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 نامهشیوه

ایست از نویسنده به مخاطب. هدف غایی از نوشته شدن و انتشار این اثر دارید هدیه کتابی که در دست

ای رایگان است، بازپخش آن هیچ ایرادی آن است که محتوایش خوانده و اندیشیده شود. این نسخه هدیه

در صورتی که تمایل  .ی غیرسودجویانه از محتوای آن با ارجاع به متن آزاد استندارد و هرنوع استفاده

دارید از روند تولید و انتشار کتابهای این نویسنده پشتیبانی کنید، یا به انتشار کاغذی این کتاب و پخش 

غیرانتفاعی آن یاری رسانید، مبلغ مورد نظرتان را حساب زیر واریز کنید و در پیامی تلگرامی )به نشانی 

@sherwin_vakiliاین سرمایه صرف انتشار )کاغذی یا الکترونیکی(  ( اعالم نمایید که مایل هستید

 ای از کتابها شود. چه کتاب یا چه رده

 6104 3378 9449 8383شماره کارت: 

 4027460349شماره حساب نزد بانک ملت شعبه دانشگاه تهران: 

 IR30 0120 0100 0000 4027 4603 49شماره شبا: 

 به نام: شروین وکیلی

هایشان و فایل صوتی و تصویری کالسها و سخنرانیاین نویسنده ارهای دیگر همچنین برای دریافت نوشت

 ها دنبال کنید: شان را در این نشانیتوانید تارنمای شخصی یا کانال تلگراممی

www.soshians.ir 

(https://telegram.me/sherwin_vakili) 
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 ردآمد پیش 

یکپارچگی، و هایی پیاپی از اتحاد و ی تاریخ پرفراز و نشيييیب خویش دورهازناایران زمین، در در

تجزیه و آشوب را پشت سر گذاشته است. تاریخ این سرزمین، همواره زیر تاثیر جغرافیای آن شکل پذیرفته 

سرزمین در میانه ست. جایگاه این  شده که همواره همچون پلی ارتباطی عمل کند و ا ی جهانِ متمدن، باعث 

سال چین در خاور زمین، و تمدن دیرینه شبه قارهتمدن کهن شمال  یی  صر در  ستانی م هند، را با مدنیت با

 آفریقا و تمدنهای نوپاترِ اروپایی مربوط نماید.

های پراکندگی و در اواخر قرن هشيييتو خورشيييیدید چهاردهو میالدی، ایران زمین یکی از دوره

که های خوفناک و یورش سهمگین ترکانی ی خویش را به پایان برد و برای مدتی کوتاه، با لشکرکشیتجزیه

 بردند، بار دیگر در قالب یک کشور یگانه سازمان یافت.از امیر تیمور گورکانی فرمان می

هجری خورشييیدی، به دنبال مرس سييلاان ابوسييعید ایلخانی، که واپسييین  ۷۲۰در حدود سييالهای 

ل به طول ای از پراکندگی و تجزیه آغاز شد که برای پنجاه ساامپراتور مغولِ وارث چنگیز در ایران بود، دوره

شه و کنار ایران زمین خاندان سر بر آوردند و دولتانجامید. در این مدت، در گو های محلی هایی گوناگون 

های کوچکی تشيييکیل دادند که همواره با هو در حال زد و خورد بودند. خراسيييان بزرس که تا رشيييته کوه

گرفت، به چنگ حاکمان آل بر میهندوکش ادامه داشييت و افغانسييتان و بخشييی از پاکسييتان امروزین را در 

ای که به ایشان پناه برده بود، بدنام شدند کرت افتاد. دودمانی جنگجو که خیلی زود به خاطر کشتن شاهزاده

شاهزادهو  سط این  شتند تو شان اعتقاد دا شدهاز آنجا که مردم اند، خود نیز به این امر ی نگون بخت نفرین 
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شتند که باور آوردند و  ستان قرار دا سی شان، ملوک  سایگی ای شدند. در هم مدت کوتاهی پس از آن منقرض 

ی وی بودند. فرزندانی که با شييتابی ، و واپسييین فرزندان شييایسييتهراندندبر زادگاه رسييتو دسييتان فرمان می

 رفتند. نفسگیر به سمت تقدیری شوم پیش می

گرفت، در دسييت و ابیورد را در بر می بخش کوچکی از خراسييان که شييهرهای نیشيياپور و مشييهد

ها باقی ماند، و این در همسيایگی قلمرو کوچکِ واپسيین ایلخان چنگیزی، ای مغول به نام جانی قربانیقبیله

سربداران فتح  سان را حاکمان  سمنان و جنوب غربی خرا شت.  طغاتیمورخان بود که گرگان را در اختیار دا

جنگیدند. بند بودند و با نیروهایی مردمی با مغوالن و دشييمنان خویش میکرده بودند، که به آیین شييیعه پای

ی ی دوازده امامی اعتقاد داشييتند و تا حدودی ادامهسييربداران نخسييتین حکومت ایرانی بودند که به شييیعه

سماعیلی صباح و حاکمان ا سن  سوب میح شان قزوین و الموت را در اختیار ای مح شدند که پیش از ای

 ی هوالکو خان مغول نابود شده بودند. در اثر حملهداشتند و 

ی سيييند تا عراج عجو و اروندرود در اختیار ملوک آل مظفر بود. ی جنوبی ایران زمین، از درهنیمه

مشهورتر از بقیه است. در بخشهایی  -پشتیبان و حامی حافظ شیرازی -حاکمانی که از میانشان شاه شجاع 

شان حاکمانی کوچ ستقل میاز قلمرو ای شکلی نیمه م شبانکاره و ک و بزرس به  ستند. حاکمانی که ملوک  زی

توان از میانشييان نام برد. عراج امروزین و بخشييی از ملوک هرمز و اتابکان کوچک و بزرس لرسييتان را می

یان ی آل جالیر بود، و آذربایجان و آران و کردستان را چوپانی کنونی در اختیار دودمان شیعهسوریه و ترکیه

 مغول در اختیار داشتند. 

سخیر کل ایران زمین را  در این حال و ست و کار ت سیای میانه برخا هوا بود که تیمور گورکانی از آ

سه حمله سه بار بر ایران تاخت.  سال به طول انجامید. آغاز کرد.  تیمور  سه، پنج، و هفت  ی او به ترتیب 

سه حمله طومار تمام دودمانهای ی شوری تیمور با این  شده را در هو پیچید، و کل این پهنه را در قالب ک اد 
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تیمور، مانند بیشتر پیشپینیان و پسینیانی که در تاریخ کار فتح ایران زمین را  متحد ساخت. -یرانهو اما–یگانه 

ی انجام آن عظمت و بزرگی این کار شييده بود که به پیامدها و شييیوه یبه انجام رسيياندند، آنقدر شييیفته

ای خالی از نیندیشييید، و در نتیجه ناچار شييد برای این که ایران زمین را به درسييتی فتح کند، آن را به مناقه

 -و،مانند سرمشقش چنگیز و هالک-سکنه تبدیل نماید. به بیانی دیگر، روش او برای حکو راندن بر ایرانیان، 

 کشتن ایشان بود.

 

ای کوتاه ولی پرشیب، تک سواری زد، روی تپهی افقی بهاری که به سرخی میتنگِ غروب، بر زمینه 

زد و قراری به زمینِ سوخته و بی بار و علف پوز میبا کالهخود پردار بر اسبی سپید نشسته بود. اسبش با بی

  افراشت. داد، یالهایش را در دل خونین افق بر میای که به گردنِ تنومندش میهای ناگهانیبا تکان

اش، بر افق خیره مانده بود و سرخی مردی که بر اسب نشسته بود، در اندیشه فرو رفته بود. چشمان مغولی

ای بر سر داشت که با ظرافت آن در چشمان درخشان سیاهش ریشه دوانده بود. مرد، کالهخودی زیبا و نقره

صع شده بود. مر شیوهکاری  سپید بلندی بر آن زده بود و به  سمور پر  ست  شت گردنش را با پو ی ترکان پ

شد. از آن زخو اش دیده میپوشانده بود. مرد ریشی کوتاه و نوک تیز بر چانه داشت و جای زخمی بر گونه

تازه ای گیرا و با صالبت داشت. مرد با دست چپش با تسلط بسیار گردن اسب را نوازش کرد. گذشته، چهره

زد. دست نش به چشو میتی راست داد، معیوب بودنِ نیمهی چپ بدنش را به چابکی حرکت میوقتی نیمه

ستش تکیده و الغر بود و همچون زایده شتان بیرا شکیده از کنار بدنش آویزان بود. انگ حس و درهو ای خ

ضهپیچیده ستش بر قب شیر بزرگی قرار گرفته بود که بر کمی آن د شم ستش ی زرین  رش آویزان بود. پای را

اش را با لفافی از چرمِ سيييخت هو به همین شيييکل از پای چپش کوچکتر و الغرتر بود و از زانو تا پاشييينه

 پوشانده بودند.  
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سبی از پشت سر به گوش رسید و مرد برگشت. پیکی شتابان به سویش می  آمد. به صدای تاخت ا

زرد بر پشييت زره نشييانده بود و حاال که چنین پریشييان پیش ی کوتاهی را با پرچو ی ایلچیان نیزهشييیوه

شید و بر تپه چرخید. منظرهتاخت، بیرقش در باد میمی سبش را ک صید. مرد به آرامی لگام ا ی انبوهی از رق

سیار در ردیفیورت هایی موازی در دشت زیرپایش کنار هو های پوشیده از پوست بز که با نظو و ترتیب ب

شده بودند شاند. یورت، برای لحظهچیده  شمش را به خود گرفت و لبخندی خفیف را بر لبانش ن های ای چ

سته بودند و ازدحام ش سربازان و مغولی هزاران هزار کنار هو ن شت. چادرهای  ستها ادامه دا شان تا دور د

های اجاجهای خود افراشييته بودند، به همراه دودی که از های رنگینی که سييردارانش بر سيير در خیمهپرچو

ست، خاطرهاردوگاه به هوا بر می کرد و  خونش را به جوش شمار را در ذهنش بیدار میی نبردهایی بیخوا

 آورد.می

پیک، در پای تپه از اسبش پایین پرید و باقی راه را نفس نفس زنان با پای پیاده طی کرد. بعد هو در  

سر فر ستاده بود، زانو زد و  شیوهچند قدمی آنجا که مرد ای ستش را ی ترکان طایفهود آورد و به  ی بارالس د

 "چه شده؟"برای ادای احترام بر پیشانی نهاد. مرد به آرامی گفت: 

امیر بزرس به "کرد، گفت: پیک با صييدایی رسييا که هنوز به خاطر تاخت و دویدنش خس خس می

شسالمت باد، امیر غیاث الدین پیرعلی خان برادرزاده شهر به اردوگاه گسیل اش را برای اعالم  سلیو  رایط  ت

 "کرده است.

های شييامگاهی بر همه جا ای از گروه اعزامی اردوگاه را کاوید، اما کو کو سييایهمرد به دنبال نشييانه 

شو نمیدامن می صلح به چ سترید و چیزی از ایلچیان  شت. با گ سوی پیک بازگ خورد. نگاه مرد از اردو به 

ست بود. اش جا خورد، چون دیدن چهره سپید پو شبیه ترکان و مغوالن نبود و  بر خالف لباس و رفتارش، 

شکل و ظاهری مرد جوان و خوش چهره شیده بود. با وجود آن که  ای بود که لباس ترکی و زره چغتایی پو
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زد. احتماال از نسييل اسييیرانی بود که مغوالن با خود از ایرانی داشييت، زبان ترکی را بی اشييکال حرف می

 به ماوراء النهر برده بودند. خراسان 

  "بگذار منتظر بمانند."مرد گفت: 

شه فرو رفت. پیک با بالتکلیفی این پا و آن پا کرد، و  شت و در اندی سمت افق باز گ بعد هو باز به 

به اردو "آن که به سييویش برگردد، به زبان فارسييی روانی گفت: منتظر ماند. باالخره مرد به سييخن آمد و بی

سیری را که هفتهبرو و به  ست و پنج هزار ا شاه بگو بی سرم میران ی قبل از اهالی اطراف هرات گرفتیو، آزاد پ

صلح را در  سفیران  شان کند. بگو  سو رهای سان ببرد و در آن  سربازان به راه خرا کند. بگو آنها را با حفاظت 

  "اند.اردوی مجللی منتظر نگه دارد، و کاری کند که بفهمند این اسیران آزاد شده

سوار بر جای خود  صدای  ستن  ست تا از تپه پایین برود. اما با برخا سید و برخا پیک زمین ادب بو

بگو جارچیان در اردو اعالم کنند به امر تیمور گورکانی، هرکس که در هرات از مقاومت "ایستاد. مرد گفت: 

یلچیان خواجه پیرعلی آن را دسييت بشييوید جان و مالش در امان خواهد بود. بگو طوری چنین بگویند که ا

 "بشنوند.

سعدالدین تفتازاتی زندگی می"بعد هو کمی مکث کرد و گفت:  شاعر به نام  کند. بگو به در هرات پیرمردی 

سرداران خبر بدهند که هنگام گشودن شهر او به او آسیبی نرسانند و محترمانه بازداشتش کنند تا به سمرقند 

 "فرستاده شود.

 راز ادب کرد و دوان دوان از تپه پایین رفت تا پیام امیر را به فرزندش برساند.پیک بار دیگر اب

 

سال    سال  ۷۶۰سپاهیان امیر تیمور در فروردین  شیدی، که با محرم  ست،  ۷۸۳خور قمری برابر ا

سان  شد و ک سیاری غارت  سبت با مالیمت برخورد کردند. البته اموال ب ساکنان به ن شودند و با  هرات را گ
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سین حاکو زیا شتاری عمومی رخ نداد و خواجه پیرعلی، که واپ دی مورد تعرض و تجاوز قرار گرفتند، اما ک

شد.  شرط که مایع تیمور با شد، بدان  سند خود ابقا  شدنش در م سلیو  از دودمان آل کرت بود، به خاطر ت

شييی را در هرات خواجه پیرعلی، قدرِ این مالیمت تیمور را ندانسييت و دو سييال بعد، وقتی مقدمات شييور

دید، رسوا شد. میرانشاه، فرزند مستبد و بیرحو تیمور بر هرات تاخت و شورشیان را سرکوب کرد تدارک می

و خاک آنجا را به توبره کشید و پیرعلی را به قتل رساند. آنگاه تمام شاهزادگان و بازماندگان آل کرت را که 

دند، به مهمانی بزرگی فراخواند. همگان از ترسِ برای بیش از یک قرن بر این سيييرزمین حکومت کرده بو

سرکش شناخته شدن به این مهمانی رفتند، و در آنجا بود که میرانشاه و سردارانش تیغ در ایشان در انداختند 

 و همه را از میان بردند، و به این ترتیب تاریخ دودمان آل کرت به پایان رسید.

صفحهسپاهیان تیمور در این میان، به پیش تاخ  ستان را نیز از  سی ی گیتی فتح کردند. تند و ملوک 

اش بودند، و به همراه قوایی که به تدریج از خراسييان و ی ترکان بارالس که اعضييای قبیلهتیمور به پشييتوانه

ی پیوسييتند، با دالوران سييیسييتانی جنگید و با وجود مقاومت شييجاعانههرات و شييهرهای ایرانی به وی می

سرزمین شان،  سپاهیانش وارد آمده بود، شاای صدماتی که به  شان و  ن را فتح کرد. آنگاه، چون از مقاومت ای

ها و سیستو آبیاری آن مناقه را ویران کنند و درختان را بسوزانند ی قناتخشمگین بود، دستور داد تا شبکه

ن در افتاد و مردمان های کشاورزی را به توبره بکشند. به این ترتیب قحای و بیماری در سیستاو خاک زمین

 حاصل و ویرانه باقی ماند. مردند و زمین آنجا تا به امروز بی

آنگاه تیمور رو به ایران غربی نهاد. مرو و آمل و ری را گشييود و به جانب اصييفهان تاخت. در آن  

ده شد هنگام اصفهان در دست امرای آل مظفر بود. زین العابدین علی، سلاانِ فارس، توسط قوای تیمور ران

سپاهیان  شیگری  شهر بود، از ترس وح شی که حاکو  سید مظفر کا شتر پناه برد. از این رو دایی او،  شو و به 

ستقبالش آمد و به خیال خویش جان اهالی را تیموری، دروازه شهر به ا شود و با بزرگان  ها را بر روی او گ
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ی طبرک رفت و گروهی را برای هخرید. سييپاه تیمور در خارش شييهر ماند و خودش برای اسييتراحت به قلع

 ها فرستاد.غارت شهر به داخل دروازه

 

پیکر بود که با وجود اندام . آهنگری تنومند و غولشيييهرتی داشيييتتمام اصيييفهان  دربا علی کچه

سر به زیر و آرام بود و مردم محله اش در آنجا بود، به ی تیران آهنگران که خانهپهلوانی و بازوان زورمندش 

 شناختندش. جوانمردی می

شهر به تیمور گورکانی را آن ظهرگاهی که جارچی در میدانها و محله شدن  سلیو  شت و خبر ت شهر گ های 

ی چهل و شد و مرد جا افتادهبرای مردم خواند، علی و یکی از دوستان نزدیکش که سهراب بهادر نامیده می

رفتند. خبر نزدیک شدن قشون هایشان میشهر به سمت خانهای بود، با هو بودند و داشتند از بازار چند ساله

هایی هو بر سير زبانها بود که مظفر کاشيی که حاکو شيهر بود، تیموری در تمام شيهر پیچیده بود، و شيایعه

شان وارد  شهر به تیمور با ای سلیو کردن  ست تا در مورد ت سپیدان و زعمای قوم را نزد خود خوانده ا ریش 

هنوز هیچ کس خبری رسييمی را از این ماجرا دریافت نکرده بود. برای همین هو وقتی دو مذاکره شييود. اما 

اش را روی زمین گذاشت و باالی آن رفت و طبال همراهش برای جلب دوست دیدند که جارچی چهارپایه

 را بشنوند.  ی مردم اطرافشان ایستادند تا سخنان اوتوجه مردم طبلش را به صدا در آورد، آن دو نیز مانند بقیه

سایش اعالم کرد:   صدای ر صدایی هیجان زده و بدون آن که از روی فرمانی بخواند، با  جارچی با 

ای مردم اصفهان، خواجه مظفر کاشی شهر را به تیمور خان بزرس تسلیو کرده است و هو اکنون به همراه "

صفهان از درواز شهر برای تقدیو کلید زرین ا شرافِ طراز اول  ست تا با تیمور هاعیان و ا شده ا ی ری خارش 

شهر  شید که جانتان در امان خواهد بود و نبردی در این  سوده و آرام با سلیو مذاکره کند. آ شرایط ت در مورد 

 "روی نخواهد داد.
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ای نکرده بود، به نظر با وجود آن که جارچی به شکل معناداری به این که مال مردم در امان خواهد بود اشاره

ردمی که در اطراف علی و سهراب بودند، با خبر تسلیو شهر نفسی به راحتی بر کشیدند. خبر قتل رسید ممی

عام مردم خوارزم به دست تیمور، و کشتاری که در آمل و زابل و شهرهای دیگر سیستان کرده بود به قدری 

شدن تیمور ختکان دهنده بود که عده شنیدن خبر نزدیک  شاپیش با  شان را انه و زندگیی زیادی از مردم پی

گذاشييته بودند و از شييهر گریخته بودند. بر سيير کوی و برزن، بسييیاری شييعر خواجه حافظ شييیرازی را 

 خواندند که از درد کشتار مردم دالور خوارزم نالیده بود و گفته بود: می

 

 سیه چشمان کشمیری و ترکان سمرقندی

ست."سهراب به علی گفت:   شده ا سئله ختو  شای تاتار چقدر  خوب، گویا م باید دید این جهانگ

 "بلند نظری دارد و تا چه حدی مردم را غارت خواهد کرد.

بلند نظری و قوم یاجوش و ماجوش؟ به حق چیزهای ندیده و نشييينیدهي اینها "علی با بدبینی گفت:  

    "اند و الغیر...فقط برای غارت آمده

ی تیران حرکت کرد. پای او به سييمت محلهسييهراب بازوی کلفت علی را در دسييت گرفت و پا به  

دانی پهلوان، می"ی چند کوچه در آنجا قرار داشت. در راه به او گفت: ی هردویشان به فاصلهجایی که خانه

بینی؟ کنند؟ سييربداران و حروفیان را میمن هنوز در عجبو که یاران ما چرا با این شييیاان لنگ همکاری می

گویند حافظ قرآن اسييت و از سييوی خداوند برای کنند. میبرایش تبلیغ میزنند و در رکابش شييمشييیر می

دانو چگونه توانسته سردمداران صوفیه نجات دادن ایران زمین از شر آشوبِ بعد از ایلخانان آمده است. نمی

 فهمند که این هو غارتگری استو مشایخ طریقت را مجاب کند که با او همکاری کنند. دیگر همه دارند می

 "مثل پسرعموهایش مغولش...
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ام. من مردم شييهرم را و زن و آوردهدانو اسييتاد، من هرگز از سييیاسييت سيير در نمینمی"علی گفت: 

بینو و خوشييتر دارم که قشييون این غارتگر با صييلح وارد اصييفهان شييوند تا با ی اول میام را در درجهبچه

 "جنگ.

دیدند که کردند و میاز گذرهای قدیمی اصيييفهان عبور می زدند،آنها همان طور که این حرفها را با هو می

رفتند تا موقعِ رسیدن سربازان هایشان میشود. همه به سمت خانهکوچه و خیابان شهر به تدریج خلوت می

شند و گزمهتیموری نزد خانواده شان با شده بود، رخت و لباس های سلیو  سربازان حاکو هو که دیگر ت ها و 

 شان رفته بودند.رون آورده و مانند دیگران به میان اهل خانهجنگ را از تن بی

ست به خانه  سیر آن دو طوری بود که نخ سهراب میم سیدند، و علی میی  ست از آنجا چند ر بای

سهراب رسیدند، به رفیقش بفرمایی زد اش برسد. وقتی به در خانهی دیگر را همای کند تا به خانهکوچه ی 

سد. میعلی، بیا دم"و گفت:  شاید خبری بر شین،  دانی که، اگر خبری بیاورند من زودتر آن را دریافت ی بن

 "کنو. گمان نکنو سربازان تیمور به این زودیها برای چاپیدن مردم وارد شهر شوند.می

 "شود.باکی نیست، دمی بنشینیو و ببینیو چه می"علی گفت:  

سهراب بهادر، کجا بودید؟ "نگرانی به استقبالشان آمد و گفت: هردو وارد شدند و زن سهراب را دیدند که با 

 "اند؟ها شهر را گرفتهاید که تیموریی اهل خانه نگران شدند. شنیدههمه

روند. بهتر از آن است که کشتاری کنند و میایو، نگران نباش، غارتی میآری، شنیده"سهراب گفت:  

 "رخ دهد و همه بمیرند.

باید نگران بسيييتگی دارد چه چیز را غارت کنند. گرچه جارچی می": زنش با دلهره گفت  گفت ن

 "گفت همه در امن و امان خواهند بود...چیزی باشیو. می
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شنیده. "گفت: به تلخی علی   امن و امان؟ من خودم موقعی که قشون جالیری یزد به حق چیزهای ن

بود چنان غارت شد که تا سی سال نتوانست  را گرفتند در سپاهشان بودم. شهر با وجود آن که تسلیو شده

ی مردم رخ داد و دختران معصيييومی که مورد تعرض قرار هایی که در خانهدوباره قد راسيييت کند. از قتل

شتو. به دست آهن تفته  شمشیرم را بوسیدم و کنار گذا گرفتند بگذریو. همان جا بود که لباس رزم و زره و 

 "کردن خمیر...

ست. تازه جالیریان ایرانی بودند. اینها که تنگ  آری،"سهراب گفت:   سخره ا حرف از امان و امن م

 "...اندامیرشادمان به اصفهان آمدهچشمان چغتایی هستند. البد برای شرکت در مراسو عروسی 

 "آن بیچاره هو چه موقعی عروسی کرده هاي"گفت:  زن سهراب 

ا دیده اگر دسييت نگهدارد ناکام از دنیا ها شيينیده، حتمبا وصييفی که از این وحشييی"علی گفت:  

 "رود.می

شب با  بعد هو شهر بود که قرار بود آن  سر یکی از ثروتمندان  شادمان پ  دخترلبش را به دندان گزید. امیر 

 شد.امیر شادمان از طرف مادری خویشاوند سهراب هو محسوب میبای آهنگر ازدواش کند. علی کچه

شادمان مرد دالور و بزن بهادر است، اما گمان کنو فرستادن دخترت به هرچند امیر "سهراب گفت:  

 "ی بخت در این حال و هوا منتفی باشد.خانه

  "البته که منتفی است. امیر شادمان باید کمی منتظر بماند..."علی گفت:  

ز خانه های محل امن نگران روزبه هستو. از صبح که با بچه"زن سهراب در این میان ناگهان گفت:  

 "بیرون رفته تا حاال باز نگشته.

 "یعنی چه؟ کجا رفته؟"روزبه پسر خردسالشان بود، سهراب با کمی نگرانی گفت:  
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ها رفت بیرون تا جانوری را که مرده بود و پای دیوار شهر افتاده بود ببیند. صبح با بچه"زنش گفت:  

یشييب دیدم قانونِ شييیخ الرریس را از روی شييناسييی، مرتب دنبال جک و جانورهاسييت. داین بچه را که می

 "کرد.زند... فکرش را بکن. کتاب را به زحمت جا به جا میی کتابها برداشته و دارد آن را ورج میقفسه

ست، بعد هو این حالت جایش را به نگرانی و   سهراب نقش ب شنیدن این حرف لبخندی بر لبان  با 

د که سر و صدایی در کوچه برخاست و پسر کوچکی دوان دوان اخمی اندیشناکانه بخشید. در همین میان بو

 "روزبه، کجا بودی؟"به خانه وارد شد. سهراب و زنش با دیدن او خوشحاالنه بانگ بر آوردند: 

سرک که گیوه  شادش در پایش لق میپ ست و های گ ش خورد، نفس نفس زنان بر رف کنار حیاط ن

 آب دهانش را قورت داد. 

 "؟ دیو دنبالت کرده؟بابا چه شده"ی پسرک گذاشت و گفت: را بر شانهعلی، دست بزرگش 

 "آیند.ها به داخل شهر میعمو علی، مغول"پسرک، تند تند گفت:  

 "اینها مغول نیستند پسرم، ترکهای چغتایی هستند."گفت:  سهراب 

 "هرچند فرج چندانی با هو ندارند."بعد هو زیر لب اضافه کرد: 

 "شوند؟جان، از کی شنیدی ترکها وارد شهر می عمو"علی پرسید:  

خودم دیدم، با رضا رفته بودم پای حصار شهر، که مرد رهگذری ما را در راه دید و "پسرک گفت:  

اند. خیلی ها را بسييتهی رضييا، اما دیدیو در آنجا کوچههایمان برگردیو. ما هو رفتیو خانهگفت زود به خانه

 "پوشیده بودند. چون ما بچه بودیو گذاشتند بگذریو...ترسناک بودند، همه زره 

ها را هو شيييود دروازهاند. پس معلوم میچقدر زود دسيييت به کار شيييده"علی اندیشيييناک گفت:  

 "اند.بسته

 "اند؟برای غارت آمده"سهراب پرسید:  
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پولی را که  روند تاکنند و خانه به خانه پیش میآری، آمد و شد را در شهر موقوف می"علی گفت:  

 "مظفر کاشی قولش را داده به ضرب و زور از مردم بگیرند.

ی رضا رسیدیو، دو تا از سربازها اما چیزی که مرا ترسانده آنها نبودند... وقتی به خانه"روزبه گفت:  

ضا بعد از چند دقیقه که توی اندرونی رفت، آمد و گفت را دیدیو که در خانه ضا بودند. ر بابایش ی بابای ر

 "گفته برایتان یک پیغام بیاورم.

 "برای من؟ چه بود آن پیغام؟"سهراب با تعجب گفت:  

 "دانو معنایش چه بود. اما گفت ظلمت خانه در شهر است.نمی"روزبه گفت:  

سید:   سهراب پر ستند.  سیمه برخا سرا شنیدن این حرف  سرم، چند نفر مرد "سهراب و علی با  پ

 "سیاهپوش در خانه ندیدی؟

 "چرا، همراه سربازها آمده بودند."رضا گفت:  

 سهراب و علی هردو شتابان از خانه خارش شدند. 

 

خواجه عمادالدین شوشتری، که پسرش رضا همبازی روزبه بود، یکی از بازرگانان توانمند و مالدار 

اش در سوی خانهاصفهان بود، و عضوی از اعضای انجمنی مخفی که سهراب و علی نیز بدان وابسته بودند. 

سمت دروازه شهر به  صلی  شهر بود، در جایی که خیابان ا شهر نیز در همان ی ری میدیگر  رفت، و ارس 

نزدیکی قرار داشت. علی و سهراب با سرعت خود را به آن محله رساندند، و با حیرت دیدند که هنوز اثری 

شون چغتایی دیده نمی سربازان ختاز ق شماری اندک از  شتند و آنها هو ایی در خیابانشود تنها  ها حضور دا

 ها نرسیده بود. کردند و هنوز کارشان به بستن گذرها و غارت خانهبرای حفظ نظو عمومی عمل می
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ی خواجه عمادالدین رفتند و چون در را نیمه باز یافتند، علی و سييهراب دوان دوان به سييمت خانه

ی باغ بزرس خورد و درختان میوهغیرعادی به چشييو نمیبدون در زدن وارد شييدند. در حیاط خانه، چیزی 

کردند. آن دو همان طور بالتکلیف در باغ ی خواجه چشيييو اندازی آرامش بخش را به بیننده القا میخانه

شی که بر خانه حاکو بود  شنیدند. در یک لحظه آرام صدای فریادی دردناک را از اندرونی  ستاده بودند که  ای

 ود را به اضارابی ترسناک داد. درهو  شکست و جای خ

علی و سيهراب که پیش از این بارها به این خانه آمده بودند، از بیرونی گذشيتند و به اندرونی وارد 

 ای مخوف روبرو شدند. شدند و در آنجا با منظره

سش پاره و  سته بودند. لبا شت ب ستانش را از پ شتری بر زمین افتاده بود، و د شو خواجه عماداالدین 

شی نگاه می مو سیاهپو سه مرد  شمانی خون گرفته به  شده بود، و با چ شفته  کرد که زن و و ریش بلندش آ

سیاهپوش به در بود و آنها را بچه سه مرد  شت هر  شدند، پ اش را گروگان گرفته بودند. وقتی آن دو وارد 

... دیدی، پس یا به " گفت:ی نحیف رضييا را گرفته بود، داشييت میندیدند. یکی از آنها در حالی که شييانه

 "کنیو...آیی و یا دست این بچه را قاع میحرف می

شید. دو تازه وارد دیدند  شنایی درخ سرش را بلند کرد و در نگاهش برقی از آ با ورود آنها، خواجه 

 اش از آن رنگ خورده است. که دهان خواجه پر از خون است و ریش جوگندمی

سیاهپوشان را هو سه به سمت در بازگشتند، به حضور غریبه نگاه خواجه، گویا  ای در اتاج متوجه کرد. هر 

شده بود،  سلح رویارو  سه مرد م شت و با  سالحی به همراه ندا شده بود. علی، با وجود آن که  اما کمی دیر 

حتی یک لحظه هو مکث نکرد. با آن اندام درشييت خود به چابکی حرکت کرد و مشييت سيينگین و پتک 

سر ن صدا نقش زمین مانندش را بر  سر و  سیاهپوش بدون  سر راهش بود فرود آورد. مرد  سی که  ستین ک خ

ی نیرومند علی از آنها سریعتر بود. علی با شد. دو نفر دیگر دست به شمشیرهای کوتاه خود بردند. اما پنجه
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سیاهپوش پیش  ستانش گلوی یکی از آنها را گرفت و هر دو را به هوا بلند کرد. مردان  از آن که هریک از د

 های خود را از غالف خارش کنند، با گردنی شکسته از دستان علی آویزان ماندند.بتوانند قداره

ی خواجه شييوشييتری با بانگی از شييادمانی به سييمت مرد خانه دویدند و دسييتانش را باز زن و بچه 

 "پهلوان علی، ممنونو... سپاسگذارم."کردند. زن خواجه عمادالدین با لکنت گفت: 

راب هو که از حرکت علی هنگام بلند کردن دو مرد درشت اندام بر سر دستانش تعجب کرده بود، شروع سه

 "دست مریزادي"کرد به گشتن لباسهای سیاهپوشان و زیر لب گفت: 

 "حالتان خوب است؟"های دیگران، سراغ خواجه رفت و پرسید: توجه به  تشویقعلی بی

سیار بد "رون ریخت و گفت: خواجه تفی خون آلود را از دهانش بی شده. اما خبری ب آری، چیزی ن

ها با قشييون تیموری همراه بودند و گویی سييربازانی را در اختیارشييان گذاشييته بودند تا دارم. این حرام لقمه

 "شان کنند.یاری

شیده سرِ ترا سدها را باز کرد و بعد  سیاه یکی از ج ستار  شنیدن این حرف د ی وی را به سهراب با 

 انش نشان داد. همه دیدند که نقش عقربی بر پیشانی مرد خالکوبی شده است. دوست

 "دانستو.ظلمت خان. باید می"علی زیر لب گفت: 

 "دانستند؟چیزی می"سهراب گفت: 

صفهان از محل خزانه"خواجه گفت:  سی در ا شتند که ک ی راز خبر دارد. آری، تا حدودی، خبر دا

ستوفکر می شهکردند آن یک تن من ه شکر خدا که به . پلیدها نزدیک بود جگرگو شو زخمی بزنند.  ام را چ

 "موقع رسیدید.

سود چندانی ندارد. به زودی فوش "علی گفت:  شد این یاری  ساخته با اما اگر ظلمت خان با تیمور 

 "ریزند و دیگر مقاومت در برابرشان ممکن نخواهد بود.فوش سربازانشان به شهر می
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ستمان مانده و این "سهراب گفت:  شان بیسه هو روی د سد شان کنیو؟ دیدن ج تردید اند. چکار

 "کند.برایمان دردسر درست می

ست. فعال آنها را به آب بیندازیو تا ببینیو چه می خواجه گفت: زاینده شود. رود زیاد از اینجا دور نی

 "رضا جان، حالت خوب است؟

ن درگیری ببازد، شييجاعانه سيير تکان داد. پسيير کوچک خواجه که نزدیک بود دسييت خود را در ای

ی مراد خان برو و بگو چند مسيييتخدمِ مامئن برای انجام کاری پیش ما پسيييرم، به خانه"خواجه گفت: 

 "بفرستد.

 رضا دوان دوان خارش شد. 

کند. اینها با داغ و درفش یاران انجمن ما را ی ما را تهدید میخاری بزرس همه"سيييهراب گفت: 

 "کنند.خواهند یافت. دیدید که، آدم نیستند، به بچه و زن نیز رحو نمییک به یک 

دانو که من اذنِ دانستن این راز را ندارم. استاد، معذورم بدارید. می "علی رو به سهراب کرد و گفت:

 "ی راز در اصفهان است؟اما تنها به من اشارتی کنید، خزانه

 "دانند.ا دو تن در این شهر هستند که جایش را مینه، خوشبختانه اینجا نیست. ام"سهراب گفت: 

 "تردید این دو تن را خواهند یافت.حاال چه کنیو؟ آنها بی"علی گفت: 

شناسید. اگر این دو تن از مسئله دشوارتر از این حرفهاست. شما ظلمت خان را می"خواجه گفت: 

ی اهالی را به داغ و درفش د کرد و همههای شييهر را مسييلخ خواهنابتدا خود را معرفی نکنند، تک تک خانه

 "خواهند کشت.

فقط یک راه وجود دارد، باید من و آن دوست دیگرم تسلیو ظلمت "سهراب به پا خواست و گفت: 

 "بینند.خان شویو. وگرنه همگان آسیب می
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 "زیر شکنجه خواهندتان کشت."علی گفت: 

گذاریو تا وقتی تاب از کف دادیو، هردو یراه دیگری باقی نمانده. با هو قراری م "سييهراب گفت: 

 "به جایی موهوم اشاره کنیو. شاید هو بخت یارمان باشد و زود بمیریو.

ها نخواهی مرد و شک دارم تا وقتی که شناسی، به این راحتیتو ظلمت خان را نمی"خواجه گفت: 

 "حتی نخواهد گذاشت بمیرید... تان اطمینان یابد دست از سرتان بردارد. پیش از آناز درست بودن نشانی

 "راه دیگر آن است که خود را معرفی کنیو و بعد فوری خودکشی کنیو."سهراب گفت: 

ها فایده ندارد. ظلمت خان به سييودای این که شيياید کس دیگری هیچ کدام از این راه"علی گفت: 

 "سر خود بر جا خواهد نهاد. هو از ماجرا خبردار باشد خانه به خانه را خواهد گشت و کوهی از مرده پشت

 "پس چه کنیو؟"سهراب درمانده گفت: 

شی داد و گفت:  شیاان لنگ حمایت کردیو؟ دیدید که من نمی"علی زیر لب فح فهمو چرا از این 

 "دستش با ظلمت خان در یک کاسه بود؟

 "نیستند؟یاهلل، اهل خانه اینجا "گفت: در این میان صدای بلندی از بیرونی به گوش رسید که می

 "ماند...این دیگر کیست؟ صدابیش به سربازان نمی"خواجه گفت: 

  "کنو بدانو کیست.سهراب از جا جست و گفت: فکر می

 "استاد، استاد، ما در اندرونی هستیو، تشریف بیاورید."بعد هو با صدای بلند گفت: 

شد که  شتر  شان وقتی بازهو بی شنیدن این حرف تعجب کردند، حیرت سپید همه از  دیدند پیرمردی 

پوش که تبرزین درویشان بر دوش و کشکولی برای گدایی غذا بر دست دارد، وارد شد. پیرمرد، با چشمان 

شييکر که همه "سييبزِ نافذ خود همه را نگریسييت و نگاهش بر سييه سييیاهپوش ثابت ماند. بعد هو گفت: 

 "سالمید.
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اکراه از ایشييان پیروی کرد. سييهراب  علی و سييهراب در برابرش کرنش کردند و خواجه نیز با کمی

 "داند.استاد من فرخ شادِ دانا، که همه چیز را می"توضیح داد: 

 "کنی، پسرم. چه خبر دارید؟اغراج می"پیرمردی که فرخ شاد خوانده شده بود، لبخندی زد و گفت: 

در شهر از  استاد، مردان ظلمت خان در میان قشون چغتایی هستند و از این که کسانی"علی گفت: 

 "ی راز آگاهند، خبر دارند. شر اینها را از سر باز کردیو، اما بقیه به زودی سر خواهند رسید...مخفیگاه خزانه

ها را پاک هایتان بروید. به زودی جنگ خواهد شد. دلدوستان، برخیزید و به خانه"فرخ شاد گفت: 

 " دو روز دیگر زنده خواهید بود.دارید و اگرحسابی با هو دارید تسویه کنید. چون دست باال

ای پیر، "حاضران همه جا خوردند و زنِ خواجه که هنوزدر کنارش روی زمین نشسته بود، پرسید: 

 "دهی؟غیبگویی یا کرامات داری که از آینده خبر می

ای تیز دارم و بوی خون هیچ یک، بانو، تنها شيييامه "فرخ شييياد مهربانانه به او نگریسيييت و گفت:

 "م.شنومی

 "اما شهر به تیمور تسلیو شده است."علی گفت: 

شاد گفت:  شهر خون خواهد ریخت ظلمت خان را مانند من نمی"فرخ  سید. به قدری در این  شنا

ستان هو او بود که مردم  سی شوند. در  سربازان تیموری درگیر  که زندگان به انتقام مردگان شورش کنند و با 

ی راز یک ماجراست، و جنون ر بعدش را موجب شد. دستیابی به خزانهرا به تنگ آورد و آن شورش و کشتا

او برای از میان بردن مردمان این سييرزمین ماجرایی دیگر. از او ایمن نتوان بود. مردم هرچه زودتر شييورش 

 "کنند، با افتخارتر خواهند مرد.

سهراب کرد و گفت:  سهراب بهادر، باید این "بعد هو رو به  ستگیر به ویژه تو،  افتخار را پیش از د

 "شدن دریابی، که اگر گرفتارشان شوی هر روز هزار بار آرزوی مرس خواهی کرد.
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 "شود؟شما چاور؟ شما را اگر دستگیر کنند چه می"سهراب پرسید: 

بعید نیسيييت من هو در این هنگامه بمیرم. اما این امکانی اندک دارد.  گرفتار  "فرخ شييياد گفت: 

ی هوالکو خان به الموت را هو به چشو کار آسانی نیست. به یاد داشته باش که من حملهساختن من چندان 

 "ام.ام و تا به حال زنده ماندهدیده

سرار مخفیگاه خزانه"سهراب گفت:  شما ممکن ی راز به گور نمیدر این حالت، با مردن ما ا رود. 

 "است آن را از این حصار نفرین شده خارش کنید. مگر نه؟

دانی، من حق ندارم در برخی از چیزها دانو. اما تو که میآری، من نیز آن راز را می"خ شاد گفت: فر

دخالت کنو. یاران تو در شيييهرهای دیگر باید به نوعی بر مکان خزانه آگاه شيييوند و آن را بیابند. من تنها 

 "ار من نیست.شان کنو. اما تغییر سیر حوادث گیتی در قلمرو اختیتوانو گاه راهنماییمی

 "گویید چه کنیو؟حاال می"خواجه گفت: 

هایشان بازگردند، قشون چغتایی ساعتی است که وارد شهر علی و سهراب به خانه"فرخ شاد گفت: 

شید تا شده شان بودند. بروید و منتظر با شاهنگهای سه ملعون پی ست. این  اند و گذرها را به زودی خواهند ب

 ".ببینیو چرخ چگونه خواهد گشت

 

سهمگین در کوچه  صفهان میعلی مانند توفانی  سمت خانههای ا رفت. هوا اش پیش میدوید و به 

ها خلوت بود و گهگاه تک و کو کو گرس و میش شيييده بود و افق خاور به رنگ خون در آمده بود. کوچه

لی در راه به مردی دویدند. هنوز اثری از سييربازان چغتایی نبود. عای دیگر میای به گوشييهتوکی از گوشييه

حاجی زین "رفت. علی نگاهش داشيييت و پرسيييید: سيييالخورده رسيييید که در جهتی معکوس او پیش می

 "ی تیران خبری داری؟العابدین، از محله
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پهلوان، "مرد جهاندیده که بازویش در دست علی بود، با چشمانی ترس زده به او نگریست و گفت:  

های مردم محله به اند و برای غارت خانهها را بسييتهها دروازهیموریی خودت برو. تبه سيير خانه و کاشييانه

 "ها را هو ببندند.ی خودت برو که دیر نیست گذر محلهآیند. زود به محلهمحله پیش می

شدمان می"علی بازویش را رها کرد و گفت:   سرداری بود که مر گفت برای عجب، چقدر زود. این 

 "ده؟ این که بیشتر به راهزنی عادی شبیه است.یکپارچه کردنِ این سرزمین آم

ی دل خوش مدار، آهنگر، دوسيييتانت در حلقه"دوید برگشيييت و گفت: که در کوچه می پیرمرد 

 "ها نجات دهند...توانند نرگس را از چنگ این عفریتجوانمردان هو نمی

جلوتر که رفت،  وید.اش دبه سييمت خانه تر از قبلش اخو کرد و شييتابزدهدخترعلی با شيينیدن نام  

شد. عده شلوغتر  سپاهیانی که با داغ و درفش برای غارت خانهخیابانها  شده بودند، ای از چنگ  سیل  ها گ

ی تیران آهنگران با آن اندام تنومندش به دیگران تنه زد و راه خویش را به سيييمت محلهگریختند. علی می

های آتش آراسته خیزد و گرس و میش غروب با نور شعلهاش بر میگشود. وقتی از دور دید که دود از محله

 شده، بر سرعت خویش افزود. 

ستهی منتهی به خانهدر گذر آهنگران، که کوچه  شت، با د سربازان روبرو اش در آنجا قرار دا ای از 

ربازان های اصفهانی، زره چرمینِ ترکی پوشیده بودند و پاپاخ پوستی بر سر داشتند. سشد که بر خالف گزمه

شیرها و پیکانها را غارت میدر دکان شم شتند  شوده بودند و دا شان از های آهنگری را گ کردند. علی با دیدن

شید تا  شت و کو ست و بی آن که چیزی بگوید، از برابر دکان آهنگری خودش گذ سرعت گامهای خود کا

سربازانسربازانی را که داخل کارگاهش غوغا می سرگرم غارت بودند که  کردند را نادیده بگیرد.  هو چنان 

شده را بر آن می شان بود که اموال غارت  ستی کوچکی همراه نهادند و دبیری توجهی به او نکردند. گاری د

 داشت. شان بود که از این اموال سیاهه بر میاز بین
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سمت خانه  سکوت آرامش بخش نبود. در علی به  ساکت بود. اما این  شان آرام و  اش رفت. کوچه 

زد. اش دودی تیره بیرون میی مهرانِ آهنگر، که زمانی اسييتادکارش بود، شييکسييته بود و از درون خانهانهخ

 رسید.ی خودش در آن ته کوچه قرار داشت، اما هیچ سر و صدایی از آن به گوش نمیخانه

سباب و اثاثیه شد. ا شده بود، وارد اندرونی  ست  س شود و با گامهایی که دیگر  خانه  یعلی در را گ

جا را چپاول کرده غارتگران آن که  ما اثری از زنش و پسيييردر هو ریخته بود و معلوم بود  ند. ا و  و دختر ا

شمانش میکردند، دیده نمیخواهرش که با او زندگی می شانی بر چ شور از پی ریخت، شد. علی که عرقی 

شد در تاریکی شبی نبود و نمیوارد اندرونی شد و در آنجا هو با همان آشفتگی روبرو شد. چراغی روشن 

زده به دنبال آتش زنه و پیه سوز گشت. اما همه چیز چنان به هو که تازه شروع شده بود، چیزی را دید. هول

سوز را یافت که بر زمین  شت. باالخره پیه  سر گذا شت  ریخته بود که برای پیدا کردنش دقایقی دردناک را پ

سترِ اجاج شن کرد، و با دیدن منظره افتاده بود. از آتش زیر خاک سوز را رو شت و پیه  ستو اخگری بردا ی پ

 پیشارویش بر جای خود خشکید.

فشيييرد. ی اتاج، کز کرده بود و پیکر خونینی را در بغل میای، در  دورترین نقاهزنش در گوشيييه

ت. علی با پیکری که لباسش از خون رنگ خورده بود، اما از گیسوان بور بلندش معلوم بود که خواهرش اس

ای ندیده بود، اما با چشمانی تیره و خالی به روبرویش گامهایی لرزان به او نزدیک شد. زنش به ظاهر صدمه

 رسید اصوال روشن شدن اتاج و ورود علی را دریافته باشد.خیره شده بود. به نظر نمی

اشک تر شد. با صدایی اش را لمس کرد و انگشتانش از علی کنارش زانو زد و با دستانی لرزان گونه 

ماه بانو، ماه بانو، منو، علی، چه شييده؟ نرگس و "آمد گفت: اش بیرون میکه به زحمت از گلوی خشييکیده

 "خسرو چه شدند؟
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شمانش پس از وقفه  شود، حرفش زنش جوابی نداد، اما چ سویش چرخید. وقتی دهان گ ای دراز به 

 "نبودی. ،کردندات را غارت میانهپهلوان، دیر رسیدی. وقتی خ"به جان علی آتش زد: 

علی با اندوه پیکر بیجان خواهرش را از آغوش زنش بیرون کشييید. زخو خنجری که قلبش را شييکافته بود 

اش هنوز گرم بودند. علی پیکرخواهرش را بر زمین خواباند و با خشو دید که هنوز تازه بود و دستان آویخته

ای فایدهمقاومتش دیده اند به او تعرض کنند، و چون خواستهربازان میاند. معلوم بود سلباسهایش دریده شده

 خود با خنجر به زندگی خویش خاتمه داده.، ندارد

 برای لحظاتی ذهنش فلج شد و بر جای خود خشکید. تا آن که صدای شیون زنش او را به خودش آورد. 

 "پسرمان خسرو، او را با خود بردند."زنش گریه کنان غرید: 

 "آن را که چنین کرده بود کشت؟"علی پرسید:  

اند، خشمگین تا به خانه وارد شد و دید با او گالویز شده"زد: افتخاری تلخ در صدای زنش موش می 

 "اش را گرفت. اما زخمی شد. بردندش تا در میدان شهر به دارش آویزند.شد. آری، انتقام عمه

 "نرگس؟"د. اما باالخره گفت: ترسیعلی از پرسیدن آنچه در ذهن داشت می 

 "او را هو بردند."زن نگاهش را از او برگرفت و به زمین خیره شد:  

ی اشک و عرج خیس بود. زد و ریش بلندش از آمیختههایش میعلی به ناگاه بر پا خواست. شقیقه 

شانه شتش  ستان در سلح باش. "های زنش را گرفت و گفت: با د شاید دیگر لباس خانه را عوض کن و م

 "ها خواهند آمد.نتوانو به خانه بیایو. اما این تخو مغول

 زنش بغض کرد و سرش را تکان داد. 

 علی مانند توفانی از در خارش شد.
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کرد، اما سيييردار چغتایی محمد نام داشيييت. مردی بود کوتاه قامت و فربه، که به کندی حرکت می 

سن سرش را به  شت و  ستوار و نیرومند دا ستاده بود بدنی ا شیده بود. به جوانی که روبرویش ای ت مغوالن ترا

رسید. با این که زخمی کاری برداشته بود نگاهی تحقیرآمیز انداخت. جوانی درشت اندام و شجاع به نظر می

شييد، مغرورانه قد کشييید و تا جایی که میو رد شييمشييیری بر پهلویش دهان باز کرده بود، ابرو در هو نمی

شته بود.  سردار به او افرا شده بود.  سته بودند که از میان بازوهایش رد  ست به چوبی بلند ب ستانش را از پ د

 "ای که جرات کرده روی سربازان من دست بلند کند؟پس این است بچه"نزدیک شد و گفت: 

هایی که سييربازانش در دسييت داشييتند، روی چشييمان درشييت و جوان چیزی نگفت. نور مشييعل

شید. دکمرنگش می شهر بود، و درخ شغول رد کردن طناب از درختی بودند که در میدان  سربازان م و تا از 

بقیه منتظر بودند تا دار زدن جوانک را ببینند. جسييد سييربازی که به دسييت جوان به قتل رسييیده بود را در 

رد. اش زهرخندی زد و به سييربازی اشيياره کای روی زمین خوابانده بودند. سييردار چغتایی به قربانیگوشييه

سردار محمد موهای دختر را  سته بودند.  ستان او را هو ب سرباز دختر جوان و زیبارویی را پیش آورد که د

نداخت. بعد هو قهقهه پس ماجراچنین بوده، این دختر "ای وحشيييیانه سييير داد: گرفت و او را بر زمین ا

 "خواهرت است؟ یا نامزدت؟ جوانتر از آنی که نامزد داشته باشی.

 "دست کثیفت را به او نزن..."به جلو برداشت و غرید:  خسرو قدمی

اما با مشتی که سربازی به محل زخو پهلویش زد، از حال رفت و بر زانو فرو افتاد. سردار خندید و 

 "نگران نباش، نخواهی دید که با او چه خواهو کرد. آن موقع بر سر دار خواهی بود..."گفت: 

تمام بماند. نگاهش از جوان بر جمعیتی از اهالی که به نیمهای باعث شيد تا حرفش صيدای همهمه 

آمدند لغزید، و مرد غول پیکری را دید که جمعیت را شيييکافت و پا به میدان تدریج در اطرافشيييان گرد می

شی انبوه و مویی بلند و چهره شت. نهاد. مرد، ری سیار بزرس  گرزیای مردانه دا شت میب شردرا در م و ، ف
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سته بود شمشیری به هما ی تسلیو شهر و مسلح نبودنِ اهالی را نقض که آشکارا قاعدهن بزرگی را به کمر ب

در کنارش جوان دیگری بود، با لباس فاخر بازرگانان، که او هو مسلح بود. او امیر شادمان داماد علی کرد. می

 بود.

 شييما"چرخید و غرید:  امیر شييادمانبه سييمت که از دیدن هیبت علی کمی ترسييیده بود، سييردار 

دانی شهر تسلیو امیر تیمورِ بزرس ای شمشیر به کمر ببندی؟ مگر نمیچاور جرات کردهتو، مردک، ؟ دکیستی

 "شده است؟

این "ایستاد و گفت: محکو همان جا  امیر شادمان که مخاطب مرد چغتایی بود، هیچ نگفت، اما علی

 "دو جوان را رها کن.

شون تیموری عین  کرد حرفشسردار باور نمی سارتی در برابر ق شد. چنین ج شنیده با ست  را در

 "زنی؟کیستی؟ شاید مجنونی که این طور حرف می"دیوانگی بود. پس گفت: 

خواهو، و سييربازی را که خواهرم را م را میدختربا هسييتو. آهنگرم و پسيير و علی کچه"مرد گفت: 

 "کشته است.

دانی می"هایی کوتاه به سمت مرد تناور رفت و نعره زد: امی مغولی سردار دوید. با گخون به چهره

ات به سربازان من حمله من کیستو؟ من محمد هستو، پسر ختای بهادر، داماد تیمور بزرس. اعضای خانواده

 "زنو تا...اند و همین جا جلوی چشمت هر دو را گردن میکرده

و با ناباوری به زخو عمیقی که  حرف سردار چغتایی در گلویش شکست. چشمان تنگش گشاد شد

اش پدید آمده بود، خیره ماند. علی چنان سریع شمشیر کشیده و چنان سریع آن را بر بدنش نواخته بر سینه

آلود خود را اش کرده بود. علی خروشید و در حالی که شمشیر عظیو و خونبود که تقریبا از میان به دو نیمه

با گرز مغز سربازی غول پیکر را پریشان کرد و با شمشیرش بازان هجوم برد. برد، به میان سرباال و پایین می
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ای افتاد و در میان مردم ولولهرفت. دست دیگری را قاع کرد که به قصد ضربه زدن به امیر شادمان پیش می

 هرکس از سویی دوید. در چشو بر هو زدنی سربازان همچون برس خزان بر زمین ریختند. 

 

شورش  سرو، خبر  سرش خ صفهان پیچید. علی پس از رها کردن پ شو بر هو زدنی در ا مردم در چ

شهر به  شادمانِ نوداماد، دهل خویش را در میدان  سپردن نرگس به امیر  شده بود، و  شدت مجروح  که به 

شتند و در اندک مدتی گروهی  شهر در میان خود دا صدا در آورد. این رمزی بود که پهلوانان و جوانمردان 

سيييیار بر او گرد آمدند. علی و یاران آهنگرش همگان را به شيييمشيييیر و نیزه و تبرزین مسيييلح کردند و ب

سربازان چغتایی پرداختند. مردم می شکار  شمگینانه به  شهر خ سپاهیان غارتگر در  سه هزار تن از  گفتند 

شان که رفتاری خوب با هستند. علی و یارانش ایشان را یک به یک یافتند و کشتند. تنها شماری اندک از ای

شی گروهی که از عاقبت امر نگران بودند، در خانه ستند با دوراندی شتند، توان های مردم پناه بگیرند و مردم دا

در آن میان به سهراب گروهی از جوانمردان و پهلوان را سازمان داد  از آتش انتقام مردم شهر در امان بمانند.

شان نقش عقربی را خالکوبی کرده بودند. سه گروه از د که بر پیشانیتا به جستجوی مردان سیاهپوشی برآین

 ایشان در شهر یافته شدند و همگی پس از مقاومتی شدید کشته شدند. 

سمت دروازه شهر از ترکان به  سازی  سپاهیان فاتح بر علی پس از پاک ها رفت و نگهبانانی را که از 

شت کرد و در زندان  شته بودند، بازدا شید. آنگاه ادارهدرها گما شهر به بند ک ست ارس  شهر را در د ی امور 

بردند و به دنبال تسييلیو شييهر مظفری فرمان می حاکواز تا پیش از آن گرفت. سييربازان پادگان اصييفهان که 

لباس رزم را ترک کرده بودند، بار دیگر زره و خفتان پوشیدند و برای دفاع از شهر آماده شدند. سر و صدای 

شده دروازهاز محله کرنا و دهل سته  ست و همزمان با ب شهر برخا شعلهای مختلف  هایی که کمانداران ها، م
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سپاهیان تیموری را که در فاصلهبا خود حمل می شد و  شهر نمایان  ای اندک اردو زده کردند بر فراز حصار 

 بودند، آگاه کرد که ورج برگشته است.

 

چغتایی طبل و شیپور زدند و با آرایشی رزمی به حصار ی صبح، لشکریان هو زمان با دمیدن سپیده 

مانست، مردم و سربازان ای میاصفهان نزدیک شدند. علی که در زره فلسدار و سنگینش به پهلوانان شاهنامه

شان هدایت می صفهانی را در مقابله با ای سردار معروف ا شده بود،  شمگین  کرد. تیمور که از طغیان مردم خ

 رحمی شهرت داشت، به رهبری نیروهای مهاجو گماشت. غا را که به خشونت و بیخویش تیمور اقبو

زد و کمانگیری چیره تیمور اقبوغا، مردی بود بلند قامت و الغر اندام، که به چابکی شيييمشيييیر می 

ی خویش با جنگ و جدال و راهزنی خو کرده بود. تیمور نخست گروهی از دست بود و از کودکی در قبیله

شهر به وی به نزدش رفته بودند، در پای بزرگان  سلیو  شهر را که در اردوی تیموری مهمان بودند و برای ت

کوبی و دبابه و حصييار شييهر به صييف کرد و همه را جلوی چشييو اهالی شييهر گردن زد. آنگاه آالت قلعه

 دیوارکوب و برش متحرک را به کار گرفت و بر حصار شهر تاخت. 

 

س  سبی کهر  ای که در شان، به سمت رخنهوار بود، پیشاپیش گروهی از جوانان محلهسهراب که بر ا

شوند، خای دفاعی در  شهر  سربازان تیمور بتوانند وارد  شده بود تاخت و پیش از آن که  شهر ایجاد  دیوار 

شهر که مانند مردان لباس رزم بر تن کرده بودند و کمان شکیل داد. زنان  شان ت ست برابر های بلندی را در د

سوراخ د شغول بودند که از  سوری م سربازان ج ضع گرفته بودند و به تیر باران  شتند، در برابر این رخنه مو ا

شان، کودکانی دیده میدیوار می شتند. در کنار سرعت تیر میگذ شان شدند که با  آوردند و در اختیار مادران

ی دیوار را به قدری گشودند که رخنه دادند. سربازان چغتایی با وجود شدت این تیراندازیها، کو کوقرار می
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بتوانند سييپهرهای بلندشييان را از آن عبور دهند و پس از آن در پناه این سييپرها یک به یک از شييکاف دیوار 

شهر وارد میمی شستند و به تدریج جای خود گذشتند و به  شدند. زنان که چنین دیدند، قدم به قدم عقب ن

ای دورتر دشمن را آماش قرار ها و فاصلهقویتر داشتند و از باالی بام خانه را به زنان دیگری دادند که دستانی

 دادند. می

در همین گیر و دار بود که سهراب و سوارانش از راه رسیدند و تیغ در ترکان انداختند. سهراب که  

واندن شييان بود، با صييدای زنگدار و پرطنینش شييروع کرد به خی محلهزمانی طوالنی را مرشييد زورخانه

ستو با تورانیان را روایت می شاهنامه که رویارویی ر شعاری از  کرد و به این ترتیب جوانان همراهش را که ا

 بیشترشان در همان زورخانه با خودش میل گرفته بودند و ورزش کرده بودند، برای جنگیدن دل داد.

شهر را از میان  سربازانِ نفوذ کرده به  شو بر هو زدنی  شتند و گروهی دیگر که با سواران در چ بردا

های سنگ منتظر پاکسازی مناقه بودند، به سمت شکاف دیوار هجوم بردند و با تیرک تیرهای چوبی و پاره

سو، چغتایی ستند. از آن  سنگ رخنه را ب شمار زیادی از این و  ها که چنین دیدند به تیراندازی پرداختند و 

ی دیوار مشييغول د همراه با دیگران به حمل تیرک و بسييتن رخنهافراد را از پای در آوردند. سييهراب که خو

رود. پس یک لحظه بر جای اش حس کرد. حس کرد چشمش سیاهی میی تیری را در شانهبود، درد گزنده

اش را یافت. زنش خود ایستاد تا حالش سر جا بیابد. بعد به باالی بامها نگاه کرد و با اولین جستجو گمشده

گرفت و تیر ان بزرگی به دسيييت گرفته بود و با حرکاتی که به رقب شيييبیه بود، نشيييانه میدر آن باال کم

انداخت. وقتی تیر بر بدن شييوهرش نشييسييت، دسييت از تیراندازی برداشييت و با نگرانی به او نگاه کرد. می

رد،  فشيياش کند و در حالی که دندانهایش را از شييدت درد بر هو میسييهراب با یک حرکت تیر را از شييانه

ی دیوار را مسييدود همان دسييت مجروحش را برای زنش تکان داد. بعد هو وقتی مامئن شييد یارانش رخنه

 اند، رکاب گرفت و به سمت مرکز شهر تاخت.کرده
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سهراب در برابر خانقاهی قدیمی و فرسوده از اسب پایین پرید و شتابان وارد شد. پیرمردی نحیف  

گرداند، با ای پاره نشسته بود و تسبیحی را در دست میبیرون بر پارچه که در خانقاه آسوده از سر و صدای

 "پس باالخره آمدی سهراب خان؟"دیدنش لبخندی زد و گفت: 

 "آری، گمان کنو زمانش رسیده باشد."سهراب گفت:  

 "خیلی مانده تا کار تمام شود؟"پیرمرد گفت:  

جنگند، اما دستانشان ان دلیرند و خوب مینه چندان، مردم اصفه"سهراب به تلخی خندید و گفت:  

ست و با خون ریختن بیگانه شی خو کرده ا شهر را خواهد به خااطی و نقا شیاان لنگ  اند. دیر یا زود این 

 "گرفت. آن وقت بختِ تو برای زنده ماندن بیش از من است.

شه"پیرمرد گفت:   شافعی  شتند. حتی امام  ر را که تیمور به دل خوش مدار. در خوارزم همگان را ک

 "کرد را هو باقی نگذاشتند. اینجا چه انتظاری داری؟وی اظهار ارادت می

ستن پایتخت خود به "سهراب گفت:   شهورند و تیمور برای آرا صفهان م صنعتگران و هنرمندان ا

عوام فریب چنین  توانند سمرقند را بیارایند را از میان بردارد. اینایشان نیاز دارد. گمان نکنو کسانی را که می

 "ای خوب با مشایخ صوفیه دارد. از این رو بعید نیست که جان تو را هو ببخشد.نماید که راباهمی

 "جانی تنها به چه کار آید؟"پیرمرد گفت:  

 "به این کار که پیامی مهو را برای من بفرستی."سهراب گفت:  

 "چه پیامی؟"پیرمرد گفت:  

اصفهان است که تاجری به نام خواجه انور در آن است. خوشبختانه کاروانی در راه "سهراب گفت:  

شهر می شون تیموری درگیر نمیدیر به  سند و با ق صله شوند.  تا جایی که میر شش منزل با اینجا فا دانو 
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اند. کاغذ و قلمی بیار تا پیامی را که باید به دسييتش برسييد، ها اینجا را ترک کردهدارند و تا برسييند تیموری

 "رایت بنویسو.ب

سبابش بیرون کشد و به دست سهرابش داد. بعد هو گفت:   و "پیرمرد کاغذ و قلمی را از میان پاره ا

 "اما اگر منی نماند که پیامت را برساند چه؟

در آن حال پیام را در شکافی در دیوار بگذار تا خواجه انور با رسیدن به اینجا آن را "سهراب گفت:  

 "بیابد.

 دستی آزموده سیمرغی را بر باالی کاغذ قلمگیری کرد و زیرش نوشت: بعد هو با 

 ...وِرا دیده از تیرگی خیره شد  سپاسو ز یزدان که شب تیره شد"

 

صنعتگری   شاورزی و  شان جنگیدند، اما مردمی که به ک شجاعانه با ای شهر  علی کچه با و مدافعان 

کردند. تا حدود یش را در کشييت و کشييتار سيير میخو کرده بودند، هماورد سييپاهیانی نبودند که عمر خو

ظهرگاه دیوار شهر شکافت و چغتاییان گروه گروه به شهر یورش بردند. علی و گروهی از جوانمردان که در 

جنگیدند، با وجود دالوری بسیاری که از خود نشان دادند، دریافتند که شهر از ی اصلی شهر میبرابر دروازه

ض ست. اما مو ست رفته ا سر نیز د شت  ع خود را ترک نکردند و به جنگ ادامه دادند. تا آن که ترکان از پ

صره شان را گرفتند و محا با را ی پهلوانی به نام علی کچهشان کردند. در این میان، تیمور اقبوغا که آوازهگرد

سب به میان حلقه شد. علی، که از جان گذشنیده بود، با ا شته بود، خود بر ی مدافعان راند و با وی رویارو 

سته بود و نزدیک بود که از پا در آید. خود نیز از  ش سیار بر تنش ن سوار بود که تیرهایی ب سبی نیمه جان  ا

دید. پس با دیدن سييردار ای که در رانش فرو رفته بود، رنجه بود و پایان کار خویش را نزدیک میزخو نیزه
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اش زده بود، به اسييتقبالش رفت تا یان را بر نیزهتیموری که کالهخود زرین بر سيير داشييت و درفش چغتای

 واپسین دقایق زندگی را صرفِ کاری نمایان کند. 

ای چنان دیدنی بود که باقی سپاهیان برای دقایقی دست از نبرد برداشتند رویارویی دو پهلوان، منظره

زد، و جنگاور و به جنگ این دو نگریسييتند. علی زخمی و خسييته و غول پیکر، به سيينگینی شييمشييیر می

شمشیر عظیمش جا خالی می سادگی از برابر  سردار بارالسی چابک و چست به  داد. با این وجود، ضربات 

شان علی ترک چندان کاری نبود و نمی ست در زره درخ ساخته بود،–توان . پس از نفوذ کند -که خود آن را 

شت. علی  سب علی از پای افتاد و  پهلوان لنگان را پای پیاده به جا گذا شیر، ا شم چند بار رد و بدل کردن 

دریافت که پایان کارش فرا رسييیده اسييت.  پس به آرامی در انتظار ماند تا سييردار چغتایی حمله کند. تیمور 

ن حرکت را به تسييلیو و ضييعف تعبیر کرد، و اقبوغا نیز که شييره کردن خون از زیر زره وی را دیده بود، ای

احتیاطی شييد. او با تمام قوا اسييبش را هی کرد و در خای مسييتقیو به سييمت برای نخسييتین بار مرتکب بی

صدای نعره شدههای مقرنساش در زیر تاجحریف یورش برد.  ی دروازه پیچید و خیلی زود با غرش کاری 

شیر ای خود ماند، و وقتی هماورد به چند قدمیعلی در هو آمیخت. علی همچنان آرام در ج شم سید،  اش ر

سب اقبوغا را برید و از او هو  شمشیر علی گلوی ا خود را باال برد و با تمام قوا آن را بر دشمن فرود آورد. 

اش فرو رفت. اسب نیمه جان با گلوی دریده بر زمین گذشت و شمشیرش را هو در هو شکست و در سینه

اقبوغا را نیز نقش زمین کرد. مهاجمان و مدافعان که محو این صيييحنه شيييده بودند، بانگی افتاد و علی و 

برآوردند، و دیدند که علی به زحمت از زمین برخاسييت و شييمشييیرش را برای واپسييین بار باال برد و با 

صفهانضربه سر تیمور اقبوغا، فاتح ا شگفت ،ای  سبش روی زمین مانده بود، را اکه هنوز  ز گردنش زده بر ا

 برداشت. 
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ی شييهر از تیمور، بعد از ظهر همان روز در راس سييپاهیانش به اصييفهان وارد شييد. حصييار ویرانه  

شده بود، و کوچه شیده  شهر پو سربازان مهاجو و مردم  ساد  ها از پیکر خونین مردان و زنانی ها و خیاباناج

 که در نخستین یورش سپاهیانش به قتل رسیده بودند، پر شده بود. 

سلیو  شهری ت سرداران بزرگش را، نه در میدان جنگ، که در  شمناک بود. دامادش و یکی از  تیمور هنوز خ

 اصفهان خشمگین بود. شده  از دست داده بود. او از نقض قول و قرارش با مظفر کاشی، و از جسارت مردم 

سردارانش   شهر و ارس راند.  صلی  سبش را کشید و به سمت میدان ا سالمش لگام ا تیمور با دست 

شد. مردم همه گریخته بودند و در ای دیده نمیآمدند و در پیشارویش هیچ جنبندهاش پیش میشانه به شانه

کردند. در برابر ارس اده بودند و احترامش میها پنهان شييده بودند، و سييربازانش در برابرش به خاک افتخانه

شهر با کمی زحمت از اسب پیاده شد، و لنگ لنگان به سمت تخت مرصعی رفت که برایش بر بلندی نهاده 

 بودند. 

ای کرد. یکی از سييردارانش قدم پیش نهاد و بر زمین زانو زد و وقتی بر تخت نشييسييت، با خسييتگی اشيياره

با پاشيييیده بود، که گویا به سيييالمت باد، بذر فتنه را آهنگری به نام علی کچهامیر تیمور جهانگشيييا "گفت: 

 "خواهرش را سربازانِ پیروزگرِ سلاان کشته بودند و پسرش را نیز قرار بوده اعدام کنند....

اش از تیرهای چهار سيييرباز با کمی زحمت پیکر عظیو مردی زرهپوش را پیش آوردند، که سيييینه

خورد. سربازان جسد علی را در ی خونینش لبخندی طنزآمیز به چشو مید و بر چهرهبسیار پوشیده شده بو

هایی از نبرد رستو و خوانش افتاد که داستانبرابر تیمور بر دار کردند. تیمور به او نگریست و به یاد شاهنامه

شکبوس را برایش روایت می ستاا شیخ که در دو طرف تختش ای شاهرخ و عمر  ده بودند، با کرد. فرزندانش 

نگریسييتند. تیمور ناگهان حس کرد خشييمش فرو خفته اسييت. در برابرش تحسييین به اندام پهلوانی علی می
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شاهرخ برگشت و دید که برای دفاع از خانوادهمردی را می شده بود. به سمت پسرش  اش جنگیده و کشته 

 "ماند.به رستو می"گفت: 

پیوست، سرداری نین مرد. اگر به سپاه امیر بزرس میحیف که این چ"شاهرخ سر تکان داد و گفت:  

   "آمد.قابل از آب در می

 "به راستی همچون رستو است."عمر شیخ نیز از آن سو گفت:  

ستانتیمور می سرانش به دا ست که پ ستهدان شاهنامه دل ب شیخ، روزی به او گفته بود که حتما های  اند. عمر 

 نامید. و عاقبت هو چنین کرد.یکی از پسرانش را رستو خواهد 

ی سبز صف سربازان را شکافتند ی فقیرانه و عمامهتیمور همچنان در فکر بود، که چند تن با خرقه 

و در برابرش زانو زدند. تنها یکی از آنها که پیرمردی پرابهت بود، چنین نکرد و ایسيييتاده بر جا ماند. همه 

یان ارادت خاصی دارد و از این رو کسی مانعشان نشد. تیمور دانستند که تیمور نسبت به سادات و صوفمی

 "خواهید؟هان؟ چه می"بانگ برداشت: 

سخن می سی  ستی به فار سردارانش، به در شتر  صدایش اثری گفت و از لهجهاو بر خالف بی ی چغتایی در 

شتند. پیرمرد به نمایند سر بردا سیدهایی که در برابرش زانو زده بودند،  شت.  شان گفت: وجود ندا گی از ای

 "ام.من خواجه عیسی، از مریدان خواجه امام الدین واعظ هستو و به زنهارخواهی آمده"

تیمور چیزی نگفت و خیره به پیرمرد نگریسييت. پیرمرد، گویی از فرجام کسييانی که در برابر تیمور 

شایند می سارت ادامه داد: سخنی ناخو شت، چون با ج شهرمان ای امیر، می"گفتند، خبر ندا دانیو که مردم 

اند، اما بسیاری نیز از بیگناهان در این میان هستند. زنان و کودکان و پیران و گناهکارند و عهد صلح شکسته

شته و نه با آن موافق بوده اند. بزرگی کن و از گناه انبوهی از خالیق هستند که نه در شورش دیروز نقشی دا

 "ما درگذر و جان ایشان نستان.
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شید و غرید:  تیمور  شته"ابرو در هو ک سردار مرا ک دانی اند. هیچ میپیرمرد، این مردمان داماد مرا، و 

کنند و شييود؟ آن وقت در تمام شييهرهایی که خواهو گشييود، همگان قیام میاگر بر ایشييان رحو کنو چه می

 "شود.خشت بر خشتِ این سرزمین بند نمی

 بود، سکوت کرد و سر به زیر انداخت. پیرمرد که از صدای خشمگین او جا خورده  

ست و فرمان داد:  شوند. "تیمور با کمی زحمت برخا شته  شهر، به گناه طغیانی که کردند، باید ک تمام مردم 

مردان و زنان و کودکان و سييالخوردگان به یک اندازه در این میان گناهکارند. پس هر سييربازی باید ده سيير 

ارهایی بسازیو که عبرتی باشد برای رهگذران و مسافران. تا دیگر کسی زهره برای من بیاورد، تا با آن کله من

سادات و صوفیان و دراویش از این حکو معذورند و اهل خانه سپاه چغتایی تمرد کند. تنها  ی نکند در برابر 

ن آفرین ام خودش سالی پیش جان به جاخواجه امام الدین واعظ نیز در این میان آسیبی نبینند. هرچند شنیده

 "تسلیو کرده است.

