس
 خواجه ،سلطان) هراسنده و آرام(

 از آنار یمرد. بوسهل را زخم زدند
ن به باغ جست و خواجه بوسهل يپرچ

. ه هنوز زنده استيآس .را زخم زد
نعش . اند دهي شوریدر آوچه باغ گروه
 . خاك است بریدو گزمه و سه قرمط

 مسعود
ه يآس. ديبوسهل را به دارالشفا برب

. ديشب را قرق آن. د زنده مبانديبا
 باروها فانوس آماده باش یرو
د تا قاطران بارگاه آماده يزياويب

مسعود به جانب عبدوس . سكوت(باشند 
ها   به گزمه…گورستان) آرام. رود یم

ن ي ا… گورستان…ديو فراشان بگوئ
. دي را آرام آنبارگاه. اسم شب است

 یكيعبدوس در تار (تنها خواهم بود
مسعود شكسته و ناتوان . لغزد یم
 … تنها…تنها خواهم بود) ندينش یم

خوابد،  ی آه بر گنج ميیچون اژدها
چون . ام چنرب خواهم بست كهيبر ار

 یاي ن…نيپدرم حممود و چون سبكتك
 بر خزانه چنرب خواهم بست و …تناورم

 زهر پر خواهم  هرزه را بهیها دست
و به . ني پلشت و چرآیها دست. آرد

 به قاطران غزنه یا  سكهیهر غلط
 آهنه یها خواهم داد تا بر زنگوله

 بارگاه به ی زند و زبالهياويب
ن است ي من سبكتكیاين. ن آشنديخورج
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د ي با… رذالت و آز…ناني ایايو ن
 حفظ جان در یمتام خزانه را برا

 … هه…زمي ستوران بارگاه بری توبره
حون به خون ي جیپدرم سواحل جنوب

طربستان و  بر خراسان و. ديآش
ق ي آنگاه خال…ستان توسن رانديس
. زنديخ ینگونه با من به خون بر ميا
 ی  پست در پنجهیها  آه خنجر توده…هآ

 پدرم در .درخشد ی من می معشوقه
ها بود   فاتح آوهستأنیسواحل رود هر

ش يو من از فتح بارگاه خو
 …د به خراج افزوديبا. ام اندهدرم
ا را چون گوسپندان يد پوست رعايبا

شود  یر مي را آه چون سیخلق. برآند
آند، چگونه  یدر خون من قصد م

 …هه! یآزاد! توان آزاد آرد؟ یم
 یخواهند؟ شبح قرمط رو یان چه مياغي

 خون یلغزد و بو یبارگاه ما م
 مساوات …مدافع آارند. پراآند یم
 …آشوبند یه ميبر سور …خواهند یم

ها را به آتش  ها و خرمن آوشك
 …آشند یم
 رايض
ان ي زندان…سلطان) هراسنده و آرام(

 خرب یكيپ. اند ز دادهيحصار را گر
اند  دهيداد مزارع بلخ را به آتش آش

و در مساجد بنام رهرب قرمط خطبه 
 ی غربی  دروازهیاغيچند . اند خوانده

ده يبرج د. اند زندان قصر را گشوده
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ان ياغي. خته استي فرو ریبان
 .اند ختهيگر
 مسعود

 !اند ز دادهيو حسنك را گر
 رايض

به زندان  ز بسته ويحسنك را در گر
 … بلخ ادامه داردیبلوا. اند آرده

 .شب آشفته است
 مسعود
 … گريد… گريد) نيگا خشمیبيباشك( 
 رايض

نصر . ان سردابه را سر زدنديزندان
 دستور خلف پاسداران را به شكنجه

.  خوانده شدندیمان ريدژخ. داد
. هاست  برجیفانوس آماده باش رو

 . گردند یها در شهر م گزمه
 مسعود
 …گريد… گريد
 رايض
 ی نصر خلف مرا به شكنجه) هراسناك(

افتم تا بازگردم يشرف . حسنك گماشت
ن مهه از ي خاآبوسم، ا…فه آنميو وظ

قرمط برخاسته است و حسنك ختم قرمط 
سان بارور آرده، ورنه را در خرا

 .خراسان آرام بود
 در دست یا نوشته. ديآ یعبدوس م

 .دارد



 
 سعيد سلطانپور

 

 

٤٧ 

٤٧

 عبدوس
ن بر حاآم ي خواحه بوسهل ا…سلطان

. نديبلخ نبشت تا بلوا فرو نش
م يند تا به نصر خلف دهيفرمان آن
 . بلخ گرددی راهیكيتا با پ

. سلطان درمانده و آرام است
. ديمنا یعبدوس نوشته بر مسعود م

 …نگرد و یود ممسع
 مسعود
. ديض، نبشته به نصر خلف بريرا
نصر خلف متام . دي بلخ آنی راهیكيپ

 .شب در شهر خواهد گشت
دهد،  یض ميعبدوس، نبشته به را

 .رود یض ميرا
 عبدوس

 یكيد، پيسلطان، خاطر آسوده دار
 یفردا گروه.  آالنجر شدیز راهين

ند يآ ی آالنجر به غزنه میها از گزمه
تخت يگر، آرامش پاي دیاهو به شامگ

اآنون خواجه بوسهل . باز خواهد گشت
شگاه ي باشد پیاگر رخصت. مدهوش است

 .ميمقدس ترك گو
 مسعود
 .مي آسوده تر… مبان…نه
 عبدوس

امشب . ازمندنديسلطان به آرامش ن
د تا فردا خاآبوسان ينيبه بزم نش

 .زنديمشا به رزم برخ
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 مسعود
گر ي د…؟یشياند ی چه م… نه عبدوس…نه
 بودن ی قرمط…توان آرام نشست یمن

هاست و فرداست آه  ناحسنك ورد زب
 و ی آفر باز هند و به آزادگی نهيزم

توان آرام  یمن.  قد برافرازدیبرابر
 دوست، حكومت ما یها نيسرزم. نشست

ست و يد ناشاي عقایرا به آزاد
. ان تازه حمكوم خواهد آردياد

انه لغو خواهد ي میاي آسیقرارها
 و یمندي ما بر میها هيمهسا. شد

 آه از …بافند یاوه مي یمشكان حت
ج ي رایها  سكه… هه…اران حسنك اندي

رود تا مهر عداوت بر  یما بر باد م
مرا ! ند؟ير ما نشير و دبين وزيجب

 و مشكان هر گز یمندي میبر را
د و ي عقای آزاد… نبوده استیداللت
 و نصر …شاني ا،ن مههيبا ا! انياد

سردار !  هندیها دروازهخلف فاتح 
 سخن …حاآم لشگر من!  حربیها ستون

 دمشنان مرا …آند ید ميگانه تائيب
 … دينشان آن

 عبدوس
ز با نصر ي خواجه بوسهل ن…سلطان

گانه ي یدتيعه عقين شايخلف در ا
 .دارد
 مسعود
 دامن، چون او را به زمان حممود یم

 من بر بوسهل بدگمان …دنديفرو آش
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د، يز مرگ رهانترم آه اگر مرا ا
و .  من هنادی  معشوقهی خنجر بر شانه

 اورا خواهم نواخت، ،ن مههي با ا…من
ن يه آه دراياما نه تا بدان پا

چم و ي و مشكان پیمنديآشوب بر م
رم تا بوسهل به يشان را به خشم گيا

گزاف سخن دهد آه فالن را من فرو 
ان را چه يگرفتم و بژآد آه در بار

 .كو نواختمين
 عبدوس

ش يد خوين مهه اگر از عبيو با ا
شرت ي بیتر، آه به دقت ستهيد، شايپرس

 و خواجه مشكان یمنديدر خواجه م
د، من دقت آنم يد و اگر فرمائيبنگر

امب و در ي دریتا مگر به فراست رمز
 .ان هنميم

 مسعود
 و مشكان یمنديم. ستي نیديترد

پاسداران بارگاهند و اگر در خون 
ت از مرگ و آوشند، تنها نفر یمن

ن ي مگر جز ا…عبدوس.  ستیزيخونر
  ست؟ی؟ رمزیشياند یم

 عبدوس
ش ي افزایزم براير ی میدياگر طرح مته

 گرانقدر رير و دبيمان مشا به وزيا
 و خواجه یمنديو خواجه م. است

ز در فرو يمشكان از خواجه بوسهل ن
 و ،ان مردم فراترندينشاندن طغ

. هراسند یتنها از خون و آشتار م
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 به اسارت یمنديچكس از خواجه ميه
تر نبود، هر چند از  حسنك شائق

 تافت و یشكنجه حسنك به خشم رو
 .نكوهش آرد

 مسعود
، یوان وزارت درآمديروز به ايد

، به بردار آردن حسنك یمنديخواجه م
 چه گفت؟

 عبدوس
ام تا در   نبشتهیا  در نامه…سلطان
شگاه آورم آه ي مناسب به پیفرصت

د و يبه درازا نكشحضور بندگان 
 .تكدر خاطر نگردد

 مسعود
گر از ي د…ی بگو… عبدوسیبگو
 .ماي فات خستهيتشر
 عبدوس

آرد و  ی حمابا سخن می بیمنديخواجه م
 داشت و سخن بزرگان یشگيشهامت مه

گفت، به زمان پدر  یم. گفت یم
تاجدارتان سلطان حممود و به هنگام 

 بودن حسنك آه ی قرمطی عهي شایريدرگ
 بغداد القادر باهللا را ی فهيخلنفرت 
خت، در زندان آالنجر بوده يبر انگ
 ی قرمطیداند حسنك به راست یاست و من

د و يان زندان ناليست؟ سپس از سال
 آه از پدر تاجدارتان در یاز تظلم

از شكنجه و . آن دژ سترب بر اور رفت
سپس .  و از توحش و استبداد…خون
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مان حممود در زندان يگفت، دژخ
 شكنجه قصد جان من ینجر بر آرسآال

انه خون عزم آردم يآردند و من در م
م و مهواره يگز سخن در خون آس نگوره

 .بر عدل باشم
 مسعود
م و به يدان ی ما او را از خود میول

م، و يا خاستهبر  پدریجربان خطا
ها بر  دتين حبران عقيست تا در اكوين

 . هم شود
 عبدوس

و به زار است ي بیزيخواجه از خونر
ام يرفت و پي مرا به اآراه پذیراست

 بر یمنديخواجه م. را به تاسف شنود
مرگ حسنك شائق است اما چون تاج 

خواهد  ی م،مشارد ی را برتر میسلطان
د تا مردمان بر ين مرگ در گذرياز ا

چاآر فكر . سلطنت بدگمان نشوند
 قانون مردمان یمنديآنم خواج م یم

دام  میشناسد و بقا ی ميیكويبه ن
 .خواهد ی را میسلطان

 مسعود
خ ي تاریمنديدامن آه م ی م…عبدوس

ان را يدامن آه قرمط ی م…نگارد یم
 از …خواستار مساوات نگاشته است

اند آه خواجه  بغداد بر من نبشته
ش يرات خويم ما حتري از بیمنديم

س خواجه ي از دستنوی ورق…سوخته است
اند آه بر   بغداد بردهی فهيرا بر خل
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شد و به ياند یم(ر آرده است يرما حت
ر يل فقيان قبايقرمط) ديگو یطعنه م

