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راهي به بيرون از ديار شب

ـ         شنيدهرا  راي گفت برهمن     دام ه ام مثل مشتاقاني كـه در طلـب زنـدگي ب

پس بـا   . ذل اسارت گرفتار آمدند   ه  مرگ افتادند و در جستجوي عز صدارت ب       

مدد عقـل نهـج نجـات و صـراط          ه  مصائب و متاعب همعنان گشتند تا آنكه ب       

همن گفت هر كه از كيد مزدور غافل ماند و اغـواء   بر. مستقيم حيات را يافتند   

باز را اندرز مشفقانه پندارد همانا كه بدين سرنوشت دچار شود همچنـان   حيله

راي گفـت چگونـه بـوده اسـت آن          . كه مردم شهر بيغمي بدان دچـار شـدند        

:حكايت؟ برهمن گفت

اندكردهاندر شهر بيغمي كه چگونه و در كجا بود و مردم آن چه مي

 آراستگي همچون عروس كه آنرا شهر بيغمـي         اندكه در اقليمي از اقاليم سبعه شهري بود به        آورده

خواندندي زيرا مردم آنرا از هر غمي فراغت بود و با كشت زرع و بستانكاري و باغداري و شباني و                

بستند هنگام حصاد شهر را آئين ميه گذاشتند و همه سال بپيشگي عمري در نشاط سرور ميصناعت

و . كردندكوبان هفت روز و هفت شب جشن درو برپا مي         دادند و پاي  ها مي كردند و فديه  و آذين مي  
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بركـت سـاخته؛ پـس       مزارع را پر   وها را گرانبار    گفتند كه سنبله  قياس مي خدايان منعم را سپاس بي    

هـاي صـميمانه و     انباشتند و ساعات فراغت را به محاضـره و مباحثـه و آميـزش             انبارها از غالت مي   

افشاني و صفا و مهرباني و شركت در انـدوه و شـادماني             هاي عاشقانه و سرودخواني و دست     گردش

دل و لوح ضميرشان از كـدورت نيـات نـامطلوب           گذراندند و آنان مردمي بودند ساده     همشهريان مي 

.مصفي و نفس نفيسشان از آاليش سيئات و رذايل مزكي بود

هـاي فـراوان داشـت       مجلل عبارت بود كـوي     ه ي هاي خرم و ابني    از باغ  و اما اين شهر بيغمي كه     

شـهر كـاخي بـود رفيـع،        ي  در ميانـه    و  همچون كوي كار و كوي اميد و كوي دانش و كوي محبت             

آسا، سر به فلك اثير بر افراشته كه سراي فـضيلت نـام داشـتي و در اينجـا كودكـان شـهر را                        خورنق

آموختند و آنان را از رازهـاي سـپهر و خاصـيت اشـياء و                مي فرزانگان خردمند درس كوشش و وفا     

به كران شهر مرغزاري بود خوشتر از ساحت بهـشت بـا هـوائي           و نيز   ساختند  كيفيت امور واقف مي   

گذشت بيز و عبيرآميز و جوئي فراخ با آبي گوارا و زالل كه از ميان آن خروشان و جوشان مي                  مشك

آورد و اين چمن را چمـن عاشـقان نـام           رقص در مي  نهاالن را به  و نسيمي خرم كه پيوسته گياهان و        

بـاال و دوشـيزگان قمرطلعـت بـا يكـديگر راز            هـاي آن پـسران سـهي      ها و گوشه  بودي زيرا در سايه   

گفتند و از نوازش چنـگ      داشتند و نكته مي   خواندند و شكوه مي   كردند و غزل مي   گفتند و نياز مي   مي

هاي خوش و الحان دلكش     اي از بوي  خاست و فضا را آميزه    گيز برمي انهاي طرب  ني آهنگ  ه ي و نال 

.ساختمي
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سـاخت  نمود و آنرا منغص و مكدر مي      اما آنچه كه عيش مردم شهر بيغمي را به طيش مبدل مي           

شـت و پيـر و      گذا خانه مي  ه ي همانا مرگ غافلگير مردم شكار بود كه همچون عفريتي پاي در آستان           

پوشاند و نوشـخند را بـه مويـه و          بودن عزيزي چراغ روح را در ابر اندوه مي        رشناخت و با    برنا نمي 

دلي است كه سـيالب اشـك را در زيـر    همانا مرگ موكل سنگين   . طرب را به تعب مبدل مي ساخت      

گسارد زيرا همراز ظلمت و بـرادر خاموشـي   تكلفي ميخون را بيي  بيند ولي پيمانه    پاي خويش مي  

ـ      شمن مـي  است و نور و جنبش را د       سـبب رقـت قلـب و ظرافـت طبـع از داغ             ه  دارد مـردم شـهر ب

ي شدند و بارها از فرزانگان و خردمندان خواستند تا اين گره            خسته مي شكسته و جان  همشهريان دل 

كور را بگشايند و دام مرگ را از پيش پاي مرغ زندگي بردارند ولي آنان را بر اين راز دسترسي نبود                     

.مچون تقديري مشئوم بر ما مسلط است و ما را از آن رهائي نيستگفتند كه مرگ هپس مي

شگفتي كه گفتهاياندر فراز آمدن خواجه قدوس و داستان

مردان شهر بيغمي گرد آمده بودنـد و سـخن فرزانگـان را مـي               روزي كه در كوي محبت زنان و        

، روان انبوه و محاسـن سـفيد        رسد با جبين پرچين و اب     قد فرا مي  ناگاه ديدند پيري خميده   ،  نيوشيدند

فرزانگـان  .  ميدان بر سكوئي بنشست    ه ي اي بر پشت آمد و در حاشي      بارهچوبدستي در مشت و كوله    

: سخن خود را بريدند و مردم شهر بيغمي ديده بر كهنسال نورسيده دوختند پس يكي از آنان پرسـيد      

چيزي از نيكان پوشيده «:  پير گفت  »روي و چه نام داري؟    آيي و به كجا مي    اي سالخورده از كجا مي    «
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ام كه از اصحاب بر و تقوي يعني خلقـي خليـق و             نبايد داشت و من چگونگي اهل اين ديار شنيده        

به شهر خود كه در وراء چين و مـاچين اسـت      گردم و   قومي شفيق هستند؛ من از سفر ظلمات بازمي       

 و اينـك سيـصد    و خواجـه قـدوس نـام دارم       روممي

ام و چشم دارم كـه امـواج قـرون از           هاست تا من زند   

اي بـر پـاي بمـانم       سر من بگذرد و من چون صـخره       

ام كه بـه     حيوان آب زندگي نوشيده    ه ي زيرا از چشم  

قوم را از شـنيدن ايـن عجايـب         » .ام رسيده دمقام خلو 

: ها تيزتر شد پس يكي از آنان شتابكارانه گفت        گوش

و از  زنـي   گويي و از خلود دم مـي      كلمات غريب مي  «

الحـق كـه ايـن      . كنـي  حيوان حكايـت مـي     ه ي چشم

خور مردي جهانديده چون تو نيست زيرا بيم دارم كه دروغ گفتـه باشـي و دروغ           سخنان شگفت در  

ه سوگند به آنچه پاك و بزرگوار است كه زبانم در هم«: خواجه قدوس گفت» . سفيهان استه يشيو

سر مردم فريب و دروغزن باشم، شما را  اين پيرانه عمر به دروغ آلوده نشده و من ننگ دارم كه در    ي

مردمي بختيار و كامكار يافتم كه از حواجس نفساني و شوائب شيطاني منزهيـد خواسـتم حقـايق را                   

 حيـوان   ه ي كنده بگويم تا بي كم و كاست از آنچه بر من گذشته باخبر گرديد، مـن از چـشم                  پوست

ديگـري  » .رومم و به ديار خود در آنـسوي مـاچين مـي           ا جاوداني بودن رسيده   ه ي آيم و به مرحل   مي

قدوس گفت اينك سيصد سال است تا من زنده ام و           خواجه  

چشم دارم كه امواج قرون از سـر مـن بگـذرد و مـن چـون                 

.صخره اي بر پاي مانم



������������� ���� 	
 ���
 �� ���� ������������������������������������������������������������������������������������������ �

پيـر  . درنگ تو را باور كنيمگفت حجت بيار تا بي. پرسيد بر اين گفتار حجتي داري؟ پير گفت دارم     

رفتم هم از اين شهر شما گذشتم و هم در اين  حيوان مي  ه ي سوي چشم حجت آنكه چون به   «: گفت

در آن هنگام درختان اين ميدان نهاالن نورسـته بودنـد و    خردمندان شما را شنودم و      ه ي ميدان موعظ 

فرياد تعجـب از قـوم برخاسـت و يكـي گفـت        » .كرد كه خواجه انيس نام داشت     برنائي موعظت مي  