 

به این ترتیب در شهر اصفهان کشتاری آغاز شد که حتی در عصر حمالت تازی و مغول نیز نظیرش  

دیده نشده بود. چنان شماری از مردان و زنان و کودکان در این میان کشته شدند که خود سپاهیان نیز کو کو 

ی اهالی پناه گرفته و از هنگام طغیان مردم در خانهاز کردار خویش پشييیمان شييدند. به ویژه سييربازانی که 

کشييی خویش را ی آدمکردند و برای این که سييهمیهایشييان مهربانی دیده بودند، در کشييتن ایشييان تعلل می

خریدند. از آنجا که همه از غارت شهر به خوترِ خویش میبرآورده سازند، سرِ مردگان را از همقااران درنده

سید سپاهیان معامله مینان و نوایی ر ست دینار در میان  سری به بی شد، اما وقتی ه بودند، در ابتدای کار هر 

زمانی گذشت و بوی خون سربازان را سرمست کرد و کشت و کشتار وضعی لگام گسیخته به خود گرفت، 

 فروخت و کسی خریدار نبود.دیگر ارزش این سرها از میان رفت و هرکس سری را نیو دینار می
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ر، اصفهان را در شرایای ترک کرد که شهر تقریبا خالی از سکنه شده بود و بیش از هفتاد هزار کس در تیمو

آن کشته شده بودند. تیمور در نقاط گوناگون شهر بیست و هشت کله منار ساخت که هریک از آنها از هزار 

 تا دو هزار سرِ بریده ساخته شده بودند. 

 

ای الباب کرد. برای بار هزارم به بستهی در را به دست گرفت و دجمرد غریبه برای سومین بار حلقه 

را که در دست داشت نگاه کرد. و بار دیگر به سر در خانه که نقش نیلوفری دوازده پر را با کاشی آبی بر آن 

 نشانده بودند نگریست تا از درست بودن نشانی مامئن شود. 

صدایی بلند بود که ن سر و  ست. ناگهان از میانهشان میاز اندرونی خانه  صاحبخانه در همان اطراف ا ی داد 

این هیاهو صدای اذان گفتن کسی بر خاست. مرد غریبه به آفتاب که روی بامها و زمین کوچه پهن شده بود 

اند، حتو کرد که این سر و صدا به زاده شدن کودکی مربوط نگریست و با دیدن این که اذانی بی موقع گفته

 ت. شده اسمی

ای که در را باز کرده بود، با رنگ و رویی گل انداخته به مرد غریبه نگریست و باالخره در باز شد و پسربچه

 "چه شده آقا؟"پرسید: 

 "ی مسعود خان طبیب است؟ مسعود بن محمود کاشانی؟اینجا خانه"مرد غریبه گفت:  

 "آری، اما مسعود خان مشغولند."پسربچه گفت:  

 "ام.پسر جان، صدایش کن، خبری مهو برایش آورده": مرد غریبه گفت 

ای بچه دوان دوان به اندرونی رفت، و بعد از دقایقی با مردی بازگشيييت. مرد، قامتی بلند و چهره 

رسييید. مرد بدون این که از نام و ش آشييفته بود و به نظر هیجان زده میقباینجیب و سييبیلی تابیده داشييت. 

ست او را گرفت و او را به حیاط خانه هدایت کرد. در همین حین گفت:  سد، د شان مرد غریبه بپر خوش "ن
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آمدی، مهمان ناخوانده، خوش آمدی، بیا و دمی بنشین که سخت گرفتارم. زنو درگیر زایمانی دشوار است و 

 "باید به قابله کمک کنو.

اش در ری و قو وارد شد و در حیاط نشست. مسعود خان طبیب کاشانی که آوازه مرد غریبه متحیر 

خورد و معلوم و سبزوار پیچیده بود، با سرعت به اندرونی بازگشت. رفت و آمد زیادی در خانه به چشو می

شو انتظار نو سیده بود همگان چ ست تا دقایقی دیگر به دنیا بیاید. مرد غریبه ر ستند که قرار ا ای بر پلهای ه

سرسبز باغ خانه نگاه کرد.  شاداب باغچه و درختان  سته را در کنار خود بر زمین نهاد. به گلهای  شست و ب ن

 راهی طوالنی را در میان بیابان طی کرده بود و حاال از دیدن آبادانی شهر کاشان خوشحال بود. 

ش آمد و آن را تعارفش کرد. ای نگذشته بود که زنی سالخورده با یک سینی شربت سراغهنوز دقیقه 

کردند و اگر تازه لیوان را از روی سینی برداشته بود که غوغایی شادمانه از اندرونی برخاست. زنان هلهله می

 ی نوزادی را در این میان شنید.شد صدای جیغ و گریهگوشی به قدر کافی تیز بود، می

گفت. پیرزن که شييباهتی با مسييعود خان طبیب  مرد غریبه لبخندی زد و به پیرزن قدم نورسييیده را تبریک

 داشت، با خرسندی پاسخش را داد و خود به اندرونی دوید. 

سر و کله  شد که از خوشی انتظار مرد چندان به درازا نکشید. باالخره  ی مسعود خان طبیب پدیدار 

سبز پیچید شده بود، در آغوش روی پایش بند نبود و نوزادی قرمز و چروکیده و کوچک را که در قنداقی  ه 

خوش قدم بودی، "داشت. مسعود خان به مرد غریبه نزدیک شد و با افتخار نوزاد را به او نشان داد و گفت: 

 "دوست من، همسرم پسری سالو و سرحال زاییده است.

 "نماید.چاالک و هشیار می"مرد غریبه با نگاهی سرد و گرم چشیده نوزاد را نگاه کرد و گفت: 

گذرد، سييرحال آری، برای نوزادی که چند دقیقه از اولین نفس کشييیدنش می"ان گفت: مسييعود خ  

 "گذارم. به یاد جمشید، پادشاه کیانی.است. نامش را جمشید می
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 "خوش قدم باشد."مرد غریبه گفت:  

 دانست چه بگوید.بعد هو سر به زیر انداخت. انگار نمی

توانو برایت بکنو؟ خودت ماندی. چه کار میخوب، مرا ببخش که معال  "مسيييعود خان گفت:

 "بیماری یا مریضی در خانه داری؟

شده"مرد غریبه گفت:  شاید بد موقعی مزاحو  سعود خان طبیب،  سته م شای شاید  ام، خبری دارم که 

سافرم و چاره سانمش. اما م شد در این اوقات خوب بر سافران ای ندارم. باید بگویو و بروم که وظیفهنبا ی م

 "ن است.همی

 "مسافری؟ و پیغامی داری؟ چه پیغامی؟"مسعود لختی درنگ کرد و گفت: 

من خواجه انور شوشتری هستو. به تجارت اقمشه و البسه مشغولو و به تازگی از "مرد غریبه گفت: 

 "ام.سوی اصفهان به این شهر رسیده

  "ای؟آوردهام سهراب خبری آه، اصفهان، آری، البد از برادرزاده"مسعود خان گفت: 

 "ام. خبری که چندان خوب نیست.نه، یعنی آری، به نوعی از او خبر آورده"خواجه انور گفت: 

سید:  سعود با کنجکاوی او را نگاه کرد و پر سیده؟ "م سیبی که به او نر ست؟ آ شده ا خوب؟ چه 

 "هان؟

اما وقت تنگ دهو، ی فرخنده چنین خبری را میام که در این لحظهشيييرمنده"خواجه انور گفت: 

است و فردا صبح باید از این شهر بروم و امانتی در دست دارم که تا به دست خودت نرسانو وجدانو آسوده 

 "شود...نمی

 "جان به لبو آمد، حرف بزن، چه شده؟"مسعود خان گفت: 

 "نامند.امیر تیمور گورکانی را شاید بشناسی، همان که مردمان تیمور لنگش می"خواجه انور گفت: 
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شود که سپاهیانش از کنار کاشان گذشتند. پیش از آن مرو آری، شش ماهی می"مسعود خان گفت: 

گویند به هرجا که پا و آمل را گشيييوده و بسيييیاری را از دم تیغ گذرانده بود. بعد هو  ری را گشيييود. می

ست که در پراکند. برخی میگذارد تخو مرس و نابودی میمی کالبدی لنگ به این گویند همان چنگیز مغول ا

 "جهان بازگشته.

گویند، و حتی بدتر از آن هو درست است. من به تازگی از اصفهان درست می"خواجه انور گفت: 

اش را کشتند آیو. شهری که ابتدا به تیمور تسلیو شد، اما بعد عهد شکست. مردم اصفهان ماموران مالیاتیمی

 "و تیمور انتقامی وحشتناک از ایشان گرفت.

 "ای دیده است؟سهراب صدمه"مسعود کو کو دریافت که خبر مسافر غریبه چه باید باشد. پرسید: 

صفهان را از دم تیغ گذراند. "خواجه انور گفت:  صفهان. تیمور تمام مردم ا سهراب و تمامی مردم ا

 "اکنی ندارد.به طوری که االن آن شهر جز ارواح سرگردان مردمانِ بیگناه و اندکی از سادات و درویشان س

شگفتی گفت:  سعود با  شوده "م شتار گ ست به ک شهر د شاید تیمور در این  ست.  اما این ممکن نی

 "باشد، اما قاعا تمام مردم را از میان نبرده است. آن شهر چند کرور جمعیت دارد.

شهر را "خواجه انور گفت:  شتو. تمام  شهر گ ست. من خود در  ستی چنین کرده ا سوس که به را اف

زده بود و رو به موت داشت. ن و مرض گرفته بود و هرکس که زنده مانده بود، مریض احوال و قحایطاعو

در هر کناری کله مناری بر پا بود که بر هریک بیشمار کله بود. اجساد چنان زیادند که کسی را یارای دفنشان 

شماری اندک از ساد فرا گرفته. تنها  شهر را بوی گند و ف ست و از این رو  شو  نی سادات از خ شان  و  دروی

شتند، امانتی شان خبر دا شوند، چون از ارادت تیمور به ای شتار  ها تیمور در امان ماندند. مردم قبل از آن که ک

گذشييتند را های خویش را به ایشييان سييپرده بودند و آنها هو مسييافران و تاجرانی را که از شييهر میو پیام

 "سپردند تا به دست صاحبشان برسد.چند امانتی میدیدند و به هریک بسته به مقصدشان می
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 "سهراب برای من پیامی فرستاده است؟"مسعود زیر لب گفت: 

شی که تو را خوب میآری، و امانتی"خواجه انور گفت:  شته بود تا به ای را نزد دروی شناخت گذا

 "ام. اینجاست.دستت برسد. آن را برایت آورده

سعود خان سته را به م سته را گشود و کتابی دست نویس و بزرس را با جلد  بعد هو ب سعود ب داد. م

چرمی در آن یافت. خواجه انور از شال کمرش انگشتری عقیقی بیرون آورد و آن را هو به مسعود خان داد: 

این انگشتری و مهر سهراب بهادر است، او پیش از مرس به درویشی گفته بود تا این پیام را برایت برسانو. "

 "به استاد بگویید ما باید برای فرشگرد سی سال دیگر منتظر بمانیو."چیزی که گفته این است: عینِ 

شرد. بعد هو نگاهی تیز به خواجه انور  شت ف شتر را در م سعود کتاب را روی زانویش نهاد و انگ م

 "ای مسافر درستکار، سپاسگذارم. پیامی بسیار مهو را به من رساندی."انداخت و پرسید: 

حاال هر آنچه را که به من سييپرده بودند، به تو "ه انور آهی از سيير آسييودگی کشييید و گفت: خواج

 "ام و وجدانو آرام است.رسانده

شاید این جمشید کوچکِ ما در جهانی ناخوشایند چشو "بعد هو دستی به سر نوزاد کشید و گفت: 

 "گشوده باشد. جهانی که از مرس و ویرانی و تباهی پر شده است.

در جهانی که همزمان با رسييیدن خبری چنین "ود خان، لبخندی مرموز بر لب آورد و گفت: مسييع

 "شود، هنوز امید هست.دردناک، جمشیدی زاده می

 

 

ی ای باریک و تاریک گذشيييت و چند بار نزدیک بود پایش بر هیکل افتادهمسيييعود خان از کوچه

ی خورد به زمین بیفتد. آنجا محلهها تلوتلو میی شيييرابخواری که در کوچهمسيييتی مدهوش بلغزد یا از تنه
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خماریان کاشان بود. بخشی از شهر که داروغه و گزمه را بدان راه نبود و هر آنچه از لذات ممنوع قابل تصور 

شد. صدای ساز و آواز و بانگ نوشانوش انگاران شریعت فراهو میی خلوت برای نادیدهبود، به دست عمله

 رسید و با این وجود کوچه بسیار خلوت بود. ها به گوش میپنجره شرابخواران از در و

شکرگذارِ این  شت،  شت و از نام و ننگ پروا دا سمی دا سو و ر شهر ا سعود خان طبیب که در  م

گذشت های تنگ و تو در تو و زیرگذرهای تاریک میتاریکی و خلوتی بود. او با سرعت و احتیاط از کوچه

ی در را با شييناسييد. باالخره به دری چوبی و کهنه رسييید و چکش کوبها خوب میو معلوم بود که راهش ر

 "کیستی؟"ای وقفه، صدایی از پشت در برخاست: آهنگی خاص بر در کوفت. پس از دقیقه

 "از خراباتیانو..."مسعود خان گفت: 

 "ای؟ای یا از پی خوردن مِی آمدهپیمانه آورده"صدا گفت: 

 "ای کهن در دست دارم.هپیمان"مسعود خان گفت: 

سعود وقتی دید  شد. م شت آن درخشش چشمان مردی بلند قامت هویدا  شد و از تاریکی پ در باز 

در باز شده، به سرعت دست راست خود را از پیشانی به روی سینه کشید و دست چپ خویش را افقی بر 

 سینه نهاد.

 "خوش آمدی برادر..."صدا گفت: 

 وارد شد. مسعود هیچ نگفت و با شتاب

شيييد که از انتهای آن نوری پیدا بود. مسيييعود گویی که در در، به راهرویی باریک و دراز منتهی می

خود باشييد، راهرو را تا انتها رفت و از اتاقی گذشييت و وارد باغی زیبا و باصييفا شييد که با فانوسيها  یخانه

ی اتاج و در آمد. در آسييتانهکهنه بر نمی با آن درِ ایروشيين شييده بود و وسييعتش چنان بود که هیچ از خانه

 داخل باغ تختهایی نهاده بودند و جماعتی بر آن گرد هو نشسته بودند. 
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با رسیدن مسعود همگان از جا برخاستند و او را احترام کردند. مرد بلند قامتی که در را بر او گشوده 

 پوشاند. پشت و جلو تا کمرش را می بود، درویشی الغر و تکیده بود با موی سر و ریش ژولیده که از

 مسعود بر جایگاهی بر تختی نشست و یارانش را که با احترام بر پا ایستاده بودند، اذن نشستن داد.

دانید که بازرگانی امروز صييبح خبری مهو برایو آورده اسييت. برادران، می"آنگاه سييخن آغاز کرد: 

 "ایو.برای شنیدن این خبر است که انجمن کرده

ایو که این درست شنیده"کی از حاضران که پیرمردی با سر خلوت و ریش بلند سپید بود، پرسید: ی

 "آمده است؟مسافر از اصفهان می

 "آری، او از سهراب بهادر پیامی آورده."مسعود گفت: 

شه سی دیگر که در گو سته بود، گفت: ک ش صفهان را به شنیده"ای در تاریکی ن ایو که تیمور مردم ا

 "ای وارد آمده؟و خشو کشته است. آیا سهراب میرزا را در این میان لامهقهر 

شگی گفت:  صدایش غلبه کند. آنگاه با همان لحن محکو همی سعود لختی درنگ کرد تا بر لرزش  م

 "ی مردم اصفهان.اند، به همراه بقیهآری، سهراب و تمام خاندانش کشته شده"

الدین خوارزمی اند؟ حکیو سيمنانی و بدیعنیز از میان رفتههمگان؟ یعنی یاران ما "همان مرد گفت: 

 "اند؟و سایرین همه کشته شده

 "اند.خبر آن است که همگان مرده"مسعود گفت: 

پس این قشون سربدار به "مردی جوان و تندخو که تا به حال ساکت بود، ناگهان وارد صحبت شد: 

  "ن را آگهی دهند تا بگریزند.اند یارانماآیند؟ آنان حتی نتوانستهچه کار می

 "اند.کلو اسفندیار، سربداران گناهی ندارند. ایشان در این اردو همراه تیمور نبوده "آن پیرمرد گفت: 

 "ی یارانشان که بودند...دست بردار پیرِ آزاد، به هر حال، شبکه"مرد جوان گفت: 
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این ماجرا هیچ کس گناهکار نبوده  در"پیرمردی که پیر آزاد خوانده شيييده بود، اخمی کرد و گفت: 

نیاید. اما یکی از یارانمان که از جوانمردان  ای پیشاسييت. ابتدا شييهر تسييلیو شييده و قرار بوده خونریزی

کنند و از این رو اصييفهان بوده و علی کچه بای نام داشييته، دیده سييربازان چغتایی به ناموسييش تعرض می

 "ای برخاسته.عام کرده. از این رو چنین فتنه طغیان کرده و تیموریان درون شهر را قتل

یعنی هیچ کس از ما در اصييفهان باقی "همان کسييی که در تاریکی نشييسييته بود، بار دیگر گفت: 

 "نمانده؟

اند. تیمور تنها به درویشييان و نه، شييیخ بلخی، هیچکس نمانده اسييت. همگان مرده"مسييعود گفت: 

شتی مردم خرده پا  صفهان از بودهساداتی امان داده که م سادات حقیقی در همدردی با مردم ا سیاری از  اند. ب

شمار  نمعرفی خویش و اما شدند. از یاران ما البته  شته  شان ک شهریان شان آمده و همراه  هم ستن عار خوا

اندکی پس از جنگ باقی مانده بودند. بنا بر اخبار رسيیده، بیشيترشيان همراه با علی آهنگر جنگیده و کشيته 

 "د.شده بودن

 "نه چه شده است؟یجنپس تکلیف گ"مردی دیگر که مویی کوتاه و شکمی فربه داشت گفت: 

خبری که بازرگان برایو آورده بود، همین بود. او درست قبل از ورود قشون ترک به "مسعود گفت: 

 "ای نبشته و در باب خزانه ی راز توضیحی داده است.شهر نامه

شیخ بلخی خوانده می سی که  ست تیموریان "سید: شد، پرک ست؟ یا آن هو به د آیا جای آن امن ا

 "افتاده و مصیبت ما تکمیل شده است؟

جای آن امن است. سهراب آن را در جایی پنهان کرده که اگر کل رعایای تیمور هو "مسعود گفت: 

 "در کل عمرشان به دنبالش بگردند، آن را نتوانند یافت.

 "اند؟لبِ لبابِ گنج چه؟ آن کتاب را نیافته"ت، گفت: جوان تندخو که کلو اسفندیار نام داش
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 "نه، خوشبختانه آن نیز در تصاحب یاران ماست."مسعود لبخندی زد: 

 "آیا مجاز به افشای مکان آن هستی؟"پیر آزاد گفت: 

سعود گفت:  ست خزانه"م ستو. قرار ا سیاب بیفتد و نه، نی صفهان بماند، تا آن که آبها از آ ی راز در ا

 "بتوانیو کسی را پی آوردنش به آنجا بفرستیو.

سید:  تر منتقل نکنیو؟ مردم بار چرا هو اکنون به دنبالش نرویو و آن را به جایی امن"شیخ بلخی پر

نه را یها را بازسازی خواهند کرد. زود است که در این میانه گنجدیگر به اصفهان روی خواهند آورد و خرابه

 "بیابند.

گویند تیمور برای ها آباد نخواهد شييد. میاصييفهان بعد از این آسييیب به این زودی"پیر آزاد گفت: 

 "این شهر خراجی تعیین نکرده و حکومت آن را به عنوان مجازات به یکی از سردارانش سپرده.

ی سهراب بود که بسیار نگران کننده بود. گویی در میان گذشته از آن، چیزی در نامه"مسعود گفت: 

 "اند.کردهی راز شکنجه میاند که مردم را به خاطر افشای راز جایگاه خزانهغتای گروهی بودهلشکریان چ

خیانت، این به معنای خیانت "همه با شيينیدن این حرف از جای خود پریدند. کلو اسييفندیار غرید: 

 "است.

که راز  شيياید. به هر حال، آنچه که اهمیت دارد آن اسييت"پیرآزاد با آرامش معمول خویش گفت: 

 "وجود گنجینه به گوش نااهالن رسیده است.

 "سهراب دقیقا در این مورد چه گفته؟"شیخ بلخی پرسید: 

سهراب نوشته که در نوبت اول که اصفهان گشوده شد و قشون چغتایی وارد شهر "مسعود گفت: 

سیاهپوش همراه ماموران مالیات ترکان بوده سانی را که به رفضشدند، چند تن  شیعه اند و ک گری متهو و 
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یابند. گویا ایشيييان از این که ماهیت گنجینه چه بوده اطالعی کردهمی راند آزابوده اند تا جای گنجینه را ب

 "اند که از جنس کتاب و کاغذ است.دانستهاند، اما مینداشته

 "کسی باید به طمع صاحب زری فریفته شده و راز ما را فاش کرده باشد."شیخ بلخی گفت: 

س ست نمی"عود گفت: م شان در سیاهپو شته. چون  ستههرکس که بوده، بر کل راز آگاهی ندا اند دان

 "اند.شناختهدنبال چه باید بگردند. همچنین دانایان بر راز را هو نمی

 "ایو که چه کسی ایشان را فرستاده؟فهمیده"پیر آزاد گفت: 

سعود گفت:  شاین از همه نگران کننده"م سهراب نو ست.  ی قیام علی آهنگر با ته که در هنگامهتر ا

چند تن از جوانمردان شييهر این سييیاهپوشييان را جسييتند و تنها یکی را زنده دسييتگیر کردند. اما او نیز هیچ 

ی کیست بروز نداد و قبل از آن که بتوانند به زور متوسل شوند، از انگشتری خود ی این که اجیر شدهدرباره

 "ت.زهر مکیده و خود را کشته اس

سفندیار شگفت ماند. اما ایشان نیز همواره با ما در این به کار فداییان اسماعیلی می"زده گفت: کلو ا

 "اند.نگهبانی از راز سهیو بوده

در هر حال، تنها اطالعی که داریو این اسييت که این سييیاهپوشييان مزدورِ عادی "مسييعود گفت: 

دانیو. گنجینه خود را فدا کنند. از اربابشيييان هو هیچ نمیاند برای به دسيييت آوردن اند و حاضييير بودهنبوده

ی راست آن کسی هو که دستگیر اند و بر شانهسهراب تنها به این اشاره کرده که آن سیاهپوشان ایرانی بوده

 "شده، عالمت کژدمی خالکوبی شده بوده.

ست و گفت:  شان کژدم. امیدوارم در حدس خویش بر"پیر آزاد چشمان خود را ب شو  ن خاا بوده با

 "کييينيييد.ی یييياران را تيييهيييدیيييد ميييیوگيييرنيييه خيييايييری بيييزرس هيييميييه
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ی تیمور به ایران زمین، سه سال به درازا کشید. تیمور هنگامی این یورش را پایان داد نخستین حمله

ها و چوپانیان را منقرض ساخته، و شاهان آل جالیر و های نامداری مانند آل کرت و جانی قربانیکه دودمان

ظفر را تار و مار کرده بود. تیمور برای مدت چند سييال در پایتخت خود سييمرقند آرام گرفت، و تنها به آل م

ست اندازی سنده کرد. آنگاه، در د ستان و هند ب شیدی )برابر با  ۷۷۱هایی کوچک به مغول قمری(  ۷۹۴خور

ست، خوارز سمت ایران زمین حرکت کرد. نخ ساخت و به  شکری گران آماده  سخیر کرد. بار دیگر ل م را ت

شد به میان خان شت، ناگزیر  صوفی نام دا سلیمان  سرزمین را که  های اردوی طالیی که بر جنوب شاه این 

راندند، پناه ببرد. تیمور به انتقام مقاومتی که مردم خوارزم نشان دادند، اورگنج را که پایتخت روسیه فرمان می

ل از جمعیت خالی ماند. آنگاه مرو و گرگان و ری را در این سييرزمین بود، چنان ویران کرد که تا چند سييا

ستان فارس حمله کرد تا ریشه شاه منصورِ نوردید و به ا ی سالطین آل مظفر را نیز بخشکاند. در آن هنگام، 

شد  شار قوای تیمور ناچار  صور زیر ف شاه من شهر حاکو بود.  شیرازی، بر این  شهور حافظ  مظفری، حامی م

 به این ترتیب تیمور در شیراز مستقر شد. شهر را ترک کند، و

 

شييد و بامدادی آغاز زد. به تدریج آسييمان روشيين میاش قدم میشيياه منصييور، به تنهایی در خیمه

ای را که در دست داشت، برای چندمین بار مرور شد که قرار بود آغازگاهِ واپسین روز عمرش باشد. نامهمی

سی که از درون اردوی  شنا ست نا ستاد، او را آگاهانیده بود که زینتیمور برایش خبر میکرد. دو العابدین فر

سختش، که در قلعه سر سر عمو و رقیب  شاه علی، پ ست.  شده ا ست تیمور آزاد  سپید زندانی بود، به د ی 

عرضييگی این خویشيياوندش در مقابله با تیمور سييرخورده شييده بود، و پیروی شيياهی از منصييور، که از بی

تافت، بر ضييد او شييورش کرده بود و پس از جنگهایی ز یک جهانگشييای غارتگر بر نمیدودمان مظفر را ا

ستور داده بود او را نابینا کنند و در قلعه سیرش کرده بود. بعد هو د سپید زندانیپیروزمندانه ا اش نمایند. ی 
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ه اسييت. تیمور به او داد که تیمور آن قلعه را فتح کرده و پسييرعمویش را از بند رهاندحاال این نامه خبر می

 قول داده بود که انتقامش را از شاه منصور بگیرد. 

توانست حصار شهر شیراز را ببیند. شهری که شاعران و شاه منصور از خیمه بیرون آمد. از دور می

ی امرای سربدار به تیمور وانهاده بود. آنها زیستند. شهر را به توصیهمعماران و نگارگران محبوبش در آن می

شیراز پناه ببرد، و بعد به نفع  شمن به  صفهان را تخلیه کند و برای مقابله با د ست قانعش کرده بودند که ا نخ

صور، کمی دیر به  شاه من سلیو کرده بودند.  شهر را به راحتی به تیمور ت شده بودند و  ست به کار  تیمور د

هیانی که برایش باقی مانده بود، راهِ بغداد شاه منصور با سپا پیوند محکو میان سربداران و تیمور پی برده بود.

شد. اما در راه، به  سیج نیروهای تازه تدبیری بیند شود و برای ب را در پیش گرفته بود، تا در آنجا مدتی پنهان 

زیستند. پیرزن با دیدن شاه منصور که با سپاهیانش پیرزنی روستایی برخورده بود که فرزندانش در شیراز می

شهر دور می شمنی از  شهرش را به امان خدا رها کرده و حاال که د شماتت کرده بود که مردم  شود، او را 

شنیدن این حرف  صور که از  شاه من ست.  شان بر انگیخته، همه را در چنگال وی رها نموده ا تیمور را با ای

نسييت با داغیرتش جنبیده بود، از همان جا رکاب کشييید و بار دیگر به سييوی شييیراز باز گشييت. هرچند می

 سربازان اندکی که دارد، بختی برای مقابله با قشون چغتایی ندارد. 

ی صبح افق خاور را پوشاند. بعد اشاره کرد تا اش آنقدر ایستاد تا سپیدهی خیمههمان جا در آستانه

 شييانکرنا بزنند و افرادش را از خواب بیدار کنند. سييربازانش، که شييماری اندک داشييتند، اما در وفاداری

دانسيييتند که امروز آخرین روز تردیدی وجود نداشيييت، شيييب را خوب نخوابیده بودند. بیشيييتر آنها می

شب آخر را به مرور خاطرات خوب و گفتگو با هو و دعا و طلب آمرزش زندگی ست. از این رو این  شان ا

 گذرانده بودند. 
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کوه  سپیدانند. بعد بر اسب شاه منصور دستانش را گشود و منتشر ماند تا خادمان زره بر تنش بپوش

ای را که درفش آل مظفر بر آن نقش شييده بود، بر دسييت گرفت. سييپاهیانش در پیکرش سييوار شييد و  نیزه

 صفوفی به هو فشرده در برابرش ایستاده، و منتظر بودند تا سخنانش را بشنوند.

خورشید و غرج شدن کرد با باال آمدن شاه منصور یکی دو بار با اسب از برابرشان گذشت. حس می 

دود. باالخره در برابر چشمان منتظر سپاه جهان در نور آفتاب، گرمای شجاعت و سلحشوری در رگهایش می

 ی خود را به زمین زد. بیرج در باد بامدادی به اهتزاز درآمد.کوچکش ایستاد، و نیزه

سيرزمین ما پراکنده آگاهید.  ای که این شيیاان لنگ بری شيما از تباهییاران من، همه"شياه منصيور گفت: 

دانو. چون گویند روح چنگیز خونریز اسيييت که در این امیر ترک حلول کرده، و من این را غریب نمیمی

سته و آن را اش دست کمی از مغوالن ندارد. میوحشیگری شهر زی شما نیز چون من در این  شتر  دانو که بی

وریان است. ما جایی برای گریز و سرزمینی برای کوچیدن دانید. امروز این شهر در دست تیمی خود میخانه

مان اسیر است. بیایید تا امروز را به حماسه بگذرانیو. ی ماست و امروز در دست دشمناننداریو. شیراز خانه

 "یا خواهیو مرد، و یا شهر خویش را از این ابلیس پس خواهیو گرفت.

صور، که بارقه  سپاهیانش دیده بود، نیزه هایی از دالوری و ارادهشاه من شو  اش را از زمین را در چ

ای تند شيييونده به سيييمت پایتختش راند. برکند و به شيييیراز رو کرد. آنگاه اسيييبش را هی کرد و با یورتمه

توانسييت از پشييت سييرش صييدای کوبش سييو اسييبان سييپاهیانش را بر زمین بشيينود. به یاد نبردهای می

زد و نیریز و کرمان کرده بود افتاد، و ناگهان احتمالِ پیروزی بر تیمور به ای که با دشييمنانش در یپیروزمندانه

به هر حال، مگر نه این که او خود دو تار پیش از این در نبردها با خودِ تیمور روبرو  چشيييمش بزرس آمد.

شاهی بود که دالورانه تا حلقه صهشده بود و تنها  خمی هو اش نفوذ کرده بود و حتی یکبار زی نگهبانان خا

 به او زده بود؟
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های شیراز گشوده شد، و سپاه چغتایی که به شکلی محسوس در پانصد قدمی شهر بودند که دروازه

پرشمارتر از سوارانش بودند، با نظو و ترتیب مرسوم خویش بیرون آمدند. شاه منصور اسبش را هی کرد و 

ضربه سو  شدن  شنیدن تند  شان تاخت، و از  سوی ای سر و هلهلههاچهارنعل به  شت  سپاهیانش در پ ی ی 

شتی را که دالورانه شتند و وح شباهت دا سپاه مغول  ستی از دور به  شد. چغتاییان به را شنود  شان خو ی ای

شته بود، در ذهن شتار آنان در ذهنها باقی گذا شاهزادهها زنده میک شون کردند.  شاپیش ق سپید پی شنل  ای با 

ست از روی قد بلند و اندام تناورش هویتش را بشناسد. او شاهرخ، راند، که شاه منصور توانترک اسب می

 پسر تیمور بود. 

دو سيييپاه در چشيييو به هو زدنی در هو گره خوردند و گرد و خاکی که از زیر پای اسيييبان بر 

ستهای زرهپوش بارها باال ومی ست. د ش ست، با فواره زدن خون دالوران بر زمین فرو ن پایین رفت و  خوا

جنگاوران بارها بر هو گره خورد و چکاچاکشيييان گوش فلک را کر کرد. درفش آل مظفر شيييمشيييیرهای 

شیهه سپاه مهاجو در اهتزاز بود و  شاپیش  سبان و نعرههمچنان در پی ی ی دالوران برای دیرزمانی بر نالهی ا

 مجروحان و چک چکِ گریختن خون از زخمها برتری داشت.

ده بود، پایان یافت. ساعتی بعد، از آن همه غوغا و جان فشانی اثری آنگاه، جنگ به همان سرعتی که آغاز ش

های کمیابِ زخمیانی بود که به امید یاری گرفتن از همقااران پیروزمندشيييان، یا باقی نمانده بود. تنها ناله

 آوردند. دریافت ضربتی خالص کننده، غریو بر می

فشرد، با اسب اش را در مشت میر برهنهشاهرخ، که لباسش از خون رنگ خورده بود و هنوز شمشی

ستانش  ستاده بود. یکی از د شته ای صور با قدی افرا شاه من شان،  شاپیش ای سیران عبور کرد. پی از برابر گروه ا

ست  سته بودند. معلوم بود منتظر ا سمانی به کمرش ب شده بود، و دست دیگرش را با ری ساعد جدا  تقریبا از 

شاهرخ شمان مغرور  تا زودتر اعدامش کنند.  ستاد و به چ شود، در برابرش ای سبش پیاده  بدون این که از ا
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چیزی برای گفتن نداری؟ شيياید از جنس آخرین حرفهایی که "ی مظفری خیره شييد. بعد گفت: شيياهزاده

 "زنند؟محکومان به مرس می

کردم من هو روزی که زین العابدین علی را کور "ی تلخی به لب آورد و گفت: شيياه منصييور خنده

 "همین را از او پرسیدم.

شانهشاهرخ به طعنه شید، بعد هو  شاهزاده بود اندی شیرش را ای که در گفتار  شم ای باال انداخت و 

سر بر پا  شاه منصور چند ثانیه بدون  شاه منصور را از بدن جدا کرد. پیکر رشید  سر  کشید و با یک ضرب 

 ایستاد، و بعد با سر و صدا بر زمین افتاد. 

امیرزاده سالمت باد، خبر رسیده که سایر شاهزادگان و "از سرداران شاهرخ به او نزدیک شد و گفت: یکی 

به قشيييون ظفرنمون تسيييلیو کرده مان آل مظفر خود را در نزدیکی شيييیراز  ندگان دود ما چه امر باز ند.  ا

 "فرمایید؟می

شیراز ببرید و بگذارید چند روزی "شاهرخ گفت:   شند. امیر تیمور آنان را با احترام به  مهمان ما با

اند که روز دهو رجب اجرا خواهد شييد. آن را از دیوان تحویل بزرس فرمانی در مورد ایشييان صييادر کرده

 "بگیرید و اجرا کنید.

سید: سردار که انگار می  ست، پر ست محتوای فرمان چی در مورد همگان اجرایش کنیو؟ حتی "دان

 "ها؟زنان و بچه

ی تیمور بر این قرار گرفته که نسييل آل مظفر منقرض شييوند. تنها زین ارادهآری، "شيياهرخ گفت:  

 "اش به امیر تیمور.ی وفاداریالعابدین علی را زنده نگهدارید، به شکرانه

 

 "ای در جمع ما حضوردارد؟آیا بیگانه"درویش علیشاه کابلی گفت:  
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 "هیچ کس جز یاران همدل نیست."ی فتوت پاسخ داد: پهلوان نریمان کاشانی بنا بر رسو حلقه 

دانید، امروز ظهرگاه یاران، چنان که می"آنگاه مسييعود بن محمود کاشييانی زبان به سييخن گشييود:  

سمت خوارزم می شی آواره از روم به  سوت دروی ستی که در ک شده و پیامی مهو را دو شان وارد  رود، به کا

 "برای ما به ارمغان آورده است.

باید پیامی سييرنوشييت سيياز باشييد که ما را به این شييتاب گرد هو جمع "درویش علیشيياه گفت:  

 "ای.کرده

ی فتیان مربوط آری چنین اسيييت. مالب به چرخش تیمور در ارتباطش با حلقه"مسيييعود گفت:  

 "شود.می

 "ی خود پی برده باشد.ی ما دربارهگویی تیمور به اندیشه"پهلوان نریمان گفت:  

ضران که چون   شناخته نمییکی از حا شت،  آری، همین ماه پیش بود "شد، گفت: نقاب بر چهره دا

 "ی سب خلفای راشدین کشتار کرد.که سادات مازندران را به بهانه

خواسييته شييهرهای فریبانه بوده اسييت. میدانند که رفتارش عوامهمگان می"شييیخ بلخی  گفت: 

 "وطنانمان نقاب دینداری به رخ زده است.نشین غرب ایران را بگشاید و این گونه برای فریب هوسنی

شاه گفت:   ستی توطئه"درویش علی سادات مازندران به را ست که  شاید ندانید آن ا ای اما مالبی که 

شان را قلع و قمع کردهرا برای قتل وی طراحی می شده و همگی ای ضوع خبردار  شکلی از مو اند. گویا به 

 "کرده باشد.

 "چگونه ممکن است به نیت ما پی برده باشد؟"پهلوان نریمان گفت:  
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سعود گفت:   شکنی خویش را با ما از یاد نبرد. او قرار بود  "م ست که عهد تیمور آنقدرها باهوش ه

شتار مردم و ویرانی زمین صلح و آرامش ایران زمین را متحد کند. اما در عمل با ک شاورزی چنین با  های ک

 "کرده است.

 "حاال خبری که این همه اهمیت داشته، چیست؟"یکی از حضار پرسید:  

یکی از جوانمردان که در نخجوان مقیو اسييت، خبر آورده که روز پانزدهو آبان ماه  "مسييعود گفت: 

اند. گویا این کار به دستور میرانشاه پسر تیمور انجام شیخ فضل اهلل ابوالفضل را در قلعه الجنق به قتل رسانده

 "گرفته.

اما او اسيييتاد ما و رهبر جنبش حروفیه بود. پیروان وی سييياکت نخواهند "گفت: پهلوان نریمان  

 "نشست.

ای برای نابودی تیمور و تیموریان توسط ایشان تدوین اند. برنامهساکت هو ننشسته"مسعود گفت:  

 "ایو....شده که برای همین امروز در اینجا انجمن ساخته

 

ی بق معمول، از جهتی در برابر مردم اسب راند که نیمهتیمور خود را بر اسب راست نگهداشت و ط 

خواسييت بعدها دانسييت که برخی از آنها زنده خواهند ماند و نمیچپ بدنش را که سييالو بود را ببینند. می

ی پیر و فلج بودنِ سييلاانِ گورکانی را از این و آن بشيينود. مردمی که در برابرش ایسييتاده بودند، اما، شييایعه

ی سالو و ناقبِ زد که به ظاهر چندان میان نیمهبودند و چنان اندوهی در چشمانشان موش می چندان غمزده

شاه لنگ تمیز نمی ضای خانوادهبدن  صرهدادند. هریک از آنها چند تن از اع شهر از اش را در جریان محا ی 

ران گذشت، شمارشان داد. تیمور از برابر صف اسیدست داده بود، و به زودی جان خویش را نیز از کف می

 شدند. رسید. دست کو سی هزار تن میبیش از چیزی بود که در نگاه نخست به نظر می
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شمان بادامی و نافذش به چهره  سیاری از آنها از نژاد بومیان تیمور با چ ست. ب شان نگری ی تک تک

س سایر اقوام ب سرزمین بودند، ایرانیانی که با بابلیان و عیالمیان و  سال در آمیخته قدیمی این  سیار کهن یار ب

شد شناخت، و شدند. اما آنها را تنها از روی رداهای بلندشان میبودند، و البته در میانشان عربها هو دیده می

گذشييت، این که بر خالف ایرانیان شييلوار بر پا نداشييتند. وگرنه در این قرنهایی که پس از ظهور اسييالم می

نمود. گویی به نژاد و تباری هایشييان همگون میه بودند که حاال چهرهآنقدر این مردمان با هو وصييلت کرد

 یکسان تعلق داشته باشند.

سد. نگاهش را از خیل مردمان برگرفت و به  ستوار به نظر بر ست و ا سب را شید تا بر ا تیمور بار دیگر کو

شه در نیامده بودند، در سربازان از ری سرشان نگریست. نخلهایی که توسط  گوشه و کنار دیده  مناظر پشت 

شت و خرابهمی شهر قرار دا صار ویران  سوی آنها، ح شان دود و ی خانهشدند، در آن  هایی که هنوز از دل

ها زد. تیمور شيينیده بود برخی از سييربازان که از مقاومت سيياکنان برخی از خانههای آتش بیرون میشييعله

اند و بعد آن را آتش ه در خانه محبوس کردهی اعضييای خانواده را با زن و بچخشييمگین شييده بودند، همه

 گذشت. شان میرسید. مدتی از مرس همهی آنها به گوش نمیاند. حاال دیگر سر و صدای فریاد و نالهزده

ی امیدی در چشمی دیده نگریستند. گاهی برج خشمی یا بارقههایی خالی به او میمردم همه با نگاه 

 د، تهیای محض بود. گویی روح پیش از مرس از بدن این مردم پرواز کرده باشد. شد، اما بیشترِ آنچه که بومی

ترین مردمی که دیده بود. بغداد تردید سرسخت بودند. از سرسختتیمور با خود اندیشید که مردم عراج بی

ای شهرا سپاهیانش بارها فتح کرده بودند و همواره پس از چند ماهی سلاان احمد جالیری مانند جن از گو

های سيييپاهیانش برای به دام انداختنِ این آخرین گشيييود. تمام تالششيييد و بار دیگر آن را میظاهر می

هایی سوراخ را در پشت گریخت و قایقی آل جالیر نقش بر آب شده بود. یک بار از رود دجله میبازمانده

گریخت. مردم نگهبانانش میی گذاشيييت، و یک بار دیگر در لباس زنی باردار از حلقهسيييرش بر جای می
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افزودند و این هیچ گفتند و شيياخ و برگهایی بسييیار بدان میها میهایش افسييانهها و چاالکیی حیلهدرباره

ی گریزپا اندیشيييیده بود. با ای برای به دام انداختن این شييياهزادهخوب نبود. تیمور در بغداد بارها به حیله

سیار میبود، و دربارهکسان و نزدیکانش ساعتها صحبت کرده  دانست. بیش از همه، ی عالیق و عادتهایش ب

سلاان احمد هو بود و بی ستاد  ستاد نگارگری قرار گرفته بود که ا ستعداد تحت تاثیر آرای عبدالحی، ا پروا ا

ه های سييلاان فراری را بگیریهایی از قلوهنری او را در برابر تیمور سييتوده بود و برای اثبات حرفش نمونه

فاتح جهانگشا نشان داده بود. پس از آن بود که تیمور دستور داده بود هر طوری هست این شاهزاده را زنده 

 اسیر کنند. شاید هو به همین دلیل دست سپاهیانش در گرفتار ساختنش بسته شده بود.

سپاهیانش  و حاال این مردم، که دو روز او را معال کرده بودند. مردم شهری که سرسختانه در برابر 

مقاومت به خرش داده بودند، و کماندارانشيييان آسيييیبی بزرس به قشيييون چغتایی وارد آورده بودند. تیمور 

عت بود. مردم روی زمین می طا لب ا ند. این روش او برای ج گذرا مه را از دم تیغ ب ید ه با که  دانسيييت 

 اند.که مرده برند، و آنانبایست به دو گروه تقسیو شوند، آنان که از او فرمان میمی

دانسييت که ظاهرش مانند تیمور بار دیگر کوشييید نیرومند و مهیب به نظر برسييد. با این وجود می 

ست. دیگر آن روزهایی که جوانی تنومند و چابک بود و در طایفه سناک نی شته گیرا و تر ی بارالس برای گذ

شعر میدالوری صت هایش  ش شته بود. حاال نزدیک به  سالها گذ شت و حس میساختند،  سن دا کرد سال 

ست می سوی خود را از د شمش هو به تدریج  ست. از همه بدتر این که چ شده ا داد و دیگر به دیگر پیر 

 داد.ها را تشخیب میسختی چهره

سيييرداران و فرزندانش در اطرافش ایسيييتاده بودند و منتظر صيييدور فرمان قتل عام بودند. کسيييی  

صمیو تیمور چه خواهد نمی ست ت ستور میدان شمگین بود، د ضع فجیعی اعدام بود. اگر خ داد همه را به و

کنند. چندی پیش که مردم سييبزوار بر او شييوریدند، چنین کرد و دسييتور داد تا در میدان شييهر بر زمین آب 
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ست کنند و آنگاه دو هزار تن از مردم را زنده زنده زیر گل دفن کرد. ممکن هو بود بر مردم  ببندند و گل در

ای بود ورد و دستور دهد نیمی از آنها را زنده نگه دارند و به عنوان برده به فروش رسانند. این معاملهرحو آ

آمد، چون از که چند ماه پیش، با مردم بغداد کرده بود. سييپاهیان از این امکان دوم بیشييتر خوشييشييان می

ش این بردگان دیناری به آمد که با فروخونریزی و کشييتار خسييته شييده بودند و در ضييمن بدشييان هو نمی

 چنگ آورند.

 کرد و در فکر و خیال خویش غرج بود. تیمور اما، همچنان به دوردستها نگاه می

نگریستند ای بر اسب نشسته بودند و در سکوت تیمور را میپسران تیمور و امرای سپاهش در گوشه

شناک به نظر می سرکه اندی شت به جارچی  سید. باالخره تیمور با انگ شی که بر بلندیر ستاده بود خپو ای ای

ی ساکنان عراج و به فارسی شیوا سخن اشاره کرد. جارچی یکی از مردم محلی بود چون با گویش تراشیده

گفت، ننگِ خدمت برای سيييپاه چغتایی را به جان خریده بود و از کیفری که انتظارِ هو شيييهریانش را می

سته بود. جارچی فرمانی را از پرمی شید، ر صدای بلند خواند:  ک به امر امیر "شالش بیرون آورد و آن را با 

سلاان جهان مااع  سلمانان،  سالم و م شو ا شاه ایران زمین و باقی جهان، نور چ شاهن سترس،  بزرس و گُردِ 

امیر تیمور گورکان، که نعت دولتش اختران را سيييزاسيييت و حلیت قدرتش زمین را، قشيييون ظفرنمونِ 

 "...پرویزخوی عالمگیرِ 

ستگی در چهره سربازان و خ سیران و  شکیبایی از ا شد. گویی همه از این ی تیمور پدیدار عالیو نا

ای از میدان صييدای تاخت اسييبی به گوش گویی خسييته شييده بودند. ناگهان از گوشييههمه تعارف و ملغلق

شه سید. نگاهها همه به گو سی که ای درنگ شد و حتی جارچی نیز لحظهای از میدان متوجه ر کرد تا به ک

سب بتازد،  شدن فرمان تیمور ا سوارکاری زرهپوش و تنومند، با جرات کرده بود تا در زمان خوانده  بنگرد. 
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سرعت به میدان وارد  سر، با  توجه به جارچی و شد و بیریش بلند و پر پیچ و تاب و کاله نمدی بلندی بر 

 زد.در برابر تیمور زانو پرید و اسیران و سپاهیان از اسب پایین 

شه ستهدر گو سپاهیان تیموری همهمهای از میدان، از ر ست. اینان بر خالف بقیه ایرانی نژاد ای از  ای برخا

بودند و شلواری تنگ تا زانو در بر داشتند که جورابی ضخیو و بلند از آنجا به پایین پایشان را پوشانده بود. 

لند بر سيير داشييتند و جملگی بلند قامت و ورزیده بودند و از کمربند همه مانند همین سييوار کاله نمدی ب

شان رد و بدل  سوارکار، نگاهی معنادار در میان سیدن  شان آویخته بود. با ر شان تبرزینی درخ شد. آنان پهن

سبزواری  سعود  سرخپوش، خواجه م سوارکار  سته بودند، و این  سربدارانی بودند که به ارتش تیموری پیو

شت. سربدارانکل ی علی مؤید، رهبر هبرادرزاد شان را بر عهده دا سرداری دالور بود و  بود که رهبری ای او 

با سييه هزار تن از سييربدارانِ زیر فرمانش به تیمور پیوسييته بود. افرادی که او با خود آورده بود، معموال از 

ی سيپاهیان و کمانگیری شيهره جوانمردان و عیاران خراسيانی بودند و در زور بازو و چابکی و کمنداندازی

سلاان احمد جالیری  شده بود، اما وقتی  سعود خود برای مدتی کوتاه حاکو بغداد  تیموری بودند. خواجه م

سعود  شد. معلوم بود خواجه م شینی  شهر حمله کرد، ناگزیر به عقب ن ساخت و به  سف ترکمان  با قرایو

دانسييتند که خواجه امیدواری به او نگریسييتند. همه میبرد. مردم اسييیر با کمی خبری مهو را برای تیمور می

 کند.مسعود هوادار ایرانیان است و در حد امکان از خونریزی و کشتار اسیران جلوگیری می

ای که بر آن ایسييتاده، نگریسييت و جارچی نیز از باالی بام خرابهتیمور با کمی شييگفتی به خواجه مسييعود 

 کند. دانست چه دست و پا گو کرد و نمی

ی اعالم فرمان ملوکانه مجلس ما را به هان، خواجه مسعود. چه پیش آمده که در میانه"تیمور گفت: 

 "ای؟هو ریخته



57 

 

شی کرد وگفت:  سبش کرن سعود همان طور از باالی ا شند، خبری "خواجه م سالمت با امیر کبیر به 

 "ام که شاید در فرمان ملوکانه تاثیری داشته باشد.خوش آورده

سید:  تیمور شی. اگر "امیدوارانه پر سلاان احمد جالیر را برایو آورده با شاید  شده؟  بگو بدانو چه 

ای را انتظار چنین اسييت خبرش را زودتر بده تا دهانت را پر از گوهر کنو. دیر زمانی اسييت که چنین تحفه

 "کشو.می

. سيييلاان احمد جوانی امامیر بزرس پاینده باد، خبری بهتر و نیکوتر آورده"خواجه مسيييعود گفت: 

سزد که  ست و به حکو روزگار همچون دیگران دیر یا زود خواهد مرد. خاطر مبارک را ن سر و نادان ا خیره 

 "ی این جوانک را داشته باشد.دغدغه

 "تر باشد؟چیست آن خبری که از مرس دشمنان فرخنده"تیمور با تعجب گفت: 

است. امیر بزرس به سالمت باد، هو اکنون و در این آن خبر زادن دوستداران "خواجه مسعود گفت: 

اند، در یورت سلاانی در حرم امیر شاهرخ پسری ساعت سعد که قشون پیروزتان عراج عرب مسخر نموده

ستی یگانه شد که در زیبایی و تندر شادآغا زاده  ست. امیر بزرس در این لحظهاز خاتون ما گوهر ی ی دهر ا

 "تر از زندگی؟ی سلاان، چه چیز فرخندهاند. افیروزی پدربزرس شده

اسيييت، خواجه. اما  تر از زندگینه، گاه مرس فرخنده"خندید و گفت: تیمور به پهنای صيييورتش 

داریو و گوهرشادآغا را نیز. فرزند این دو ای که شاهرخ میرزا را بسیار دوست میخبری بسیار خوش آورده

 "اند؟چه نام نهاده باید برومند و نامدار از آب درآید. او را

اند. اما از همین اکنون اهل به امر امیر شياهرخ او را محمد طرغای نام کرده "خواجه مسيعود: گفت:

 "خوانند. و نوزاد مبارک قدم هنوز نیامده به الغ بیک شهرت یافته است.حرم او را به نامی دیگر می
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یعنی امیر بزرس. نامی خوش است برای کودکی الغ بیک، الغ بیک، "خندبد: تر تیمور این بار شادمانه

 "شیرخواره.

 "چنین است سرورم."خواجه مسعود گفت :

خواهی؟ فراشان خوب، خواجه، خبرت خوشایند خاطرمان افتاد. بگو مژدگانی چه می"تیمور گفت :

 "را بگویو تا دهانت را پر گوهر کنند؟

ک در زمانی خجسييته رخ داده اسييت. دانید که زایش این کودای امیر، می"خواجه مسييعود گفت:

شما می سد که مادرش او را در دوم فروردین ماه، یعنی فردای نوروز کیانی بار نهاد، و خبرش در زمانی به  ر

 "هنوز خون دشمنان نخشکیده و شهری تازه گشوده شده است. از این رو اکنون ساعتی سعد است که...

خواجه، حاشيييیه نرو. معلوم اسيييت چیزی بزرس  بسيييیار خوب،"تیمور بار دیگر خندید و گفت:  

 "زنی.خواهی که نعل را به میخ میمی

چنین اسييت سييرور من، اگر موافقت نمایید، "خواجه مسييعود نگاهی به اسييیران انداخت و گفت:  

ی زایش نوزاد زنده بمانند و طلبو. بگذارید این مردم داغدار به شيييکرانهبخشيييش سيييلاان ظفرنمون را می

 "باشند. دعاگویتان

تفاوتی بیرون آمده تیمور که گویی منتظر چنین پیشييينهادی بود، رو به مردمان کرد، که دیگر از بی 

ای مردمِ گناهکارِ "نگریسييتند. پشييتش را راسييت کرد و فریاد زد: بودند و بیشييترشييان امیدوارانه به او می

های ها بازسازی کنید و زمینبمانید و خانه ام از گناهتان گذشتو. در شهرتانالنهرین، به مناسبت زایش نوهبین

 "خویش را آباد کنید و لاف و مرحمت مرا به یاد داشته باشیدي
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این را چاور حسيياب "شييیخ سييعید بن ماهان کاشييانی، با شييگفتی به جمشييید نگریسييت و گفت:  

 "ای؟ جوان؟کرده

ای کوچکش گرفت و محاسبات جمشید، که تازه به یازده سالگی پا نهاده بود، اسارالب را در دسته 

ستادش شرح داد. خواهرزادهذهنی سالی از خودش کوچکتر بود هو کنارش اش را برای ا اش قباد که دو سه 

قبال دیده بودم خان بابا "داد. جمشييید با گفتن این که :نشييسييته بود و با کنجکاوی حرفهایش را گوش می

 ایان برد.حرفش را به پ "کند.چاور از این ابزار استفاده می

دانسييت باید چه بگوید. قباد با لحن شييیخ سييعید بن ماهان برای دقایقی سييکوت کرد. گویی نمی 

 "جمشید، چرا این کارو کردی؟"اش پرسید: کودکانه

شید، در حالی که بقچه  شنید و دید که پدر جم صدای پایی را  سعید، در همین میان  ی ابزار شیخ 

ست دارد، از حیاط  صدایش کرد: گذرد و به بیرونی وارد میمیطبابتش را در د سعید  شیخ  سعود "شود.  م

 "خان، مسعود خان...

به به، جناب شيیخ "ها ومعلمشيان نزدیک شيد و گفت: پدر جمشيید به مجلس درس و مشيق بچه 

 "ها؟سعیدِ گرامی، چاورند این بچه

 "ده بودید؟مسعود خان، شما کار با اسارالب را به این بچه یاد دا"شیخ سعید گفت:  

 "ها هو یاد داد؟شود آن را به بچهکار با اسارالب را؟ نه، مگر می"مسعود با سردرگمی گفت:  

ای بسیار دشوار را در مورد چگونگی به کار شود. امروز جمشید مسئلهگویا می"شیخ سعید گفت:  

جوابهایی داد که به این  گیری اسارالب از من پرسید. وقتی از او پرسیدم چرا این پرسش به ذهنش رسیده،

 "داند.نتیجه رسیدم طرز کار با این دستگاه را می
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ی شیر ریخته سر به زیر انداخت و کرد کار بدی مرتکب شده، مثل گربهجمشید، که انگار حس می 

 ی بحث شد.منتظر نتیجه

موقعی که عجب، مگر ممکن است؟ او فقط مرا "ها نشست و گفت: مسعود خان طبیب در کنار بچه 

صد میستاره ستخراش میها را ر شان را ا س سعد و نح ضیحی کردم و جدول  ست. اما به او تو کردم، دیده ا

 "ندادم.

ست یا خوشحال، به جمشید گفت:   سعید با صدایی که معلوم نبود خشمگین ا خودت آنچه "شیخ 

 "را که گفتی برای پدرت هو بگو.

سر به زیر گفت:   شید همان طور  شما نبودید جدولمن کار"جم هایتان را نگاه ی نکردم. فقط وقتی 

 "اید.کردم و سعی کردم بفهمو چاور آن اعداد را از روی اسارالب در آورده

سید:    سعود خان از معلو فرزندش پر سارالب را "م شیانه تا چه حدی کار با ا خوب، با این روشِ نا

 "یاد گرفته؟

سعید گفت:   سیار به خوبی"شیخ  شی از من کرد که خود به آن فکر نکرده بودم و به خوبی، ب س . پر

 "ناچار شدم ساعتی تفحب کنو تا جوابش را بدهو.

سید و گفت:   شید را بو شانی جم شد و پی سعید خو  شیخ  سرم، آفرین، تو بی"بعد  تردید آفرین پ

 "ای بزرس هستی که نامت بعدها در همه جا خواهد پیچید.نابغه

سعود  شید و م سرکی ک شادمانه زد و  شارهلبخندی  شاگرد قدیمیای ا اش که حاالبه جوانی کرد. همان خانه 

 شد و مسعود در گوشش چیزی گفد. خانه شاگرد سرش را تکان داد و رفت.تبدیل شده بود، نزدیک 
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تر نشييسييت. پدرش هو جمشييید که خیالش از بابت ابهام وضييعیت راحت شييده بود، کمی راحت 

شانه دستش را شتی، "ی او نهاد و گفت: بر  جمشید جان، اگر از این به بعد پرسشی در مورد کارهای من دا

 "بپرس تا برایت جوابش را بگویو.

شید گفت:   شما هر روز برای دیدن بیمار بیرون می"جم سته برمیآخر  گردید. برای این روید و خ

 "اعداد طرز کارش را یاد بگیرم.بود که ترجیح دادم مزاحمتان نشوم و خودم با دیدن جدول 

خواجه سعید که حاال معلوم بود هیجانش از خوشحالی است، و نه خشو، به مسعود خان رو کرد و  

کردم اسييتعدادش تنها در ای. من فکر میگویو. بسييیار خوب او را پروردهبابت این فرزند تبریک می"گفت: 

ن اسييت، اما کودکی به این سيين که بتواند مسييیر خواندن گلسييتان و حفظ اشييعار خواجه حافظ و فهو قرآ

 "ستارگان را با اسارالب رصد کند... دور نیست که بزرگی و نامور شدنش را ببینیو.

سهراب را ندیده بودی، او  "مسعود خان کمی اخو کرد و گرفته گفت:   سیاوش فرزند  سعید،  شیخ 

 "تر بود.او از جمشید ما هو تیزهوش را وقتی هفت هشت سال داشت در کشتار اصفهان از دست دادیو.

ست. بعد گفت:   شید و برخا سعید آهی ک سی چه می "شیخ  داند در میان این کرور کرور که زیر ک

بینید خوب بپرورید. اند. شما فعال همین یکی را که میاند، چند نفر مانند جمشید بودهسو مغول و تاتار مرده

 "شود.شاید آسیب رفتن آن دیگران کمی جبران 

 

سال   سال طول  ۷۸۳تیمور در  خورشیدی از آخرین ایلغارش در ایران زمین، که کمی بیش از شش 

کشید و از این رو به یورش هفت ساله مشهور شد، فراغت یافت و به پایتخت خود سمرقند بازگشت. شهر 

حکیمان نامداری بود  سمرقند در این مدت انباشته از خزاین غارت شده و به ویژه هنرمندان و دانشمندان و

 که تیمور در جریان فتح شهرها، ایشان را به ماوراءالنهر کوچانده بود. 
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های خویش، به همراه خدم و حشو خود به دشت کانگل رفت و تیمور برای جشن گرفتن پیروزی 

دیگر شمار به سنت مغوالن قوریلتایی بزرس به راه انداخت. در شهریور ماه آن سال، سپاهیان تیمور که حاال 

ی زد، در برابر امیر جهانگشا رژه رفتند. صحرای گستردهخراسانیان و خوارزمیان در میانشان با ترکان پهلو می

های بسیاری برگزار شد که در پوش امیر چغتایی پوشیده شد، و بازیکانگل توسط سپاهیان نو نوار و خوش

 جریان آن برخی از شاهزادگان تیموری خوش درخشیدند. 

شن، تیمور خود را برای اعالم خبری بزرس آماده میدر میانه  ها بود فکر ساخت. خبری که ماهی ج

 او را به خود مشغول داشته بود.

شا می شان را تما سته بود و بازی ای ش کرد، نیک تیمور، در آن روزی که بر تختی بلند در برابر چوگان بازان ن

سر می ستیابی به اهدافش عجله کند. در برابر تیمور، رآگاه بود که روزگارش به تدریج به  سد و باید برای د

زدند و فریادهایی تاختند و گوی میچابکسواران ترک و تاتار و ایرانی بر اسبهای الغر و تندروی خویش می

شیدند. نگاه تیمور در آن میان بر الغ بیک، نوهشادمانه برمی سالش تمام ک ی محبوبش ثابت ماند که هنوز ده 

 زد. چرخاند و با قدرت گوی میشده بود و با این وجود به خوبی چوب چوگان را در دست مین

بازی، همه  هار در اطراف خیمهپس از  نان برای ن ی بزرس تیمور جمع شيييدند. ی بزرگان و مهما

از دریافت خادمان گروه گروه در رفت و آمد بودند و خوانساالران همه جا را زیر نظر داشتند تا مبادا مهمانی 

ای از مجلس، فقیهان و درویشييان و زاهدان نامداری که کباب گوسييفند و شييراب محروم بماند. در گوشييه

گسيياری سييرداران تیمور و مهمانان دیگرش را مهمان تیمور بودند، دور هو جمع شييده بودند و با نفرت می

 کردند.نگاه می

داد. هرچند قامت نزدیکانش انجام می ها را بااش داشيييت آخرین هماهنگیتیمور در درون خیمه 

شد وقتی که با الغ بیک حرف می شده بود، اما باز هو ناچار  شت بلندش به خاطر پیری خمیده  زند، کمی پ
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اش در یک ساح قرار بگیرند. چشمان کو سوی تیمور با محبت و خود را خو کند تا چشمانش با چشو نوه

شباهت . نوهی زیبای الغ بیک خیره ماندشادی بر چهره شاهرخ میرزا  سر زیباروی  شاد آغا، هم اش به گوهر

شد و شعر فارسی را به خوبی داشت. در همین سن و سال هو جوانی بسیار برازنده و دانشمند محسوب می

کتابهای در  کند و کاو های پیشييخدمتش، همواره مصيياحبت دانشييمندان وشييناخت و به ادعای کراچیمی

شنیده بود شمردقدیمی را غنیمت می شت،  سراملک خاتون، که معلمی او را بر عهده دا . تیمور به تازگی از 

 یابد. که به نجوم و هیأت میلی وافر دارد و سعد و نحس کواکب را به یک نگاه در می

ای امیرزاده؟ یا شيياید بهتر اسييت بگویو شيياه آماده"تیمور با محبت او را در آغوش گرفت و گفت:  

 "داماد؟

اش سرخ شد.  تیمور به قهقهه خندید و او را به سمت در خیمه بخندی شرمگینانه زد و رنگ چهرهالغ بیک ل

شوی. من وقتی "هل داد و گفت:  سرخ ن سو نکاح در برابر مردم  امیر جوان، برو و تمرین کن که هنگام مرا

 "به سن تو بودم زن اولو را از چنگ برادرانش ربودمي

فرار کرد تا بار دیگر داسيييتان تکراری ازدواش اول پدربزرگش را از زبانش و الغ بیک دوان دوان از چادر 

 نشنود.

همه "اش را دنبال کرد. بعد به سوی سایر حاضران برگشت و پرسید:  تیمور با لبخندی بر لب، دور شدن نوه

 "چیز آماده است؟

 و وقتی پاسخ مثبتشان را شنید، از خیمه خارش شد.

 

ویش گرد آمده بودند، از همه رنگ و همه جنسيييی بودند. فقیهان و جمعیتی که در دشيييت پیشيييار 

مقدسان در سویی، دانشمندان و صنعتگران در سویی دیگر، پهلوانان و بندبازان و آتش بازان در آن دورترها، 
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کردند و زنان حرم که به سنت مغولی با سر گشوده و لباسی پولک دوزی شده در میان مردان رفت و آمد می

شیدند و مید آنان میو مانن شورهای گوناگون هو بودند. مردی با لباس نو سفیران ک صیدند. در این میان  رق

گفت از جایی به نام اسييپانیا آمده، که گویا عجیب و غریب و رنگ  و رویی مانند مردم شييمال ایران، که می

سفیران امپراتور همان قلمرو قدیمی اموی سو ها در باالی آفریقا بود، و البته  چین هو بودند، که برای این مرا

 به طور خاص دعوت شده بودند. 

های تخت زرین و بزرگش باال رفت و بر آن نشست و با صدایی که تیمور هفتاد ساله با کمی زحمت از پله

هنوز رسيييا و بلند بود، انبوه جمعیت را مخاطب قرار داد. در چشيييو بر هو زدنی همه سيييکوت کردند تا 

 د. سخنانش را بشنون

امروز، برای من روزی عزیز و بزرس اسييت. نه فقط بدان دلیل که سييرانجام کار فتح "تیمور گفت: 

سانده ام، و نه تنها به خاطر آن که توقتمیش خانِ و آلتین اردو ایران زمین را تا دورترین مرزهایش به انجام ر

ی عزیزم الغ بیک، امروز با بانویی ام. یکی از دالیل شيادکامی امروزِ من، آن اسيت که نوهرا در هو شيکسيته

نژاده از خاندان ازبک خان مغول ازدواش خواهد کرد. از این رو او نیز همچون ما داماد چنگیزیان محسييوب 

صلت، همین جا اعالم میمی شت. به میمنت این و کنو که او را به شود و مانند ما لقب گورکان را خواهد دا

ستان منسوب می چند بخشی از این سرزمین را خود باید در روزهای آینده بگشاید و کنو، هرحکومت مغول

 "آن را از مغوالن بستاند...

سبک ویژه  ضران هلهله کردند و زنان به  شنیدن این حرف، حا سر دادند. الغ با  شادی  ی خود فریاد 

سرش را به زیربیک، که در لباس فاخر و درباری ستاده بود،  ست تخت تیمور ای سمت را انداخت تا  اش در 

 اش دیده نشود.قرمز شدن چهره
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اما "نمود، گفت: تیمور صبر کرد تا فریاد شادمانی فرو بنشیند، و بعد، با صدایی که رساتر از قبل می 

ست که در نهایت برای جبران اهانت صتی ا های تونقوز شادی امروز من دلیل دیگری هو دارد، و آن هو فر

 "ام.خان به دست آورده

شد. تقریبا همه میبا بر   سهمگین بر جماعت حاکو  سکوتی  ستند که تیمور زبان راندن این نام،  دان

کند. تونقوز در ترکی به معنای خوک بود آمیز به امپراتور چین اشاره میدر میان نزدیکانش با این لقب توهین

کی نظرش را در مورد  و معلوم نبود تیمور که تا چند سييال قبل روابای دوسييتانه با دربار چین داشييت، از

 امپراتور مینگ تغییر داده است.

دانید، عموی تونقوز خان، چنان که می"تیمور از جلب توجه مردم خوشيييحال شيييد و ادامه داد: 

شاه شرعی چین  ست و تاش و تخت برادرزاده شاهن ست. او به تازگی صد هزار تن از ا اش را غصب کرده ا

شمال چین را قتل سلمانان  سفیرانی به  عام کرده،م شته از این،  ست. گذ و با این کار قلب مرا به درد آورده ا

 "اند.آمیز را برای ما به ارمغان آوردههایی ناچیز و توهیندربار ما گسیل داشته که تحفه

شاره  سته پیش آوردند. همگی لباس چینی زرد رنگی بر تن با ا ی تیمور، نگهبانان گروهی را دست ب

و پردار ایلچیان را بر سر گذاشته بودند. آن که از همه جلوتر بود و سر طنابِ بسته شده داشتند و کاله پهن 

 کشید، آن چزی دارو نام داشت و سفیر کبیر چین در بارگاه تیمور بود.به دستش را نگهبانی می

شاره کرد و گفت:   شان و الماس"تیمور با تحقیر به این ایلچیان ا سفیران به جای الجورد بدخ  این 

 "اند....ای که من برای امپراتور چین فرستاده بودم، مشتی کاغذ تحفه آوردهکابلی

تا حدودی ترکی می  که  ما نمیآن چزی دارو،  ناگهان فهمید، ا ند،  بان حرف بز به آن ز توانسيييت 

شاره کرد:  شمگینانه چیزهایی را به زبان چینی گفت. تیمور به مترجو دربارش ا ه بگو ببینو این خوک زاد"خ

 "گوید؟چه می
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ی سييفیر چین را شيينید و بعد در برابر تخت تیمور زانو زد و گفت: مترجو سييخنان پرخاشييگرانه

رساند که آنچه را به صورت کاغذهایی چاپی برایتان آورده، قربان، سفیر تونقوز خان احتراما به اطالعتان می"

سکناس می شورش همچون دینار زر ارزش دارد و آن را ا شش و  نامند.در ک ست بخ شما درخوا سفیر از 

ی ناقابل تندیسييی زرین از بودا را نیز پیشييکش کرده کند که به همراه این تحفهمرحمت دارد و یادآوری می

 "بود...

شمگینانه نعره زد:  ستور دادم ذوبش کنند و با آن  "تیمور خ بله، آن بتِ کافرانه را دریافت کردم و د

 "ما نکند.سکه بزنند تا کسی شک در دینداری 

 بعد هو به نگهبانان اشاره کرد تا سفیران چین را ببرند.  

های ایلخانی، هنوز قلمرو چین باقی مانده و من تا آنجا را فتح از اولوس"تیمور خااب به حاضيييران گفت: 

شن به نکنو، آرام نمی سفیران را با پیامی رو ست تا ایلچیان را کیفر دهیو. پس این  دربار گیرم. در مقام ما نی

 "ام به سوی چین حرکت خواهو کرد.تونقوز خان خواهو فرستاد، و به همراه سرداران برگزیده

سر دادند و بقیه  شنیدن این حرف فریادهایی جنگی  ست از این سرداران با  ضران هو که در ی حا

پیش لشکر گرانی برای حرفها سر در نیاورده بودند، از ایشان تقلید کردند. بسیاری از آنها آگاه نبودند که پیشا

شهر اترار  ست و بخش مهمی از آن در همان زمان برای پیوستن به هو در امتداد  شده ا سیج  حمله به چین ب

 اند. به حرکت در آمده

 

هایش و هجوم به چین اشتیاج بسیار داشت، اما این آرزو را ی جهانگشاییتیمور، هرچند برای ادامه 

های ترکسيتان را نداشيت. از این رو شيده بود، طاقت سيرمای سيخت بیابان به گور برد. او که پیر و رنجور
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خورشیدی به شهر اترار رسید، بیمار شد و برای گرم شدن آنقدر در خوردن  ۷۸۴بهمن ماه سال  ۲۹وقتی در 

 شراب افراط کرد که به سبب ورم معده در همانجا درگذشت.

 

شهر خویش بود، همچنان که از راهِ تنگ و شلوغ مسعود بن محمود کاشانی، که نامدارترین پزشک  

کرد و سالم و خوشامدگویی گذشت، با بازاریانی که در دو طرف راه حجره داشتند خوش و بش میبازار می

داد. در این میان، چشييمانش در بین جمعیت به دنبال کسييی ایشييان را با حرکت سيير و دسييت جواب می

شد و های فراوانش که از خیابان اصلی جدا میشمارش و کوچهبی هایگشت. بازار کاشان، با آن حجرهمی

شته از سته انبا سقف بازار و در میان بناهای دو ر شبیه بود. روی  صنعتگران بود، به رویایی رنگارنگ  های 

طرف خیابان را با دیرکهایی چوبی به هو وصيييل کرده بودند و بر آن سيييقفی از کاهگل و گچ زده بودند تا 

مشتریان از تابش آفتاب گرم کاشان رنجه نشوند و زمان اقامت و گذر خویش را در بازار بیشتر  رهگذران و

شييد، اما بعد از آن که توفانهای ها این سييقف از جنس پارچه بود و با شييالهایی رنگین تزیین میقدیوکنند. 