وران باشند آه  شهيان و پيو روستائ
ان دارند و يان زنگيشالوده در عص

 .اشرتاك اموال خواهند
 عبدوس

.  خصمانه استیا عهين شايسلطان، ا
هاست تا حسنك و   سالیمنديخواجه م

روان او را در برابر من خوار يپ
ن مهه، اورا از ي و با ا…مشارد یم

خواجه . داند یان مني قرمطی فرقه
 قرآن ی فرقه«ان را ي قرمطیمنديم

 .خواند ی م»سوزان
 مسعود

 …یا  تو ندانسته… نه…نه عبدوس
نگارد و آنچه  ی آنچه میمنديم
ك ي یمنديم. ت استيد بر واقعيگو یم
م يريبپذ .دينيب ی سكه را درست میرو

تند وان اخوان طالب گسرتش خيآه قرمط
 آفر ی  لوحهاد بيم آه باين مائيو ا

گر ي دیم و روين فرقه بشكنيفرق ا
 …مي بنمائخلقان را به ي قرمطی سكه
 اسالم را منكرند و ی ها مراسم حقه أن

آفر را  »محدان قرمط« یشوايبه پ
 باشد ی حسنك چه قرمط…آنند یع ميشا

و چه نباشد، در مسلك ما رسول آفر 
 . استیهتام آاف ایاست و آفر برا
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 عبدوس
 و خواجه یمنديسلطان بر خواجه م

ر گرانقدر يبر و ديبوسهل، وز
 آنگاه …دندن رانن سخيبارگاه چن

 یز قرمطيشان را نيخواجه بوسهل ا
 .پندارد یم

 مسعود
گر ي دیمنديم) ده و ناباوريناشن(

 چه گفت؟
 عبدوس

ق ي آامل در طریمرا به جانبدار
 گفت انيب آرد و در پايسلطنت ترغ

 ی نكه سلطان دربارهيتر ا ستهيشا
ان با ي قرمطی رفنت جامهيحسنك و پذ

رند و يخواجه بونصر مشكان متاس گ
 .ستاديگر ايح ديازهر توض

 مسعود
 بونصر …چي بر او مپ…دامن یاو را م
 آجاست؟

 عبدوس
 به بغداد یا در آار نگارش نامه

 .است
 مسعود

 !بغداد؟
 عبدوس

 یستگد در مهبي تاآی برایا نامه
 با اسالم و اقدامات یسلطان غزنو
 یها  قرمط و هنضتی نابودیسلطان برا
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 بغداد ما ی فهي خلیها  تا آمكار؛آف
 ی خراسان مهتیها را در دفع آشوب هنضت

ز نبشته است ي حسنك را ن…تازه خبشد
 .م آرديتا با او چه خواه

 مسعود
 ما خود …دي حسنك بزدای نبشته
م يخواهم دانست تا با او چه يخواه
 مرا با مشكان آار …ديبرو. آرد
 …است
 عبدوس

 ) رودیم(به فرمامن 
  مسعود

 چه شد آه ما اآنون یبه راست
 بزرگ من بر یايم؟ نيسلطان
 …ان بر افراشتيان علم عصيسامان

 و سرداران یخان پدرم بر ترآان قره
 ی هزار ابلق وحشی س…ديه شوريآل بو

 یامربي، چون پدله آري غرب یبر نواح
د يرق اسالم به هند گرسنه آشيزرگ بب

ك ي تاریايو چون ساعقه بر در
جواهر سرشار . ديهندوان خروش

ان ي سپاه… سومنات برداشتی بتخانه
 را به چپاول غنائم هند یترك و غاز

خت و غزنه را به شكوه و يانگبر
 و چه به سود و … داشتیبلند بر پا

 یها  برادرم حممد در گهواره…سودا
ج ش تاي تا بعد از خوديگوهر پرور

 مرا در باطن خوار …بر تارك او هند
 … من بدگمان بودی داشت و در نطفه یم
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 یا آه از رحم پست زنا، چون توده
 …ام ختهيآلود فرو ر حرام و خون

ش در بسرت ين خويمادرم به خنجر زمرد
 در خون یشبانه و در اوج آامستان

 نقره به آب ی نهيرها آرد و در خز
گر ي دی تن شست و به بسرتزالل و داغ

ست آه گوهر يدر من چنان نگر. خفت
 … شكسته و منجوقیها شهي در شیشناس

دانست به حفظ تاج از برادرم  یمگر م
 ورنه، نه مسعود و …حممد ناتوان ترم

سته يچكدام به حكومت شاينه حممد، ه
 …ميسته نبودي هرگز شا…یآر. مينبود
 یاما چگونه سنگ پشت در نربد …هرگز

هم به گوشت قرمز ماران طعام س
ن يغ زهر آگي ت،نسازد؟ و خار پشت

ر الشخوران و جانوران جنهاند؟ حممد ب
چون ماران خون من به زهر آلود و 
… چون الشخوران بر من فرود آمد

سلطان )  خنددیم(! اآنون آجاست؟
 گورستان از یها  در خطبه…حممد

 مردگان ی ده و خاصرهياستخوان پوس
 و به دندان سگان و تاج آرده است
 برادرم …ن ساختهيآفتاران نگ

ل ي درشت قاطران محای آجاست؟ به دنده
ر استخوان ستوران بر آف يبسته، مشش

 …تازد یر مي پيیابوي بر اسكلت ؛هناد
بر مردگان . گردد یها م در خاك خندق

 یراند و در ازدحام صداها یفرمان م
. ندينش ی دوزخ می كهي بر اریاستخوان
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خواست مرا در دوزخ خشم  ی آه مهم او
 …آرد یها م مهيش بسوزد و حسنك هيخو

 یخواست بر امپراطور یهم او آه م
ازد و ننگ يان دست يبزرگ غزنو

 دست نشانده بر من یها تيالحكومت و
اد ي حسنك را از یها ی حرمتی ب…هند

 تاج حممود ی آنكه روز…خنواهم برد
ود خواهد سع میبود امروز غبار پا

. ديآ یه بر مياد آسي فریصدا(. شد
رد و فرو يگ ی آوتاه در میا مههمه

! ؟يستيدآ! د؟يآجا هست)ندينش یم
ما را به اوهام و آابوس ) سكوت(

ك ي تاری در گورستانیگوئ. اند سپرده
 جانوران ی ان اشباح وزوزهيدر م
ام  ك مججهي تاری در آاسه. ام سرگشته

 یايشنوم و در ی عبور خون را میصدا
ش يا آه تپننده و وهم آلود پخون ر

 مردگان در امواج …نميب ید ميآ یم
 ی بیزند و چون سپاهيخ یخون بر م

 مردگان …نديآ ی من میان به سويپا
اند و در بارگاه من  برخاسته

 یكي از تاریض چون شبحيرا(لولند  یم
مسعود پنجه به . لغزد ی میبه روشنائ

، سكوت یبرد و هراسان و وحش یر ميمشش
 یچون اشباح در سرسراها) .ندآ یم

 قصر یها ه روشنياز سا. ديگرد یقصر م
 … ديآ ی جانوران می  ضجهیصدا
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 رايض
) .ديگو یكنواخت سخن ميآرام و (
ه را به خنجر آشت و در ي آسیا بهيغر
 او را بر چپرها … گم شدیكيتار
ان داشته يشابورياند، دستار ن دهيد

 .است
 مسعود
 یلي اآلی قحبه)  ارادهیب… آرام و (

د و درشت و يش را برآنيها من، پستأن
به (. دي خواب هنی خونالود در غرفه

اقوت بر يزمرد و ) رود یض مي رایسو
اد دارم در ي؟ بیا ل نشاندهيمحا

 …!ی نبودیزيدربار پدرم حممود، پش
! ؟یا  حسنك خضاب بستهی  در شكنجه…آه
 تاب یز چون بو سهل بيا تو نيگو

 ؟یخون حسنك
 رايض

 گر چه مرا از …بوسم سلطانخاآ
ن بر دل ي خونی گذشته نفرتیها نازم

 من بر حسنك تنها ی نهيك آياست و ل
 بودن اوست آه خالف یبه جرم قرمط

روز به يد. ج ملك استيمذهب را
اند دربار سلطان مسعود  بازار گفته

 یحت. رفته استي بودن را پذیقرمط
اد ي به مسجد جامع آالنجر فریخيش

 است یلطان مسعود قرمطآرده است، س
 اورا به …ورنه حسنك زنده نبود

 .اند زه آشتهين
 .نديآ یعبدوس وبو نصر و مشكان م
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 مشكان
كوست، ي نیليا شرف حضور مرا دليآ
گاه ين بي چنید از حضوريا باي

 شرمنده باشم؟
 مسعود

، آه یبونصر، تو به اعتماد دست من
گران ين نبود و به سخنان دياگر چن

ون علف هرز گورستان رفتم، اآن یم
 آه بر یشنو ی و مینگر یم. یغزنه بود

بارد و از  یبارگاه ما باران مشاتت م
. زديخ ی قتل بر می قصر صدایسرسراها

 است آه در یا عهيل حضور تو شايدل
 ،ن مههيدواند و ا یشه ميبارگاه مار

.  استیمي قدی ن فاجعهي تلخ ای وهيم
ان يست؟ با قرمط یا حسنك قرمطيآ
توان به هر  یان است؟ چگونه مريا

 بودن او را اثبات یب، قرمطيترت
ل سرتگ بر مرگ حسنك يد داليآرد؟ با
و  م تا دستور ما در معابريگرد آور

ما . زدياميق عوام بيمساجد با تصد
د به خون حسنك يم و بايخواه یل ميدل
 یمنديخواجه م. ديار تراشيل بسيدال

 یبر آنست آه تنها تو بر ماجرا
 بودن حسنك و رفتار پدرم یقرمط

اآنون . یفه بغداد آگاهيحممود با خل
ش در يل خويگاهان و دالايما را ب

 تا چگونه یبگو. یمرگ حسنك بگو
 !رفته است؟يان پذي قرمطی جامه
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 مشكان
سلطان اگر اجازه ) مردد و حمتاط(

د در آمال خضوع به عرض يند بايفرما
 ی شهيبرسامن آه هرگز حسنك را اند

ن يمن ا.  سلطنت نبوده است بریبد
 اعتقاد ی ماجرایول. دامن یك ميرا ن

نكه چرا به زمان ياو به قرمط و ا
پدر تاجدارتان، هنگام بازگشت از 

 ی فهيسفر، به بغداد نرفت تا بر خل
 و چرا به شام …اسالم مراسم گزارد

 اگر …ديان پوشي قرمطی درآمد و جامه
 شگفت است، به يیچه امروز معما

سته بوده ي شایليسنك را دل حیدرست
  ابراز هست؟ی ا مرا اجازهيآ. است
 مسعود

 ؟یآوش یدر برائت حسنك م
 مشكان

قت به برائت حسنك يسلطان، حق
 ی اگر جامه آرد یآوشد و چه م یم

ان يستاند؟ شورش یان مصر منيقرمط
 یقرمط متعهد شده بودند تا از نواح

 خراسان ی مرزیها هرات بر خطه
اشرتاك اموال را به بتازند و شعار 

نات ي، در طبس و طوس و قایسال
مخس . رنديهق را بگيب. بگسرتند

مدها را به صندوق مشرتك درآ
 و خوان اخوت متداول بپردازند

 بغداد ی هي بادیحسنك قحط. آنند
هبانه آرد و به شام شتافت تا مبادا 
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ان مصر، در خراسان يآتش شورش قرمط
 آن ان گرفتي قرمطی رد و اگر جامهيگ