 مرگ، چـون    ه ي و آنكس كه اين سخن را گفت خود فرتوتي بود در عتب           . خواجه انيس نياي من بود    

مردم شـهر را ترديـدي      . قرني از عمرش گذشته بود    برف پيري بر تاركش نشسته و گوئي        . بيد لرزان 

نماند كه خواجه قدوس بايد آب حيوان خورده باشد كه چنين دير زيسته و نهال برومند اين درختان                  

باورها به گفتار او زيادت     . كهن و كشن، و برنائي نياكان سالخوردگان امروزي را به چشم ديده است            

مـن در  «: خواجه قـدوس گفـت  . ها به دهان او دوخته شدها به سخن او تيز، و چشمگرفت و گوش  

حيوان را توان يافت و با نوشيدن آن آب ي ديار خود از پيران قوم شنيده بودم كه در ظلمات چشمه           

 حيوان دوراهي است، راهـي كـه     ه ي حيات از چنگال سهمگين مرگ توان رست و در آنسوي چشم          

و امـا اگـر كـسي بـه كـوه      .  شهر جابلـسا مـي رسـد       رود و راه ديگر كه به     سوي كوه مغناطيس مي   به

مغناطيس برسد مجذوب آن كوه خواهد شد و پيكرش متالشي خواهد گرديد و بـا آنكـه اعـضاء و                    

جوارح او از هم گسيخته خواهد شد همچنـان زنـده خواهـد مانـد و او بايـد دردي جانكـاه را كـه                         

جانـب  راه جابلسا در پيش گيرد و بدان      آور است ابدالدهر تحمل نمايد و اگر كسي         اش رعشه انديشه

پويان گردد و هر گام كه فرا پيش گذارد دم به دم از غلظت ظلمت كاسته گردد تا آنجا كه پرتوهـاي           
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. آسا ظاهر گردند و سواد شهر معظم جابلـسا ديـده شـود   ملون در افق چون طيفي باشكوه و معجزه       

ي از سـر و روي او برخيـزد و قامـت دو تـا                شهر ورود كند دردم غبار پير      ه ي چون مسافر از درواز   

راست شود موي سپيد خضاب گيرد، و دندانش برويد و ديدگان خـاموش پرنـور شـود و زانوهـاي                  

پس بـه   . اي زربفت بيابد سوار بر استري با زين و ستام زرين          ناتوان قوت پذيرد و خويشتن در جامه      

كنان او را پذيره شوند و گالب        شادي هاي گل در دست و    ها و شاخه  شهر ورود كند جمعي با ستاك     

در قدومش افشانند و عبير سوزانند و بربط زنند و سرود خوانند و خندان و شـادان او را در كـاخي                       

منزل دهند و ديگر او را كاري نيست جز آنكه جاويدان در آن كاخ با حور طلعتان نرد عشق بـازد و                      

فرونشاند و به تفـرج رود و سـپاس خـداي را          لذيذ و سلسبيل گوارا جوع و عطش خود          ه ي از مائد 

.به چنين نعم بيكران دسترسي داده استرا جا آورد كه او به

ه خبر گذاشتن و خود ب    اما چون آب حيوان نوشيدم دريغ آمدم عالميان را از اين فيض عظمي بي             

 كـه  گزيدن و در كاخي خزيدن و هيچ از آنهمه ارباب مـصيبت    رضوان جاي  ه ي فراغ خاطر در روض   

دريغ آمدم كه عالمي از رنج كـار، و بـيم مـرگ پيوسـته               . كنند ياد نكردن  در بالد و امصار زيست مي     

 عطار مـدفون سـازم و نـزد         ه ي  مرده ريك را در طلب     ه ي خسته و هراسان باشند و من اين گنده الش        

ندن جائي كه از كار و مرگ رهائي است و خرما شهر جابلـسا كـه در آن بـي افـشا    خود گفتم خوشا  

خوشي گذرد ولي چنين ساحت     ه  برداشتن گامي، زندگي جاويدان ب    چنگ آيد و بي   ه  اي حاصل ب  دانه

چـون نـزد خـود چنـين انديـشيدم راه           . عنبرين در خور آن است كه آسايشگاه تمام ابناء بشر گـردد           
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ينجـا  ام و از ا   ام و شما را از ماجري باخبر ساخته       بازگشت در پيش گرفتم و اينك بدين شهر رسيده        

روم تا كارواني عظيم به جانب ظلمات و در طلـب           نيز به شهرهاي ديگر و سرانجام به شهر خود مي         

». حيوان راهي سازم و خاليق را از ادبار برهانم و به اعلي عليين عزت و سعادت برسانمه يچشم

ش پرسـتي سـبب نـوع  ه  او را ب  . مردم شهر بيغمي خواجه قدوس را تحسين گفتند و تكريم كردند          

انديـشيد و غافـل در   سري بودي هيچ از اين نمط كه تو انديشيدي نمـي       ستودند كه اگر معجب خيره    

كـرد و چـه     مزيد و پرواي حال ديگـران نمـي       خزيد و از لعل ماهروئي نارپستان مي       كاخ مي  ه ي غرف

حـت  خـاطر را  ياد آورند و از سر راحت خـود بـه         نادرند كساني كه در دقايق آسايش رنج اقران را به         

و اگر انسانيت را زيبي است غم ياران خوردن و تيمار ابناء نوع داشتن است پـس                 . ديگران درگذرند 

ترديد و تأملي بار سفر بربنديـد و عـازم ديـار ظلمـات              نظر من بي  خواجه قدوس قوم را گفت كه به      

رماي دي  تا كي بايد در گرماي تموز و س       . شويد تا عمر جاودان و آسايش فناناپذير نصيب شما شود         

كار كنيد و لقمه ناني ناگوار بدست آوريد و نهيب مرگ شما را شـب و روز بلرزانـد و داغ عزيـزان                       

راه مرگند از زيستن چه طرفي برتوانند بست و آنان كه ه شما را گاه و بيگاه بگرياند؟ آنان كه چشم ب       

 كردند مگر مـردي  مسند عزت برخاستني هستند كجا فارغ توانند نشست؟ جمله او را تصديق          از سر 

اي برآمـد و گفـت      گفتند پس بر باالي مـصطبه     ستبر و سركش كه آهنگر شهر بود و او را شيردل مي           

من نمي گويم كـه خواجـه   . پنداري در گذرند خود بر سر سعادته يابله مردمي كه از زندگي آسود    

ولي همـين انـدازه     خبرم  زيرا از صفات و نيات اين سالخورد بي       ،  گويد و يا دروغ     قدوس راست مي  
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منـديم و   كنيم و از لذت كار و خوشبختي بهـره        گويم كه آخر ما در اين شهر به عزت زيست مي          مي

بگـذار خواجـه قـدوس      . خردي است كه عناي سفر را برتابيم تا روزگاري خوشتر يـابيم           اين چه بي  

كه در چـشم مـا      . جانب رهنمائي كند  ديگران را بدان  

از . غـز و در خـور اسـت        آالم ن  ه ي اين زندگي با هم   

مرگ كه ناموس سپهر است باكي نيـست و از پيكـار            

فريـاد اعتـراض از     . كه زينت زندگي است گريزي نه     

قوم برخاست كه شيردل تو پيوسته پيك مبـارك پـي           

زدي اينك اين چه سخنان است      بودي و فال نيكو مي    

گويي؟ گويا از رنج سفر بيم داري و اين خـود           كه مي 

ري اسـت و يـا خواسـتار ســعادت    پـرو ناشـي از تـن  

چـشمي  تري نيستي و ايـن خـود حاصـل تنـگ          عالي

داستانند كـه بايـد از دنبـال        همه در اين كار هم    . است

گر نيفتـاد و او چـون   باري سخن شيردل در قوم كار.  حيوان رفته ي خواجه قدوس به جانب چشم    

آنان شـد و نـزد خـود گفـت          ه ي غم خود شائق سفر ديد دم فروبست و تسليم اراد         جماعتي را به ر   

شايد به خطا مي روم، بر من است كه آنها را همراه باشم و اگر در اثناء سفر بر اين جـزم كـردم كـه                        

.ام قوم خود را از ضاللت و فالكت نجات دهمصواب گفته

شهر بود و او را ركش كه آهنگر سمگر مردي ستبر ... 