سبک را از جا کند و مایه سقف  شان چند بار این  سمی کا شد، تمو سقفی ی زحمت بازاریان  صمیو گرفتند 

در هر چند قدم در این شيييد، کاهگلی را جایگزینش کنند. اما از آنجا که به این ترتیب گذر بازار تاریک می

ریخت که کاالهای هایی برای عبور نور گشييوده بودند و از آنها سييتونهایی از نور به درون میسييقف روزنه

کرد. یی مسييگران و مفرغ کاران را صييد چندان میها و هنرنمارنگارنگ صيينعتگران و زرج و برج قلمگیری

زد، گذشت و به رهگذران هندی و سوری و ترک و روس تنه میمسعود همچنان که از این خیابان شلوغ می

 گشت. اش میهای مختلف به دنبال گمشدهکشید و در رستهها هو سرک میدر کوچه

صدای آهنگرانی که در آن رسته به کار مشغول ی سر و ای نگاه انداخت و در میانهمسعود به کوچه 

سی را که می شت و دید بودند، کند و کاوی کرد و ک صدایی او را به خود آورد. برگ ست نیافت. ناگهان  ج
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های اعال که برای ای رنگارنگ و چشيييمگیر از ترمهبازرگانی در جلوی درِ دکان خود ایسيييتاده و در زمینه

شان کرده بود، به او تعارف میفروش بر در و دیوار دکان آویزا سعود "کند. بازرگان گفت: ن ستاد م درود بر ا

 "بن محمود. روشنی به بازار آوردید...

 "روز خوش، خواجه، روزگار به کام باد، آقازاده خوب شد؟"مسعود هو تعارف کرد: 

ده باشييد: ی ریشييهای جو گندمی انبوهش شييکافی دهان گشييوبازرگان طوری لبخند زد که گویی در زمینه

آری، به لاف و مرحمت شييما، همان که داروی شييما را خورد از بسييتر برخاسييت. من از آن روز مرتب "

 "دعاگو هستو...

سر کوچه شت. آنگاه، در  شکر کرد و گذ سینه نهاد و زیر لب خداحافظی و ت ستش را بر  سعود د ی بعدی، م

 .ایستاد

سته  سعود به درون کوچه رفت. اینجا ر بود. دکانهای رنگرزی که دو طرف کوچه را پر ی رنگرزان م

شته از پارچه صاحبان آن مغازهکرده بودند، انبا شده بودند.  ستفادههای تازه رنگ  سب از ها، هو برای ا ی منا

ها و فضا و هو برای تبلیغ کار خویش، از باالی سقف دکانهایشان طناب رد کرده بودند و بر آن طناب پارچه

شمها و پنبه سقفی از الیاف رنگارنگ بر های تپ شوند. به طوری که  شده را آویخته بودند تا خشک  ازه رنگ 

ای به راسييتی دیدنی را به خورد، منظرهکوچه سييایه افکنده بود. نورخورشييید که بر این سييایه بانِ رنگی می

ای ر گوشييهی صييداها و رنگها به پیش رفت و دی گیج کنندهی این همهمهآورد. مسييعود در میانهوجود می

 ی خویش را یافت. گمشده

شت و   ست دا سته بود و کمان پنبه زنی خود را در د ش پیرمردی الغر و نحیف در کنجی از بازار ن

شدن پنبهزد. پارچهپنبه می شده جلوگیری کند و ای مندرس زیر پایش پهن کرده بود تا از پراکنده  های زده 
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شغول زدن پنبهبتواند بعد همه را راحت جمع کند. در آن لح شانی ظه م ای مرغوب بود که با رنگ آبی درخ

 رنگ خورده بود. 

سعود برای لحظه  شش دانگ م شد که گویی از دنیا بریده بود و  شای پیرمرد  ستاد و محو تما ای ای

حواسييش متوجه زدن پنبه بود و در همین حال با صييدای آهنگین کمان پنبه زنی شييعرهایی را هو زیر لب 

 . کردزمزمه می

سمت او  سرش را به  سخن درنگ کرد، پیرمرد بی آن که حالت خود را تغییر دهد یا  سعود در آغاز  چون م

مسيييعود خان، بگو، چه شيييده که قدم به کنج فقرا "برگرداند، شيييعر خواندنش را متوقف کرد و گفت: 

 "اید؟گذاشته

 "تان...شتو و نیافتواستاد، کل بازار را گ"مسعود در برابر پیرمرد زانو زد و با ادب گفت: 

شهگرد میما پنبه زنان به لولیان دوره"پیرمرد گفت:   ای از این رباط دو در خانه مانیو. هر روز در گو

 "ای؟ مسعود خان.داریو. چه شده که یادی از ما کرده

اسييتاد، باید در موردی با شييما مشييورت کنو. چند روزی اسييت که فکری به خود "مسييعود گفت:  

 "تواند گره از کار من بگشاید.شته و امروز گفتو تنها پیر آزاد است که میمشغولو دا

 "خوب، بگو بدانو چیست این فکرِ نگران کننده؟"پیرمرد که همان پیر آزاد بود، خندید:  

 "ای دور از غوغای این بازار وقتتان را بگیرم؟توانو دقیقهآیا می"مسعود گفت:  

 "فقیر بیش نیستو... نیزکه پنبهچرا نتوانی؟ من "پیرمرد گفت:  

شه ست و چهار گو شده ی پنبهی زیراندازش را بر هو نهاد و تودهی پارچهبعد هو به چاالکی برخا های زده 

اش را روی آن نهاد و همراه مسييعود به زنیرا به این ترتیب از گزند بادِ غارتگر حفظ کرد. بعد هو کمان پنبه

 ای خلوت ایستادند.رفت. هردو در کنار سقاخانههای خلوت بازار کوچه پس کوچه
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پیر آزاد، باید رازی را با شييما در میان نهو. ماجرا به پیام سييهراب و مکان اختفای "مسييعود گفت:  

 "شود.ی اسرار مربوط میخزانه

 "هان؟ چه رازی است که باید من هو بدانو؟"پیر آزاد ابروهای سپیدش را باال انداخت و گفت:  

پیامی که سهراب برای من فرستاده دشوار و دیریاب است. راستش را بخواهید، من "گفت: مسعود  

 "ی راز کجاست.هنوز در نیافتو که جای پنهان شدن خزانه

 "این که خیلی بد است. ممکن است در این میان گزندی به آن برسد."پیر آزاد گفت:  

که خودِ ما هو نتوانیو جای آن را  این یک مخاطره اسييت، و خار دیگر آن اسييت "مسييعود گفت:  

دانو رازی به این مهمی را در محلی دم دست و رسوا شدنی دریابیو. من به سهراب چندان اعتماد دارم که می

ترسييو. شيياید معمایی طرح اش میی معماگویانهکند. اما از سييویی از طرز فکر رازورزانه و روحیهپنهان نمی

ی راز مجال و قدرت گشودنش نباشد. در این صورت انجمن یاران ما خزانهکرده باشد که هیچ یک از ما را 

 "را برای همیشه از دست خواهد داد.

ستند "پیر آزاد گفت:   سیاری در میان یاران ما ه شمندان ب شمندان و و هو شد. دان نه، چنین نخواهد 

دن این راز با شييمار زیادی به که باالخره یکی از آنها راز پیام را خواهد گشييود. هرچند شيياید در میان نها

 "صالح نباشد.

 "مشکل دقیقا در همین جاست..."مسعود گفت:  

 "حاال پیام چه هست؟"پیر آزاد گفت:  

ای بود که با ای را با دقت بیرون آورد و آن را گشود. بسته، حاوی نامهمسعود از پر شال خود بسته 

 . خط خوش بر پوستی دباغی شده و نازک نوشته شده بود

 پیر آزاد نامه را گرفت و خواند: 
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 وِرا دیده از تیرگی خیره شد  سپاسو ز یزدان که شب تیره شد"

 ندانو که چون جست خواهو رها   برستو من از چنگ این اژدها

 که فردا بگردانو از رخش پای  چو اندیشو اکنون جز این نیست رای

 فشانبه زابلستان گو بکن سر   به جایی روم کو نیابد نشان

 دار سخن چون به پای آوری هوش  بدو گفت زال ای پسر گوش دار

 آن در دیگر استکمگر مرس را   همه کارهای جهان را در است

 که سیمرغ را باز خوانو بر این  یکی چاره دانو من این را گزین

 "بگویو همی با تو راز سپهر   بدو گفت سیمرغ کز راه مهر

 "است؟همین "پیر آزاد با حیرت گفت: 

ی راز نباشد و چیز دیگری باشد. آری، همین. نخست گمان کردم شاید نشانی خزانه"مسعود گفت:  

شده شانی ما برای یافتن گم سهراب ی انجمناما با خواندن بیتِ آخر یقین کردم که همین تنها ن ست.  مان ا

ست نامحرمی بیفتد و ا صفهان نگران بوده که نامه به د شتار ا شوب ک ز این رو پیام خود را چنین گویا در آ

 "رمزگونه نوشته است.

شاهنامه، من این بخش را "پیر آزاد گفت:   ست از  ست. بیتی چند ا آخر این که به قدر کافی گویا نی

ی رستو و اسفندیار برگرفته شده است و رایزنی رستو را با زال و سیمرغ روایت کامل به یاد دارم. از رزمنامه

 "کند.می

ی راز را در زابلستان پنهان کرده؟ اما تا جایی که من شاید مقصود آن است که خزانه" مسعود گفت: 

  "خبر دارم سهراب که نگهبان راز بود، هرگز به زابلستان سفر نکرد.
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نه، زابلسييتان را گویا برای رد گو کردن آورده اسييت. این برگه بیش از حد آشييکار "پیر آزاد گفت:  

 "ن پیچیده را برای افشای راز خود برگزیده است.است برای کسی که راهی چنی

شدند، تا آن که پیر آزاد باز به حرف آمد:    سعود خان، گمان می"هر دو برای دقایقی خاموش  کنو م

سخن نرفته مهمتر  شد. که آن بخشهایی که از آن  شده نهفته نبا شاهنامه که در نامه قید  نکته در بخشهایی از 

 "باشد.

 "نی چه؟ کدام بخشها؟یع"مسعود رسید:  

مابین چند بیت نخست و آخرین بیت بخشی از سخن استاد توس است که در این "پیر آزاد گفت:  

 "ای باشد.نامه ناگفته باقی مانده است. شاید آن نشانه

 "آن بخشها کدام است؟"مسعود گفت:  

 پیر آزاد چشمانش را بست و از حفظ خواند:  

 که سیمرغ را باز خوانو بر این  گزینیکی چاره دارم من این را "

 بماند به ما مرز و کشور به جای  که او باشدم زاین سپس رهنمای

 از اسفندیار آن یل بدپسند   وگرنه شود بوم ما پر گزند

 گزین زال آمد به باالی تند  چو گشتند هردو بر آن رای تند

 برفتند با او سه هشیار گرد  از ایوان سه مجمر پر آتش ببرد

 ز دیبا یکی پر به بیرون کشید   فسونگر چو بر تیغ باال رسید

 بر آتش از آن پرش لختی بسوخت  به مجمر یکی آتشی بر فروخت

 "چو یک پاس از تیره شب برگذشت...

 پیر آزاد لختی مکث کرد و باز خواند: 
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 "چو یک پاس از تیره شب در گذشت...تو گفتی که....تو گفتی که...."

شاهنامه را "بعد هو گفت:  شد. روزگاری بود که  ای بابا، پدر جان گویا درد پیری مغزم خشکانده با

 "با اشعار موالنا و قرآن و حدیث را همه در حفظ داشتو. گویا پیر شده باشوي

ی بزرگی را گشودید. نه استاد، این چه حرفی است. تا همین جای کار گره"مسعود خندید و گفت:  

با رجوع به بخشی از شاهنامه که در نامه ذکر نشده گشوده شود. به خصوص که  کنو مسئلهمن هو فکر می

همین چند بیتی که خواندید به قدر کافی گویا بود. که او باشيييدم زاین سيييپس رهنماید بماند به ما مرز و 

 "کشور به جای... منظور روشن است.

شی که اگر خزاندر هر حال، می"پیر آزاد گفت:   صادفی احمقانه  ی راز در اثرهتوانی خاطرجمع با ت

ست که ما نیز باید  ستش را بخواهی، این معما چندان پیچیده ا ست نااهل نخواهد افتاد. را از میان نرود، به د

 "برای گشودنش اهل بودن خویش را اثبات کنیو...

 

صدا چندان بلند و کوبنده بود که گویی توفان  صدای طبل الغ بیک را از خواب پراند.  ی بر پا سر و 

 شده است. 

سپیده دم از کناره شد. نور  شیارانه نیو خیز  ستر گرم و راحتش غلتی زد و هو اش به های خیمهالغ بیک در ب

شان میدرون می شده بود، میریخت و ن شیار  ست. حاال که ه صبح زود ا صدای فریاد و داد که  ست  توان

دویدند و به فارسييی و ترکی به سييوی دیگر میهیاهوی مردان را هو بشيينود که در میان اردوگاه از سييویی 

ستر برخاست. گفتند. الغ بیک پتوی کلفت پوست قاقوچیزهایی را به هو می اش را کنار زد و به سرعت از ب

ای اندیشييید که شيياید خاقان چین به داد که اتفاج مهمی افتاده اسييت. برای لحظهصييدای طبل، نشييان می
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رسید چینیان تا این فاصله به غرب حرکت کنند. با این وجود د به نظر میاردویشان حمله کرده است. اما بعی

 ترسید. آمیز پدربزرگش با سفیران چین را دیده بود همواره از این احتمال میاز وقتی که رفتار خشونت

شد، لباس چرمیداد حملهاز آنجا که احتمال می  شید. هنوز جوانای در کار با تر از آن بود اش را پو

ه جوشن فلزی بر تن کند. تازه یازده سال داشت و با وجود آن که چند روز پیش با دختر ازبک خان مغول ک

سوب نمی سرعت ازدواش کرده بود، هنوز مرد مح شت. پس به  سنگین زره را ندا شد و طاقت حمل وزن 

را درست به  های سیاهشاش را پوشید و شمشیر باریک و تیزش را به کمر بست. هنوز چکمهخفتان چرمی

پیکر غرج در آهن و پوالد وارد شيييد. الغ بیک بادیدن ی یورت کنار رفت و مردی غولپا نکرده بود که پرده

 "چه خبر شده؟ شاه ملک خان؟"ی آشنایش احساس آرامش کرد و پرسید: چهره

مردی که شيياه ملک خوانده شييده بود، کرنش مختصييری کرد و بدون رعایت آداب درباری گفت: 

 "با من بیایید، اتفاج ناگواری افتاده است. زود"

را هل دهد و از خیمه خارجش کند. بعد هو به دنبالش راه افتاد.  الغ بیک اجازه داد تا شييياه ملک تقریبا او 

شاهرخ که رهبری بخشی از ارتش تیموری  سردار مورد اعتماد پدرش  شیخ نورالدین بود،  مقصدشان چادر 

 "نگفتی چه شده؟"پرسید: را بر عهده داشت. در راه 

 "اند.پدربزرگتان امیر تیمور بزرس دیشب درگذشته"شاه ملک با اختصار جواب داد: 

 شان در خار است.و الغ بیک با شنیدن این حرف دریافت که جان همه

ی چادری که مقصييدشييان بود، شييیخ نورالدین به اسييتقبالشييان شييتافت. در میان غوغای در آسييتانه 

سربازان مسلح و هشیارش که با نظو و ترتیب سربازان و رفت  سبان، چادر او و  سر در گو مردان و ا و آمد 

ماندند. شیخ نورالدین مردی پا به سن گذاشته و جهان دیده ای غریب میبه نگهبانی مشغول بودند، به جزیره

ش شاهرخ جنگیده بود. حاال به مردی جا افتاده تبدیل  سال در رکاب پدرش  سالیان  ده بود که لباس بود و 
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ی زربفتش بیرون زده بود. برف پیری به تدریج بر مو کرد و شييکو بزرگش از زیر خرقهدیوانیان را به تن می

 بست. و ریش سیاهش نشسته بود و به جای کاله، دستار بر سر می

شی تمام کرد و با احترام ا  شکفت. در برابر او کرن و را شیخ نورالدین با دیدن الغ بیک گل از گلش 

به درون چادر برد. در داخل چادر، سه چهار نفر دیگر از سرداران همدل و همراه با وی ایستاده بودند. برادر 

سال خودش بود اما به اندازه سن و  سپاهیان محبوبیت الغ بیک، ابراهیو، که تقریبا هو  ی او نزد پدربزرس و 

 نداشت هو در میان این جماعت ایستاده بود.

سد. پس بار الغ بیک که در ضاع به نظر بر سلط بر او سرد و م سعی کرد خون ست،  ضاع بحرانی ا یافته بود او

 "اند؟شیخ، چه شده؟ مگر به اردو حمله کرده"دیگر پرسش اصلی خود را تکرار کرد: 

شب دیر وقت، امیر "شیخ نورالدین گفت:  ست که به یورت تیموری تاخته. دی سرورم، اجل ا آری 

 "ن تسلیو کردند.بزرس جان به جان آفری

سته بود این خبر پنهان می"الغ بیک گفت:   شتند. این گونه که غوغا به پا کردهشای اند، نظو اردوی دا

 خورد.جنگی به هو می

در ابتدا قرار بود چنین شود. خواجه یوسف که از نزدیکان حرم تیموری بود، پیکر "شاه ملک گفت:  

سمت سمرقند برد. قول و قرار آن بود که مرس امیر مکتوم بماند و به پدربزرگتان را با گروهی سوار تیزپا به 

برد. اما بعد گویا خبر به خلیل سييلاان نگهبانان چنان نمودند که خواجه یوسييف نعش خاتونی را با خود می

هایی در سر داشته، کوشیده بدون این که سپاهیانش بر موضوع آگاه شوند، ایشان را رسیده و او هو که خیال

ی کنو نه تنها در سييپاه ما که بدنهه سييوی سييمرقند پیش ببرد. اما راز از پرده بیرون افتاد و اکنون فکر میب

دادند، که جناح راسييت و چپ نیز از قضييیه خبردار شييده باشييند. دسييت کو قشييون تیموری را تشييکیل می

 "دانیو که خلیل سلاان از این خبر آگاه است و خیاالتی در سر دارد.می
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سر عموی او بود. او نیز الغ   سلاان پ سلاان لبش را به دندان گزید. خلیل  شنیدن نام خلیل  بیک با 

ستهمانند الغ بیک نوه شای سالها یکی از  شاه بود که برای  سرداران ارتش ی تیمور بود، اما پدرش میران ترین 

و سرش شکست و از آن  ای از اسب به زمین افتادشد. اما چندسال پیش، در اثر حادثهچغتایی محسوب می

داد و به بعد هوش و حواس درسيييتی نداشيييت و هر از چند گاهی به قتل و غارت مردم بیگناه فرمان می

 کشت.ها میترین شیوهنزدیکانش را به دردناک

ی او ترین پسييير او بود. مشيييهور بود که هیچ یک از نوادگان تیمور به اندازهخلیل سيييلاان الیق

بالید که تا به حال در هیچ جنگی اند، و خودش بدان میی خود ثبت نکردهدر کارنامههای نظامی را پیروزی

شييکسييت نخورده اسييت. او رهبری سييپاه تیمور را هنگام حمله به هند بر عهده داشييت و در نبردهای هند 

آن هو به  کارهای نمایانی انجام داده بود. این همه در حالی بود که هنوز بیست سالش تمام نشده بود. بعد از

شيييد و از ها، به حکومت قندهار منسيييوب شيييد که تختگاه محمود غزنوی خوانده میپاداش این دالوری

سوب می سلاان مردی خوش اخالج و مهربان و شهرهای مهو ایران زمین مح شت. در عین حال، خلیل  گ

ژه ماجراهای او با جوانمرد هو بود و از این رو در میان مردم و سيييپاهیان محبوبیت زیادی داشيييت. به وی

 تبدیل شده بود.  در میان مردم به افسانه -ی تیمور با وی وصلت کرده بود،ی اجازهب که –همسرش 

سید:   ست؟ قاعدتا می"الغ بیک پر سلاان چنین کرده ا صبر میاما چرا خلیل  ست  کار بر کرد تا بای

 "تخت نشستن جانشین امیر بزرس اتمام یابد و بعد خبر را اعالم کند.

نماید که او سييودای غصييب تاش و تخت نکته در همین جاسييت. چنین می"شييیخ نورالدین گفت:  

 "تیموری را در سر داشته باشد.

 "پیرمحمد را جانشین خویش نخوانده بودند؟امیر کبیر مگر "الغ بیک اندیشناک گفت:  
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شد:   صحبت  سرداران که مغولی کوتاه قامت و فربه بود، وارد  شند، "یکی از  سالمت با الغ بیک به 

من خود بر بستر امیر مغفور حاضر بودم، وقتی که پیر محمد خان را به جایگزینی برگزید و سران سپاه همه 

 "در این مورد به وی قول دادند و پیمان کردند.

 "ا بیشترشان عهد شکسته باشند.اما گوی"شاه ملک به تلخی گفت:  

 "پیر محمد اکنون کجاست؟"الغ بیک گفت:  

اند، بامداد ندمیده به داسييتان شييدهوقتی دید امیران سييپاه در کنار زدنش هو"سييردار دیگری گفت:  

سربازانی که همراه مالزمان اردو را ترک کرد. نمی ست. اما جان مفت به در برد. چون  دانیو به کجا گریخته ا

اش ا خلیل سلاان بیعت کرده بودند، دقایقی پس از آن که از اردو بیرون زد، برای بازداشت کردنش به خیمهب

 "رفتند و جایش را خالی یافتند.

کند. صييالح آن اسييت که کرد، سييرور مرا هو تهدید میخاری که او را تهدید می"نورالدین گفت:  

سریع سلاان اهرچه  شما دست یابد، گروگانی ارزشمند را در برابر پدرتان تر از اینجا بگریزیو. خلیل  گر به 

 "به دست خواهد آورد.

 "و پدرم چه؟ آیا خبردار شده است؟"الغ بیک پرسید:  

کشييد تا به هرات و نزد ایو. اما چند روزی میپیکی برای بردن خبر گسييیل کرده"شيياه ملک گفت:  

 "امیر شاهرخ برسد.

اندیشیدند که شاهرخ تنها گروهشان سنگینی کرد. همه به این حقیقت میای سکوت بر برای لحظه  

ست و بی سر الیق بازمانده از تیمور ا ی جوانش پیرمحمد به تاش و تخت پدرش تردید خود را از برادرزادهپ

مد نمود که خلیل سلاان رقیبی نیرومندتر را در برابر خویش داشته باشد و پیرمحبیند. چنین میتر مینزدیک

 نباشد. شبزرگترین مشکل
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 "خوب، تکلیف به نظر شما چیست؟"الغ بیک گفت: 

سمت "شاه ملک گفت:   سواران به  ست که فورا بار و بنه را ببندیو و با گروهی تیزتک از  بهتر آن ا

شاشسمرقند بتازیو. بخ سپاه که به  ست، میهری از  سرعتی کمتر به دنبالمان بیاید.خ میرزا وفادار ا  تواند با 

ی اگر به موقع به آنجا برسييیو و بتوانیو شييهر را بگیریو، خابه به نام شيياهرخ خان خواهیو خواند و خزانه

تان در دستیابی به تاش تیموری مشکلی سمرقندی را در دست خواهیو داشت. در این حال دیگر پدر گرامی

 "نخواهند داشت.

ضر بود، گفت:   سرداری که بر بالین تیمور حا ستیابی به خزانهاما خ"همان  سلاان نیز برای د ی لیل 

شاید هو اکنون گروهی را برای فتح  سمرقند خواهد کوشید. از کجا معلوم که زودتر از وی به آنجا برسیو؟ 

 "سمرقند فرستاده باشد؟

سلاان هو نمیسمرقندیان دروازه"شاه ملک گفت:   شود و خلیل  تواند ها را بر ایلچیان نخواهند گ

رها کند و به آنجا برود. سپاهیان خودش انبوه و وفادارند و قشون همراه ما نیز بیشتر در دل به او کل سپاه را 

ی ارتش را به دسييت بگیرد و با ایشييان به راه اند. تا بخواهد این دو بخش را به هو پیوند دهد و ادارهراغب

اند ها زدههایی بر رودخانهسر راه، پل ایو. البته اگر سبک و سریع حرکت کنیو. بربیفتد، ما به سمرقند رسیده

 "که آنها را نیز ویران خواهیو کرد تا سرعتشان کمتر شود.

شت، در دل به تدبیرش آفرین   شی ندا شاه ملک دل خو سری  الغ بیک با وجود آن که غرور و خود

 "این بهترین راه است. اسبان را زین کنید که وقت اندک است."خواند و گفت: 

 

لباس گشاد و سپید مردم سیستان را بر تن داشت، با عجله از میان هیاهوی اردو دوید و  سربازی که 

گرفت. باالخره سرداری نشانی چادری را به او داد و سرباز رسید سراغ خلیل سلاان را میبه هرکس که می
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سیمه پرده سرا سلکه از زور دویدن نفسش به جا نبود،  اان به آسودگی ی یورت را کنار زد و با دیدن خلیل 

 بانگی بر آورد.

خلیل سيييلاان، جوانی بود برازنده و زیبارو. چندان درشيييت هیکل و تنومند نبود. اما عضيييالت پیچیده و 

محکمش از زیر لباس تنگی که پوشييیده بود، آشييکار بود. در آن لحظه با گروهی از سييردارانش در اطراف 

شه شده بود و نق ستی از ماوراءمیزی بزرس جمع  سراپا ای پو شده بود. در لباس  سترده  شان گ النهر در برابر

 نمود. ای رنگش پریده رنگ میسرمه

ورود پر سر و صدای سرباز سیستانی، همه را متوجه وی کرد. سرباز که از خیره شدن ده ها جفت چشو بر 

سید:  صدای پرطنینش پر سلاان با  شیانه زانو زد و کرنش کرد. خلیل  شده بود، نا ستپاچه  چه خبر "خود د

 "شده؟

ستو که در نزدیکی اترار "سرباز گفت:   سربازان ارتش تیموری ه شند. از  سالمت با امیر بزرس به 

ام. شایع شده که پیر محمد و الغ بیک جداگانه و به همراه مالزمان از قشون اردو داشت. برایتان خبری آورده

 "اند.تیموری جدا شده

 "د به کدام سو رفته؟پیر محم"خلیل سلاان اخو کرد و گفت:  

ی ایشان را دیده بود، اطمینانی است. اما نگهبانی که دستهرفتهگویا به سمت شمال می"سرباز گفت:  

 "نداشت.

 "رفت؟و الغ بیک چاور؟ او به کدام سو می"خلیل سلاان باز پرسید:  

 "تاختند.گروه او را خودم دیدم، به سمت سمرقند می"سرباز گفت:  

 "و چند تن همراهش بودند؟ "سلاان گفت: خلیلی  
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اند. اما آن بخشی بیشتر سپاهیان امیر تیمور بزرس با سرورم خلیل سلاان بیعت کرده"سرباز گفت:  

 "نمودند.از سواران که با الغ بیک رو به سمرقند نهادند هو کو نبودند و قشونی در خور می

 "پنداشتو.شمندتر از آن است که میاین پسرک هو"خلیلی سلاان لختی اندیشید و گفت:  

پانصييد دینار زر به این جوان بده، بابت  "بعد هو متوجه سييرباز شييد و خااب به یکی از حاضييران گفت: 

 "خدمتی که به ما کرد و ما را از ماوقع آگاهانید.

 مخاطبش کرنشی کرد و از خیمه خارش شد و سرباز سیستانی هو دنبالش کرد. 

بسييیار خوب، این خبر آرایش نیروها را تغییر  "امیرانش برگشييت و گفت: خلیل سييلاان به سييوی  

 "دهد. امیر بوروندوج، سخنتان را ادامه دهید.می

ساله  سردار جنگ دیده و چهل  شده بود،  شت از مردی که امیر بوروندوج نامیده  ای بود که دو انگ

ستش را در نبردی از دست داده بود و یکی از چشمانش در نب شده بود و رویش با دست را ردی دیگر کور 

کردم که آرایش بله، سييرورم، عرض می"ای چرمِ پرداخت شييده پوشييانده بود. امیر بوروندوج گفت: قاعه

نیروها در حال حاضر به این شکل هستند. سپاهیان ما که جناح راست قوای تیموری برای حمله به چین را 

اند تا برای به دسييت آوردن تاش و تاخت در رکاب شييما ادهدادند، همگی به امیر وفادارند و آمتشييکیل می

شهر اترار می سپاه در اطراف  شان میبجنگند. خبرهایی که از قلب  سد، ن سپاهیان آن بخش نیز به ر دهد که 

ای وجود ندارد. اما از سييوی دیگر، پیرمحمد خان، به سييروری عالی جناب راغبند و در مورد ایشييان نگرانی

شاهزاده خانمی از شمال گریخته و ب شد. چون  سو تاخته با عید نیست که برای کمک گرفتن از مغوالن بدان 

 "ایشان را در نکاح عقد خود دارد.

 "چاور؟ حسینام سلاان و پسر عمه"خلیل سلاان پرسید:  
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او رهبری جناح چپ قشييون را بر عهده داشييت.  "یکی دیگر از سييرداران، لب به سييخن گشييود:  

کند. اما ای در دست است که از تالش او برای اعالم جانشینی خودش حکایت مییختهخبرهای جسته و گر

ند و گروهی جانب پیرمحمد و بخشيييی نیز جانب ما را گرفتهگویا سيييربازانش با او مخالفت کرده اند. ا

شنیده میشایعه سمرقند میهایی  سمت  سوار به  صد  سلتازد تا بر خزانهشود مبنی بر این که او با  انتی ی 

 "دست یابد.

 "از عمویو خبری نشده است؟"خلیل سلاان گفت:  

شت و از کودکی هللسردار دیگری که خدای  سلاان بود، پاسخ داد حسین نام دا  و سرپرست خلیل 

اند. برید ما نیز برای خبر رسيياندن به دانیو که پیکی را برای آگاه کردن شيياهرخ خان گسييیل کردهمی"داد: 

ست. تردیدی نداریو که او به محض گرفتن پیام به کمکتان خواهد آمد.پدرتان به راه  شاهرخ  افتاده ا و البته 

 "میرزا هو برای یاری به الغ بیک درنگ نخواهد کرد.

گرفتاری بزرگی اسييت، عمویو مردی جنگ دیده اسييت و پدرم، ... "خلیل سييلاان زیر لب گفت:  

 "شد... و اما توقتمیش خان؟چقدر به نفعمان بادر کنارمان دانو بودنش نمی

سرداران گفت:   شد و پیامی از توقتمیش ایلچی او هفته"یکی از  ای پیش به اردوی امیر بزرس وارد 

خان آورد. گویا باز میان او و خانهای ایل طالیی به هو خورده باشد. برای همین هو او را از سرزمین روسیه 

ان پدربزرگتان شده بود. امیر تیمور در میان ناباوری همگان به اند و باز برای دریافت کمک دست به دامرانده

اش قول مسيياعدت داد. اما اجل مهلتش نداد و فرمانی در این مورد صييادر نکرد. به هر این دشييمن قدیمی

 "تر از آن است که بخواهد خاری برای ما باشد.صورت آشکار است که توقتمیش خان حاال حاالها ضعیف

کند. به ویژه شيياهرخ خار اصييلی از سييوی خاندان تیموری تهدیدمان می"گفت: خواجه نورالدین  

 "میرزا...
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تر به سمت سمرقند گویی تنها یک راه برای ما باقی است. باید هر چه سریع"امیر بوروندوج گفت:   

 برویو و به شييهر دسييت یابیو. من پیشيياپیش چند نفر را برای مذاکره با امیر ارغون که حاکو شييهر اسييت

 "کنو با ما راه بیایند.ای که با من دارند. فکر میام. نظر به دوستی قدیمیفرستاده

هایی بسیار بلند داشت، در بحث داخله کرد ی بارالس بود و سبیلسردار دیگری که از اشراف طایفه 

 "شود؟ وصیت امیر فقید آن بود که حمله ادامه یابد.ی حمله به چین چه میاما برنامه"و گفت: 

شاهرخ میرزا به تاش و "خدای داد گفت:   ست  ست. بعید نی شده ا ضاع دگرگون  آری، اما حاال او

 "ی شاهزادگان تیموری در خارند. باید حمله به چین را فراموش کرد.تخت دست یابد و در این حالت همه

سلاان آن   شد، مدتی ادامه یافت، تا آن که خلیل  را شکست: سکوتی که به دنبال این حرف برقرار 

آری، گرفتن سمرقند االن مهمترین اولویت ماست. قوای ما باید به سه بخش تقسیو شوند. میمنه را خدای "

برم. باید با بخشی داد رهبری خواهد کرد و میسره را امیر بوروندوج، من نیز نیروهای مرکز سپاه را پیش می

 "یو و به سمت سمرقند پیش برویو.از قوای جناح چپ و قلب قشون که با ما همراه هستند بپیوند

سایر مدعیان سلانت دست یافتیو، آیا مجازیو ایشان  "امیربوروندوج پرسید:   و در این میان اگر بر 

 "را از بین ببریو؟

نه، از شاهزادگان تیموری به کسی صدمه نزنید. تنها دستگیرشان کنید و به نزد "خلیل سلاان گفت:  

اند، اند و حشمت و جاهی در خور در دربار من به دست آوردهکه بخشوده شده من بیاوریدشان. وقتی ببینند

 "مایع خواهند شد.

 

ای که برای حمله به چین بسیج شده بود، در به این شکل بود که ارتش بزرس و دویست هزار نفره 

به سييمت چشييو بر هو زدنی از هو پاشييید. ارتش کوچکی که با الغ بیک همراه شييده بودند، هنگام حرکت 
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سو باز سمرقند پل سلاان از حرکت به آن  سر خود خراب کردند، و به همین دلیل هو خلیل  شت  ها را پ

سیحون عبور کرد و در مناقه سلاان از رود  ی آچیق فرکنت اردو زد. از آن ماند. با این وجود ارتش خلیل 

سوار جنگجو همراهی می صد  سین که با  سلاان ح شت دروازهسو،  شروی باز هاشد، در پ سمرقند از پی ی 

ماند. خواجه یوسف که جسد تیمور را به سمرقند برده بود، و امیر ارغون که در زمان حیات تیمور به عنوان 

ستند و گشودن آن را به تاجگذاری ولیعهد قانونی و حاکو این شهر انتخاب شده بود، دروازه ها بر روی او ب

س سلاان ح ساختند.  سته  سوی واب شت دروازهصدور حکو از  ها درنگ کرد، و چون ین برای مدتی در پ

 آیند، به همراه سوارانش آن مناقه را ترک کرد.خبردار شد که الغ بیک و سپاهش به آن سو می

ضان برابر بود، با همان   ستین روز ماه رم سفند که با نخ شاه ملک و الغ بیک، در ظهرگاه روز دوم ا

ها ز پیشروی باز داشته بود. امیر ارغون همچنان از باز کردن دروازهمانعی روبرو شدند که سلاان حسین را ا

خودداری کرد و حتی قبول نکرد که شیخ نورالدین به تنهایی وارد شهر شود. در نتیجه الغ بیک و سپاهیانش 

شاهرخ ماندند، که دو روز پیشی علیدر مناقه شت، اردو زدند و منتظر  شان قرار دا  آباد که در اطراف زراف

از مرس پدرش آگاه شييده بود و با لشييکری گران از هرات به آن سييو حرکت کرده بود. هنوز روزی از اردو 

سازی پل سلاان راهی برای باز سید خلیل  شته بود که خبر ر سر راهش زدن الغ بیک و همراهانش نگذ های 

ودند به قدری پرشيمار شيود. لشيکریانی که با او همراه بپیدا کرده و حاال با سيرعت به سيمرقند نزدیک می

نمود از این روی به تدبیر شيياه ملک قرار شييد اردوی الغ بیک به بودند که مقاومت در برابرشييان بیهوده می

 سمت بخارا حرکت کند، که حاکمش حمزه نام داشت و به دشمنی با خلیل سلاان معروف بود. 

به این ترتیب بود که اردوی الغ بیک در سيياعتی برچیده شييد و همگان با سييرعت به سييمت بخارا  

شهر  ستقبال قرار گرفتند. حمزه  سوی حمزه مورد ا سیدند و از  سفند ماه به بخارا ر تاختند. آنان روز چهارم ا

ه ملک و شييیخ را به ایشييان تسييلیو کرد و امیر شيياهرخ را وارث قانونی تاش و تخت تیموری دانسييت. شييا
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نورالدین هو شهر را میان خود تقسیو کردند و هریک با سربازان خویش در نیمی از شهر ساکن شدند. شاه 

 ی غربی بخارا ساکن شد. ی شرقی شهر را در اختیار خود گرفت و شیخ نورالدین در نیمهملک نیمه

 

یان کوچه  ید در م با سيييرعت میجمشييي بازار  تا قدم کند می دوید و هر از چند گاهیهای  کرد 

شان همواره مایههایش را که در پایش لق میگیوه سینش زدند، به پایش محکو کند. بازار کا شگفتی و تح ی 

ی هو از آن توانستند شانه به شانهی انباشته از کاال میبود. خیابان اصلی بازار، چندان پهن بود که چهار ارابه

خیابان سييياخته بودند، با نقش و نگارهایی چنان ظریف و زیبا  هایی که در دو سيييوی اینبگذرند، و دکان

کرد. در دوران حاکو قبلی شهر، خیابان بازار را سنگفرش آراسته شده بود که چشو هر رهگذری را خیره می

ی آلودههای گلآزرد و کفشآمد گل و شل روی زمین بازاریان را نمیکرده بودند و حاال دیگر وقتی باران می

شتری سوی خیابان بازار داالننمی کثیفها را ان درون دکانم شتند که کرد. در دو  شیده وجود دا سرپو هایی 

شد. کاشان در های تخصصی بازاریان و صنعتگران تقسیو میشاهرس بازار در دلشان ادامه داشت و به رسته

حمالت تیمور لنگ دور جریان حمالت تیمور گورکانی جان سيييالو به در برده بود و از آنجا که از مسيييیر 

مانده بود، کشيييتاری هو در آن انجام نگرفته بود. از این رو پناهندگانی که در جریان ویرانی ری و آمل و 

اصييفهان به آنجا کوچیده بودند، به زندگی آرامی دسييت یافته بودند و هنرها و صيينایع خود را در خدمت 

 داده بودند.  زیباتر کردن شهر و شکوفایی بازرگانی و صنعت آن قرار

اند و با صدای بلند شعرهایی شد شاعرانی را دید که بر جایگاه جارچی رفتهها، میبر سر چهارسوج 

ی همان بازار بودند و تنها برای ذوج آزمایی و خوانند. برخی از آنها از کسيييبهاند میرا که به تازگی گفته

ند، برخی دیگر هو بودند که هجوی در لفافه کردشييان چنین میهای ذهنیشييریک کردن دیگران در آفریده
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خواندند تا ای ظریف را با بیانی شیوا برای حظ رهگذران فرو میسرودند تا دشمنی را خوار کنند، یا نکتهمی

 مند شوند و پولی به جیب بزنند.اایای ایشان بهرهعاز 

سوج  شان تنها به چهار سیاری شعر در بازار کا صدایی از مغازهها محدود نبود. چرا که ب داران هو با 

شعرهایی را در دعوت مشتری به درون مغازه فروشان و خواندند و این جدای از دستی خویش میخوش 

حلوافروشانی بود که هریک برای صنف خاص خود شعری داشتند و تبلیغ کاالی خود را با آهنگی و آوازی 

شمش به دکان نجاری کوچمی شید در میان راه چ سر در مغازهگفتند. جم ستی آویخته کی افتاد که بر  اش پو

 بودند و بر آن با خط خوش نوشته بودند:

جارم و ز نوح نبی ارث می   فخرم همین بس است ز اصناف محترم ن

 برم

سلط و    ست کرد تا به کارگرانی که با ت س ساجان پا  شید طبق معمول، هنگام گذر از میان گذر ن جم

شغول بودند، بنگرد. به ویژه کار رنگرزان که پارچهمهارت به کار با دوک و چرخ نخ سی م ساجی ری ی تازه ن

ی خویش سييرودهایی را غلتاندند و در حین این کار بنا بر رسييوم حرفههای عظیو رنگ میشييده را در عدل

سته جمعی می ستهد شید بود. هر ر سله مراتب خاص خود را خواندند، محبوب جم سل صناف بازار  ای از ا

های آن حرفه حق آموزگاری کسييوت رریس هر صيينف اسييتادکاری بود که بر گردن بیشييتر پیش داشييتند و

ها و عالیمی ویژه داشييتند و هنگام کار سييرودهایی خاص داشييت. اعضييای هر صيينف در میان خود نشييانه

شان میمی شعرهایی را که مربوط  به کار شان میشد بر در دکانخواندند و  وت آویختند و گاه برای دعهای

 خواندند. شان آن شعرها را به آواز خوش در گذرها میرهگذران به خرید و بازدید از مغاز

اش را در آنجا بیابد، دوان دوان به سيييمت گذر داد گمشيييدهجمشيييید با وجود آن که احتمال نمی 

نقاشی چیره  ی استاد نقشگرِ رازی زد. استاد که رریس صنف قالی بافان بود،بافان رفت و سری به حجرهقالی
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ی زدند، از خامههای مشهور کاشان نقش میهای اسلیمی و خاایی را که بر قالیدست بود و بسیاری از طرح

قلو او تراوش کرده بود. او شيياگرد مشييهوری داشييت به نام خواجه محسيين کاشييانی که در زدن نقش ترنج 

شهرهای دیگر کارگاه بافندگی داشتند، شهرت داشت و مسافرانی که در هنر دستی داشتند بازرگانانی که در 

 بردند.خریدند و به شهر و دیار خویش تحفه میهایش را به قیمتی گزاف میطرح

جمشید، از در کارگاه بافندگی استاد رازی وارد شد و یکی از بچه شاگردان را دید که با سینی چای  

یش و موی بلند و سييپیدش بر همان جای رود. او را دنبال کرد و دید اسييتاد با ربه سييمت اتاج اسييتاد می

هایی رنگ و رو رفته جا خوش کرده و سييه نفر غریبه که از ظاهرشييان معلوم بود اش روی مخدههمیشييگی

 اند. بازرگانانی توانگر هستند، اطرافش را گرفته

شد، جمشید، که تازه مکتب را تمام کرده و به مدرسه گام نهاده بود و هنوز مردِ تمام محسوب نمی 

ی بحثی داغ وارد شده و نگران بود که مزاحو استاد ای به در زد. به نظرش رسید در میانهحضور تقه مبا شر

هایی را که از کارگاه دانست که در همان اتاج ساده، بازرگانانی نامدار رفت و آمد دارند و قالیشده باشد. می

 کنند. میآید، با قیمتی گزاف خرید و فروش استاد رازی بیرون می

به به، جمشييید جان، "اسييتاد رازی با دیدن جمشييید خندید و با صييدای بلند به او خوشييامد گفت:  

شنا کنو. سرم، بیا تو را با این آقایان آ ضران را برایش گفت، که چون برایش مهو  "خوش آمدی پ بعد نام حا

که مردی سیه چرده و الغر اندام بود نبود، آن را در خاطر نگاه نداشت. تنها یکی از آنها به نظرش جالب آمد 

ی هرمز است. این جزیره قاب تجارت ایران و هند بود و بازرگانان و معلوم شد از بازرگانان مشهور جزیره

 ای بلند داشتند. هرمزی آوازه

شان کرد و گفت:   ضران، رو به ای ستاد بعد از معرفی حا ستعدادترین این جوان را که می"ا بینید، با ا

شد در اندک زمانی کل ام که اگر در کارگاه من به کار مشغول میام. بارها گفتهست که تا به حال دیدهکسی ا
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سن و های قالی ایرانی را دگرگون میقالب نقش ساخت. گول اندام الغر و قد کوتاهش را نخورید. با همین 

ای سيياخته که اه سييادهسييال چند روش کارآمد برای نقش کردن عالیو تکراری پیدا کرده اسييت و دسييتگ

 "کنند.های خاایی از آن استفاده میشاگردان برای رونویسی از نقش

سی تعریف نمی  ستاد رازی، معموال از ک شت، ا شید گذا کرد.از این رو با توجه به احترامی که به جم

 کردند. مند نگاهش میهایی عالقهحاضران همه در موردش کنجکاو شدند و با نگاه

گیر و کو حرف بود، از این توجه زیادی کالفه شد و با سویی خجالتی و از سوی دیگر گوشه جمشید که از

صاری که کمی بر خورنده می شدم، دنبال پدرم می"نمود، گفت: اخت شید مزاحو  ستاد، ببخ شتو. میا دانید گ

 "کجا هستند؟

شت  شتر نگه دارد و در موردش بی شت او را بی ستاد رازی که انگار تمایل دا سری ا سخن بدهد،  رداد 

سن خان رفته برای معاینه"تکان داد و گفت:  ستش. گویا به آری، تا دقایقی پیش همین جا بود. نزد مح ی د

 "لرزد...گیری دستش میکند و موقع قلوتازگی دردی را در انگشتانش حس می

شید که می  سیار حرف میجم شد، ب شرایای که خوش خلق با ستاد رازی در  ست ا ، کرنش زنددان

 "شوم.پس من مرخب می "مختصری کرد و گفت:

و دوان دوان از کارگاه استاد خارش شد. تقریبا از همان وقتی که وارد کارگاه شده بود، خبر داشت که پدرش 

شت، نمی شی ندا ستاد رازی دل خو ست، و با وجود آن که از پرحرفی ا ست دارد هر از کجا ست چرا دو دان

خصييوص دیدن اسييتاد هنگامی که نقش اسييلیمی و خاایی را بر کاغذهای بزرس  چندگاهی او را ببیند. به

شرایط چنان با ظرافت و دقت قلو میبافان نقش میقالی ستاد در آن  سیار دیدنی بود. ا گرفت و با کاغذ زد، ب

 شد.ها به کاشان آمده بودند، شبیه میای که تازگیکرد که حرکاتش به رقاصان چینیو قلو بازی می



88 

 

زنِ قالی بود، در همان خان کاشييانی را بلد بود. از آنجا که او نیز نقش ی محسيينجمشييید راه خانه 

شاگردانش در همان نزدیکی شت و  سته دکانی دا شغول بودند. خانهرا شت کارگاهش ها به کار م ی او هو پ

 زیست. بود و با زن و دو پسر و دو خانه شاگردش در همان جا می

زد، دوان دوان به سيييمت آن خانه دوید و دج الباب اش در پایش لق میگیوهجمشيييید همچنان که 

گفتند پدرش یکی از سييربازان شيياگردان که نوجوانی زردپوسييت بود، در را باز کرد. میکرد. یکی از خانه

سرک را در ب شون چغتایی از آنجا رفته، پ شهر مقیو بوده و وقتی به همراه ق ه چغتایی بوده که برای مدتی در 

سن خان که مردی مهربان بود او را در کوچه ست. مح ها دیده بود و بزرگش کرده بود حال خود رها کرده ا

گذشت، به قلمزنی چیره دست تبدیل شده بود و گاه به خوبی و حاال که پسرک ده دوازده سالی از سنش می

 کشید. خان نقش ترنج بر گوی مسین میخود محسن

شید را می سرک جم شید از باغ خانه و گلهایی که در جلوی خانه شناخت، پ پس او را به درون راه داد. جم

خان در آن نشسته بودند. ظاهرا پدرش  کاشته بودند گذشت و به اتاج دل بازی وارد شد که پدرش با محسن

 کار معاینه را تمام کرده بود و حاال در حال گفت و گویی دوستانه با همشهری هنرمندش بود. 

 "شویيخوش آمدی پسرم، چقدر زود بزرس می"با دیدن جمشید لبخندی زد و گفت:  محسن خان

ست و گفت:  سرش نگری سر محمود، با نگاهی غرورآمیز به پ سعود پ شد "م سن ر شد در  هرچه با

 "است دیگر.

جمشید به کوتاهی جواب سالم محسن خان را داد و کمی این پا و آن پا کرد. مسعود طبیب پرسید: 

 "ای؟رم؟ خبری آوردهچه شده پس"

آری، مهمانی برایمان آمده، و مادر گفت پیدایتان کنو. گفت از دوستانتان در انجمن "جمشید گفت: 

 "است.
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 "از انجمن..."مسييعود و محسيين نگاه معناداری رد و بدل کردند. محسيين خان زیر لب تکرار کرد: 

 "خودت او را دیدی؟ چه شکل و شمایلی داشت؟ "و مسعود پرسید: 

شید گفت:  سپیدی دارد. اما رفتارش به جوان"جم سالخورده، که موی و ریش بلند  ست  ها مردی ا

 "ماند.می

 "چشمانی سبز دارد؟"محسن خان پرسید: 

 "شناسید؟آری. شما هو او را می"جمشید با تعجب گفت: 

     "است.خودش است. چقدر زود رسیده  "محسن و مسعود باز  به هو نگاه کردند. مسعود خان گفت: 

 "کنی خبر را آورده است؟فکر می"محسن پرسید: 

 "اگر تا به حال زنده مانده، حتما حامل خبر است. "مسعود خان طبیب گفت: 

شید که نمی  ست این دو دربارهجم سخن میدان سید: ی چه  پدر، چه چیز را "گویند، کنجکاوانه پر

 "این مهمان قرار بوده بیاورد؟

شناک به ر  سعود اندی شید و گفت: م ست ک ستی "یش بلندش د سیار مهو را، چیزی به را چیزی ب

 "ارزشمند را.

بعد هو برخاست و بدون آن که توضیح بیشتری بدهد، جمشید را جلو انداخت و بعد از خداحافظی کوتاهی 

اش هآمد، از میان بازار رنگارنگ و شلوغ به سمت خانبا بیشترین سرعتی که از طبیبی خوشنام و موقر بر می

 پیش رفت. 

 

خلیل سلاان با  اسب در طول اردوگاه حرکت کرد و با خوشنودی به انبوه سربازانش نگریست که  

خورد. دیگر کسی در صفوفی منظو بر اسبهای خویش ایستاده بودند و در نگاهشان عزم و اراده به چشو می
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خار شاهرخ میرزا که با لشکری تردید نداشت که تاش و تخت تیموری نصیب خلیل سلاان خواهد شد، و 

سمت هرات پیش می سرابی دور دست به نظر میگران از  سلاان، از خوشحالی آمد، همچون  سید. خلیل  ر

ست گرس را بر دوش انداخته بود.  شنلی از پو شیده بود و  سپید پو سراپا  سی  سبش بند نبود. لبا شت ا بر پ

بود، اما همان ریش کوتاهی را هو که داشيييت به هایش چندان انبوه نشيييده هرچند هنوز جوان بود و ریش

داد، به راسييتی شيياهی و حکومت خوبی آراسييته بود. حاال که بر پشييت اسييب سييپید تناورش جوالن می

 نمود. اش میبرازنده

خلیل سييلاان آن روز به دلیلی خاص شييادمان بود. نه بدان خاطر که سييپاهیان خویش را با بخش  

شيييان را به وی اعالم کرده بودند، و نه از آن رو که ش تیموری که وفاداریبزرگی از جناح چپ و قلب ارت

دید. بلکه از آن رو که آن روز صييبح عزیزترین کسييی که دیوارهای سييمرقند را در چند قدمی خویش می

سب پیش رفت و در کناره شت ا شت، به نزدش آمده بود. پس همان طور خرامان بر پ ی اردو، در آنجا که دا

 به رسو ترکان خفتان پوشیده و کنار مردان ایستاده بودند، رفت تا همسرش را ببیند. زنان حرم

شييد که با شيياد ملک آغا ازدواش کرده بود. زنش چنان زیبارو بود که خلیل سييلاان چند سييالی می 

ستاندرباره سروده و دا سیار  شعرهای ب سارش  سیاری از این ی رنگ و روی رخ ساخته بودند. ب سیار  های ب

شان کرده بود. شاد ملک آغا نیز به همان نسبت رها را خودِ خلیل سلاان سروده بود و در میان مردم بابشع

سلاان را دوست می سختی را برای وصلت با وی تحمل کرده بود. تیمور، خلیل  شت، و همه نوع رنج و  دا

ن خواستگاری کند و یکی داشت، در نظر داشت تا برای او از توقتمیش خاکه خلیل سلاان را بسیار دوست 

شاری کرده بود و  شادملک آغا پاف سر ازدواش با  سلاان بر  از دختران او را برایش به زنی بگیرد. اما خلیل 

وقتی مخالفت تیمور را دیده بود، در میان بهت و حیرت همگان، بی توجه به خشييو پدربزرس خونخوارش، 

اده بود. شيياد ملک آغا که در آن هنگام در قندهار سيياکن با او ازدواش کرده بود و برای مدتی از چشييو او افت
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ندیمه با چند تن از  به محض دریافت خبر مرس تیمور  به اردوی بود،  تا  تاده بود  به راه اف ها و محارمش 

شوهرش بپیوندد، و خلیل سلاان شادمان بود که زنش به موقع رسیده تا در جریان فتح قندهار شاهد ماجرا 

 باشد.

قراری نشسته بود و اندام کشیده و ظریفش را خفتانی چرمی در بر بر اسب جوان و بی شادملک آغا 

سلاان  سته بود. خلیل  شمشیری کوتاه را به کمر ب شت و  شنلی بلند از جنس پوست بر دوش دا گرفته بود. 

ر زنش ی نگینی دواش حکو کرده بود تا در گرماگرم نبرد همچون حلقهپنهانی به گروهی از سيييربازان نخبه

خواسييت این حمایتش را آشييکار کند، از ترس آن که مبادا را بگیرند و از او حفاظت کنند. با این وجود نمی

شهره شاد ملک آغا زنی دلیر و پردل و جرات بود و در کمانگیری  سرش از او برنجد.   سپاهیان بود.هم ی 

  

شادملک آغا داد و روی  صورتش تحویل  سلاان لبخندی به پهنای  ست تا برای  خلیل  رکاب برخا

شه صدا از گو سرو  سوار با  شروع نکرده بود که دید گروهی  سخنانی ایراد کند، اما هنوز  ای از سربازانش 

سویش پیش می سب میاردوگاه به  سوار بر ا شاپیش همه، خدای داد  سته و گردآلود آیند. پی سواران خ آمد. 

 د که زره درخشانی بر تن داشت.بودند و ظاهرا رهبرشان مردی قوی هیکل و نیرومند بو

ی اردو ماندند و خدای خلیل سلاان منتظر ماند تا این گروه نزدیک شوند. سواران در همان حاشیه 

داد و آن سوار زرهپوش نزد خلیل سلاان رفتند. خدای داد برای این روز بزرس خود را آراسته بود و زرهی 

شت که تکه ستانی میایش در زیر های نقرهکامل بر تن دا صدا به آفتاب زم سر و  شید. او به قدری پر  درخ

صحنه وارد شد که خلیل سلاان حتو کرد خبری خوب به همراه دارد و برای جلب توجه سربازان و سهیو 

شیده که زمانی  سرد و گرم چ سردار پیر و  ست. این  شان در این خبر این بازی را به راه انداخته ا کردن ای

 هایش شهرتی بزرس به دست آورده بود.ان بود، با سیاست بازی و مکر وحیلهی خلیل سلامعلو و هلل
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امیر به سالمت باشند، کسی از بخارا آمده و خبری "خدای داد در برابر اربابش کرنش کرد و گفت:  

 "تازه از الغ بیک و همراهانش به همراه آورده است.

الغ بیک بدانسو گریخته بود و بعید نبود خبر خلیل سلاان با شنیدن نام بخارا گوشهایش را تیز کرد.  

بایسييت با این همه سيير و صييدا جلوی گرفتن آنجا را برایش آورده باشييند. اما این خبر خوبی نبود و نمی

اش را از سيير سييربازان بازگو شييود. سييوار تنومند نیز در برابر او کرنش کرد و کالهخود شيياخدار چرمی

امیر به "های بلند و بورش از زیر آن بیرون زد. مرد با صدایی رسا گفت: های پیچ و تابدار موبرداشت. حلقه

شهر را به الغ بیک و امیر سالمت باد. من  ست و به تازگی  ستو، برادر حمزه بهادر، که حاکو بخارا ستو ه ر

ستبوس  سواران به د شماری از  سلاان با  ستن به اردوی ظفرنمونِ  ست. برای پیو سلیو کرده ا همراهانش ت

 "ام.آمده

شد، خوشش آمد، و آمدن برادر حاکو بلخ به خلیل سلاان از دیدن هیبت مردی که رستو نامیده می 

اردو را در این وقت به فال نیک گرفت. اما همچنان از این که خبر فتح بخارا به دسييت الغ بیک را به اطالع 

رسيتو خان. هنگام ورود ما به به اردوی ما خوش آمدی، "همگان رسيانده بودند، ناراحت بود. پس پرسيید: 

 "سمرقند همراهمان باش و ریاست فوش سواران خود را بر عهده داشته باشد.

سرورش   سخن گفتن  سلاان بود، در حین  ستو خان و رویش به خلیل  شتش به ر خدای داد که پ

سخن را بر زبان آوردمی سلاان این  شاره چیزی به او بگوید و وقتی خلیل  شید با ایماء و ا ، با ناامیدی کو

سلاان می سمان نگاه کرد. خلیل  شت و به آ ست از تالش بردا ست، اما به او توجهی د ست منظورش چی دان

کرد و نکرد. خدای داد و امیر بورونداج همیشيييه از این که او افراد نادم و پشيييیمان را به سيييرعت عفو می

شتهایی باال بر میمتحدان تازه را به مقام شکایت دا شید از او  ند و این کارش را از حزم و احتیاط به دور ک

 دیدند.می
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سرورم، پیامی نیز از برادرم "رستو با شنیدن حکو او سری فرود آورد و با همان صدای رسا گفت:  

ی خویش با امیر بزرس پشييیمان اسييت و اگر ام. پیامش آن اسييت که از خصييومت دیرینهحمزه بهادر آورده

خواهد شوراند و الغ بیک و همراهانش را از آنجا خواهد راند. چرا که در همین  اشاره فرمایید، مردم بخارا را

 "اند.چند روز سپاه وی به مردم تعدی بسیار کرده و امان مردم بخارا را بریده

سربازانش می  سلاان باالخره از این که خبری خوب به گوش  شد و در دل از خلیل  سند  سید خر ر

شکر کرد. آنگاه گف ست حمزه و "ت: خدای داد ت سمرقند تاش گذاری کنیو. آنگاه به درخوا ست باید در  نخ

 "امنیت رعایای خویش نیز خواهیو پرداخت.

ی جوانانه بعد بار دیگر به شييياد ملک آغا خندید و لبخند سيييربازانش را که از این اظهار عالقه 

دل و دماغ سخنرانی را از دست خوشنود شده بودند، نادیده گرفت. عاقبت بر رکاب اسبش ایستاد، اما دیگر 

شد به یاد بیاورد و  ضاع و احوال با شاهنامه را که فراخور او شعری از  ستجو کرد تا  داده بود، در ذهنش ج

شانش کرده بود. کمی در حافظه شاد ملک آغا پری شتاج  سپاهیان بخواند، اما نگاه م ستجو کرد و برای  اش ج

ستن  شت که با جریان پیو ضمونی گ شد. اما چیز در خوری به دنبال م شته با سب دا ستو به اردوگاهش تنا ر

نیافت. به جای آن، بیتی از حافظ شیرازی را به یاد آورد که مدتی پیش خود تضمینش کرده بود و با استقبال 

اش غلبه ای نزدیک بود شور جوانانه بر سیاست شاهزادگیاز آن غزلی برای شاد ملک آغا سروده بود. لحظه

را بخواند، اما با دیدن نگاه نگران خدای داد  "بر و می بر کف و معشيييوج به کام اسيييت... گل در"کند و 

سادگی گفت:  شتر تا نوروز باقی نیست. بیایید برویو تا بهار را "خودداری کرد و به  سه روز بی سربازان من، 

 "در پایتخت خویش بگذرانیو. پیش به سوی سمرقند...

 ت.و خود در جلوی همه به آن سو تاخ
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اندیشييیدند، اهالی سييمرقند در برابر  خلیل سييلاان مقاومتی به خرش ندادند. همان طور که همه می 

ها گشوده است و گروهی از بزرگان قوم با پیشکش وقتی سپاه بزرس او به شهر نزدیک شد، دید که دروازه

 قدم بگویند. ی تیمور لنگ خیرماند تا به نوهی فراوان در برابر دروازه گرد آمدهو تحفه

شتند، با دیدن خلیل سلاان پا پیش نهادند و  ارغون شاه و خواجه یوسف، که زمامداری شهر را در دست دا

سف که پیرمردی وفادار به خاندان تیموری بود،  شکش کردند. خواجه یو شی زربفت پی شهر را بر بال کلید 

ضد پیرمحمد نقشی مه شوراندن امیران بر  سانی بود که در  سلاان را از یکی از ک و را ایفا کرده بود و خلیل 

شانهتر میاش برای تاش و تخت تیموری الیقبرادرزاده شانه به  شد. مردم دید. او  شهر وارد  سرورش به  ی 

ی کشیدند، با دیدن کبکبه و دبدبههایشان سرک میی خانهها و پنجرهسمرقند که برای دیدن امیر جدید از بام

شد شنود  سلاان خو شادمانهخلیل  سلاان هو ند و با فریادهای  ستقبال کردند. خلیل  ی خویش از ورودش ا

ست بود، وقتی کلید گنجکه باده سرم ست آورد و انبوه دینارهای کپکی و خانهی پیروزی  ی تیموری را به د

تندیسييهای زر و سييیو را در زیرزمین کاخ امارت سييمرقند دید، چنان هیجان زده شييد که خراش سييه سييال 

 ند را به مردمش بخشید. سمرق

خلیل سلاان در نوروز همان سال، که دو سه روز بعد فرا رسید، در شهر تاش گذاری کرد و خود را  

جانشييین رسييمی تیمور گورکانی اعالم کرد. آنگاه به کاری جسييورانه دسييت زد که حتی تیمور هو از آن ابا 

ضای خاندان تیمور ستن لقب خان به یکی از اع شت. آن هو ب ی بود. بدان معنی که محمد جهانگیر فرزند دا

 محمد سلاان را با لقب خان بزرس مفتخر کرد. این حرکت او از چند جهت معنادار بود. 

ی چنگیز مبنای مشيييروعیت ی چنگیز به بعد، وابسيييتگی به خانوادهنخسيييت آن که از زمان حمله

هایی رسييياندند و حتی دودمانچنگیز میهای شييياهی در ایران بود. تمام ایلخانان نسيييب خود را به دودمان

کردند و او را مستقل مانند آل جالیر و چوپانیان نیز آلت دستی از نسل چنگیز را در قصر خود نگهداری می
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کنند. حتی تیمور هو این کردند که به نام او حکومت میساختند و وانمود میبه نام ایلخان یا خان مفتخر می

ستحق تاش و تخت میقاعده را نقض نکرد و خود  سبب آن که داماد خاندان چنگیز بود، م دید. او بعد را به 

دهد. خانمی مغولی، لقب گورکان را برای خود انتخاب کرد که به ترکی داماد معنا می از ازدواش با شيياهزاده

یش ی چنگیز را داشييت و برای ادعای حکومت خوالغ بیک نیز به همین شييکل ادعای پیوسييتگی با خانواده

مشروعیتی فراهو آورده بود. خلیل سلاان در این شرایط، لقب خان بزرس را که تا پیش از این تنها به ایلخان 

مغوالن تعلق داشت، به خویشاوند خویش داد و به این ترتیب خاندان تیموری و چنگیزی را هو رده دانست. 

اان بود که تا پیش از جوانمرس محمد جهانگیری که به این افتخار سيييربلند شيييده بود، فرزند محمد سيييل

سوب میشدنش، ولیعهد تیمور بود. او نوه سر تیمور ی تیمور مح شد و پدرش جهانگیر هو که بزرگترین پ

 شد.بود، قبل از فوت ولیعهد او محسوب می

هدف خلیل سيييلاان از برگزیدن کسيييی از خاندان جهانگیر آن بود که با ادعای پیر محمد که او هو فرزند 

 دانست، مقابله کند. ر بود و خود را به نب صریح تیمور ولیعهد او میجهانگی

شستن دست به بذل و   شت، پس از بر تخت ن سلاان که طبعی مهربان و نه چندان منضبط دا خلیل 

شش نهاد و در اندک مدتی آنقدر از خزانه سربازان بخ سرداران و  شاعران درباری و  ی هنگفت تیموری به 

شدند. مدتی کوتاهی بعد از این واقعه، دو خبر مردم خویش مال و منال ب سمرقند توانگر  شید که همه در  خ

 سمرقند را به خود مشغول داشت. 

شهر   شده بود و در  سپاهی گران به قلمرو ماوراءالنهر وارد  شاهرخ میرزا با  ست آن بود که  خبر نخ

اش را از قدرتی بود و قصد داشت برادرزادهآنده اردو زده بود. این بدان معنا بود که سمرقند را هدف گرفته 

عد از  به قول خود وفا کرده بود و ب ته بود، محروم کند. خبر دوم هو این بود که رسيييتو خان  یاف تازه  که 

بازگشتن به شهر بلخ، مردم شهر را شورانده و بیعت ایشان را با خلیل سلاان گرفته بود. بعد هو با قوایی به 
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صله با هو اختالف پیدا کرده بودند را وادار سمت بخارا رفته بود و م لکشاه و خواجه نورالدین که در این فا

 کرده بود تا شهر را ترک کنند. 

اش ناراضييی بود، به همراه برادرش ابراهیو و ی دو حامی اصييلیالغ بیک که خود از دعوا و مرافعه

شهر آنده تاخت، و  در آنجا به پد سمت  سرعت به  شاه ملک که رهبری خواجه نورالدین به  ست.  رش پیو

آمد و مانع رسييیدن یش میپی اصييلی سييپاه وفادار به الغ بیک را بر عهده داشييت، پشييتاپشييت الغ بیک بدنه

سیر کردن پسرعموی خویش دشمنانش به او می شد. خلیل سلاان که از پیوستن پدر و پسر بیمناک بود و ا

شمکش با عمویش میی برندهرا برگه شی کوچک اما مجهز او را دنبال کرد. دید، ای در ک خود به همراه ارت

که در کل شييمارشييان به هزار نفر  ندی رود جیحون، به شيياه ملک و سييپاهیانش برخورددر کرانه ین گروها

سید. اما در نقاهنمی سو، اردوی الغ بیک ر سته بودند. در آن  ضع گرفته بودند و راه را بر او ب سب مو ای منا

 رفت. شته بود و به پشتگرمی شاه ملک به سمت شهر آنده پیش میتازه از جیحون گذ

خلیل سيييلاان چندبار به قوای شييياه ملک حمله کرد و کوشيييید با تامیع و وعده و وعید او را به   

س سرداران هوادار خلیل  سرور خود وفادار ماند و مقاومت کرد.  شاه ملک به  سلیو وا دارد. اما  اان، که لت

شان با شاهرخ را هو رقو خواهد زد، با باخت در این کشمکش سرنوشت نهایی رویاروییدانستند برد یا می

شتافتند. رهبری این  سمت محل درگیری  سبز حرکت کردند و به  شهر  سمرقند و  سپاهی ده هزار نفره از 

شتند. هنوز شادمانی خلیل سلاان از خبر رسیدن ایشان د ر گروه را ارغون شاه و خواجه یوسف بر عهده دا

شاه ملک به آن سو می شده بود که خبر رسید شاهرخ نیز با قشونی بزرس برای یاری به  آید. دلش جایگیر ن

کرد. در همین الغ بیک و ابراهیو در شهر آنده به او پیوسته بودند و بنابراین دیگر خاری ایشان را تهدید نمی

سته سیدن میرانگرماگرم، د سر ر شاه که برادر بزرگتر بندی میان بازماندگان تیمور با  شد. میران شاه تکمیل 

سلاان بود، بر بخش سربازانی خشن از غرب های غربی ایران زمین فرمان میشاهرخ و پدر خلیل  راند و با 
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شييد. میرانشيياه به خاطر اختالل حواسييی که پس از افتادنش از اسييب گریبانگیرش به این هنگامه نزدیک می

 رفت.تخت تیموری باشد، اما حامی نیرومندی برای پسرش به شمار میتوانست مدعی تاش و شده بود، نمی

صو پیک  شاه به برادرش پیام به این ترتیب در میان اردوهای متخا شدند. میران سیار رد و بدل  هایی ب

فرستاد که از پیشروی بیشتر به سمت شرج خودداری کند، و شاهرخ نیز به همین شکل برای خلیل سلاان 

هایت بحث و رایزنی میان این دو برادر و پیغام داد که ب پذیرد و از خار وی برهد. در ن رتری عمویش را ب

پسرهایشان به نتیجه رسید، و صلحی در میان قشون چغتایی برقرار شد. بر مبنای این قرار و مدار، ماوراءالنهر 

شد خلیل شد. به این ترتیب قرار  شاهرخ واگذار  سان بزرس به  سلاان، و خرا سمرقند و  به خلیل  سلاان 

سالمندتر و در ایل بارالس بلندپایه شاهرخ از رقیبش  شند. اما از آنجا که  شته با تر بود، شاهرخ هرات را دا

شود، و خزانه شد لقب خان به او داده  سمرقند هو قرار  ش که–ی  شاهرخ ی از آن جزء اموبخ صی  شخ ال 

شود. دو بازمانده -بود سیو  ی تیمور با این قول و قرار از جنگ و خونریزی جلوگیری میان این دو رقیب تق

کردند و سپاهیان خویش را از وضع جنگی خارش کردند و هریک به قلمرو خویش بازگشتند. در این گیر و 

شمگی شاه ملک خ شده بود، ناغافل اردوی الغ بیک را ترک دار، خواجه نورالدین هو که از اختالفاتش با  ن 

ی جوان بود، مورد استقبال و بخشودگی کرد و به دربار خلیل سلاان پیوست و همان گونه که رسو امیرزاده

 قرار گرفت.

سر   سلانت قرار گرفت و حاال که بخارا و بلخ نیز در برابرش  سمرقند بر تخت  سلاان در  خلیل 

ی تیموری دسييت آورد و به شييادخواری و بذل و بخشييش فراوان از خزانه فرود آورده بودند، آسييایشييی به

ی شد و یکی از بندهای عهدنامهای که بخشی از آن اموال شخصی شاهرخ محسوب میدست یازید. خزانه

صييلحشييان آن بود که این اموال را به وی باز گرداند. با این وجود، خلیل سييلاان این خبرِ نگران کننده که 

زا ارتش خود را مرخب نکرده اسييت و همچنان به بسييیج قوا مشييغول اسييت را بهانه کرد و از شيياهرخ میر
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ای که داشييت، از احتیاط و اسييترداد خزانه خودداری کرد. خلیل سييلاان، با وجود دالوری و سييلحشييوری

 بهره بود. از این رو بر خالف اندرزهای خدای داد و ارغون شيياه، به عیش و عشييرت رویدوراندیشييی بی

گذراند، غافل از آن که شيياهرخ آورد و روزگار را در وصييال همسيير زیبایش به خوشييی و شييادکامی می

 هایی در سر دارد و در صدد است تا با بسیج نیرویی بزرس، قلمرو پدری را از چنگال او بیرون آورد.خیال

 

 

ود پدرش را به شييان رسييید، دوان دوان از پدرش جلو زد تا خبر وری خانهجمشييید وقتی به کوچه 

مسعود از درهشتی خانه گذشت و به بیرونی وارد شد، پیرمردی سپیدپوش  یمهمانشان بدهد. از این رو وقت

را در آنجا منتظر خود یافت. مرد گیسوان و ریشی دراز و سپد داشت و با این وجود چشمان درخشانش که 

نمود. مسعود با دیدن ریبی سرزنده و جوان میاز زیر ابروانی بلند و سپید به جهان خیره شده بود، به طرز غ

شما را "پیرمرد در برابرش با خاکساری تمام کرنش کرد و گفت:  شاد، شکر خدا که باز  ستاد فرخ  درود بر ا

 "بینو.زنده و سالو می

درود بر مسييعود خان پزشييک. پیر "درخشييید، گفت: پیرمرد که در چشييمان سييبزش نور غریبی می 

 "ای پسرميشده

س  سرای بیرونی راهنمایی کرد م شده بود، با احترام مهمانش را به  عود که با دیدن پیرمرد هیجان زده 

ست و گفت:  ش ستاد، نمی"و خود دوزانو در برابرش ن شحالو. هر از چندی خبر ا دانید چقدر از دیدنتان خو

 "اند.موریان شمع آجینتان کردهاند و یا به امر تیی جبال حرامیان به قتلتان رساندهرسید که در فالن قصبهمی

اند. هریک از اینها نزدیک بود رخ دهد. به هر حال، چندان پرت هو نگفته"پیرمرد خندید و گفت:  

 "هنوز اجل در پی ما روان است و ما دوان. تا کی به هو برسیو، معلوم نیست.
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هستید. اما با این وجود گفتند شما حامل خبری مهو برای ما استاد، یاران انجمن می"مسعود گفت:  

های زیادی در اطراف نامتان تنیده دانید که، افسييانههیچ کس از کو و کیف راسييتین ماجرا خبر نداشييت. می

 "گویند...تان میشده است و فراوان از کرامات و ماجراهای زندگی

اند و زندگی اینها همه از بیکاری است پسرم، وگرنه مردم هریک خود افسانه"استاد فرخ شاد گفت:  

 "خود ماجرایی است یگانه.هرکس 

ام سييهراب نیز داد، مردی ثقه بود. برادرزادهیکی از کسييانی که این چنین خبر می "مسييعود گفت:  

 "گفت.چنین می

شید و گفت:   سپیدش را در هو ک شاد ابروان  سهراب، چه جوانی بود که چه زود از "فرخ  آه، آری، 

های خالی اصفهان گذراندم. هنوز از زخو تیمور بهبود نیافته است و شمار سرابین ما رفت. فصل پیش را در 

 "هایش بیشتر است.گاهآن از نشیمن

ی راز را او از شما دریافت کرده بود؟ استاد، راست است که خزانه"مسعود با کمی احتیاط پرسید:  

" 

من به معتمدانی همچون  ای نبود کهآری، راسييت اسييت، و آن مهمترین گنجینه"فرخ شيياد گفت:  

 "سهراب سپردم.