را سد راه شورش خراسان آرد آه خود 
 . خردمندانه بودیاستيس

 مسعود
ان ياب آه قرمطيمشكان، به فراست در

 بوده است؟ ین سودا چه سوديرا در ا
شان در يمگر آنكه حسنك خود نفوذ ا

ام يرفته باشد تا قيران پذيا
زد نه از يخراسان هم از خراسان برخ

 ی شام و از نواحی گانهي بی هيباد
 مهچنان آه اآنون برخاسته …راته

 ی اد دارم در آستانهيبه . است
ز با من گفت، غزنه و بغداد يدهل
 تازه ینياند و عدالت و صلح د مرده
ب حسنك يپدرم به خرافت فر. است
ان در متام ياآنون قرمط. رفتيپذ

لولند و منتظرند  ی خراسان مینواح
 به چار یانيشوا چرم آاوي پیتا آ

ان و يان گداير مشاخ آشد و د
 . آندیولگردان قهرمان

 مشكان
 یسلطان، در شگفتم، حسنك قرمط

 .ان پنهان استي قرمطیشوايپ. ستين
 مسعود

 یخاموش مشكان، ما از تو بر قرمط
م و تو به يطلب یبودن حسنك برهان م

حسنك به بغداد در . یآوش یبرائت م
 اسالم از ی فهي خلیبانيامد تا پشتين
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ب گردد و گسرتش ان سليدربار غزنو
شرت ي بی داخلیها هنضت قرمط و هنضت

 بغداد را شان او ی فهي خل…یآر. شود
 …!نبود
 مشكان

توانست به جوامع مسلمان  یچگونه م
ا به يان؟ آي قرمطی د با جامهيدر آ

ا ي گرگان؟ و ی شهي در بيیسزاست آهو
ران؟ من بر آمن ي بر آبشخور شیگرگ

آه ورود حسنك به بغداد مهان و 
ان را يعباس! ان مهاني عباسیشفتگآ

مصاحل   نبود،یاست حسنك آگاهيبر آ
 … آشور
 مسعود

است آرد ي ما آی حسنك برايیگو یآه م
شد خون  یآه اگر به بغداد در م

 .افكند یخت و غوغا مير یم
 مشكان
. ن حكم است نه مرايقت را بر ايحق

 اسالم ی فهيدمشنان حسنك نزد خل
اشفت ي تا بت آردنديالقادر باهللا سعا

و بر حممود نامه نبشت، سخت تند، آه 
 .د بر دار شودي ست و بایحسنك قرمط

 مسعود
 ی م چرا جامهيگو یاما مشكان، من م

 .ستي نیلين دليد؟ و بر ايقرمط پوش
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 مشكان
 آه حسنك به زمان سلطان، در شگفتم

 !ان بوده است؟يز با قرمطيحممود ن
 مسعود

 یديان چنان متهيحسنك بر سقوط غزنو
بسته بود آه پدرم او را با تاج 

 ید قرمطيشا. دانست یخود برابر م
ش يداد قرمط پ یح مياما ترج. نبود
، یبار. انت آردياو بر ما خ. رود

بر آنچه بر خاندان ما از او رفت 
ر قرمط در ي نكند و قرمط و غیتفاوت

ست؟ پدرم را واداشت تا بر ين چيا
فه را ي آند و خلیفه تنديخل
 هنوز سخن پدرم مرا .ازارديب
 ی فهين خلياد زد، بديآشوبد، فر یم

 ید نبشت اگر حسنك قرمطيخرف شده با
 . باشمیز قرمطي من ن،ست

 بو سهل
 وارد شده و مهچنان، در یبه آرام( 

 .خاآبوسم) م مانده استيتعظ
 مسعود 
ا ي؟ آيیگو ی تو چه م… بوسهل…!هوم
 د حسنك را بردار آرد؟ينبا
 بوسهل

د تا سلطان را در چشمم بسته با
 و اگر حسنك را ؛نميخروش و خشم نب

خواهم از آن است آه سلطان  یبردار م
 .امبيرا هرگز بر آشفته ن
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 مشكان
 اگر حسنك بردار شود …سلطان

ان يآشوبند و قرمط یان بر ميشابورين
 …زنند یخراسان به بلوا دامن م

آند، عدل  یآنكه بر دار م …بوسهل
 .ستياست و عدل، بوسهل ن

ند و در رفتار ينش یمسعود م
 .نگرد یبوسهل و مشكان م

 بوسهل
 اگر مرا …!و عدل بونصر مشكان است

 دراز یا زماني باشد گویهنوز فراست
ها  خواجه مشكان را با حسنك بزم

توان سفر  یبوده است و چگونه م
! ده گرفت؟يشابور را نادين
شابور بر ما ي ساالر سپاه نیپندار یم

 !ننگاشته است؟
 انمشك

نم يسلطان، مرا برتر آه با حسنك نش
ان خدمت آرد و نه با يآه بر غزنو

ر حممد يوسهل آه چشمان برادرتان امب
 رسد و یاز آاسه برآند تا به جاه

كه ير حممد از اريالف زند آه من ام
 ؛كه نشاندميبرگرفتم و مسعود بر ار

و نه بدان علت آه عشق مسعود به دل 
حممد بود  یداشت آه اگر مسعود به جا

ز است و هبرت آه ي ت مرا خون…چشمان
 .ميآستان سلطان ترك گو

 او یر پبرود، عبدوس  یبه شتاب م
 .آند یبارگاه را ترك م
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 بوسهل
م آن داشتم آه از يسلطان، ب

د، اما يري، سخن چاآر نپذیكدلين
به چشمان . ستيگر مرا تاب حتمل نيد
 ی دم آه بونصر خنجر در پنجهيش ديخو
بودم بونصر  یاگر سلطان م …ه آرديآس

 .آردم یرا با حسنك بردار م
 سعودم

با متسخر و ( …!بودم یاگر سلطان م
 تو را …لب فرو بند بوسهل) پوزخند

 ی شاهیايقباحت بدان حد است آه رو
؟ هم تو آه یران ی و بر زبان میدار
 و خنجر در آتف یديم مرا رهانجس

 تا خود به یه نشانديجان من آس
 ی؟ در گمانی آشته باشانتقام او را

ه ي تو را در تصاحب آسیها آه مساجت
 از یا هيت دار آه پانام؟ م ندانسته

، ورنه تو را ی منی كهي اریها هيپا
شكستم، و اگر حسنك بر  یر ميبه مشش

 تست آه خود از یدار آنم نه بر منام
 .ام او بر آشفته

 بوسهل
ن يو شرم باد برمن، ا… خاآبوسم

 ین متناي اگر ا آه؛ا آه ندارميؤر
ك با من بود اآنون نه خنجر من يتار

ه در آتف يه، آه خنجر آسيدر آتف آس
 مشكان یز خشميبارها ت. سلطان بود

 وقعیام و آن را  گفتهرا بر سلطان 
 خواجه وخواجه مشكان . نبوده است
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 یانند و در آزادي با قرمطیمنديم
شان يا. آوشند یحسنك و خون سلطان م

د تا يد و رخصت دهيرا به من واگذار
 است یدربار را از هر چه قرمط

 .ميبزدا
 مسعود

ز ياگر تو را رخصت باشد، مرا ن
 .ستيامان ن

 بوسهل
 بارگاه را به دستور من یها گزمه
 .ديازمائيد و بيد، مرا رخصت دهيآن
 مسعود

 آه !شي خون خویبر هبا. آزمونی
 ابلهم و تو را با ی سلطانیپندار یم

ود در سرسراها خونالتيز و چنگال 
ر، ي پیچون آفتار. گذارم یآزاد م

د ي و به متهیديشبانه به حرمسرا خز
 تا یها چنان مرا باده گسارد در بزم

با . يیه و گلناز از من بربايآس
 و خراج ی مهداستان شدالفضل سوریابو

 یديبه مته. یختيسه ريخراسان به آ
 و خوارزم به ی آردی پست،گريد

 بر یرآان وحش تا تیان داديخان قره
حون بتازند و به ي جیاي علینواح

نام هنضت غزان در شهرها خطبه 
 یچند دربار( … گم شو…خبوانند

 …ستند بوسهلي آ…د؟يستيآ)ندگذر یم
روز تواند آه در يارواح سپاه ف

بوسهل وحشت زده : (گردند یبارگاه م
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تا شبح سلطان ) رود ی عقب میبه آرام
 … بوسهل…مسعود از بارگاه برانند

 از خشم ما و نصر …یاز توهم فرود آ
 خاآسار …خاك شو. خلف هبراس

حون ي سی سفالید به نواحيبا…باش
 آرال یايد از دري با…ميخون زنيشب

م و در خوارزم چادر بر يبگذر
ان را تا ي غزنویامپراطور… ميافراز
غزان … ميانه بگسرتي میاي آسیمرزها

م و ين بتاراني نوراتیها را تا آوه
چهار . ميحون آوچ دهي جیاز سفال

د حسنك به مشال يهزار غز به مته
خراسان مهاجرت آردند و اآنون از 

بوسهل، . گذرند یچهار صد هزار بر م
 آه به طمع درج و جواهر یهم تو بود
به اصرار و احلاح   زربفتیو قباها

 .یآرد ی تازه طلب می غزان اراضیبرا
 بوسهل
… خداوندگارا) نگران و درمانده (
 .ديا آشفتهبر 
 مسعود

در جنگ با غزان علت شكست سپاه ما 
. یان امكان داديبه سلجوق. یتو بود

شان يبد اسفراوه و دهستان و ن
در مساجد بنام طغرل خطبه . ميداد

گر چه ي د…م؟يگر چه داريد. خواندند
ان را از يد سلجوقيمانده است؟ با

 ید در نواحيبا. ميشابور برانين
و بر ما چه ت. مين آنيانقان آمددن
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 جز آنكه چشمان برادرم از یآرد
 درشت و یدو گو. یآاسه برآند

 و ین هناديخونالود آه درجام زر
 برادرم، یجشمها …یآرد  هديه  

 حممد …حممدامير  یها  چشم…بوسهل
 … گورستان… گورستان استیفرمانروا

 برادرم یها چشم …دينام شب را بگوئ
 پوزه …ی نام شب را به گو…را بازده

 …ی بگو… و زوزه آنیابگش
 بوسهل
گورستان، )زي هراس آميیبا جنوا (

 .خداوندگارا، گورستان
 مسعود
 یها ه و چشمي آس… مرا بازدهیها چشم

 یاي علینواح. برادرم را بازده
ان ي لشگر…م گرفتيون را خواههيج

د و آب در آن يزيها بر مرا در خندق
 … مرا به من بازدهیها  چشم…ديبند
 یها  حفره…لود خون آیها حدقه

 حممد را بازده و یها  چشم…هولناك
تاج از سر بر  (…تاج مرا بستان

 …بستان… بستان… بستان) رديگ یم
 اراده و وحشت آلود یبوسهل ب(

. برد ی تاج میش را به سويها دست
گر ي دیمسعود تاج را به شتاب به سو

 حرمسرا و یاي رو…ی شاهیايرو)آند یم
ها  ج اگر از چشم بر…خون و لشگر

من .  باشدیآنند تاج من بر جا
به خوارزم .  سلطان مسعود…سلطامن
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من از اخالف . م تاختيخواه
زه با ي ستیاراي آه را …نميسبكتك