.شيردل مي گفتند
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داريـم و اسـباب سـفر مهيـا         آن قوم خواجه قدوس را گفتند ما امروز و امشب زاد راحله برمـي             

خواجـه قـدوس   . افتيم و تو ما را در اين طريق دليـل بـاش  راه ميهمراه تو به ر و برنا بهنيم و پي كمي

پوزش خواست و گفت من همچنان كه شما را برانگيختم بايد ديگـران را نيـز برانگيـزم تـا كـاروان            

تر شود ولي همين كه از اين شهر بيرون رويد و به جانب شمال روانـه                رزمندگان بر ضد مرگ عظيم    

كه خود مرا هم در اين راه دليل بود و او واهيد يافت خواجه طيفور نام     در پاي كوهي مردي خ     شويد

از مردم جابلساست و من خط نويسم و به شما دهم به او برسانيد تا شما را نيز دليـل باشـد؛ شـايد                         

ايد كه من با كارواني در رسـم و همـه همـراه يكـديگر بـه جانـب                    حيوان نرسيده  ه ي هنوز به چشم  

قوم را از مرافقت خواجه قدوس خوش آمد و بر گفتار او همداستان شدند و خواجـه     . جابلسا برويم 

ـ   . اي نوشت و به دست يكي از سالخوردگان شهر سپرد         قدوس نامه  هـاي  جانـب خانـه   ه  آنگاه همه ب

شيردل نيز انديشمند همراه آنان بـه خانـه رفـت و خواجـه              . خود رفتند تا اسباب رحيل تدارك كنند      

.وس از شهر بيرون شدقد

ها كه راست نمودندتعبيهو آنبه جانب ظلمات اندر عزيمت مردم شهر بيغمي 

نديشيدند تا اين راه دراز و پر از دشـواري          غمي عزم رحيل كردند تدابير نيكو ا      چون مردم شهر بي   

 بزرگمرد  پس خواجه .  حيوان و شهر جابلسا رسند     ه ي سر آورند و به چشم    را به نيكوترين وجهي به    

ترين فرزانگان شهر بود به كاروانساالري برگزيدنـد و او فرمـود   را كه پاسدار سراي فضيلت و فرزانه     
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و اشتران و استران از ها براي سالخوردگان و زنان و كودكان فراهم آورندها و تخت روان   تا هودج 

را راهنمائي گماشت و اثاث ها بخش نمود و هر گروهي انواع مأكوالت بار كنند و كاروان را به گروه

فراوان از انواع اشياء مورد نياز بر پشت مراكب نهادند و خواجه مسعود را فرمود تا مطبخ كـاروان را                    

دائر سازد و خوانساالري كند و خواجه عباد را به بارساالري فرمود تا چيزي از كسي ضايع نـشود و                    

بز و مـشعلداران و نفاطـان تـا در ديـار            داري معين ساخت با علمي از حرير سـ        هر گروهي را پرچم   

ظلمات راه را روشن سازند و خبرگزاران تا از احوال گروه خواجـه را بـاخبر گرداننـد و عيـاران تـا             

افتاده را دستگير شوند و پزشكان تا بيماران را مرهم نهند و رامـشگران و خنيـاگران تـا بـا سـرودن                       

د و طباالن و سـرناچيان تـا        نوانيان بيرون بر  نغمات خوش و نواختن رود و چنگ خستگي از تن كار          

هنگام اطاق و تناول غذا يا به هنگام خواب و استراحت كاروانيان را باخبر گردانند و سپاهيان تا اگر                   

دشمني صعب روي نمايد به مقابله شتابند و زندگي و ناموس همشهريان را در كنف حمايـت خـود               

هـاي شكـسته و      پيوسته سالح سـازند و همـواره هـودج         دارند و آهنگران و درودگران تا     مصون نگاه 

گويان تا كودكان را هاي گسيخته را ترميم كنند و سقايان تا تشنگان را سيراب گردانند و افسانهكجاوه

چون هنگام رحيل در رسيد و همه آمادگي خـود را اعـالم داشـتند و منهيـان خواجـه        . سرگرم دارند 

هـا  ن نداي رحيل در دادند و آواي دراي اشتران برخاست و علم          بزرگ را از آن آگاه ساختند چاووشا      

جنبش درآمد و سپاهيان بر اسب نشستند و عياران بازوي خوردساالن و سالخوردگان را گرفتند تا                ه  ب

ها جاي گيرند و چيزي نگذشـت كـه شـهر بيغمـي از هـر                ها و كجاوه  روانها و تخت  آنان در هودج  
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ه  گوسفندان و بن   ه ي ل كاروان، رم  اي خاموش شد و از دنبا     باشنده

.راه انداختند و متنفسي در آبادي نمانده  گاوان را نيز بي

كه كـاروان   هنگامي. صفا شد شهر بيغمي خاموش و تهي و بي      

اي رسيد كه ديگر از پس آن شهر، پيـدا نبـود روي بـدان               به پشته 

آورد و بدان چون مهماني نگريستند كه در مـضيفي محقـر شـبي              

ه ي  باشـد و بامـدادان چنـان از آنجـا بـرود كـه ديگـر اراد                 مانده

زنان سرشكي فـشاندند و سـالخوردگان سـري        . بازگشتنش نباشد 

جنباندند ولي شيردل را چشم بر شهر دوخته شده بر او همچـون             

نگريـست و   عاشقي كه به ناخواه كوي معشوقه را ترك گويد مـي          

ين دارالقـرار كـه      ا ه ي كرد كه بتواند روزي به ساي     در دل آرزو مي   

اندوهي نهان بر روح او مسلط بود و بيمـي مرمـوز او را بـه خـود                  . در آن آزاد و آسوده بود بازگردد      

.لرزاندمي

.  در نزد همگان تفرجـي سـرورآور بـود         ن كارها را راست كرده بود كه سفر       خواجه بزرگمرد چنا  

كردند و از سـعادت   را مكرر ميقوم به نشاط آمده و براي يكديگر داستان آب حيوان و شهر جابلسا         

چشيدند و از شادي در     اكنون در زير زبان مي    را گوئي هم  گفتند و حالوت آن    خود سخن مي   ه ي آيند

 حيوان و شهر جابلـسا  ه يگنجيدند ـ هيجاني داشتند و شتابي كه هر چه زودتر به چشم پوست نمي

مردي يافتند با جامه ي حرير و فوطـه ي          

اطلس عقد مرواريد در گـردن و عـصائي       

در دست كـه بـه صـخره اي تكيـه زده و             

.ناظر كاروانيان بود
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كردند و وطـن را  م خود را پروائي نمي    برسند و چنان اين اميد بر آنان مسلط بود كه ترك زاد و بو             

.دانستند كه دل خوشتر استآنجا مي

اي بدين نهج پي سپر شدند تا كوهي عظيم در برابر خود ديدند و همچنانكه خواجه قدوس                 هفته

 اطلـس و عقـد مرواريـد در گـردن و     ه ي  حرير و فوط   ه ي گفته بود در پاي كوه مردي يافتند با جام        

قوم را ترديدي نماند كه اين خواجه . اي تكيه زده و ناظر كاروانيان بودخرهعصائي در دست كه به ص

آنكه دلـيلش   «:  خواجه قدوس بدو داد و گفت      ه ي پس بزرگمرد سوي او رفت و ملطف      . طيفور است 

ه ي سوي چشم در سفر ظلمات بودي اين نامه را داده تا اين بار تمام اين قوم عظيم را از اين ديار به                   

سبب سعادت جمعي ه فطرتي تو غريب نيست كه ب جابلسا رهبري كني و همانا از نيكحيوان و شهر

خواجه طيفور تبسمي كرد و تيـز سـراپاي بزرگمـرد را      . »رنج اين سفر پربال را بر خود هموار سازي        

 ايـن ديـار خـود را وقـف جوينـدگان            ه ي سالمت باشد من در درواز    ه  خواجه ب «: نگريست و گفت  

 خـدمت، شـما را   ه يديـد ه نبود باي نيز از خواجه قدوساگر در دست شما نامهام و سعادت نموده 

منت داشتم زيرا برآنم كه زيستن را اگر ارزشي است در سودمند بودن براي ديگـران اسـت و مـرگ                   

آنگاه خواجه بزرگمـرد را سـر و روي         . »آنكس كه سودي به همگنان نرساند با زندگي يكسان است         

بزرگمرد را از ادب و نزاكت      » كند غالم همنوع است و بدين غالمي فخر مي        طيفور«: ببوسيد و گفت  

پس او . الوعدطيفور شگفت آمد و در دل سپاس گفت كه از آغاز سفر سعد است و دليل سفر صادق       

ساالرم ولي دليل راه تويي و مرا از تو فرمان بايد برد ـ تو را هودجي زريـن در   من كاروان«: را گفت
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حاشا و كال كـه مـن   «طيفور گفت » ان مهيا ساختيم تا در آن نشيني و فراغت گزينيپيشاپيش كارو 

ام و هـم در سـلك عيـاران پيـشاپيش           روي خو گرفته  به پياده . پروري كنم و بر بالش ناز تكيه زنم       تن

 كاروانيان نكـاتي    ه ي خواهم براي هم  اما پيش از آنكه راهي شويم مي      . كاروان پياده روان خواهم شد    