سعود گفت:   شده"م شکال  ستاد، یاران انجمن ما در مورد مکان اختفای آن دچار ا سهراب جز ا اند. 

ستو، بخت چندانی برای  شای آن نی ست و چون من مجاز به اف ستاده ا شوار را برای ما نفر متنی نامفهوم و د

 "کمکو کنید؟ توانید در این موردواگشودن آن ندارم. می
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شاگرد حدس می"پیرمرد گفت:   سهراب را که به یاد داری، هوشمندترین  شد.  زدم که چنین کرده با

کردم راه رسیدن به راز را در لفافی ماهای عجیب و غریب و چیستانها. فکر میعی ممن بود و همواره شیفته

 "از معما فرو پوشیده باشد.

 "ید و جای خزانه را فاش کنید؟مان کنتوانید یاریمی"مسعود گفت:  

کنو. سهراب به دلیلی چنین سرپوشیده به مکان اختفای آن توانو، اما چنین نمیمی"فرخ شاد گفت:  

 "اشاره کرده است و از این رو خودتان باید این معما را بگشایید.

ن دور خواهد ی راز برای همیشه از دسترس همگااما اگر نتوانیو چه؟ آن وقت خزانه"مسعود گفت:  

 "خواهد.شد و این همان است که ظلمت خان می

شاد گفت:   ست که این تخته نردِ بی "فرخ  سرم، هرمزد و اهریمن هردو نیرومندند، و هیچ بعید نی پ

سر و ته را ظلمت خان ببرد. شما یا چنان زیرک و هوشمند خواهید بود تا معمای سهراب را بگشایید، و یا 

 "را از دست خواهید داد.بختِ نگهبانی از راز 

اما استاد، سهراب جز هفت بیت از شاهنامه برای ما به جا نگذاشته است که در این "مسعود گفت:  

سال هزاران بار آن را زیر و رو کرده شتهچند  سرنخی در آن گ شتو و دهها ام و به دنبال  صدها حدس دا ام. 

بکاوم و همواره تیرم به سيينگ خورده اسييت. ایران زمین بار از کاشييان خارش شييدم تا نقاطی دور افتاده را 

 "ای نیست که بتوانو از شما چشو امیدش را داشته باشو؟پهناور است و این ابیات اندک. هیچ راهنمایی

 "چرا پسرم، دو خبر هست که به کارت خواهد آمد. جمشید را صدا بزن."فرخ شاد خندید و گفت:  

ر برابر او حرف زدن چندان درست نیست. کودک است. مبادا با جمشید را؟ چرا؟ د"مسعود گفت:  

 "هایش درد دل کند و سخنانمان افشا گردد.همبازی
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شاد گفت:   شود و باید آنچه را که "فرخ  صدا بزن. معما را در نهایت او خواهد گ سرم، او را  نه، پ

 "گویو او نیز بشنود.می

ای زیر کشید و جمشید را دید که در گوشه مسعود شگفت زده از جای برخاست و به حیاط سرک 

کند. معلوم بود جمشييید هو از ای بر سيير دیوار نگاه میدرختان نشييسييته و دارد و با دقت به راه رفتن گربه

سرانجام گفتگوی وی با هیبت این مهمان ناخوانده تحت تاثیر قرار گرفته و همان دور و بر می پلکد تا ببیند 

 انجامد.پدرش به کجا می

 "جمشید جان، بیا اینجا بابا جان."مسعود او را صدا زد: 

جمشید بالفاصله بعد از شنیدن این صدا برخاست و به سمت او دوید. مسعود در حالی که دستش  

ی پسرش گذاشته بود، به داخل اتاج برگشت. پیر آزاد با مهربانی سر جمشید را نوازش کرد و را روی شانه

شید خانِ"گفت:  شان پیچیده، چنان که وقتی کوچک، آوازه به به، جم سن کو در کل کا ی نبوغت در همین 

سیدم، او را با کنیهاز بزازی سعود خان را پر شانی م ست ای ن شید خااب قرار داد. خوب، چاور ا ی ابوجم

 "اوضاع و احوالت؟

 و از شنیدن تعریف پیرمرد تقریبا زبانش بند آمد. "خوبو آقا...."جمشید گفت:  

شنیدنش برای "شاد گفت: فرخ   شید جان، من باید چیزی را به پدرت بگویو که  سیار خوب، جم ب

تو هو سودمند است. چون معمایی را بعدها خواهی شنید که دانستن این نکته به حل آن کمک خواهد کرد. 

  "ای؟برای شنیدن آن آماده

 "ام...آری، آماده" مسعود و جمشید با تعجب به هو نگاه کردند و جمشید به آرامی گفت: 
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خوب، پس درسييت گوش کن. همواره به یاد داشييته باش که گالب گیرانِ قمصيير "پیرمرد گفت:  

سازان میگالبگیری را دور نمی خوهای باقی مانده از گلبرس دهند تا از ریزند، بلکه آن را به گازران و رنگ 

 "هایشان استفاده شود.رنگیزه

شید با نگاه  سعود و جم ست و گفت: هایی م ستند. پیرمرد ناگهان برخا سش به هو نگری شته از پر انبا

 "بسیار خوب، دیر شده است و من باید بروم."

سعود گفت:   سایید. افتخاری بزرگتر از در "م سرا بیا ست؟ چند روزی در این  شتابی ا ستاد، چه  ا

 "خدمتتان بودن برای من نیست.

سعود خان، می"پیرمرد گفت:   شدهدانی که به مانم ستو. با خود نذر دارم تا بیمار ن ام در دن راغب نی

ضی نباش نذرم را به  سرایی خفتو. را سیدم در کاروان شهرتان ر شب پیاپی نخوابو و دوش که به  جایی دو 

 "تعارفی بشکنو.

هرچه میل اسييتاد باشييد. اما، شييما گفتید دو خبر برای من دارید. دومی را هنوز "مسييعود گفت:  

 "اید.نداده

فکر "ی مسعود گذاشت و با چشمان نافذش به او خیره شد و گفت: فرخ شاد دستش را روی شانه 

 "ام.کن فرزند، فکر کن، هر دو را رسانده

 

شیده  سرد و گرم چ سردار  شاور و  شید تا خدای داد که م سلاان بود، برای دیر زمانی کو ی خلیل 

از غرج شييدن در عیش و عشييرت باز دارد. اما خلیلی ی جوان را به خار شيياهرخ آگاه کند و او را امیرازده

صحبت و  سد به خدای داد را، پس حق  سوار بود، خدا را بنده نبود، چه ر سلاان که حاال دیگر بر خر مراد 

احترام معلو سابقش را نگه نداشت و در مجلسی او را تحقیر کرد. خدای داد که از این رفتار رنجیده بود، با 
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سال  گروهی از یارانش از ستان  سال، که با اواخر زم ضان همان  شد و در هفدهو رم  ۷۸۴سمرقند خارش 

شيد، شيورش کرد و در دژی در قالنجوج مسيتقر شيد و به تدریج شيهرهای خجند و خورشيیدی برابر می

 فرغانه را تسخیر کرد. اندک زمانی بعد، سردار دیگری به نام اهلل داد که بر دژ آشپارا در مرز مغولستان فرمان

راند و تابع خلیلی سييلاان بود، به خدای داد پیوسييت و دژ را به مغوالن تسييلیو کرد و به این ترتیب پای می

ای از او دریافت مغولها را هو به درگیری خودشييان باز کرد. اهلل داد، س از شييوریدن بر خلیلی سييلاان، نامه

 داد نخست این نامه را به خدای داد نشان کرد. اهللداد و به اطاعت دعوتش میکرد که به او وعده و وعید می

های داد و صداقت خود را به این ترتیب به او اثبات کرد. اما بر خالف انتظارش، خدای داد که از دیدن وعده

شنهادهای وسوسه کننده شد. بزرس و پی سبت به همدستش بدگمان  شده بود، بدتر ن سلاان نگران  ی خلیل 

س کرد در اتحاد با او خیری نیست، و از این رو به اردوی خلیلی سلاان رفت در نتیجه خیلی زود اهلل داد ح

 و به او ابراز اطاعت کرد. 

دید. اش را میاش به دشيييمنان قدیمیدر این بین، خلیلی سيييلاان به تدریج نتایج اعتماد نابخردانه 

سین  سلاان ح سرعموی دیگرش-چندگاهی قبل،  شت، اما  که بعد از مرس تیمور ادعای تاش و -پ تخت دا

بهره مانده بود، به سمرقند رفته بود و مایعِ خلیل سلاان شده کارش نگرفته بود و از پشتیبانی سپاهیانش بی

سپاهی را در بود. امیرزاده شید و  سرداری برک شده بود، او را به مقام  شادمان  ضیه  ی دالور هو که از این ق

سید که  شت. اندک زمانی بعد، خبر ر شهر بلخ را در اختیار  -ولیعهد قانونی تیمور –پیرمحمد اختیارش گذا

ی سييلانت دارد. در این میان مردم شييهر بلخ با خلیل سييلاان همراه بودند و به ویژه شييیخ گرفته و داعیه

شت، می شهر که عبداالول نام دا سالم  شید تاال سبت به برادرزادهکو ی خوش ا پیرمحمد را به ابراز اطاعت ن

کرد. با این وجود پیرمحمد زیر بار طالع ترش وادار کند و او را به کناره گیری از ادعای سييلانت ترغیب می

 رفت و همچنان خواستار دستیابی به حقوقی بود که تیمور برایش در نظر گرفته بود. نمی
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سلاان می سیل کند. در اینجا بود که باز این رو خلیلی  سپاهی را برای آرام کردن آن خاه گ ست  ای

اش دست به خاایی بزرس زد و سلاان حسین را به عنوان رهبر این سپاه برگزید. او اهلل داد و سردار قدیمی

سین همان طور که انتظار می سلاان ح سپاه  شاه را هو با این گروه همراه کرد.  شت ارغون  رفت، در اردیبه

سال دروازههما شاهرخ میرزا ن  سخیر کرد. پیرمحمد که باب نامه نگاری را با  شهر را ت شود و  های بلخ را گ

سین  سلاان ح ست  شهر را در د سد، ناگزیر گریخت و  سپاه کمکی او از راه بر شوده بود و منتظر بود تا  گ

تور داد تا در میدان شهر ی واقعی خود را نشان داد و دسباقی گذاشت. در اینجا بود که سلاان حسین چهره

تختی برایش برافرازند و سييپاهیانی که به او وفادار بودند موقعیتهای حسيياس را در دسييت بگیرند. بعد هو 

خواند، دستور داد ارغون شاه و اهلل داد مجلسی آراست و در حالی که بر تخت نشسته بود و خود را شاه می

ی سييلاان و هردو را گردن بزنند. این دو، که از تغییر رویه را که بازداشييت شييده بودند را به نزدش بیاورند

حسین در شگفت مانده بودند، وقتی جالد تنومند و نقابدار بلخ را دیدند که کنده و تبر سنگینش را در میدان 

ستراند، بر خود لرزیدند و چارهمی سلاان گ شد که  ست عفو و بخشش ندیدند. هرگز معلوم ن ای جز درخوا

سین به را سته بود. به هر ح شان آرا ساندن صحنه را تنها برای تر شته، یا این  شان را دا شتن ای صد ک ستی ق

ترین سوگندها قول دادند که مایع او باشند و با او بیعت کردند و صورت، نتیجه آن شد که این دو با سنگین

 به این ترتیب از مرس نجات یافتند. 

سپاهی ک  سین بعد از این برنامه، با  سوی سلاان ح شته بود، به  سلاان در اختیارش گذا ه خلیلی 

 سمرقند بازگشت تا ولینعمت خود را از میان بردارد و خود به تاش و تخت دست یابد. 

شده بود، به خود آمد و از بزم دل کند و لباس رزم  شفته  شکنی برآ سلاان که از این عهد سو، خلیلی  از آن 

ای ربازانش به استقبال سلاان حسین شتافت. او در مناقهپوشید و سپاهی گران آراست و خود پیشاپیش س

به نام جک دالق که در جنوب شهر اترار یا همان شهر سبز قرار داشت، اردو زد و در انتظار سپاه پسرعموی 
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خیانتکارش باقی ماند. در این میان ارغون شاه که در باطن دل با سرور خود داشت، از فرصتی بهره جست و 

، میان این دو نبردی روی داد که ۷۸۴ن حسین گریخت و به او پیوست. آنگاه در تیرماه سال از اردوی سلاا

سیار از خود نشان داد و بخش مهمی از سپاهیانش هو که در دل  در آن خلیل سلاان مانند همیشه دالوری ب

ین ترتیب خلیلی ی نبرد به او پیوسييتند. به ااز پیروی ارباب تازه و عهد شييکنشييان راضييی نبودند، در میانه

شهر آنده بود و  سرعموهای تیمور لنگ پناه برد که حاکو  ست خورد و به یکی از پ شک سختی  سلاان به 

سلیمان شاه نام داشت. شهر آنده، که گفتیو قبل از این اردوگاه شاهرخ هو بود، در نزدیکی بلخ قرار داشت، 

ن، پیرمحمد بار دیگر بر بلخ دست یافت و شد. در همین میاو سلیمان شاه هو از هواداران وی محسوب می

 کند، باروهای شهر را محکو ساخت. ی شاهرخ که گفته بود سپاهی را برای کمک به وی گسیل میبا وعده

شان شاه ملک بود، خیلی زود از راه رسیدند و سپاه خلیلی سلاان را سپاه کمکی شاهرخ که فرمانده 

سرشان نپریده بود را در نزدیکی رود جیحون شکست دادند. در  که هنوز مستی پیروزی بر سلاان حسین از

شود، سلاان حسین را به دید شهرش توسط قوای خلیلی سلاان تهدید میاین گیر و دار، سلیمان شاه که می

شهر آنده و  شاه ملک هو  شد.  سلیو  شاهرخ ت سین به  سلاان ح ضمین او،  همراه خود به هرات برد و با ت

شتند و در شاپورگان را گرفت  و دو تن از سرداران خلیلی ساان را که خواجه عیسی و خواجه خضر نام دا

 نبرد جیحون اسیر شده بودند، به عنوان تحفه به دربار شاهرخ فرستاد. 

با وجود خلیل سلاان بیدی نبود که از این بادها بترسد. او خیلی زود بار دیگر قوای خود را سازمان 

دسييت زد. او ابتدا به آنده و بلخ حمله کرد و سييپاهیان شيياهرخ را از آن مناقه ای بزرس داد و به ضييدجمله

شد، روبرو شد. جنگ راند. بعد هو در نزدیکی دریای خزر با شاه ملک که این بار با الغ بیک هو همراهی می

شد. اما از آنجا که قوا سلاان بر حریف چیره  سرعمو در گرفت و در آن خیلیل  ی الغ خونینی در میان دو پ

کردند، دو طرف برای مدت کوتاهی دسييت از جنگ کشييیدند و هدایایی در بیک هو به شييدت پایداری می
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ی سمرقند را بدهد. به میان دو خویشاوند رد و بدل شد و خلیلی سلاان قبول کرد که سهو شهرخ از خزانه

ای مالوب به هرات این ترتیب شيياه ملک و الغ بیک که از شييکسييتی بزرس نجات یافته بودند، با شييرای

 بازگشتند. 

ها خوشنود نبود. از سویی، او از سلاان حسین که مردی عهدشکن شاهرخ اما از نتایج این درگیری

و فرصت طلب بود، سخت نفرت داشت. از این رو، وقتی بر او دست یافت دستور داد تا مویش را بتراشند 

پر کنند. به این ترتیب سيييلاان حسيييین که مردی  اش را ظرفی بگیرند و درونش را از فلز مذابو دور کله

سد او را بر دروازه ستور داد تا ج شاهرخ د شکلی دردناک جهان را ترک کرد.  ی هرات آویزان ناکام بود، به 

سلیو  ضمین او ت سینِ نگون بخت با ت سلاان ح سیار رنجاند. چرا که  شاه را ب سلیمان  کنند و به این ترتیب 

 شده بود.

شاه البت سان برایش سلیمان  شاهرخ برای دلجویی از او، ماموریتی آ ه به زودی انتفام خود را گرفت. 

شید و او را با هدایا و ثروتی بزرس به سمت ایران غربی گسیل کرد تا ترتیب صلح و مالقاتی با برادرش  ترا

رد و او را میرانشاه و ابوبکر را بدهد. اما سلیمان شاه این ثصروت را غصب کرد و بر ضد اربابش شورش ک

به خاطر بردن آبرویش و ننگِ مهمان کسی شماتت کرد. شاهرخ که از این رفتار خشمگین شده بود، سپاهی 

سمرقند  سالو به در برد و به  شاه از این معرکه جان  سلیمان  سختی داد. اما خودِ  ست  شک ست و او را  آرا

بود، به سييرداری سييپاهی بزرس  ی بزرگوارگریخت و مایع خلیلی سييلاان شييد و چنان که رسييو امیرزاده

 گماشته شد. 

ی کافی در این میان خلیلی سلاان باز از پرداختن سهو شاهرخ از خزانه سر باز زد و در نتیجه بهانه

ستی که از رقیب  شک شتابد. در این هنگام پیرمحمد به دنبال  شاه ملک داد تا به یاری پیرمحمد ب ست  به د

موضع گرفته بود. شاه ملک که سرداری الیق و شجاع بود، به سرعت  خورده بود، در شهری به نام گوی تن
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سامانی داد، و این دو با یاری هو بخارا را فتح کردند. اما فرصت چندانی برای لذت بردن از  کار او را سر و 

شاه فرماندهی می سلیمان  سط  سلاان که تو شی بر شد، در مناقهاین پیروزی نیافتند. ارتش خلیل  ی قار

تاخت و از آنجا که شش تن از سرداران پیرمحمد خان به او خیانت کردند و به هواداران خلیل سلاان  ایشان

پیوستند، شکست سختی بر نیروهای پیرمحمد خان وارد کردند. پیر محمدِ واژگون بخت که هر بار در برابر 

شکست می سرعموی خویش  اد طول نکشید. چون اش زیخورد ، بار دیگر گریخت. اما این بار در به دریپ

شیرین کاری سلاان  سردارانش به نام پیرعلی تازی، برای این که جلوی خلیلی  شد، او را یکی از  ای کرده با

 به فتل رساند و به این ترتیب ماجرای تنها وارث قانونی تیمور را ختو کرد.

 

 "ها، صبر کنید جمشید هو بیاید.ها، بچهبچه"قباد گفت:  

سته  شش د سالهنفری بچهی پنج  شت  شهر باغای که در کوچههای هفت ه سبز اطراف  سر های 

ستادند. همه ست کردند و ای س شنیدن این حرف پا  شغول دویدن بودند، با  سن بودند و ده م شان تقریبا هو 

شان از بس دویده بودند گل  صورتهای سهای همه آلوده به گرد و غبار بود و  شتند. لبا شتر ندا سالی بی یازده 

نمود و قدش یک سييير و گردن بلندتر بود، اخته بود. یکی از آنها که یکی دو سيييالی از بقیه بزرگتر میاند

 "مگر جمشید چه شده؟"پرسید: 

 "دانو، توی باغ حاجی ساعد مانده. مالک، بگذار بروم ببینو چه شده؟نمی"قباد گفت:  

بابا ولش کن. البد باز "ت، گفت: هاسی بچهپسری که مالک نامیده شده بود و معلوم بود  سر دسته 

 "در هپروت فرو رفته.

هیچ هو ایناور نیست. جمشید خیلی هو هوشیارتر "هایی از ناراحتی در صدایش گفت: قباد با رگه 

 "از توست...
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 "کند.بیایید برویو ببینیو جمشید چه می"این حرف به مالک هو بر خورد:  

حاال "آن گذشييته بودند برگشييتند، در راه مالک به قباد گفت: همه با این حرف به سييمت باغی که تازه از 

 "بینی کی توی هپروت است و کی هوشیار...می

باغ حاجی ساعد پوشیده از درختان میوه بود و چون هنوز بارهای درختان را برداشت نکرده بودند،  

رفتند ولی اثری از  خورد. همه در باغ پیشی فراوانی روی درختان به چشيييو میگیالسيييهای تازه رسيييیده

 "جمشید، جمشید، کجایی؟"شد. قباد ایستاد و فریاد زد: جمشید دیده نمی

شغول  شت گیالس چید و م ست برد و یک م شت، د سخر آمیز بر لب دا مالک همان طور که پوزخندی تم

باالخره  کردند.های دیگر هو کو کو به پیروی از او نسيبت به قباد حالتی دشيمنانه پیدا میخوردن شيد. بچه

شه صدایش از همان نزدیکی بلند میصدایی از گو شید بود که  ست. این جم شد، اما هنوز ای از باغ برخا

 "قباد، بیا اینجا، اینجا هستو."خودش پیدا نبود. جمشید گفت: 

شید الی علفهای بلندی که آن بخش از باغ را قباد و به دنبالش بچه  صدا دویدند. جم سمت  های به 

 نگریست. د، گو شده بود و بی حرکت و با تمرکز کامل داشت به چیزی میپوشانده بو

 "دیدید گفتو؟ خشکش زده، حتما باز توی هپروت رفته..."مالک با دیدنش فریاد زد:  

هیس... ممکن اسييت بترسييد. آرام بیایید و اینجا را "جمشييید بی توجه به حرف او به آرامی گفت:  

 "نگاه کنید....

شدند تا چیزی را که این قدر نظر او را جلب کرده بود از ها و حتی بچه خود مالک هو با کنجکاوی نزدیک 

ی درختی معمولی چشو دوخته شد. به ظاهر جمشید به شاخهنزدیک ببینند. در نگاه اول هیچ چیز دیده نمی

ای پروانه بر شاخهی درشت بود. همه دور او جمع شدند و تازه آنچه را که مورد نظرش بود، دیدند. یک پیله

آمد. زمانی که آنها سر رسیدند، پروانه از پیله بیرون آمده بود و ای داشت از آن بیرون میآویزان بود و پروانه
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تابید و داد تا خشک شود. نور آفتاب از البالی برگها بر بالهای خیسش میداشت بالهایش را در هوا تکان می

ی ها هو شیفتهی بچهی دیدنی از رنگ و نور تبدیل کرده بود. بقیهرنگ گرفتن و صاف شدنشان را به نمایش

به، این "زیبایی این صحنه شده بودند. مالک که از این توجه عمومی به خشو آمده بود، با بی اعتنایی گفت: 

 "ام.که چیزی نیست. من توی کارگاه ابریشو پدرم کلی از اینها دیده

ام. اما به این ی ابریشيييو را من هو دیدهپروانه"د، گفت: جمشيييید بدون این که رویش را برگردان

 "قشنگی نیست.

 "تر است...گوید، مالک. این خیلی قشنگراست می"ها هو گفت: یکی دیگر از بچه   

هوا روی پیله کوبید. پیله دریده شيييد اما پروانه که هنوز بالهایش مالک چوبی پیدا کرد و آن را بی

 "کنی؟دیوانه، چکار می"افتاد. جمشید با خشو برخاست و گفت: خیس بود روی زمین 

 "اش چه شکلی است؟خواهو بدانو له شدههیچی می"مالک خندید: 

سبت به او ریز جثه به نظر  شید با این که ن شت تا پروانه را زیر پایش له کند. جم و باز پا پیش گذا

سید، او را هل داد. مالک عقب عقب رفت و پایش از پمی شاخهر ای گرفت و روی زمین افتاد.مالک شت به 

ها، پسييری قلدر به نام برخاسييت و به قصييد درگیری با جمشييید جلو رفت. اما وقتی دید یکی دیگر از بچه

بهرام، سر راهش قرار گرفت، قدم سست کرد. بهرام هو سن و سال جمشید بود، و یک سر و گردن از مالک 

بردند. های محله از او حسييياب میی بچهزیادی انباشيييته بود و همه کوتاهتر بود، اما در بدن کوچکش زور

  "ولش کن مالک."بهرام گفت: 

شت بقیه ها او را به عقب بکشند و این دو را از هو جدا کنند. جمشید با ی بچهمالک اخو کنان وا داد و گذا

  "کشند، نه؟ها را میتوی کارگاه پدرت هو پروانه"عصبانیت گفت: 



110 

 

شد، خیره ای که حاال روی زمین افتاده بود و بالهایش به تدریج برای پرواز آمده میگشت و به پروانهو باز بر

 شد.

 

شاهرخ  سان رفتند و به  سلاان خوردند، به خرا ستی که از خلیلی  شک شاه ملک، بعد از  الغ بیک و 

را با خود آورده بود تا در  ی مرغاب اردو زده بود و سييپاهی گرانپناه بردند. شيياهرخ در این زمان در مناقه

شنیدن خبرهای  شدند، از  شاه ملک وارد اردویش  شتابد. وقتی الغ بیک و  سرش ب صورت لزوم به یاری پ

 ناگوار خشمگین شد و برای حمله به خلیل سلاان به سربازانش دستور حرکت داد. 

شت و با این وجود دلیر شتر ندا سال بی سیار در میدان یدر این میان، الغ بیک که هنوز یازده  های ب

ها نبرد از خود نشييان داده بود، نزد پدرش رفت و به او خبر داد که پیروزی بر خلیل سييلاان به این سييادگی

ی شييش تن از سييرداران کند، نیسييت. الغ بیک به خصييوص به خاطر خیانت یکبارههو که فکرش را می

ی سييلاان در میان رعایایش با آنچه که نزد پیرمحمد دچار حیرت شييده بود و دریافته بود که محبوبیت خلیل

 شاهرخ و حتی خودش وجود دارد، قابل مقایسه نیست. 

داد، در اندیشه شاهرخ میرزا، با شنیدن توصیفی که الغ بیک از نفوذ کالم خلیل سلاان به دست می

یل سلاان فرو رفت. اما از لشکرکشی به سوی سمرقند منصرف نشد. در همان هنگام بود که خبر رسید خل

سپاهی در همان نزدیکی شود. در این میان، چند حادثه هو با  ست که جنگ مغلوبه  ها اردو زده، و نزدیک ا

صلح تمایل یابند. مهمتر از همه، آن بود  شد تا این دو رقیب از جنگ و خونریزی دست بردارند و به  باعث 

ی نبرد برای د و ممکن نبود و نتیجهکه قدرت هردو بسيييیار بود و چیرگی یکی بر دیگری بدون تلفات زیا

هردو نامعلوم بود. دیگر آن که خلیلی سيييلاان در این میان چند کار نمایان کرد که دل عمویش را نرم کرد. 

سنت  سلاان بر خالف  شده بودند. خلیل  سیر  شی اهل حرم پیرمحمد ا یکی از آنها، این بود که در نبرد قار
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شکست خورده سلانت را مورد تجاوز قرار میچغتایی که زنان مدعیان  سرانش را میی  شتند، با دادند و پ ک

 ایشان با احترام رفتار کرده بود و آسیبی به آنها نرسانده بود. 

ی این عوامل دست به دست هو دادند و پیکهایی برای ابراز دوستی در میان دو در نهایت، مجموعه

ه توافقی دست یافتند. با این وجود، از آنجا که سپاهی را اردو رفقت و آمد کردند و برادرزاده و عمو با هو ب

شمنی می سوی دیگر میبا خود همراه کرده بودند و به دنبال د شتند، و از  ستند با کاری نمادین پیوند گ خوا

دوسييتی میان خود را محکمتر کنند، ارتشييهایشييان را به هو ملحق کردند و برای سييرکوب سييرداری بخت 

واجه که به تازگی گردنکشييی کرده بود، به حرکت در آمدند. این سييید خواجه، یک برگشييته به نام سييید خ

یاغی معمولی بود که مدتی را در ارتشهای ین و آن مزدوری کرده بود و بعد چون چند بار بر سربازان محلی 

دی نبود که خراسانی پیروز شده بود، دور برداشته بود و ادعاهایی بزرس کرده بود. با این وجود اصال در ابعا

بخواهد برای خلیلی سييلاان یا شيياهرخ میرزا خاری محسييوب شييود. با این وجود، این یاغی از همه جا 

شد که زیر فرمان بی سپاه عظیمی روبرو  شورش نکرده بود که با  ستقالل و ابراز  ست ادعای ا خبر، هنوز در

تاخته بودند. سييید خواجه از آن  ی تیمور بودند و فقط به قصييد انجام کاری نمادین به سييویشفرزند و نوه

افرادی بود که در زمان و مکانی نامناسييب دسييت به عملی قمارگونه زده بود. به همین دلیل هو به شييدت 

 شکست خورد و خود و یارانش همه از میان رفتند. 

 

شیده بود و زمین می شلوارک فتوت پو سعود خان که  شد با دیدن م سید و وارد گود میمر شد، بو

ا به صييدا در آورد و به این ترتیب به او خوشييامد گفت. بعد هو با صييدای خوش خود ابیاتی از زنگش ر

 خواند، پی گرفت: شاهنامه را که می

 زره پیش او همچو قرطاس بود به تیری که پیکانش الماس بود
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 تن رستو و رخش جنگی بخست چو او از کمان تیر بگشاد شست

 او تیر رستو به کارنیامد بر همی تاخت برگردش اسفندیار

کردند وارد ی جوانمردانی که در زورخانه ورزش میمسعود خندان به او نگاهی انداخت و در حلقه

کرد، به او چشمکی زد و برای سفندیار که در وسط میدان ایستاده بود و با رِنگِ مرشد حرکت میاشد. کلو 

ها، که مجاز به ورود به بخش ی بچهک و بقیهشنا رفتن روی زمین کوس بست. جمشید و قباد و بهرام و مال

شیه سته مرکزی زورخانه نبودند، در حا ش ست کرده بودند، ن شویق کنندگان در شاچیان و ت ای که برای تما

ساله شده بودند بیشتر همسن و بودند و حرکت ورزشکاران را می شانزده  ستند. حاال که همگی پانزده  نگری

سفندیار را می"گفت: ها نمودند. یکی از بچهسال می شنا رفتنش را تمام کند و کلو ا شکی زودتر  بینید؟ کا

 "چرخ بزند.

هایی که در دسييت داشييت مشييهور بود و خیلی از مردم برای دیدن این حرکت چرخ زدن او با میل

وقتی پانزده سالو تمام شود من هو به زورخانه "زدند. جمشید گفت: اش گهگاه سری به زورخانه میدیدنی

 "گیرم.آیو و چرخ زدن را یاد میمی

  "توانی برای تماشا بیایی.توانی. حتی نمیآن موقع که دیگر نمی"مالک گفت: 

 "چرا نتواند؟"ها پرسید: یکی از بچه

شييود و باید به مدرسييه برود. اسييتادانمان در مدرسييه آن موقع دیگر مکتب تمام می"مالک گفت: 

 "کنند.اها نهی میهمیشه ما را از آمدن به این جور ج

روی؟ چاور مگر این جور جاها چه ایرادی دارد؟ تازه، مگر خودت مدرسييه نمی"جمشييید گفت: 

 "ای؟حاال اینجا آمده
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خواهی حکیو کند. تازه، تو مگر نمیام. اگر بفهمد فلکو میدور از چشيييو پدرم آمده"مالک گفت: 

 "روند.ها که به زورخانه نمیبشوی؟ حکیو

 "رود؟ یا خواجه عماد؟چرا نروند؟ مگر مسعود خان به زورخانه نمی "قباد گفت: 

 "کنند.مردم به حرف حکیمی که در زورخانه لخت شود و چرخ بزند گوش نمی"مالک گفت: 

شید گفت:  خوانند. پدرم هایش میی مریضکنند. حرف پدرم را همهبه حرف حکیو گوش می"جم

سيييازد. حاال چاور د زورخانه تعادل اخالط اربعه را برقرار میگویکند و میهمه را به ورزش تشيييویق می

ست که فقیهی رفتن به نماز  شد؟ مثل آن ا شته با ست خودش از ورزش کردن با جوانمردان عار دا ممکن ا

 "جماعت را دون شأن خود بداند.

که گفت آنها روند. پدرم میدسييت کو متکلمان و واعظان هیچ وقت به زورخانه نمی"مالک گفت: 

 "روند قرمای هستند.زورخانه می

 "کنی.خواهی شیخ شوی، برای آن است که زورخانه را بده میتو می"ها گفت: یکی از بچه

ی سخن را گسیختند تا به حرکات ورزشکاران ها رشتهدر این بین نوبت به میل گرفتن رسید و بچه

سایر حاضران در حلقه میل سفندیار و  سنگاه کنند. کلو ا نگین را به دست گرفتند و بعد از میل زدن به هایی 

کاری. مسييعود خان که حاال بیش از پنجاه سييال از سيينش نوبت پیش آمدند و شييروع کردند به شييیرین

ها را به هوا انداخت و آنها را از پشت و جلو با مهارت گرفت و با تشویق گذشت، پا پیش گذاشت و میلمی

ی میدان آمد و چرخ زدنش را شروع کرد. سر و میانه میل به دست به حضار روبرو شد. آنگاه کلو اسفندیار

چرخید که خودش صدای صلوات و احسنت از گوشه و کنار برخاست، و کلو اسفندیار چنان به سرعت می

 ای انسانی تبدیل شده بودند. و میلهایش به فرفره

 خواند:و در این میان مرشد همچنان می
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 همی گفت کای داور کردگار  شگفتی فرو ماند اسفندیار

 زمان و زمین را بیاراستی چنان آفریدی که خود خواستی

 زمین و زمان و مکان آفرید سپاس از خدایی که جان آفرید

 بر او آمد از من بدینسان شکست که بر من ندادش بر این رزم دست

 

ی آن که ورج نشيانهکرد. نخسيتین ی بخت خلیل سيلاان افول میدر این سيالها ، به تدریج سيتاره

سیه بودند،  ست، آن بود که خانهای اردوی طالیی که از بقایای ترکان و مغوالن مقیو در جنوب رو شته ا برگ

شييدند، بار دیگر آنقدر نیرومند شييدند که به قلمرو ایران زمین و از دیرباز رقیب تیمور خان محسييوب می

سلا شاهرخ و خلیلی  سالی که  ست اندازی کنند. در همان  شده بودند، آنها از د سان درگیر  ان با هو در خرا

شييمال حمله کردند و خوارزم را غارت کردند و تا نزدیک بخارا پیش آمدند. اما مثل همیشييه با پاتک قوای 

 ها و غنایمی که گرفته بودند به سرزمین خویش باز گشتند. بومی عقب نشینی کردند و با برده

ای ان میرانشييياه که مازندران را در اختیار داشيييت، حملهدو سيييال بعد، میرزا عمر، یکی از پسييير

ی الغ بیک روبرو شد و به قلمرو خود ماجراجویانه به خراسان را سازمان داد. اما در فصل بهار با ضد حمله

 بازگشت. به این ترتیب الغ بیکِ نوجوان کل خراسان را فتح کرد و قدرت خود را بر آن قلمرو تثبیت کرد. 

سو، خ شی از حملهاز آن  شفتگی نا سلاان که آ سوی دیگر لیلی  ی خانهای اردوی طالیی را دیده بود، از 

حمله کرد و خجند و شاهرخیه را فتح کرد. اما تاشکند در برابرش مفاومت کرد، هرچند در نهایت زیر فشار 

شیخ ی دیگری انجامید که رهبران آن خدای او به ضد حملهمحاصره و قحای از پای درآمد. حمله ی داد و 

نورالدین بودند. این دو به قوای او در نزدیکی شرانجان حمله کردند. اما هدفشان فتح سرزمینهای تازه نبود. 

در واقع ایشان بیشتر از سوی شاهرخ میرزا ماموریت داشتند تا خلیل سلاان را وادار کنند تا زنانِ حرم تیمور 
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تحویل دهد. دلیل اصرار شاهرخ در این مورد این بود که محیط را که در سمرقند باقی مانده بودند، به ایشان 

 سمرقند برای ایشان امن نبود.

ی کرد، دامنهدر این هنگام، شييياد ملک آغا که ابتدا بر قلب و روح خلیلی سيييلاان حکمروایی می 

ی کودکان هلل که-ها اقتدار خود را به کل زوایای سیاست سمرقند بسط داده بود. به اصرار او، یکی از کراچی

سرا بودند شت و به  -حرم شیده بودند. این زن باباتورموش نام دا ست امور اداری دربار برک سمت ریا را به 

اصرار این زن فریبا، خلیلی سلاان لقبِ دستور الممالک را به او اهدا کرده بود. شاد ملک آغا وقتی از تثبیت 

سویه حپای شد. در این هنگام های قدرتش در دربار اطمینان یافت، به ت شغول  سابقش م شمنان  ساب با د

شييماری زیاد از زنان و دختران و اهل حرم تیموری در سييمرقند بودند که بیشييترشييان هو به روال رایج در 

ای شد که به مسموم شدن و حرمسراها، با هو اختالف داشتند. شاد ملک آغا دست به کار سازماندهی توطئه

شهور تیمور مانند  شد. به این ترتیب از زنان بانفوذ تیمور، قتل زنان م سرای ملک خانو و توکل خانو منتهی 

تنها تومان آغا باقی مانده بود، که خدای داد هو رهاندن همان یک تن را به نمایندگی از شيياهرخ خواسييتار 

ومان آغا بود. در نهایت زیر فشار ارتشی که خدای داد به همراه داشت، خلیلی سلاان با ایشان کنار آمد و ت

 را به ایشان تحویل داد. 

صمیمی خلیلی   ست  شت و دو سا نام دا سمرقند که محمد پار صوفیان نامدار  در این میان، یکی از 

سلاان بود، به خرده گیری از زندگی سراسر عیاشی او پرداخت و به ویژه بر نفوذ شاد ملک آغا ایراد گرفت. 

ا تبعید کرد و به او ماموریت داد تا به میان صييحراگردان در نتیجه خلیلی سييلاان به شييکلی محترمانه او ر

سا با بردباری این ماموریت  سالم فرا بخواند. محمد پار شان را به آیین ا شمال ماوراء النهر برود و ای شی  وح

ی زیارت را پذیرفت. اما وقتی از قلمرو دوسيت سيابقش بیرون رفت، به قوای شياهرخ پیوسيت. او به بهانه
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شاهرخ قبور به بخار شهوری را برای مردم خواند، که در آن  سال بعد، در همان جا فرمان م ا رفت و در بهار 

 کرد.داد و به او اعالم جنگ میهای خلیلی سلاان را یک به یک شرح میعهدشکنی

به دنبال این ماجرا، خدای داد از شمال حمله کرد و شهر اوراتوپ را فتح کرد. بعد هو خود در شهر  

شاه و اهلل داد که همراه با چهار هزار تن زیر فرمان سبز یا ه سه هزار تن به ارغون  شد و با  ستقر  مان اترار م

جنگیدند، درگیر شد. اهلل داد و خدای داد گویا در این میان با هو تبانی کردند تا کار خلیلی خلیلی سلاان می

شمگیری که این سره کنند. از این رو با وجود دالوری چ شان امیرزاده سلاان را یک سرکش در این نبرد ن ی 

داد، در نهایت شييکسييت خورد و اسييیر شييد. خدای داد پس از این پیروزی نمایان، به سييمرقند رفت و به 

ای نوشييت و فتوحات خود را شييرح داد. قصييد او ان بود که با دریافت سييمتی در خور، مایع شيياهرخ نامه

سبی را برای خود به دست  ستقاللی ن شود و ا شرط شاهرخ  ستار آن بود که بی قید و  شاهرخ خوا آورد. اما 

 مایع وی شود و به این ترتیب آب این دو به یک جوی نرفت. 

دید نتوانسته موافقت و همراهی حریفی نیرومند مانند شاهرخ را جلب کند، به این خدای داد که می 

از این رو در حرکتی آشييتی نتیجه رسييید که شييوریدنش بر خلیل سييلاان از ابتدا خبای بزرس بوده اسييت. 

سلاان را نیز با احترام از بند رهاند و به همراه  سیرش بود را آزاد کرد و خلیل  شاد ملک آغا را که ا جویانه، 

او سيييمرقند را ترک کرد. به این ترتیب، باباتورموش و اهلل داد و ارغون شييياه که بقایای نیروهای وفادار به 

سمرق سلاان بودند قدرت را در  ست گرفتند. اما این یکه تازیخلیل  شاهرخ با ند به د شان دیری نپایید و 

قشونی نیرومند به سمرقند تاخت و چون شیخ االسالم عبداالول در نهان هوادارش بود، مردم را به تسلیو و 

سه تن را  شهر این  شاهرخ بعد از گرفتن  سلیو کردند.  شهر را به وی ت شان نیز  ترک مقاومت فرا خواند و ای

ها بت کرد و به ویژه باباتورموش را به انتقام خونهایی که در این میان ریخته بود، با سخت ترین شکنجهعقو

 به قتل رساند.  



117 

 

 

ی یارانی که در ورود جمشييید به مدرسييه، همزمان بود با بالغ شييدنش و پذیرفته شييدنش در حلقه

سربدار و مالمتی سانی گوناگون از  شت اطراف پدرش گرد آمده بودند و ک شان وجود دا . ندو حروفی در میان

جمشيید چند سيالی را نزد اسيتادان مدرسيه به خواندن فقه و حدیث گذراند و علوم معقول و منقول را نزد 

شييیخ ابوعباس بصييری و شييیخ فرید الدین یاسييوجی فرا گرفت که اولی در حفظ ظاهر دین عظیو تعصييب 

 د. اش بودوران کودکی ، همبازیپدر مالک داشت که دومی

ی مشهور خود را به خورشیدی، زمانی که تازه نوزده سالش تمام شده بود، نخستین رساله ۷۸5جمشید در 

 لو السماء نام داشت و به شرح فنون تنجیو اختصاص یافته بود.عربی نوشت، که سُ

هایی ضد و نقیض را در مدرسه برانگیخت. یک روز، که جمشید به نوشته شدن این رساله، واکنش 

شاگردان در حلقه سایر  سبتی از همراه  شیخ به منا ضور یافته بودند،  صری ح شیخ ابوالعباس ب ی تدریس 

اند و به ویژه از آن جمله باید از منجمان گذشييته همگان کافر و بت پرسييت بوده "منجمان یاد کرد و گفت: 

دانستند و چون از روی گردش برناباس بابلی و بخت النصر کلدانی یاد کرد که فن تنجیو و ستاره خوانی می

یافتند. همین فن بود که ایشييان را از یاد توانسييتند دید، همواره بر دشييمنانشييان ظفر میاختران آینده را می

خدای دور کرد و به سرکشی و طغیان بر انگیخت و به قعر آتش دوزخشان فرستاد. از این رو من همه را به 

صیه میکناره سی را ندیدم که ه و بلکه حرام میونو و ورود بدان را مکرکگیری از این علو کفار تو دانو که ک

ایست که الجمله رسالهام. فیاز این راه خیری برده باشد و کافر و از راه برگشته را در این طریقت بسیار دیده

ضای همین  شی نیافتو، جز آن که جمعیکی از اع ست و من در آن ارز شاء کرده ا شید ان ، غیاث الدین جم

سنده برای تفاخر به عربی شته بود که این تفاخر نیز از جوانی به گویا نوی سلیس نو سان  دانی خود آن را به ل

 "این سن ناپسند است.
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شیخ به خود می  سخنان  شنیدن  شید که با  شت، جم پیچید و در کل خلق و خویی تند و رک گو دا

 "جای ایراد یافتید؟ی این حقیر جناب شیخ، در کجای رساله"طاقت نیاورد و گفت: 

شت در میانه  چون "ی درس کسی حرفش را قاع کند، با لحنی تحقیرآمیز گفت: شیخ که عادت ندا

 "خیری در آن نبود نخواندمش...

 "اما جناب شیخ، پس از کجا دانستید که خیری در آن نیست؟"باز جمشید گفت:  

و اخترشماری یا کار کافرانی که  جوان، ستاره بینی"شد، گفت: شیخ بصری که کو کو خشمگین می 

خواهند سيير از کار خداوند درآورند، و یا به رماالن و متقلبانی منحصيير اسييت که جیب خالیق با ادعای می

 "ای؟ای که این رساله را نوشتهکنند. تو به کدام نهج رفتهنگری خالی میآینده

فهمیدند که هیچ فرمودند، میاگر جناب شييیخ زحمتِ خواندن مرقومه را تقبل می"جمشييید گفت:  

یک. این بنده به علمی بودن نجوم باور دارد، همان طور که علو االجرام و نور و طب و وظایف االعضييياء 

ست دیرینه و پاکیزه از خرافه که نه به کار آینده نگری می ست، نجوم نیز علمی ا آید و نه به کار دکان علو ا

 "داری...

 "آید؟ چه خیری در آن است؟ار میپس به چه ک"شیخ بصری گفت:  

شدن نگاه در چرخش افالک "جمشید گفت:   ست. و ژرف  خیرِ آن در فهو دنیاست و آنچه در آن ا

 "و زدودن غبار خرافه از دامن آمد و شد ستارگان.

 "ماند.نکند ایشان تو را از راه برده باشند؟جوان، سخنت به گفتار مغان می"شیخ بصری گفت:  

شید گفت:  سد که همپایه" جم شمندانی بودند از پدران ما، نه مرا ر شو و نه مغان نیز دان شان با ی ای

 "ایشان را که شاگردی چون من داشته باشند...
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شفت و غرید:   سخن بر آ شنیدن این  صری با  شو که  جوان، برخیز"شیخ ب و از مجلس من بیرون 

 "احترام کردن جادوگران اعصار گذشته در حضور من نشاید.

شال   ست و قلو و دوات خویش به  شمگین بود، برخا شتر خ شیخ و بلکه بی شید هو که مانند  و جم

 احترام کردن از مجلس شیخ بیرون زد.کمر زد و بی

 

شراف و بزرگان اماجرای درگیری جمشید و شیخ بصری در کاشان دهان به دهان گشت و به گوش  

ای به فارسی در شرح ساخت و استفاده از پدرش رسالهی شهر رسید. در همان گیر و دار، جمشید به اشاره

ی تشریح پرگار نام نهاد و برای آزمودن میزان ارش و پرگار و کاربرد آن در علو مثلثات نوشت و آن را رساله

اش قباد اش کرد. در این زمان خواهر زادهکاشان بود هدیهفارس و قرب خویش به اسکندر سلاان که حاکو 

لقب یافته بود، در دستگاه اسکندر سلاان وارد شده بود و از آنجا که خای خوش داشت، به که معین الدین 

 گذراند. شغل کاتبی در دیوان وی روزگار می

ساند و نظر  سلاان بر شرح پرگار را به خدمت  سب  صتی منا شد تا در فر ساه  معین الدین قباد وا

ای به پا ب نگران بود شیخ ابوالعباس بصری فتنهموافق او را نسبت به جمشید جلب کند، چرا که مسعود طبی

کند و جمشید را به کفر و زندقه متهو نماید. چرا که جمشید با آن خوی تند خویش در مجلس سایر شیوخ 

مدرسييه نیز از نظرات خود دفاع کرده بود و بسييیاری از مدرسييان که درشييتی این جوان نوزده سيياله را بر 

 لفت در آمده بودند.تابیدند، با او از در مخانمی

ی جمشید را آمد، رسالهقباد در یکی از مجالس عیش و عشرت اسکندر سلاان که کو هو پیش نمی

که خود با خای خوش استنساخ کرده بود، پیشکش کرد و به تعریض از استعداد و نبوغ دایی خویش سخن 

مچون بزرگمهر حکیو خردمند گفت. اسکندر سلاان که نیمه مست و سرخوش بود، از داشتن رعایایی که ه
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شاعری درباری فی ستند بر خود بالید و  شعری در مدح وی به و مثل بالمیوس رومی اهل دقایق ه البداهه 

سلاان میل کرد  سکندر  شید که ا شی پیش رفت و کار بدانجا ک سرود و همه چیز به خوبی وخو این دلیل 

 او را بنوازد. -ی ساده و کوچک هو بودمتن که –جمشید را ببیند تا بابت نگارش این رساله 

در روزی که قرار بود جمشييید بار یابد، مسييعود خان طبیب که خود عمری را زالو انداختن بر جان 

وش پسرش فرو خواند و به حاکمان  و فصد و جرح ایشان به سر آورده بود، باید و نبایدهای اصلی را به گ

ای به همان رنگ بر تن وی کرد و جمشید نوجوان را که سری پرسودا رسو فیلسوفان لباسی سپید و عمامه

 و دلی مغرور داشت به درگاه حاکو شهر روانه کرد.

بویه ساخته شده بود و به همین دلیل  لدربار اسکندر سلاان در کاخی قدیمی برپا بود که در عصر آ

شمس سیاری بر در و دیوارش دیده میههو  شد که به نام حضرت علی های تزیینی فراوان و نقوش تزیینی ب

 مزین بود. 

رفت، کمی در ابتدای کار دست و پای خود را گو کرد. جمشید، که برای بار نخست بود به دیدن حاکمی می

سیدند و هریک مژدگانی سر ر شان یک به یک  شید به فرا ستند که جم شان ای خوا سند اندرز پدر داد و خر

ساخت. آنگاه با راهنمایی ایشان که از وی خوشدل شده بودند، دریافت که اسکندر سلاان از چه چیزهایی 

شش می شنید، به دارد. آید و چه چیزهایی را بد میخو شی را از او  س ست وقتی پر مثال آموخت که بهتر ا

ماند تا داد و منتظر نمیی سييخن را ادامه میسييرعت پاسييخ ندهد، چون سييلاان گاهی وقتها خودش رشييته

 شديمخاطبش حرف بزند و در این شرایط از این که کسی وسط حرفش بپرد ناراحت می

جمشييید با این هول و وال به دربار سييلاان وارد شييد. زمانی که برای باریابی او تعیین کرده بودند،  

سلاان را در این شت  شید انتظار دا ش صبحگاهان بود و جم مردم بیابد. اما با  ول رتق و فتق امورغساعت م
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کمال حیرت دریافت که مجلس بزمی در حضييور وی برقرار اسييت و رامشييگران به زدن سيياز و کنیزکان به 

 رقب و طرب مشغولند و خودِ سلاان نیمه مست است. 

شانی،    شید کا شنید که ورود غیاث الدین جم صدای حاجب را  سلاان وقتی  سکندر  ضیدان ا ریا

کرد، بر تخت خود نیو خیز شد و با چشمانی تیره از بوی شراب به او خیره شد. جمشید جوان را اعالم می

به اقتضيييای غرور ذاتی ته بود، در برابرش کرنش کرد. هرچند  اش، پیش رفت و همان طور که تعلیو گرف

صر از آ شش ناقب و مخت سلاان چنان بی بکرن سکندر  ود که چندان متوجه این نکته حواس بدر آمد. اما ا

 نشد. 

ام در علو اسييارالب و خوب، خوب، جمشييید خان، شيينیده"اسييکندر با دیدنش خندید و گفت: 

سنی کمتر از آن داری که گمان می سرآمد اقرانی؟  شی؟ هان؟ مثلثات و جبر  ستی نابغه با شاید به را بردم... 

 "گویی؟خودت چه می

سلاان "ده بود، این بار با راحتی بیشتری سر فرود آورد و گفت: جمشید که از این استقبال جا خور 

 "خوانو و از سودای ادعای نبوغ بسیار دورم.به سالمت باد، شاگردی هستو که هنوز در مدرسه درس می

ات را خواندم و بسیار از آن خوشو آمد، فارسی را زیبا تعارف نکن پسر جان، رساله"اسکندر گفت:  

ام: شکوفه بر دل بستان چو شمع ای که گفتهگویو، نشنیدهی که، من هو به فارسی شعر میداننویسی. میمی

 "قامت دوست.... شکوفه بر دل بستان چو شمع قامت دوست...

سلاان در فراموش   سکندر  شید منتظر ماند، اما با دیدن حالت حاجبان و خواجگان دریافت که ا جم

سابقه سروده  شعاری که خود  صرع را تکرار کرد، تا آن که ای درکردن ا سکندر چند بار این م شان دارد. ا خ

شد و گفت:  صرف  صورت، تا آنجا که می"باالخره من غالم همت آنو که در کمند حیرت "گویو ...  به هر 

 "ای، مگر نه؟اوست... حتما این را شنیده
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 "بله حضرت سلاان، افسوس آن را به یاد ندارم."جمشید بر سبیل تعارف گفت:  

 "مهو نیست، مهو نیست، کار تو چیزی دیگر است."اسکندر گفت:  

ای زر را که در آن نهاده بودند، ای بزرگوارانه کرد و حاجبی با یک سینی زرین پیش آمد و بدرهبعد هو اشاره

 به وی عرضه کرد. جمشید با کمی تردید کیسه را برداشت. 

تلمذ نزد استادانی که خارش از کاشان کو نیستند،  پسر جان، این پول را بگیر و برای"اسکندر گفت: 

 "به سفری برو. بد نیست حال و هوایت کمی عوض شود.

ای ی سييرافرازی اسييت. اما مرا در این شييهر خانه و خانوادهتوجهات شيياهانه مایه"جمشييید گفت:  

 "هست که ...

ات به عربی دانو که رسالهگویو بکن. آنقدر عربی میپسر جان، آنچه که می"اسکندر سلاان گفت:  

 "را هو بفهمو.

کرد ی سلو السماء او را خوانده جا خورد. فکر نمیجمشید با شنیدن این که اسکندر سلاان رساله 

سلاانِ عیاش ماجرای درگیری سکندر  شت ا شد و به ویژه انتظار ندا سیده با سه تا به اینجا هو ر اش در مدر

هایش اش فرزندان و نوهدانست که تیمور با وجود خونخواریند میی دشوارش را خوانده باشد. هرچرساله

 آورد. کرد و آنان را علو دوست و ادب پرور بار میرا به خوبی تربیت می

سکندر که حیرتش را دید، خندید و گفت:   شاید روزی نامدار و نیرومند شوی، اما "ا جمشید خان، 

لو السماء از تو مقبول خاطرها نخواهد افتاد. هنوز زود است ای با اسو سهنوز نوجوانی بیش نیستی و رساله

اند کسانی که در این میدان که نردبان بر فلک بنهی. دشمنی اهل مدرسه را خوار مدار. بزرگتر از تو کو نبوده

ای که خواجه حافظ چه از پا در آیند. پول را بگیر و برای مدتی از قیل و قال مدرسيييه دور باش. نشييينیده

 "ید؟گومی
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یک چند نیز خدمت معشييوج  از قیل و قال مدرسه حالی دلو گرفت"خواند: لبخندزنان جمشید  

 "و می کنیوي

 

گفت. شیخ ابوالعباس بصری در مجلس وعظ خویش به پا خاسته بود و با حرارت و شور سخن می 

 ند.شنیدشماری بسیار از مردم کاشان بر او گرد آمده بودند و هیجان زده سخنانش را می

بینید که شعر آن شاعر مالمتی اند. مگر نمی... باطنیان و زنادقه شهر را در خود فرو برده"شیخ گفت: 

سی می سر هر مجل شادخوارانه بر  گویو. او را که جز مدح می و خوانند؟ همان حافظِ ملعون را میرا چنین 

البه و انابت مشغول است؟ مگر  معشوج کاری نداشت و چنانش که در خواب دیدم، اکنون در قعر جهنو به

بینید که کار از دین برگشييتگان قوت یافته و مسييلمانی از یادها رفته اسييت؟ گر مسييلمانی از این اسييت نمی

 "که...

ی جمعیت، کلو اسفندیار و شیخ بلخی در کنار هو زیر تاقی ایستاده بودند و سخنان شیخ در حاشیه

شید، را می سخن به اینجا ک شفته حواس که خودش هو از "شیخ بلخی خندید و گفت: شنیدند. وقتی  این آ

 "آورديی شیراز گواه میخواجه

 "حرفها سرِ حالش را بر باد داد. کارش را سبک مگیر شیخ، همین"کلو اسفندیار اما اندیشناک بود: 

خواسييتند نخسييت مزدکیان و خرمیان و سييپید جامگان بودند که می"خروشييید: شييیخ همچنان می

شان را برکند. بعد نوبت به اهل غلو رسید و قرمایان اسماعیلی که از ی دین را برکنند و خداوند ریشهریشه

بردند و کسييی را بر جان و مال و ناموسييش ایمنی نبود. بعد دو روزی الموت و جبال بر شييهرها هجوم می

 "شان، همه مرتد ...سربداران بودند و درویشان
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شنیدن این ح سفندیار با  شد: کلو ا شمگین  پیرمرد را بگو مگر نه این که مادر و مادر بزرس "رف خ

 "خودت را همین سربداران از چنگ مغوالن نجات دادند؟ حق ناشناسی هو حدی دارد...

شیعه"شیخ بلخی گفت:  شتر  شهر بی شعری را چه باک مدار، مردم این  صب ا سخنان این متع اند. 

کند و به مراسييمی مانند زین کردن اسييب امام زمان نیز احتیاطی کسييی خریدار اسييت؟ به خصييوص اگر بی

 "حييييييييييييييييمييييييييييييييييلييييييييييييييييه کيييييييييييييييينييييييييييييييييد.

شمندتر از آن بود که مخاطبانش را با تخائه  صری هو شیخ ب شان از خود متنفر اما  سو محبوب ی مرا

و حاال رنگارنگی زندقه بدانجا رسیده است که راوندیه و مالمتیه و حروفیه و غالت با هو "کند. پس گفت: 

اند تا دین و دنیا از ما بستانند. ای مردم، این جوانکی که در مدرسه از علو و دست به یکی کردهاند گرد آمده

سحر و جادو دفاع می ست و کفار و  ست که گفته بود بیماری امری طبیعی ا کند، فرزند همان طبیب دهری ا

  "اند....ل و طایفهدارو بیش از دعای خیر اهل مدرسه در بهبود امراض مفید است. اینان همه از یک ای

ست و  سر نگری شت  سفندیار به پ سفندیار به هو نگاهی معنادار انداختند. کلو ا شیخ بلخی و کلو ا

ای کرد. بهرام، که حاال جوانی تازه بالغ و رعنا شييده بود و یال و کوپالی به هو زده بود، پیش آمد و با اشيياره

اش شاد شد. دیری ل از داشتن چنین شاگردی در زورخانهاحترام ایستاد. کلو اسفندیار به او نگریست و در د

 سپرد.د و میدان را به او میداگذشت که بازوبند پهلوانی به وی مینمی

 "استاد، امری بود؟"بهرام گفت: 

سفندیار گفت:  سرم، زود به خانه"کلو ا شتاب و یاوهپ شک ب سعود خان پز های این مردک را به ی م

 "شاید بهتر باشد جمشید رازودتر روانه کنند... او اطالع بده.
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های رنگارنگ ی بامداد کبودِ کاشان را از پشت شیشهمسعود برخاست و به کنار پنجره رفت و منظره 

 "تو چیزی از این نامه فهمیدی؟"ارسی اتاج نگریست. بعد هو به سوی جمشید برگشت و پرسید: 

شید یک بار دیگر نامه را مرور کرد و  ست. "گفت:  جم شاهنامه ا شهایی از  ست. بخ پیامی غریب ا

 "گمان کنو به نبرد رستو و اسفندیار مربوط باشد.

چند بیت  آری، چنین اسييت. محل اختفای راز هرچه که باشييد، آن را  باید از این"مسييعود گفت:  

 "استخراش کرد.

شید خندید و گفت:   ست که آیند"جم شوارتر ا ستارگان در میاین که از کار رماالن نیز د یابند. ه به 

 "یقین دارید که نامه همین بوده و بخشی از آن از دست نرفته است؟

نان دارم. آورنده"مسيييعود گفت:   نان میآری، اطمی نامه مردی قابل اطمی نمود و گویا توسيييط ی 

مه را به دلیلی شد، اما گویا دشمنان به وی نرسیده بودند، گذشته از این ناسیاهپوشانِ  ظلمت خان دنبال می

شته ست نو سادگی کاغذ و بر پو ست به  ست نخورده ماندنش تاکید کنند. پو شاید به این دلیل که بر د اند. 

 "توان گرفت.شود و اگر هو بشود ردش را به سادگی میابریشو پاره نمی

 "آری، پوست دریده نشده است."های پوست را نگاه کرد و گفت: جمشید لبه 

 "اینها چیست؟"ای را که بر میز ریخته بود برداشت و گفت: سرخ و خشکیدهبعد هو گلبرگهای 

دانو قصيد سيهراب بهادر چه بوده، اما آنها را درون نامه نهاده بود و بعد مهر و نمی"مسيعود گفت:  

 "ای باشد.مومش کرده بود. شاید نشانه

چیزی جز چند گلبرس جمشيييید گلبرگها را زیر و رو کرد، چیزی بر آنها نوشيييته نشيييده بود و  

ربط به حرفهای پدر، پرسييشييی بی"کنجکاوانه پرسييید: ی عادی نبودند. به فکر فرو رفت، و بعد خشييکیده

 "پرد کیست؟این ظلمت خان که گهگاه نامش از دهان یاران انجمن بیرون میمان دارم، این قبلی
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ی راز بوده دنبال خزانه داند. کسييی اسييت که از دیرباز بههیچ کس به درسييتی نمی"مسييعود گفت:  

اند از این رو گمان اسييت و از بذل جان و مال در این مسييیر دریغ نکرده اسييت. پدران ما نیز از او یاد کرده

ای مخفی مانند گروه خراباتیان خودمان باشييد. به هر حال، این را کنیو یک فردِ تنها نباشييد. شيياید حلقهمی

ته و پول و ثروتی زیاد در اختیار دارد. شاید یکی از اشراف مغولی دانیو که دست پروردگانی از جان گذشمی

سلی که ما به  ستش در طول چند ن ست و کیا سیا ست که در بغداد منزل دارند.  شاید از بزرگانی ا شد، یا  با

ایو، همواره به یک میزان بوده است و از این رو شاید گروهی از افراد هو قسو باشند و نه وجودش پی برده

 "کنیو.دانیو به این نام خاابش مین یا یک خاندان. ما چون از او هیچ نمییک ت

سید:   شید پر ست و در پی خواهد خزانهاین ظلمت خان برای چه می "جم ی راز بیابد؟ آیا مانند ما

 "نگهبانی از آن است؟

نابود افسييوس که چنین نیسييت. این ظلمت خان تنها یک هدف دارد و آن هو "مسييعود اخو کرد:  

ست. او را نمیکردن خزانه سیو، اما رفتارش به خوارجی میی راز ا شمندان را میشنا شتند، یا ماند که دان ک

ایو، ی ما بودند. تا جایی که ما فهمیدهشستند و در پی محو فرهنگ دیرینهها را به آب میتازیانی که کتابخانه

ست آورده است. کسان و مردانش در همه جا هستند. ایرانی نیست، هرچند ثروت و قدرتش را در ایران به د

ست یابد، نابودش می شان را به کند، و حامالن راز را نیز هو. البته بعد از آن که میاگر به رازی د شد تا ای کو

 "ایو.افشای رازشان وادار کند. ما کسان زیادی را به این شکل از دست داده

 "این که خیلی وحشتناک است."جمشید گفت:  

سعود گفت:   شاید داد و قال این "م شند. هرچند  شناخته با شبختانه گویا ما را ن ست. اما خو آری، ه

 "شیخ کوته فکر توجهشان را به ما جلب کند.
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شید گفت:   سیار خوب، اما "جم شهر بروم، مگر نه؟ ب سرعت از این  ست که من باید به  از این رو

 "ه کدام سو حرکت کنو...باید نخست راز این نامه را بگشایو تا بدانو ب

سعود گفت:   ست و بیتِ آخر نامه وجود پیر آزاد می"م شاهنامه بیتهایی بین چند بیت نخ گفت در 

ای دارد. شيياید نکته در آنجا نهفته باشييد. من این بخشييها را اسييتخراش کردم و بارها خواندم، اما به نتیجه

 "نرسیدم.

قایقی وقت صرف کرد تا ابیات نوشته شده بر روی آن را بعد هو کاغذی را به دست جمشید داد. جمشید د

 بخواند:

 که سیمرغ را باز خوانو بر این  یکی چاره دارم من این را گزین"

 بماند به ما مرز و کشور به جای  که او باشدم زاین سپس رهنمای

 از اسفندیار آن یل بدپسند   وگرنه شود بوم ما پر گزند

 گزین زال آمد به باالی تند  چو گشتند هردو بر آن رای تند

 برفتند با او سه هشیار گرد  از ایوان سه مجمر پر آتش ببرد

 ز دیبا یکی پر به بیرون کشید   فسونگر چو بر تیغ باال رسید

 بر آتش از آن پرش لختی بسوخت  به مجمر یکی آتشی بر فروخت

 تو گفتی که روی هوا تیره گشت   چو یک پاس از تیره شب در گذشت

 ز سیمرغ دیدش هوا پر طراز   گه کرد زال آنگهی از فرازن

 درخشیدن آتش تیز دید  همانگه چو مرغ از هوا بنگرید

  ز افراز مرغ اندر آمد به گرد   نشسته برش زال با داغ و درد

 ستودش فراوان و بردش نماز   چو سیمرغ را دید زال از فراز
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 بر رخش جوی کردز خون جگر   به پیشش سه مجمر پر از بوی کرد

 که آمد نیازت بدینسال به دود  بدو گفت سیمرغ شاها چه بود

 که بر من رسید از بد بدنژاد  بدو گفت کاین بد به دشمن رساد

 ز تیمار او پای من بسته شد   تن رستو شیردل خسته شد

 بر آنگونه خسته ندیدست کس  از آن خستگی بیو جان است و بس

 ز پیکان چنان زار و پیچان شدست  شدستهمان رخش گویی که بیجان 

 نکوبد همی جز در کارزار   بیامد بر این کشور اسفندیار

 بن و باغ خواهد همی از درخت  نخواهد همی کشور و تاش و تخت

 مباش اندراین کار خسته روان   بدو گفت سیمرغ کای پهلوان

 همان سرافراز جهان بخش را  سزد گر نمایی به من رخش را

 که لختی به چاره برافراز یال   ی رستو فرستاد زالکسی سو

 بیارند پیشش هو اندر زمان   بفرمای تا رخش همچنان

 خود و رخش هردو به باال کشید  خبر چون به نزدیک رستو رسید

 همان مرغ روشن روان را بدید   چو رستو بدان تند باال رسید

 دردمندز دست که گشتی چنین    بدو گفت کای ژنده پیل بلند

 همی آتش افکندی اندر کنار   چرا رزم جستی ز اسفندیار

 چو اکنون نمودی به ما پاک چهر   بدو گفت زال ای خداوند مهر

 کجا خواهو اندر جان جای جست  گرایدون که رستو نگردد درست

 کنام پلنگان و شیران کنند   همه سیستان پاک ویران کنند
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 بر چه رانیو بر او سخن کنون  ی او ز بنشود کنده این تخمه

 بجست اندر او روی پیوستگی   نگه کرد مرغ اندر آن خستگی

 وز او هشت پیکان به بیرون کشید  به منقار از آن خستگی خون کشید

 هو اندر زمان گشت با هوش و فر   بر آن خستگیهاش مالید پر

 همی باش یک هفته دور از گزند   ها ببندبدو گفت این خستگی

 های تیربمال اندر او خستگی   من تو بگردان به شیریکی پر 

 بدو هو چنان کرد منقار راست  به آن هو نشان رخش را پیش خواست

 نبد ایچ پیکان دگر در تنش  برون کرد پیکان شش از گردنش

 بخندید شادان دل تاش بخش  همانگه خروشی برآورد رخش

 نتویی نامدار همه انجم   بدو گفت سیمرغ کای پیلتن

 که او هست رویین تن و نامدار   چرا رزم جستی ز اسفندیار

  

 "خوب، خواندیش؟ نظذت چیست؟"مسعود پرسید:  

شید    سش جایی دیگر بود، جم سش دیگر، این خزانه"گفت: که گویی حوا ی راز پدر جان، یک پر

 "کوشند؟چیست که همگان چنین در یافتنش می

سعود گفت:   ستش را بخواهی من نیز"م سهراب خود نمی را دانو. از یاران و عیارانِ انجمن ما تنها 

دارِ راز بود. با مردن او این خار وجود دارد که آن را برای همیشييه از دانسييت که نگهبان و خزانهاین را می

ست بدهیو. تنها چیزی که می ست که این خزانهد شاید دانیو، آن ا ست.  شتار ا سرار از جنس کتاب و نو ی ا

ای شایگان یا کند، یا سرنخی است که دستیابی به گنجینهکه حق گروهی را بر گروهی اثبات میسندی است 
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شا را می ست، چون همواره فنی کارگ صورت، متنی ا ست که  ناز آآموزاند. به هر  اگر ظلمت سخن رفته ا

شتنش از مکانهای مرطوب و  سوخت، و این که باید هنگام پنهان دا گذرهای آب خان آن را بیابد خواهدش 

  "دوری گزید.

شید گفت:   شاید در این مدت "جم شید.  سه روز را در مورد این نامه خواهو اندی سیار خوب، من  ب

 "معمایش را بگشایو. تا به حال نشده گشودن رمزی را بیش از این طول بدهو.

 

 

 

تیز به اطراف ی پیروز پارسی پا سست کردند و مسعود با نگاهی مسعود و جمشید در برابر در بقعه 

 نگریست. آنگاه وقتی مامئن شد کسی به دنبالشان نیست، از در وارد شد و جمشید هو او را دنبال کرد.

شت خود حمل می سوده را بر پ ساختمانی که گنبدی فر شد و آن نیز به  کرد. در به حیاطی کوچک منتهی 

جوقی معماری کاشيييانی روی آن را گنبد را خاندان بویه بر قبر فیروز زده بودند و بعدها در دوران سيييل

کردند یکی از انصييار شييناختند و گمان میکاشييیکاری کرده بود. مردم محلی آنجا را به نام مدفن ابولؤلؤ می

شتی متعصبی خفته بود که روزی غیرتش جنبید و  ست. بی خبر از آن که در اینجا زرت حضرت محمد بوده ا

 را با هفت زخو خنجر به قتل رسانده بود. -ی دومیفهخل–عمر 

درون بقعه خلوت بود. اصييوال این جا زیاد مورد توجه مردم محل نبود و در این سيياعت شييب هو  

 افتاد.کسی به  صرافتِ سر زدن به آنجا نمی

ای گرداگرد سيينگ قبر پیروز ه در حلقهجمشييید پشييت سيير پدرش وارد شييد و به اعضييای انجمن مخفی ک

 نشسته بودند، پیوست.



131 

 

سخن را آغاز کرد:  سعود  ست "م صری رفته ا شیخ ب شید و  سه میان جم یاران، همه از آنچه در مدر

آگاهید. خبری که شاید نداشته باشید آن است که اسکندر سلاان امروز به جمشید بار داد و پولی به او داد و 

 "دارتر باشد.پنداشتیو ریشهشان برای مدتی دور باشد. گویا ماجرا از آنچه ما مینصیحتش کرد که از کا

ی اصلی آن گفتند. شایعهآری، در بازار هو همه در این مورد سخن می"محسن خان کاشانی گفت: 

 "بود که پسر محسن خان طبیب از دین برگشته و از مدرسه گریخته...

 اباوری تکان دادند.شیخ بلخی و جمشید سرش را به عالمت ن

در "ی کاشييان گفت: عالمه نصييیر الدین خوارزمی که قاب شييیعیان شييهر بود و از مشييایخ نظامیه

ی مدرسه سخن بسیار است. شیخ بصری توانسته شیخ فرید الدین یاسوجی را هو با خود همراه کند تا همه

با من این رای زدند و من انکار  اسييتادان را وادار کنند تا جمشييید را بر سيير مجلس درس خود راه ندهند.

 "کردم. اما بعید نیست دیگران بپذیرند.