 یمندي را؟ میماان عيمن است؟ گدا
 … حسنك را…ا مشكان را؟ تور…را؟
 بوسهل

انگشرت . (دي بايیسلطان را گوارا
ض در يرا) چرخاند یش در انگشت ميخو
 . باشی آوردن شرابی هشياند

 .رود ینگرد و به شتاب م یض ميرا
 مسعود
 یها نا آت… خوابی  غرقه… من ی قحبه… 

 درشت و خونالود یها  پستأن…یارغوان
 …یآر… ام بر آشفته) خسته و آرام(

ان بر ي از دربار…ام بر آشفته
ن ي در آمیا هيبه هر سو سا. ام آشفته

لغزد  ی میطاني شیاست و به هر طارم
لغزد  یض با جام شراب به درون ميرا(

د يمهه را بر دار با) ديآ یش ميو پ
 … مهه را…آرد
 بوسهل

 …ان خاآبوسندي دربار…خداوندگارا
 مسعود

ق يز الي نیان به خاآبوسيدربار
 و ابتدا حسنك را دي گرد آئ…ستندين

 .ديبر دار آن
 رايض

 … سلطان
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 ی بارگاه به مصلی گزمه. رود یمسعود م
. رود یدارد و م ی میار را برپارود، د یم

. تابد یوان مي نور، آمرنگ به ای تكه
ده ي آه شنيی و مشكان به جنوایمنديم
اند و  ستادهيت ايشود، با قاطع یمن

هق و ي را آه از ساالر سپاه بيیها نامه
بوسهل  .خوانند یده است، ميشابور رسين

بارگاه . ض مهچنان در بارگاهنديورا
 .ره استيت

 بوسهل
 یروز دو گويد)  مرموزیبا لبخند( 

م و فردا ين هناديسرخ در جام زر
ن حسنك را چون مشك و يآاآل خون

. م آرديشان خواهيشراب بر آن پر
 یديمته) رديگ یض ميشراب را از را(
 خون و …ق مذاب و هالهلي عق… سودیب

 ی شراب زهر آلود… هه…!سكوت و مرگ
 ی خنده …!خندد یآه برمن به سخره م

 آه مرا یتشنج …!نج و هالكسرخ تش
… !لرزاند ی برهنه میزيچون پائ

ار ي آه چون آتش صاعقه شیشراب
ب يام را با درخشش مه بندد و مججمه یم
) پاشد یشراب بر بارگاه م( …سوزد یم
 خواهد ید شراب بر جايمته …!ضيرا
 یو در خشم …گري دیبه زمان …بود

 انبار اسلحه با یس …تر خروشان
 به ی شاهی هصد گزميس …ماست

  اندك اندك،…گري و د؛فرمانند
سلطان  …!ستند؟يمسعود و نصر خلف آ
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 آه یسلطان …اني غزنویامپراطور
ان يم باشين جممر حكيگر دود سرگيد

 …نصر خلف؟ …ستيخرفت خراسان هم ن
 آه از او، چنان یلشكر …!حاآم لشكر

بازدگان وان و يآه از جذام
گر حسنك بردار خواهد يد …زديگر یم
سوان ي حكومت ما گی و در ابتدا؛شد

 …ت فتح ما خواهد بوديبلندش را
 …یاز حسنك بگو …یض، به سخن آيرا

نه دارد، ي آه بر سيیها از داغ
از  …چكد یش ميها  آه از پنجهیازخون

 .شكند یش را ميها  آه استخوأنیريزجن
رافت را آه  …خصم، مهواره خصم است
 جان ی نهيها بر آ چون غبار چرب مقربه

 خون و اشك دمشن ی ند به چشمهينش یم
ز را چون ي بالهت آمیمهربان… یبشو
مان ي ترش از گوشت دژخی هير مايمخ
مباد آنكه بر  …است ما برآنيس

 و از ی و مشكان رویمنديسخنان م
د ي تفته و گردش قیها فرود مفتول

 .یبكاه
 رايض

گر از من رافت و مهر يد. خاآبوسم
 یمنديممرا هرگز بر . رخت بسته است

و مشكان آه در آتش اصالح قانون 
سوزند و درهنان چشم به آشوب قرمط  یم

ن يهم در ا. ستي نیدارند ارادت
افتم آه يك چه زود دري تاری زمانه
، و هر چشم ی چنگلندهلوی ناهر گ
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حسنك به دربار .  ستین، جاميخون
. داشت یحممود، مشا و مرا خوار م

ت  دس.ديان پست خبشياموال من به بلخ
ش يگران خويو پلشت برز  بستهنهيپ

اران ي دست ما و. بر فرق ما آوفت
در عدالت . دي ما از خزانه بریائين

 مشاطگان سلطان حممد، ما را ی خانه
سارق دولت و ملت خواند و به 

را از  حاجبان بارگاه سپرد تا ما
اآنون .  قصر فرو اندازندیها نهيز

 تفته یها  آه بر اثر مفتولیهر جزع
 یا زد و هر ضربهيخ یگوشتش بر ماز 

د، يآ ی بر میآه از شكسنت استخوان
 . دف استیمرا آهنگ چنگ و آوا

 بوسهل
تو . شناسم یكو ميتو را ن.  دامنیم

ض به اوج يرا آه فردا از حض
.  بودیر بوسهل خواهي و وزینينش یم

د يبا یاآنون م. ضيدامن را یتو را م
 غل و ی و حسنك را بیبه زندان رو

نصر خلف را  …یوان آرير به ايزجن
 . دستور مسعود استیبگو
 رايض
 …ام بنده) شتابد ی رفنت میض برايرا( 

 .هر آنچه خواجه خواهند، آن آنم
 بوسهل

ُ پر مگذران  …ديحسنك را از معابر
شان را  یها  عاطفهی مردم علوفه

سوزانند و ضجه  یجوند، دل م یم
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زنند، او را از گذرگاه خندق  یم
 .دين آنواي ایراه
 رايض

دامن آنگاه آه حسنك  یو م …خاآبوسم
آستان خواجه بردار شود مرا در 

 … رود، ویم(د ي شگفت افزایبقر
داند آه حسنك را  یخواجه م) ماند یم

ار يشابور و خور، مال بسيهنوز به ن
كو تر اآنون آه بر دار ين. است
م و به سلطان ياع او بستانيشود ض یم
كان هر م تا از هم اآنون اميده

اران و خاندان يان از يگونه طغ
 .حسنك سلب گردد

 بوسهل
ل، پسرعم يكائيم، مگر از مي ستانیم

 ست در بازارها و یا حسنك آه هفته
گردد و مردم را بر حسنك  یمساجد م

ست  یو اگر جملس م،يستان یم. شوراند یم
 … ن عنوان استوار استيهم بر ا

 رايض
 یست و هشتم صفر، مصليبه شامگاه ب

ان و سوگواران و منازگزاران ياز قار
 آه ی آالنجری بر دو گزمه. پر است

م يپوش یان مي بغدادی ناشناسند جامه
 اسالم ی فهيتا مرگ حسنك به دستور خل

 ی مهير خي ز…م خواجهيبرو …باشد
رق اسالم دار ير بين غروب و زيخون

 .م داشتي خواهیرا بر پا



 
 سعيد سلطانپور

 

 

٧٣ 

٧٣

 بوسهل
 یئاي اآنون گورستان چون در…ميبرو

 دآل دار است تا ی شهيمرده در اند
 .مي حسنك را بر آن بادبان آنیردا
 ی به سویض از راه مصليرا…  روندیم

رود  ینور بارگاه م. شود یبرج، دور م
 و یمنديم. درخشد یوان ميو نور ا

 .شندي خوی جنوای مشكان در ادامه
 مشكان
ان ي را به می خواجه، گروهیآر
ا بر م تيا له آردهيان يشابورين

ان طوس را يروستائ. ها بشورند گزمه
 . خواهد آوردی به مصلیامحد بن عام

 ميمندی
به . ديخته آيل ريكائيد خون ميبا
پردازد  یكاران و ولگردان سكه ميب

كر يتا چون حسنك بردار شود بر پ
 او سنگ زنند و سلطان را ی ختهيآو

 او ید گروهيبا …بونصر. دعا فرستند
 مردم خنجر ی انهي، در میرا در مصل

ها هبراسند و ولگردان  زنند تا گزمه
به مرگ او از هم بپاشند و پراآنده 

 .گردند
 مشكان

ع و ين مهه فجايگر تاب ايمرا د
د يز بايخون بوسهل ن. ستيآشتار ن

ا هنگام عمل يخواجه، گو …ديخته آير
د آه جز با خون يآ یسخن قرمط راست م

 .توان آزاد شد یمن
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 ميمندی
من . دي ما را اجتناب بان مهه،يبا ا

 گناهم آه ی خون خلق بی شهيدر اند
د، ورنه، خون سگان يخته آيمبادا ر
 عام به موال ع را در شاریبارگاه

 … ختم، خواجهير یم
 مشكان

 انبار یگفت س یخواجه، عبدوس م
صد گزمه ياسلحه با بوسهل است و س

فرداست آه بر . نديبه فرمان او
ما خضاب مسعود بشورد و پس، به خون 

 .آند
 يمندیم

د، هنوز يز خواهد رسينوبت بوسهل ن
نه، عبدوس با ما خواهد گفت تا 

عبدوس چنان سلطان . حبران چگونه است
فته است آه دور از يو بوسهل را فر
بعد از  …نوشند ی منیا چشم او جرعه

 یها ، انبارها را به گزمهیام مصليق
. ميبند یشابور حصار ميهق و نيب

 ساالر سپاه دو یبانياآنون آه پشت
 یخونيشهر بزرگ در دست ماست، شب

بوسهل را سر . ستيآرام، دشوار ن
ض را به برج يم و سلطان و رايزن یم
ن مهه، با حماآمه يم و ايسپار یم

عبدوس . خواهد بود تا خلق بداند
م تا نصر يا گفته. آند یشهر را قرق م

. خلف را شبانه به آاشغر برند
د، يياب باز آد و به شتياآنون برو
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وان ين ايد هنوز بتوان هم در ايشا
 .ديبه برائت حسنك آوش

 مشكان
ن حماآمه جز يدامن آه ا ی روم و میم

تنها . ستيچ ني آهنه هیفاتيتشر
شرت بارگاه ي بیتوان به رسوائ یم

خواجه، من آه به دربار . ديآوش
دم ي را بوسیحممود بال زربفت سلطان

  دریرونيحان بي ابورتلق تا از
د شاهد بر دار يگذرند، اآنون با
خواجه، حسنك . آردن حسنك باشم

ض با عبدوس گفته يرا. بردار است
افسوس آه نه در  …افسوس خواجه …است
شنت از فرزندان يم و نه خويان خلقيم

 آار ی خلق به متامیجنات واقع …خلق
 یقي حق.... یتنها صدا …ستيما ن

ام اگر  افتهين تازه دريمن ا …ست
ز يآرد، من ن ی من را ردنيقرمط د

توان  یتنها با خون م: زدم یاد ميفر
 .آزاد شد

د و يآ یوان ميبوسهل با شتاب به ا
مشكان . ستديا یوان ميدر برش سرخ ا

رود و با عبدوس  یكه ميبه پشت ار
بوسهل تند و مغرور به . آند یجنوا م
ناگهان از هر  …نگرد آه ی میجانب

 و یران، سران لشكيجانب، فقها، اع
چند گزمه . نديآ یوان مي به ایآشور
ها،  كرهين، چون پي زریها زهيبا ن