بزرگمرد چاوشان را فرمود تا نـدا       »  است   اند جنگ اول به از صلح آخر      اش كنم كه بزرگان گفته    را ف 

اي بـاال   چون چنين كردند طيفـور بـر صـخره        . گرد طيفور مجتمع ساختند   ه  در دادند و كاروانيان را ب     

ي راسـت !  و دلبند و اي ياران ارجمنـد        رفت و با آوايي چون غرش رعد گفت كه اي همنوعان عزيز             

شما امروز به قصد نوشـيدن آب حيـات و زيـارت            .  شرمساري ه ي نهج رستگاري است و دروغ ماي     

ايد تا به سعادت جاويد دسترسـي يابيـد، نخـست         ايد و مرا دليل ساخته    شهر جابلسا عزم رحيل كرده    

ايد كه زندگي حيواني را در طلب حيات درخشان انساني رهـا اينكه مرحبابكم كه چنين بلندنظر بوده   

قـاب كوهـستان بـال    كرديد و همت آنرا داشتيد كه مصائب سفري هائل را تحمل نماييـد و چـون ع            

يد تا بيهوده در حضيض نپائيد و تن و جان را در خفت حياتي پست و ناشايست                 سوي اوج بگشائ  به

اي كـه دارم و    ام به سبب آن طمأنينه    من كه خواجه طيفورم و به مرتبت عمر جاويد رسيده         . نفرسائيد

خوبي حس مي كنم كه اگر بيم مرگ برداشته شـود حيـات چـه مايـه     ديگر از مرگ هراسان نيستم به  

گواراست و اما آنكس را كه مرگ در كمـين اسـت بايـد بـه محكـومي ماننـد سـاخت كـه سـاعات             

و اما چيز ديگري كه زندگي . الصباح از دارش خواهند آويختگذراند كه عليپراضطراب شبي را مي

آورد و خستگي خود كند كار كردن و كوشيدن است زيرا ملولي و خستگي ميتر ميگ تلخرا از شرن  
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دست و اگر انسان بدان مرتبت برسد كه بي كوشيدني خوردني و پوشيدني به. دار مرگ استطاليه

. بلكـه غيـر ميـسر اسـت    آن متعسر تر از آورد الحق به نعمتي نعيم رسيده و تصور انساني خوشبخت     

لب اين مقامات بايد به تحمل آالم و اسقام و شدائد و مصائب تن در داد كه ليس لالنسان     باري در ط  

رسيم و از آن    ما يك منزل كه از اين جايگاه طي طريق كنيم به ثغور و حدود ظلمات مي               . اال ما سعي  

كـه  ايست  پس بايد در اين وادي تاريكي مدتي مديد پي سپر شويم و الحق كه اين بيابان دور مرحله                 

تواند صراط مستقيم را بيابـد  شود و اما دليل راه به علت ممارست مي   در آن لشگر سلم و تور گم مي       

اي چه  . و حيات همراهان را از خطرات مخوفي صيانت كند و آنها را از مهالك مهيب دور نگاه دارد                 

شـدند و از  ند و دچار آفـات گونـاگون   دبسا جويندگان كه بي رهنموني در اين وادي هول گام گذار     

آيد درغلطيدنـد و از بلعيـدن    دودزهر كه آن دودزهر از كام هزاران اژدها بيرون مي    ه ي آنجمله در در  

.  جگر از دهانشان بيرون ريخت تا جان سپردنده يآن دخان مسموم به غثيان خون دچار شدند و پار

ـ  و برخي در دشت ماران راه گم كردند پس ماران سياه آنان            اي درآوردنـد و افـاعي   را گزيدنـد و از پ

شـد در ايـن سـنگالخ       بعضي از راهي رفتند كه به سنگالخ اشباح منجـر  مـي            . مخوف آنانرا بلعيدند  

بختان را خرد از سر بيرون رفت و آنـان چـون            ها و ارواح موذي بر آنان ظاهر شدند و پس تيره          سايه

ـ ديوانگان آواره در اين سـنگالخ شـوم سـرگردان شـدند و چنـدان از عقـل                  سـوي و   اختگي بـدين  ب

آلود كرد و ها پايشان را ناسور و خونها و صخرهسوي رفتند تا آنكه خشونت و ناهمواري سنگبدان

اي نوان و ناتوان بيافتادند كركسان سياه كه چـشماني چـون دو مـشعل فـروزان                 چون در پاي صخره   
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ـ     . شان سـاختند  پارهدارند بر آنها هجوم آوردند و پاره        خفاشـان رسـيدند و       ي هه بقعـ  بعـضي بـه ب

در شد و بدينسان بـسا  لبد بهمكند از خون آنان چندان مكيدند كه جانشان از كا    خفاشاني كه خون مي   

سبب كه بر خويش غره بودند و دليلي نجستند ها به باليايي نابهنگام دچار گرديدند و همه بدانهگرو

ف در راه خـدمت ايـن و آن   و رهنمائي نخواستند و اينك مـن كـه غـالم ديگـرانم و خويـشتن وقـ               

ام چنان شما را در اين ظلمات هدايت خواهم نمـود كـه خـاري در پـايي نخلـد و احـدي از             ساخته

ترين راه رهبريتان خواهم كرد تا هنوز تعـب سـفر را در نيافتـه بـه هـدف                   رنجي ننالد و نيز از كوتاه     

ت بيفـزود و در آنجـا كـه    مردم شهر بيغمي را از شنيدن سخنان طيفـور حيـر  » .مقصود واصل گرديد  

را نزد خود شماتت كردنـد كـه        كرد، آنان سر را مي  خواجه طيفور وصف گمگشتگي جويندگان خيره     

مدد راهنمايي گام گذارد؟ امـا شـيردل        هيچ ابله در اين وادي هائل بي      . آخر خودكامگي را حدي بايد    

خبـاثتي ميدرخـشيد و در   همچنان انديشناك بود و در اين مرد كوچك اندام كـه ديـدگانش بـا نـور            

من از اين شيطانك بر جان قـوم خـود ايمـن            «: گفتنگريست و نزد خود مي    بيانش حالوتي بود مي   

مبادا كه بالئي از جانب او مـا را  . چنگفريبي قويزن و ترزبان است و در مردم  نيستم كه سخت الف   

و اما گويي خواجه طيفور » يدرسد هائلتر از آنچه كه آن گمگشتگان را از جانب ماران و كركسان رس      

جـوانمردا سـخت    «: خواند زيرا او را مخاطـب سـاخت و گفـت           شيردل ترديد او را مي     ه ي در ناصي 

من در برابر تو سوگندان غـالظ       . پنداريزن مي شايد خير ختام را باور نداري و مرا الف        . اندوهگيني

ـ  يرا آنجا كه حقايق قريب    ورزم ز كنم و در اثبات دعاوي خويش اصرار نمي       ياد نمي و شداد  ه الوقوع ب



������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ��� ����������������

خواجـه بـه   «: خواجه بزرگمرد گفـت » .شتابد او را به تحليف و تأكيد چه نياز است    مدد مدعي مي  

 هـر چيـز   ه يسالمت باد اين شيردل از ابرار و احرار اسـت ولـي طبعـي ماليخوليـايي دارد و دربـار      

عمـر در   كـه    نكند زيرا شـما را       گمان ندارم كه سخن شما را باور      . كوش است انديش و سخت  ژرف

اما شيردل بدين سـخن چيـزي از ال و          » .گذرد از دروغگويي چه سودي تواند بود      نوع مي ه  خدمت ب 

قوم را برگو تا اندكي بياسايند و چيزي بخورند «نعم نيفزود و سپس طيفور خواجه بزرگمرد را گفت        

».زيرا بايد در دم راه افتيم

جابلسائيب و رهنموني طيفوراندر ورود كاروان به ديار ش

چون كاروان چند روزي طي طريق كرد اندك اندك هوا رو به تاريكي نهاد و افق چـون دريـاي                    

خواجه طيفـور پيـاده     . خواجه بزرگمرد فرمود تا مشاعل برافروزند     . قار و سقف سپهر تيره و تار شد       

فروخت و اي گزين، كوچكي ميگفتند بر استري نشين يا در هودجي جپي سپر بود، هر چه او را مي

ام از  خميـره . نـد جـاي گـزينم     بزرگمرد را نماز مي برد كه من غـالم كهيـنم چگونـه بـر مـسندي بل                 

ـ    ه يهمـ . ري و پاسداري است نه ناسپاسـي و زنهـانخواري    خدمتگزا ه  كاروانيـان از خـوي نـرم او ب

تابـد   است كه رنج را برميگفتند كه اين چه نيكومرد شكيبا و مهرباني شگفت بودند و يكديگر را مي     