شود. گویا دشمنان ما در ماجرا تنها به درس و مشق جمشید مربوط نمی"استاد نقشگر رازی گفت: 

شهر این را علو عثمان کرده شریون  سخن از برقراری مجلس تفتیش و میان ق سعود لامه بزنند.  اند تا به م

 "اند این پدرِ جمشید است که به او ارتداد را القا کرده.از جمشید هو شده است، و گروهی گفتهاستنااج 

بینی ندارد گویو نجوم ربای به خرافات و آیندهارتداد کدام اسيييت؟ این که می"جمشيييید غرید: 

 "خرافات است؟

د، با ایشان سخن داننپسر جان، این خلق هنوز ستارگان را خدایان خود می"عالمه خوارزمی گفت: 

 "گفتن از بالمیوس و دانش مغانه چه سود؟

شناک گفت:  سعود اندی ست کنو این بهانهمن نیز گمان می"م شد برای حمله به گروه ما، بعید ا ای با

این شييیخ و هوادارانش ربای به ظلمت خان داشييته باشييند. اما به هر صييورت چه بدانند و چه ندانند، آلت 
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ی آن باشد که انجمن ما شناسایی شده است. چه راه حلی به نظرتان این حرفها نشانهاند. شاید دست او شده

 "رسد؟می

سفندیار گفت:  صری عذر بخواهد و او را تایید ساده"کلو ا شیخ ب شید از  ست که جم ترین راه آن ا

ت خان ربای کنو این بابا به ظلمکند و از حرف خود برگردد، بدان امید که فتنه بخوابد. من هو گمان نمی

تر از این حرفهاست و این داد و قال را اسباب کسب شهرت و جلب مرید کرده است. داشته باشد. ساده لوح

 "توان دلش را به دست آورد و ساکتش کرد.با سخنی چند می

شید گفت:   سخن ناخوش می"جم ستو، اما این را  ست هرچند تابع نظر جمع ه دارم. این بدان معنا

 "دیگر ننویسو و عقایدی دیگر نورزم. این آیا بر خالف اصول طریقت ما نیست؟ای که رساله

چرا پسييرم، این از مسييلک ما به دور اسييت. اما "پیر آزاد که تا این لحظه سييکوت کرده بود، گفت:  

 "چاره کدام است؟

شانی گفت:   سن کا شد؟ من "خواجه مح شته بد نبا ست پیش پایش گذا شاید راهی که این مردک م

شید را با قافلهمی شام و روم میتوانو جم شهر دور ای همراه کنو که به  شد مدتی از این  شاید بد نبا رود. 

 "باشد و تجربه بیندوزد.

  "آری، این هو راهی است."پیر آزاد گفت:  

 "ی یاران ما حامل رازی بزرس است.دانید که حلقهراهی دیگر هو هست. می"مسعود گفت: 

 "گویی؟ی راز میاز خزانه"شیخ بلخی گفت:  ناگهان همه به هیجان آمدند. 

ی راز را به اینجا و به اند تا ما خزانهآری، شيياید حوادث دسييت به دسييت هو داده"مسييعود گفت: 

 "کاشان بیاوریو.

 "چرا؟ مگر خاری متوجه آن است؟ اصفهان که امن و آرام است."پیر آزاد گفت: 
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سعود گفت:  سهراب بهادر از آنجا که از آیندهحتمال زیاد، خزانهبه ا"م ست.  صفهان نی ی ی راز در ا

های میان شييياهان فارس دل نگران بود، این گنج را به جایی دیگر فرسيييتاد. رمز این که پنهانگاه درگیری

ی راز کجاست هنوز گشوده نشده است. اما کسی که در هوشش شکی نیست، بدین کارگمارده شده خزانه

زنو محل دانو، حدس میت. با توجه به آنچه از زندگی سييهراب و شييهرهایی که در آن اقامت کرده میاسيي

 "ی ایران باشد، جایی که حاال چنین نیست.ترین نقاهاختفای آن در آن هنگام امنترین و دور افتاده

و کوچک کجا؟ لرسييتان؟ اما آنجا هو از عصيير جالیریان اتابکان لر بزرس "کلو اسييفندیار گفت: 

 "جنگیدند.می

 ". شاید طبرستان است.باشدلرستان کنو فکر نمینه،  ": ی خوارزمی گفتعالمه

هو به خاطر درگیری میان پادوسييبانیان و مرعشييیان وضييعیتی  اما طبرسييتان"کلو اسييفندیار گفت: 

 "مغشوش دارد.

شاره سعود با ا ستش نظر همه را به خود جلب کرد و گفت: م شاد را سالیانی پیش "ی د ستاد فرخ  ا

گذر به سرای این حقیر افتاد و لختی درنگ کرد و در آن فرصت دو خبر برایو آورد که شاید در یافتن مکان 

 "راز یاریمان کند.

ی یاران برانگیخت. همه به جز پیر آزاد که گویی از شييينیدن این حرف هیجان زیادی را در حلقه

شتند، ب شاد خبر دا ستاد فرخ  سیدند: آمدن  و رفتن ا شاد؟ او در "ه جنب و جوش افتادند و پر ستاد فرخ  ا

 "کاشان بوده است؟

آری، حدود ده سييال پیش بود و جمشييید هنوز کودکی بیش نبود. با این وجود دو "مسييعود گفت: 

نکته را برایو فاش کرد. نخست آن که معمای سهراب را جمشید خواهد گشود، و دوم آن که حرفی چیستان 

 "کنو منظورش اشاره به قمصر بود.می گونه زد که فکر
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ی راز زدم. آری، جایی عالی برای پنهان کردن خزانهبایست حدس میعجب، می"شیخ بلخی گفت: 

 "است.

ام. این گنج در جایی ی خاطر شييدهراسييتش را بخواهید در این مورد دچار دغدغه"مسييعود گفت: 

شاید در این زمانه لامه توان جمشید را با کسی همراه کرد و او د. از این رو میای به آن برسپنهان شده که 

 "فرستاد.قمصر ی راز به را برای آوردن خزانه

ی ذهنی ام که در فن محاسبهی شنیدهقمصربه رفتن بدان سو راغبو. چون از شیخی "جمشید گفت: 

 "سازد.نیکو مینیز استاد است و اصارالب 

مهتری و همراهی از جوانمردان بدان دیار خواهیو  پس چنین باشييد. جمشييید را با"مسييعود گفت: 

نگهبان آن خواهد بود تا به انجمن  ام و اگر خزانه را بیابد،ی سهراب بهادر را به او نشان دادهنامهفرستاد. من 

  "ما تحویل داده شود.

 

ا جمشييید کاغذهایی را که بر آنها چیزهایی بسييیار نوشييته شييده بود، در برابر پدرش گسييترد و ب 

 "خوب، فرزند، چه کردی؟ آیا رمز را گشودی؟"خوشحالی کنارش نشست. مسعود با خرسندی گفت: 

 ی اصلی را بنگر، هفت بیت است از شاهنامه:شاید، شاید جواب را یافته باشو. نامه"جمشید گفت:  

 وِرا دیده از تیرگی خیره شد  سپاسو ز یزدان که شب تیره شد"

 ندانو که چون جست خواهو رها   برستو من از چنگ این اژدها

 که فردا بگردانو از رخش پای  چو اندیشو اکنون جز این نیست رای

 به زابلستان گو بکن سرفشان   به جایی روم کو نیابد نشان

 دار سخن چون به پای آوری هوش  بدو گفت زال ای پسر گوش دار
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 مگر مرس را زآن در دیگر است  همه کارهای جهان را در است

 که سیمرغ را باز خوانو بر این  ی چاره دانو من این را گزینیک

 "بگویو همی با تو راز سپهر   بدو گفت سیمرغ کز راه مهر

ها چند بیت های معروفتر شيياهنامه را دیدم، همان طور که پیر آزاد گفته بود، بین بیت آخر و قبلیمن نسييخه

شی  ست بخ صلی دارد. نخ سیمرغ را میدیگر وجود دارد که چند بخش ا ست که در آن زال  خواند و با او ا

شرح میرایزنی می ستو را  سط ر سیمرغ تو ستو کند. بعد چگونگی درمان  سیمرغ از ر دهد، و در آخر هو 

سفندیار دست بردارد. بعد از بیت آخر، سیمرغ رازِ شیوهمی سفندیار با چوب خواهد تا از نبرد با ا ی کشتن ا

 کند. گزین را برای رستو فاش می

 "خوب، تمام اینها چه معنایی دارد؟"مسعود گفت:  

شید گفت:   ست. فکر میفکر می"جم شانه در نظر گرفته ا سهراب بهادر اینها را به عنوان ن کنو کنو 

 "منظور از اسفندیار، تیمور لنگ باشد.

سفندیار و دوستان سربدارش این را از تو "مسعود خندید و گفت:   نشنوند، چون مراقب باش کلو ا

 "خواهند رنجید.

چون اسيييفندیار در همین بیتها به خاطر "جمشيييید شيييوخی او را در نیافت و حرفش را ادامه داد:  

شماتت می شاورزی در آنجا  ستان و نابود کردن باغها و زمینهای ک سی شود و این دقیقا همان کاری ویرانی 

به خاطر ارتباطش با زرتشييت و شييکسييت  اسييت که اسييفندیار با مردم سييیسييتان کرد. در ضييمن اسييفندیار

صلح کند. تیمور لنگ هو چنین ناپذیری ستو اندرز داده که با او  سیمرغ به ر شده و  شته  اش خارناک پندا

سربازانش او را مردی زاهد و مقدس می شت و حافظ قرآن بود و  ستند. اگر بود، یعنی ادعای دینداری دا دان
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یز نخست با او همراه شدند و از در صلح وارد شدند. تا آن که خودش به یاد داشته باشید اعضای انجمن ما ن

 "و فرزندانش قدرناشناسی کردند و مردم سبزوار و سران سربدار و حروفیه را کشتند.

سعود به فکر فرو رفت و گفت:   شد. "م شیده با سهراب چنین اندی ست  ست. بعید نی تعبیری جالب ا

سر برده بود و دقیقا زمانی کشته شد که تیمور عهد شکسته بود و  چون مدت زمانی طوالنی با سربداران به

شتار می ست ناپذیر و رویین تن هو میمردم ایران زمین را ک شک سوی دیگر  سرم، هیچ بعید کرد. از  نمود. پ

 "ها را درست دریافته باشی.نیست نشانه

که خودش ذکر کرده،  رسيیو. سيهراب بهادر در هفت بیتی حاال به اصيل ماجرا می"جمشيید گفت:  

کند، این که به دلیل تیرگی شييب و لاف یزدان از چنگ اژدها گریخته، و این فقط به سييه نکته اشيياره می

شاره صی پیدا میا سیمرغ آن را ی زال که همواره راهی برای خال شود، و این که رازی وجود دارد که تنها 

سه نکته به خزانه شا تواند کرد. به گمانو  هر  ساف ست که ممکن بوده به دست دشمن بیفتدی ا  .رار مربوط ا

 "اما مشکل اینجاست که من رمزِ سیمرغ را در نیافتو.

 "شاید منظور همان حرفهایی است که سیمرغ به رستو زده و اندرزهایی که داده."مسعود گفت:  

ح با او کند و رسييتو را به صييلکنو. سييیمرغ تنها از اسييفندیار تعریف میفکر نمی"جمشييید گفت:  

کنو چون نامه را خااب به شما نوشته، به بخش دیگری از این روایت تاکید کند. راستش فکر میسفارش می

 "کند.ایست که سیمرغ زخمهای رستو و رخش را درمان میداشته و آن هو صحنه

شده را خواند و گفت:   ستخراش  شعار ا سعود بار دیگر ا شی جادویی را برای درمان  "م سیمرغ رو

گوید اگر دهد تا زخمها را ببندند، و میگیرد، دسييتور میبرد، با منقارش از زخمشييان خون مینها به کار میآ

 "آورد.پرش را به شیر آلوده کنند و بر زخمها بکشند، ترمیو خواهند شد. اما اینها چیزی را به یاد من نمی
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شید گفت:   سیمرغ از ب"جم شد.  شت، و از گردن شاید کلید ماجرا در جایی دیگر با ستو ه دن ر

کشييد. پیکان عالمتی اسييت که از دیرباز برای نشييان دادن جهت در راههای رخش شييش پیکان بیرون می

ستفاده می شاره به جهتی دارد و راهی را نشان کردهکویری و مسیرهای جنگلی از آن ا اند. شاید این پیکانها ا

 "دهد.می

ی ها جای خزانهتوان با این راهنماییآورم. چاور مینمیمن که از این رمزها سر در "مسعود گفت:  

 "راز را در سرزمین پهناوری مانند ایران زمین یافت؟

پدر جان، به نظر تو سهراب در دام مناقه از ایران زمین سر نخ ماجرا را پنهان کرده "جمشید گفت:  

ده فکر کند راز این شنید که باعث داتردید شما چیزی در مورد زندگی و ماجراهای زندگی وی میاست؟ بی

 "پیام را خواهید گشود.

تنها اطالعاتی که شيياید به درد این کار بیاید، آن اسييت که از کودکی با او بزرس "مسييعود گفت:  

 "دانو در چه شهرهایی اقامت کرده است.ام و میشده

 "گویید؟خوب، همین را برای من می"جمشید گفت:  

سعود گفت:   سهرا"م اش به های ری به دنیا آمدیو. او با پدرش و خانوادهب در یکی از محلهمن و 

شدند. آنگاه خودش به طبرستان رفت و در همانجا  سربدار  سبزوار کوچیدند و خودش و پدرش از بزرگان 

کرد و من یکی دو بار در آن زمان به دیدنش رفتو. زن گرفت و خانواده تشکیل داد. سالها در آمل زندگی می

ستان نگهبان خزانهتقر ست. بعد از آن، مدتی نزد من به یبا یقین دارم که در زمان اقامتش در طبر ی راز بوده ا

کاشان آمد و در ارتقای موقعیت من در انجمن یاران نقشی بزرس ایفا کرد و خیلی زود به اصفهان کوچ کرد 

شارهو باقی عمر را در آنجا گذراند. اما هرگز به سیستان و زابلستان نرف های شعر به این دو ت و از این رو ا

ی راز را جایی در طبرسييتان پنهان کرده کنو او خزانهمناقه به نظرم برای رد گو کردن هسييتند. من فکر می
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، یا حتی در همین اطراف، در کاشان. راستش حدسی که در مورد حرف استاد فرخ شادان دارم روز به است

شاره کرد. این که سهراب بهادر می رسد. فکرتر میروز به نظرم محکو کنو او البه الی حرفهایش به قمصر ا

ای به همین شهر باشد. گالبهای قمصر در اصفهان هو به قدر کافی تواند اشارهاش گل گذاشته هو میدر نامه

 "شهرت دارند.

خواهیو  رفت. شاید اندیشیدن در راه به گشودن  قمصربسیار خوب، پس به سوی "جمشید گفت:  

 "این معما کمک کند.

سعود گفت:   شک مغزان فتنه"م سفر ببند. پیش از آن که این خ ای در خیر پیش، و هرچه زودتر بار 

 "کارت کنند.

  

سپیده  شان که از بامداد فردا، پیش از آن که  شید و قباد و یکی از جوانمردان کا صبح بدمد، جم ی 

سفندیار بود و پهلوان کیا نامیده مییار ستند و هنوز آفتاب بر حیاط خانهان کلو ا سفر ب شانی شد، بار  های کا

نریخته بود که چند فرسنگ از شهر دور شده بودند. پهلوان کیا، از اهالی طبرستان بود و هو سن  و سال کلو 

سبت کوچک اندام، اما چ سعود خان بود. مردی بود به ن سفندیار و م سور که جای زخمی قدیمی ا االک و ج

ی ها دیده بود. زادگاه او روسييتایی در مناقهاش مانده بود و سييرد و گرم روزگار را چشييیده و جنگبر چانه

رویان بود و چون در آن سييامان بالیده و بزرس شييده بود، شييهرها و مردم شييمال ایران زمین را به خوبی 

سالم در آن شناخت و راه و چاهِ کنار آمدن با حاکمی سنت پیش از ا مان محلی و دودمانهایی را که هنوز به 

شوند این گروه کوچک احتمال میراندند، بلد بود. دیار فرمان می سرنخی نیابند و ناچار  صر  دادند که در قم

راه خود را به سيييوی طبرسيييتان و رویان ادامه دهند، و از این رو الزم بود که کسيييی از اهالی آن مناقه 

 ن باشد. همراهشا
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ی اشييعار شيياهنامه را و این که مسييیر کرد، مسييئلهدر راه، جمشييید تا حدی که رازداری اقتضييا می

سفرانش در میان نهاد. در ظاهر، آنان کاروانی کوچک  شود را با هم شان باید بر مبنای این ابیات تعیین  سفر

گرگان برسيييانند تا از آنجا به قمصييير و بعد از آنجا اش را به بودند که قرار بود جمشيييید و خواهر زاده

سارالب ضمن قرار بود در ا سلاان خریداری کنند. در  سکندر  شمندان دربار ا صرهایی برای دان مدتی  قم

اش برای علو آموزی نزد ریاضييیدانی به نام خواجه نجو الدین درنگ کند. این مرد ریاضييیدانی بود که آوازه

که یاران انجمنی که جمشید بدان وابسته بود اکثر اندیشمندان در بسیاری از شهرها پیچیده بود. با وجود آن 

ی نامی و نشانی قمصری شناختند، از این خواجهو هنرمندان مشهور ایرانی را به شکلی از دور یا نزدیک می

 ند. قرار بود جمشید و قباد عالوه بر علو آموزی نزد وی، زمینه را نیز براینبود نداشتند و هیچ یک با او آشنا

دعوت وی به انجمن خویش بسنجند و نتیجه را به پیشوایان جمع گزارش کنند. خرید اسارالب و آموختن 

شید میمثلثات البته بهانه صل ماجرا آن بود که جم سفر، کلید ای بیش نبود و ا سیر و  ست در جریان این  بای

سرار را معمایی را که  پسرعمویش سهراب طرح کرده بود، بیابد و خزانه که هیچ کدام چیزی از ماهیتش ی ا

 دانستند، به کاشان منتقل کند.نمی

را در پیش گرفت و رنج راه با همفکری این سييه تن در مورد اشييعار  قمصييراین گروه کوچک، راه  

اند و به دید دو جوان همراهش از حل مسئله ناامید شدهشد. هرگاه پهلوان کیا میرمزآلود شاهنامه سبک می

گرفت و از خاطرات و داستانهای زندگی خویش برایشان ی سخن را به دست میند، رشتهابن بست رسیده

باز جرقهتعریف می تا آن که  بازار بحث و کرد،  بار دیگر  بدرخشيييد و  ی فکری در ذهن یکی از این دو 

 کنکاش در باب مفهوم معما از سر گرفته شود.

سخنان پهلوان کیا بر می  همی از دوران جوانی خود را در مسلک عیاران آمد، او بخش مآناور که از 

سیل طی طریق کرده بود و در مناقه سو گ سو و آن  سوی خلیفه به این  ی رویان و ری به کاروانهایی که از 
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شبیخون زده بود. او با وجود آن که از آن روزگار همچون دورانی دوردست و گذشتهمی ی بازنگشتنی شد، 

الج و مرام عیاران پایبند بود. پهلوان کیا هنگامی که تازه بیسييت سييالش شييده کرد، اما همچنان به اخیاد می

کردند، ی پهلوانان و فتیانی که در دولت سيييربدار خدمت میبود، به دامغان سيييفر کرده بود، چرا که آوازه

و اش کرده بود. او نیز مانند سيهراب مدتی طوالنی را در خدمت امیران سيربدار به سير آورده بود وسيوسيه

آمد، زمانی کوتاه را در مالزمت یکی از شييیوخ مالمتیه گذرانده بود و همچون او چنان که از عقایدش بر می

ستی و دزدی تظاهر کرده بود و کین شروبخواری و بدم سیار به م شان از ب شدنِ مداوم توزی مردمان و رانده 

سييتاویزی کرده بود برای بیدار کردن شييهرهای سيير راه را به تعبیر مالمتیان لاف حق دانسييته بود و این را د

مردمی که اخالج خویش را از یاد برده بودند و مذهب تقلید را بر مشرب اندیشه غالب ساخته بودند. آنگاه، 

پس از ماجراهای بسیار، در کاشان پایبندِ دختری زیبارو شده بود و به سلک جنگاورانِ تیموری در آمده بود 

 کند، جیره خوار دربار عمر شیخ و بعد هو اسکندر سلاان شده بود. و بی آن که به آرمان فتوت پشت

  

سرایی  سیدند و در کاروان صر ر شکلی برخورد کنند، به قم سافران بدون این که به م گروه کوچک م

ی یافتن ای گرفتند و در همانجا منزل کردند. بعد هو برای گردشيييی در شيييهر بیرون رفتند و به بهانهحجره

های بهار بود و مراسو گالبگیری در قمصری سر و گوشی در اطراف آب دادند. واپسین هفتهالدین شیخ نجو

شو می شهر به چ خورد و بازرگانانی که برای خرید گالب جریان بود و از این رو جنب و جوش زیادی در 

 بودند. ارزان در این فصل به شهر هجوم آورده بودند، در گوشه و کنار مشغول چانه زدن با گالبگیران 

های شهر بزند، خیلی زود از آنها جدا شد و به راه خود خواست سری به زورخانهپهلوان کیا که می

شهر پرداختند. وقتی از رهگذری  شیخ نجو الدین به پرسه زدن در  رفت و قباد و جمشید نیز در جستجوی 
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ای بلند قرار گرفته شهر و بر فراز تپهی شان داد که در حاشیهای را نشانی وی را پرسیدند، خانهنشانی خانه

 ها پانصد قدمی فاصله داشت. بود و از سایر خانه

 "ی راز بگردیو؟قمصر شهر بزرگی است. کجا باید به دنبال خزانه"در راه، قباد به جمشید گفت: 

ین دانو. استاد فرخ شاد حرفی چیستان گونه به زبان آورد، آن را در طول اهنوز نمی"جمشید گفت: 

صلیسالها آنقدر پیش خود تکرار کرده ست. عین جملهام که تقریبا معنای ا ست داده ا ی او اش را برایو از د

ریزند، بلکه آن را به گالبگیری را دور نمی خوهای باقی مانده از گالب گیرانِ قمصييير گلبرس"این اسيييت: 

 "کنی منظورش چه بوده؟فکر می "هایشان استفاده شود.دهند تا از رنگیزهگازران و رنگ سازان می

شود. بخت یارمان بود که شیخ بصری هرچه که هست، به مراسو گالبگیری مربوط می"قباد گفت:  

 "در این موقع از سال که فصل گالبگیری است فتنه به پا کرد.

ی شيياید هو مقصييودی دیگر داشييته اسييت. شيياید به جایی که گالبگیران تفاله"مسييعود گفت:  

ی رنگرزها کرده؟ یا شاید اصوال منظورش این بوده که باید به دنبال رستهریزند اشاره میان را میگلبرگهایش

 "بگردیو؟

رفتند. تا آن که مسیر به نسبت طوالنی مرکز شهر گفتند و میاین دو همچنان این حرفها را با هو می 

ی ی بزرس داشت و بوی سرمست کنندهای رسیدند که باغی شیخ نجو الدین را طی کردند و به خانهتا خانه

شان می یهایشکوفه سر ربود. در خانه باز بود و آن دو بعد از دج الباب که باغ را پر کرده بود، هوش را از 

کردن وارد شدند. از باغ زیبا و پر گل گذشتند و به هشتی آجری زیبایی وارد شدند که به تاالری بزرس ختو 

شیخ نجو الدین و چند تمی سارالب شد.  ساخت آالتی مانند ا سته بودند و به  ش شاگردانش در آنجا ن ن از 

مشغول بودند. جمشید و قباد پیش رفتند و به شیخ سالم کردند. نجو الدین مردی بود فربه و کوتاه قامت که 
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شتی شت. بر زمین لمیده بود و به پ سر نهاده بود و قبایی خوش دوخت بر تن دا هایی نرم شبکالهی زرد بر 

 شد که مشغول سر هو کردنشان بود. کیه زده بود و در مقابل خودش قاعاتی فلزی دیده میت

 "سالم بر شیخ نجو الدین قمصری"جمشید با ادب گفت:  

ست، او را ورانداز کرد. بعد با   شمانی که معلوم بود نزدیک بین ا سرش را باال گرفت و با چ شیخ 

سالم، "صدایی آرام گفت:  سالم، علیک  شی و علیک  سارالب آمده با ستی که برای خرید ا جوانتر از آن ه

 "خواهی جوان؟لباست فاخرتر از آن است که به دنبال کسب و کاری بگردی. چه می

شانی هستو، و این هو خواهرزاده"جمشید گفت:   ست. غیاث الدین جمشید کا ام معین الدین قباد ا

سآوازه شهر ما پیچیده که برای خرید ا سلاان به خدمتتان تان چنان در  سکندر  ارالب برای منجمان دربار ا

 "ایو.رسیده

شکفت و گفت:   شنیدن این حرف گل از گلش  سلاان چه حاجب "شیخ با  به به، خوش آمدید. 

 "خواهید؟خدام کرده است. بگویی بدانو چه نوع اسارالبی میتجوانی را برای کاری به این دقت اس

آن محاسييبه با خواهو که بتوان جیب سييه درجه را ای میاسييارالبی هفت صييفحه"جمشييید گفت:  

 "کرد.

خوب، "شييیخ نجو الدین با شيينیدن این حرف نگاهی دقیقتر به جمشييید و قباد انداخت و گفت:  

خواهی؟ مگر در دربار سيييلاان خوب، گویا از نجوم کمی سييير رشيييته داری، چرا چنین اسيييارالبی را می

 "سیارات را محاسبه کنند؟ منجمانی هستند که با این دقت اقتران

 "در دربار خیر، اما من و معین الدین هنگام رصد به این دقت نیاز داریو."جمشید گفت:  

 "کنید؟ مگر چند سال دارید؟شما رصد می"شیخ متحیر گفت:  
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سخن آمد و گفت:   سال"این بار قباد به  ستیومن هفده و غیاث الدین نوزده  سنده. داییه ه ی ام نوی

 "ی سلو السماء است.رساله

نردبانی بر "ای؟ ای با این نام نوشتهاستغفراهلل، در این سن رساله"شیخ از جایش برخاست و گفت:  

 "کنی جوان؟کنی بلندپروازی می، فکر نمی"آسمان

ای شیخ، آرزو بر جوانان عیب نیست. خوب، دارید اسارالبی که دقتی چنین داشته "جمشید گفت:  

 "باشد؟

ست و گفت: شیخ با   صفحات مفرغینی که زیر پایش ریخته بود نگری گران ریخته"نگاهی خبره به 

شييوند. گویا دیگر جز سيياختن زره و تر میتر و آهنگرانمان هفته به هفته عجولدقتقمصيير روز به روز بی

ستیودادیو و دقیقا همان قاعه را که میشمشیر هنری ندارند. گذشت آن زمانی که سفارشی می تحویل  خوا

 "گرفتیو.می

قاعات را  شخودتان ببینید، همه دارند با سييوهان و چک"بعد به اطراف تاالر اشيياره کرد و گفت: 

سارالبصیقل می سر جان، از ا شوند. نه، پ ساختهدهند تا به هو جفت و جور  ایو، هیچ هایی که به تازگی 

 "یک این دقت را ندارد.

 "ن شمایی که آلتی با دقت نساخته باشد.ی چوبعید است از آوازه"جمشید گفت:  

شیخ غلبه کرد و گفت:   ستش را بخواهید، من در جوانی آالتی با دقتی حتی بیش از "باز غرور بر  را

این هو ساخته بودم. اما آن مال زمانی بود که سوی چشمو بیشتر و شمار سفارشها کمتر بود. امروز هر رمال 

ن ظاهری علمی به حرفهایش بخشييد. از این روسييت که در کارگاه من طلبد تا بداو فالگیری اسييارالبی می

 "دقت و کو کفایت...کنند. همه بیشانزده تن کار می
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شان را   سمت اندرونی رفت و ای سرش به راه افتادند و به  شت  شیخ جلو افتاد و دو مهمان پ آنگاه 

برایتان بیاورم. این را برای روزی مانند این ام را همان جا بمانید تا یکی از شاهکارهای دوران جوانی"گفت: 

 "برازد...ام که دربار شاهی را مینگه داشته بودم. اسارالبی ساخته

ی اندرونی را کنار زد و وارد شييد. جمشييید و قباد به هو نگاه کردند و شييیخ این را گفت و پرده 

شت، در حالی  شیخ بازگ شان را باال انداختند. پس از دقایقی  سارالبی کوچک را که از مفرغی ابروهای که ا

شید با هیجان آن را به  شید داد. جم ست جم شیخ آن را به د شت.  ست دا شده بود، در د ساخته  شان  درخ

به راستی شاهکاری است. چقدر خوش ساخت "دست گرفت و همراه با قباد آن را وارسی کرد. بعد گفت: 

 "است.

شتو ساختو،"شیخ گفت:   ها فراغتی بیشتر بود و سفارشی کمتر. آن موقع این را وقتی چهل سال دا

  "بهایش چهل دینار است، ناقابل...

 "هرچند آلتی روان و زیباست، اما چهل دینار برایش زیاد نیست؟"قباد گفت:  

شد؟ این روزها دیگر از این ابزارها نمی"شیخ گفت:   سر جان، چرا زیاد با سازند. برای یافتن نه، پ

 "تا بغداد و سمرقند بروید.یکی مشابه آن باید 

سه  شالش کی سرش را دید، از پر  ست و وقتی  حرکت تایید آمیز  شید نگری ای پول در قباد به جم

آورد و چهل دینار طال شمرد و به خواجه داد. خواجه با خرسندی دستانش را به هو مالید و پول را در کنار 

ه آن سلاان و هو به شما که در این سن چنین خدا برکت بدهد، هو ب"شکو بزرگش در شال نهاد و گفت: 

 "هوش تیزی دارید.

ی ذهنی استادید. ایو که شما در فن محاسبهسپاسگزاریو، شیخ، ما در ضمن شنیده"جمشید گفت:  

 "آیا این راست است؟
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دانستو دانند؟ نمیراستی؟ این را هو در کاشان می"برد. گفت: شیخ این بار دیگر در عرش به سر می 

ست هو چنین دور میخ شو بر هو برهایی از این د سه رقمی به من بده تا در چ سه عدد  سرم،  روند. آری پ

 "زدنی در هو ضربشان کنو.

 ".۹۳۴، و ۶۸۷، ۳۲۳"البداهه گفت: قباد فی 

دو هزار و هفتصد بیور و دویست و پنجاه  "ای درنگ کرد و بعد گفت: شیخ نجو الدین برای دقیقه 

 "پانصد و سی و شش. نه، پانصد و سی و چهار.و پنج هزار و 

سبه.  شروع کردند به محا صله کاغذ و قلمی بیرون آوردند و  جمشید و قباد حیران به هو نگاه کردند، و بالفا

 "جمشید پرسید: عددهای که گفتی چه بود؟

با نهصد  بنویس، سیصد و بیست و سه بود، با ششصد و هشتاد و هفت،"و چون قباد اخو کرد، شیخ گفت: 

 "و سی و چهار.

 "خواجه، گفتید چند شد؟"دو مهمان برای دقایقی به محاسبه پرداختند، و در آخر قباد پرسید: 

بیست و هفت هزار هزار، و دویست و پنجاه و پنج هزار و پانصد و سی و چهار تای "شیخ گفت:  

 "تمام.

شگفت زده بانگی بر آوردند و گفتند:   شید و قباد  سبه شیخ، "جم سرعت این را محا چاور با این 

 "کردی؟

هنگامی که جوان بودم خدمت پیری فرتوت را کردم که فقیر "شیخ بادی به غبغب انداخت و گفت:  

ضر پیامبرم و تو برگزیده شب به خوابو آمد و گفت من خ صر افتاده بود. همان  ی و ژنده پوش در بازار قم

 "منی و این موهبت به من عاا کرد.
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شييود این جوری این فن را اما شييیخ، مگر می"دسييتارش را بر سيير مرتب کرد و گفت: جمشييید  

 "آموخت؟ باید راهی وجود داشته باشد که از آن با این سرعت محاسبه کنید...

ست. هرگاه عددی می"شیخ گفت:   شود. اینها همه شنوم، جواب به من الهام مینه، راهی در کار نی

 "از برکات خضر نبی است.

ستین داییاد که میقب  شد، آ شید االن وارد بحث و انکار خواهد  شید و گفت: دید جم ما "اش را ک

 "تردید به حق در همه جا پیچیده است.تان بیبسیار حیران شدیو از این موهبت، آوازه

کنو. زمانی در بازار با حاال مدتهاسييت که دیگر از این موهبت اسييتفاده نمی"شييیخ خندید و گفت:  

 "کردم.ام را از این راه امرار معاش میبستو و بخشی از دوران جوانیان بر سر این توانایی شرط میرهگذر

شید گفت:   شید و قباد متحیر به هو نگاه کردند. بعد جم شیخ، اگر این موهبت را به فنی قابل "جم

 "آموزش تبدیل کرده بودید که االن شهرت و نامتان جهانگیر شده بود.

رفت. این یگانگی به از اما در آن شرایط یگانه بودنو در این هنر از میان می"ین گفت: شیخ نجو الد 

 "هر چه شاگرد.

جمشيید و قباد اسيارالبی را که خریده بودند زیر بغل زدند و عزم خداحافظی از شيیخ را داشيتند.  

ستگ سندی به برج شیخ نیز که با خر سمت در خروجی رفتند و  ی جای پولها پس همان طور عقب عقب به 

تا آن که ناگهان جمشید که همچنان عقب عقب راه کشید، ایشان را مشایعت کرد. بر شال کمرش دست می

رفت، حس کرد به کسی برخورد کرده. پس برگشت و با تعجب دید که به دختر جوانی چادرپوش که در می

 "و کرد که نقش زمین شد.صدد ورود به اندرونی بود برخورد کرده است. پس دست و پایش را چندان گ

دختر که به رسو زنان اشرافی چادری سپید بر سر کرده بود، اما آن را با ولنگاری تمام به سر کشیده  

شید وقتی بر زمین  شده بود. جم شید جلوگیری کند. اما دیگر دیر  ستش را دراز کرد تا از افتادن جم بود، د
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ا بیرون آورد و شروع کرد به معاینه کردنش. قباد و شیخ افتاد، با عجله دست به پر شالش برد و اسارالب ر

کردند. جمشييید وقتی با دقت اسييارالب را و دختر که باالی سييرش ایسييتاده بودند با تعجب به او نگاه می

 "شکر خدا، آسیبی ندیده است، درست زیرم مانده بود هاي"وارسی کرد، با خوشحالی گفت: 

 بعد هو به چابکی برخاست.

شیخ نجو الدین به شیخ و دخت شید بعد از افتادن حیرت کرده بودند، به خود آمدند.  ر که از این واکنش جم

ی ذهنی من به اینجا آمده نسييترن جان، این دو برای خرید اسييارالب و دیدن قدرت محاسييبه"دختر گفت: 

 "کنیو...بودند. گویا کو کو داریو در کاشان وو نزد شاهان هو شهرتی پیدا می

ای از ته دل کرد. بعد هو یادش آمد که این جوانان را به هو معرفی نکرده اسييت. را گفت و خندهشييیخ این 

ست می"پس گفت:  ست، و آن یک قباد. در شید ا ست. این این جم سترن ا گویو؟ این هو دختر دلبند من ن

 "توانند جیب سه درجه را محاسبه کنند.جوانان به ظاهر نوابغی هستند که می

سترن با   سی که بعد از زمین خوردن و برخورد با دختری پیش از "کمی دلگیری گفت: ن شکارا ک آ

 "هرچیز به فکر سالو ماندن اسارالبش باشد، باید میلی وافر به نجوم داشته باشد.

 "شیخ و بانو به ما لاف دارند. "جمشید از خجالت قرمز شده و گفت: 

به سييرعت تعارفهایی دلچسييب را سيير هو کرد و کرد، تر عمل میقباد که در این موارد زبردسييت 

شید و این گروه دایی ستانهاش را به دنبال خود ک شتند، و در آ شکل از باغ گذ ی در خانه،  فکری به به این 

ای شیخِ بوالعجب، در اطراف این شهر یا در درونش جایی که "گفت: مقدمه خیلی بیذهن جمشید رسید و 

  "نامش سیمرغ باشد وجود ندارد؟
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صبر کنید ببینو، چرا، خرابه"شیخ لبخندی زد و گفت:   سیمرغ؟ نه.... ولی  ای در بیرون جایی به نام 

ست که قدما به آن قلعه شهر ه سیمرغ میاز  ست که ویرانه مانده و جای لولیان و ی  گفتند. ولی حاال مدتها

 "اند؟بنگیان است. چاور مگر؟ نشانی شیخی دیگر را در آنجا به شما داده

نه، تنها به خاطر مذاح داریو فهرسييتی از مناطقی که چنین نامی دارند را در شييهرهای "قباد گفت:  

    "آوریويمختلف فراهو می

 "کنید؟چه مزاح غریبی، اما چرا چنین می"شیخ گفت:  

شنیده"قباد گفت:  ستش را بخواهید،  ستی را شیخ به هرکس که فهر سلاان پیرمحمد بن عمر  ایو که 

 "تایی از این جاها را به وی تحویل دهد یک کرور دینار جایزه خواهد داد.صد 

شید و گفت:   شیخ درخ شمان  ست. چرا این مکانها را "برقی در چ یک کرور دینار؟ این که خیلی ا

 "جوید؟می

سوگند خورده هر تکه از بدنش "قباد گفت:   شته که به تازگی مرده و  سیمرغ دا شاهینی به نام  گویا 

 "جایی به نام سیمرغ دفن کند، به طوری که شمارشان از صد کمتر نباشد. را در

چه سييوگند غریبی، هرچند هیچ چیز از این شيياهان تیموری بعید "شييیخ به فکر فرو رفت و گفت:  

نیست. بگذارید ببینو. شاید بتوانو چند جا را به این اسو بر سر زبانها بیاندازم. نظرتان چیست؟ در این حالت 

 "یزه را خواهد داد؟ آن جای سیمرغ نام چقدر باید مشهور باشد تا جایزه را بدهد؟هو جا

کنو اگر اهالی همین شهر آن نام را به رسمیت بشناسند کافی باشد. اما شیخ، فکر می"جمشید گفت:  

ا به این ایو. مامئنی که به جز آن خرابه جای دیگری رکنی ما از این شييهر رفتههنگامی که تو این کار را می

 "نام نداریو؟

 "اید؟آری، اطمینان دارم. ببینو شما تا به حال نام چند جا را گرد آورده"شیخ گفت:  
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 "با این یکی که یافتیو، تازه شمارش چهارتا شده است."قباد گفت:  

 "پس من زیاد هو عقب نیستو."شیخ با شادمانی خندید:  

 "اصال چنین نیستید."قباد گفت:  

 ایشان خداحافظی کرد و به درون خانه رفت.شیخ با 

عجب آدمی بود. این همه "جمشييید و قباد نگاهی به هو انداختند و هردو زدند زیر خنده. جمشييید گفت: 

 "ی جایزه چه بود که سر هو کردی؟نبوغ و این همه پول دوستی. جمعشان نادر است. بگو ببینو این قصه

ترین کار آن رِ سييهراب لو رفته باشييد. در این حالت راحتشيياید به هر ترتیب راز شييع"قباد گفت:  

شاید مدفن خزانه ست که در جایی مانند اینجا که  سیمرغ را ا شترین تعدادِ جاهای مشهور به  شد، بی ی راز با

 "داشته باشیو. آنگاه هرکس به اینجا برسد سر در گو خواهد شد.

تو هو گویی به نوعی دیگر نبوغ "ت: اش را در آغوش کشييید و گفجمشييید خندید و خواهر زاده 

 "داری. امروز من اعتماد به نفسو را در برابر مواهب این شیخ و مکر تو از دست دادم...

 

شدند. پهلوان کیا  سرا دور هو جمع  شت ظهرگاهی در کاروان شید و قباد و پهلوان کیا هنگام چا جم

سابق و عیارکه در زورخانه صر چند تنی از رفیقان  سرخوش ی بزرس قم سیار  ان کهنه کار را باز یافته بود، ب

و شيييادمان بود و جمشيييید و قباد نیز که ردپایی از جایی به نام سيييیمرغ یافته بودند، در پوسيييت خود 

 گنجیدند.نمی

شت و دوغ بر آن چیزی دیده نمیسفره سبک بود و جز نان و گو شد. اما ای که برای نهار پهن کرده بودند، 

آوردند که ایشان را هنگام سفر به سبک خوردن ودند و اندرزهای مسعود را به یاد میهمه به همین راضی ب

 و سبک خفتن سفارش کرده بود. 
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سمت دروازهدر میانه  سرا به  ست و اهل کاروان صدایی برخا سر و  شان بود که  ی آن هجوم ی نهار

شده،  سافر نیز همراه دیگران به دم در رفتند تا ببینند چه  سه م سمت بردند.  و کاروانی بزرس را دیدند که از 

سپید رو و درشت جثه همراه کاروان بودند و شرج به قمصر نزدیک می شد. شمار زیادی از سواران مسلحِ 

صندوقچه شترهای باختری و چابکِ کاروان،  سید کاالیی گرانبها در آن هایی بار زده بودند که به نظر میبر  ر

 باشد.

 "چه خبر شده؟"ه همراه زنش در کنار او ایستاده بود، پرسید: پهلوان کیا از مرد جوانی ک

ست. می"مرد جوان گفت:  شام میاین کاروان بلخ ا شانی را به  برد. ارزش گویند جواهر و لعل بدخ

 "زند.کاالهایشان سر به فلک می

 "و دست بشکنند. شود مردم این قدر برای دیدنشان سراین که دلیل نمی "قباد گفت:  

به چهره داشيييت، گفت: زنی   قابی  یان جمع "که همراه مرد جوان بود، و ن مردم برای دیدن حرام

اند. راهزنان به این کاروان زدند و شييکسييت یافتند و شييماری از ایشييان را برای عقوبت به قمصيير شييده

 "آورند.می

سته و ناالن  ستند ده دوازده نفری را ببینند که خ شت، همه توان سهای وقتی کاروان آمد و گذ ، با لبا

سته به زنجیر با پای پیاده در پشت کاروان دوانده میخون شدند. پهلوان کیا با دقت به یکی آلود و دستهای ب

ست و گفت: از آنها که قویتر از بقیه به نظر می شت نگری صورتی آبله رو دا سید و  این ابوحازمِ حرامی "ر

 "است.

ستاده بود و از ل  شان ای سر شت  ست، اش معلوم میی هندیهجهمرد دیگری که پ سند آمده ا شد از 

 "ی هراس کاروان ما نیز بود.آری، ابوحازم است. نام و نشانش مایه"گفت: 
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ای نیست که جوانی یا نان آوری را به دست در این شهر خانه"دیگری که گویا از اهالی سمرقند بود، گفت: 

 "این حرام لقمه از دست نداده باشد.

 "توانستند در همانجا همه را گردن بزنند.اند؟ میچرا اینها را به شهر آورده"جمشید پرسید:  

حاکو شيييهر برای سييير ابوحزام جایزه تعیین کرده بود و او را با یارانش به "همان مرد بومی گفت:  

 "برند تا تحویلش دهند و دستخوش بستانند.دیوان خانه می

  

رت افتادند و هرکس به سيير کار خود بازگشييت. با گذشييتن کاروان، جمعیت هو از شييور و حرا 

سفره سر  شید و یارانش هو به  ست نخورده بر آن باقی مانده جم شان همان طور د شتند که غذاهای شان بازگ

سفره ستاده بود و منتظر بود تا برگردند و لقمه نانی گدایی کند. پهلوان کیا وقتی بود. گدایی در کنار  شان ای

فره دید، به رسو عیاران بهترین بخش سهو گوشت خود را در نانی پیچید و آن را برگشت و گدا را بر سر س

 به گدا بخشید که دعاگویان از ایشان دور شد. 

ی خرید اسارالب و دیدن شیخ نجو الدین ی امروز را بچینیو، ما به بهانهباید برنامه"جمشید گفت:  

با دسيييت پر به هر وقت که خواسيييت تواند پس قباد میبه اینجا آمده بودیو و این کار را هو انجام دادیو. 

ای نجا که قرار است مدتی را در این شهر ساکن باشو، باید به دنبال سرا و کاشانهآکاشان باز گردد. اما من از 

ی آن بصييری فرو بنشييیند. در این مدت من به بگردم که دسييت کو چند ماهی پناهو دهد تا در کاشييان فتنه

  "لدین مکار خواهو رفت و خواهو کوشید تا از او رموز ساخت اسارالب را یاد بگیرم.ی این نجو اخانه

من هو قرار اسييت با تو در این شييهر بمانو تا مبادا گزندی ببینی. همین امروز در "پهلوان کیا گفت:  

 "خودمان خواهو یافت. رای دلگشا را در خوشهر خواهو گشت و خانه
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شرکت کنو و اگر خزانهدر کاوش خرابه دهومن ترجیح می"قباد گفت:   سیمرغ  ی راز را یافتیو، ی 

 "با خبر خوش به کاشان باز گردم.

شید گفت:   صال "جم سر وقت خرابه برویو و آن را بکاویو. هرچند ا شد. باید هرچه زودتر  چنین با

 "ایو.دانو کجا را باید بگردیو. ما هنوز معمای شعرها را حل نکردهنمی

شن همه رفتن ما و "گفت:  پهلوان کیا  ست به آنجا برویو. در روز رو صالح نی شبانگاه به  زودتر از 

شمان در خرابه شید. باید کاو سودای یافتن گنج خاک آنجا را به توبره خواهند ک ها را خواهند دید و فردا به 

 "شب فانوسی راست کنیو و پنهانی آنجا را بگردیو.

شنود بودند که جارچ  سید و بر بلندیدر همین گفت و  سپید از راه ر ستر  سوار بر ا ای ی نوجوانی 

شود و فریاد زنان گفت:  شت گ ست دا شامی، حاکو به فرموده"رفت و حکمی را که در د سعید  ی خواجه 

سته صر، دار و د ست قافلهشهر قم شدند و خودِ ی حرامیان ابوحازم هو امروز به د ی بلخ منهزم و متواری 

اند. امروز عصرگاه در میدان بزرس شهر به یاسا خواهند رسید. حاکو اسیرو ذلیل شدهابوحازم و یارانش که 

اند، دعوت کرده تا ناظر ای را به دست این حرامی از دست دادهاز عموم مردمان و مسلمانانی که جگرگوشه

 "کفاره پس دادنِ این جانی باشند و آبی بر سوز دل بپاشند.

روم. این همان نمک به حرامی اسيييت که من که حتما می"گفت:  پهلوان کیا با شييينیدن این حرف 

 "زمانی به استاد من پهلوان حسن وره وشتی پناه برد و بعد او را به غدر کشت.

من اما جگرِ دیدن مراسو اعدام را ندارم. خوشتر دارم که به مراسو گالبگیری بروم. "جمشید گفت:  

سرخی گل را به خون ترجیح می شاد و هو گمان میدهو هو دیدن  ستاد فرخ  ست که ا کنو چیزی در آنجا

 "ام.بدان اشاره کرده و من هنوز آن را در نیافته

  



153 

 

این چنین بود که عصييرگاهان، جمشييید و قباد به دیدن مراسييو گالبگیری به باغهای پیرامون شييهر  

شهر رفت ترفتند و پهلوان کیا که با ذکر خاطره ستادش تنگدل بود، به میدان  شدن انتقامش را به ی ا ا گرفته 

 چشو ببیند.

سو گالبگیری، به طور همزمان در باغهایی گوناگون انجام می سنت .شدمرا سهای  ،بنا به  شهر که لبا دختران 

سبزی میترمه شعرهایی را در مدح گل و  شتند،  یی را که جمع کرده هاخواندند و گلی رنگارنگی بر تن دا

بردند که پیرزنان محله بر پا کرده پیچیدند و آنها را پای ترازویی میتوری میهایی از جنس بودند در بقچه

کشيييیدند و به آن که از همه بیشيييتر گل جمع کرده بود بودند و با آن گلی را که هر دختر آورده بود می

 دادند. هایی کوچک و حلوا مانند را جایزه میشیرینی

نشاندند و دبه دبه آب ها میای از هیزمی گلها بر تودهآن وقت، پسران محله سه دیگ عظیو را در پا 

در ریختند و همگی ریختند. دختران هو همزمان با ایشييان، گلبرگها را مشييت مشييت در دیگ میدر آن می

خواندند. شيعر دختران در سيتایش گل و بهار و بوی خوش گیاهان بود و پسيران میهمین حین شيعرهایی 

 . دادندخواندند و جواب آوازهای ایشان را میو تشبیه کردنشان به گل می در وصف دختراناشعارشان را 

رفتند و از دیدن باغهای انباشته از بار و بر و دختران و پسرانِ جمشید و قباد از باغی به باغ دیگر می 

ها ی گل سرخ در همه جا پیچیده بود و رنگِ صورتی و سرخ گلبردند. بوی سرمست کنندهگالبگیر لذت می

آمیخت. مردمی که برای این زد و با آبی و سييبزِ لباسييهایشييان در هو میبود که در زیر پای همگان موش می

زدند و و تاجرانی که با مراسو لباسهای نو و تمیز خود را پوشیده بودند در اطراف گروه گالبگیران حلقه می

توجه به این همه زیبایی ایسييتاده و بی زدند، آنسييوترهای گالب چانه میصيياحبان باغها بر سيير قیمت قرابه

 کردند.تعارف و حیله نثار هو می



154 

 

شید و قباد همین طور از باغی به باغ دیگر می  سیدند که گروه مردمانِ جم رفتند، تا آن که به جایی ر

گرد آمده در کنار هو بیش از سایر جاها بود و مالحت صدای دخترانِ همخوان و صالبت صدای پسرانی که 

 دادند از سایر باغها بیشتر بود. خشان را میپاس

ی تماشيياچیان را شييکافتند و در صييف اول قرار گرفتند و دیدند که در اینجا گروهی جمشييید و قباد حلقه

 گالبگیری بزرس به رقب و پایکوبی مشغولند و در این حین گالب دیگِبزرس از گالبگیران در اطراف سه 

سر دیگها را  در اینجا آتش زیر گیرند.نیز می سران  شان به جوش آمده بود، پ شده بود و آب درون دیگها تند 

بسته بودند و دورش را خمیر گرفته بودند به طوری که تنها مجرای خروجی دیگ دو نی بود که از دو سوی 

های بزرس سيييبزی جمع شيييد در قدحدر ظرف بیرون زده بود و گالب تقایر شيييده را که از آن جاری می

 کردند. می

شييدند و هنگامی که در شييعر به نام نسييترن بر هر از چند گاهی، مردم با خوانندگان هو صييدا می 

ی زیبای دختران و خواندند. جمشيييید که محو زیبایی پیچ و تاب خوردن جامهخوردند، آن را بلندتر میمی

ی آبی بر تن داشييت و ی میدان دختری بسييیار زیبارو را دید که لباسييآواز جان نوازشييان شييده بود، در میانه

ها را بر عهده داشت. او، همان کسی بود که دیگرهبری خوانندگان دختر و هدایت ایشان در ریختن گل در 

خواندند، نگاهی شييرمزده به با نام نسييترن مشييهور بود، چرا که هربار وقتی مردم نامش را با صييدای بلند می

شان می شان تشکر میای سر از ای قباد وقتی دید جمشید مفتون ادا و اطوار دخترک  رد.کانداخت و با حرکت 

 "رفت.عجب، عجب، از دختر آن منجوِ طماع این انتظار نمی"شده، با آرنج به پهلویش زد و گفت: 

ست  شیخ نجو الدین را در ست و پایش را گو کرده بود که دختر  ستین برخورد آنقدر د شید که در نخ جم

ست و زیر لب به هو او میندیده بود، ناگهان دریافت که دارد  شتیاقی بیش از پیش به او نگری نگرد. پس با ا

 "این چهره به شیخ که نرفته است، باید مادرش زنی دلربا بوده باشدي"گفت: 
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از آن سو، پهلوان کیا نیز زودتر از همه در اطراف دارهایی که در میدان شهر بر پا کرده بودند حضور  

ای شييوند تا نظار مراسييو باشييند، در گوشييهجمعیت انبوهی در اطراف جمع مییافت و به تدریج وقتی دید 

 جایی مناسب برای خود دست و پا کرد و همان جا نشست. 

سر رسیدند و در گوشه و کنار میدان موضع گرفتند. آنگاه  سربازان ارس قمصر  هنوز پاسی نگذشته بود که 

سیدند  سر ر شتند و یکی از سوارانی زرهپوش با یال و کوپال فراوان  ست دا سر زنجیری را به د که هر یک 

ی ایشييان، دژخیو سيير رسييید. مردی کشييیدند. پس از همهراهزنانِ غرج در غل و زنجیر را به دنبال خود می

تنومند و درشت اندام، که دستار خود را بر جلوی دهان و بینی بسته بود  و پیراهنی سرخ و بی آستین بر تن 

اش از آن بیرون زده بود. دژخیو در برابر مردم چند بار راه رفت و به لو و عرج کردهداشت که بازوهای پشما

فریاد شييادمانی و تشييویقهای ایشييان پاسييخ داد. آنگاه تبری بزرس را که از ابتدا بر دوش داشييت را درهوا 

زرس نهاده ی میدان ناعی بچرخاند و فریادی کشييید و باز در برابر تشييویق مردم سيير فرود آورد. در میانه

ای را ی اعدامیان قبلی هنوز بر رویش باقی مانده بود. بعد، سييربازی کیسييهبودند که بقایای خون خشييکیده

این سرها ی درون آن را بیرون آورد و با سلیقه همه را در اطراف ناع چید. آورد و جالد سرهای بریده شده

 بودند.  به حرامیانی تعلق داشت که در جنگ با کاروان بلخ کشته شده

 

دید که چگونه گلهای سرخ را خروار در باغ گالبگیران، جمشید با چشمانی گشوده گالبگیران را می 

ست قباد را دید که خندان همراه با گالبگیری می در اطراف دیگخروار  سرش نگری شت  ریزند، وقتی به پ

 خواند.سایر مردم دم گرفته بود و می

 نگریست.را می نسترنجمشید، که گویی در رنگهای نفس گیر گل غرج شده بود، 
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سیدند و در برابر   سوارکار بلخی از راه ر شهر وقتی همه در جای خود قرار گرفتند، پانزده  در میدان 

ن مردم ایسييتادند و سيير خو کردند. اینان جنگاورانی بودند که راهزنان را عقب رانده بودند و در اسييیر کرد

سیار به خرش داده بودند. همه خلعت شجاعت ب شکرانه از ابوحازم  شتند که همان روز به  هایی را بر تن دا

 حاکو دریافت کرده بودند. 

سید. مردی کوچک اندام که با ریش بلند و نوک تیز و موهای  سر ر صوص حاکو  به دنبال آنها، جارچی مخ

ب به سخن گشود و صدای بو و پرطنینش برخاست، کوتاهش به اجنه شباهت داشت، و این شباهت وقتی ل

 بیشتر هو شد. چون صدایش هیچ تناسبی با قد و قامتش نداشت. 

ای مردم "را که در دست داشت، بگشاید، گفت:  ایی لوله شدهجارچی بدون این که پوست نوشته 

ری به گردنش است. این ای که خون دهها جوان و دخترِ قمصقمصر، این ابوحازم است، آن حرامی با سابقه

یک حارث پسرعموی اوست، که خواجه مراد را به آن وضع فجیع و دردناک بکشت تا محل مال و اموالش 

سته سرد سرِ این حرامی که  شده به حازم تعلق دارد، پ سرِ ذلیل  ستبرد به کاروان را از او بیرون آورد. آن  ی د

ستند که به خد سر دیگر ترکمانانی ه سیری که زخو بر ری بود. آن پنج  مت ابوحازم در آمده بودند. و این ا

شتهران دارد همان طلبه ساخته بود و به فتوای دروغ خون کاروانیان و ی از دین برگ ست که با این دزدان  ای

 "رهگذران را بر این کسان حالل ساخته بود...

ور بود ها شعلهنجرهبا گفتن این حرفها غریوی از مردم برخاست و خشو و کینی که در چشمها و ح 

سنگ و میوه شکل پرتاب  سزا و بد و بیراه گویی و بعد به  سیران نمود ابتدا در قالب نا سمت ا ی گندیده به 

 یافت. 
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سکوت جارچی که می صدایی چنان بلند که همه را به  صدایش را در خود گرفته، ناگهان با  دید بانگ مردم 

 "خاموش باشیدي"وا داشت، گفت: 

س سخنش را پی گرفت: و چون همه  شدند،  شی در به فرموده"اکن  سرک ی حاکو بزرس، ابو حازم به جرم 

ست و پا و  شرع و راهزنی و قتل نفس و غارت مال و ناموس مردمان، به قاع د سلاان بزرس و قانون  برابر 

 "گردند...سر محکوم، و دیگران از دار مجازات آویخته می

 کردند. ی مردمی گو شد که از این حکو ابراز شادمانی مینعره ی سخن جارچی در غوغای فریاد وادامه

هایی نهاد و یازده اسييیر دیگر را یک به یک بر آن باال برد و جالد، نخسييت در برابر دارها چهارپایه 

ی طناب دار را دور گردنشان محکو کرد. آنگاه در حالی که طبال نواختن طبلش را آغاز کرد و نفس از حلقه

ضران د صدای ترقی در ر نمیحا ستین چهارپایه را واژگون کرد.  آمد،  چرخی دور میدان زد و با لگدی نخ

 میدان پیچید و راهزنی که بر دار آویخته شده بود، با گردنی که وضوح شکسته بود، از دار آویزان ماند. 

شیند، و بعد با حرکتی دیگر چهارپایه دوم را واژگون ی جالد منتظر ماند تا سر و صدای مردم فرو ن

ست و مردم  سیار خورد و بعد از دقایقی در اثر خفگی مرد. بوی بدی برخا کرد. این بار راهزن پیچ و تابی ب

ریخت خندیدند. پهلوان کیا که در نزدیکی ناع ی شييلوارش بیرون میهمه به فضييوالت جسييد که از پاچه

پایید که برسد و با چشمانی خشمگین او را میر بود نوبت به ابوحازم ظصبرانه منتروی زمین نشسته بود، بی

هایی که یکی پس از دیگری فرو سييرش را به زیر انداخته بود و انگار در این جهان نبود. صييدای چهار پایه

 ریخت.بر گوش پهلوان کیا فرو می لافتادند، مانند شکلی تشدید شده از بانگ طبمی

 

ها دیگشييدن گلهایی که از شييش سييو به درون  رخ زدن دختران و پرتابچوار به جمشييید شييیفته 

سرانی که ریخته می شد، پ شعر خوانان زور میآوردمی آبشد خیره  های بزرس آب را به کوزهزدند و ند، 
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سرشان می فامی افتاد که از نگاه جمشید به گالب تازه  و لعلکردند. بردند و آنها را در دیگ خالی میباالی 

 ریخت.ای بلورین میجاری شده و به درون قرابه دتها پیش به جوش آمده بود،دیگی که می خروجی دهانه

یکی از این دیگها را به ظاهر خیلی قبل از بقیه پر کرده بودند. چون گالبش در همان میان به طور  

شد.  شیده  سترن، بعد از آن که کامل ک شد، ن شاره کرد تا جریان یافتن گالب تازه از درون نی دیگ متوقف  ا

سران با پارچه ستهپ ضخیو د های برافروخته بردارند و بر زمین ی دیگ را بگیرند و آن را از روی کندههایی 

 بنهند. آنگاه با کمی زور زدن خمیرها را از روی در برداشتند و بوی خوش بخار گل در همه جا پیچید. 

 جمشید سه دیگ را از نظر گذراند و زیر لب گفت: 

 ز خون جگر بر رخش جوی کرد  از بوی کردبه پیشش سه مجمر پر 

ها را بیرون کشيييیدند و آن را بر ی گلبرسو تفالههایی کوچک با مالقهنسيييترن و سيييایر دختران 

دانهای کوچکی را که با بعضيی از آنها هو سيرمهای سيپید که روی زمین گسيترده شيده بود، ریختند. پارچه

کردند و تا از عارِ گل سرخی را که روی دیگ در دیگ فرو می تعداد زیاد روی در دامنشان داشتند، به نوبت

 جمع شده بود، پر شوند.

ی سپید پارچه ریخته بودند. نسیمی مالیو جمشید حیران به گلبرگهای لهیده و رنگین نگریست، که بر زمینه 

ز درک و و فرح بخش برخاست و چند گلبرس سرخ را برد و آن را بر صورت جمشید نشاند، که با نوری ا

 فهوِ عمیق روشن شده بود. 

 

ستش را از ساعد قاع کرد. آنگاه تبر جالد ابوحازم را بر ناع خواباند و با حرکتی حرفه  ای دست را

ی ابوحازم را در خود غرج کرد. بعد نوبت به دست خونینش را باال گرفت و بانگ تشویق مردم صدای نعره

شویق وی فروگذار نکردند. تا آن که جالد پس از دیگرش رسید، و دو پایش، و مردم در این م دت هیچ از ت
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گیری دقیقی بر گردن چند بار چرخیدن دور میدان و رجز خواندن، تبر خویش را با برد و آن را با نشيييانه

ابوحازم فرود آورد. سيير ابوحازم مانند گویی به میدان افتاد و شييتکی از خونش بر صييورت و دسييتار سييپید 

 د که در همان نزدیکی نشسته بود. پهلوان کیا پاشی

  

سمت خرابه  سه به  شب، هر  شده بودند، های قلعهآن  شهر خارش ن سیمرغ رفتند. تا وقتی که از  ی 

ها شهر را از چشمشان کند و پیچ و خو تپهچراغی بر نیفروختند، و وقتی مامئن شدند کسی تعقیبشان نمی

شن کردند. نور ف سبناک، و در این ظلمت پنهان کرده، فانوس خود را رو شب چ انوس اندک بود و تاریکی 

 ماند. ی اژدهایی کهنسال میبه الشه ؤ اندک هایی پیش رفتند که در آن نوربود که هر سه به سمت خرابه

شد، مسیری پیچاپی داشت و معلوم بود که مدتهاست از آن استفاده نشده راهی که به قلعه ختو می 

تراوید و این باعث شد تا همه پا سست کنند و زمزمه کنان با هو ندک بیرون میاست. از درون قلعه نوری ا

شیخ نجو الدین از حضور لولیان و بنگیان در این قلعه خبر داده  شتند که  شید و قباد به یاد دا رای بزنند. جم

شد. پهلوان کیا هو اح شان روبرو خواهند  داد در تمال میبود، و از این روی فرض را بر این گرفتند که با ای

شته باشد، قداره ی تیزش را در دست گرفت و پیشاپیش ایشان حرکت میان ایشان دزد و شبگردی وجود دا

 کرد. 

ای که در دیواری خرابه دهان گشييوده بود، گام به درون قلعه نهادند. همان سييه کاوشييگر، از روزنه 

شد که ای دیده میرنجور و زردنبویی در گوشهی بنگی طور که شنیده بودند، قلعه متروکه بود. گهگاه، سایه

یداری را که در  تاده بود. نور فانوس چشيييو آن تک و توک بنگی ب در هپروت خود فرو رفته و بر زمین اف

شه سته بودند، میگو ش ساز و آواززد. اثری از لولیان دیده نمیای نزدیک هو ن شه  یشد، و نوای  که همی

 رسید.  نشانگر حضورشان بود، به گوش نمی
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شتند، از میان رخنهسه نفری از درون راهروهای تو در توی قلعه، و پله  سوده گذ ی دیوارها های فر

ی اتاقها سرک کشیدند، و هر گوشه را به دنبال ردپایی که آنها را به محل اختفای راز راهنمایی کند، و ویرانه

ر این میان تنها جمشید بود که گویا بیشتر به افرادِ نگریستند. دگشتند. پهلوان کیا و قباد با دقت به اطراف می

 ای بگردد. کرد. گویی به دنبال گمشدهمقیو قلعه نظر داشت و آنها را از نزدیک وارسی می

خوب، در شيياهنامه چه آمده "جمشييید پس از ورود به قلعه دروازه را یافت و به دوسييتانش گفت:  

 بود؟ گفته بود 

، پیکان عالمت اشاره به جهتی خاص وز او هشت پیکان به بیرون کشید دکشید به منقار از آن خستگی خون

شد.  شته با شت جهت در آن وجود دا شت پیکان، یعنی ه ست. پس ما باید به دنبال زخمی بگردیو که ه ا

 "بگذارید ببینو. اگر به دروازه یا دری برسیو که هشت راه از آن منشعب شود، مسئله حل است.

این حرفها به سرعت خود افزودند و خیلی زود به دروازه رسیدند، اما از آنجا تنها هر سه با شنیدن  

شاید مقصود آن است که باید هشت قدم یا هشت تیر پرتابی از "رفت. قباد گفت: یک راه به درون قلعه می

 "این راستا حرکت کنیو.

رود، اما سیمرغ بیرون می یتواند باشد. چون آن وقت از قلعههشت تیر پرتابی نمی"جمشید گفت:  

 "در شاهنامه به صراحت آمده که پاسخ نزد سیمرغ است. بگذار هشت قدم را بیازماییو.

 همگی هشت قدم از آنجا که بودند پیش رفتند، اما زیر پایشان چیزی جز زمینی خاک آلود و فرسوده نبود.

 "به باقی بیتها فکر کنید."پهلوان کیا گفت:  

دیگری که شاید مهو باشد، این است برون کرد شش تیر از گردنشد نبد ایچ بخش "جمشید گفت:  

ست. خوب، یعنی باید به دنبال چیزی  سیمرغ ا ست  شدن رخش به د پیکان دگر در تنش. در مورد درمان 

 "شبیه به گردن بگردیو. شاید از آنجا هو باید شش قدم پیش برویو، هان؟
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بینو. من هنوز فکر ینجا چیزی شييبیه به گردن اسييب نمیفکر خوبی اسييت، اما من که ا"قباد گفت:  

کنو باید هشيييت تیر پرتابی از دروازه جلو برویو و از آنجا هو شيييش تیرپرتابی دیگر در جهتی دیگر می

 "برویو.

ست نمی"پهلوان کیا گفت:   ست و تیر پرتابی من و تیر پرتابی به نظر در سد. زور بازوها متفاوت ا ر

 "باید چیزی در همین حوالی باشد. شیخ بصری یکی نیست.

ی استاد فرخ شادان به آورم، و اشارهمن از گلبرگهایی که وسط نامه بود سر در نمی"جمشید گفت:  

  "ی گلبرگها مهو هستند...این که تفاله

شو...آری، حدس می"بعد ناگهان به جایی خیره ماند و گفت:   سخ را یافته با سایه "زنو پا سوی  های و به 

 ی کسانی که در اطرافشان به دیوارها تکیه داده بودند اشاره کرد.میدهخ

های تکیده و چشيييمان گود افتاده به مردگانی از قبر گریخته شيييباهت معتادان و بنگیان که با چهره

سکوت او را می شتند، تنها در  شده بود که حتی اثری از امید یا دا سخ  شان چنان منجمد و م ستند. مغز نگری

 شد.در آن دیده نمیترس هو 

 "یعنی چه؟"قباد به آنها نگریست و گفت: 

 "باید کسی را بجوییو که در اینجا زندگی کند."جمشید گفت: 

گشيت تا از آن پایین برود و کف یافت و به دنبال طنابی میدر همان نزدیکی پهلوان کیا چاهی خشيکیده را 

چیسيييت؟ یعنی ما باید به دنبال آدمی بگردیو؟ و نه مقصيييود "را بکاود. او با شييينیدن این حرف گفت: آن 

 "جایی؟

شید گفت:  شو. تفالهچنین می"جم شبیه به آن در اینجا اندی ی گلبرگها را به یاد بیاورید، چه چیزی 

 "ی آدم؟وجود دارد؟ چه چیزی جز تفاله
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 "تواند به ما کمک کند؟یعنی یکی از این مجنونان می"قباد گفت:  

 و به گردش در میان بنگیان ادامه داد.  "دانو.شان، یا کسی دیگر، نمیای"جمشید گفت:  

کیا پهلوان یکی از بنگیان را از جای خود بلند کرد و تکان تکانش داد تا از خواب بیرون بیاید. بعد گفت: 

 "شناسی که بنگی نباشد؟بگو ببینو. کسی را اینجا می"

اینجا، اینجا کسی هست "رد. پهلوان کیا تکرار کرد: مخاطبش با چشمانی خالی و حیران به او نگاه ک

 "که بنگی نباشد؟

زاهد؟ دنبال  "عالیمی از توجه و هشیاری در چشمان مرد دیده شد، و باالخره به زبان آمد و گفت:

 "گردید؟زاهد می

 "یک زاهد؟ آن هو اینجا؟ بعید نیست مراد ما هو او باشد."قباد گفت: 

 "گردیو. بگو کجاست؟بال زاهد میآری، دن"پهلوان کیا گفت: 

 "هو اینجاست."صدایی از آن سو گفت: 

شانه شانه به  شید را دیدند که  ستند و جم سو نگری ستاده قباد و کیا به آن  ی مردی خرقه پوش ای

است. هردو پیش رفتند و وقتی نور فانوس بر وی افتاد. مردی ژنده پوش و میانسال را دیدند که مو و ریشی 

 ی کرباسی و خشنی بر تن داشت که به شکلی باورنکردنی کثیف بود.  داشت و خرقهژولیده و 

اش درسيييت معلوم نبود. اما برقی در نگاهش اش را بر سييير کشيييیده بود و چهرهمرد کاله خرقه

 درخشید که در همان نور اندک هو معلوم بود.می

 "جویو.پرسید چه را می گذشتو، دستو را گرفت ووقتی از کنار آن دیوار می"جمشید گفت: 

 "تو کیستی؟"کیا از مرد پرسید: 
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سخن نگفتهمرا زاهد می"مرد گفت:  سی  ست که با ک سالها سالو به ندرت به اینجا نامند.  ام. آدمیان 

 "آیند.می

 "و تو نیز ناسالمی؟ "جمشید پرسید: 

رام کردن نفس نه، مرا عهدی اسييت که در خدمت پسييت ترین مردمان باشييو از روی "زاهد گفت: 

 "خویش.

 "اش را ندیده بودم.ماند، اما این گونهاین چه عهدی است؟ به کار مالمتیان می"قباد گفت: 

مرا استادم این چنین فرمان داده است. من مردی مغرور و تندخو بودم، و همگان را در "زاهد گفت: 

او به من راه غلبه بر خویشيييتن را  پنداشيييتو. تا آن که با پیرمردی فرزانه برخورد کردم وخدمت خویش می

 "آموخت.

 "استادت؟ او چه ظاهری داشت؟"جمشید هیجان زده گفت: 

 "ها را. پیرمردی بود سبز چشوظاهر نبی"زاهد گفت: 

 "ای؟ او از اینجا گذشته است؟تو استاد فرخ شاد را دیده"جمشید شادمانه گفت: 

جای دیگر گذشته است. او برای من تکلیف را معلوم او بارها از اینجا و از هر "زاهد با ابهام گفت: 

بایسييت تا بیسييت سييال در اینجا بمانو و از این بنگیان و دیوانگان پرسييتاری کنو. تا روزی که کرد. من می

 "ای به نزدم بیاید....بیست سال به سر آید، یا کسی برای بردن امانتی

 "بگو بدانو. آن امانتی چیست؟امانتی؟ پس شاید ما درست آمده باشیو. "جمشید گفت: 

من نباید چیزی به شيييما بگویو. شيييما باید بگویید چه "زاهد لبخندی نامحسيييوس زد و گفت: 

 "جویید. تا شاید نشانی درستی بدهید و امانتی را دریافت کنید.می
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ام. مردی بود با پیشييانی خلوت و ابروی ای زاهد، من در کودکی اسييتاد تو را دیده"جمشييید گفت: 

اش آن بود که خالی بر باالی ابروی چپ داشت و هنگام سخن گفتن ید و چشمان سبز درخشان. نشانیسپ

 "لبخند بر لب داشت.

ام. در آن زمان خود جوانی بودم پر از گویی او را دیدهمن دیرزمانی قبل از آن که می"زاهد گفت: 

 "ود.قید نام و ننگ. درست یک سال پیش از هجوم تیمور به بالد فارس ب

شید گفت:  شده"جم ستی. امانتی را به ما بده. دیدی که من ای زاهد، به خدا که تو همان گم ی ما ه

 "پیرت را درست توصیف کردم.