مهه، دسته دسته و . اند ستادهيا
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نصر  …نندينش ی میها جنواگر بر پله
ه و وابستكان يخلف، دانشمند نب

ان برج ي می هي، در ناحیگر درباريد
سنده از ينو. نديآ ی، گرد میو مصل

ك برج يگروه نزد. گذرد یمتام منظره م
مسعود به بارگاه … روند یبه زندان م

كه يند، ارينش یكه ميبر ار. ديآ یم
. چرخد یوان ميآهسته به جانب ا

 . سكوت
 بوسهل

 یمندير معزز، خواجه مياگر وز
ند، دو تن از معدالن، ياجازت فرما

ند تا چون سياع حسنك قباله نويبر ض
د ي افزایبر دار شود خزانه را سود

 .ديد آيپد شي بیو خلق را رفاه
 نوشته یها دو معدل بر قباله

  .سندينو یشده، عنوان م
 معدل

 و ظل ی تعالیبه نام خداوند بار
، یمدام پرودرگار، سلطان بزرگ غزنو

 هسلطان مسعود، اطال اهللا بقاء
 نبشته آمده یها  بزرگ، قبالهی خواجه

 یارياست، چرا آه ما را از قبل بس
ن، واي و جلسات عدل دیمراسم قانون
 یت هست آه قبال با شوريچندان درا

 .ميد فراهم آريعادالنه، آنچه را با
 ميمندی

 ما يیچنان است آه گو …خواجه مشكان
خواجه بوسهل . ميا به وزارت ننشسته
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از هم اآنون حسنك را بر دار آرده 
.  ست تا عقار او ستاندهیرياست و د

رسم است  ن جتمع تنها رنگ ويا ايگو
 .بديو سلطان را نز

 مشكان
م يز نتوانين است، و ما ني، چنیآر

خواجه .  آلوده شدیها پلكان موزه
 سلطان، یبوسهل از لطف و نرم

برد و حسنك را  ی آژ میها هبره
 .ده استيهاست آه بر دار د سال
 بوسهل

ك ي نی شهيرذل را مهواره در اند
 برپاست و آنچه ی داریخواهان دربار

 د آمد ويخواجگان فرمودند مرا ْمو
 .دامن ین مهه ارج مني ای ستهيخود را شا

ند، يآ یه مينصر خلف و دانشمند نب
 .نندينش یم …زند ويخ یمهه بر م

 نصر خلف
 را یمندير گرانقدر خواجه ميوز
مرا و خواجه .  بادیات گراميح

وان ين ايه را سلطان بديدانشمند نب
 آرد تا هر آنچه بگذرد یعدالت راه

 .بر عدل باشد
 نبيه

مبارك سلطان، حماآمه و به امر 
ق قانون و يد آه از طريبا یت ميحمكوم

جو به  د و پرس وي در آیمصاحل آشور
رد تا مبادا مرتصدان ي صورت پذیدرست
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 ی تاج و ختت از امهال احتمالیدن
حمكمه علم عثمان آنند، بر آشوبند و 

 .موجب تكدر خاطر سلطان گردند
 بوسهل
 گرانقدر، مرتصدان سر در آخور یوال
. ستي نیشان را وقعيا. نه دارنديآ

وان آمده است، ي دیدر منشور سلطان
 .شدياند یش منيعدالت جز به خو

 ميمندی
 آه یمناآم، عدالتيمن از عدالت ب

م ينام یآن را م. فقط در منشورهاست
.  ما باشدیها ی عدالتی بی تا مقنعه

 من یند آه سلطان خداونگار ثانيگو
دگان يرگزتوامن به ب یكن من منياست ل

وان اعتماد آنم و ين ايسلطان در ا
 .ن روستيدهشت من، هم از ا

 بوسهل
 و دانشمند -نصر خلف-  بزرگیوال
دگان سلطانند و يه از برگزينب

ق ي الیدگيدگان به برگزيبرگز
ن است آه مرا ياند و هم بر ا بوده

به رسم بر مشا و خواجه مشكان 
 . استیارادت
 ميمندی

به . اجه بوسهلد خويآماج من مشا بود
قت را يكان تلخ حقياست آهنه، پيآ

 ؛ديگر بر مگرداني خواجگان دیبه سو
ده ي ست آه پوسیرياست مشا ديسپر آ

 .مبند یگر لب فرو ميد. است
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 يی صحنه، جایها  تكهیابينور با ارز
مردم در . تابد ی آرام ميیتند و جا

. نديآ ی، به شتاب گرد می مصلی هيناح
گران، حسنك را يها، و د ض، گزمهيرا
 ازدحام اوج یدر مصل. آورند یم
ان مردم يچند گزمه، م. رديگ یم
 و یل بر ستون مصليكائيم. گردند یم

 یصدا. زند ی مسجد، طومار میطاق
عبدوس بر آشفته به . مردم بلند است

 .ديآ یوان ميد
 عبدوس
ند و يآ یض مير حرسبانان با رايام

ها در  گزمه.  دارندیحسنك را در پ
مردم بر حسنك دعا . گردند ی میمصل
شرت يب. زندير یآنند و بر او اشك م یم

ان طوس گرد يشابور و روستائيمردم ن
اند و حسنك را  اند و برآشفته آمده

ها را واداشتند  گزمه. دهند یدرود م
 .تا مردم را لت زنند و بتارانند

. رديگ ی مردم اوج می دعایصدا
 ها گزمه. زديخ ی تند بر میادهايفر
مردم به . آشند یر مي مششی مصلیجلو

 یگروه. شوند یشتاب پراآنده م
 یتك، رو ، تك مردم.زنديگر یم

سكوت و آنگاه … اند ستادهيگورستان ا
 خونالود از یمرد … از جگریاديفر
ن به ير خونيگزمه مشش …زديگر ی میمصل

 .سكوت …برد یغالف م



 
 حسنك

 

٨٠

 

 بوسهل
ان را شور زادگاهست آه بر يشابورين
 ورنه به جرم حسنك ؛دزيانگ یم

اند تا بر  آگاهند و خود طومار آرده
 .دار شود

 را در برابر مجع یگر طوماريمعدل د(
 )بندد یم …د ويگشا یم

 یكوست آه هر مسلمان برايو ن
گران، هر چند آافرباشند، دعا يد

خواند و آمرزش طلبد، خاصه در ماه 
امرب اسالم به ي چون صفر آه پیزيعز

ان آه خون خود يواشيپ. دنديخون غلت
ختند تا آفر و آفار را ير

ه ي را پایبراندازند و عدالت ابد
 ی هي داعيی سروپایهنند تا هر ب

عبدوس، مشا را .  نداردیعدالت گسرت
د و به ي آنی، آوهیبد آه از آاهينز

ن يا. دي گذرا، توفان سازیگردباد
ن مردم است آه سراجنام يعدالت تد

عدالت ن يا. آند یحسنك را بردار م
 .اسالم است

 مشكان
خواجه بوسهل، گرچه مرا دمشن 

عدل . ميگو ی، سخن گفته باز میدار یم
-ست و اگر حسنك بردار شوديبوسهل ن

 - ستی عدالتیآه خود، سراسر ب
ستند؟ ين آير بوسهل در ايبوسهل و غ

 به جرم یمرگ. رسد یمرگ است آه در م
 سزاوار یمرگ. ی و آزادگیرادمرد
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سالم آه تو را هرگز  ایاسالم و برا
ن با سلطان ي اید و اگر خواهياين

ش به ي آه من از خون خویبگو
حسنك . ام  عدالت دست شستهیپاسدار
قرمط اآنون مشا را . ستي نیقرمط
 آه با آن ٢یا مكبه.  استیا سهيدس

حسنك به . ديپوشان یخون حسنك را م
قانون سلطان وفادار است و تنها 

تا دست  ست یگرين ديخواستار قوان
د مشا از خود يبدخواهان آوتاه آ

 … ديهراس یم
 ميمندی

ز يمن ن. ز مكنيخواجه مشكان، خون ت
اما سكوت واالتر، آه تو . در جوشم

ز يشناسند و بوسهل را ن یرا مهگان م
 .دانند یم

 بوسهل
، مشا خواجگان را سلطان و یآر

ل يشناسند واال تبد یبزرگان بارگاه م
 ٣…خللق اهللا

هند  ین امضا مي زریا وشتهسلطان بر ن
. شود یو بارامشگران در باغ دور م

 و دعا درهم ی با زاری شادیصداها
وان يمردم به شتاب پشت ا. چديپ یم

چند گزمه مردم را به . نديآ یگرد م
و در جانب راست صحنه ، رانند یشدت م

                                                 
 ای  هفت مکبعهدر چاپ سال چهل و ٢
  ٣٠ی  ی الروم آيه قران سوره ٣
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 بر هجوم مردم حصار یسمانيبه ر
 از مردم یتنها گروه- بندند یم

زه يوان ني گزمه در ا دو-آشكارند
گران يض و ديحسنك، را. هنند یبر هم م

 مردم ی دعایصدا. نديآ یوان ميبه ا
 یحسنك به آرام. چديپ یوان ميدر ا

. ديآ یآند و جلو م یها را دور م زهين
مهه مشكوك و خاموش به حسنك 

 و یمندي ناگهان خواجه م…نگرند یم
سپس خواجه مشكان در قدم حسنك بر 

زند يخ ی آنگاه مهه بر م… و؛زنديخ یم
 .ز استيم خيمگر بوسهل آه ن

 ميمندی
بوسهل نگران  ر حسنك، بر قامتيام

 .ع آارها نامتام استي در مج،مباش
 یبوسهل، شكسته و نگران، ب

 .ستديا یار راست مياخت
 مشكان
 ی برایر حسنك، هر چند ما جملسيام

م آه در شان مشا يا حماآمه آراسته
 . مدارنيكن دل خونيست، لين
 حسنك

 ی ن است بر مههمهياگر مرا دل خون
ر بر ي است آه در مسیلود مردمآ خشم

 گرسنگان و یبر دعا. ديچيپ یمن م
ن يق ايمن خود را ال. برهنگان است

 در یمن عمر. دامن ی منیجانبدار
. ام داشته  بارگاه دستیها تيجنا

 حممود یها تيسكوت من در برابر جنا
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آه به  ست مرا چنان آلوده ایغزنو
افسوس آه . مياي شسته نیچ آبيه
ر به خود آمدم، و تا يار ديبس

 بارگاه یخواستم دست از آلودگ
م تا حممد بر يم، مسعود بزدايبشو
م تا يز بزدايكه نشامن و حممد نيار

د و مساوات يد آي پدیمگر تكان
انتكاران يان و خي جان، بگسرتدیاسالم

انت يت و خي مرا به جرم جنایبارگاه
سخت دور . تند، و من تنها بودمبس

م ي دمشن آه سزای انهياز خلق و در م
نه هم شان آاوه ومزدآم، و نه . باد

ستم، يز ني نیقرمط. ابومسلم و بابك
ن يست و ايلوده نآقرمط به ننگ من 

. ام افتهي ست آه از سر خون دریسخن
 آه یر قانوني غی ن حمكمهيمن در ا

ر  لشكیتنها بزرگان بارگاه و امرا
ستم ي نیقرمط: آنم یاند اعالم م نشسته

و جرمم آمر بسنت به قتل سلطان 
كه نشاندن حممد است، يمسعود و بر ار

آشتم،  ید آه اگر مسعود ميپس بدان
دم تا مگر يآش یز بر دار ميحممد ن

و از من . ابدي یشيخلق برهد و گشا
ن ساخته نبود، آه در دمل آتش يجز ا

 ین جايد. مساوات گرفته بود نه آفر
 . ام  نبودهیمن قرمط. نديگر نشيد

 بوسهل
ش از يوان، پيهر چند بر خالف رسم د

اعالم معدل، حسنك در جرم خود سخن 
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د يآ ن مهه سخنان نبشتهيگفت، با ا
وان ينجا ديا) سدينو یگر ميمعدل د(