.خوابد و كاروان را رهنموني كندآسايد و نميو نمي
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پس به نزد نيكزاد شـبان رفـت و او را گفـت كـه چـه                 . ولي شيردل همچنان پر از انديشه بود      

هراسم و بيم دارم كه از جانب  به  اين مرد نابكار خواجه طيفور كه من از او سخت     ه ي انديشي دربار 

ـ             او آفتي قوم     ظـاهري فريفتـه شـوند و آخـربين و          ه  را رسد كـه اينـان ناآزمودگـان و بيخبراننـد و ب

نيكزاد گفت از تو چه پنهان كه من نيز همچون تو از اين سفر ناخرسندم و در دل  . دورانديش نيستند 

اكنون نگرانم تا چه پيش آيـد و مـن بـا بهـروز باغبـان و                 . دانم از چيست  خود اضطرابي دارم و نمي    

 من همداستان بود ولي فرامرز بر آن بود كه هنگام           بهروز با . امفرامرز نانوا نيز در اين باره سخن گفته       

.داوري آخرين در نرسيده و نمي توان دانست كه ما گرفتار فريبي هستيم يا همگام و همراه حقيقتي

اندك اندك كاروان خود را در درياي ظلمات يافت و گوئي امواج قيرگـون تـاريكي نـور لـرزان                   

ها كه به تاريكي خـو نگرفتـه   چشم. اي سياه مي پوشاندردهها را نيز در پها و شمع  ها و فانوس  مشعل

كودكـان از بـيم     . ديدها چيزي نمي  ها و فانوس  ها و چراغدان  بود حتي در روشني مشاعل و شمعدان      

زمين گويي از سنگ شبق بـود و اشـتران و           . فشردندگريستند و زنان خاموش آنانرا در آغوش مي       مي

وزيد و خاموشـي و آرامـش در همـه جـا سـلطه              بادي نمي . پيمودنداستران بر آن با دشواري راه مي      

خواجه بزرگمرد براي آنكه از دهشت ظلمت بكاهد مطربان را فرمود تا بنوازنـد و قـواالن را              . داشت

خوبي پيـدا نبـود جـز       يد گذشت زمان به   مدو چون در اين سرزمين خورشيد برنمي      . گفت تا بسرايند  

گرفتنـد و بـر ايـن قيـاس هفـت روز      ن گذشت يك روز را قيـاس مـي        آنكه كاروانيان از هر بار خفت     

از چند روز باز خواجه طيفور آن خوي نرم را رها كرده انـدك              . تر شد گذشت و گوئي ظلمت غليظ    
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خواهم كه راهنمـايي در ايـن وادي كاريـست          پوزش مي «: گفتنمود و سپس مي   اندك درشتي مي  

كردند كه رنـج ديـده و كـار         و همگان حمل بر اين مي     » .كنددشوار و گاه مرا به خشونت نيازمند مي       

.خلقي فروشدكند چيزي نيست اگر اندكي كجبزرگ مي

 حيـوان خواهنـد رسـيد و پـس از           ه ي اما كاروانيان را دل خوش بود كه ديـر يـا زود بـه چـشم               

رد و  كـ آشاميدن آب زندگي به شهر جابلسا خواهند رفت و طيفور نيز دم به دم اين روايت مكرر مي                 

 كاروانيان برسانند و آنان را سـخت دلخـوش نگـاه            ه ي گفت تا روايت به سمع هم     خبرگزاران را مي  

.زيرا يأس مادر عصيان است و عصيان محرك طغيان. دارند تا مبادا ديو يأس در ضمير آنان راه يابد

باز چند روزي بگذشت طيفور بـر اسـتر نشـست و سـپس در هـودج مكـان جـست و خواجـه                        

 را فرمود تا با او مصاحبت كند و خواجه بزرگمرد بر آن شد كه بـا او مـدارا نمايـد و نـزد                         بزرگمرد

خود انديشيد كه اين بيگانه مردي است مرموز و خطرناك اگر به خشم آيد قـوم مـرا زيـاني عظـيم                       

پس خواجـه   . بدو مشفق نشان دهم تا شايد همشهريانم را سودمند افتم         خود  رساند؛ همان به كه من      

ـ        ر فرمان داد كه در مكاني خيمه      طيفو د و گفـت بايـد چنـد        ها برافرازند و مشاعل بر زمين مستقر كنن

ام گذرد كه من غرش آنرا شـنيده ن مكين بود زيرا طوفان مظلمي از ده فرسنگي مي        روزي در اين مكا   

جهـد كـه عـالمي      هـا بـر مـي     ها و صخره   كوه ه ي ها از شق  و پس از آن زالزل مخوف درآيد و شعله        

قوم را بدو باور بود پس      . بايد چندي بپائيم تا اين طوفان بسر آيد و سپس روانه شويم           . حترق سازد م

بردنـد از او مجيـز     چنان كردند و اما در اين چند روز خبرگزاران و سپاهيان كه از طيفور فرمـان مـي                 
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ي برگزيـد و  سـاالر كرد به خـوان زباني ميگفتند و طيفور يكي از آنان را كه بيش از همه چرب     مي

در پاي طيفور افتـاد و      . ساالري گمارد و اين مرد عابس نام داشت       بزرگمرد را گفت تا او را به خوان       

 وفـادار درگـاهش     ه ي اش به جبين سائيد و خاك راهش را ببوسيد و او را گفت كه پيوسته بند               موزه

گري بنـام طرطـوش را   خواهد بود و طيفور چاپلوس ديگري را بنام بيبرس ساالر سپاه كرد و مرد دي        

آنگاه عابس را گفت كه جيره به كساني بدهد كه از ايـن پـس        . بر منهيان و خبرگزاران سرور ساخت     

شتابند و بيبرس را گفت نيكو بنگر تا هر كه از فرمانم سـرپيچد وجـودش را       بوس مي هر روز به پاي   

ر ناخرسندي باشد را بـه   هستي بزداي و طرطوش را گفت تا منهيان بگمارد كه اگ       ه ي برفور از صفح  

اي باخبرم گردانند و همه را گفت شما بايد بدانيد كه طي اين راه دراز  آورند و از هر توطئه   شنزد من 

اي ميسر نيست و نشايد ماجراجويان را در كار خود آزاد گذاريم تـا قـومي را        بي چنين نظام و قاعده    

 رنجي كه   ه ي بب صالح قوم خود با هم     سه  خواجه بزرگمرد نيز ب   . از سعادت اخروي محروم سازند    

.تا شايد روزي برسد كه قوم را از اين طريق مددي رساند. كردداشت مصاحبت طيفور را تحمل مي

و سلطنت ملك طيفوراندر پديد شدن ظلم و فساد در ميان كاروانيان

ر تن كرد و    بهاي زربفت بياورند و     پس خواجه طيفور خود را ملك طيفور ناميد و فرمود تا جامه           

ه ي خواسـت جيـر   هر كس مي  . براي خود از چادرهاي اطلس كاخي ساخت و برفراز تخت نشست          

شتافت و به تناسـب تملقـي كـه از ملـك            پاي بوس مي  ه  خود را از عابس ستاند نخست ب      ي  روزانه  
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 چاپلوسي را ازه ياندك اندك كساني پيدا شدند كه شيو     . دادگفت عابس او را جيره مي     طيفور مي 

پس طيفور آنانرا بركشيد و در سلك چاكران درگاه درآورد و اموال آن عده . حد و اندازه درگذراندند

دادنـد مـصادره   از كاروانيان را كه در بندگي فروختن ارادتي نشان نمي         

جمعي بر خاكستر عسرت نشستند و جمعي       . كرد و به چاكران بخشيد    

نعمــت بــه جمعــي در فراخنــاي . بــر چهاربــالش عــزت تكيــه زدنــد

شادخواري و عياشي آغاز كردند و جمعي ديگر بـه دريـوزه رفتنـد و               

پـس  . خـوار خـوان ايـن و آن شـدند         رقعه بر رقعـه دوختنـد و ريـزه        

غارتگران چنين پنداشتند كه از الست اين آلت و عدت و مال و منـال               

آنانرا مقدر بود و تبعـيض از فـساد ملـك طيفـور برنخاسـته بلكـه در                  

ه شدگان بـه چـشم    و غارت .  و غيرقابل درك است    هاي مجهول مشيت

زبـاني را  طيفور مرد چـرب .  حيوان و شهر جابلسا دل خوش كردند       ي

 آب حيات و زندگي جاويـد و        ه ي برگزيد بنام موالنا ابوالبهائم و او را گفت با خواندن افسون دربار           

و تخـدير نمايـد پـس       مرفه جابلسائي، قوم را مسحور و آرزومند و مـشتاق كنـد و آنـان را تحـذير                   

گريـست و پـس از موعظـت        آمـد و پـيش از موعظـت مـي         شـدگان مـي   ابوالبهائم به محلت غـارت    