 "خواهو نیست.این نشانی آنچه که من می"زاهد گفت: 

شاهنامه را خوب می"قباد گفت:  ستان  ستو شاید این کمکی کند. ما دا دانیو. به ویژه در آنجا که ر

 "کند.پس از زخمی شدن به دست اسفندیار با سیمرغ رایزنی می

 "حاال بهتر شد. اما این هو نشانی من نیست."زاهد گفت: 

 "ها چه؟تفاله"جمشید گفت: 

 "ها؟تفاله"زاهد گفت: 

شید گفت:  شان را با گلبرگها تمام می"جم هایش را به رنگرزان کنند، تفالهآری، وقتی گالبگیران کار

 "فروشند تا از آن رنگ بگیرند.می

 "ها را با ما چه کار؟و این تفاله"زاهد گفت: 

 "های شهرها نیستند؟بنگیان و گوشه گیران مگر تفاله"قباد گفت: 

شانه"زاهد گفت:  شاید ن شند. این  شانهگیریو که با شد برای یافتن من. اما ن ی من برای یافتن ای با

 "شما نیست.
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ای به چشمش خورد، نگریست. در تاریکی شب، چیزی سپید در گوشه جمشید سرگشته به اطراف

  "روی زمین دوال شد و آنچه را که یافته بود، پیروزمندانه برداشت و آن را جلوی چشو زاهد گرفت.

شان بر زمین "زاهد با عالقه گفت:  سیارند و پرهای زیادی از ای خوب؟ کفتران چاهی در این قلعه ب

 "ریخته است.

ی فانوس گرفت و صبر کمی فکر کرد، و بعد حباب فانوس را باال داد و نوک پر را بر شعلهجمشید 

خوش آمدید "کرد تا کامل بسيييوزد. بعد هو با نگاهی منتظر به زاهد نگریسيييت. زاهد لبخندی زد و گفت: 

 "شاگردانِ استادِ من...

را نگریستند. تا آن که گفت: بعد هو به ایشان پشت کرد و به درون تاریکی فرو رفت. همه مردد او 

 "دنبالو بیایید."

شه سیری پیچاپیچ را در قلعه طی کرد و معلوم بود بدون چراغ و در تاریکی هو به هر گو ی زاهد م

ای را از آن خارش کرد و آن را به آن آشناست. تا این که به آلونکی نیمه مخروبه رسید و در را گشود و بقچه

شید هیجا شید داد. جم ست جم ست. زیر د شود و با تعجب دید یک آینه و یک کتاب در آن ا ن زده آن را گ

 "مناق الایرِ شیخ عاار."نور فانوس کتاب را وارسی کرد و زیر لب گفت: 

شابهش را به ی مفرغی عادی بود که در بازار میقباد هو آینه را نگاه کرد. یک آینه سادگی م شد به 

ستند. جمشید پرسید: دیناری خرید. هردو سر در گو به هو نگ ای زاهد، چیز دیگری نیست که بخواهی "ری

 "به ما بگویی؟

شده"زاهد گفت:  ست آن که گم ست. نخ ست، پس وقت خود را چرا، دو چیزه شما در اینجا نی ی 

 "تلف نکنید. دوم آن که مثنوی معنوی را به دقت بخوانید به ویژه دفتر ششو را.
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سرش، زاهد این را گفت و بی خداحافظی در ت شت  شد. در پ اریکی راه خود را پی گرفت و از قلعه بیرون 

 ای در دست خویش باقی ماندند.جمشید و قباد و پهلوان کیا متحیر با کتابی و آیینه

 

صری در کارگاه خانگی شاگردانش را راهنمایی میاش قدم میشیخ نجو الدین قم کرد. زد و خانه 

هایی که خورد و موزهج و گردش بر پاهای کوتاهش تلو تلو میرفت، هیکل چاهدف راه میهنگامی که بی

ایستاد و به یکی از شاگردانش چیزی شد. هر از چندگاهی میدر پا داشت لخ لخ کنان روی زمین کشیده می

شزد می سوهان و چکش را گو سته بود و به کار با  ش شید روی زمین ن سید که جم کرد. تا آن که به  جایی ر

شغول بود. چها سارالبی نیمه م سته بود و میز کوتاهی جلویش بود که قاعات فلزی ا ش رزانو روی زمین ن

تمام رویش ریخته بود و ابزار کارش هو که به چکش و گاز انبر زرگران شباهت داشت، در برابرش گسترده 

 شده بود. 

یش از این کنی. پپسر جان، ماهر و دقیق کار می"شیخ کمی کار کردن جمشید را نگاه کرد و گفت: 

 "ای؟اسارالب ساخته

نه استاغد، بار اول است "اش نشسته بود، سرش را بلند کرد و گفت: جمشید که عرج روی پیشانی

کنو. اما از کودکی به پدرم برای سييياختن قرع و انبیق و تیغ و درفش و آالت پزشيييکی که این کار را می

 کردم. دیگرش کمک می

ای تا ای و به اینجا آمدهرا رها کرده اسييت که درس و مدرسييههنوز برای من عجیب "شييیخ گفت: 

بینی روستاییانی هستند که برای گذران زندگی و امرار ی این کارگران را که اینجا میخانه شاگردی کنی. بقیه

پردازم نداشييته کنند. تو که پدرت طبیب اسييت انگار نیازی به دسييتمزدی که من میمعاش در اینجا کار می

 "باشی.
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توان ام، نه امرار معاش. این فکر که میبرای یاد گرفتن این فن است که نزدتان آمده"جمشید گفت: 

ای ریاضی را یک بار به طور کلی انجام داد و آن را بر آلتی مثل این پیاده کرد و بعد هر بار با مراجعه محاسبه

ن است که بخشی از ذهن خود را بیرون ای دقیق به دست آورد، برایو بسیار جذاب است. مثل آبه آن نتیجه

 "اش کنیو.بیاوریو و بر چوب و فلز پیاده

آری، جالب است، من هرگز به این شکل به ماجرا نگاه نکرده بودم. "شیخ سرش را جنباند و گفت: 

کنیو و ای کلی را یک بارحل میکنیو. معادلهحق با توسييت، ما در واقع هنگام سيياختن اسييارالب چنین می

 "کنیو.اش بر صفحات اسارالب رجوع میا به نتایج پیاده شدهبعده

شید گفت:  شی از ذهن ما "جم سارالب بخ ست که گوییا هنگام کار با ا ماجراهی هیجان انگیز آن ا

چرخانیو جزری از ذهن و نفس بیرون از کالبدمان قرار دارد. در واقع اسارالبی که صفحاتش را در دست می

شييود کارهای دیگر ذهن را هو به همین می کنو که آیابه این موضييوع فکر می شييود. مدامما محسييوب می

ی سيير بیرون کشييید و در قالب آالتی از این دسييت منجمدش کرد. به طوری که یک روز ترتیب از کاسييه

 "دستگاهی برای اندیشیدن و فهمیدن داشته باشیو؟

شدار دهنده گفت:  صدایی ه سرها با این گمانهغیاث الدین، زبان نگهدار "شیخ با  ها به باد زنیکه 

 "ماند...رفته است. از خروش کارکردی از نفس سخن مگو که به کفر مجسو می

بعد هو خو شيد و سيرش را به جمشيید نزدیک کرد و در حالی که لبان کلفتش از میان ریش نوک 

نگهدار، و این کار را بکن. ...زبان "داد، چشييمکی زد و ادامه داد: ای گل و گشيياد تحویلش میتیزش خنده

 "کنی...ها از این دست نیازی نداری که دیگران بفهمند چه میبرای ماجراجویی
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ی میان دو چوبی را که با پیچی به هو وصيييل شيييده بودند، تنظیو کرد و با جمشيييید با دقت زاویه

شاقولی را به بازوی افقی آ صل کرد. بعد هو  شاقول پرگاری از دقیق بودن آن اطمینان حا ن آویخت و جای 

ی دلخواهش رسید. آنگاه نی باریکی را که درونش را خالی کرده را روی آن بازو جلو و عقب برد تا به نقاه

بود، با بازوی متحرک دیگری به این مجموعه افزود و غرج در اندیشه روی زمین نشست و مشغول نوشتن 

 چیزهایی بر کاغذ شد. 

برخاست و از پیچ جاده، دخترانی پیش آمدند که به گفتگو و شوخی سر و صدای خنده و گفتگویی 

ستری نشسته بود که پاالن و یالش از نظرقربانی و خرمهره پوشیده شده بود.  مشغول بودند. یکی از آنها بر ا

شید، که بر باالی تپه شغول بود، بیجم شرف به جاده به کار م شان در فکر فرو رفته بود و با ای م توجه به ای

هایی در آسييمان پدیدار کرد. گرس و میشِ غروب بود و تک و توک سييتارهنگاهی منتظر به آسييمان نگاه می

ستاره شمش نزدیک کرد و آن را آنقدر چرخاند تا در امتداد  شید نی را به چ ای خاص قرار شده بودند. جم

 گرفت.

دید و با دست او را به بقیه دختران پیش آمدند، و وقتی به پای تپه رسیدند، یکی از آنها جمشید را 

نشيييان داد. یکی از آنها چیزی گفت و همه خندیدند، اما جمشيييید همچنان غرج دریای افکار خود بود و 

حواسش به ایشان نبود. دخترها کمی میان خود پچ پچ کردند، و سالنه سالنه از زیر تپه گذشتند. کمی پیشتر 

تر از دیگران اسيت، دسيت به پایش برد و معلوم بود متمولنرفته بودند که دختری که سيوار بر اسيتر بود و 

 "ای وای، خلخالو باز شده و افتاده."گفت: 

 "نسترن، بنشین تا بروم و برایت پیدایش کنو."یکی از دخترها گفت: 

نه، من با استر زودتر از شما خواهو رسید، بروید. من بر "دختری که نسترن نامیده شده بود، گفت: 

 "رسو.یابو و به شما میخال را میگردم و خلمی
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 "باشد، برگرد."دختران دیگر نگاهی معنادار به هو انداختند و گفتند: 

سید، دختران در  شت. وقتی به پای تپه ر سترش را هی کرد و راه رفته را بازگ سترن ا به این ترتیب ن

 جاده به نقاطی کوچک تبدیل شده بودند. 

حاالت و حرکات جمشید دقیق شد. بعد هو از استرش پیاده شد نسترن پای تپه ایستاد و مدتی در 

ای ایستاده بود و و از تپه باال رفت. در آنجا از دیدن جمشید که در برابر دستگاه زمخت و نتراشیده نخراشیده

نوشت حیرت کرد. ذهن جمشید به قدری مشغول بود که تا وقتی شروع به سخن چیزهایی را روی کاغذ می

 متوجهش نشد.گفتن نکرد، 

 "سالم، جناب غیاث الدین..."نسترن گفت: 

شناخت و یادش آمد  ست. بعد هو وقتی او را  شید ناگهان از جا پرید و یکه خورده به او نگری جم

ست و پایش را گو کرد و گفت:  شته، د شی دا ش سو گالبگیری درخ علیکو، "همان دختری بوده که در مرا

 ه چه بگوید.بعد هو ماند ک"علیکو، نسترن خانو...

خوب، "اش درست معلوم نبود. پس گفت: نسترن از شرم سرخ شد، اما در آن نور اندک رنگ چهره

 "اید.دانستو نام مرا با یک دیدار به یاد سپردهخوب، نمی

راسيييتش... هوم، موقع جشييين گالبگیری "ی خود به تته پته افتاد و گفت: جمشيييید هو به نوبه

 "دیدمتان.

آه، بله، دوسييتان بسييیار به من "فهمیدن دلیل این یادآوری پکر شييده بود، گفت:  نسييترن که گویا از

 "زنند.لاف دارند و گاهی اسمو را صدا می

 "تر است.به هر حال، این که شما اسو مرا به یاد دارید عجیب"جمشید اخو کرد و گفت: 
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سترن گفت:  ست و همه در آن یکدیگر را می"ن شهر کوچکی ا صر  سند. از همان نه چندان، قم شنا

ضی میروزی که به اینجا آمدید اهالی در موردتان حرف می ستادهزنند. بع ستید و به گویند فر سلاان ه ی 

 "اید.گویند از باطنیان فراری هستید و به اینجا پناه آوردهاید، و برخی هو میجاسوسی کسی آمده

 "گویند؟اما آخر چرا چنین می"زده گفت: جمشید شگفت

دهان پدرم چفت و بست درستی ندارد. با افتخار به همه گفته که شما را به "خندید و گفت: نسترن 

ست که به دستمزدش نیازی ندارید، چون روز قبل از آن که کارتان را  شکار ا شاگردی گرفته، و گفته آ خانه 

 "ریدید.شروع کنید از طرف سلاان اسکندر پیشش رفتید و اسارالبی را به دو برابر قیمت از او خ

ای بابا، دیدید؟ من گفتو که شیخ قیمت درستی را نگفته "جمشید دستش را بر ران کوفت و گفت: 

 "اش تقصیر معین الدین است...است. همه

دانو که شما ولی من می"نسترن با عالقه به دستگاهی که جمشید بر پا کرده بود نگریست و گفت: 

 "ن درست بود.کنو حدس پدرم در موردتاکی هستید. فکر می

 "چه حدسی زده بود؟"جمشید پرسید: 

گفت شييما مجوس هسييتید. از همان جادوگرها که مرتب به آسييمان نگاه پدرم می"نسييترن گفت: 

کنند تا برایشان جادو کند و مردم را به گویند و شیاانی را در قدحی زندانی میی مردم را میکنند و آیندهمی

 "بال دچار نماید...

شید خندی ستپاچگیجم شاهدهد و کو کو د نه  "رفت. گفت: ی زیبایی دختر از بین میاش در اثر م

سارالب به  ساخت ا ست. من یک جوانِ اهل مدرسه هستو که برای یادگیری  دختر خانو، این حرفها کدام ا

 "اند.ام. مجوس کدام است؟ مجوسان سالهاست که از میان ما رفتهاین شهر آمده

 "اند.ها باقی ماندههرچند شیاانهای زیادی در بیرون از قدح "بعد هو زیر لب گفت: 



171 

 

سترن متوجه جمله سید: ن شد و پر سازی "ی دوم او ن سارالب  سه به ا آخر چرا یکی از اهل مدر

 "آموزند؟های کاشان سحر میعالقمند باشد؟ این کار اخترشناسان و منجمان است. مگر در مدرسه

شید گفت:  سارالب و "جم سحر و جادو ندارد. این هو علمی نه، نه، ا صال ربای به  سی ا شنا اختر

ست مثل بقیه شید و چیزهای ندیده را عیان میی علوم. مگر ابن هیثو که عدسی میا کرد جادوگر بود؟ یا ترا

 "شیخ الرریس و بیرونی؟

سترن گفت:  شه از آنها با من حرف میاینها را می"ن ی که زند. به هرحال، اگر کسشناسو. پدرم همی

 "کرد حتما جادوگر بوده دیگريگفتی چیزهای ندیده را عیان می

یابد و نه، چنین نیسييت. طبیعت انباشييته از چیزهایی اسييت که حواس ما در نمی"جمشييید گفت: 

ستارگان  شان به آالت و ابزاری یاری دهنده نیاز دارد. به همین ترتیب، قواعدی در گردش اختران و  فهمیدن

سبهوجود دارد که اگر  سارالب محا سیر امور را میبتوانیو با آالتی مانند ا فهمیو. هیچ چیز شان کنیو، بهتر 

 "جادویی در این ماجرا وجود ندارد.

ای به کارِ هایی که اینجا سيير هو کردهیعنی این تخته پاره"نسييترن متعجب به او نگاه کرد و گفت: 

 "خورند؟فهمیدن بهترِ جهان می

 "ببین، از داخل این نی بنگر.آری، "جمشید گفت: 

 "ای در آن است.ستاره"نسترن چشمش را بر نی نهاد و گفت: 

شاره کرد و گفت:  ستاره"جمشید به آسمان ا ی شامگاهی است. همان که مجوسان آری، ببین، این 

عمود بر زمین ی این نی با شاقولی که خط نامند. حاال ببین، زاویهاش میگفتند و امروز زهرهبه آن آناهید می

ی میل این ستاره نسبت به افق است. اگر آن را هر پاسی رصد کنیو و زوایا را دهد، نشانگر زاویهرا نشان می

شت کنیو، به این نتیجه ست. یعنی ی غریب مییاد دا ستاره ثابت ا سرعت بر آمدن و فرو رفتن هر  سیو که  ر
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سان طی می سان را در زمانهایی یک ست خاص و ویژه که در زاویه کند. امازوایایی یک ی هر اباختر مقداری ا

 "قبل و بعد از انقالبات شتوی و صیفی...

بخشييی، ولی من از این حرفها سيير در غیاث الدین، مرا می"نسييترن حرفش را قاع کرد و گفت: 

ست که دختران را به خوانمی سو نی ست، اما در اینجا ر صر ا ندن آورم. هرچند پدرم از بازرگانان بزرس قم

گویی موضوعاتی از این دست وا دارند. مدرسه خاص پسران است و ما از آن محرومیو. از این رو آنچه می

ست. با این وجود، می شتهبرایو مفهوم نی سباتی را با آنها انجام بینو که اعدادی را روی این کاغذ نو ای، محا

 "خواهی داد؟

توسط سیر آناهید در آسمان را نشان خواهد آری، میانگین این دوازده عدد، سرعت م"جمشیدگفت: 

 "داد، البته بعد از آن که بر سیصد و شصت تقسیو شود.

ستون اعداد انداخت و گفت:  سترن نگاهی به  صت "ن ش صد و  سی سیو بر  شان تق خوب، میانگین

 "شود چهل و هشت.می

کسيييی این دانی؟ قبال چهل و هشيييت؟ از کجا می"جمشيييید با تعجب به دختر نگاه کرد و گفت: 

 "سرعت سیر را اندازه گرفته است؟

 "اش کردم.نه، هو اکنون محاسبه"نسترن گفت: 

ی سریع امری آموختنی است. آن دانستو که فن محاسبهآفرین، آفرین. می"جمشید ذوج زده گفت: 

 اید؟را از پدرتان آموخته

 "آید.انواده نمیای؟ خضر دو بار به خواب اعضای یک خآری، پس چه فکر کرده"نسترن گفت: 

 "توانو درخواست کنو که این فن را به من هو بیاموزید؟بانو، می"جمشید گفت: 
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راستش االن وقتی برای این کار نیست. من "نسترن که کمی دلواپسِ گذشت زمان شده بود، گفت: 

 "دیرم شده و باید بروم.

بسیار "س با کمی گرفتگی گفت: جمشید احساس کرد که دختر از آموزاندن این فن به او ابا دارد، پ

 "خوب، خوش آمدیدي

دید جمشييید ناراحت شييده، چند قدمی از تپه پایین رفت. بعد هو برگشييت و گفت: نسييترن که می

 "غیاث الدین، بار دیگر کی بر این تپه رصد خواهید کرد؟"

ره را ثبت فردا نیز اینجا خواهو بود، تا یک ماه باید مرتب چنین کنو تا مسييیر زه"جمشييید گفت: 

 "کنو.

دانید به دختری مدرسيه نرفته مانند من اش را دارید که فنی را که میببینو، حوصيله"نسيترن گفت: 

 "بیاموزید؟

 "آید...اما فکر کردم گفتید که از این حرفها خوشتان نمی"جمشید تعجب کرد و گفت: 

 "فهمو...آید، اما هنوز چیزی از آن نمیبرعکس، بسیار خوشو می "نسترن گفت: 

شحالی سعی کرد خو شید  شود. پس گفت: جم سترن خاتون، هر وقت گذرتان به "اش دیده ن البته ن

 "اینجا بیفتد در خدمت خواهو بود.

سترن خنده شانهن سرخو شما ممنونو، من هو در عوض کمی درباره"ای کرد و گفت: ی  ی اعداد به 

 "ین جا.کمک خواهو کرد. پس قرار ما فردا بعد از نماز عشاء هم

 "باشد."و جمشید هو شادمان گفت: 

 نسترن از تپه پایین دوید و چابک بر استرش پرید و از میان باغها به سمت شهر حرکت کرد.
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جمشید به سمت آلتی که سر هو کرده بود بازگشت و کمی به فکر فرو رفت. بعد هو لبخندی زد و 

مرا باش که زهره را در آسييمان "با خود گفت: نگریسييت، در حالی که بار دیگر از درون نی به آسييمان می

 "جستو...می

 

شيييیخ نورالدین که زمانی از افراد مورد اعتماد شييياهرخ بود و در خدمت الغ بیک زحمات زیادی 

کشیده بود، بعد از آن که به خلیلی سلاان پناه برد و در دربار او جاه و مقامی یافت، به فکر سرکشی افتاد و 

ن او را به دست خدای داد دید، از شهر اترار که حکومتش را بر عهده داشت، به حرکت زمانی که گرفتار شد

درآمد و به سمت بخارا پیش رفت. اما در راه با لشکریان خدای داد برخورد کرد و از او شکست خورد. بعد 

و او  هو از شاهرخ میرزا درخواست صلح کرد و به او تسلیو شد. شاهرخ میرزا از سر تقصیرش در گذشت

را به شيييهر اترار که برای مدتی در آن حکومت کرده بود تبعید کرد و دسيييتور داد تا پایان عمرش در همان 

 شهر بماند.

در این میان، خدای داد و خلیلی سلاان پس از غلبه بر هواداران نورالدین به فرغانه رفتند و در آنجا 

سکه زد و بار دیگر او را  سلاان  سلاان خدای داد به نام خلیل  سمی به حکومت بازگرداند. خلیل  به طور ر

ها را فراموش کرد و همان طور که بعد از آن که تختی زرین را از این معلو سيييابقش هدیه گرفت، گذشيييته

 کرد، بار دیگر به او اعتماد کرد. طبیعت مهربان و یکرنگش اقتضا می

شان دهد. پس به ماموریتی  ستگی خود را برای اعتماد او ن شای شت تا  صمیو دا خدای داد این بار ت

سر او که در این  شاهرخ کمک بگیرد. دو پ شکند رفت تا از قبایل مغول برای غلبه بر  سمت تا خارناک به 

که پسر کوچکش بود، زمان برای خود سردارانی قابل شده بودند نیز به ماموریتهایی گسیل شدند. عبدالخالق 
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سر بزرگش محسوب می سلاان باقی ماند و اهلل داد که پ شاهرخیه را فتح کرد. اما از در خدمت خلیلی  شد، 

 آن سو با هجوم لشکر بزرس شاهرخ روبرو شد که فرماندهش شاه ملک، سردار الیق و مکار شاهرخ بود. 

از عقوبت شیخ نورالدین تابستان را  شاه ملک همزمان با شاهرخ به حرکت در آمده بود. شاهرخ بعد

در اوراتوبه گذراند و بعد از آنجا به خجند تاخت و شيياهرخیه را گرفت و به این ترتیب نیروهای او و شيياه 

ملک به هو پیوستند و فرغانه را فتح کردند. خلیلی سلاان به همراه همسر محبوبش اسیر شدند و اهلل داد در 

دید، به سرزمینهای شمالی گریخت تا به الخالق هو که شرایط را نامساعد مینبرد با شاه ملک کشته شد. عبد

پدرش بپیوندد. اما در همین گیر و دار مغوالن نیز خدعه به کار بردند و خدای داد را که پیش از این بارها به 

 کشتند. رفت را دستگیر کردند و شان به آن سو میسرزمینشان تاخته بود و حاال به سودای جلب همراهی

شد.  سیر  ستانش ا شاهرخ بود، در د سلاان که نیرومندترین رقیب حکومت  به این ترتیب خلیلی 

اش دیده بود و زحمتی که در چیرگی بر او تحمل کرده های زیادی که از برادرزادهشاهرخ، با وجود سرکشی

ساند. بلکه مال و من سیبی به وی نر شت و به همین دلیل هو آ ست دا شید و به ری بود، او را دو الی به او بخ

تبعیدش کرد. خلیلی سلاان برای سالیانی چند به همراه شاد ملک آغا در ری زیست، و عمر خود را صرف 

شاد ملک آغا که در  سختی درگذشت.  سالی بعد به دلیل بیماری  شعر برای وی کرد. تا آن که چند  سرودن 

ش شان داد که  ستهاین زمان هنوز زن جوان و دلفریبی بود، ن شق و عالقهای ی ماجراجو بوده ی امیرزادهی ع

 است، چون بر سر بستر مرس او، بتا خنجر خودکشی کرد.

 

قباد و مسعود در کنار هو روی تخته سنگی نشستند و برای مدتی هیچ کدام چیزی نگفتند. مسعود 

ست که از رفتنش می"گفت:  سه ماه ا شیفتهگذرد. میحاال  سو  شودتر سازی  سارالب  و عمری را در  ی ا

 "قمصر بماند و شاگردی آن شیخ را کند.
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شیخی که من دیدم، نو پس نمی"قباد خندید و گفت:  سید عموجان، آن  شید را بیش نتر دهد و جم

 "هایی بزرگتر از اسارالب سازانش دارد.کند. هرچند قمصر دیدنیاز ماهی به خود جذب نمی

ماجرا از همان "و کمی مکث کرد. بعد هو گفت: مسعود با شنیدن این حرف به سمت قباد برگشت 

سو یاد میگالبگیری آب می شیزگان قمصری در این مرا شی دو دانی کنند. میخورد، هان؟ همه از جلوه فرو

 "اند؟کردهها این برنامه را برای جشن تیرگان برگزار میکه قدیو

 "دانستو.نه، نمی"قباد گفت: 

 "گفت.چنین میی خوارزمی عالمه"مسعود گفت: 

 "شان شروع شد. بدو ببینو. بابا.قباد، نورافشانی"بعد هو ناگهان از جایش بلند شد و گفت: 

شييدند، از جایش پرید و دو هایی از نور سييبز که در گوشييه و کنار روشيين میقباد هو با دیدن لکه

باید با احتیاط به آنها " ی سر بسته را در دست گرفت و همراه مسعود به میانشان دوید. مسعود گفت:شیشه

 "نزدیک شد. اگر نزدیک شدنت را حس کنند، خاموش خواهند شد.

شه شی شبقباد یکی از  شغول گرفتن کرمهای  سعود داد و هر دو م شدند. قباد گفت: ها را به م تاب 

 "کنید بتوانید این ماده را از بدنشان جدا کنید؟فکر می"

نتوانسته چنین کند. من پیشترها توانسته بودم با گشودن  شاید بشود. تا به حال کسی"مسعود گفت: 

شاید حاال بتوان این کار را در قرع و  شان ایجاد کنو.  سدهای شکو کرمهای مرده، نور را در ج سوراخی در 

 "انبیق به شکلی انجام داد.

د به هردو برای مدتی در سيييکوت به تعقیب کرمها و گرفتنشيييان ادامه دادند. تا آن که بار دیگر قبا

 "ی اسرار مفید افتاد؟ببینو، عمو جان، آن آینه و کتابی که آوردیو در گشودن معمای خزانه"حرف آمد: 
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سعود گفت:  سیمرغ "م ستش را بخواهی، نه. همه در انجمن توافق دارند که مناق الایر عاار به  را

شارت دارد و آن عالمتی است مهو که باید به شکلی راز را بگشاید، اما این  که به کدام معناست، ما چیزی ا

در نیافتیو. آینه هو از دیرباز عالمتی بوده در طریقت ما و بر مراقبت نفس و خودکاوی داللت داشييته اسييت. 

 "دانو.ی اسرار چه ربای است؟ نمیاما اینها را با محل اختفای خزانه

شاید او بتوان"قباد گفت:  شاد بود.  ستاد فرخ  شاگردان ا شانمان آن زاهد، یکی از  د جای خزانه را ن

 "دهد.

مسييعود علفها را در جسييتجوی کرم شييب تابی کاوید  و بعد از کوشييش دسييت کشييید و گفت: 

تواند، اما نشييانمان نخواهد داد. از آن گبرهای سييرسييخت قدیمی اسييت که معتقد اسييت همه باید در می"

این، ما به او دسترسی نداریو. طریقت خون دل بخورند و به سختی هر چیزی را به دست آورند. گذشته از 

 "رود.آید و میاو همواره متحرک است و گاه می

ی راز در جایی میان خودمان کنو منظور از مناق الایر آن باشيييد که خزانهمن فکر می"قباد گفت: 

 "ها.پنهان شده است. شاید در جایی همین نزدیکی

آفرین قباد، روز به روز باهوشيييتر آفرین، "ناگهان صيييدایی از میان تاریکی برخاسيييت و گفت: 

 "شوی.می

ای درخشید و هر دو از جا پریدند و به جهتی که صدا از آن برخاسته بود نگاه کردند. برج آتش زنه

شعله شده بود، بر چهرهنور  شن  سی که تازه رو شد که در چند قدمیی فانو شیده  شید پا شان ی خندان جم

 ایستاده بود.

ویدند و با سر و صدای زیاد به او خوشامد گفتند و از حال و احوالش در ماههای مسعود و قباد به سمتش د

 گذشته پرسیدند.
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گذرد. همه چیز به خوبی و خوشی گذشت. هنوز ساعتی از ورودمان به کاشان نمی"جمشید گفت:  

گفت که پهلوان کیا که دلش برای عیاران تنگ شييده بود به سييمت زورخانه رفت و من به خانه رفتو. مادر 

 "اید. این بود که فکر کردم بیایو دنبالتان.برای گرفتن شب تاب به اینجا آمده

شانه ستش را مهربانانه بر  سعود د سرش نهاد و گفت: م شید جان، چقدر دلو برایت تنگ "ی پ جم

 "فرستادی بابايای، پیامی چیزی میشده بود. آخر نامه

شید گفت:    شغول بودم، پدر جان. خیل"جم شیخ حیلهسخت م گر با وجود ی چیزها یاد گرفتو. آن 

اش آدم جالبی از آب در آمد و رموز زیادی را در کار ساخت اسارالب به من آموخت. کمی هو پول دوستی

تر دارد. کمی هو سرم با دوستانی که در قمصر رصد کردم. غبار هوایش از اینجا کمتر است و آسمانی شفاف

 "..در آنجا یافته بودم گرم بود.

 "دوستان... اوهوم، دوستاني"دار گفت: قباد با شنیدن این حرف با لحنی خنده

ای که به آن سييو خواسييتو همین روزها با قافلهچه خوب کردی که برگشييتی. می"مسييعود گفت:  

شیخ فرید الدین می صری این بار با  شیخ ب ست.  شده ا شان بار دیگر امن  ستو که کا آید، پیامی برایت بفر

سوجی  ست و مریدان این دو هفتهیا شده ا ست که میدرگیر  شهر به هو میای شند و در  شند. دیگر جو خرو

 "ای مانند تو نیست.های جوانی مدرسهکسی در این گیر و دار حواسش به پرگویی

چقدر خوب، اما من به سودای دیگری به اینجا بازگشتو. یعنی وقتی راه افتادم خبر  "جمشید گفت:  

نداشييتو که اوضيياع کاشييان چگونه اسييت، برای همین هو پهلوان کیا تا مدتی با من در این مورد کشييمکش 

  "داشت.

 "چه شده که با این شتاب باز آمدی؟"قباد گفت:  

 "ی راز را بدانو.ما را گشوده باشو و جای خزانهکنو معفکر می"جمشید گفت:  
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ی ابولولو از شييمار زیاد فانوسييهایی که در آن روشيين کرده بودند، نورباران بود. بهرام و درون بقعه

های کلو اسييفندیار با یاری قباد مشييغول پوشيياندن پشييت پنجره با پارچه بودند تا نور به یکی دیگر از نوچه

ی بقعه روی زمین نشسته بود و رهگذران کنجکاو را جلب ننماید. جمشید در میانهبیرون درز نکند و توجه 

 در اطرافش کلو اسفندیار، پهلوان کیا، شیخ بلخی، پیر آزاد، و مسعود حلقه زده بودند.

ها را به پایان بردند و هر سييه از بقعه بیرون قباد و بهرام و آن دوسييت دیگرش کار پوشيياندن پنجره 

 مجاز نبودند هنگام افشای راز در آنجا باشند.رفتند. آنان 

سخن گشود و گفت:  غیاث الدین جمشید، آیا هنوز بر ادعایی که ما را در "پیر آزاد نخست لب به 

 "اینجا به دور هو جمع کرده هستی؟

 "ی اسرار را بتوانو پیدا کنو.کنو جای دقیق خزانهآری، گمان می"جمشید گفت:  

 "ی رسیدنت به جواب معما را برای ما بگو.دانی؟ شیوهاز کجا می" ی خوارزمی گفت:عالمه 

دانید، پیام سيييهراب بهادر به هفت بیت از شييياهنامه چنان که حاال دیگر همه می"جمشيييید گفت:  

شاهنامه  سین بیتش در  ست و واپ شش بیت نخ شکیده. هفت بیتی که مابین  صر بود، و چند گلبرس خ منح

سیمرغ روایت میای وجود دارد که رایقاعه ستو را با  شکیده نهاده زنی زال و ر کند. در نامه چند گلبرس خ

سو گالبگیری صر و مرا شهر قم شاد ما را به  ستاد فرخ  شهر بودند که با یاری ا اش راهنمایی کرد. در این 

را از ای با نام سييیمرغ وجود داشييت که با راهنمایی فرخ شيياد دریافتیو باید راهنمایی خود ی مخروبهقلعه

بنگیان و لولیانِ پراکنده در آنجا بجوییو. در نهایت زاهدی مالمتی که در آنجا به خدمت این گروه مشيييغول 

ای و مناق الایری را به ما داد. و اشاره کرد که دفتر ششو مثنوی بود، شاگرد فرخ شاد از آب در آمد و آیینه

 "معنوی را به دقت بخوانیو.
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 "ایو، پسرم، بگو چگونه معما را گشودی؟ز پدرت شنیدهاینها را ا"پیر بلخی گفت:  

کرد، که اگر درسييت الایر هو مانند ابیات شيياهنامه به سييیمرغی اشيياره میمناق"جمشييید گفت:  

سهراب بهادر می سی مرغ برابر بود. این بدان معنا بود که گویا  شو، با همان  شاره تفسیرش کرده با سته ا خوا

شده ستند. آیینه نیز بر همین امر ی ما نزد خودکند که گم صود در این میان یکی ه صد و مق ست و قا مان ا

ی راز دسييت یابیو. دفتر شييشييو گفت که ما باید خود را بنگریو تا به خزانهداللت داشييت و به تعریض می

ی جسييتن گنج بود و داسييتان کسييی را مثنوی، اما، از همه جالبتر بود. چون بخشييی داشييت که نامش درباره

ای را یافت که در آن نوشيييته بود از فالن نقاه تیری بینداز تا گنج را بیابی و وی در هر نامهت که گنجگفمی

جهتی که تیر را انداخت گنج را نیافت، تا در نهایت فهمید که در گنج نامه ننوشته که کمان را بکش و تیر را 

کرده. این همه ده که حرکتش را از آن آغاز میافتاده در همان نقاه بوبینداز، و به همین دلیل جایی که تیر می

یابیو که جسيييتجوی خود را از آن آغاز ی خود را در همان نقاهدلیلی دیگر بود که ما باید گمشيييده ای ب

 "ایو...کرده

 "و آن کجاست، جمشید خان؟"ی خوارزمی گفت: عالمه 

این که یاران انجمن ما  ی پیروز پارسييی. مگر نههمان جاسييت. همین جا در بقعه"جمشييید گفت:  

سال در این مکان دور هو جمع می صدها  سهراب بهادر نیز پرداختهاند و به رایزنی با هو میشدهبرای  اند؟ 

شهر می سته و اینجا را به خوبی میمدتها در این  سیو زی صر تر صفهان تا قم سیری که او از ا شناخته. کل م

ی راز را پیدا کند. من به این نامه دسيييت یافت، نتواند خزانه کرده، راهی بوده برای این که اگر ظلمت خان

 "کنو او خزانه را در همینجا زیر زمین مدفون کرده است.فکر می

 "توانیو تمام مقبره را خاکبرداری کنیو؟اما کجا مورد نظرت است؟ ما که نمی"مسعود گفت:  
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شید گفت:   شاهنامه که حرفش "جم شی از  شاره کرده بود سهراب بهادر در بخ شت، به چیزی ا گذ

که مدتها فکر مرا به خود مشغول کرده بود و باعث شده بود چند بار اشتباه کنو. آن هو اشاره به شش تیری 

بایست عالمتهایی بود که سیمرغ از گردن رخش و هشت تیری که از پیکر رستو بیرون کشیده بود. اینها می

هو اندر زمان  دبر آن خستگیهاش مالید پرگوید: حکیو توسی می برای یک جای دقیق باشد. در همان بخشها

شت با هوش و فر ست. پر هو میگ ستگی به معنای زخو ا شاید هو . خ شد.  ست ما با تواند معادل پا یا د

شب یک پر عقابِ بزرس با خود آورده شد. برای همین هو من ام صود خودِ پر با ام. گویا ما باید به دنبال مق

بمال اندر او  دیکی پر من تو بگردان به شيييیر"یدگی در این بقعه بگردیو. فردوسيييی گفته یک زخو یا بر

ستگی شاید جایی در نزدیک "های تیرخ ست،  سفید ا شد که رنگش  شکاف در جایی با ، از این رو باید این 

 "دانو.سقف، که با پر مربوط باشد.... نمی

و کنار بقعه پرداختند. پیر آزاد پس از کمی با گفتن این حرف همه برخاسييتند و به دقت در گوشييه  

شده بود و قبله  شانش داد که بر دیوار نصب  سپیدی را ن پرسه زدن در اطراف، جمشید را صدا کرد و مرمر 

 "گشتی.ببین، شاید این آن چیزی باشد که دنبالش می"داد. پیر آزاد گفت: را نشان می

 "اید این همان زخمی باشد که حرفش هست...شاید، این مرمر ترک هو خورده، ش"جمشید گفت:  

بعد هو سعی کرد ناخن یا انگشتش را در آن فرو کند، اما موفق نشد. پس پر را از شالش در آورد و آن را در 

شو از بیرون دیده نمی شت که با چ شکاف، به ظاهر عمقی زیاد دا شد. چون پر در داخل شکاف فرو کرد. 

می آن را از این سو به آن سو تکان داد، تا آن که صدای تلق کوچکی شکاف خزید، و جلو رفت. جمشید ک

شد و صدای بر هو غلتیدن چرخ و دنده هایی برخاست. جمشید برگشت و همه با تعجب دیدند که شنیده 

ست. گویی غلتکی را با اهرم و چرخ دنده شی از گچ دیوار در حال فرو ریختن ا شهبخ ای که در هایی به ما

قرار داشت مربوط کرده بودند، به طوری که فشردن آن با پر غلتک را به کار انداخته بود و پشت آن شکاف 
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ی باریکی در بخشی از گچِ روی دیوار را فرو ریخته بود. پشت بخش گچ گرفته شده، خالی بود. یعنی تاقچه

شیده شده بود، همه می ستند بر تاقچهتدیوار درست کرده و رویش را گچ گرفته بودند. حاال که گچ ترا ی وان

شان می سیمرغی را ن شده بود که پیکانی را پشت آن نقاشی زیبایی را ببینند که  سیمرغ در حالتی نموده  داد. 

 در منقار گرفته بود و رویش به سمت چپ بود. 

شید با هیجان گفت:  ست آمده"جم ست بود. راه را در سو در شت و حد ایو. حاال باید ببینیو عدد ه

 "شوند.ین سیمرغ مربوط میشش چاور با ا

شمرد و پیش رفت، اما چیزی در برابر خویش یا زیر پایش ندید.  شت قدم  صویر قرار گرفت و ه در برابر ت

ای نگرفت. بقیه هو به او پیوسيييتند. پهلوان کیا این بار همان کار را با شيييش قدم تکرار کرد و باز هو نتیجه

کرد. حتی کمی خاک را در آن ناحیه هو کندند، اما  همان کار را با شيييش وجب و هشيييت وجب هو تکرار

 ی راز نیازی به حفاری نیست. جمشید و پیر آزاد معتقد بودند برای یافتن خزانه

غریب اسييت. من خبر نداشييتو چنین "در این حین دیگران به سييخن در آمدند. شييیخ بلخی گفت: 

شی شد. کنقا ست، این باید مال خیلی وقت پیش با سی ای در اینجا ه ست که ک شیدنش کار یکی دو روز نی

 "پنهانی و دور از چشو ما بتواند چنین کرده باشد.

سال پیش که آل بویه این بقعه را می"پیر آزاد گفت:  صد  سی ساختند، در اینجا آری، این را همان 

ی ای سييری در این جا وجود دارد اما هرگز این حرف را چندان جداند. من شيينیده بودم که حفرهسيياخته

  "نگرفته بودم.

ها، به سراغ خودِ نقش سیمرغ رفت و متوجه شد که به جای جمشید بعد از ناامید شدن از این نشانه

ی بخشهای سیمرغ هو دست اند. آن را فشرد. اما اتفاقی نیفتاد. بر بقیهچشمان سیمرغ با نگینی سرخ نشانده

این نگین باید عالمت چیزی باشد. چرا چشو سیمرغ "ی دیگری نیافت. پس گفت: کشید، اما اهرم یا نشانه
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گیرد، پس باید ماجرا اند؟ در داسييتان، با راهنمایی او رسييتو چشييو اسييفندیار را هدف میرا با نگین پر کرده

 "ربيييييياييييييی بييييييه چشيييييييييو داشيييييييييتييييييه بيييييياشيييييييييد.

سعود گفت:   س "ناگهان م ستکاری نکن. ممکن ا شو را زیاد د شود. فکر صبر کن. آن چ ت خراب 

 "ام سهراب بهادر چه کرده است.کنو فهمیدهمی

سيهراب بهادر نیز به نجوم و گاهشيماری "نمود، گفت: همه به او نگریسيتند. مسيعود که متفکر می

شت. من فکر می سیار عالقه دا شدنش بگذرد، ب شکار  شخب که از آ سیمرغ پس از مدت زمانی م کنو این 

پس ما  "همی باش یک هفته دور از گزند دها ببندبدو گفت این خستگی"بیفتید:  شود. به یاد شعرهافعال می

 "باید یک طوری شکاف مرمر را پر کنیو و هفت روز منتظر بمانیو.

ی واقعی اشيياره داشييته باشييد. در این مدت بعید اسييت هفت به یک هفته "کلو اسييفندیار گفت:  

شان ست توجه شود و آن را خراب کنند.  رهگذران ما را خواهند دید و ممکن ا سیمرغ جلب  به این نقش 

 "شاید منظور هفت دقیقه است، یا هفت ساعت؟

 "بیایید همه را بیازماییو. فقط خدا کند هفت سال نباشدي"ی خوارزمی گفت: عالمه 

سفندیار را گرفت و از روی آن دقایق  سعود نبض کلو ا شکاف مرمر فرو کرد و م شید بار دیگر پر را در  جم

  "شمرد. وقتی به هفت رسید، جمشید نگین روی چشو سیمرغ را فشرد. اما اتفاقی نیفتاد.می را

 "شاید مقصود از هفته، هفت بار باشد."پیر آزاد گفت:  

جمشید نگین را هفت بار پیاپی فشرد، و بار دیگر صدایی برخاست که این بار بلندتر بود، و معلوم  

 "اند.ن میان به حرکت در آمدههایی بزرگتر در ایبود چرخ و دنده
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همه در کنار دیوارها ایسييتادند، و با حیرت به سيينگ مرمر بزرس مقبره نگریسييتند که از جای خود  

شد به راحتی اش پدیدار شد. شکافی که میبیرون آمد و اندکی چرخید. به شکلی که شکافی باریک در کناره

 دست و بازو را بدان وارد کرد.

 "فانوس، فانوس بدهید."کیا به آن سمت دویدند. جمشید گفت: جمشید و پهلوان  

شت. در آن برج چیزی فلزی مینور فانوس، بر دریچه شکاف قرار دا شید. ای کوچک افتاد که در زیر  درخ

 ای سنگین را از درون شکاف بیرون کشید.جمشید دستش را به درون برد و جعبه

 "همین است؟"رسید: همه دور او جمع شدند. مسعود از پیر آزا دپ

سنگین کرد و گفت:  سبک  ست گرفت و آن را  شد.می"پیر آزاد جعبه را به د شتانی  "تواند با بعد هو با انگ

سیار قدیمی بود که  شود. درون آن کتابی ب شو بر هو زدنی گ صندوج بازی کرد و آن را در چ آزموده با رمز 

 م آن را باز کرد.در لفافی از حریر پیچیده شده بود. پیر آزاد با احترا

 "قرآن است."جمشید با تعجب گفت:  

 "آری، پسرم، اما هر قرآنی نیست. این قرآن حضرت علی است."پیر آزاد خندید و گفت:  

 "قرآن حضرت علی؟"جمشید گفت:  

کرد، دسييتها را به هو کوفت و ی خوارزمی با شييور و شييوقی که هرگز از خود ظاهر نمیو عالمه 

 "شکر خدا که آنقدر عمر کردم تا این را به چشو خود ببینو. "شادمانه گفت:

 "قرآن حضرت علی؟ یعنی به خط ایشان است؟"جمشید پرسید:  

های مهمتر از آن است پسرم، متنی است که به ایشان تعلق داشته است. این با قرآن"پیر آزاد گفت:  

ست،  سب زمان نزول مرتب کرده ا شهایی دارد که در قرآنعادی تفاوت دارد. آیات را بر ح های دیگر و بخ

های رسيييمی وارد کرد، اطالعات درون آن را به قرآنوجود ندارند. وقتی خلیفه عثمان قرآن را تدوین می
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های دیگر را در سييرکه و آب بجوشييانند و از بین ببرند. اما همیشييه نکرد. بعد هو دسييتور داد تمام نسييخه

آن خود را از بین نبرد و آن را به یکی از افراد امین خویش سپرده روایتهایی وجود داشته که حضرت علی قر

 "است.

 "و این همان قرآن است؟"مسعود هیجان زده گفت:  

 "آری، هو اوست."پیر آزاد گفت:  

 "ی اسرار این بوده است؟پس خزانه "کلو اسفندیار گفت: 

ران انجمن ما از دیرباز آنچه را ی اسييرار وجود ندارد. یادر واقع تنها یک خزانه"شييیخ بلخی گفت:  

که روشييينگر مردمان بوده و سيييندی برای راهنمایی خلق بوده، گرد آورده و در جاهایی مخفی حفظشيييان 

 "شان بوده است.های سر سبداند. این، یکی از گلشدهی راز نامیده میاند. هریک از آنها خزانهکردهمی

شید گفت:   سناد دارد. اینها فهمو چرا ظلمت خان چحاال می"جم صراری در نابود کردن این ا نین ا

 "دارد، خارناکند.برای او و آنچه که او را برقرار می

دقیقا چنین اسيييت. و از این روسيييت که ما چنین سيييرسيييختانه از آنها "ی خوارزمی گفت: عالمه 

ر یا زود ظلمت خان و کنیو. چون از قدیو و ندیو آمده اسييت که اگر این رازها باقی بمانند، دیپاسييداری می

 "یارانش از میان خواهند رفت.

صفحه ستین  ست پیر آزاد گرفت و نخ شید کتاب را از د شود، و بعد از آن که آن را خواند، با جم اش را گ

 "ای وای، کی زمانش فرا خواهد رسید تا همگان این را بخوانند؟"شگفتی به حاضران نگریست و گفت: 
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ها و سگی که از دور دستها نیمه شب گذشته بود. جز صدای جیر جیرکشبی تاریک بود و پاسی از  

هایی تیره بر تن داشتند و سر و رسید. گروهی از مردان که همگی خرقهکرد، صدایی به گوش نمیپارس می

گذشتند. همه بر اسب باغهای ده نیاسر می شان پوشانده بودند، از میان کوچهی خود را با باشلق خرقهچهره

ای نداشتند و اسبهایشان با گامهایی آرام به سمت کوهی که در همان نزدیکی بود ار بودند. اما گویا عجلهسو

 کرد.حرکت می

ستند و باقی راه را پیاده  شان را به درختی ب سبهای سید و در آنجا همگی ا گروه، پس از دقایقی به پای کوه ر

ای که در دل کرد، از حفرهکه مسييیرشييان را تعیین می طی کردند. کمی که از کوه باال رفتند، یکی از ایشييان

سيينگها بود مشييعلی را بیرون آورد و آن را بر افروخت. دیگران نیز چنین کردند و این گروه به این شييکل 

ای خاص، که با درختی مشييعل به دسييت مسييیری به نسييبت طوالنی را تا باالی کوه پیمودند. آنگاه در نقاه

سنگها م ستادند. آنجا کفهشخب میروییده بر پاره  ای کوچک بود بر کوه، که درخت در میانش شد. همه ای

کرد. همگی دور درخت حلقه اش میای احاطههای عمودی سيينگ خارا همچون کاسييهروییده بود و دیواره

ز ای که ای جمشید در میان حلقهی رنگ پریدهشان را از روی سرشان برداشتند. چهرههای خرقهزدند و کاله

 پدر و دوستانشان تشکیل یافته بود، پدیدار شد.

ای بر سنگها پیر آزاد که رهبری این گروه را بر عهده داشت، مشعلش را باال گرفت و آن را در حفره 

  "اینجا آن مکان معهود است."فرو کرد. بعد گفت: 

ند که گویا به عمد در دیگران نیز از او تقلید کردند و مشييعلهایشييان را بر سييوراخهایی در سيينگ فرو کرد

ی پشت سرشان ایجاد شده بود. پیر آزاد بعد از این که همه مشعلهایشان را از دست فرو نهادند، روی دیواره

 ای دور درخت به او پیوستند. زمین نشست و دیگران هو در نیو حلقه
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ود، بازوهای بهرام که حاال دیگر برای خودش پهلوان بهرام شييده بود و اسييو و رسييمی به هو زده ب 

ضالنی سید: کلفت و ع سنگی "اش را بغل زد و پر شعلها از پنج فر سی ما را نخواهد دید؟ نور م در اینجا ک

 "آشکار است.

شاروی ما تا دورها هیچ آبادی"پیر آزاد گفت:   شت این کوه باک مدار، پی سر هو پ ست. ده نیا ای نی

 "واهد دید.است و اگر کسی از اهالی آن هو بیدار باشد، نور را نخ

سفندیار که موهای جو گندمی  اگر هو کسی "نمود، گفت: اش در نور رقصان مشعلها سپید میکلو ا

ترسيييند و آید. مردم این اطراف از این کوه میکند اجنه دیده اسيييت و به این سيييو نمیما را ببیند فکر می

 "گویند.هایی خوفناک در موردش میقصه

 "های خوفناک؟ چرا؟قصه"جمشید با کمی نگرانی پرسید:  

هایی را بر سييير زبانها برای آن که از دیرباز یاران انجمن ما چنین قصيييه"مسيييعود خندید و گفت:  

 "اند تا افراد کنجکاو را از غار دور نگه دارند.انداختهمی

 "آه، آری، غار..."جمشید سری تکان داد و گفت:  

امال امن اسييت. یادتان هسييت که چند سييال پیش با این همه فکر نکنید اینجا ک"شييیخ بلخی گفت:  

مردان ظلمت خان اینجا را یافتند و یکی دو جین مار سيييمی را در غار رها کرده بودند، طوری که یکی از 

 "یارانمان وقتی برای تمیز کردن غار به درونش رفته بود، گزیده شد و همان جا درگذشت.

شید گفت:   ست افراد ظلمت "جم شته مار؟ یعنی ممکن ا خان اینجا را باز هو از جانوران گزنده انبا

 "باشند؟

احتمالش کو اسييت. آن بار هو گویا به اهمیت این غار پی نبرده بودند. تنها دریافته "مسييعود گفت:  

کند. برای همین هو به بودند که یکی از یاران ما که شيييناسيييایی شيييده بود، زیاد به این غار رفت و آمد می
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اش آشنا نبودند، یکی از ایشان ا در این غار بیابند، به آن وارد شدند، اما چون با نقشهسودای آن که گنجی ر

اند، مارهایی را هو بی آن که بدانند این غار را برای چه سييياخته ای افتاد و در غار کشيييته شيييد. بقیهدر تله

 "درونش رها کردند تا از آن عیار انتقام بگیرند، که متاسفانه گرفتند.

ر از حاضييران که کاله باشييلقش را بر نداشييته بود و از این رو هویتش معلوم نبود، گفت: یکی دیگ

ی بی دسيت و پا هیچ جمشيید خان، دلهره نداشيته باش، خاراتی که در غار وجود دارد، پیشِ چند خزنده"

 "اسييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييت.

شد    شنیدن این حرف کمی به خود لرزید، اما برای این که خود را نباخته با شید با  اش را خرقهجم

 محکمتر دور خود پیچید و فرض کرد که دلیل این لرزش، سرما بوده است.

ی یاران حاضييير و بسيييیار خوب، همه در حلقه"پیر آزاد بعد از مکثی به نسيييبت طوالنی، گفت: 

 "اند؟آماده

 "چنین است."هر هشت نفری که در آنجا گرد آمده بودند، با صدایی محکو گفتند: 

شعلهآن وقت همه برای  سکوت کردند و به رقب بازتاب نور  سختِ دقایقی  سر شاخ و برس درخت  ها بر 

جمشید پسر مسعود، آیا به "رویارویشان خیره شدند. تا آن که پیر آزاد بار دیگر سکوت را شکست و گفت: 

 "ایو؟خاطر توست که در اینجا گرد هو آمده

ن خواسييتارم که مورد آزمون واقع آری، م"کوشييید محکو باشييد، گفت: جمشييید با صييدایی که می 

 "شوم.

دانی در جریان آزمون با چه خاراتی جمشیدِ کاشانی، مشهور به غیاث الدین، آیا می"پیر آزاد گفت:  

 "روبرو خواهی شد؟

 "ی رویارویی با آن هستو.دانو. اما هرچه باشد آمادهنمی"جمشید گفت:  
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سع  سری تکان داد و به این ترتیب به م شارهپیر آزاد  سته بود ا ش ستش ن ست را ای کرد. ود که در د

سعود گفت:  شانی، آیا آمادگی آن را داری که جان خود را برای اثبات توانایی خویش به یاران "م شیدِ کا جم

 "به خار بیندازی؟

 "ام.آری، آماده"جمشید گفت: 

بندی از آنچه پیمان میآیا "اش اشاره کرد و او که کلو اسفندیار بود، گفت: مسعود به نفر کنار دستی

 "در اینجا خواهی دید با هیچکس سخنی نگویی؟

 "بندم.آری، عهد می"جمشید گفت: 

ایو تا شایستگی جمشید را برای پذیرفته شدن در یاران، اکنون ما در اینجا گرد آمده"پیر آزاد گفت:  

نخستین بار است که کسی از  ی خویش، بیازماییو. اینپایگان سوم از سلسله مراتب انجمن بزرس و دیرینه

 "یابد. جمشید، برخیزيمردم کاشان با این سن و سال به این رتبه دست می

اینک ما در "جمشييید برخاسييت و در حالی که سيير به زیر انداخته بود، منتظر ماند. پیر آزاد گفت: 

بود، در دل سيينگها ی غاری قرار داریو که پدرانمان برای سييتایش خورشييید که نماد دانش و پیمان آسييتانه

شاخهکنده شکافهایی در آن وجود دارد که فرو افتادن در هایی بیاند. این غار  شمار و راههایی فراوان دارد. 

آنها کشنده است، و بن بستهای فراوانی دارد که پیمودنشان و بازگشتن از آنها زمانی بسیار را خواهد گرفت. 

سی که به آن وارد می شد. شود، بیرون نخواهد ک شده با سوی این کوهِ مقدس پذیرفته  آمد، مگر آن که از 

ست. خرقه شدن هوا باقی مانده ا شن  ساعتی تا رو شش  شعل به اکنون پنج  ی خود را بیرون بیاور و بی م

ات کند، تا پیش از سييير زدن سيييپیده از این غار بیرون خواهی آمد و به سيييمت غار برو. اگر خداوند یاری

بودی بر کشييیده خواهی شييد. اگر بعد از زمانی که نور خورشييید بر سيينگها تابیدن پایگانی که خواسييتارش 

 "گرفت، از غار خارش شوی، مردود خواهی شد. فهمیدی؟
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 "آری، فهمیدم."جمشید گفت: 

فرزند، در غار شتابزده حرکت نکن که در شکافها "ای کرد و او گفت: پیر آزاد به مسعود خان اشاره

صورت هرگز راه خروش را نخواهی یافت. فرو خواهی افتاد. مراق شود، که در آن  ب باش ترس بر تو چیره ن

شاید به این  ست اعتماد کن.  شده ا ساخته  سنگها و آنچه که گیتی از آن  تنها اراده را تیز و تازه نگهدار و به 

 "ی خروش بیابی.ترتیب اجازه

 "چنین باد. "جمشید گفت:

سمتی رفت که ستوار به  شعلی به کرد دهانهگمان می و با قدمهایی ا شد. چون م سو با ی غار در آن 

اش را در کنار درخت در آورد و کورمال کورمال با دسيييت به دنبال همراه نداشيييت، دهانه را ندید. خرقه

شکاف دهانه گشت، و وقتی آن را یافت آه از نهادش بیرون آمد. شکاف به قدری باریک و تنگ بود که باید 

ست کرد. نمیا از آن رد میبا زور ورزی خود ر سانی مانند پهلوان بهرام بعدها چگونه خواهند توان ست ک دان

ها را نیز به از این شييکاف بگذرند. اما خبر داشييت که در زورخانه فنون عیاری و عبور از شييکافها و روزنه

 آموزانند.پهلوانان می

نمود و فضایی غار، طبیعی می ی غار گذشت و به تاریکی مالق پشت آن وارد شد.جمشید از دهانه

شت که از آن دهانه ست بر دیوارهای باریک و تنگ بر نمیبزرس دا شیدن د راه خود را  آمد. همان طور با ک

ی غار خورد، دستارش را گشود و آن را همچون نواری جست و وقتی دو سه بار سرش به سنگهای دیواره

بایست مانند بندبازها با نوک انگشت به منتهی شد که میدور سر و صورتش پیچید. بعد غار به چاهی عمیق 

صنوعی بود و در دیواره شکارا م شود. وقتی از چاه پایین رفت، خود را در برابر راهی دید که آ هایش آویزان 

 دل سنگها تراشیده شده بود. 
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تنها ای عجیب را از سر گذراند. سکوت محض درون غار، که جمشید برای چند ساعت بعد، تجربه

آشفت، چنان گیرا بود که خیلی زود یاد گرفت صدای تنفسش را صدای نفس نفس زدن خودش آن را بر می

کرد، چندان پر شييياخه و کنترل کند تا این سيييکوت محض را به هو نزند. راه، بر خالف آنچه که فکر می

صلی بیابد. اما هر ا سیر ا ساده بود تا راه خود را در م سبت  شعب نبود و به ن سیار تنگ من سیر ب ز چندگاهی م

شييد و در بعضييی جاها هو نزدیک بود در درون این تنگناها گیر بیفتد. با وجود سييرد بودن سيينگها، خفه می

شود، و تاریکی چنان زور آور بودن هواو تقالیی که می شده بود تا عرج از هفت بند بدنش روان  کرد باعث 

سیاهس بود که چند بار در حالی به خود آمد که ناخودآ شود،  سته بود و وقتی که آن را گ شمانش را ب گاه چ

 مالق پیش چشمش هیچ فرقی نکرد.

شييد و سييخن یارانش در مورد انشييعابهای فراوان، به زودی تحقق یافت. راه مرتب چند شيياخه می

شييود و کدام به بن بسييتی دور دسييت یا پرتگاهی مخوف منتهی دیگر معلوم نبود کدام راه به بیرون ختو می

رفت، و دل به اندرز گزید و پیش میشود. جمشید دل به دریا زد و هر راهی را که پیش رویش بود بر مییم

 داشت که اعتماد کردن به کوه و پیوسته حرکت کردن را رمز عبور از این آزمون دانسته بود. پدرش قوی می

شانی عرج کرده سیمی به پی شدنباالخره، برخورد ن شید، نویدِ نزدیک  به انتهای راه را به همراه آورد.  ی جم

جمشید با وزیدن این نسیو نفسی تازه یافت و با سرعتی بیشتر به حرکت خود ادامه داد. وقتی بر سر یکی از 

ید نکرد و همان را در پیش دو راهی ید، دیگر ترد ها د های یکی از راه ها درخشيييش نوری محو را در انت

 گرفت.

ی ی گشادهالنی، خسته و خاک آلود و خیس از عرج، از دهانهجمشید پس از ساعاتی به نسبت طو 

ای سييپید که عالمت پذیرفته شييدنش در آزمون غار بیرون آمد، در حالی که یارانش در پشييت دهانه با خرقه

 بود، در انتظارش بودند. 
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ید و شاهرخ میرزا پس از شکست دادن خلیل سلاان و تبعید کردنش به این سودا بود که کمی بیاسا 

رنج جنگ و سفرهای پیاپی را از تن بیرون کند. اما خیلی زود معلوم شد که زمانه با او سر سازگاری ندارد. 

شیخ نورالدین که تسلیو او شده بود و در شهر سبز مقیو بود، خیلی زود حق ناشناسی کرد و بار دیگر طغیان 

شاهزاده شهر ای تیموری به نام محمد جهانگیر را ککرد. این بار،  سمی بر  سال بود و به طور ا ه کودکی خرد

 کرد را برگرفت و به نامش خابه خواند و او را شاه راستین نامید. هزار حکومت می

در همین بین، الغ بیک که از سييوی پدرش به حکومت سييمرقند منصييوب شييده بود، با مشييکالتی  

شیخ ن شاه ملک را در نبرد با  شاهرخ که درایت  ست به گریبان بود.  سیر کردن د ورالدین و مهارتش را در ا

خلیل سلاان دیده بود، او را نیز به همراه پسرش به سمرقند فرستاده بود، و تاحدودی دست سردار سرد و 

ی الغ بیک لگام بزند. به این ترتیب، اش را باز گذاشته بود تا در صورت لزوم بر تکاپوی جوانانهگرم چشیده

شده ب سمرقند چند پاره  شاهرخ فرمان میقدرت در  سپاه  شاه ملک که بر  ست ود.  راند، قدرت برتر را در د

خونریزی شيهر به شياهرخ گرفت که به خاطر تسيلیو بیداشيت. بعد از او شيیخ االسيالم عبداالول قرار می

 شد یافت. محبوبیت داشت، و تنها در گام سوم بود که الغ بیک را می

شت و   سال دا ست تاخته بود که الغ بیک در این هنگام هفده  سیا صلح در میدان  آنقدر در جنگ و 

سته شای ستقل میخود را  شاه ملک ی اعتماد پدر و حکومتِ م سازگاری نهاد و با  شت. از این رو بنای نا پندا

از در مخالفت بیرون آمد. این دو برای مدتی در سيييمرقند به دسيييت و پای هو پیچیدند. تا این که شيييیخ 

ایی جمع کرده بود، ناغافل به سيييمرقند حمله برد. در محلی به نام قیزیل رباط بر نورالدین که در اترار قو

لشکریان شاه ملک که برای دفاع از سمرقند به حرکت در آمده بود، غلبه کرد. الغ بیک که به دلیل اختالف با 

شاه ملک ج ساب خود را از  سب دید تا ح شرکت نکرده بود، موقعیت را منا دا کند. شاه ملک در این نبرد 
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سلاان بود، دست  شت و از هواداران قدیمی خلیل  پس به ترمذ رفت و با حاکو آنجا که امیر مضراب نام دا

 به یکی کرد و راه را بر پیشروی سپاه شیخ نورالدین بست. 

شیخ نورالدین از آنسو، سمرقند را محاصره کرد و کارش باال گرفت. شیخ االسالم عبداالول که تنها  

مانده در این شهر بود، مردم را سازماندهی کرد و در برابرش مقاومت کرد. بدان امید که شاه ملک رهبر باقی 

ی خود سرخورده بود، دست به کار دور از تدبیری زد و زودتر به یاری ایشان بشتابد. او که از شکست اولیه

شرا شاهرخ که  ست خورد.  شک شمن حمله برد و بار دیگر از او  سپاه د یط را این چنین دید، با از موعد بر 

سمرقند تاخت و در همان مناقه سرش رفت و همراه با الغ بیک به  ی قیزیل رباط بر سپاهی گران به یاری پ

شتباهی که  شاه ملک را به خاطر ا سمرقند را پس گرفت و  شد. آنگاه بعد از دو روز  شاه ملک پیروز  ارتش 

سرزنش کرد. محمد جهانگیر هو در این نبر شاوند کرده بود  سویی خوی شد. اما او که از  شاهرخ  سیر  د ا

سوب می شاهرخ شاهرخ مح صون ماند.  شاهرخ م شو  سوی دیگر کودکی بیش نبود، از آتش خ شد و از 

دخترش را به عقد ازدواش وی در آورد و او را بخشيييید و بار دیگر در مقام حاکو شيييهر هزار ابقایش کرد. 

ر حکومت کرد و همواره هو نسييبت به شيياهرخ و پسييرانش محمد جهانگیر هو تا آخر عمر در همان شييه

 وفادار ماند.

شیخ نورالدین بعد از شکست خوردن از سپاه شاهرخ به نزد مغوالن گریخت و با خان مغول که در  

این زمان محمد نام داشت، متحد شد. خان برادرش شاه جهان را با او همراه کرد و این دو با سپاهی شانزده 

صره کردند و تا مناقههزار نفره به  سایرامن را محا شاه شهر  شروی کردند.  سامان در نزدیکی اترار پی ی قره 

های اخیرش سرشکسته شده بود، به نزد برادرش شایستو رفت و با دو هزار ملک که در این بین از شکست

ش شته بود، به مقابله به قوای مغول پرداخت. این گروه از پ ت خاوط مغوالن چریکی که او در اختیارش گذا

گذشتند و ناغافل به ایشان حمله بردند و شکست سختی بر ایشان وارد آوردند و دوازده هزار اسب از ایشان 
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ساوران پیش رفت،  شمال حمله آورد و تا  ضاع را چنین دید، از  غنیمت گرفتند. محمد خان مغول هو که او

شيييان آرام و قرار برای سيييربازانش ایذاییکنند و عملیات اما چون دید مردم محلی با شييياهرخ همدلی می

 نگذاشته، با شایستو و شاه ملک صلح کرد و قول داد دیگر از شیخ نورالدین حمایت نکند. 

سوار همراهی می  صد  شیخ نورالدین که تنها با پان ساوران رفت و مردم این به این ترتیب  شد، به 

در این  -تومان آغا–ما از آنجا که یکی از زنان تیمور شهر به او پیوستند. شاه ملک ساوران را محاصره کرد. ا

دید راهی برایش باقی نمانده، وقتی پیامی از شييهر بود، از حمله به آن خودداری کرد. شييیخ نورالدین که می

ای که او برایش ی امان نامهبر صييلح گذاشييت و با پشييتوانه اش شيياه ملک دریافت کرد، بنا رارقیب دیرینه

ی صييلح مذاکره کند. اما شيياه ملک مزدوری به نام فرسييتاده بود، به تنهایی از شييهر بیرون آمد تا با او درباره

 ارغوداج را گماشت تا او را به قتل برساند. به این ترتیب او هو کشته شد و فتنه کامال فرو مرد. 

شاهرخ بازگشت، بدان امید که به خاطر دالوریشاه ملک، ب  سمت  شادی به  سرفرازی و  هایش و ا 

خبر از این که در همین ی نورالدین پاداشی دریافت کند. بیاش بر سپاه مغول و ریشه کن کردنِ فتنهچیرگی

ام داشت نیز هنگام، الغ بیک نزد پدرش از او بسیار بدگویی کرده بود و برادر شیخ نورالدین که شیخ حسن ن

ی برادرش معترض بود. به این ترتتیب،  وقتی شاه ملک به تابع شاهرخ شده بود و به کشته شدنِ خیانتکارانه

دربار شاهرخ رسید، با بدرفتاری و تحقیر روبرو شد و شاهرخ او را بابت آن که دشمنش را مردانه در میدان 

 نبرد از پای در نیاورده بود، توبیخ کرد. 

شت. به این ترتیب،دوران شاهرخ پس  سپرد و خود به هرات بازگ سمرقند را به الغ بیک  از این پیروزیها، 

 طوالنی حکومت الغ بیک بر سمرقند آغاز شد.
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سال پیش که  ستخوش ، مرد تیمورشش هفت  ترس از این که شدند. هول و هراس زیادی مردم د

شه شای دیگری مانند او از گو شور را با قهر و خونریزی فتح کند، لرزه بر تن ای برخیزد و باز هو جهانگ ک

های تیموری آسييیب زیادی ندیده بودند و همگان انداخته بود. مردم کاشييان که خود در جریان لشييکرکشييی

شان به خاطر مهاجر شهر شهرهای بالزده رونقی هو گرفته بود، تا حدودی از این دپناهن تبرعکس  گانی از 

گذشتند و از شام و آذربایجان هایی که از راه ابریشو مین وجود از مجرای قافلهها دور بودند، اما با ایدغدغه

سان و هرات می سمت خوارزم و خرا شانهرفتند، چیزهایی در این مورد میو روم به  هایی شنیدند. یکی از ن

سکندر میرزا، کرد. اداد، زیاد شدن شمار سپاهیانی بود که از شهر عبور میکه خراب بودن اوضاع را نشان می

شگذران  شده بود و از نوادگان وی بود، مردی عیاش و خو صوب  شان من سوی تیمور به حکومت کا که از 

بود و چندان در بند کسيييب جاه و مال نبود. به همین دلیل هو به تمام سيييپاهیانی که از شيييرج به غرب یا 

یرزا بود و شييهرش در قلمرو داد. هرچند خودش تابع شيياهرخ می عبور میکردند اجازهبرعکس حرکت می

کرد و حکومتی وی قرار داشت. این سست عنصری و راحت طلبی او بسیاری از سردارانش را خشمگین می

شتند، ننگ آور تلقی می شان کیا و بیایی دا شاهزادگان تیموری که در کا صوص از دید  شد. اما همین به خ

شد مردم شهر گرفت و باعث میکشتار را می سستی برای مردم موهبتی بزرس بود. چون جلوی خونریزی و

 گذشتند، درگیر جنگ نشود. با سپاهیانی که مرتب از گوشه و کنار می

انگیز بود و اش به جنگ رو در رو، مردی زیرک و فتنهعالقگیاسيييکندر سيييلاان با وجود این بی

سر قدرت، قللمخوش می شینان تیمور بر  شمکش جان شت که در این گیر و دار ک شکلی دا رو خود را به 

کرد. در ی شاهرخ ترغیب میمستقل کند. از این رو برادرش پیر محمد را به سرکشی و طغیان بر ضد سلاه

شد و از  ستقل فریفته  ستیابی به تا ش و تختی م سودای د ننتیجه پیر محمد که جوانی خام و مغرور بود، به 

ها انداخت. بعد هو به کاری تهدید خ را از خابهفرسيينتادن خراش به دربار هرات خودداری کرد و نام شيياهر
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کننده تر دسييت زد و به کرمان تاخت و این شييهر را فتح کرد.  و به این ترتیب خشييو عموی نیرومندش را 

 متوجه خود ساخت. 

سال آن روز، بامداد جمعه شیدی. برس درختان تازه ریخته بود و زمین  ۷۸۹ای بود از آبان ماهِ  خور

شده بود. زعمای قوم و از برگهای زیب شته بودند، فرش  شهر کا ای چنارهای رفراوانی که در کنار خیابانهای 

سو آدینه شتند، به ر شیعه تمایل دا شهر که به آیین  سو زین بزرگان  شده بودند تا مرا شهر جمع  ها در میدان 

سال  ست و دو  سانند. جمشید که در این هنگام بی سب امام زمان را به انجام بر شت، به همراه کردن ا سن دا

ای میدان شييهر ایسييتاده بودند، و مراسييو را نگاه پدرش  مسييعود خان طبیب و معین الدین قباد در گوشييه

کردند، که عمدتا توسييط جوانمردان و کلوهای شييهر، و با هدایت عالمه نصييرالدین خوارزمی که رهبر می

ی شييهر بود و به یکی از زیبایی شييهره شييد. اسييبی سييپید را که در بزرگی وهای شييهر بود، انجام میشييیعه

سييرداران اسييکندر سييلاان تعلق داشييت، طبق معمول هر هفته قرض گرفته بودند و آن را با یال و کوپالی 

شت تا  سا تعلق خاطر دا شتر به یا شن و تندخو بود که بی سرداری خ سب،  صاحب ا سته بودند.  برازنده آرا

ی رغبت اسييبش را به عالمهو آمد، با رضييا خوشييش میقرآن، و با این وجود چون از شييکل این مراسييو 

 کرد. داد و خودش هو هر از چندگاهی در این مراسو حضور پیدا میرزمی قرض میاخو

رفت، بخش مهو مراسييو را که عالمه که دیگر سييوی چشييمانش کو شييده بود و به زحمت راه می

ساند و بعد سب بود به انجام ر صع بر کمر ا ستن زین و یراقی مر به کمک جوانمردان به تخت خود که در  ب

ای از میدان برایش آماده کرده بودند، رفت تا دمی بیاساید. دو تن از کلوهای گرز عظیمی را که سه من گوشه

ی اسييب سييپید را گرفتند و آن را سييه دور در اطراف میدان تبریزی وزن داشييت بر زین آویختند. و دهنه

سمت چا شهگرداندند. بعد هو آن را به  شهور و پرآبی بردند که در گو شهور ه م شت  و م ی میدان قرار دا

 بودن که امام زمان هنگام قیامت از دل آن بیرون خواهد آمد. 
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خواند تا بیاید و در همین بین چاووشييی جوانی با صييدای زنگدار و پرطنینش به فارسييی و عربی امام را می

 مردمان را از رنج و بدبختی نجات دهد. 