د سخن يد نشايعدالت است از زوا
 آوچه و یها ناآرد، دفاع از قهرم

سخن . رده است را تربئه نكیبازار آس
د آه به يش بگوئيت خوياز حمكوم

 . ستی مشا آافیزيخونر
 حسنك
ن حكومت مسعود است آه با زبان يا

من به . ديگو ید ميپلشت مشا از زوا
قت رادمردان اشاره بردم تا از يحق

خ يرادمردان در تار. قدر خود بكاهم
 ندارند و یحكومت قلدران سهم

. د استي نامشان زایداست آه حتيپ
 خنواهم آرد و یچ دفاعين از خود هم

 در یا دامن حلظه یداد مشا ميچون ب
پس بگذار به . ستمي برائت نی شهياند

. زمي مردم برخیها نابزرگداشت قهرم
ان ي آه از میبه بزرگداشت رادمردان

مردم . فقر و خون مردم بر آمدند
شان را ساختند تا هم بر مردم يا

د يگر پدي دیاثر هنند و رادمردان
شان يغا آه من از اي در…آورند

من . ميگو ین مهه مينبودم من ا
ش ي مرگ خوی نهمه در آستانهيا
 …ميم و نگويدامن بگو یم آه ميگو یم

 .د، بردارميچنان آه با
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 ميمندی
ن ير حسنك، ما را تا فرجام ايام

ست آه ياگر گناهت ن. ستي نيیجملس را
 خلق تو را بس یم جانبداريدان یما من

نده يدان خواهد رفت و آآه تا جاو
. سلطان بر عدل است. خواهد دانست

العفو : ديباشد آه ببخشا
قوله  ذآره و ل اهللا غزاق. ةعندالقدر

ن عن يظ و العافين الغياحلق الكاظم
 .نيحب احملسنيالناس و اهللا 

 حسنك
 یازيش نيخواجه، شهادت را به خبشا

حكومت هرگز بر عدل نبوده . ستين
. زدي سرچشمه خزد ازياست و آنچه خ

مال خلق . شه استوار استيدرخت بر ر
 یق رويخال. اند دهيرا به توبره آش

لرزند و فرو  ی فقر میها هيپا
مردم به خون حكومت . زندير یم

بگذار با قرمط هم صدا . اند تشنه
ست يش ني بیگر زندانيران ديا: شوم

 آن را در مرزها بر یوارهايآه د
 تا دي مرا بردار آن.اند افراشته

 ی غهي ت، را احساس آنمی آزادیا حلظه
ها  ها را بر آوهستأن ر هنضتيمشش
ام اعراب را ي قیم و صداينيبب

 .بشنوم
 بوسهل

عدالت حكومت، عدالت سلطان است و 
د بندد يآنكه بر عدالت سلطان ترد
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د بسته است ي خداوند تردیگانگيبر 
. ست یت آافي حمكومین خود برايو ا

پندارد  یآنكه ملك را زندان م
ش دارد و به هر آمسان ي در خویزندان

ن نظر اندازد يبنگرد و در هر سرزم
حسنك را . ديش خنواهد ديجز زندان خو

ك به يار است آه هر ي بسیها جرم
امروز .  استی مرگ آافی برايیتنها

ر ي حقیر حممود، آه مرديحسنك نه وز
د آه يش است و بايدر زندان آفر خو

 است و در ی حسنك جان.بردار شود
 . ده استيخون سلطان آوش

 حسنك
 بارگاه ی دهي پوسیها مرا با شاخه

 داشتم بر یست آه اگر تربي نیآار
ك ي ی شهيزدم و نه تنها بر ر یشه مير

 متام ی شهيمرتسك شراخبواره آه برر
ش يان و وابستگان آه ظلم خويبارگاه
من . اند ر گسرتدهين بوم فقيبر ا

آنم، آه به  یآنم، اقرار م یاقرار م
 ی اما قرمط؛ام دهيقتل سلطان آوش

 اگر ؟ديگوئ یگر چه ميد. ام نبوده
ان و يان روستائيآزاد بودم به م

. زدم یر ميرفتم و مشش یوران م شهيپ
افراشتم و با  یدوشادوش خلق پرچم م

. خاستم یزه بر ميان به ستيلشكر
د؟ امروز هنضت قرمط يگوئ یگر چه ميد

ن يمشا و اسازد، نه  یخ را ميتار
 شرمانه آه سراسر دروغ و ی بی حمكمه
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ار يغا آه من بسيو در. ت استيجنا
غا آه يو در. ستير دانستم قرمط چيد

ن ننگ را ينه، ا.  نبودمیهرگز قرمط
ن يهنوز مهر ننگ. ديبر قرمط نزن

 من یشانياطاعت و سكوت بر پ
 حممود یها تيمن بر متام جنا. سوزد یم

ر آن مهه قلدر چشم بستم و در براب
ق يمن ال. قتل و غارت خاموش ماندم

گانه ي ،ن اقراريستم و ايهنضت خلق ن
 یمن بر ضد بارگاهم ب. شرف من است
گر بر يو د.  بوده باشمیآنكه قرمط

 .آنم ی مشا تف میمراسم قانون
 بوسهل
آند آه دمشن  یحسنك اقرار م. ديسيبنو

بتواند، هنوز به  بارگاه است و اگر
اقرار . آوشد یمقتل سلطان بزرگ 

ان و آفار يآند آه جانبدار قرمط یم
آفر .  استیم قرمطيگو یاست و من م

ن اسالم ين مبيبر د. آند یغ ميرا تبل
 یخ جهاد باستانيتازد و بر تار یم

من فرجام جملس را . هند یما داغ ننگ م
. آنم یت متهم اعالم مياز جهت حمكوم

. شود یمتهم حمكوم است و بردار م
متهم ) رديگ ی گذرا در میا لولهو(

 .شود یحمكوم است و بر دار م
 ميمندی

كال، مشا شهادت را يخواجه م
د و متام امكان را از ما يا رفتهيپذ

سته بود و يدامن آه شا یم. ديگرفت
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د و يائيب. تر ستهي شایگر خاموشيد
د ي راست من مبانی در فرجام به شانه

 .ميقت را درك آني حضور حقیا تا حلظه
 حسنك

ست در  ی، اگر راستیمنديخواجه م
 مكان را مهان هبرت آه به ،زمان است

 .ميبوسهل واگذار
 ی حسنك ناگهان با پنجه شانه

 ی خون سر شانه. فشارد یش ميخو
 یحسنك، بر پا. ديآال یش را ميردا

مشكان به جانب . آند ی میاستوار
 حسنك را به ی قهيرود و  یاو م
 از شانه بر بازو رها یآرام

حسنك . جوشد ی شكاف زخم م.سازد یم
.  گرداندیقه را برمي یبه آرام

 .سكوت
 مشكان
م شرف بر باد رفته يدانست یض، ميرا

دان پرپر يت در خون شهياست و انسان
 … ستيبا ین هرگز منينه، ا. زند یم
 رايض

. ستميش ني بیخواجه، من فرمانربدار
 .دي حرسبانان بگوئريبا ام

 بوسهل
كوتر يش ني خوی هفير حرسبانان وظيام
ست آه او را يشناسد و برما ن یم

 ماندگار است ین سنتيا. ميفرمان ده
د آه اگر ما يش آيشه دمشن را پيو مه
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 ی م از شانهيدر زندان دمشن بود
عدالت مهواره حمتاج . ديجوش یماخون م

ن خون آفر يا. نه و انتقام استيآ
جوشد و  ی انتقام می است آه از چشمه

اسالم . ن ماستيري دیها مرهم جراحت
 .ابدي یام ميبا خون آفار الت

 رايض
ز بوده است آه يو دست ما آاهل ن

م، ياگر بر عدالت آامل استوار بود
اگر حسنك . ديرس یز منيحسنك به دار ن

هنوز زنده است از عدالت حكومت 
ت يل رعاي آه به دلیحكومت. است

ز به اندك، عدول يخلق، از عدالت ن
 .آرده است

 عبدوس
ض، دفاع فرودستان در جملس يرا

 یانيما جمر. ستيده نيبزرگان پسند
د در آار ملك يم و نشايستيش نيب

 .ميسخن آن
 ميمندی

 آه ین مهه با سلطان بگويعبدوس، ا
 ی اجازت ما، نه وزارت آه سلطانیب
ن مهه يدامن آه سلطان ا یم. آنند یم
 آه یبگو. ین مهه، بگويبا ا. داند یم

ده يبه تظلم رس شرمانه یعدالت ب
 .است
 بوسهل

د عدالت ي حمكوم نشایبه خون دمشن
عدالت مهواره بر خون . سلطان آلود



 
 حسنك

 

٩٠

 

ش ي بیا ض بندهيرا. استوار بوده است
 … زيست و او را نين

 ميمندی
مشا .  آه خاآبوس مشاستیا بنده… بنده

قت بر يد و در حقيآه خاآبوس سلطان
 .ديزن یش بوسه ميخاك مقام خو

 بوسهل
شه، ي در ابراز انديی پروایب

. ستيسته نيان را شايدربار
د، مدافعت از حسنك و يشوبايم

 مشا یشانيان، مهر آفر بر پيقرمط
 .ديزدا ی مشا میهند و هست یم

 ميمندی
د يبا یارات تام نبود ميمرا اگر اخت

 ی پر، غبار ردایها امروز به بوته
 یب. هراسند یمردان من. ميبوسهل بزدا

من . دياين را ن تنها بزداليیپروا
نه از حسنك و نه از قرمط، من از 

خواجه . آنم یوان دفاع ميعدالت د
ن يكال، دل شكسته مدار آه چنيم

ز يمرا ن. ديش آيها، مردان را پ حال
در . ها بود نابه زمان حممود زند

ها  ز ژرف آالنجر بر من مفتوليدهل
 .دها بستنديزدند و ق

 بوسهل
ان  را ارزش بدیمنديا خواجه ميآ
، ین سگ قرمطيه است آه با چنيپا
 د؟ين گويچن
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 حسنك
ز يان نيلب فرو بند آه سگ قرمط

 بودم و قدر قرمط یاگر قرمط. یستين
ان مردم ي در میدانستم عمر یم
گذراندم و خنجر در خون حممود  یم
 یو آزاديقرمط غر. شستم یم

شان در يها ان است آه غلهيروستائ
 حق با قرمط. ست ی حكومتیانبارها

 آه یاست نه شكمخوارگان پلشت حكومت
قرمط . یشاني ای دهيتو سردمدار گند

و برداشته، اجرت يهاست غر سال
 را بر ی دهقانی دهي ستمدیها مجاعت

طلبد و ضرورت  ی میاساس اصول انسان
 آزاد خلق را اعالم یها ل مجاعتيتشك
خواهد آنچه در تصرف  یم. دارد یم