گفت بافت و حكايت شگفت مي    ساخت و كلمات مغلق مي    گريست و محاسن از اشك ريا تر مي       مي

شدند كرد كه همگان مدهوش ميو چنان از موهبت شهر جابلسا و وحشت كوه مغناطيس وصف مي        

مرد چرب زباني را برگزيد به نام 

...موالنا ابو البهائم 
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داد كه نيل به عافيت تنها از طريق اطاعت ملك طيفور ميسر اسـت كـه او    پايان سخن پند مي   و در 

ما را از حيات بهيمي شهر بيغمي رها ساخت و در طريق بهروزي رهبر شد و اگر او نبودي ما چنين                     

آنجـا عـين    ي   شهر بيغمي ساحت خـرم بهـشت اسـت و حيـات رذيالنـه                ه ي پنداشتيمي كه پارگين  

گفتنـد  خواند آمين مي  گريستند و چون او ادعيه مي     درد با ابوالبهائم مي   بيچارگان از سرِ  پس  . سعادت

كردنـد و قـدرت     و چشم بر سقف شبق فام سپهر دوخته نجات خـود از باليـا و مـصائب آرزو مـي                   

.خواستندطيفور را ابد مدت و هدايت او را بر دوام مي

. هـا در اوصـافش انـشاد كردنـد        قصيده. ان پر شد  سرايان و متملق  اما درگاه ملك طيفور از مديحه     

برخـي  . عنـوان فـضيلت و كمـال سـتودند        عنوان جمال و خبائث طبعش را بـه       كراهت منظرش را به   

الجمال خود را به طيفور دادند تا از اين راه تقربـي جوينـد و راه ترقـي را چـابكتر                     همخوابگان بديع 

بيبـرس  . به لهو و لعب و فـسق و فجـور پرداخـت           پويند و طيفور نيز از زيبارويان حرمي ساخت و          

 طيفـور   ربـود و در پـاي ملـك       خـسته درمـي   پيكر و آهوچشم را از آغوش عاشـقان دل        دختران پري 

اي در خيمه است كه در پيش ضـياء        آورد كه فالن را دوشيزه    انداخت و طرطوش هر روز خبر مي      مي

تر و گيسواني از ديار ظلمات خشنده حيوان دره يجمالش مشاعل را قدري نيست چشماني از چشم 

جبـين را بـه خـدمت     حور طلعـت زهـره  ه يداد تا دوشيزپس ملك طيفور در دم فرمان مي     . تاريكتر

آورند و بيبرس اگرچه با به خون غلطانـدن بـاب و مـام و بـرادر ارجمنـد و شـوهر گـرام دالرام را                          

و امـا ايـن بيبـرس دون مـردي بـود            . انداختربود و به آغوش پليد ملك طيفور جابلسائي مي        درمي
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 خون، باالئي ستبر، زودخشم، تهي مغـز،        ه ي سبلت از بناگوش گذشته و با چشماني چون دو كاس         

دل، بر ناتوان چيره و نزد توانـا ذليـل          گير، سنگين بدزبان، سخت 

پرداز، و خودسـتا و آزمنـد كـه خـود را         زن و دروغ  وحقير، الف 

 رذائل كه در نهاد او      ه ي  هم  نظام جماعت شناختي و با     ه ي قائم

 خويش فرو نبستي كه فالن شـجاعت        ه ي بود آني لب از مديح    

دوستي هستم و را كردم و فالن قدرت را نشان دادم، مظهر وطن         

بـس بـر قـوم خـود سـخت          خواهي و اين ناكس از    آيت دولت 

گرفتي تا ملك طيفور را خدمتي شايسته كند منفور خلق شـد و             

لرزيد آمد همه را تن مي     پديد مي  چون شبح شومش در ظلمات    

.گرديدو لعنت و دشنام بر زبان جاري مي

بـاز،  و طرطوش ساالر منهيان و خبرگزاران روباهي بود حيله        

انـداخت و   نوا را به دام بـال مـي       جهتي خلقي بي  انگيز، كه بي  دل، فتنه زبان، اغواگر، بدنهاد، سيه   چرب

جاسوسانش در همه جا فراوان بودند كـه        . ساخت سند مي  دوخت و بر ضد آنها    براي آنها پاپوش مي   

گـشودند و او خـود از طـرق    زدنـد ولـي گرهـي نمـي    ها در كار مـي بريدند و گرهاز مردم گوش مي  

و بدينسان از گفتگوي دو عاشق نيـز  . داشتكرد و آنانرا به خبرچيني وامي گوناگون افراد را فاسد مي    

ني بر آنان غلبه كرد چنانكه سخن گرديد و بدگماقوم ظاهر مييمي بر خبردار مي شد و اندك اندك ب

ي چون دو  و اما بيبرس مردي بود دون با چشمان       

...كاسه ي خون، زود خشم، تهي مغز 
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كردند و آني از جان     راندند و بر نيات دروني خود نيز نظارت مي        عادي خود را با حزم بر زبان مي       

.خود ايمن نبودند

پس ملك طيفور از طريق جاسوسي طرطوش و زورگويي بيبرس           

 تجزيه و نفاق چنان بـر       يه  فريبي ابوالبهائم و با توسل به شيو      و مردم 

مردم شهر بيغمي سيطره يافت كـه ديگـر انـدك بـيم زوال قـدرت از                 

 سـخت بـر گـردن قـوم          زائل گرديد و دانست كه كمند رقيـت        قلبش

. افتاده و گسيختن زنجير بندگي براي آنان چنين سهل نيز نخواهد بود           

و تنها از ميان اينهمه اطرافيان طيفور خواجه بزرگمـرد بـود كـه نهـان             

 همشهريان را مدد ه يشد و همآشكارا احجاف و اعتساف را مانع مي      

رساند و حتي بارها جان خود را به خطر انـداخت تـا جـاني را از                 مي

.خطري برهاند

كه رفتاندر انجمن ساختن شيردل با ياران و آن گفتگوها

 بود و اكنون بـه  شيردل كه از نخست به مدد روشني ضمير پي به تزوير خواجه طيفور شرير برده      

ديد كه چگونه اين نابكار كج رفتار به كمك خيانتكاراني چند بر قومش مسلط شده و                چشم خود مي  

اي ياران ارجمند چه جـاي      «آنانرا در پاي ميمالد به نزد نيكزاد و فرامرز و بهروز شد و آنان را گفت                 

طرطوش ساالر منهيـان و خبرگـزاران       

بي جهتي خلق بي نوا را به دام بـال مـي            

.افكند
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. چيـزي بـر جـاي نمانـد       ظلم از حد بشد و قوم را        . تر از شرنگ است   درنگ است كه زندگي تلخ    

انـد و هنـوز     هاي مـا مـسلط كـرده      ها و ناموس  پيشگان قدرت ابليسي راهزن خبيثي را بر جان       خيانت

زده دروغ ابوالبهائم كذاب را باور دارند كه گويا در شهر بيغمي ما زنـدگي               همشهريان خفته و غفلت   

مردان سـوگند بـه وجـدان    اي نيك! تي در پيش است و شهر جابلسائي حياه يپستي داشتيم و چشم   

 آب حيوان دروغي مزور است و اين چـه بيخـردي اسـت كـه مـا چـون                    ه ي پاك شما كه اين افسان    

داريم و دل و جـان در راه آن سـپاريم مـردان مـا بـه                 هاي دروغين گوش فرا   كودكان نادان به افسانه   

 ستمگران بر جان ما تازيانه      كند و  م دوالپايان از خون ما مي    . اند و زنان ما به خدمتكاري     بيگاري رفته 

به چاره  . دلي را حدي بايد   حميتي و مرغ  ناداني و بي  . كوبند و ما هنوز يا خفته و يا چشم به راهيم          مي

برخيزيم و اين يك جان ناقابل را در كار نجات خلق كنيم پيش از آنكه حلقه دار بيبـرس مـا را بـي                        

زاد سـخن شـيردل     نيك» .جنبانيم و گامي برداريم   آنكه تالشي كرده باشيم به ديار عدم فرستد دستي ب         

. انـد داستانم و فرامرز و بهروز نيز بـر همـين عقيـده       اي شيردل من با تو هم     «: را تصديق كرد و گفت    

ه ي  به چشم  ه ي الزم. معطلياعيد طيفور مايه ي     ها دغلي است و مو    ديگر جاي ترديد نمانده كه اين     

فروخت طيفور چرا در آغاز سفر كوچكي مي      . ها نيست ركتازيها و ت  بازيحيوان رفتن كه اين نيرنگ    

نشست و امروز بايد هزاران جبهه در پيشگاهش به خاك سائيده شود؟ چرا در              و حتي بر استري نمي    