شده بود و ریزهجمشید م  سو  شای این مرا شه محو تما جست های رفتار مجریان را میکاریثل همی

تا از ورای آنها به نیت و قصدشان پی ببرد. آن چاووشی که هنگام عبور از جلوی مردم، در برابر صف زنان 

شتر درنگ می سکرد و نگاهش به نقاهبی شده بود، معلوم بود که  صی از آن جایگاه دوخته  ودای جلب ی خا

کوشييید تا با تظاهر به نظر بانویی زیبارو را در سيير داشييت. آن یک کلو که گرز را با یک دسييت آورد و می

سب ببندد، رقیب آن یکی پهلوان بود که در هفته ی پیش چنین کرده بود تا زور بازوی سبکی آن را به زین ا

شید همه ست که  دید و دری این ها را میخود را به جماعت بنماید. جم شاید به همین دلیل ا فکر بود که 

 شنود.امام زمان آوای ایشان را نمی

سو رو به پایان بود و مردم کو کو پراکنده می  سربازان پیر محمد مرا سید فوجی از  شدند که خبر ر

شده بودند، از دروازه سیل  شهر گ شان به این  ساخلوی کا شتهکه برای تقویت  شهر گذ شهر های  اند و وارد 

شهر میشده سمت میدان  سپاهیان به  سید که  شورش پیر روند تا جارچیاند. آنگاه خبر ر سمی  شان خبر ر

محمد بر شيياهرخ را اعالم کند. مردم که بوی جنگ و خونریزی به مشييامشييان رسييیده بود، برای تماشييای 

سپید را از میدان بیرون نبرده سب  سواران از  سواران در میدان باقی ماندند. پس از دقایقی، هنوز ا بودند که 

شان مردی غول  سردار سلح که  سراپا م سوار  شکری کوچک بودند. پنج هزار  سیدند. این گروه ل گرد راه ر

 پیکر و تنومند بود به نام قتلغ خان. 

سبیل تنک و کنارهو قتلغ خان، جلو   شیده بود و ریش و  سنت ترکان جغتایی ترا سرش را به  های 

داد که از نژاد اصييل ترکان آنسييوی اش نشييان میا بلند شييود. چشييمان مغولیاش را رها کرده بود تمغولی

صا آن را در زیر زره  صو شت که مخ ضالتی در هو پیچیده و آهنین دا سیار بلند و ع ست. قامتی ب آمودریا
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شیده بود تا منظره ستین پو شانده بود و پیراهن و زرهی بی آ ضالتش را به رخ تمنپو شمگیر ع شاچیان ای چ

 بکشد. 

راند، وقتی جلوداران سپاه  به میدان شهر رسیدند، قتلغ خان که در میان سرداران مالزمش اسب می 

شاره شت، بر ا سا دا صدایی ر ستادند. آنگاه جارچی که مردی جوان از اهالی کرمان بود و  ای کرد و همه ای

ان زمین، به مردم کاشان پیرمحمد سلاان، شاه قانونی ایر"باالی سکوی جارزنی رفت و با صدای بلند گفت: 

دارد که از این به بعد امنیت و آسایش به دهد و خاطرشان را آسوده میفرستد و ایشان را زنهار میدرود می

شان روی آورده و مراحو ملوکانه شان قرار ای سلاان بن عمرشیخ بر ای سکندر  سلاان و برادر ارجمندش ا ی 

اند تا منداندازان و نیزه وران ترک و فارس را به کاشان فرستادهگرفته است. از این رو سپاهی از دالوران و ک

  "امنیت مردمان و خالیق تامین و دعاگویی ایشان مستدام باشد.

ای از میان مردم برخاسييت که درسييت معلوم نبود در تایید سييخنان با شيينیدن این حرفها همهمه 

ست، یا از نگرانی ست. آنگاه قتلغ خجارچی ا شده ا شی  شارهشان نا سکوت ان با ا ست جارچی را به  ی د

ای مردم کاشان. چنان که "وادار کرد و با صدایی که در بلندی دست کمی از صدای جارچی نداشت، گفت: 

سپاهیان به  ست که مرا با  شما قرار گرفته ا سایش  سلاان بر حفظ امنیت و آ دیدید خاطر مبارک پیرمحمد 

اند. از آنجا که خلق لاف سييلاان را به منت خواهند ردهحراسييت از مرزهای برادر ارجمندشييان گسييیل ک

پذیرفت، قرار بر آن است که لشکریان سلاان بزرس از جوانمردان و رعیت این شهر نیرو بگیرند. از این رو، 

ها برای اثبات دوسيييتی خویش، و جلب نظر پهلوانان کاشيييانی، پهلوان بهرام کاشيييانی که بنا بر شييينیده

ای دوستانه با هو بگیریو. شاید که با دیدن قدرت طلبو تا کشتیاست را به مبارزه می نیرومندترین فتی شهر

 "یکی از غالمان سلاان پیرمحمد، رغبت همگان برای پیوستن به اردوی ظفرنمون افزوده گردد.



199 

 

سکوت کردند و نگاه  ضر در میدان  شنیدن این حرف، مردم حا سمت پهلوان بهرام چرخید با  ها به 

ی خوارزمی ایستاده بود. او نیز مردی بلند باال و درشت جثه بود که مچ بندی چرمین ار تخت عالمهکه در کن

اش ماجراهای بر دسييت داشييت و بازوبند فتوت را از کلو اسييفندیار دریافت کرده بود که در زمان جوانی

سانه سر گذرانده بود. پهلوان بهرام با لبخندی بر لب پا پیاف سیاری را از  صدایی آرام آمیز ب شت و با  ش گذا

ست، برای من افتخاری قتلغ خان، آوازه"گفت:  سیده ا شهر ما ر شما پیش از خودتان به  صولت  ی هیبت و 

ی بزرس شهر در خدمت ای با هو نرم کنیو. اگر بخواهید، فردا صبح در گود زورخالهاست که دست و پنجه

 "تان کمر خواهو بست.

تشویق آمیز مردم دنبال شد و قتلغ خان و بهرام به رسو پهلوانان به هو دست سخنان پهلوان بهرام با غوغای 

 راه خویش را ادامه داد و به سمت ارس شهر راند. شدادند و قتلغ خان پیشاپیش سپاه

 

ی بزرس کاشان جای سوزن انداختن نبود. با وجود آن که بنا بر رسو فردا صبح، در اطراف زورخانه 

درون زورخانه و روی خاک گود بگیرند، گودی بزرگتر را در برابر زورخانه در بایسيييت کشيييتی را در می

ساخته بودند که مخصوص زورآوری ضای آزاد  شاچیان ف ضایی کافی را برای تما هایی از این دست بود و ف

 آورد.نیز فراهو می

سپیده ضور یافتند. هردو از کمر قتلغ خان و پهلوان بهرام هنگام  سر گود ح صبح بر  به باال برهنه بودند. ی 

گذاشت. قتلغ خان اما پهلوان بهرام به رسو فتیان شلوارکی با نقش ترنج بر پا داشت که ساقهاش را برهنه می

شلوارکی را زیر آن بر تن کرده بود. هردو پا برهنه بودند و وقتی  شت و  سو ترکان دامنی کوتاه بر پا دا به ر

شدند، از نوچهحرکاتی مقدماتی انجام دادند و از گرم ک ای گرفتند و بر زانوی های خود آیینهردن خود فارغ 

شماری  ستن عالمت خرد  ست. چون آیینه ب شویق از جمع برخا ستند. با دیدن این حرکت، فریاد ت خویش ب



200 

 

ی فلزی صييیقلی آیینه را حریف و تفاخر به زور خویش بود. چرا که وقتی کسييی به  زانوی خود صييفحه

توانسييت با انسييت بر زمین زانو زند و بر زانوی خویش تکیه کند. از این رو تنها میتوبسييت، دیگر نمیمی

شتی بگیرد و غلتیدن بر زمین برایش خارناک می شته با حریف ک شدنش را پاهایی افرا شد و احتمال خاک 

 کرد.زیاد می

ر داشتند و همراه جمشید و پدرش مسعود هو که از وابستگان به این زورخانه بودند، در میان جمعیت حضو

شویق می شان پهلوان بهرام را ت کردند. به همان ترتیبی که گروهی از نخبگان اردوی پیرمحمد نیز در مردم کا

 نواختند.های خویش میمقابل ایشان دور میدان گود صف بسته بودند و قتلغ خان را به تشویق

نقاط قوت و ضعف همدیگر دو حریف پس از بوسیدن زمین کمی دور هو گشتند و به محک زدن  

سته ضالت برج شتی به هو پریدند و ع شان در هو پیچید. پهلوان بهرام، پرداختند. آنگاه همچون دو کوه گو

نمود و به موقع از تر بود و زور بازویی کمتر هو داشيت. اما چابکتر میآشيکارا از غول جغتایی کوچک جثه

ور ترک اما بیشتر به وزن خود و زور بازویش غره بود. به داد. دالحرکات گیر و بست وی جا خالی می بربرا

ای در برابر یکدیگر محض این که دور اول کشيييمکش گذشيييت و دو حریف نفس نفس زنان  برای لحظه

شتی شد که زور بازو به تنهایی کافی نبوده و کار به محک زدن فنون ک ستادند، معلوم  شید. ای شان خواهد ک

شد. وقتی دوباره دو پهلوان به  شیوه جنگاورهو پیچیدند، این حدس به یقین تبدیل  ی دالوران ختا ترک به 

و ختن به ضييربه زدن با آرنج و زانوی آیینه پوشييش روی آورد. در حالی که پهلوان بهرام به سييبک ایرانیان 

دو کوشيید تا مفاصيل حریف را به دسيت آورد و آنها را قفل کند. خیلی زود، عرقی که از هفت بند بدن می

زد به خون نیز آلوده شيييد. مشيييت قتلغ خان لب باالی پهلوان بهرام را پاره کرد و حرکت پهلوان بیرون می

شیدگی بزرگی بر کتف وی دهان باز کرد. با  شدتی بر زمین کوفت که خرا ناگهانی بهرام حریفش را با چنان 

شان می ستاین وجود دو حریف بی توجه به خونی که از زخمهای و پنجه نرم کردن با هو ادامه  چکید به د
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ضربه ست ی جانانهدادند. تا آن که قتلغ خان پس از نواختن چند  سر د شکو پهلوان بهرام، او را  ی لگد بر 

یفش رمقی در تن نداشييته باشييد، به رسييو نمایش یکبار دور میدان ررسييید حبلند کرد و چون به نظر می

صدایی ناله مانند پهلو شان با  ست و چرخید. مردم کا سته ا شان را  دیدند که بر بازوان حریف به هوا برخا ان

سربازان قتلغ خان  ستخوانهایش خرد و خمیر گردد. در مقابل،  شود و ا ست بر خاک میدان کوبیده  نزدیک ا

دیدند، فریادهایی تشویق آمیز سر دادند. اما در همین حین، ناگهان در چشو به هو که سردارشان را پیروز می

نمود. ناگهان به حرکت در آمد و معلوم شيد رگشييت. پهلوان بهرام که تا این لحظه نیمه جان میزدنی ورج ب

ست قتلغ خان چرخید و پاهایش را بر  سر د ست. بهرام بر  ضعف نیرنگی بیش نبوده ا که کل تظاهرش به 

سینه ستوار کرد و با حرکتی ناگهانی تعادلش را به هو زد و او را بر زمیدور کتف و  ن افکند. بهرام به ی او ا

سینه شت به زمین خورد، بهرام روی  اش شکلی در هوا دور بدن حریف پیچیده بود که وقتی قتلغ خان از پ

اش از حیرت گشاد شده بود، حرکتی کرد تا خود را خالص کند، اما فرود آمد. قتلغ خان، که چشمان مغولی

سييردار، خاک " خون آلودش لبخندی زد و گفت: دسييتانش در میان پاهای بهرام مهار شييده بود. بهرام با لبِ

  "شدید؟

شد و او هو لبخندی زد: قتلغ خان زور دیگری زد و چون دید فایده سلط  آری پهلوان، "ای ندارد، بر خود م

 "خاک شدم...

خواسييت، ی میدان بر میسيير و صييدای تشييویق آمیزی که از هر دو گوشييه پهلوان بهرام کاشييانی در میان

 ، کمک کرد تا برخیزد.خندیداو هو میبرخاست و به قتلغ خان که حاال دیگر 

 

ست.   صر بود، عقد ازدواش ب سترن که دختر دهقانی ثروتمند در قم سال با ن شید در بهار همان  جم

سعود به راباه ست، م شیخ نخ صر و تلمذ نزد  سر زدن به قم صتی برای  ی این دو پی برد، چرا که از هر فر



202 

 

کرد، بی آن که دانشش در مورد ساخت اسارالب پیشرفت چندانی بکند. بعد و الدین قمصری استفاده مینج

شان آمد و به بهانه سترن رسید که  چند باری به همراه پدر خویش به کا ی بازدید از پزشک و هو نوبت به ن

 نهاد.  ی مسعود گامدرمان قولنج پدرش و مشورت در مورد سردی و گرمی غذاها به خانه

باالخره، زمانی که موضوع علنی شد و جمشید ماجرا را با پدرش در میان نهاد، مسعود آنقدر از همه  

شگفت سال، جشنی در چیز بو برده بود که  ششمین روز فروردین همان  شکل بود که در  شود. به این  زده ن

سایر مردان خانو سعود و قباد و  شید و م شان برگزار کردند و جم صر و کا شده و ادهقم سبی تزیین  اش با ا

شده بود، از خانه شه  سی فریباتر از همی سترن را که در لباس عرو صر رفتند و ن ی پدری هودجی زیبا به قم

کردند، به کاشييان کردند و کاروانشييان را دنبال میبرداشييتند  و در حالی که مردم محلی دسييت افشييانی می

 بازگشتند. 

 

شاهزاده و حمایتهای بی شورش پیرمحمد خان، با وجود الف  سیارِ این  دریغ برادرش، و گزافهای ب

ی هر قدرت مستقلی را از میان برد. دیری نپایید. شاهرخ با یک حمله آنها را بر سر جای خود نشاند و داعیه

سید که ازبک شرج به ایران زمین تاختهدر این میان، خبر ر شاه ملک کهاند و خوارزم را فتح کردهها از   اند. 

شت، به  در این زمان بار دیگر جاه و مقام گذشته را به دست آورده بود و رهبری ارتش هرات را بر عهده دا

شاه ملک در میانه شان بجنگد.  شاهرخ به خوارزم رفت تا با ای سوی  شی کمکی نمایندگی از  ی راه، به ارت

ین هنگام نسيييبت به سيييردار پیر و اش بود. الغ بیک در اآمد و االغ بیک فرماندهبرخورد که از سيييمرقند می

ای که یک بار در گذشته با وفاداری و پایمردی جانش را نجات داده بود و برای مدتی روابط میانشان آزموده

شکرآب بود، احترام بسیار کرد و به این ترتیب بار دیگر این دو با هو دوست شدند. شاه ملک رهبری حمله 

ها پیروز شييد و خوارزم را از ایشييان پس گرفت. آنگاه الغ بیک با را به دسييت گرفت و به سييادگی بر ازبک
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شهر بخارا  شد و به دعوت او، الغ بیک مدتی را در  شاهرخ، به حکومت خوارزم برگزیده  سوی  فرمانی از 

 ها در میانشان برقرار شد. ترین دوستیگذراند و مورد پذیرایی سردار سالخورده قرار گرفت و صمیمانه

این هنگام درایتی بسیار را در امر حکومت از خود نشان داده بود. وقتی اسکندر میرزا با الغ بیک در  

سپاهی مجهز به فیالن جنگی را از دره شد،  شاهرخ وارد جنگ  سیج کرد و آن را به کمک پدرش  سند ب ی 

شاهزاده احمد  سال بعد هو که  ستاد. چند  شت و به فرمان او  -حاکو فرغانه–پدرش فر شی گذا سرک بنای 

برای حاضيير شييدن در سييمرقند و ابراز اطاعت خودداری کرد، خود به سييروقتش رفت و با وجود مقاومت 

ست داد و وی را از آنجا راند. بهاین ترتیب، الغ بیک با گامهایی مامئن و  شک زیادی که به خرش داد، او را 

 حکو به سمت تثبیت اقتدار خویش در سمرقند و خوارزم پیش رفت.م

 

ی شاگردانش که به صدها تن بالغ عالمه خوارزمی مشغول تدریس صرف و نحو عربی بود و حلقه 

سته شدند، در اطرافش حلقه زده بودند. عالمه بر مخدهمی ش شگی خود که رنگ و رویش رفته بود، ن ی همی

کرد که ناگهان حرکات کسی در قواعد حاکو بر صرف افعال معتل را تدریس می بود و داشت با تسلط کامل

های رنگی داشت، توجهش را جلب کرد. بدون این که تدریسش را های بزرس مدرسه که ارسیپشت پنجره

متوقف کند، جا به جا شد و به سمت آن پنجره برگشت. کسی پشت پنجره ایستاده بود و داشت با انگشت 

ها که نزدیک پنجره نشييسييته بود، به سييمت پنجره برگشييت و ایما و زد. یکی از طلبههایی میتقهبه پنجره 

های وی را نگریسييت، بعد هو با کمی تردید نیو خیز شييد و به عالمه نگاه کرد. عالمه بدون آن که اشيياره

 ای تایید آمیز کرد. حرف زدنش را متوقف کند، با سر به او اشاره

شت و آن طلبه پنجره را  ستاییان را دا سال را ببیند که ظاهر رو ست مردی میان باز کرد و عالمه توان

پشت پنجره ایستاده بود. مرد با دیدن انبوه شاگردان و عالمه که به تدریس مشغول بود، کمی مکث کرد. بعد 
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در گوشی  ی شاگردان پیش آمد. همان طلبه او را صدا کرد وگویا تصمیو خود را گرفته باشد، به سمت حلقه

نوشيييت. گفت و طلبه میبا او چیزهایی گفت. در نهایت به این ترتیب توافق کردند که مرد چیزهایی را می

شت و با احترام نزد عالمه آمد که در حین تجزیه و ترکیب  شته بود بردا بعد هو همان طلبه کاغذی را که نو

 ماجرا از چه قرار است. افعال عربی، همچنان چشمش به ایشان بود و کنجکاو شده بود که 

خوب، "طلبه به عالمه نزدیک شييد و با ادب کاغذ را به دسييتش داد. عالمه کاغذ را گرفت و گفت:  

 تواند فعلی را که دو معتلِ مضاعف در فاء الفعل و الم الفعل داشته باشد صرف کند؟حاال کی می

ز خواندن آنچه که بر آن نوشته بودند یکه و از آنجا که نزدیک بین بود، کاغذ را به چشمانش نزدیک کرد و ا

بردند تا جواب پس خورد. شيياگردانی که صييرف فعل را تمام کرده بودند، یک به یک دسييتشييان را باال می

صرف فعل  سی را برای  ست و همه در انتظار بودند که ک شارویش نگری بدهند. عالمه با دقت به جماعت پی

نی را که در صف اول نشسته بود صدا زد و در گوش او چیزی را انتخاب کند. اما در کمال تعجب همه، جوا

ی درس را ترک کرد و با مرد میانسييال رفت. عالمه با نگاه رفتنشييان را گفت. جوان سييری تکان داد و حلقه

 "خوب، پسرم، تو صرف کن ببینو..."دنبال کرد و بعد گفت: 

 

شاورزی هایش به اتفاج مرد میانپهلوان بهرام و دو تا از نوچه  شده بود ک سال که حاال دیگر معلوم 

رفتند که افق را پر کرده بود. مرد میانسال، ای خاکی و بزرس میی کاشان، به سمت تپهاست از دههای حومه

حسین بن اسحاج نام داشت و مردی ساده دل و صاف و ساده بود. وقتی که همراه با پهلوان بهرام و یارانش 

دوید تا به پای ایشييان برسييد، برای بار دهو داشييت ماجرای خودش را با میرفت و تقریبه سييمت تپه می

گفتند که این تپه بقایای بعله، جناب پهلوان، پدر جدِ ما در این روسيييتا از قدیو و ندیو می"کرد: تعریف می

سييتبرد ی قدیمی اجدادمان بوده و برای همین هو نباید به آن دسييت زد. یکی دو بار گور دزدان به آن دخانه
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ستایی سیدند و حق دله دزدیزدند که هر دفعه خود رو سر ر شان ها با چوب وچماج  ست شان را کف د های

ستند که برای گوردزدی آمده سرباز ترکمان ه شتند. اما این بار دو  شما که گذا اند و ما ماندیو که چه بکنیو. 

 "دانید قشون ترک شوخی ندارند...می

سینه انداخته ای پهلوان بهرام که قداره  سو عیاران کمندی را هو دور  سته بود و به ر کوتاه به کمر ب

ببینو، کسييی از "داد. تنها پرسييید: کرد، چندان به این حرفها گوش نمیبود، با گامهایی بسييیار تند حرکت می

 "اید که اگر چیزی یافتند به چاک نزنند؟اهالی روستا را دور و بر آنها گذاشته

سحاج گف  سین بن ا شده بودند.  اما حاال "ت: ح سوراخ جمع  سه تنی در اطراف  آری پهلوان، دو 

 دانو هنوز آنجا باشند یا نه. نمی

 "سوراخ؟ کدام سوراخ؟"یکی از همراهان پهلوان بهرام پرسید:  

مگر برایتان نگفتو؟ دو سه روز گذشته باران زیادی بارید و برای همین هو وقتی دو "حسین گفت:  

ای در تپه دهان باز کردند، دیدند خاک زیر پایشان خالی شد و حفرهی ده ما در کنار تپه بازی میهاتا از بچه

اند دیگر... رفتند برای همه تعریف کردند که درِ شيييان نشيييد. اما بچهها چیزیکرد. البته خدا را شيييکر بچه

شده و چون از قدیو و ندیو میدخمه سید. گفتند این تپه گنج داردای در تپه باز  سربازان ر شایعه به گوش   ،

 "تر بودند، زودتر سر رسیدند و توی سوراخ رفتند...این دو تا که از همه زرنگ

در همین حین، هر چهار نفر به تپه رسيييیدند. همگی از تپه باال رفتند و به دنبال حسيييین که حاال  

اند. که در کناری از تپه، جمعیتی گرد آمدهشد دید شان را بر عهده گرفته بود، رفتند. از باالی پته میراهنمایی

گویا آن چند تنی که ورود سييربازان ترکمان به داخل حفره را دیده بودند، رفته بودند و کسييانی دیگر را هو 

 خبر کرده بودند. 
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گویی این را آب باران یعنی می"ی حفره رسيييید، با تعجب به آن نگاه کرد و پرسيييید: بهرام وقتی به دهانه

 "رده است؟درست ک

سین کمی تردید کرد:   شاید این تخو جننمی"ح شاد اند دهانهها که تو رفتهدانو واهلل،  اش را هو گ

 "کرده باشند...

با توده مدخلش  که  بارت بود از راهرویی بزرس و طوالنی  گاه کرد. حفره در واقع ع به حفره ن ای از بهرام 

شده بود. حاال که حفره سدود  شاک م شد راهرورا دید که مانند ر آن دهان باز کرده بود، میای دخاک و خا

شييد. بهرام در ابتدای راهرو کمی مکث کرد و از غاری ظلمانی به طور افقی به درون شييکو تپه کشييیده می

 "اند؟ها بیرون نیامدهاین اجنبی"مردمی که آنجا جمع شده بودند پرسید: 

هایمان را ها خانهتیموری"فتند. یکی گفت: همه به عالمت منفی سيير تکان دادند و هریک چیزی گ

 "مان را هو غارت کنند.گذاریو گنجهای تپهاند، دیگر نمیغارت کرده

ها ای بوده، چرا این چنگیزیی امامزادهخاک این تپه مقدس اسيييت. اینجا خانه"یکی دیگر گفت:  

 "کنند؟رهایش نمی

ساکت کرد. بع  ستش را باال برد و جماعت را  شید. نمی"د هو گفت: بهرام د سی نگران نبا گذاریو ک

 "میراث پدرانتان را غارت کند. ببینو حسین آقا، اینها چه ساعتی رفتند توی حفره؟

توانیو جلویشييان را صييبح زود بود. ما کمی با آنها حرف زدیو و چون دیدیو نمی"حسييین گفت:  

  "ها کمک بخواهو.بگیریو، من آمدم مدرسه تا از یکی از شیخ

سته"بهرام خندید و گفت:   ستی کمک خوا شیخِ در صادفا از  ساب ت ای....خوب، اینها االن با این ح

شان اند. فکر نمینیمی از روز را درون حفره بوده شد که برای مدتی به این درازی مشغول کنو آن ته چیزی با
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خودتان در حفره را  با خاک رویو. اگر تا ظهر برگشيييتیو که هیچ، وگرنه بدارد. من و یارانو به درون می

 "بپوشانید و از این ماجرا با کسی صحبت نکنید.

 "شوید؟آخر شما چه می"حسین متعجب گفت:  

زنو در این حفره خاری نهفته باشيييد که سيييربازان را ناکار کرده. وگرنه حدس می"بهرام گفت:  

ا هو گرفت، ماجرا را به کسييی نگویید و آمدند. اگر این خار گریبان ما ربایسييت زودتر از اینها بیرون میمی

 "در حفره را ببیندید تا کس دیگری آسیب نبیند. باشد؟

شعلهایی را که همراه آورده  سر خود را به عالمت تایید تکان دادند. بهرام و دو همراهش م ستاییان همه  رو

رسید و ماندگی به مشام میبودند روشن کردند و با احتیاط به درون حفره گام نهادند. از درون حفره بوی نا 

 و معلوم بود که هوای داخلش برای مدتی بسیار طوالنی محبوس بوده است. 

شن می  شان را رو شعل راه سه در حالی که م ضای تنگ و هر  کرد، با زحمت و خمیده خمیده در ف

آن را با قناتی در دل شد به راحتی ای باز نشده بود، میناراحتِ راهرو پیش رفتند. اگر این حفره بر باالی پته

مراقب عقرب "زمین اشيييتباه گرفت. با این تفاوت که از آب در آن خبری نبود. بهرام به یارانش نهیب زد: 

 "باشید. دستتان را هر جایی نگذارید.

وقتی کمی جلوتر رفتند، یکی از مشيعلها را به خاطر سينگین شيدن هوا خاموش کردند. دیگری را هو خود 

 کرد. ت که یشاپیش بقیه حرکت میبهرام به دست گرف

توانسييتند به راحتی در آن بایسييتند. راهرو به حفره کو کو به راهرویی بزرس منتهی شييد. به طوری که می

رفت. هر سه در نور رقصان مشعل به هو نگاهی انداختند، و سمت پایین شیب داشت و به قعر زمین فرو می

هایی بسييیار قدیمی که موجوداتی هایی سيينگی داشييت و حکاکیهراه خود را ادامه دادند. این راهرو دیوار

 شد. دادند بر آن دیده میعجیب و غریب را نمایش می
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راهرو، در نهایت به دری بزرس و پر هیبت منتهی شد که بافتی سخت و محکو مانند سنگ داشت،  

ساختهاما وقتی بهرام به آن دست کشید، دریافت که آن را از چوبِ محکمی که قیر ا شده،  اند. در نیمه ندود 

 تراوید.باز بود، ولی هیچ نوری از درونش به بیرون نمی

ی در به درون سرک کشیدند. فضایی وسیع در آن پشت بود که هر سه با احتیاط از گشودگی میان دو لنگه

شت در وارد شد. به ناچار از در عبور کردند. وقتی مشعل به فضای پدر نور اندک مشعل به محوی دیده می

 شد، هر سه بر جای خود خشکشان زد. 

ستاده بودند. در نزدیکی  سیع ای سیار و سهشان ویرانهدر تاالری ب سفالی دیده میی قف شد که هایی 

های گلین بسيیاری در آن بر هو توده شيده بود. در انتهای تاالر، درخشيش تندیس بزرس زنی بالدار که لوح

شده بود، چ ساخته  شت که از شمشان را میگویا از طال  زد. در دو طرف مجسمه، دو تخت بزرس وجود دا

اش از زیر آن به شييکلی محو ی ضييخیمی از گرد و خاک پوشييیده شييده بود، و تزیینات  زیبا و پیچیدهالیه

معلوم بود. بر هر تخت اسکلتی نشسته بود و عصایی مرصع را در دست داشت. درست در برابر تختها، دو 

افتاده بودند. بهرام و یارانش نزدیکتر شدند و دیدند که این دو سایه به دو سرباز جوان ترکمان  سایه بر زمین

شد که گویا آن را برای غارت گنجهای درون ای بزرس دیده میی یکی از آنها کیسهتعلق دارد. هنوز بر شانه

 افتاده بود.ای هو در کنار آن دو روی زمین این معبد همراه برده بودند. فانوس شکسته

 "تواند ما را هو بکشد.مراقب باشید. هرچه که آنها را کشته می"بهرام هشدار داد:  

ستند، جسد دیگری  سو نگری شاگردانش بانگی بر آورد و چون به آن شده بود که یکی از  حرفش هنوز تمام ن

ه بود و چیز زیادی از ای، نزدیک به مدخل راهرویی دیگر افتاده بود. جسد اسکلت شدرا دیدند که در گوشه

شييد فهمید که مردی عرب ی خاکی رنگش میی لبادهآن باقی نمانده بود. اما از روی بقایای سيينگواره گونه
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گوییو جسد این پهلوان، بیا برگردیو. می"بوده است. کسی که جسد را یافته بود، با صدایی نجواگونه گفت: 

 "کند.شتنن مردم از اینجا کفایت میایو و همین برای دور نگه دادو سرباز را دیده

کند. داروغه در مورد ناپدید شدن دو سربازش کنجکاوی خواهد کرد نه، کفایت نمی"دیگری گفت:  

 "آورند.و فردا سیل گوردزدان به اینجا هجوم می

 "گویی چه کنیو؟اولی گفت: پس می 

خواهد کرد. این اسکلتها و آن آن تندیس زرین تنها چیزی است که دزدان را وسوسه "بهرام گفت:  

صدا کنیو تا مردانش را از لوح ست نخواهد زد. باید تندیس را از اینجا ببریو و بعد داروغه را  سی د ها را ک

کشند و وقتی اینجا ببرد و اگر خواست نگاهی هو به اسکلتها بیندازد. این طوری مردم هو به اینجا سرکی می

   "کنند.یش میببینند چیزی قابل بردن نیست، رها

آن راهرو چه؟ همانجا که جسد آن تازی افتاده. شاید آنجا به تاالری دیگر "یکی از شاگردان گفت:  

 "راه داشته باشد؟

ست نیابد. این پندی "بهرام گفت:   سرار زیر زمین د سی به ا ست ک سدود کنیو. بهتر ا آنجا را باید م

 "داد.است که همواره پیر آزاد به ما می

ست "شاگرد گفت: همان   س سنگِ روی تاج در را  ست آن  ست. کافی ا شدنی ا سادگی  این کار به 

 "بینید؟ همین طوری هو شل است و مقداری خاک از کنارش بر زمین شره کرده...کنیو. می

 "اما بهتر نیست ابتدا خودمان درونش را بکاویو و بعد درش را ببندیو؟"دیگری گفت:  

اند. آنچه ایشان را کشته ن کار آن است که ببینیو این دو سرباز چرا مردهاکنون مهمتری"بهرام گفت:  

 "تواند برای ما هو مرگبار باشد.می
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سیدند، بهرام پای یکی  سربازان ر سمت بت زرین پیش رفتند. وقتی به  سه به  شان با این حرف، هر 

قتی جسد را برگرداند، دیدند را که به پشت بر زمین افتاده بود، گرفت و جسدش را به سمت خود کشید. و

 "اند.گذاری کردهاینجا را تله"که در پشت سرباز چندین پیکان تیز و کوچک فرو رفته است. بهرام گفت: 

 "ها؟کی"شاگردی پرسید:  

اند. اهرمهایی خودکار و چرخ ها که این معبد را هزاران سيييال پیش سييياختههمان"بهرام گفت:  

 "شود. باید بسیار مراقب بود.ه اگر کسی بی مهابا در اینجا حرکت کند، کشته میاند کهایی کار گذاشتهدنده

 "حاال چه کنیو؟"شاگرد گفت:  

ی در بایستید. من خواهو کوشید تنها یک راه باقی است. مشعل را بگیرید و در آستانه"بهرام گفت:  

گر بت بزرس را از از جای خود حرکت ام در معبدهایی مانند این، اتا با کمند بت را به دسييت آورم. شيينیده

کند. ممکن اسيييت اینجا هو چنین جایی افتد که کل معبد را ویران میای از اهرمها به کار میدهید، چرخه

ست جلوی آن  سرباز هو در ست که تندیس حرکت کند. ببینید. دو  صلی آن ا صورت، خار ا شد. به هر  با

 "اند.کشته شده

مشعل را گرفتند و به سمت در اتاج عقب نشستند. بهرام کمند را  دو شاگردش با شنیدن این حرف 

از کمرش باز کرد و آن را چند بار در اطراف سيييرش گرداند. در ذهنش یک بار دیگر فنونی را که از کلو 

شبها به فعالیتهای  شت که عیاران  شه بر این نکته تاکید دا سفندیار همی سفندیار آموخته بود، مرور کرد. کلو ا ا

پرداختند و از این رو آنان را آموزش داده بود تا در تاریکی شب و با چشو بسته نیز کمند نی خویش میپنها

باال بروند. حاال پهلوان بهرام فایده ندازند و از دیوارها  ها را در میبی بار ی این تمرین عد از چند  یافت. او ب

ی کمند ن تندیس زرین را در حلقهچرخاندن کمند، آن را پرتاب کرد و با نخسيييتین تالش، دسيييت و گرد
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ای مکث گرفتار سيياخت. بت زرین چنان سيينگین بود که با برخورد کمند از جای خود نجنبید. بهرام لحظه

 "اید؟آماده"کرد، و بعد به شاگردانش گفت: 

 "آری"هردو گفتند: 

وی سکوی بلندش به ی کمند بر دور تندیس محکو شد و آن را از ربهرام با یک حرکت کمند را کشید. گره

اش در تاالر پیچید. بهرام پایین کشيييید. تندیس بانوی بالدار با صيييدای بلندی به زمین خورد و طنین فلزی

ای برخاسييت. در باشييتاب کمند را جمع کرد و تندیس را به سييمت خود کشييید. ناگهان صييدای غرش خفه

ی تندیس باریدن گرفت، اما مسييیر چشييو بر هو زدنی بارانی از تیرهای کوچک فلزی از دیوارهای دو سييو

حرکتشان چند قدمی جلوتر از جایی بود که بهرام ایستاده بود و به وی آسیبی نرساند. بهرام با چاکی تندیس 

ست بلند کرد. با وجود آن که به زور بازوی خود غره بود و در ابتدای کار  سر د ست گرفت و آن را  را به د

سنگینی وزن آن را به چیزی نگرفته بود، اما شت، از  اش جا خورد. وزن تندیس به قدری او وقتی آن را بردا

را به خود مشغول داشته بود که از اطرافش غافل شد، و وقتی صدای ملتهب یکی از شاگردانش را شنید، به 

 "شود.پلوان، زود باش، بیا. در دارد بسته می"خود آمد. شاگردش گفت: 

اند و عنقریب است که ید که سنگهای حمال باالی در به لرزه افتادهبهرام به سمت مدخل تاالر نگریست و د

ی همان راهرویی که اسيييکلت مرد عرب در کنارش افتاده بود، فرو ریزند. در سيييوی دیگرش، در آسيييتانه

شد. بهرام با وحشت دید که چارچوب سنگی در در آنسو فرو ریخت و توفانی از ای مشابه تکرار میحادثه

سه و خاک آن شه ما سوی در گو ی تاالر را در خود غرج کرد. بهرام تندیس زرین را بغل زد و با زحمت به 

دوید. شاگردانش در آنجا در انتظارش بودند. آنها به او کمک کردند تا تندیس را پشت سر خود بکشد و هر 

شعله شروع به دویدن کردند.  شده بوسه در راهرو  شعل به پت پت افتاده بود و نورش کو  د. اما با این ی م

نمود که ساز و کارِ متصل به سکوی تندیس وجود معلوم بود که راه همان است. در پشت سرشان، چنین می
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نمود که لرزید و چنین میزرین، به پی این معبد زیرزمینی متصل بوده است. چرا که زمین در زیر پایشان می

سا شهای کهن سنگفر شد.  شان میکل راهرو و تپه به تالطو افتاده با شکافهایی متحرک در ل زیر پای لرزید و 

 گشود.میانشان دهان می

شد. گرد و خاکی که از ای در دل خاک منحصر میکمی جلوتر، به بخشی از راه رسیدند که به حفره 

شتر به  شتابی بی شکل کرده بود. از این رو  سته بود، تنفس را برای همه م سمت معبد برخا انتهای راهرو و 

خزیدند، خود را به زحمت از میان حفره بیرون کشييیدند. بهرام که آخرین نفر و در حالی که میخرش دادند 

شنایی روز را از دهانه سمهبود، وقتی رو شت و خود بیرون ی حفره دید، مج ی زرین را در جایی محکو گذا

ستاییان را دید که رفت. به محض این که از حفره بیرون رفت و به زیر آفتاب گرم پا گذاشت، جماعتی از رو

شان می ستاده بودند و با نگرانی نگاه شان ای شت و همان طور که در اطراف سمت حفره برگ کردند. بهرام به 

شت، دید که لرزش تپه باعث فرو ریختن دیواره شد که از آن وارد انتظار دا شدن راهی  سدود  ی حفره و م

هایی را در ذهنش نگه ی یافتن مجدد آن نشييانهشييده بودند.  بهرام مکان حفره را در یاد نگه داشييت و برا

سه  ستاییان با نگاههای منتظر این  شت. رو سمت مردم بازگ شاگردش به  ست و با دو  شت. بعد هو برخا دا

 نگریستند.پیکر غرج در خاک و خاشاک را می

یوارهایش هایی مرگبار بر دای مردم، گنجی در کار نبود. معبدی در آن پایین بود که تله"بهرام گفت:  

شتی دچار  سرنو شده بودند و ما نیز نزدیک بود به چنین  شته  شته بودند، آن دو ترکمان در آنجا ک کار گذا

شویو. معبد تقریبا بر سر ما خراب شد و حفره و راهروی منتهی به آن نیز مسدود شده است. اگر داروغه از 

سید، بگویید به درون این حفره رفتند و هر سربازانش پر شت  شتند. اگر داروغه زهرهسرنو اش را گز باز نگ

کند، و احتماال خود نیز به ایشييان داشييته باشييد، برای بیرون آوردن سييربازانش این تپه را خاکبرداری می

 "پیوندد.می
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شده و تپه شنیدن این که چیزی غارت ن ستاییان گویی با  ست نخورده باقی خواهد ماند، ی مقدسرو شان د

شند، کو ک سمت خانهآرام گرفته با شارهو به  شتند. بهرام هو به یارانش ا ای کرد و همراه های خویش بازگ

 ایشان به سمت کاشان بازگشت. 

 

 "آیی؟جمشید خان، جمشید خان، برای شام هو پایین نمی"نسترن از داخل پستوی خانه صدا زد: 

 "چرا، آمدم، آمدم..."صدای جمشید از بام خانه برخاست: 

های منتهی به بام پایین آمد. نسترن بغلش از آالت و ادوات رصد پر بود، با احتیاط از پلهبعد هو در حالی که 

ای ای رنگین چیده بود و منتظرش بود تا بیاید. جمشید آالت رصد را در گوشهدر اتاج اصلی اندرونی سفره

به اسرار  کارت خوب پیش رفت؟"گذاشت و نسترن را بوسید و کنارش سر سفره نشست. نسترن پرسید: 

 "هفت آسمان آگاه شدی؟

شید خندید و گفت:  صد آری، خیلی خوب بود. فکر می"جم کنو تا آخر همین ماه بتوانو جداول ر

ام از زیج ایلخانی که خواجه نصيييیر الدین طوسيييی در مراغه دانی؟ انچه که تنظیو کردهرا تکمیل کنو. می

ام که عالوه بر ارتفاع و ی به این جدول اضييافه کردهمحاسييبه کرده هو دقیقتر اسييت. عالوه بر این، سييتونهای

دهد. شيياهکاری خواهد ی سييتارگان، جیب این زوایا و تغییراتش نسييبت به زمان را هو به دسييت میزاویه

 "شد...

فهمو این جداول را برای چه ی کارهای مغان بودم، اما نمیهرچند از بچگی شييیفته"نسييترن گفت:  

 "کار چه کسی خواهد آمد؟کنی؟ اینها به ترسیو می
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شید لقمه  شت و گفت: جم سفره بردا شت از درون  ها بعدها از این جداول دانی؟ خیلیمی"ای گو

فاده خواهند کرد. می توان از روی اینها کسيييوف و خسيييوف را پیش بینی کرد، و در ضيييمن نظام اسيييت

 "تمام گذاشته است. مان را هو تصحیح کرد. هرچند الحق شیخ خیام در این مورد سنگگاهشماری

ای خواهد بود؟ شيياهی یا امیری هسييت که بابتش به تو پول ما را از آن چه فایده"نسييرین پرسييید:  

 "بدهد تا آن باغِ انار قمصر را بخریو؟

ای صحافی شده و زیبا این هو فکری است. چرا که نه؟ شاید بتوانو آن را در نسخه"جمشید گفت:  

ام با وجود تعصب و غیرتی که در شریعت دارد از دانشمندان و هنرمندان هو دهبه دربار شاهرخ بفرستو. شنی

 "دانو، شاید دستخوشی قابل برایمان بفرستد که گره از کار آن باغ هو بگشاید.کند. چه میحمایت می

سرین ذوج زده گفت:   سابی، تا کی "ن ست و ح شد یک کار در ست. حاال این  این که خیلی عالی ا

های مردم ریاضيييی و مثلثات درس بدهی و آخرش هو طعن و زخو زبان بخوری که علو بچه خواهی بهمی

 "دانی؟ شاید در صحبت شاهان آنچه را که کو داریو، بیابی...مجوس می

گفت از سه چیز دوری کن، از پدرم همیشه می"جمشید که گویی تصمیو خود را گرفته بود، گفت:  

کنو در هر سه مورد درست گفته باشد. اما به معاشرت شاهان. فکر می عقرب کاشان، از بنگ مدهوشان و از

ستان زیادی از میان بازرگانان داریو که  شاهرخ میرزا کاری ندارد. دو ستادن این کتاب به دربار  هر حال، فر

 "روند...هر ماهه از اینجا به سمت هرات می

 "ه خواهی گذاشت؟خوب، اسو این کتابِ مستااب را چ"نسرین با خوشحالی گفت:  

ی طوس، یعنی زیج زیج خاقانی، به تبعیت از شييياهکار خواجه"جمشيييید کمی فکر کرد و گفت:  

 "ایلخانی...
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شد گذشتند و با دربانی ی خراباتیان منتهی میی محلهجمشید و مسعود از راهرویی که به باغ خانه 

تختهایی که در باغ نهاده بودند، سایر اعضای که در این سالها پیر و رنجور شده بود خوش و بش کردند. بر 

انجمنشان دور هو نشسته بودند. بهرام در میان بر زمین نشسته بود و چیزی غیرمنتظره را در برابر خود نهاده 

 بود.

سی کردند و مانند دیگران به آن چیز خیره  سالم و احوالپر سعود پس از ورود به باغ با دیگران  شیدو م جم

 شدند.

دیسيييی بزرس را در برابر خود بر زمین نهاده بود. تندیس به قدر کودکی خردسيييال اندازه بهرام تن 

کرد که بالهایی بزرس بر دوش داشت و در یک دستش لوحی داشت و داشت و بانویی زیبارو را مجسو می

ن شييد و لباسييی بلند مانند لباس زنادار دیده میدسييت دیگرش را باال گرفته بود. بر سييرش تاجی کنگره

 روستایی بر تن داشت.

 "اید؟این چیست؟ همان غنیمتی است که از پله سیلک یافته"مسعود با حیرت گفت:  

سوی دیگر "بهرام با افتخار گفت:   شود و از  صیب گوردزدان چغتایی  سویی ن آری، نزدیک بود از 

ستان سط تپه بلعیده گردد. با ترفندی پیچیده آن را از آنجا بیرون آوردیو. در آ ای که به معبدی در ی حفرههتو

ای که معبد را ویران کرده بود، حفره نیز شييد آن را نهادم، بدان امید که در جریان زمین لرزهدل تپه منتهی می

ام. بعد همین امشب رفتو مسدود شود. چنین نیز شد و حتی شاگردانو هو گمان کردند آن را در راه انداخته

 "رون آوردم.و حفره را باز گشودم و آن را بی

 "به راستی طالست؟"جمشید با ستایش بر ساح صاف و براج تندیس دست کشید و گفت:  

 "عجب وزنی دارد. این خود خراش یک کشور است."و بعد آن را بلند کرد و بانگی از حیرت برکشید: 
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بد کرده، این چیزی بیش از یک گنج عادی است. با توصیفاتی که پهلوان بهرام از مع"پیر آزاد گفت:  

 "تردیدی ندارم که این یک ایزدبانوی باستانی است.

ندیده"عالمه خوارزمی گفت:   ماللهند بیرونی هو  به این را در  یه  ما چیزی شيييب ما  ایو. ایزدبانو؟ ا

ست نبودهایرانیان هرگز بت شان بت نمیپر سو اند و هیچگاه در معابد سد به بتی که زنی را تج نهادند. چه ر

 "کند...

سیار دورتر باز می "آزاد گفت: پیر   سیلک به دورانی ب گردد. به زمانی که هنوز ایرانیان آری، اما تپه 

گوید در آن روزگار دور مردمی بسیاری از ایرانیان به این سرزمین کوچ نکرده بودند. روایتهایی هست که می

شاونکردهها در این مناقه زندگی میبه نام ایالمی شمار اند. آنها مانند خوی شان در میانرودان خدایانی پپر دان

 "نهادند.داشتند و تندیسهایشان را هو در معابدشان می

 "اند؟زیستهیعنی مردمی چنین متفاوت در این سرزمین می"کلو اسفندیار گفت:  

مردمان هسييتیو؟  کنی من و تو از نسييل کداماند. فکر میچندان هو متفاوت نبوده"پیر بلخی گفت:  

همین ایالمیانِ بومی و قبایل ایرانی مهاجر، پدران و مادرانمان بودند. به لباس این زن بنگر، مگر شييبیه این را 

 "ای؟به تن زنان روستای خودت ندیده

در هر حال، این تندیس شیء عجیبی است. کسان زیادی حاضرند به خاطر این همه "مسعود گفت:  

  "اهید با آن چه کنید؟خوطال آدم بکشند. می

هایش را نخسييت باید به درسييتی بدانیو این تندیس به چه کسييی تعلق دارد. کناره"پیر آزاد گفت:  

 "اند.ببین، چیزی بر آن نوشته
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همه با دقت به پایین ردای تندیس نگریسييتند. در آنجا خاوطی کنار هو وجود داشييت که گویی با  

شیده شی آن را ترا شید گفت: اند. جتیغ یا درف شتر به عالماتی از اینها را می"م ستند؟ بی گویید؟ اینها خط ه

 "مانند.زبان ختایی می

نه، خط مردم چین دیگرگونه است. من خاوطی شبیه به این را در بیستون و تخت "پیر آزاد گفت:  

 "ام. این به خط کهن نیاکان ما شبیه است.جمشید دیده

 "بتواند این خط را بخواند؟اما مگر کسی هست که "جمشید گفت:  

آری، داناترین اسييتادان انجمن ما، آنان که با فرخ شييادِ خردمند هو رتبه هسييتند هر "پیر آزاد گفت:  

 "توانند بخوانند.خای را می

 "استاد فرخ شاد؟ او به اینجا خواهد آمد؟"مسعود هیجان زده گفت:  

ستادنمی"پیر آزاد گفت:   سایر ا ست و از ان هو رتبهدانیو. او هو مانند  سفر ا سیر و  اش همواره در 

آید، او یا یکی از اسييتادان این رو راهی برای خبر کردنش نداریو. اما همواره وقتی مشييکلی بزرس پیش می

 "شوند و...دیگر به شکلی مرموز پدیدار می

ست و پیرمرد دربان با رنگ و رویی برافروخته به باغ و  صدایی برخا سر و  شد و در این لحظه  ارد 

رود. نان و پنیری به او دادم که گرفت و خدا را خواجه، پیرمرد گدایی دم در ایسييتاده اسييت و نمی"گفت: 

شود و آنها را با اهل خانه بخورد. هرچه می ست تا داخل  سو آبروریزی رود. میکنو نمیشکر کرد و خوا تر

 "به بار آورد.

سرسرای خانه  همه به هو نگاه کردند. پیر آزاد ابروهایش را  سمت  باال انداخت و همراه با دربان به 

ی خراباتیان و ترس از آبروریزی؟ این سرایدار دوست داشتنی ما هیچ محله"ی خوارزمی گفت: رفت. عالمه

 "داند، مگر نه؟از مالمتیان نمی
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اد ی بلندی از راهروی خانه برخاست و پیر آزاما سخنانش را کسی پاسخ نگفت. چون صدای خنده 

 در حالی که زیر بازوی پیرمردی نحیف و خمیده را گرفته بود، او را به درون باغ راهنمایی کرد.

ای را که کنار دسييتش همه با دیدن مرد غریبه از جای خود نیو خیز شييدند و کلو اسييفندیار به چابکی خرقه

نگاه کردند. هرگز سابقه بود بر روی تندیس زرین انداخت. مسعود و شیخ بلخی با چشمانی پرسشگر به هو 

ی یاران انجمن به این باغ قدم گذارد، و این به ویژه از پیر آزاد که با قواعد نداشيييت کسيييی خارش از حلقه

نمود. پیر آزاد اما گویی هیچ در قید این نکته نبود. چون پیرمرد گدا را به گروه به خوبی آشييينا بود، بعید می

زد، روی تخت ننشست و برای که مدام با صدایی کر کننده قهقهه میسمت تختی راهنمایی کرد. اما پیرمرد 

ست لقمه ست. در یک د ش ست کرد و همانجا روی زمین ن ای نان و پنیر خود در میان چمنهای باغ جایی در

سه ست دیگرش کا شت و در د شده بود و دا شته  شیر آغ سبیلها و ریش بلندش به  شت.  شیر دا ای پر از 

های سپیدش به قدری بلند بودند که چشمان و صورتش درست از آن میان معلوم نبود. ای و ابروموهای نقره

سه های چهل تکهپیرمرد ژنده شیرِ درون کا سر و صدای زیاد  شت به دور خود پیچید و با  ای را که بر تن دا

وب، خوب، خ"های رعدآسایش تناسبی نداشت، گفت: را هورت کشید و بعد با صدای آرامی که با آن خنده

 "ای بابا....پیر آزاد، برادر من، چقدر پیر شده

ی خوارزمی که با آن لباس فاخر و دستار سیاه شکوه و جاللی داشت، همه با تعجب به او نگاه کردند. عالمه

 "پدر جان، البته به محفل ما خوش آمدی، اما ما مشغول صحبت در مورد چیزی مهو بودیو که..."گفت: 

آه، بله، بله، یعنی مقصود این "داری شنیده باشد، ریسه رفت و گفت: خیلی خندهپیرمرد گویی چیز  

 "ام، نه؟... خوب...است که مزاحو شده

 "نه، نه، بابا، اصال مقصود این نبود..."پیر آزاد با کمی دستپاچگی گفت: 
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ن ی اینه خیر مقصيييودش همین بود، خوب، گویا صيييحبت درباره"پیرمرد بی توجه به او گفت:  

 "باشد...

نمود، خرقه را از روی تندیس زرین برداشيييت. ای که از پیرمردی مثل او بعید میاین را گفت و با چابکی

شش طالیی آن همه را برای لحظه سمه روی درخ شک کرد. پیرمرد با راحتی در کنار مج ای بر جای خود خ

 زمین نشست و آن را در بغل گرفت.

 "کنی؟آهای آقا، چکار می"مسعود گفت:  

ی پیرمرد را شنید، نیو خیز شد تا مجسمه را از دستش در ی تندرگونهو چون به جای جواب بار دیگر خنده

کنو من باید زودتر از فکر می"آورد. اما با شيينیدن حرف پیر آزاد بر جای خود خشييکش زد. پیر آزاد گفت: 

داند. شان نامشان ... در واقع کسی نامشان را نمیدانو. بگذارید شما را با استادم آشنا کنو... ایاینها توضیح می

 "نامند.همه او را بابا می

همه با تعجب به پیرمرد نگاه کردند که بیشييتر به افراد خل وضييع شييبیه بود و داشييت با دقت و خوشييحالی 

 کرد.مجسمه را ورانداز می

 "بابا؟ همان بابای مشهور؟"شیخ بلخی گفت:  

سرش را به عالمت   سعود گفت: پیر آزاد  ست که "تایید تکان داد. م سانی ا یعنی او یکی از همان ک

 "زدی؟حرفش را می

بار دیگر پیر آزاد تایید کرد. بهرام پرسيييید: اما من تازه امشيييب این مجسيييمه را از دل خاک بیرون  

 "ام. او چاور در این فاصله خبردار شده و خود را به اینجا رسانده است؟آورده

ما همه جا هستیو و هیچ جا نیستیو، پسرم. از خود خبر نداریو "ن گشود و گفت: پیرمرد لب به سخ 

 "ی بازی است.زده نشو. این قاعدهو بنابراین از همگان با خبریو. شگفت
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اش بود، که همه جا خوردند. پیرمرد لحن پیرمرد به قدری خردمندانه و متفاوت با سيييخنان قبلی 

سی کرد و بعد گفت: تندیس را زیر و رو کرد و همه  ستان نیست. اکدی و "جایش را ورا این خط پارسی با

 "کسِ دیگر هو نخواهد توانست.توانو آن را بخوانو و هیچآشوری نیز نیست. من نمی

شته"پیر آزاد گفت:   ست؟ چیزی در آنجا نو ستی خط ا ست؟ آیا این به را اند یا این چگونه ممکن ا

 "ردای مجسمه؟ی که تنها تزیینی است بر حاشیه

شته"پیرمرد گفت:   ست اند. اما خاش را نمینه، به میخی چیزی نو شاید همان خط کهنی ا سو.  شنا

های زیادی به این خط در نوشييتند و هیچ کس هنوز رمزش را نگشييوده اسييت. کتیبهکه مردم ایالم با آن می

 "دانیو.گوشه و کنار پیدا شده که ما هنوز راه خواندنش را نمی

 "ی کیست؟پس نخواهیو دانست که این مجسمه"بلخی گفت: پیر  

شاید بعدها بفهمیو. آنچه که مسلو است، آن که ایزدبانویی ارجمند بوده وگرنه بدنش را "بابا گفت:  

 "اید؟ام دو اسکلت بر دو تخت در دو طرفش یافتهریختند. شنیدهاز زر نمی

ورد با کسييی سييخن نگفته اسييت، شييما از کجا آری، اما هیچ کس در این م"بهرام با تعجب گفت:  

 "دانید؟می

شييد. راه برای ورود دیدم، بسييیار خوب میدانو. اگر عصييای آن دو را میمن می"پیرمرد باز گفت:  

 "مجدد به معبدی که این را در آنجا یافتید گشوده است؟

 "ویران کرد.نه، با برداشتن مجسمه اهرمهایی به کار افتاد و کل معبد را "بهرام گفت:  

آری، این از فنونی اسييت که یاران انجمن ما هزاران سييال پیش بدان دسييت یافته بودند. "بابا گفت:  

اید. در آن روزگار کنو یکی از مراکز تجمع باسيييتانی انجمن خودمان را یافتهراسيييتش را بخواهید. فکر می

ر مانند ما بر زمین وجود داشتند. حیف شدند و انجمنهایی بسیادوری که هنوز خدایان بیشماری پرستیده می
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نهادید و عصاها را شد. ای کاش تندیس را وا میکه آن عصاها از دست رفتند. وگرنه خیلی رازها گشوده می

 "آوردیديمی

 بهرام با شنیدن این حرف به بقیه نگاه کرد و ابروهایش را باال انداخت.

آید اگر نتوانیو بفهمیو ی طال به چه کارمان میودهحاال با این تندیس چه کنیو؟ این ت"مسعود گفت:  

 "اند؟بر ردایش چه نوشته

ستند که به خواندن "بابا گفت:   شمندانی در میان ما ه آن را نزد خود نگه دارید و پنهانش دارید. دان

شته شاید روزی بتوان رمز آن این خط همت گما اند. صدها لوح به این خط در تخت جمشید وجود دارد و 

 "را گشود. تا آن هنگام این تندیس در نزدتان به امانت باقی بماند.

شید گفت:   ست که مانند خزانه"جم صهیعنی این هو چیزی ا ست ق ای و رازی را در ی راز ممکن ا

 "دل خود نهفته باشد؟

بابا به سمت جمشید برگشت و به او خیره نگریست. برای نخستین بار چشمان بسیار نافذش از زیر  

بینی رازی را در دل خود نهفته پسييرم، هر چیزی که در این سييرزمین می"ابروهایش نمایان شييدند. گفت: 

 "ی فلز هو چنین است.است. و این پاره

 "تواند یکی از رازهای بیشماری باشد که انجمن ما پاسدار آن است.چنین باشد، این هو می"مسعود گفت: 

  

صدا از  سر و  شت و به بیرونی خانهباغ خانه قباد مانند توفانی پر  شید گذ شت و ی جم شان پا گذا

 "جمشید خان، جمشید خان."صدا زد: 

کرد، با دیدن او از جا برخاست نسترن، که در حیاط با یکی از زنان همسایه نشسته بود و صحبت می 

 "اند؟علیک سالم، معین الدین، چه شده؟ مغوالن حمله کرده"و با کمی دلخوری گفت: 
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شرمزده گفت: قب  شتابش او را ندیده بود، کمی  سترن خاتون، روزتان خوش، مرا "اد که از زور  آه، ن

 "ببخشید. جمشید کجاست؟

 "اندیشد...توان مزاحمش شد، دارد میاالن نمی"نسترن گفت:  

 "اندیشد؟دارد می"زن همسایه گفت:  

سترن گفت:    سد و خآری، هر از چند گاهی فکری به ذهنش می"ن کند و ود را در اتاقش حبس میر

شده و گاه با ابزار و آالت رصدی  سیاه  ست که نزدیکش برویو. معموال هو با دفتری  دیگر ما را رخصت نی

 "آید. عادتش است دیگريکه ابداع کرده از بست نشینی بیرون می

رایش ببری و کنی و این پیغام را بترسو ناچار شویو مزاحمش شویو، بانو، لاف میمی"قباد گفت:  

 "از زیر در تو بیندازی؟ اگر آمد که هیچ، وگرنه من ناچارم دست خالی از اینجا بروم.

قباد از پر شيييالش کاغذی بیرون آورد و با قلو نی چیزهایی را بر آن کشيييید. نسيييترن در حالی که  

 "حاال مگر چه شده؟"کرد گفت: نگاهش می

 "دن به او مشغول است.هیچ، دوستی قدیمی به زخو زبان ز"قباد گفت:  

 "ای؟اینها چیست؟ به زبان یأجوش و مأجوش چیز نوشته"نسترن کاغذ را از او گرفت و گفت:  

 "آید یا نه؟عالمتی است بین من و او، بگذار ببینیو با دیدنش بیرون می"قباد گفت:  

 "باشد، ببینیو."نسترن گفت:  

زن همسيييایه که تنها مانده بودند و همدیگر را هو  بعد هو به اندرونی رفت. برای چند دقیقه قباد و 

شناختند، با ناراحتی این پا و آن پا کردند. تا این که جمشید با سر و روی آشفته و لباس خانه از اندرونی نمی

 "ای؟ی جیب رصدهایو فرا خواندههان؟ قباد چه شده که مرا وسط محاسبه"بیرون آمد. با دیدن قباد گفت: 
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شده"قباد گفت:   سه در آنجا جمع  سجد جامع برویو. اهل مدر سخنانی در میان بیا با هو به م اند و 

 "است.

مرا با اهل مدرسه کاری نیست. مگر آن که سخنانی در این باره "جمشید کاغذ را نشان داد و گفت:  

 "بینشان باشد.

 "هست، بیا برویو."قباد گفت:  

پوشييید، دوان دوان همراه قباد از خانه اش میتهجمشييید که با اصييرار زنش قبایی روی لباس آشييف 

 اش را به عالمت تعجب باال انداخت.اش تنها مانده بود، شانهخارش شد، و نسترن که بار دیگر با همسایه

 

صری که بر باالی   شیخ ب شده بودند و به  شلوغ بود. همه در اطراف منبر جمع  سیار  مسجد جامع، ب

شین ایرا سخنانی آت شدهکرد گوش مید میمنبر بود و  شیکاری  شید و قباد از زیر درگاهی کا ی سپردند. جم

شیر  ستاری  شیخی جوان تالقی کرد که د شان با  شدند و رفتند که به جمعیت بپیوندند. اما راه سجد وارد  م

 شکری و بسیار بزرس بر سر نهاده بود و اطرافش را شاگردان و مریدان فرا گرفته بودند. شیخ با دیدن ایشان

به به، قباد خان و جمشید "مسیرش را طوری تغییر داد که با آنها برخورد کند، و چون به ایشان رسید، گفت: 

سجد قدم رنجه کرده شده به م شدنی، چه  شاوندان جدا ن سان خیری ندیدید که خان، خوی اید؟ از دین مجو

 "تان اینجا پیدا شده است؟سر و کله

شیخ مالکِ کاشانیي همبازی دوران کودکی را ببین "د و گفت: جمشید با دیدن شیخ ابرو در هو کشی 

شیخ، طرح مقرنس ست،  ست. آمدنمان به اینجا عادی ا سجد را داییکه جالل و جبروتی یافته ا ام های این م

سر درش را تزیین کرده یابو. هرچند مانند تو اند. از این رو خود را در جایی غریبه نمیزده و به خرش پدرم 

 "لوایی از اینجا نصیبو نیست.نان و ح
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شفته"شیخ مالک گفت:   صری آ شیخ ب سید بتاید؟ میتان کرده که به اینجا آمدهسخنان  تان را تر

 "بشکنند؟ ترس هو دارد. چون چنین خواهند کرد.

 "بت؟ کدام بت؟"جمشید با تعجب گفت:  

شنو  ست  صف نخ سمت منبر رفت و در  صری شیخ مالک هیچ نگفت و با مریدان به  شیخ ب ندگان 

صری با دیدن او چند جمله شیخ ب ست.  ش ستان گفت و از ن ستی و انکار بت پر ی دیگری در مدح یکتاپر

سیار رشته ی سخن را به دست شیخ غزوات سلاان محمود در مولتان و هند یاد کرد و با سالم و صلوات ب

شیخ سخنران بعد از  شنیدن این که  شید با  شانی داد. قباد و جم ست دوران کودکی مالک کا صری دو شان ب

 است، به هو نگاهی انداختند و اخمی کردند. 

سیار گفت: چینیشیخ مالک بر باالی منبر رفت و بعد از مقدمه  شان، خبر "های ب ای مردم شریف کا

ست که گروهی از گزمه سیده ا شدهر شته  سیلک ک شهر در نزدیکی تپه  اند و بتی را که در این تپه یافته های 

دار گویند کلوهای زورخانهاند، به سرقت رفته است. میبردهبودند و به قصد تسلیو کردنش به حاکو شهر می

اند و بت اکنون در محفل ایشييان بر مسييند و رندانِ خراباتی که دین و ایمان سييسييتی دارند این کار را کرده

 "پرستش تکیه زده و آیین جاهلیت باز برقرار شده است...

 "گوید؟این چه می"ای ناشی از حیرت سر دادند و جمشید به قباد گفت: همهمهمردم همه  

صری هو در همین مورد مقدمه می"قباد گفت:   صدایت کنو. فکر شیخ ب چید و برای همین آمدم تا 

 "کنو کسی چیزی را لو داده و یک کالغ و چهل کالغ شده است.

که در مصير هسيتو و در میان مصيریان که  دیشيب به خواب دیدم"شيیخ مالک کاشيانی ادامه داد:  

ی انتقام نیز در پرواز است ام و مرا راهی نه به پیش است و نه پس و فرشتهپرستیدند گرفتار آمدهفرعون می

کشد به جرم کفر، و امروز  دریافتو که تعبیر خوابو همین بوده است. ای مردم، و نخست زادگان شهر را می
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تر اسييت و نابودی آنان که در این انحراف همدسييتی به بسييی مرتبه بدتر و خارناکبدانید که ارتداد از کفر 

 "تر است...خرش دهند از قوم لوط و ثمود محتوم

 "دانند.گویا هنوز جای آن را نمی"قباد گفت:  

 "رفتند به قصد سرقتش.کردند، با چند نفر میدانستند چنین غوغا نمیآری، اگر می"جمشید گفت:  

 "چه کنیو؟"فت: قباد گ 

شید گفت:   شاید "جم سی بیرون آوردن آن تندیس را از تپه دیده و آن را لو داده،  باید ببینیو چه ک

 "جای کنونی مجسمه نیز امن نباشد.

 با این حرف، هر دو صحن مسجد را ترک کردند و به سمت بازار به حرکت در آمدند.  

  

سیمه جوشی غیرعادی به چشو میرفت، جنب و در خیابانی که به سمت بازار می  خورد. مردم سرا

سو می سو و آن  شید گفت: رفتند و جماعتی در داخل یکی از کوچهبه این  شده بودند. جم اینجا "ها جمع 

 "چه خبر شده؟

ی خواجه نقشييگر رازی اسييت. بیا ببینیو، اینجا خانه"قباد نگاهی به درون کوچه انداخت و گفت:  

 "اده باشد.مبادا اتفاقی برایش افت

شتافت، گذشت و به آنسو میهردو با شتاب به درون کوچه رفتند. جمشید دست مردی را که از کنارش می

 "اند؟چه شده؟ چرا همه سراسیمه"گرفت و پرسید: 

ی اسييتاد رازی زده و نوکرش را دزدان گویند دیشييب دزد به خانهدانو، میدرسييت نمی"مرد گفت: 

 "اند.مجروح کرده



226 

 

ی استاد رازی دویدند. در خانه چهار تاج باز قباد نگاهی به هو انداختند و هردو به سمت در خانه جمشید و

بود و درون حیاط خانه غوغایی بود. زنِ استاد که سن و سالی داشت، روی تختی در وسط باغ نشسته بود و 

ور سيييرش اسيييفند دود برد و دیگری دگروهی از زنان دورش گرد آمده بودند. یکی برایش آب و نبات می

شد، کرد. در سوی دیگر، استاد نقشگر رازی به همراه گروهی از مردان که داروغه هو در میانشان دیده میمی

کرد. جمشید و اش نشسته بود و داشت با ناراحتی به حرفهایشان گوش میروی سکویی مشرف به باغ خانه

م به سييمت اتاقی در بیرونی پیش رفتند. این اتاج قباد از میان جمعیت پیش رفتند و با شيينیدن حرفهای مرد

خلوت بود و جز دو نفر در آن نبودند. جمشييید با دیدن این دو نفر بدون در زدن وارد شييد. مسييعود که در 

شت و گفت:  شمگین برگ سته بود، خ ش سر بالین مرد جوانی ن سی مزاحو ما "داخل اتاج بر  مگر نگفتو ک

 "نشود؟

شید حالتش  شد و با مهربانی گفت: اما با دیدن جم شید؟ بیایید، بیایید و حرف این "دگرگون  آه، تویی جم

 "جوان را بشنوید.

چیزی نشده، "جمشید وقباد نزدیک رفتند و دو زانو کنار بستر نوکر استاد رازی نشستند. مسعود توضیح داد: 

ندیده و بعد از چند است. اما هیچ عضو مهمی صدمه  زخو خنجری به پهلویش خورده و عضالتش را دریده

 روز زخمش جوش خواهد خورد. 

سری پانزده   سعی کرد لبخندی بزند. پ شنید و  جوان که رنگش پریده بود، با امیدواری این حرف را 

 کرد.شانزده ساله بود و دو سه سال بود که به عنوان خانه شاگرد در آنجا زندگی می

 "دقیقا چه شده است؟"جمشید گفت: 

شاره کرد. او هو گفت:  سر مجروح ا سعود به پ سپیده نزده "م صبح بود، هنوز  شب،... نه، امروز  دی

بود، برای نمازصييبح بیدار شييدم و رفتو توی حیاط  تا از حوض ارب بردارم  برای وضييو، که دیدم نوری در 
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ای روشن و خاموش شد ظهآمد که انبار وسایل استاد بود. برای لحاتاقهای اندرونی درخشید. نور از اتاقی می

ام. با این وجود چون قبال هو برای مرتب کردن وسيييایل به آنجا رفته بودم، و من فکر کردم خیاالتی شيييده

ای به آن انباری رفته بود و طرحهای اسيييتاد را تصيييمیو گرفتو بروم نگاهی بیندازم. آخر یک بار قبال گربه

را دیدم که داشييت در میان صييندوقها دنبال چیزی  پنجول کشييیده بود. به محض این که وارد شييدم. دزد

 "گشت...می

 "چه شکلی بود؟"قباد پرسید:  

سیار چابک بود. به به داروغه هو گفتو، نمی"جوان گفت:   شیده بود و ب سیاه پو سراپا  سی  دانو. لبا

یر دسيتارش کنند. سير و صيورتش را هو زماند. اما آنها بی دلیل به کسيی حمله نمیعیاران و شيبگردها می

پوشييانده بود. از اینجا هو فهمیدم که عیار نیسييت. چون عیاران کاله دارند، نه دسييتار. به هر حال، وقتی مرا 

 "دید، دستپاچه شد، در چشو به هو زدنی مرا خنجر زد و گریخت.

   "چیزی هو برد؟"جمشید گفت:  

شوده بود که مهره"جوان گفت:   صندوقی را گ ست.  ای گرانبهایی از جنس عاش نه، نکته در همینجا

 "در آن وجود داشت، اما آنها را بر نداشته بود.

 "ای؟ای و مهلتش ندادهشاید زود رسیده"قباد گفت:  

صندوج دور مینه، فکر نمی"جوان گفت:   شت از  شدم دا ی دیگری را شد و جعبهکنو. وقتی وارد 

 "گشت.کرد. انگار داشت دنبال چیزی میباز می

خوب، به قدر کافی بیمار مرا خسيييته کردید، نزد داروغه و اسيييتاد رازی بروید و "گفت: مسيييعود  

 "بگذارید این جوان استراحت کند. داستانش را از صبح برای هزار کس تعریف کرده است.
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جمشييید و قباد از اتاج بیمار بیرون رفتند و  به جماعتی که در باغ خانه ایسييتاده بودند پیوسييتند.  