. ثرومتندان است به فقرا داده شود
ن را اعمال زور و يد متموليگو یم

 ظاملانه، حكومت داده یها گيمرده ر
 .است
 بوسهل

و خاندان تو از ثرومتندانند و تو 
 .ت بادي آه سزایآژ یبر خود م

 حسنك
ب شود از قلب ي من تعقی چون سالله

ش و گاو آهن بر ي رجنرب و خیها توده
 ست تا به یريخواهم خاست و د

 یها به جامهان آه خود را يليكائيم
 ، فروختندیا نهي آئیها زربفت و آوشك

ن يست، تا بدي نیانكار. ام پشت آرده
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ت يدم تا گلوگاه در باتالق اشرافيرس
ت ي، به ثروت و جنایآر. فرو رفتم
ز ين نيام و اآنون از ا پشت آرده

م قرمط يام و با تعال فراتر رفته
د يآ یام آه مال از آار بر م افتهيدر

ن مردم بگسرتد تا ايد در ميو با
 ی نباشد و متساوی برگیچكس را بيه

دار شده يخلق خاور ب. احلال باشند
ان يان خالفت عباسيان زنگيعص. است

ران به تزلزل و يرا در عراق و ا
 به ،نكي ا،ان رايد و غزنويمرگ آش

ده است تا در مغالك مرگ يتزلزل آش
اه آه ي سیقايبردگان آفر. بغلطاند

شدند  یر فروخته م زنگبایدر بازارها
 از یا اند و قرمط تكه برخاستته

امروز .  دهشتناك بردگان استی نعره
ن آردن يان به وجي زنگیگر حتيد

 موات تن در ی هرز اراضیها علف
 خبش ی پانزده هزار برده. دهند یمن

ان ين به زنگين النهري بیسفال
اد ير فري عرب زیها اند و خطه وستهيپ

اآنون آه هم . لرزد یدگان ميستمد
وان ظلم به حماآمه ين ايمرا در ا

ن را تصرف يان حبريد، قرمطيا گرفته
اند، و  ا را گرفتهسشهر احل. اند آرده

 »محدان قرمط« شاني بزرگ ایشوايپ
خلق . دهد ی خاور را فرمان میها هنضت
ن ين ايآشد و طن یاد مين فريفلسط
انه ي میايادهاست آه در آسيفر
لرزاند  یرا م یچرخد و خراسان و ر یم
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 و اگر .آشد یام ميو مردم را به ق
 قبل در ید، ساعتيد، بدانيدان یمن

مردم . ام شده استيبلخ و آالنجر ق
 را به آتش ی دولتیها ناويد
 و برزن با یاند و در آو دهيآش

گر تو يجنگند و د ی میتي امنیها گزمه
 بوسهل آه چون سگان خندق یستيآ
 یگرد ی بارگاه میها هق گرد زبالهيب

 .یدار یو پوزه در آثافت حكومت م
 بوسهل

ن و ي است آه زمیسگ آن مرد قرمط
خبشد و به  ین چرك ميخانواده به دهاق

شرف و . زديگر ی عرب میها آوهستأن
دهد و جانب  یجنابت بر باد م
 .رديگ یبلواگران پابرهنه م

 ميمندی
وان ترك يا ديا لب فروبند يبوسهل، 

غرد  ید و مژآ ی خود میآنكه برا. آن
د جملس ينشا. به سگان قرابت دارد

عدالت را تا حد زباله دان سگان 
 .ميفرو آش

 عبدوس
 و خواجه مشكان، یمندياگر خواجه م

ند يوان رسالت اجازت فرمايصاحب د
 .ديا ها خوانده قباله

 حسنك
تا زمان . نهمه رنگ و رسم استيا
 .خبشم یع نگردد، آنچه دارم ميضا
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دان و عبدوس حرببوسهل با قلم پر و 
 .روند یها نزد حسنك م با قباله

 معدل
ها  حسنك، مشا با مهر هنادن بر قباله

وان يش از جانب ديبر حكم اعدام خو
 .ديهن ی، مهر میحكومت غزنو

 حسنك
من به جرم وزارت حكومت سلطان قلدر 

فر سكوت ي، سلطان حممود و به آیغزنو
 مشار یات بي در برابر جنایطوالن

ش را از جانب هنضت يام خوحكومت، اعد
ن رفتار، من يو با ا. رميپذ یقرمط م

، تنها از هم یاز هم اآنون، آر
ن ياآنون در مشار مردمامن و مباهامت ا

 نبودن و از یاست آه به جرم قرمط
 .شوم یجانب هنضت قرمط بردار م

آشد و  یزه ميحسنك سر انگشت بر سر ن
. زند یها مهر م به خون بر قباله

 .زديخ ی هر جانب بر ممههمه از
 بوسهل

 خون تو به ،ل مداريدر مرگ تعج
 .ديايخته نياندك ر

 مشكان
ران لشكر، جان يخواجگان بارگاه، ام

گر بار ينجا بر دار است و ديحسنك ا
مشا را از . آه بر دار شود جسم است

. ستيشه نيال و فرزندان حسنك انديع
ك بار اجازت ي یشابور حتيان نيوال
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شابور ي نیشان از حواليندادند تا ا
دار يرون هنند و از حسنك ديگام ب
سه، يد بوسهل با دسيمگذار. آنند

ع ما يزد و بر فجايخون حسنك بر
 .ديفزايب

 ميمندی
گر يش، ديندين ميخواجه مشكان، از ا

 .فرجام آار است
 مشكان

 .ديوان ظلم امضا ننهيبر حكم د
 عبدوس
اآنون ) آند یبا بوسهل جنوا م(
ها را مهر  ران قبالهد حاضيبا یم

 .آنند
. گردانند یها را م دو معدل قباله

 و مشكان، بر یمنديمهه، مگر م
 .هنند یها مهر م قباله

 بوسهل
د، حكم يها مهر ننه چون بر قباله

 .ديا ش را مهر زدهيعزل خو
 ميمندی

 .ا ریو حكم صدرات بوسهل زوزن
زه ي سر انگشت بر خون سر نیمنديم
 یشانيلود بر پآشد و با شست خونا یم

بوسهل به خشم . هند یبوسهل مهر م
مههمه در . ها با اوست قباله. رود یم
 دف و چنگ در باغ اوج یصدا. رديگ یم
 .رديگ یم
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 عبدوس
 .ميگر بازگردير حسنك، ديام

مهه . ابدي یمههمه شدت م
وان را ي ایمندياند، م برخاسته
 .آند یترك م

 مشكان
د تا يحسنك را از شاهراه بگذران

 .ردم بنگرندم
 نصر خلف

د ياز گذرگاه خندق خواه) به عبدوس(
 .ديمردم را بتاران. گذشت
 عبدوس
گذرگاه ) گراني دی ان مههمهيمدر (

 .اند ختهيان فرو ريشابوريخندق را ن
گردد و دوشادوش حسنك  ی باز میمنديم
. گذرند یگران در سكوت ميد. روند یم

 یكي خلق در تاریصدا. رود ینور م
پورها به ي سنج و شیصدا. دن داريطن

 یحسنك در نور.  بلند استیسوگوار
رنگ باخته به جانب برج برده 

ه روشن يتنها حسنك در سا. شود یم
 .داستيپ

 صدای برج
 تواند ساخت یا ميآدام آهنگ آ
ی آه سوی نيستی ی استوارها طنين گام
 .رفتند مردانه می
 .رفتند های را آه آگاهانه می طنين گام
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 دگانصدای ژولي
 دل از مرگ بيزار است
  خوار استیآه مرگ اهرمن خو، آدم

 ی آندم آه زاندوهان، روان زندگیول
 تار است

 را گاه ی و بدیكي آندم آه نیول
 كار استيپ

 ن استيريفرو رفنت به آام مرگ، ش
 ن استي ای آزادگی ستهيمهان، با

 گورستان گرد ی، رویمردم، در مصل
. ت بلند اسعا دیصداها. نديآ یم

. گذرد ی دور میكي در تاریتابوت
 یاهي سیآرس. ديآ ی تپش توفان میصدا
 گورستان سنگ و یرو. ر دار استيز

 اسبان در هم ی ههيش. اند ختهيسفال ر
 بر گورستان چنان یچند قار. چديپ یم

ند آه   اشباحيیگو  آه،آشند یزوزه م
 ی بر شبكاله مصلیرق سبزيب. نديگر یم

 ی رویاهيرق سيب. در گردش است
ر يها با مشش گزمه. لرزد یگورستان م

ها بلند   سوك از سنجیصدا. گردند یم
. دمند یپورها به آهنگ عزا ميش. است
 .گذرد یسنده از متام منظره مينو
 جارچی

فرمان . ديمردم بلخ، گوش فرا دار
فه القادر باهللا، ي خل، بغدادی فهيخل
 .ديگوش فرا دار.  جهان تسننی فهيخل
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  ٤ خلقی ربك الذاقرا باسم
 ی فهيو من، القادر باهللا آه خل

 یحسنك قرمط: خواهم ین ميبغدادم، چن
د تا عامل اسالم از ننگ يرا بردار آن

 به یچ مسلمانيگر هيتا د. برهد
چ يگر هيتا د. دياي آفار درنی جامه

. ار آفر درنگ نكندي در دیمسلمان
د تا مردم ي را بردار آنیحسنك قرمط

 آه یند و هر سنگها زن سنگ بر او
 در هبشت به پاداش يید جايزده آ
د يشنو یاآنون آه فرمان مرا م. باشد

آند و  یداد مي بیدر شام، قحط
اآنون . خشكاند یاهان و غالت را ميگ

 یحسنك قرمط. ميسوز یدرخشم خداوند م
 عامل اسالم، در یدق شهداير بيرا ز

ست و هشتم صفر، روز رحلت يشامگاه ب
 .ديبداهللا بر دار آشحضرت حممد بن ع

 .زديخ ی مردم، آرام و رها بر میصدا
 .٥بايبا قرنا انذرناآم عذاا

. شود یش تكرار ميرود و صدا ی میجارچ
 بغداد را آه ی قهيل فرمان خليكائيم

اه ير دو پرچم سببه زبان عرب 
وسته به هم نوشته شده، ينه و پيقر
در . دارد ی می گورستان بر پایرو
ل يكائيهل و م، بوسی جارچیصدا
 .اند آمده

                                                 
 ١ ی ی خلق آيه قران سوره ۴
 ۴٠ ی النبا آيهی  قران سوره ۵
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 بوسهل
 بغداد، ی فهيل، به فرمان خليكائيم

، تو را، آه ین غروب سوگواريدر ا
م تا يدار ی، بر آن می حسنكی از سالله

 ی  زدودن آفر از جامهیبرا
 .ی حسنك را بر دار آن،انيليكائيم

 لميكائي
ا يس اهللا ين، اليكذبك بعد بالديفما 

 بلند و هشدار. (٦نيكمحكم احل
 بنام م،ليكائيو من آه م) دهنده
 و بنام القادر باهللا و ی تعالیبار

 یبه نام سلطان مسعود، فرمانروا
، حسنك را یبزرگ و عدالت گسرت غزنو

ا رب ين يآم. آنم یبر دار م
 .نيالعامل

 بوسهل
 .نيا رب العاملين يآم) با جنوا( 

 یصدا. رديگ ی دور اوج میاهويه
حسنك نام .  مردم بلند استیدعاها
 یصدا. شود یده ميان دعاها شنياز م