ها اند؟ چه نسبتي بين اين تباهي     جنبيم؟ اين بساط ننگين چيست كه چيده      ايم و نمي  اينجا اطراق كرده  

ي بيش از اين قرائن و امـارات الزم         تآيا براي كشف حقيق   . ي وجود دارد  و فضايل يك انسان جابلسائ    
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تنها ما بلكـه غالـب مـردان و    گمان نهزاد چنين افزود كه اينك بيپس فرامرز بر گفتار نيك » است؟

فريبد ولي بسياري از بيم طرطوش و اندكي را ابوالبهائم مي . اندزنان قوم ما از اين حقيقت باخبر شده       

ازجمله من ترديد ندارم كه اين خواجه بزرگمرد در اين كـار بـا مـا    . توانندرس دم زدن نميهيبت بيب 

ه كوشم تا جزو خدم   من مي «: بهروز گفت » .ياري خواهد كرد ولي اگر ما را به او دسترسي تواند بود           

ب  درگاه شوم و خواجه بزرگمرد را ديدار كنم كه اين مرد عظيم پاكدل و بزرگوار است و بـه سـب      ي

 بهروز خوش   ه ي ياران را انديش  » توانيم زودتر بساط طيفور را در هم نورديم       نفوذ و حيثيت او ما مي     

زدگـان و مـستمندان     آمد پس بر اين قرار گذاشتند كه به سراغ دوستان و همكيشان در محلت غارت              

واجـه بزرگمهـر   را از خواب خرافات بيدار كنند و بهروز نيز به هر تدبير كه باشـد بـا خ        بروند و آنان  

.اي دائر سازدرابطه

. يارسـتند از بـيم جاسوسـان سـخن آشـكار گفـتن نمـي      . در آغاز، كارها البته چندان آسـان نبـود     

خواستند مـصائب موجـود   لرزيدند و از جبوني مي  شنوندگان از وحشت طغيان و عصيان بر خود مي        

 حقيقت پرتوي نافذ بود و درون جا پندارند تا به عصيان بر ضد آن موظف نشوند وليرا صحيح و به   

.آوردكرد و آنان را اندك اندك به خود ميهر صورت روشن ميآنها را به 

گفتند آخر اگر طيفور را براندازيم در اين ظلمات با مصائب هائل روبرو خواهيم شد و                برخي مي 

نگيـان راهـزن برحـذر      موالنا ابوالبهائم ما را از گرگان آدمخـوار و ز         . در گمراهي تباه خواهيم گرديد    

آيا شـما راه نجـاتي از ايـن    . آور استداشته و در اين ترديدي نيست كه كوه مغناطيس سخت خوف 
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دانيد بازنمائيد تا در دم با شما همراه شويم و به پيكار برخيـزيم و چـون            دانيد؟ اگر مي  ظلمات مي 

شـد و اطاعـت از طيفـور        ر مي جا پاسخ استواري نداشتند قوم را ترديد بيشت       شيردل و يارانش در اين    

.گرديدتر ميافزون

روزي بهروز ياران را خبردار ساخت كه خواجه بزرگمرد را ديدار كرده و او را از مـاجرا بـاخبر                    

خواجه بزرگمرد آنها را درود فرستاده و تهنيت فرموده و پيغام داده است كه در كـار خـود               . گردانيده

به ميان قوم   » خيانتكاراني«ا آگاه ساخته كه در اين روزها        سخت با حزم باشند زيرا طرطوش طيفور ر       

شـك  ام كيانند ولي در جستجوي آنان هـستم و بـي   كنند و من هنوز ندانسته    گوئي مي افتاده و مخالف  

درنگي يافـت و    خواهم يافت و طيفور بر خود لرزيده و برآشفته و گفته است اين ناكسان را بايد بي                

و ديگـر   . اي روا داشـت    سعادت خلقنـد و مـاجراجوئي را نبايـد لحظـه           به دار آويخت زيرا دشمنان    

كـنم و اگـر مردانـي از ميـان شـما      گذرد آگاه ميخواجه بزرگمرد فرمود كه من شما را از هر چه مي        

.گمارم تا عنداللزوم كار را آسان كنندرا در درگاه به مشاغل ميباشند آنان

 ميان كشيد كه در كار تبليغ ديگران يك دشواري نيـز            همگي شاد شدند و نيكزاد اين گفتگو را به        

در پيش داريم و آن اينكه اگر طيفور را از ميان بـرداريم از ايـن ظلمـات چگونـه راهـي بـه بيـرون                          

بهروز گفت ايـن مـشكل   . از خرابات ملك گريخته باركش غوالن بيابان نشويم  كه  بگشائيم و از كجا     

پس . ياران موافقت كردند  . و كه ما را در اين كار مددكار شود        را با خواجه بزرگمرد در ميان گذاريم ب       

بهروز خواجه بزرگمرد را در نهاني ديدار كرد و مشكل را نزد او باز گفت خواجه در پاسخ لبخنـدي       
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زد و گفت اي يار ارجمند طيفور در عالم مستي بر من و طرطوش و بيبرس و عابس و ابوالبهـائم                     

 آب  ه ي كـنم و آن اينكـه چـشم        خود بر شما فـاش مـي       ه ي نوبك به رازي را فاش ساخته كه من اين      

حيوان و جابلسائي نيست و كوه مغناطيس كه در مشرق اين قرارگاه ماست معبريست به جانب ديار                 

روشنائي و سپس ما را گفت اين سر را گشودم تا شما بدانيد كه سرنوشت شما در حكومت بر ايـن                     

ا گريزي نيست جز آنكه اين قوم را از طريق فريـب و زور در    قوم با سرنوشت من بسته است و ما ر        

من به شگفت شدم    . وجود آوريم  اطاعت نگاه داريم و خود جابلساي خود را هم در اينجا به            ه ي ربق

ولي آن نابكاران به قهقهه بخنديدند و گفتند از ديرباز اين راز بر ما روشن شده و نه تنها ما، بل تمام                      

ايم و اگر بند از بند ما جدا كننـد  دانند و ما اي ملك همه در پشت تو ايستادها مي چاكران دربار اين ر   

ايم كه اگر روزي آنها را دستي پيوند نخواهيم گسست زيرا چنان در ميان اين قوم فساد كردهي رشته 

.باشد روزگار را بر ما سياه خواهند كرد

رود و مرا ترديدي    ب كوه مغناطيس مي   پس اي يار مهربان راه نجات همان راهي است كه به جان           

 خورشيد نوازش  ه ي گذرد كه چشمان ما را چشم     نيست كه اگر از قيد اين نابكاران برهيم ديري نمي         

 ياران شتافت و بهروز از اين سخنان هم به شگفت آمد و هم مسرور شد پس بر فور نزد               . خواهد داد 

 كه در دل من صد بار اين نكتـه گذشـت كـه              طرفه اين «شيردل گفت   .  باخبر ساخت  را از ماجرا  آنان

بايد كوه مغناطيس معبر نجات باشد زيرا سخن پليـدان دروغـزن را همـواره بايـد باژگونـه كـرد تـا                       

دارد بايـد  نمايد نبايد رفت و هر جا كه بـر حـذر مـي      هر جا كه ستمكار راه مي     . حقيقت آشكار شود  
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رازها برمال كردند و تكـاني سـخت در مـرد و         پس در ميان قوم افتادند و       » .سوي گراينده شد  بدان

.زن پديد آوردند

اندر پديد آمدن طغيان در ميان قوم و رهائي ايشان

روزي كه ملك طيفور در بارگاه نشسته و در شعاع هـزاران شـمع و آهنـگ هـزاران چنـگ مـي                       

 مرموز از در گفت طرطوش،كرد و با دلقكان و مجيزگويان طيبتي ميميگساريد و با ماهويان لعبي مي

طيفور از شـنيدن سـخن روي تـرش كـرد و            . درآمد و نزديك طيفور شد و فراگوش او سخن گفت         

طرطـوش سـر    . ساختگيريدش، او را و آن نابكاري را كه با او توطئه مي           فرو: اختيار نعره زد كه   بي

ه و نيـز    فرود آورد و بيبرس را گفت كه ملك فرمود تا بند بر دست و پاي خواجه بزرگمـرد گذاشـت                   

بيبرس او را در خدمت سـلطان بنـد بـر           . خواجه بزرگمرد در بارگاه بود    . بهروز باغبان بازداشته شود   

خواجه دانست كه راز پنهان فاش شده و منهيان از ديـدار او و بهـروز بـاخبر                  . دست و پاي گذاشت   

.  كار هراسان شدر جان بلكه بر شكستبنه . اند و شايد بسي چيزهاي ديگر نيز فهميده باشندگرديده

 آن ه يثمـر ! نشناس پير خرفـت اي نمك»: ملك طيفور با چشمان خشمناك رو به او كرد و بانگ زد           