 .چديپ ی اسبان در هم می ههينعل و ش
 نصر خلف

خواجه بوسهل، اگر ) ديآ یبه شتاب م(
اجازه باشد، مردم را از پشت حصار 

 .ميگورستان بتاران

                                                 
 ٨ و ٧های  ی التين آيه قران سوره ۶
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 بوسهل
ن يد مردم در ايبگذار.  بزرگیوال
 بزرگ شرآت آنند و به اشك و یعزا

گزمه . سنگ از بار گناهان بكاهند
د تا به سكوت، از يشان بگماريبر ا

 ی آوتاه بر سوگواریپشت حصارها
 ی عدالت سلطانی و اجرایحكومت

د ي فرمان آنیبه جارچ. نظاره آنند
ق را از ازدحام بر حذر يتا خال
 .دارد
 نصر خلف

 .خاآبوسم
. خوانند یان ميقار. رود یبه شتاب م
 .نديگر ی می، آنار مصلیچند مرد عام

 صدا
 را یحسنك قرمط. ديفرا دارگوش 

ها  د تا گزمهيآوچه آن. آورند یم
. ديلب به دعا بگشائ. بگذرند

 از …ديآوچه آن. ديازحصارها مگذر
 … ديحصارها مگذر

 رايض
خواجه بوسهل، ) ديآ یبه شتاب م(
 بارگاه را دستور یها د گزمهيبا
وان عدالت را به يان ديقرمط. ميده

 .اند دهيآتش آش
رود و جنوا  یل ميكائيبه جانب م

 .آند یم
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 صدا
ان يقرمط… دي شهر، دقت آنیاهال

. اند دهيوان عدالت را به آتش آشيد
ها  أن. شناسند یان را منيها قرمط گزمه
از حصارها . اند ان مشا پراآندهيدر م
 … ديخته آي ریاگر خون آس. ديمگذر

 رايض
ها  ان گزمهيشابورين) گردد یباز م(

 .م زدند حرس را زخیوال. را آشتند
 در گوشه و آنار گورستان یگروه

خواهند  ی میچند مرد عام. لولند یم
ها به   با أنیا گزمه. بروند
 .گوست و گفت

 بوسهل
 ی سوگواری مردم، از پا)ی آرسیرو( 

ن يش سنگيبار گناهان خو. ديزيبرخن
 بارگاه یها ض، به گزمهيرا. ديخمواه

وه آزادند تا يد به هر شيدستور ده
شب .  آرام آنندیساعتشهر را به 

 بعد از یساعت. قرق خواهد بود
عشا در . اذان، شهر خواهد خفت

 . شهر جار آنندیها بازاها و آوچه
سه گزمه . ديآ یحسنك م. رود یض ميرا

در دو جانب و پشت، و نصر خلف در 
 ی ك با جامهيدو پ.  اوستیجلو

قرآن به . نديآ یش ميشاپيان پيبغداد
 یه جانب مصل بیبه آرام. دست دارند

اه ي سی سكویروند و در دو سو یم
 سكو یل رويكائيم. ستنديا یم
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 به یا  پارچهیطومار. ستاده استيا
 .دست دارد

 ميكائيل
 یبه نام بار) خواند ی طومار میرو(

 بغداد آه دو ی فهي و دستور خلیتعال
:  خراسان آرده استیش راهيك خويپ

حسنك تو به جرم مذهب قرمط و به 
 خداوندگار است  که خواستدستور ما،
) بندد یطومار را م (یشو یبر دار م

 . مرگ استغفار آنی اآنون در آستانه
ستاده ي ای بر پا،حسنك مهچنان آرام

 .است
 بوسهل

 خواهد ینعش حسنك هفت سال بر مصل
 مرتفع ی شام به متامیماند تا قحط

 … گردد و خداوند بزرگ
 شورش یصدا. زنند یاد ميمردم فر
 .رسد ی گوش ممردم به

 صدا
د آه ي شهر، از حصارها مگذریاهال

ان يآافران در م. ديخته آيخون مشا ر
 ی جامه به جامه. اند مشا پراآنده

د آه آتش دوزخ مشا را ياالئيآفار م
 آافران و … شهری اهال…خواهد سوخت

 … آشوبگران
 بوسهل

غمرب بزرگ اسالم يامروز، روز رحلت پ
آل  آه آفار بر آایرادمرد. است
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دند و بر يمبارآش خاآسرت ملتهب پاش
امروز، روز رحلت . ها زدند او سنگ

 مسلمان، ید اهالييخون بگر. است
 آوفه ید چنان آه اهالييبگر
 .ستنديگر

 پيشنماز
اد ي عامل اسالم، به یاد شهدايبه 
امروز روز . نيدان دي خون شهیها خلته

روز رحلت .  عامل اسالم استیسوگوار
ر زد تا يد آفار مشش آه بر ضیامربيپ

د يمگذار. پرچم اسالم را بر افرازد
ان يقرمط. ره شونديآافران بر ما چ

د و چون حسنك بر دار يرا لعنت آن
ان يدر م (…ديها زن شد بر او سنگ

گردد و به آهنگ سوگ  یگورستان م
 )خواند یم
  جناتی سویارب بنما مرا رهي

 ات و چه مماتيحمتاج توام چه در ح
 اه ما سراسر بگذراز جرم و گن

  به روز عرصاتیشرمنده مكن آس
  ذات تو بر آل ممالك مالكیا
 نت سالكي دی راهروان آویو

 ميگو یمن وصف تو از آالم تو م
 هالك ءيی و آل شیانت الباق

 صداها
كان را يپ) گري دیان صداهايدر م(

 .اند به دروغ راست آرده
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گردد و تكرار  یصدا دهان به دهان م(
 )شود یم
 .اند كان را به دروغ راست آردهيپ

 ی ديگرصداها
 . بغداد فرمان نداده استی فهيخل

 .شود یصدا تكرار م
 صدايک 

 یاز اهال. شناسم یكان را ميمن پ
 .آالنجرند
 .ماند یك گزمه مي. روند یها م گزمه

 ی ديگرصداها
 ی از اهال… آالنجرندیاز اهال
 … آالنجرند

 پيشنماز
اگوار ن روز نيست در ايسته نيشا

مگر خداوند را از . ديدروغ بگوئ
ن در مشا يد؟ مگر آتش ديا اد بردهي

خاموش شده است؟ خداوند با ما چه 
تان يها یها و زار خواهد آرد؟ ضجه

غمرب ي پی ستهي شاین سوگواريآو؟ ا
 .ستياسالم ن
ها و  هيآ. شود یان بلند مي قاریصدا
خ يچد، شيپ ی مردم در هم میاهويه
 .پاشد یب م گورستان گالیرو
 صداها
ان برائت حسنك را يشابورين
 .خواهند یم
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 ی ديگرصداها
 … برائت حسنك…برائت حسنك

بوسهل و نصر خلف، مردم را 
 تالوت به ی برا،شنمازيپ. نديپا یم

 .رود ی میبام مصل
 پيشنماز

خرجهم من ين آمنو اي الذیاهللا ول
ن آفرو ي النور والذیالظمات ال

م من خرجوهني. ائهم الطاغوتياول
 الظلمات اولئك اصحاب یالنور ال

اگر بر . ٧ها خالدونيالنار هم ف
شنماز جامع ي ابوالفضل معتصم، پ،من

د، مهانا يد، بشنويبزرگ اعتقاد دار
كان از بغدادند و فرمان بر دار يپ

فه بر ما يآردن حسنك را از جانب خل
ن يد آه در ايما را با. اند آورده

مگر م تا يروز ناگوار سوگوار باش
 را به حممد و یخداوند حسنك قرمط

 .ديخاندانش ببخشا
 ی صلوات و صدایان، صداي قاریصدا
ل به يكائيم. زديآم یه در هم ميگر

 حسنك به جانب .ديآ یجانب حسنك م
 .دارد یدار قدم بر م

 ميكائيل
 ی فهيبه نام خل .به نام خداوند

  .یبه نام سلطان بزرگ غزنو. بغداد
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 پيشنماز
ن الرشد و ين، قدتبي الدیال اآراه ف
كفر الطاغوت و ي فمن، یمن العن

ومن باهللا فقدا ستمسك بالعروه ي
ع ي ال انفصام هلا و اهللا مسیالوثق

 .٨ميعل
 ميكائيل

جامه . ديحسنك، خداوند تو را ببخشا
 .برآن و استغفار آن

. آند یحسنك ردا بر گورستان رها م
 مردم گسرتده است، حسنك با ی ضجه
 ین بر سكويمي سیو تناه ي سیازار

 یصداها به تنفس. ستديا یاه ميس
، گورستان یگروه. شود یتپنده بدل م

ها  چند قرآن بر رحل. آنند یرا ترك م
 به درد نعره یناگهان مردان. رهاست

ان ي خود را در می عامیمرد. زنند یم
 .افكند یم
 عامی

پسران … ديا مردم چه نشسته… مردم
 را بر حسنك .آنند یمارا بر دار م

 .آنند یدار م
آشد و در آتف  ی خنجر میبه تند

صداها در پشت . نشاند یل ميكائيم
رد، گزمه خنجر در يگ یها اوج م حصار
 یمرد در پا. برد ی فرو می عامیهپلو
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اد در جواب يغلتد و فر یحسنك فرو م
 .زديخ یاد بر ميفر

 …  القضاتیا قاضي …ا حممديا حممد، ي
 فريادها

 …  القضاتیضا قاي ،ا حممدي
 . القضاتیا قاضي … القضاتیا قاضي

 اسبان در منت ی ههي نعل و شیصدا
ض با يرا. لرزد ی مردم میها اديفر
 .رود ید و به جانب حسنك ميآ ی میخود

ض خود يرا. چديپ یحسنك سر از خود م
ك حلقه در يدو پ. هند ی میبر آرس

 ناگهان صد …افكنند یگردن حسنك م
ه از هر جانب اي سیها مرد با پرچم

پوشانند و  یند و متا م منا را ميآ یم
پرمچداران .  حسنك بر دار است…گريد
 یض سنگي را.روند ی مردم م…روند یم

 به یچند دربار. اندازد یبر حسنك م
ها سسست و  أن. دهند یدستان سكه ميهت

آنند و  ی پرت ميیها ز سفاليآم اآراه
غروب گلگون بر . شوند یدور م

 یصدا. اند مهه رفته. تابد یگورستان م
 شهر، آرام ی هي گریدور اذان با صدا

 .گسرتد یآرام م
 صدا

 در ، شهریاهال. شب قرق است
 ی ساعتید، هر آسيش مباني خویها خانه

بعد از اذان در آوچه و بازار 
 شب قرق …ديخته آيبگردد، خونش ر

 …  شب… شهریاست اهال



 
 حسنك

 

١٠٨

 

و . غروب. سكوت. شود یصدا دور م
بر دار است، نور سرخ،  آه …حسنك

آرام آرام در افق صحنه شدت 
ها و  مردم با جامه. رديگ یم

ند و چون يآ ی گوناگون میابزارها
 ی سكوهای از خشم، رويیكرهايپ
 نامهسان یها یار، با بلنديبس
د ي سپی مادر، با جامه. مانند یم
آرام . ماند ی دار مید، پايآ یم
ش را آرام و يها دست. ندينش یم

 .آورد ی، باال متوانا
خورد و آرام و  یمشت مردم گره م

ها به  د ناگهان دهأنيآ یتوانا باال م
 . ماند ی م…د ويگشا ی خاموش میاديفر
 .شود ی، آرام آرام بسته مهپرد
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