همه محبت كه در حق تو ناكس كردم اين بود كه با بي سرو پايي چند بـر ضـد مـن توطئـه كنـي و             

ار را بدهم كنسبت به ملت و مملكت و نظام و قانون مقدس خيانت ورزي؟ باش تا سزاي تو خيانت             

خواجه بزرگمرد با آهنگي آغشته با كين و بيزاري و خالي از بـيم       »  ناسپاسان شود  ه ي كه عبرت جمل  



������������� ���� 	
 ���
 �� ���� ������������������������������������������������������������������������������������������ � 

باز تو پنداشتي كه با اين دستان ديـري مردمـي را خـواهي              اي راهزن پليد نيرنگ   «: و ناتواني گفت  

. تر فنا خواهي افتـاد    زودي بر خاكس  خيزم نشان آنست كه تو به     غم تو برمي  يفت؟ امروز كه من به ر     فر

كـار بـه آن     . كار تيره دروني هستي و ماهيـت پليـد تـو چيـست            مردم خواهند دانست كه تو چه سيه      

».ايآساني، به آن كوچكي و به آن سادگي نيست كه تو انگاشته

اي كه در دست داشت طيفور چون ديوانگان زنجيرگسيخته از تخت به زير جست و صراحي باده  

حاضـران بـر خـود    . شراب و خون گيسوان سـفيد خواجـه را خـضاب داد   . كوبيدبر تارك بزرگمرد   

چند تن از سپاهيان كه از ياران شيردل بودند بر فور براي باخبر ساختن او شتافتند چند تن . بلرزيدند

ديگر شمشير كشيدند و به جانب طيفور هجوم آوردند كه اي نابكار همه چيز تـو را تحمـل كـرديم                     

داران خاص خود در ميان افتـاد و آن سـپاهيان را            بيبرس با نيزه  . توانيم كرد ل نمي اين مشقت را تحم   

مـشعلداران و   . زنـان از پيرامـون سـرير طيفـور گريختنـد          . آشفتگي در درگاه افتـاد    . خلع سالح كرد  

ولـي  » !سپاهيان آرامـش  را برقـرار سـازيد        «: بيبرس نعره كشيد و فرياد زد     . هم ريختند چراغداران به 

با آهـن و خـون فتنـه را در          «: طوفان در بارگاه پديد شده بود طيفور بانگ برآورد و فرمان داد           گوئي  

كرد با شمشير و سـاطور  پس بيبرس دست گشاد و هر كس را كه اندك جنبشي مي           » بارگاه بخوابانيد 

.و خنجر، او و چاكران خاصش از پاي درآوردند

طيفور خواست فرمان دهـد تـا خواجـه         . ام شد هر صورت اندك آر   ظاهر، ولي به  بارگاه اگرچه به  

بزرگمرد را سر ببرند طرطوش سراسيمه درآمد و در پيش طيفور به خاك افتاد كه ملك بـه سـالمت                    
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آينـد بايـد تـدبيري كـرد و         باد از كوي مستمندان ماجراجويان با علم و نقاره به جانب بارگاه مـي             

ده زيرا بيم آنست كه كار سخت شود و چاره  طيفور را بوسيد كه هر چه زودتر فرمان       ه ي سپس موز 

طيفور از خشم چنان بر مغز طرطوش كوبيد كـه سـرش بـشكافت پـس گفـت اي                   . ميسر گردد غير

كردي آيا جاسوسي تو فقط زمانيست كـه يـاغي بـه پـشت              خوردي و خيانت مي   نان مرا مي  ! شرمبي

در مقابـل   ! م قواي خود بايستيم   همه بايد با تما   «: من رسيده و سپس با بانكي رعدآسا گفت       ي  خيمه  

»!پوش نجات بخشيمعزت و بزرگواري را از چنگ تاراج وحشيان ژنده! بربرها سد شويم

صـداي  . گذشـت هـا مـي  ها در هم آميختـه از ميـان خيمـه   نورها و سايه. اي در فضا پيچيد  و لوله 

سـرخ  ي شـعله  . شدده ميهاي شتابان، شني  ها، آواي گام  ها و ضجه  ها، نعره چكاكاك شمشيرها و نيزه   

وحـشت چـون هـزاران مـوش     . كـرد بارگاه را روشن مـي ي خاست و صحنه از برخي چادرها برمي   

از بزرگمرد فارغ شـده بـود و در ايـن انديـشه بـود كـه آيـا                   . كوچك و چابك در جان طيفور دويد      

هيان ياغي بـه    خواست قدمي بردارد سيلي از سپا     . تواند از مهلكه بگريزد و در ظلمات پنهان شود        مي

طيفور سر بيبرس را بر نيزه ديد و آخرين رشـته           . درون ريختند و در يك لحظه او را محاصره كردند         

اي : آور و مهيـب گفـت  بزرگمرد با قدمي استوار پيش آمد و بـا بـانگي رعـشه   . اميدش بگسيختي  

!اين است طيفور پليد جابلسائي.  شماه يكنندبختمردم اين است فريبنده و تيره

زني چنگ در ريش او زد و سربازي زوبين در مردمك او فرو برد پيـري پهلـويش را بـا خنجـر                       

ـ  . دبوس كوبيد بهروز پيش آمد و حلقومش را فشرد تا جـان داد دريد و برنايي مغزش را با    ه وقتـي ب
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همه از وحشت و بيزاري چند گام ! خواجه قدوس بود. گنده پيري پديد گرديدي  زمين افتاد الشه    

!عقب رفتند و آغاز و انجام كار را دانستند؛ فريب و جادوبه 

كـارزار كـشته يافتنـد و      ي  زاد را در صـحنه      وقتي كه شورش به پايان رسيد قوم شـيردل و نيـك           

 نزديك و چاكران صميم طيفور را كه زنده اسير شده           ه ي طرطوش و ابوالبهائم و عابس و ديگر خدم       

زاد را در  شـيردل و نيـك  ه ين هلهلـه كردنـد و سـپس الشـ    بودند به دار آويختند و در زيـر دارشـا         

ها بر دوش گرفتند و از دنبال خواجه بزرگمرد به جانب مشرق روانه   ها گذاشتند و آن عماري    عماري

 آن چـون المـاس      ه ي ديري نگذشت كه ظلمت بپراكند و در نور روز كوه مغنـاطيس كـه قلـ               . شدند

 خرم آنـسوي آن سـرازير گرديـد    ه يگذشت و در جلگچون كاروان از كوه ب . درخشيد پديد شد  مي

قوم، عماري كـشتگان خـود را       . خورشيد مهربان دلنواز گرم تابش بود     . ديار شب به پايان رسيده بود     

نيمي از آنها در اين گمراهي و در ايـن فتنـه از ميـان رفتـه                 . در برابر نور گذاشتند و به زانو درآمدند       

همـه  . ها از درد پر چين و شـكنج       آلود و چهره  ها ژنده و خون   امهج. همه داغي در دل داشتند    . بودند

خواجـه  . گفتنـد اي مـي كردنـد و شـكوه    گوئي براي او حسب حالي مـي      . در پيش خورشيد گريستند   

. زاد بايـستاد در برابـر عمـاري شـيردل و نيـك      ،  بزرگمرد با گيسوان خونين و محاسن از سرشك تر          

ه ي پرتوهـاي زريـن خورشـيد چهـر       . و پيكـارجو برداشـت    آلـود ايـن د    روپوش از روي پيكر خون    

. بزرگمـرد بـه زانـو افتـاد       . هيكل رشيدشان در انوار فراگيرنده غـرق شـد        . بوسيدرا مي باشهامت آنان 

انـد بـه   جانبازي آنها و مردان و زنان ديگري كه اكنون در ديار ظلمت كنار پيكر قـاتلين خـود افتـاده          
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ي دانستيم كـه سـعادت مـا در    بخواي مردم اينك به  «: فرياد زد بهروز  .  مخوفي خاتمه داد   ه ي فاجع

ما از آنروز به مصائب جانگزا دچار شديم كه زنـدگي واقعـي را در طلـب يـك                   . دست خود ماست  

ـ                . ايمسعادت پنداري رها كرده    ه ي حال برخيزيم و به جانب شهر خـود بـرويم و در و بـام فروريخت

اينك ديار شب در    . كشتزارهاي متروك را از نو آبادان سازيم      و  . هاي خود را از نو عمارت كنيم      خانه

».پشت سر ماست و نور و زندگي و خورشيد در برابر ما

آلود، در  هاي اشك شده و چشم  با سرهاي خم  . قوم برخاستند و به جانب شهر بيغمي پويان شدند        

غلطيد و بـوي   زمردگون ميهايدر پيرامون آنها نسيم بر روي چمن. راه افتادنده زده ب آفتابي  جاده  

.آوردخوش فروردين روح را به طرب مي

پايان