ای؟ چیز دندان ...آخر باید چیزی بوده باشد. امانتی، پول قلنبه"کرد: ت با استاد رازی صحبت میداروغه داش

 "گیری نبوده؟

شناک گفت:   ستاد رازی اندی ستانو هو جملگی نقاش و نه، آقا جان، پول قلنبه"ا ی من کجا بود؟ دو

ست که ست و کدام دزدی ا برای بردن نقش طراحی برجسته  رنگرز و قالی بافند. اینها هو که از جنس هنر ا

 "گشته؟ی من دنبال چه میفهمو این شبگرد در خانهای بزند؟ اصال نمیای خوش نقش به خانهیا قالی

 "کنو بدانو. حرفهای مالک یادت هست؟اما من فکر می"قباد بیخ گوش جمشید گفت:  

باشد. این سیاهپوش که آن در این صورت، مالک باید با ظلمت خان ارتباطی داشته "جمشید گفت:  

 "زد باید از آدمهای ظلمت خان باشد.پسر حرفش را می

شان از آنچه که "قباد گفت:   ست که آدمهای ظلمت خان معموال خود شهور ا شاید هو نه، م شاید، 

 "دانند کسی به این نام وجود دارد.کنند خبر ندارند و اصوال نمیمی

اش را پیش برد و گفت: نها نزدیک شيييد و کشيييکول گداییدر این میان، پیرمرد ژنده پوشيييی به آ 

 "ها، در راه خدا کمک کنید.آقازاده"

ای در این بلبشو؟ برو جای دیگر گدایی کن، مگر پیرمرد، تو هو وقت گیر آورده"قباد به او تشر زد:  

 "ایست؟بینی اینجا هنگامهنمی

ت شد. جمشید کمی پول در کشکول پیرمرد اش قباد ساکجمشید اما، دست قباد را گرفت و با اشاره 

 "شناسد.پیر، دوستو را ببخش. شما را نمی"ریخت و با احترام گفت: 

 "مگر من کیستو که مرا بشناسد؟"ای کرد و گفت: پیرمرد از میان ریش انبوهش خنده
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شید دعا می ضبعد هو همان طور که برای جم شکلی م شد. اما پایش پیچید و به  حک نقش کرد، از او دور 

شد و زیر بغلش را گرفت تا بلندش کند، و در همین بین قباد دید که چیزی را کنار  شید خو  شد. جم زمین 

گوش جمشييید زمزمه کرد. پیرمرد وقتی باز بر سيير پا ایسييتاد، کشييکولش را بر دوش انداخت و به راه خود 

 "بهرام را ببینیو.بیا برویو. باید "ای کرد و گفت: ادامه داد. جمشید هو به قباد اشاره

 "چرا؟ مگر چه شده؟"قباد گفت:  

   "کند، باید زودتر خبردارش کنیو.خاری او را تهدید می"جمشید گفت:  

 

ستانه  سایر دوستانش در آ شت با کمک آنها لوالی در را که بهرام، با  ستاده بود و دا ی در زورخانه ای

شده بود را عوض می سنگین را کرد. عضالت بازو فرسوده و خراب  شت جوان زورمندی که در چوبی  و پ

اش هو سييرخ شييده بود و رگهایش همه با دسييت بلند کرده بود، ورم کرده و منقبض شييده بود، رنگ چهره

کرد، و بهرام هو که چند بیرون زده بود. یکی دیگر از شاگردان زورخانه با دست به حفظ تعادل در کمک می

کرد. در این میان بود که جمشید و قباد به در زورخانه ی در را عوض میسالی از آنها بزرگتر بود، داشت لوال

 "بهرام، بهرام،..."رسیدند. جمشید گفت: 

 "چه شده؟ چه خبر است؟"بهرام که سرش گرم کار بود، به آرامی گفت: 

 "بهرام، با ما بیا..."قباد گفت:  

در جایش جا بیندازد. بعد هو نفسييی به  بهرام بی توجه به آنها، به جوان کمک کرد تا لوالهای در را 

 "به به، معین الدین و غیاث الدین عزیز، علیک سالم..."راحتی کشید و گفت: 

 "بهرام خان، بیا که وقتی برای تعارف نمانده است. زودباش، خبری داریو. "جمشید گفت:  



230 

 

شان همراه بهرام ادامه  سپرد و خود با ای خبر "شد. جمشید گفت: ی کار بر روی در را به دوستانش 

 "اند؟ی استاد نقشگر رازی دستبرد زدهداری که به خانه

 "اند. چیزیش شده؟آری، صبح از رفیقان شنیدم. گویا خانه شاگردش را هو خنجر زده"بهرام گفت:  

شود. اما مسئله سرِ دزد است. شبگردی بوده با لباس و دستار سیاه، و معلوم نه، سالو می"قباد گفت:  

 "گردد...وده دنبال چه مینب

شید گفت:   شکنی و نابود  "جم سر منبر دیدم که مردم را به بت  ضمن، همین امروز مالک را بر  در 

 "کرد.کردن بتی زرین که در سیلک یافته شده تشویق می

 "ظلمت خان؟"شتافت، ناگهان ایستاد و گفت: بهرام که پا به پای ایشان می 

ها دیگری اسييت که بتواند از راز ما خبردار شييود و سييیاهپوش به خانه گویا... چه کس"قباد گفت:  

 "بفرستد؟

 "مالک چه؟ جیره خوار اوست؟"بهرام گفت:  

کند. معموال ایادی داند به سييود که و به ضييرر که عمل میگمان نکنو. خود نمی"جمشييید گفت:  

کند، آنقدر هوشمند انظار مارح می شناسد و کسی که مثل مالک خود را ناشیانه درظلمت خان را کسی نمی

 "نیست که دستیار او باشد. به هر حال، تردیدی نیست که او را ظلمت خان تحریک کرده است.

 "رسد.ام که به عقل جن هو نمیخیالتان نباشد. تندیس را جایی پنهان کرده"بهرام گفت:  

اش رفتیو، پیرمردی گدا به خانهمسئله در اینجاست که وقتی برای دیدن استاد رازی "جمشید گفت:  

 "را دیدم که کشکولی در دست داشت و...

 "بابا؟ آنجا بود؟"بهرام شتابزده پرسید:  
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آنجا بود و پنهانی به من گفت که تو را بیابو و فوری به  "جمشييید سييری به تایید تکان داد و گفت: 

 "کند.همراه نسترن و تو از شهر خارش شوم. گفت خاری تهدیدمان می

 "چه خاری؟"بهرام گفت:  

ای برایو زمزمه نکرد و بعد هو رفت. اما او دانو، چیزی نگفت، بیش از جملهنمی"جمشيييید گفت:  

 "اش نگرفت. اگر در مورد خار سخن گفته، حتما خبری هست.مردی نیست که بتوان جدی

 "بابا نگفت چه کنیو؟"بهرام گفت:  

 "کند، و گفت که از شهر خارش شویو.خاری تهدید مینه، فقط گفت مرا و تو را "جمشید گفت:  

 

ی فراوان از در مدرسييه بیرون ی خوارزمی به همراه گروهی از شيياگردانش با دبدبه و کبکبهعالمه 

ی آمد و مشييغول صييحبت با یکی از سييرداران بانفوذ تیموری بود که گهگاه همچون شيياگردی در حلقهمی

ای با خدم و حشييو که بر اسييتری سييوار بود و از خیابان اجهیافت. در این بین خودرسييش حضييور می

شد و گفت: می ستاد و با احترام از مرکبش پیاده  شت، در برابرش ای سخ  "گذ شی دارم. پا س ای عالمه، پر

 "دهی؟می

 "تا پرسش چه باشد و پاسخ را بدانو یا نه..."عالمه ایستاد و گفت:  

پرسو آنچه می"د و به خاندانی زرتشتی تعلق داشت، گفت: خواجه که از بازرگانان نامدار کاشان بو 

 "اند.شود که گویا کسان در تپه سیلک آن را یافتهبه تندیسی زرین مربوط می

اید، اید تندیس را ندیدهخواجه، هنوز هیچ یک از شما که اینجا ایستاده"ای کرد و گفت: عالمه خنده 

 "دانید واقعیت داشته باشد؟از کجا می
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شهر از می"اجه گفت: خو  ست و همه در  سوجی امروز در مدرسه چنین گفته ا شیخ مالک یا گویند 

 "گویند.آن سخن می

 "حاال گیریو که تندیسی هو یافته باشند، پرسشت چیست؟"عالمه گفت:  

گویند شیخ یاسوجی فتوا داده است که این تندیس بت است و باید شکسته مردم می"خواجه گفت:  

شما ک ست نبودهه میشود.  ستیدهاند و از دیرباز هورمزد یگانه را میدانید که اجداد ما هرگز بت پر اند. از پر

 "این رو این تندیس بت نیست، که اثری هنری و یادگاری تاریخی است و نباید آن را خراب کرد...

شد، به بت ربای داآری، من نیز گمان نمی "عالمه گفت:   سی در کار با شد. در کنو اگر تندی شته با

سمه صورتها یا مج ستند. امروز حتی اگر هایی بر میکل، حکو بت به  شد مردم آن را بپر گردد که محتمل با

اثری باستانی مانند این مجسمه هو یافت شود، کسی آن را نخواهد پرستید و در نتیجه حکو بت در موردش 

 "باطل است.

ام و تا جایی که به یاد دارم، پدرانو شهر زیسته ای عالمه، من نسل اندر نسل در این"خواجه گفت:  

ای یافت شده باشد، یادگاری است از پدرانو. از این اند. اگر به واقع چنین مجسمهساکن همین سرزمین بوده

 "دهی که شکستن آن نادرست است؟دانو. آیا فتوا میرو شکسته شدنش را نادرست و ظلو می

 "را بشکنند یا نه موثر است. بر این که مجسمه پسرم، چیزهای زیادی"عالمه گفت:  

ساده  سپید  سته سردار ترک که ردای  شیری که به کمر ب شم شت، اما از بدن ورزیده و  ای بر تن دا

سب صل و ن شیبود، ا شد و گفت: ارت شکار بود، به بحث وارد  ستی از زر "اش آ خواجه، اگر این بت به را

 "ذوبش خواهد کرد و از آن سکه خواهد زد.باشد، حاکو شهر پیش از آن شیخ غیور 

و در این میان هیچکس را پروای آن نیسيييت که یادگاری از پدرانمان را  "خواجه غمگینانه گفت:

 "نابود خواهند کرد؟
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کنند، پروای این عزیز من، آنان که از روی نادانی یا طمع یادگار پدرانت را نابود می"عالمه گفت: 

 "یا در ترکستان است و یا در زمینِ تازیان.را ندارند. پدران ایشان 

اند و شما قاب ایشان هستید. چه فتوا اما رای شما چیست؟ اکثر مردم کاشان شیعه"خواجه گفت: 

 "دهید؟می

شد، حرام فتوا می"عالمه گفت:  ستانی که بیوِ پرستیده شدنش در میان نبا دهو که شکستن هر اثر با

 "یا طمع باشدياست، به ویژه اگر از سر نادانی 

 

ی خوارزمی به گوش مریدان شیخ یاسوجی رسید و هنوز ساعتی نگذشته بود که خبرِ فتوای عالمه

سو  و رسمی در  شیخ فریدالدین یاسوجی که پدر مالک بود و ا شان بلوایی بزرس برخاست. نخست،  در کا

شده یا چنین ن بت پرستیده میشهر داشت، در مقابله با عالمه فتوا داد که شکستن هر اثری که زمانی همچو

ای که چنین بتی در آن باشييد، باطل احتمالی در موردش داده شييود، واجب اسييت، و نماز خواندن در خانه

ای که سنی بود اختالف پیدا کرد و است. بعد هو کشاورزی شیعه در هنگام خرید کردن در بازار با فروشنده

سنی هو که ست  او را غارتگر و حرامی نامید. مرد  شده بود، او را بت پر شمگین  شت و خ سالی دا سن و 

 نامید و کار به دعوا و ناسزا کشید و بلوایی به پا شد که مردم در آن میان دست به گریبان شدند. 

سرای عالمه سوجی بر در  شیخ یا ی خواررزمی گرد آمدند اندکی بعد، گروهی از مریدان خشمگینِ 

بشييينوند، و چون عالمه به نماز و عبادت مشيييغول بود و ایشيييان را تا ماجرای فتوایش را از زبان خودش 

شاگردان  شت و این بار گروهی از  شدند. در گرس و میشِ غروب، ورج برگ شاگردانش درگیر  نپذیرفت، با 

اش توهین کردند و با شیخ مالک عالمه بودند که به در سرای شیخ فریدالدین یاسوجی رفتند و به اهل خانه

ها پرهیز داشت، یخ فریدالدین، که خود مردی سالخورده و به نسبت آرام بود، از این درگیریدرگیر شدند. ش
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شانی یافته بود، به آتش معرکه  شیده بود و نام و ن شهر بر ک سری در میان عالمان  سرش مالک که خود  اما پ

 است.  کرد که بت را خود یافته و نزد خود پنهان کردهزد و حتی عالمه را متهو میدامن می

های خود را به خیابانها بفرستد و از آمد به این ترتیب بود که ساعتی از شب گذشته، داروغه ناچار شد گزمه

های اهل مدرسييه و شيياگردان شييیخ و عالمه جلوگیری کند و به این ترتیب تا حدودی فتنه را و شييد دسييته

 بخواباند.

 

گرد آمدند تا در مورد سييرانجام کار به  ی جمشييیدهمان شييب، بهرام و پیر آزاد و مسييعود در خانه

هایی اند و جز به خانوادهها خیابانها را قرج کردهرایزنی بپردازند. پیر آزاد آخر همه آمد و خبر آورد که گزمه

 دهند.ی آمد و شد نمیکه بیوِ درگیری با دیگران از ایشان صادر نشود، اجازه

یاران، برای این امشب در اینجا جمع "رد و گفت: مسعود، پس از آمدن وی جلسه را رسمی اعالم ک

ی خوارزمی کمی ایو که تصمیمی سریع در مورد بحران پیشارویمان بگیریو. چنان که خبر دارید، عالمهشده

 "ای کوچک بود، به غوغایی بازاری تبدیل کرد.ناشیگری به خرش داد و موضوعی را که در حد شایعه

ی زرتشييتی را حتما همه هو. ماجرای فتوا خواسييتنِ آن خواجهدمن به او حق می"جمشييید گفت: 

 "دادید؟اید. اگر شما بودید چه پاسخی میشنیده

شده و بی "پیر آزاد گفت: شب  ست.  ضع ما چنین ا شته. اکنون و تردید به هر حال، هرچه بوده گذ

ستبرد خواهند زد. با توجه بهسیاهپوشان ظلمت خان امشب نیز به خانه سر  ی دیگران د افتادنِ نام عالمه بر 

ی وی دستبرد بزنند. برای همین هو شماری از جوانمردان و پهلوانانِ زبانها، این خار وجود دارد که به خانه

سفندیار به خانه سداری کنند. هر چند خانهی وی رفتهکلو ا ست. اند تا از آنجا پا ی دیگران نیز چندان امن نی
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شدهدانیو از یارانمان در انما نمی سایی  شنا سانی  شان غیرفعال جمن چه ک سالها در کا اند. ظلمت خان برای 

 "اش پیدا شده، عالمتی شوم است.بوده است و این که بار دیگر سر و کله

سعود گفت:  ست که او و بهرام را از خاری بر حذر "م سوی دیگر جمشید خبری از بابا گرفته ا از 

 "گوید.یده سخن میدانید که بابا اندک و سنجداشته و میمی

شید گفت:  سایی کرده"جم شنا اند. به هر حال دیر یا زود شاید منظورش آن بوده که مرا و بهرام را 

شناختند. چون او بود که در تپه به کاوش پرداخت، و مرا نیز هو، که دوست نزدیک و یار غارش بهرام را می

شد، هرچند معموال کسی شاید قباد هو در خار با به کار او کاری ندارد. بهرام، تندیس را جای  هستو. حتی 

 "ای؟امنی پنهان کرده

سته در مورد مکانش دل نگران "بهرام گفت:  ستش را بخواهید، نه چندان، حاال که این غوغا برخا را

سنگی در کف حوض خانهشده سالها قبل در آن زیر جایی برای ام. من آن را در زیر  مان پنهان کردم. پدرم 

مان بزند و آنجا را بگردد، به کردن چنین چیزهایی درسيييت کرده بود. با این وجود اگر دزدی به خانهپنهان 

 "سادگی خواهدش یافت.

شویو. گویی خاری خودمان "جمشید گفت:  شهر خارش  سریعتر از  شت که ما هرچه  صرار دا بابا ا

 "دانو منظورش پدرم بود یا زنو؟ام باید بروم. نمیگفت من با خانوادهکرد. به خصوص میرا تهدید می

سعود گفت:  سی از یاران انجمن را بیابند، "م ست. مردان ظلمت خان اگر ک سترن بوده ا منظورش ن

کنند. گویی تو را و بهرام را شيييناخته ها هو رحو نمیکشيييند و به زن و بچهاش را میخودش را و خانواده

 "باشند.

آورد با شيينیدن این برای مهمانان شييوهرش چای مینسييترن که در این حال در اتاج بود و داشييت 

 ای نشست.و گوشه "ای وایي "حرف گفت: 
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 "حاال چه کنیو؟"بهرام گفت: 

 "باید از کاشان خارش شوید."مسعود گفت: 

 "به چه اعتباری تندیس را در حوض خانه رها کنیو؟ شاید بیایند و آنجا را بگردند."جمشید گفت: 

د از شيييهر بروید. تندیس را هو باید با خود ببرید، و نسيييترن را هو. در آری، بای"پیر آزاد گفت: 

تان ممکن اسيييت به او حمله کنند و در این حالت دفاع چندانی ازاو نمی توان کرد. نظرت چیسيييت غیاب

 "دخترم؟

دهو اگر هو خاری هسييت، همراه شييوهرم باشييد. در ضييمن موافقو. ترجیح می"نسييترن گفت: 

 "ویو و تندیس را در جایی در آن شهر پنهان کنیو.توانیو به قمصر برمی

 "های خوبی برای این مجسمه وجود دارد.فکر خوبی است. در قمصر مخفیگاه"جمشید گفت: 

ی رفت و آمد اما چگونه چنین کنیو؟ شيييهر پر از گزمه اسيييت و به کسيييی اجازه"بهرام گفت: 

 "دهند.نمی

شتر چرا، گروهی کوچک که زنی همرا"پیر آزاد گفت:  شت. بی شند را کاری نخواهند دا شته با ه دا

 "اند.ی خوارزمی است که در خیابان ماندهبرای جلوگیری از مریدان شیخ یاسوجی و عالمه

 "را بیابند. ی شما را بگردند و  تندیسشاید بار و بنه"مسعود گفت: 

سترن گفت:  سراغ دارم، آن را در پارچه"ن سو بگذارمش، ای بپیچید و بدهید راهی برایش  تا زیر لبا

 "فکر خواهند کرد زنی پا به ماه هستو و معترض نخواهند شد.

 "خوب، گویی هوش زنانه مشکلمان را حل کرده باشد."جمشید با افتخار گفت: 

ای را هو نباید تلف کرد. بروید، بدان امید که سيييالو بروید و آری، برخیزید، دقیقه"پیر آزاد گفت: 

 "سالو بازگردید.
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شده بود، از در خانه شکیل  سترن و پهلوان بهرام ت شید و ن به حرکت در  گروه کوچکی که از جم

سمت دروازه سبت پیر آمدند و در گرس و میشِ غروب به  سترن را بر مادیانی به ن شهر پیش رفتند. ن های 

ست گرفته بود و همراه بهرام پیاده راه می سارش را به د شید اف شانده بودند و جم سترن در حجابی  سپرد.ن ن

دانستند که باردار نیست و دید، نشناسدش. چون اهل کاشان میکامل فرو رفته بود تا کسی که ایشان را  می

ها و افتادند. کوچهاز دیدن این که باری چنین سيينگین در مدتی به این کوتاهی برداشييته اسييت، به شييک می

های حاکو هو کردند. اما شيييمار گزمهد و شيييد میخیابانها خلوت بود و تک و توکی از رهگذران در آن آم

شیخ برای درگیری با هو خروش می کردند، بعید نبود که بار دیگر بلوایی به چندان نبود و اگر باز مریدان دو 

شود. گزمه سه نفر که با احتیاط راه میپا  سوج ها به این  سر چهار پیمودند، توجهی نکردند. تنها در نزدیکی 

 "الدین، کجا؟ شهر نا امن است.خواجه غیاث"میرانشان جمشید را خااب کرد و گفت: بازار یکی از ا

بریو. پدرم نشانی کسی را داده است که باید خویشاوندمان را نزد حکیو می"جمشید و جواب داد : 

 "نزد او رفت.

شید و خندان گفت:  سبیلهای بلندش ک ستی به  ستهآری دیگر، کوزه"امیر هو د شک آب  گر از کوزه 

 "خورد. مراقب باشید خواجه، شهر نا امن است...می

و جمشید سری تکان داد و به این ترتیب برخوردشان به خیر گذشت. قبل از آن که از خانه خارش 

شيييوند،  بهرام یکی از همسيييایگان را با پیامی نزد پهلوان کیا فرسيييتاده بود و وقتی این گروه کوچک به 

با سه اسب کهر در آنجا منتظرشان بود. مردان هو سوار شدند و به این ترتیب های شهر رسیدند، کیا دروازه

 ها گذشتند و به سمت قمصر پیش رفتند. گروه کوچکشان از دروازه
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وقتی به تاریکی خوردند، اختالف نظر در میانشيييان پیش آمد. جمشيييید معتقد بود بهتر اسيييت در 

شه شب را همان جا بیتوتهگو شی برافروزند و  سترن هو کمابیش با او هو نظر بود. اما پهلوان  ای آت کنند. ن

نگریست بهرام که گویا از جاهایی خبر داشت، اصرار داشت که به راهشان ادامه دهند و مدام به پشت سر می

سایش غلبه کرد و گروه در تاریکی به راه خود ادامه داد.  شان کنند. عاقبت احتیاط بر آ و نگران بود که تعقیب

شناختند و شب هو مهتابی بود و در نور تمال گو شدنشان وجود نداشت. چون راه را همه خوب میالبته اح

 شد همه جا را به خوبی دید. ماه می

سید:  شید پر سترن از جم سب به کوه و کمر زد. ن شد و با ا کمی که پیش رفتند، بهرام از گروه جدا 

 "عجب، کجا رفت؟"

شنیده"پهلوان کیا گفت:  صدایی  شهور  گمانو  شهر م شد. گوشهای تیز بهرام  در میان جوانمردان  با

 "است.

شتر به حرکت  سرعتی بی سکوت و با  شد، در  گروه بعد از مکالمه، انگار که خاری را حس کرده با

سایهای که جاده از کنار کوهی خاکی میخود ادامه داد، تا نقاه سوار به  سه  شت. وقتی این  ی تپه وارد گذ

ی تپه رساند و ست و نسترن از اسب به زیر افتاد. پهلوان کیا به سرعت خود را به دامنهشدند، صدایی برخا

 "شمشیرت آماده باشد. حرکت نکن و در سایه بر زمین بخواب..."نجوا کنان به جمشید گفت: 

شده و  شناس خارش  شت دریافت که تیری از کمانی نا سترن را در آغوش گرفت و با وح شید ن جم

سب سب گرفته بود و با بر  خورجین ا سترن تندیس زرین را در جلوی خویش بر زین ا ست. ن سته ا ش ش ن

شکمش بخورد، در پارچه شته بود. برای همین هو تیری که قرار بود به  ستانش آن را نگه دا ی دور ی بقچهد

شوده تپه را تندیس فرو رفته بود و آسیبی به او نرسانده بود. با این وجود نسترن ترسیده بود و با چشمانی گ

نگریست. جمشید شمشیرش را از غالف خارش کرد و روی آن دراز کشید تا برج فلزش تیرانداز ناشناس می
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را راهنمایی نکند. نسترن هو که همواره خنجری مرصع را بر کمربندی ظریف بر کمر داشت، آن را کشید و 

 اش را در دست پنهان کرد. به همین ترتیب تیغه

صدایی جز زوزهبیبرای دقایقی همه  ست. پهلوان کیا هو که در حرکت ماندند و هیچ  ی باد بر نخا

ستاده بود و دامنه ستاده بود، ظاهرا جهت برتاب تیر را درنیافته بود. چون همان جا گوش به زنگ ای ی تپه ای

سييت و منتظر حرکتی دیگر بود. لحظاتی از انتظار کشيينده بر همه گذشييت، تا آن که بار دیگر صييدایی برخا

ی دردآلود یکی از اسييبها به هوا برخاسييت. اسييب بر دو پا به هوا برخاسييت و رم کرد. جمشييید که شييیهه

نزدیکش بود، روی زمین غلتید تا زیر دسييت  وپایش له نشييود، و در همین حین داغی خون اسييب را حس 

ایشان را به حرکتی وا کرد که بر دستانش شره کرده بود. کمانگیر ناشناس اسب را هدف گرفته بود تا شاید 

 دارد. 

شته بود که صیحه سبی دیگر رم اسب هنوز چند قدمی بر ندا ی کمان بار دیگر برخاست و این بار ا

کرد. این یکی مادیان نسترن بود و نسترن درست زیر پاهایش روی زمین کوس بسته بود. جمشید به سرعت 

پای اسييب کنار رفتند. در همین گیر و دار به سييمت او جهید و دسييتش را گرفت و هردو از زیر دسييت و 

ای از باالی تپه برخاسييت، و صييدا به زودی با چکاچک سييالحها و فریاد خوفناک مردان پیوند صييدای نعره

سر پا  سترن که دیگر  شید و ن خورد. چیزی از باالی تپه غلتان پایین آمد و در نزدیکی آنها بر زمین افتاد. جم

سمتش دوید ستاده بودند، به  شب ای ست که در تاریکی  سیاهوش ا سد مردی کوتاه قامت و  ند و دیدند ج

 اش بیرون ریخته بود، خیس و گرم بود.ی شکافتههویتش معلوم نبود، اما لباسش از خونی که از سینه

سييوار شييوید و بگریزید، مردان ظلمت "گفت: از باالی تپه، صييدای رسييای بهرام برخاسييت که می

 "ست.اند و شمارشان زیاد اخان
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جمشید با شنیدن این حرف افسایر اسب خویش را گرفت و نسترن را بر آن نشاند. بعد هو خود بر 

شعل شنایی م سب را هی کرد. رو ست و ا ش سط ترکش ن شت دریافتند که تو شان ریخت و با وح هایی بر ای

شده صره  سیاهپوش محا شد. اماگروهی از مردان  شعل افروخته  نور در آنجا به  اند. در باالی تپه نیز چند م

صدای فریاد  سید، و تنها چند  شیرها دیگر از باالی تپه به گوش نر شم صدای چکاچک  سرعت فرو مرد. 

سمت جاده شعلها اما، از پایین تپه، و از  شت. م شنیدند که هیچ یک به بهرام تعلق ندا شان به مردانه را  ی کا

شان نزدیک می سسوی سوار بودند و پیاده، که همه  شب حتی در شد. گروهی  یاهپوش بودند و در تاریکی 

شمشیر خمیده و تیزش را آخته بود و به مقابله با  شان دشوار بود. پهلوان کیا  شعلها تشخیب دادن زیر نور م

شان می سمت سورانه به  شید با دیدن او که چنین ج شتافت. جم شان  شمار ای سینش کرد.  تازد، در دل تح

ست تن بود، اما پهلو ست کو بی شمنانش د شان مید سوی تاخت انگار که به ان مازندرانی چنان با اطمینان به 

ست: میدان چوگان بازی می صدای بهرام برخا شیده بودند. بروید کمین"رود. از باالی تپه بار دیگر  مان را ک

 "دیگر، بروید.

ه اند. اینها مشيعلی بجمشيید اسيبش را هی کرد، اما دید که در برابرشيان هو گروهی جاده را بسيته

اند. جمشید که نسترن را همراه نداشتند و معلوم بود که پای تپه را همچون کمینگاهی گرداگرد محاصره کرده

ستش داد و گفت:  سار را به د شانده بود، اف شیر خود را چرخاند و  "زن ،بتازان..."جلوی خود ن شم بعد هو 

د و زخمی کاری بر سر دیگری وارد ی اولی را دفع کرشد، ضربههماناور که به مردان سیاهپوش نزدیک می

کرد. مردانی که راه را بر آنها بسييته آورد. نسييترن که سييوارکاری ورزیده بود، اسييب را با مهارت هدایت می

شان را می سواره نبودند و گویا از مدتی پیش در آنجا انتظار شان زیاد بود و برخی به بودند،  شمار شیدند.  ک

دید که برخی قبل از آن که به تاخت، میان طور که به سييمتشييان میتیر و کمان مجهز بودند. جمشييید هم
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آیند. آشکار بود شود، از پا در میدسترسش برسند، به ضرب تیرهایی که از باالی تپه به سمتشان افکنده می

 که بهرام در باالی تپه کاربردی برای کمان مردانی که کشت، پیدا کرده بود..

ی جنگی پهلوان کیا برخاسته بود. از آنجا که جاده در آن ناحیه نعرهاز پشت سرشان، صدای فریاد و 

ست ظلمت خان نمیباریک می شعل به د سواران م شان ادامه دهند. شد،  ستند بدون غلبه بر او به راه توان

اش کرده بودند روی پا چرخید، جمشید توانست کیا را ببیند که وقتی که اسب در برابر سیاهپوشانی که دوره

سیاهپوش تاخت و تاز میمان شان انداخته بود. در همان ند آذرخشی در میان سواران  کرد و تیغ مرس در میان

شت پهلوان فرو رفته بود. اما گویی در دالوری و جنگاورینیو نگاه، تیرهایی را هو می اش شد دید که در پ

 اثری نکرده بود.

د. یکی از مهاجمان از یک لحظه غفلتش در این گیرو دار، ناگهان دردی سخت در پای جمشید پیچی

استفاده کرده بود و از پشت با خنجری رانش را دریده بود. جمشید برگشت و با یک ضرب شمشیر دست 

صدای نعره شانه انداخت.  ست. مرد مهاجو را که هنوز به خنجرِ فرو رفته در پایش بند بود، از  ی مرد برخا

ی سومی را که به سمت نسترن نشانه رفته ، و با موفقیت نیزهی دیگری را دفع کردجمشید برگشت و حمله

صدای نالهبود، با تیغه شیرش دفع کرد. اما  شم سب ناگهان از ی  سترن بر جای خود میخکوبش کرد. ا ی ن

شد. جمشید دستش را از  شد و بدنش سست  شسته بود، خو  سترن که جلوی جمشید ن تاخت باز ماند و ن

شنهپهلوی او رد کرد و افسار  هایش را به شکو اسب کوبید. اسب سوارانش را برداشت و در را گرفت و پا

تاخت، چند لگد به سیاهپوشان انداخت و از روی سرشان گذشت و در جاده به سمت وار میحالی که دیوانه

ند. های بهرام مانند برس خزان بر زمین ریختدویدند، با تیراندازیقمصر پیش تاخت. مردانی که به سمتش می

شان امیدوار می شدن شت به خالص  شان از رفتن باز ماند و به پهلو بر زمین جمشید دا سب شد که به ناگهان ا

ی اسب نجات دهد. پس او را به سمت در غلتید. جمشید به دشواری توانست نسترن را از ماندن در زیر جثه
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حال بود و وقتی جمشید او را بغل خود کشید و هردو غلت زنان از اسب بر زمین افتادند. نسترن سست و بی

زده بود تا از اسب به سالمت پیاده شوند، با وحشت دریافت که لباسش خیسِ خون است. دو تیز تا نیمه در 

 سینه و پهلویش فرو رفته بود. 

 "نسترن، نسترن، چه شده؟"زده زنش را در آغوش فشرد و گفت: جمشید وحشت

سترن به ظاهر از هوش رفته بود.  شان که نیزهاما ن سب سو، ا ای بلند بر پهلویش فرو رفته بود، بر در آن

شمانش را انداخت و جان میزمین پا می ست و در حالی که خون جلوی چ شید لنگ لنگان بر پا خا داد. جم

ی جنگی بهرام برخاسييت که تبرزین گرفته بود، به صييف سييیاهپوشييان حمله برد. از آنسييو، صييدای نعره

ست  ضعف جوانمردان را به د شت و از تپه برای یاری به او پایین آمده بود. پهلوان کیا اما، کو کو دچار  دا

شیر می شم سنگینی  شده بود و دیگر به  شت  شتش از تیرهایی که بر تنش فرو رفته بود همچون خارپ شد. پ

 انداخت. زد. با این وجود آنقدر چابک بود که هنوز با هر ضربه کسی را بر خاک میمی

حس خود در میان اش کرده بود، با همان پای بییدنِ نسيييترنِ در حال مرس دیوانهجمشيييید که د

دید که آنها هو مردانی جنگ برد. اما حاال که پیاده بود، میچرخید و به سيمتشيان حمله میسيیاهپوشيان می

س شعل به د سوارکاران م ست. در آخر،  سانی نی ست و پنجه نرم کردن با آنها کار آ ستند و د ت بر آزموده ه

پهلوان کیا غلبه کردند و راه خویش را به سمت او و بهرام گشودند. آخرین چیزی که جمشید فهمید، آن بود 

که سواری در برابرش سر در آورد و شمشیرش را برای تمام کردن کارش باال برد. اما جمشید پیشدستی کرد 

اش به ای زد و ضييربهرد. مرد نعرهو با آخرین رمقی که برایش مانده بود، شييمشييیرش را به شييکو او فرو ب

سستی بر دستار جمشید نشست. اسبش هو بر دو پا بلند شد و سمش را بر صورت جمشید کوفت. جمشید 

 با سر و روی خونین بر زمین افتاد.
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خواست، صدایی بو و آهسته، گویی که از زیر جمشید صدایی را شنید که انگار از دور دستها بر می

شييان برای لحظاتی رویایی درهو و برهو به ذهنش هجوم برد. دید که در زیر حوض خانهآب آن را بشيينود. 

 یابد. زند، اما او را نمیگیر افتاده و نسترن از آن بیرون صدایش می

ی پیرمردی بر او افتاده بود. تابید و سيایهناگهان جمشيید از جا جسيت. نور آفتاب بر صيورتش می

 "بیا، بیا، این یکی زنده استي."با صدایی مهربان گفت: وقتی چشمانش راگشود، پیرمرد 

تکان "جمشید تکانی خورد، و از دردی که در سرش پیچیده بود، تقریبا از حال رفت. پیرمرد گفت: 

 "ای.نخور، عمو جان، بدجوری آش و الش شده

شود و زیر  شو گ شود. بعد دوباره چ صبر کرد تا درد کمی آرام  ست و  شمانش را ب شید چ لب جم

 "نسترن؟"گفت: 

چیزی در نگاه پیرمرد بود که باعث شيييد بار دیگر تکان بخورد و نیو خیز شيييود. دردی را که در 

 ی پیرامونش، ناگهان همه چیز را به یاد آورد.تپید فراموش کرد و با دیدن منظرههایش میشقیقه

بریده بودند و معلوم بود ی اسييبش بر زمین افتاده بود. گلویش را تازه تر، الشييهچند قدم آن طرف

اند. جوی خونی که از گلوی اسيييب همین روسيييتاییان مهربانی که او را یافته بودند، حیوان را خالص کرده

ی رسييید، که طاقباز بر زمین خوابیده بود. نقابش عقب رفته بود و چهرهروان بود، به بدن خونین نسييترن می

سینه و شکمش چند تیر دیگر، عالوه شد دید که گویی باش را میزیبا  ورنگ پریده ست. بر  ه خواب رفته ا

شیر و خنجر بر تنش  شم سو، بهرام افتاده بود. آنقدر زخو  سته بود. در آن  ش شب دیده بود، ن بر آنها که دی

شناخته نمی سوتر، میدهان باز کرده بود که دیگر  شت بر زمین شد. کمی آن  شد پهلوان کلو را دید که به پ

سیاهپوش به جا نمانده بود. از مادیانی افتاده بود و  سدی از مردان  شتش روییده بود. ج نیزاری از تیرها بر پ

 خورد.که تندیس زرین را در خورجینش نهاده بودند هو نشانی به چشو نمی
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نگاه جمشييید بعد از چرخیدن بر این منظره، بار دیگر بر نسييترن ثابت ماند، و بعد بار دیگر از حال 

 رفت.

 

جمشييید چند ماهی به طول انجامید. پدرش مسييعود تمام هنر پزشييکی خویش را به بهبود  

کار برد تا توانسيييت او را نجات دهد. زخو پایش با وجود خونریزی زیادی که داشيييت، چندان کاری نبود. 

ی سرش شده بود، به خاطر زخمی شدنِ سوار سیاهپوش کو زور بود و دستار سپید شمشیری  هو که حواله

شکافته بود. بدتر از همه، آن جمشید ه سرش  ضربه را تا حدودی گرفته بود. با این وجود پوست  و جلوی 

شید مدتی دراز را  شدیدی ایجاد کرده بود. جم سرش خورده بود و کوفتگی  سبِ همان مرد به  سو ا بود که 

 د. ی نسترن مربوط بوبستری بود، و بخشی از دردی که داشت نه به جسمش، که به ذهنش و خاطره

اند. جوانمردان و در کاشان شایع شد که حرامیان و راهزنان کاروان جمشید را مورد حمله قرار داده

شبی در بقعه سپردند و  شهر پیکر بهرام و پهلوان کیا را با احترام به خاک  شدند تا با پهلوانان  ی پیروز جمع 

باری برای پیگیری کار دخترش به کاشان هو برای گرفتن انتقام خونشان عهد و پیمان کنند. پدر نسترن چند 

شت، گزمه شهر دا ستگاه حاکو  شنایانی در د ست و آ شدند. اما آمد و چون دو ها برای مدتی پیگیر ماجرا 

ای از معمای حمله به این گروه گشوده نشد. هیچکس از تندیس همان طور که همه انتظارش را داشتند، گره

سر جمشید آمده بود به قدری بزرس بود که مریدان دو شیخ هو  زرین چیزی نگفت، و گویی مصیبتی که بر

ی خوارزمی که هر دو از قیل و قال بر سيير تندیس را فراموش کردند. شييیخ فریدالدین یاسييوجی و عالمه

شید به خانه سعود خان طبیب بودند، روزی که برای عیادت جم ستان م ی او رفته بودند، با هو رو در رو دو

شتی کردند. با این وجود جمشید که خشمگین و خسته از شدند و با گفتن ج مالتی مصلحت آمیز، با هو آ
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توانست برج حرفهایی ناگفته را در چشمان شیخ مالک یاسوجی که همراه پدرش درد در بستر افتاده بود، می

 به دیدنش آمده بود، ببیند.

 

شید به تدریج از زخو مردان ظلمت خان بهبود یافت. اما خلق و خ شده جم سیار درگرگون  ویش ب

شد در چشمانش دید.  حوصله شده بود و دیگر آن سرزندگی و شادمانی همیشگی را نمیبود. زودرنج و بی

شهر، بر تپه شبها را دور از اهالی  شتر  شتن غرج کرد و بی شان به خود را در خواندن و نو ای در خارش از کا

ن هرچه کردند نتوانستند او را باز به سر شوج آورند. در گذراند. یاران انجمهای نجومی میرصد و  محاسبه

ضر می شان نیز کمتر حا سابق را در رفتارش پدید میان ای شد و تنها چیزی که گاه به گاه جوش و خروش 

هایش با قباد بود و یادآوری این عهد که با خود کرده بود تا ظلمت خان را به هر شيييکلی آورد، رازگوییمی

 جزای این کارش را بدهد. که هست بیابد و 

تندخویی و کو حوصلگی جمشید، از سوی دیگری به نفعش تمام شد. مردم کاشان که همه از نبوغ 

سلوکش را  شونت  شمند جوان با خبر بودند. از آن پس مردم گریزی و خ ضی و نجوم این دان ستعداد ریا و ا

ه روز بر احترام به وی افزودند. برای اش منسيييوب کردند و روز ببه نبوغ بیش از حد و ارزش فوج العاده

شاگردان  سه نجوم و مثلثات درس دهد و چنین نیز کرد. اما چون مرتب با  شد تا در مدر مدتی از او دعوت 

شييد و پرسييندگان را ناسييزا شييد و بعد از یکی دو بار توضييیح دادن یک مسييئله خسييته میجر و بحثش می

ردانش کاسته شد و بار دیگر به خلوت و انزوای همیشگی کرد، به تدریج شمار شاگگفت و نکوهش میمی

رنجیدند و هایش میخویش بازگشييت. طرفه آن که با این وجود، همان شيياگردانی که از شيينیدن سييرکوفت

سش نمیدیگر به حلقه سجایای علمیی در سر او را اش غلو میرفتند، بیش از پیش در  شت  کردند و در پ

 ستودند.می
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شید پس از مدتی ساخت آالت نجومی ، به این فکر افتاد که از راهی که خوش میجم شت، یعنی  دا

ی امرار معاش کند. پس با یاری پدرش در بازار شييهر دکانی گرفت و در آنجا هو اسييارالب و آالت دقیقه

سييياخت چنان زیاد بود که به زودی رقیب فروخت. دقت ابزارهایی که میسييياخت، و هو میدیگر را می

قمصر شد که از دیرباز در این حرفه اسو و  رسمی داشت. از آنجا که شیخ قمصری مرد حساب پدرزنش در 

شته از آالتی که خود می شید گذ شد جم سید. قرار  شید به توافق ر ساخت، و کتاب بود، خیلی زود با جم

این میان اسارالبهای ساخت شاگردان وی را نیز اصالح کند و در دکان خویش در کاشان آن را بفروشد. در 

ی مختصر در علو کند. چند سال پیش، وقتی که بیست و سه سال بیشتر نداشت، رسالهاز نوشتن نیز دل نمی

ستری و  سلاان هو برایش خلعتی و ا سکندر  شکش کرد. ا سکندر بهادر خان پی شت و آن را به ا هیئت را نو

 ای دینار زر دستخوش فرستاد. بدره

  

ی توانسيت سيرزده به خانهد که گذشيته از مسيعود خان طبیب، میقباد یکی از معدود کسيانی بو  

شود. قباد وقتی از حیاط بزرس خانه گذشت و دید که چگونه علفهای خودرو  جمشید برود و در نزده وارد 

اند، با غمی سنگین به یاد آراستگی و تمیزی حیاط افتاد، در زمانی که نسترن در این خانه همه جا را پر کرده

صيياحبخانه، کجایی؟ "د. پس در دل به ظلمت خان و مردانش نفرین فرسييتاد و بار دیگر صييدا زد: مقیو بو

 "مهمان داری بابا...

و چون جوابی نشيينید، راه خود را ادامه داد و از بیرونی به اندرونی رفت و جمشييید را در کارگاهی 

نداخته بود، یافت. همه جا غرج در غبار بود و معلوم بود از آخرین باری که این اتاج را  که در خانه راه ا

گذرد. جمشييید در وسييط اتاج چهار زانو بر زمین نشييسييته بود و بی حرکت به اند، مدتها مینظافت کرده
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ای به در زد و به نجوا گفت: ها و کمانهای فلزی که روبرویش بود خیره شده بود. قباد تقهای از لولهمجموعه

 "جمشید، جمشید؟"

ای بر لبانش شکفت. پس برخاست و گفت: و او را نگاه کرد و با دیدنش خنده جمشید سر برداشت

 "خواستی مچ مرا حین کاری خالف بگیری؟ای تو؟ میآه، قبادِ عزیزم، چرا یواشکی آمده"

شد و گفت:  ستانه"قباد از خجالت قرمز  شید، از دمِ در تا آ صدایت نه، جم ی همین در مرتب دارم 

ی مرتاضييان هندی را برای مراقبه شيينیدید. ببینو، داری شييیوهشييلوغ بود و نمی زدم. اما گویا سييرتمی

 "آموزی؟می

شید کمی تعجب کرد و وقتی به یاد آورد که قباد در چه حالتی او را دیده، بار دیگر لبخند زد و  جم

 "کردم...نه، نه، داشتو در مورد موضوعی فکر می"گفت: 

ست و با افتخار آلتی مف شت، ای از لولهرغی را که به مجموعهبعد هو برخا شباهت دا های تو در تو 

ست قباد داد. قباد آن را گرفت و به خاوطی که رویش نقر کرده بودند و  شت و آن را به د سر تاقچه بردا از 

 "ای؟باز یک اسارالب جدید اختراع کرده"چیزهایی که بر آن نوشته بودند دقیق شد و گفت: 

نیسييت، این یک ... چیز اسييت. راسييتش هنوز اسييمی برایش انتخاب اسييارالب "جمشييید گفت: 

 "ام. شاید اسمش را بگذارم طبق المناطق، یا شاید هو چیز...نکرده

ماند، نامش را بگذار جام جو. بگذار بدانند فقط جمشييید کیانی نبود که در به جامی می"قباد گفت: 

 "کار ساختن جام جهان بین بود...

اش را در هو فرو های تلسکوپ گونهن را در دستش سبک و سنگین کرد و لولهبعد هو با شیفتگی آ

 "برای تخمین ارتفاع ستارگان است، نه؟"برد و بیرون کشید و گفت: 
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شید گفت:  سی که میدرود بر تو، خواهرزاده"جم شمندم. تنها ک تواند با نگاه کردن کاربرد آن ی هو

 "را دریابد، همان تو هستی...

ای که پسرِ مگر نشنیده"و در حالی که از این تعریف بادی به غبغب انداخته بود، گفت:  قباد خندید

 "رودياش میحاللزاده به دایی

ضیح دادن:  شروع کرد به تو ست گرفت و  شید با جدیت آلت را در د ببین، طرز کارش چنین "جم

ستاره سوراخ به  ست. از داخل این  شاقول همواره عمود  کنی، و این وزنهی مورد نظر نگاه میا که همچون 

ی میل سييتاره نسييبت به زمین اسييت. آن دهد که زاویهگیرد، خای را بر این لوله نشييان میبر زمین قرار می

چرخانی، به این ترتیب ها را این طوری میخوانی و این لولهای را که بر این نقاله نوشته شده میوقت درجه

ای به ی عظیمهی دایرهدر این عددی که اینجاست ضربش کنی، فاصلهشود که اگر جیب هر زاویه معلوم می

 "بینی چقدر ساده است؟شود. میآید که تو و آن ستاره را بر گنبد افالک شامل میدست می

سرش را خاراند و گفت:  صله تبدیل "قباد  ست. دایره عظیمه را چاور به فا ساده نی البته خیلی هو 

 "کنی؟می

کته در همین جاست. ناچار باید آن را در سه و چهارده صدم ضرب کنو. اما اصل ن"جمشید گفت: 

ستین بار این را به من آموخت، گفت که هر دو می ست. خودِ پیر آزاد هو که نخ دانیو که این عددی دقیق نی

   "این عدد را عیالمیان باستان پیدا کرده بودند و در دقتش حرف و حدیث هست.

ی دیگری جز محاسيييبه با سيييه و چهارده صيييدم داریو؟ راهی برای چارهخوب، مگر "قباد گفت: 

 "ای؟ی دقیقتر این عدد یافتهمحاسبه

ای که حرفش گذشيييت برای ی عظیمهخواسيييتو از دایرهنه، افسيييوس که نه. می"جمشيييید گفت: 

اطالح آن ی مشابه بر زمین استفاده کنو و آن وقت ضریب خاایش را به دست بیاورم و با ی فاصلهمحاسبه
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سبه  سبت را محا شار بتوانو این ن ستخراش کنو. بدان امید که تا بیش از دو رقو اع شعاع را ا سبت محیط به  ن

نماید که این آلت به درد این کار نخورد. برای انجام این کار باید از اینجا تا دمشيييق را با کنو. اما چنین می

 "ذرع اصفهانی به دقت اندازه بگیرمي

 "تر پیدا کنیيکنو بهتر راهی ساده، بله، من هو فکر میخوب"قباد گفت: 

ی افکارش را قاع کرد رشييتهجمشييید مدتی به نسييبت طوالنی به فکر فرو رفت و قباد جرات نمی

خوب، ولش "کند. تا این که خودِ جمشيييید بار دیگر متوجه مهمانش شيييد و افکارش را رها کرد و گفت: 

 "کنی؟گو ببینو، چه حال و احوال؟ چه میاندیشو. بکنیو، بعدها در موردش می

ام و نان و ملکی بیشييتر برایو مواجب خوب اسييت اوضيياع، در دیوانخانه ارتقایی یافته"قباد گفت: 

اند. اما چه سود کارش را دوست ندارم. تنها رش زدن اعدادی نادرست است در جداولی ناقب، و یافتن کرده

شان م ستن سبان در جمع ب شکاالتی که محا شدها شه فراغتی برای رتکب  شا به حالت که دراین گو اند. خو

 "ای.اندیشیدن یافته

شید گفت:  صری در علو "جم سکندر بهادر بابت مخت ست. آنچه را که ا سانی هو نی چنان فراغتی آ

هیئت داده بود، خرش ساخت همین آالت کردم. طرح آلتی دیگر را هو در ذهن دارم به نام لوح اتصاالت، که 

دانو چاور باید محورِ پیوند خوردن صيييفحاتش را به هو در آن جای دهو. آن هو برای سييياخته میهنوز ن

 "شوم.شدن به پول نیاز دارد و دارم کو کو مفلس می

 "دکان چاور است؟ عایدی دارد؟"قباد گفت: 

شید اخو کرد و گفت:  سری از "جم ست که بازرگانانی که  شنتر جایی ا ستش را بخواهی، نه. بی را

کنیو. در واقع بیشتر شده است دکانی برای نشینند و با هو صحبتی میآورند، ساعتی در آنجا میوم در مینج

سه شکاالت علمی بازرگانان و  اهل مدر شکالتی دارند. چندی پیش هو رفع ا ضی م ای که در مثلثات و ریا
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قشهای قالی در نوجوانی ابداع استاد نقشگر رازی سراغو آمد تا آن دستگاهی را که برای رونویسی کردن از ن

کنو فهمیده کرده بودم را بار دیگر از من بگیرد. بهایی گزاف بابتش تعیین کرد و پرداخت. بیشيييتر گمان می

ای خوش ساخت از آن را وقتی بچه سال بودم برایش ساخته بود نیاز به پول دارم که چنین کرد. چون نمونه

 "کند. مرد خوبی است، این خواجه...هنوز دارد و به خوبی کار می ام که آن رابودم و از شاگردانش شنیده

توانو قرض بدهو برای این که کارِ ساخت این وسایل اگر بخواهی من پولی دارم که می"قباد گفت: 

 "را...

نه، قباد جان، اینها را نگفتو که کمگی گرفته باشو. هنوز از دستخوشِ اسکندر بهادر "جمشید گفت: 

 "ده، و در ضمن تیری دیگر هو در ترکش دارم بیا ببین.مقداری مان

جمشييید قباد را به اتاقی دیگر راهنمایی کرد و در آنجا کوهی از کاغذهای بزرس را به او نشييان داد 

شید با  شده بود. جم شیده  شکلهایی ک شده بود و  شته  شان با خای خرچنگ قورباغه چیزهایی نو که روی

 "بینی؟ کتاب جدیدم است.می"فت:افتخار به آنها اشاره کرده و گ

عجب، طرز استفاده از آالت رصد "قباد یکی دو صفحه را برداشت و نگاهی به آن انداخت و گفت: 

 "ای؟ کتابی ناب خواهد شد. بسیارند کسانی که بلد نیستند درست با این آالت کار کنند.را شرح داده

خواهو آن را به حاکو شييیراز بگشيياید. میکنو گره از کار بسييیاری آری، فکر می"جمشييید گفت: 

شکش کنو. دفعه ست که در تنگنای پی ضمن از معدود امیرانی ا ست و دلبازی به خرش داد. در  ی پیش که د

 "کند.های فارسی هو به قدر رسارل تازی ابراز عالقه میاظهار فضل بیهوده گیر نکرده و به رساله

 "ر آن یکی اتاج بود چه؟پس آن صفحات عربی نوشته که د"قباد گفت: 

شنیدهای از همین رساله را هو به عربی دارم میخالصه"جمشید گفت:  شیخی در بغداد نویسو.  ام 

یابند. گمان خوانند و نمیداند. اینان جز آنچه را که به زبانی رسمی باشد نمیبه من طعن کرده که عربی نمی
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ی عربی معرفی کنو. قصد دارم ام در این رسالهختراع کردهتر است که دو ابزاری را که خود اکنو شایستهمی

ستمش. از یاران شیخ بغدادی را برایو آورد، به بغداد بفر مان قلندری در آن کاروان با همان کاروانی که خبر 

 "است.

 

سایه شغول بود، که  سته بود و به خواندن کتابی قاور م ش شید در دکانش در بازار ن ای که بر او جم

رود. در بیشييتر موارد، وقتی کسييی بر سيير بود، متوجهش کرد که کسييی برابر دکانش ایسييتاده و نمیافتاده 

ساطش می ستفادهب ستاد، رهگذری کنجکاو بود که مورد ا ضه میای ست و برای کرد نمیی آالتی را که عر دان

شتبپرسیدن در این باره توقف می گرفت و به قصدِ آن اه میکرد، یا کسی بود که این ابزار را با آالت رمالی ا

نگ می ند در طالعش را ببی ید  با افراد گروه دوم دعوا میکه جمشييي ید  گاه کرد. معموال جمشييي کرد و گه

داد. چنان که یکبار روستایی ی گروه نخست نیز از دست میلوحانهاش را در برابر پرسشهای سادهشکیبایی

شت، آالتی را ساده دلی که با االغش از بازار می شتباه گرفت و بعد از که میگذ سو و تعویذ ا فروخت با طل

شد که اینها حتما باید نوعی ابزار شنیدن توضیح سخ  های نامفهومِ جمشید هو بیش از پیش در این عقیده را

 جادوگری و طلسو باشند. 

شتری شت و به م سر بردا شید از کتابش  شتی، جم اش نگاه کرد. مردی که برابرش با چنین پیش دا

ی پنجو عمرش بود. قامتی بلند و اندامی الغر و باریک داشييت و با وجود آن که ده بود، در اواخر دههایسييتا

شمندش بر می شمان هو شاده و چ شت، از جبین گ سی فاخر به تن دا شیان دیوانی لبا آمد که از اهل مانند من

 مدرسه باشد. 

شید خود اختراعش ک شده بود که جم سارالبی دوخته  شمان مرد بر ا سبهچ ی رده بود و به ویژه برای محا

 جیب زوایای اندک کارآیی داشت. 



252 

 

 "ای؟پسرم، این اسارالب را از کجا آورده"مرد که توجه جمشید را دید، گفت: 

  "ام.خودم آن را ساخته"اعتنایی گفت: جمشید با بی

 "فروشی؟آن را چند می"مرد گفت:  

 "فروشی؟ی. باید بپرسی آن را به که میشیخ، پرسشی نادرست را مارح کرد"جمشید گفت:  

 "فروشی؟تو دیگر چه جور کاسبی هستی؟ خوب، آن را به که می"زده گفت: مرد شگفت 

شید گفت:  سی می"جم سبه کند. در غیر آن را به ک شو که بتواند با آن جیب یک درجه را محا فرو

 "ام.کشیدهاین صورت فروختن این آلت معال گذاشتن و هدر دادن زحمتی است که 

شيييود تا این دقت جیب یک درجه؟ مگر با اسيييارالب می"مرد بیش از پیش تعجب کرد و گفت: 

 "محاسبه کرد؟

شید گفت:  ساخته"جم سارالب که من  سئلهام میبا این ا شته از این، اگر م سبهشود. گذ ی ات محا

 "کنو.زوایای مثلثاتی و مقادیر مربوط به آن است، این ابزار را توصیه می

بعد هو ابزار دیگری را به دست مرد داد که از صفحاتی پوالدین تشکیل شده بود که با لوالهایی به هو وصل 

 چرخیدند. شدند و در اطراف آن میمی

 "این چیست؟ ذات الجیب و السهو است؟"مرد گفت:  

ستو که این کاره"جمشید خرسند شد و گفت:   الجیب  ایي آری، ذاتاز نگاه نخستی که دیدمت دان

 "ی طوس را هو ندارد.ام. طوری که خااهای دوران خواجهاست. خودم آن را اصالح کرده

ای فرضی تنظیو کرد و اعداد نتیجه شده مرد با شیفتگی ابزار را در دست گرداند و آن را برای زاویه 

 "شاهکار است. بسیار دقیق و خوب پرداخته شده است."را خواند. بعد هو گفت: 
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شید که شت، گفت:  جم صد و "به دقت حرکات مرد را زیر نظر دا ست به فن ر ای رهگذر، معلوم ا

 "ام؟ستاره شناسی ورود داری. نامت چیست؟ چگونه است که در این کاری و در کاشان تو را ندیده

ی رومی هستو. از دیوانیان درگاه سمرقند و از اقربای الغ بیکِ بزرس. به من قاضی زاده"مرد گفت: 

ی برای خرید کتاب از روم وشيييام به این حوالی سيييفر کرده بودم و حاال با دسيييت پر به نزدش باز امر و

 "گردم.می

شید خندید و گفت:  ضی زاده"جم شنیدهقا شما معلو الغ بیک بودهی رومی، آری، نامتان را  اید، ام. 

 "اش به ریاضیات را مدیون شماست.گویند امیرِ جوان عالقهنه؟ می

سر فروتنی کرد: خندهقاضی زاده  نه، این طورها هو نیست. امیر هوشی تند و ذهنی گشوده "ای از 

ای تمام بر ریاضیات و نجوم داشت. من تنها در دارد و پیش از آن که من به تربیتش گماشته شوم هو احاطه

 "اش کردم.حدی که کارساز بودم در این مورد یاری

شید گفت:  شدم، خو"جم سند  شی از من از دیدارتان خر شک سارالب را که همچون پی اجه، آن ا

 "بپذیر و اگر خواهان کتابی ارزشمند هستی، با من بیا تا چیزی شایسته به تو بدهو.

دانستو. تو باید غیاث باید از ابتدا می"ی رومی کمی دقیقتر به جمشید نگریست و گفت: زادهقاضی

 "الدین جمشید باشی. چنین نیست؟

شید از این که مر شد و گفت: د غریبه نامش را میجم شحال  ست خو ست، غیاث "دان آری، چنین ا

 "الدین لقبو و جمشید نامو است.

شتو. آوازه "قاضی زاده گفت: ات در چقدر مسرورم که تو را دیدم. جوانتر از آن هستی که انتظار دا

سیار از نوشته سه ب صحاب مدر گویند. بگو سخن می هایتشرج و غرب پیچیده و به ویژه در روم و بغداد ا

 "زدی؟ببینو، چیست آن کتابی که حرفش را می
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 "ای؟نام زیج خاقانی را شنیده "جمشید گفت: 

شادمان گفت:  ضی زاده  ستی آن را کتابی کرده"قا ستنانیه میوای، به را گفتند که ای؟ در بغداد و ق

هایی کوچک از آن س مگر جزوهخواجه جمشید کاشانی نامی زیج ایلخانی را تصحیح کرده است. اما هیچ ک

صر می سباتی منح شت که به جداولی محا شانی که آن را شد. همه میدر اختیار ندا سی کا شنا ستاره  گفتند 

 "ابداع کرده، هنوز کارش را تکیل نکرده و آن را به شکل کتابی تدوین ننموده.

سال پیش تکمیل کردم.  اند. کتاب را در واقع هشتنیمی راست و نیمی اشتباه گفته"جمشید گفت: 

ام. مگر بخشهایی را که اما محاسباتش نیاز به اصالح و محک خوردن داشت. از این رو فعال منتشرش نکرده

 "ام.زنی که آن را به که پیشکش کردهبه صحتشان اعتماد داشتو. احتماال حدس می

دانستو از این سفر میزنده باد بر تو، "قاضی زاده با شنیدن این حرف گل از گلش شکفت و گفت: 

خواهی بگویی کتاب را در اختیار داری و آن را به الغ بیک با دستی پر و سری افراشته باز خواهو گشت. می

 "ای، مگر نه؟پیشکش کرده

کرد، گفت: اش حرکت میبسييت و همراه قاضييی زاده به سييمت خانهجمشييید که در دکانش را می

ست حدس زدی خواجه. مدتها آن را نگ" شتهدر ستی و ه دا شود. حاال که اینجائ ه ام تا جداولش تکمیل 

 "توانو آن را به تو بدهو.رسد، میخاطر جمع هستو که کتابو به دست الغ بیک می

جوان، هرچند نبوغ تو را پاسخی شایسته وجود ندارد. اما اطمینان داشته باش که "قاضی زاده گفت: 

سخاوت مانند ندارد و به شک نکن که وقتی کتابی چنین  الغ بیک در دهش و  ست.  ویژه با اهل علو چنین ا

 "ای یا تازی؟گرانقدر به دستش برسد از مال دنیا بی نیازت خواهد کرد. راستی، آن را به فارسی نوشته

 "دارم، به فارسی است. چاور مگر.تازی نوشتن را خوش نمی"جمشید گفت: 
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تر از خوب شد. چون الغ بیک هو فارسی را روانبسیار  "قاضی زاده نفسی با راحتی کشید و گفت: 

دهد دو چندانِ نویسد و بدان تعلق خاطری تمام دارد. زری که بابت کتابهای فارسی میخواند و میعربی می

 "بهایی است که برای کتابهای تازی قایل است.

اب فارسييی من خواجه، از این حرفها نزن، این تنها کت"جمشييید به قاضييی زاده نگاه کرد و خندید: 

کرد، چون تنها ده یک آن نوشتار است و مابقی همه نوشتو فرج چندانی نمیاش هو میاست که اگر به تازی

 "جدول است و عددي

 

ی رومی را برای خرید کتاب به روم و شام در همان زمانی که الغ بیک معلو قدیمی خود قاضی زاده

هایی پیش آمد. الغ بیک، از سييویی با قبایل ازبک درگیریفرسييتاده بود، میان نیروهای سييمرقندی و خانهای 

ای که تیمور بنیادش نهاده بود و شاهزادگان ازبک، و از سوی دیگر با مغولها همسایه بود و بنا بر رسو قدیمی

سترش دهد. زمانی تیموری دنباله روی آن بودند، می ستان گ شید تا قلمرو خود را در ماوراء النهر و مغول کو

سر توقتمیش خان بود، در نبردی بر چنگیز اوغالن که جبا شد،  -یار قدیمی تیمور–ر بردین خان، که پ چیره 

فرصيييتی به دسيييت الغ بیک افتاد تا در امور داخلی این قبایل همسيييایه دخالت کند. چنگیز اوقالن، از آن 

هایش در ای بود که در زمان تیمور برای خود کیا و بیایی داشت و همکاری و یاریپیر و سالخوردهسرداران 

های تیمور نقشييی به سييزا را ایفا کرده بود. شيياهرخ و خلیلی سييلاان تا حدودی بنا بر احترامی که پیروزی

یان خاندان تیمور و او بر نا بر رفاقتی که م قرار بود، کاری به کارش برایش قایل بودند و تا حدودی هو ب

شته بودند تا قلمرو قدیمی خود را اداره کند. تا آن که جبار بردین که فرزند توقتمیش خان  شتند و گذا  –ندا

 را شکست داد. بود، با این سردار سالخورده جنگید و او  -رقیب دیرینه و نیرومند تیمور
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شت، درگیری  سران قبایل ازبک که بوراج ازبک نام دا سوی دیگر با یکی از  این چنگیز اوغالن، از 

بود که پس از مرس پدربزرگش ادعای سیادت  -اوروس خان -ی خان بزرس ازبکهاداشت. بوراج ازبک، نوه

شت. او در آن  شت و با الغ بیک هو روابط نزدیکی دا سته بود به ازبکها را دا زمانی که هنوز جوان بود، نتوان

ها را به کرسی بنشاند. از این رو رقیب نیرومندش محمد خان ازبک موفق شد مردم ی رهبری بر ازبکداعیه

ای ارزشييمند در شييترنج این قبیله را با خود همراه کند و او را از قلمرو خویش براند. الغ بیک که او را مهره

ست یافته بود، از او  سمت داروغهسیا صوب کرد. به این حمایت کرد و برای مدتی او را به  سمرقند من ی 

ترتیب رفاقت او را برای خود به دسيييت آورد. وقتی درگیری میان چنگیز اوغالن و جبار بردین به نتیجه 

شانده سید، الغ بیک فرصت را مناسب دید تا با یاری دادن به این متحد، ازبکها را به نوعی دست ن  ی خودر

شتیبانی  سوی او پ شان را منهزم کرد، و بوراج ازبک هو که از  کند. از این رو خود به ازبکها حمله کرد و ای

شتر می شد، به خوارزم تاخت و آنجا را گرفت. در این هنگام، محمد خان در میان مردم خویش مقبولیتی بی

تند و وقتی الغ بیک نیز به یاری همین از بوراج داشت. با این وجود، بخشی از اردوی او به بوراج ازبک پیوس

ست خورد و از داعیه شک ست. به این ترتیب بوراج ازبک جبهه آمد، محمد خان کامال  ش ست  سلانت د ی 

 داد. اش کرده بود، ارادتی بسیار نشان میرریس ازبکها شد و نسبت به الغ بیک که در این راه یاری

اخلی قبایل ازبک و حمایت از یکی از مدعیان رهبری، الغ بیک به این ترتیب با دستکاری در امور د

 توانست یک دست نشانده و رهبری مایع را بر راس این مردم بگمارد.

این پیروزی آسان به قدری گوارا بود که الغ بیک خیلی زود کوشید تا آن را تکرار کند. این بار مغولها بودند 

ل که گفتیو برای مدتی کوتاه با شيييیخ نورالدین متحد که مورد نظرش بودند. در این هنگام، محمد خان مغو

شده بود، درگذشته بود و شمش جهان اوغلو جانشین او شده بود. این خان مغول با دربار سمرقند روابای 

ست یکی از  شهر رفته بود. اما اندک زمانی بعد، به د ستی به این  شت و چند بار برای اعالم دو ستانه دا دو
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صب کرد. در این بین سرداران خویش به نام  سید و ویس تاش و تخت مردم مغول را غ ویس خان به قتل ر

سرداری به نام امیر دوغالت را برانگیخت تا با ویس خان  ست به تحریکاتی در میان مغولها زد و  الغ بیک د

را به امیر به رقابت برخیزد. الغ بیک بعد از یکی از نبردهایش با مغوالن، اسييیران مغول را آزاد کرد و ایشييان 

شييد، به همراه الغ بیک در دوغالت تحویل داد. امیر دوغالت هو که در قدیو متحد خدای داد محسييوب می

ی مغولی به نام شیرمحمد اش بر ضد اردوی طالیی شرکت کرد. الغ بیک در این هنگام از شاهزادهلشکرکشی

شورید، اما از امیر دوغال ضد ویس خان  شکست هو هواداری کرد. او هو بر  ت که رقیب دیگر قدرت بود، 

ستان انجام داد و تا حدودی  سمرقند گریخت. الغ بیک در این گیر و دار عملیاتی نظامی در مغول خورد و به 

شی برای تثبیت قدرت خود در این نواحی به خرش  شت و تال شروی کرد. اما زود بازگ سرزمین پی در این 

شیرمحمد یاری کرد تا بر و شد نداد. در عوض، به  شیرمحمد خان مغولها  یس خان غلبه کند. به این ترتیب 

خورشیدی، الغ بیک  ۷۹۹شد. به این ترتیب، تا سال ی الغ بیک محسوب میو او نیز به نوعی دست نشانده

 ی این مردم سیادت بیابد.ای مغول و ازبک، بر همهتوانسته بود تنها با سیاست بازی و تحریک خانهای قبیله

  

شید آن ر سایه وز پاییزی را با بیجم شان  شهر کا سنگین بر  صلگی و دلزدگی آغاز کرد. ابری  حو

سمان می ستها رعد و برقی در آ صبح در کوچهافکنده بود و از دورد شید. بادی پر گرد و غبار از  های درخ

ر شده خاکی شهر وزان بود و عرصه را بر چشمان مردم تنگ کرده بود. جمشید آن روز را دیر از خواب بیدا

ای ریاضی ناکام مانده بود. جمشید با چنین دل و دماغی ای آبکی را خورده بود و در فهو مسئلهبود، صبحانه

ستوی مغازه صبحی ابری، به پ شد و برج فلزی ابزارهای گرد در دکانش را باز کرد و در نور اندکِ  اش وارد 

 کرد. ای را که ساخته بود با نگاهی غمگین ورانداز و غبار گرفته

 "الدین؟خواجه غیاث"گفت: صدای باادبی را از در دکان شنید که می
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داد یکی از آهی کشييید و به سييمت در رفت، در این سيياعت صييبح از مشييتری خبری نبود و احتمال می

 خواهد. اش از او یاری میاش باشد که باز برای گشودن در مغازهبازرگانانِ همسایه

دیدن یک ایلچی تیموری که با لباس چرمی فاخر و کالهخود پردار در برابر وقتی به در مغازه رسيييید، از 

ستاده بود، جا خورد. چهره سلاان برای اهدای پول یا دکانش ای سکندر  سانی که ا شنا بود و با ک ی ایلچی ناآ

 "بله؟"فرستاد، تفاوت داشت. جمشید کمی دست و پایش را جمع کرد و گفت: ابراز لاف به کاشان می

سو ترکان ایلچ شت و به ر سر بردا ستان بود، کالهخودش را از  ی که جوانی خوبروی از مردم ترک

 "استاد غیاث الدین، خوشحالیو که عاقبت شما را یافتیو."تعظیو کرد و گفت: 

جمشید با تعجب به او نگاه کرد، و تازه متوجه شد که یک فوش از سواران مسلح در کوچه، کنار در 

 "اید...خوب، حاال که یافته"د. جمشید گفت: اناش صف بستهمغازه

سراغتان را گرفتیو. او ما را به خانه"ایلچی گفت:  ست به نزد پدرتان رفتیو و از او  تان راه آری، نخ

نمود، اما در آنجاکسی را نیافتیو. از این رو از رهگذران نشانی دکانتان را گرفتیو و تا اینجا آمدیو. البته دیدار 

  "کردم.بزرگی شما چندان افتخار برانگیز است که شرح این سرگردانی را اصال نباید ذکر میای به نابغه

 "ای، پیامی برایو دارید؟خوب، سردار، مرا یافته"جمشید گفت:

 "کمی بیش از پیام."ایلچی گفت: 

شاره شان را پیش آورد و مقابل جمشیدای کرد و یکی از سربازانش صندوقچهبعد هو ا  ای جواهر ن

شود و نامه شید با کمی تردید در آن را گ شت. جم ای دید بر کاغذ حریر، که در توماری پیچیده و در نگه دا

سا بود که اهل بازار و  صدایش چنان ر صدای بلند خواند.  شت و آن را با  صندوج بود. ایلچی نامه را بردا

سایگان و معدودی از رهگذران که در این هوای توفانی از آنجا رد می ستادند تا ببینند چه خبر هم شدند، ای

 است. 
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ی از امیر گورکان، الغ بیک، به خواجه غیاث الدین جمشييید کاشييانی. اما بعد، آوازه"ایلچی گفت: 

دانش و نبوغ تو در خاور و باختر در پیچیده اسيييت و اهل مدارس سيييمرقند و دانشيييمندان درگاه ما را به 

شته از آن ک ست. گذ ساخته ا شتاج  ساط خاطر و برانگیختن تان مایهه خواندن زیج خاقانیدیدارتان م ی انب

شما را به دربار خویش دعوت کنیو. به همراه این نامه ایلچی مورد  سته دیدیو  شای شد و  شهایی در ما  س پر

سوار در رکابتان آماده سپردهاعتماد ما با پنجاه  شهی خدمتند و هزار دینار زر به ایلچی  ی راه ایو تا زاد و تو

 "اهو کنید و بالفور به صوب سمرقند بشتابید.فر

ست و با همان لحن پرطماراقش گفت:  شانی، ما در التزام رکاب  "ایلچی طومار نامه را ب ستاد کا ا

 "ایو.آماده

جمشيييید بعد از شييينیدن پیام تا چند دقیقه از جای خود تکان نخورد و با شيييگفتی به کار چرخ 

شت کمی شید. البته او انتظار دا ضیاندی سمرقند کتاب را به الغ بیک اهدا زادهه قا سیدن به  ی رومی پس از ر

ما فکر نمی تد. ا یایی بفرسييي جاه سيييوار برای کند و او هو برایش هدا ند و پن به دربار دعوت کن کرد او را 

ند که همه از این خبر های خندان همسيييایگان و رهگذران میاش گسيييیل دارند. در چهرههمراهی خوا

 دارند. شان شده، خوش میفتخاری را که نصیب همشهریخوشحالند و ا

 "کران است، اما من باید نخست در مورد این دعوت بیندیشو.سردار، لاف امیر بی"جمشید گفت: 

تان به سرانجام البته استاد، ما در خدمتتان هستیو تا اندیشه"ایلچی با فروتنی سر فرود آورد و گفت: 

 "برسدي

ن بدان معناست که او را چه بخواهد و چه نخواهد، و با شتاب به سمرقند خواهند جمشید متوجه شد که ای

 "ام مشورتی کنو.بی زحمت فرصتی بدهید تا با پدرم و ریش سفیدان خانواده"برد. پس گفت: 
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ستر پیر خودش   شت بر  ا شد. اما ایلچی نگذا شان همراه  سر فرود آورد، با ای چون ایلچی بار دیگر 

اش کرده اسييبی با لگام مرصييع را برایش رکاب گرفت و جمشييید در حالی که سييربازان دورهبنشييیند. بلکه 

ی پدرش حرکت کرد. در آنجا سييربازان را بیرون در باقی گذاشييت و به نزد پدرش بودند، به سييوی خانه

اش بود. مسييعود با دیدنش از جا شييتافت که در بیرونی خانه مشييغول صييحبت با دو تن از بیماران قدیمی

 "آه، مسعود، ایلچیان الغ بیک را دیدی؟"برخاست و گفت: 

 "انييد. چييه کيينييو؟آری، مييرا بييه دربييار سييييمييرقيينييد دعييوت کييرده"جييمشييييیييد گييفييت: 

 دو بیمار مسعودچشمانشان گرد شد و نگاهی با هو رد و بدل کردند.

هسييتی؟ گفتی از تنگی روزگار دلت گرفته و به دنبال تغییر حال و هوایی مگر نمی"مسييعود گفت: 

 "ای از این بهتر؟چه بهانه

 "پس در کل، نظرت آن است که بروم؟"جمشید کمی اندیشید و گفت: 

شش به نجوا گفت :  شد و بیخ گو سرش نزدیک  سعود به پ ها بخواه تا آری، برو، ولی از ایلچی"م

ی ازیو و دربارهسامشب را استراحت کنند و رنج سفر از تن بگیرند. در این مدت ما هو با یاران انجمنی می

 "زنیو.آنچه که خواهی توانست آنجا انجام دهی رای می

 

در بازار بزرس کاشان خلقی بزرس فراهو آمده بودند و با شور و حرارت به سخنان مرد میانسالی که 

دادند. خواجه نقشگر رازی که ازدحام مردم و سر و صدای جمعیت را لباسی آشفته بر تن داشت، گوش می

صای بلند و منبتشنید، در  شدهحالی که به ع اش تکیه کرده بود و نوکری زیر بغلش را گرفته بود، از کاری 

شید از روزنه سوج بازار، در آنجا که نور خور سط چار ست. در و ی گرد دکانش بیرون آمد و به جمعیت پیو

سال با مو و ریشسقف بلند بازار بر آبنای زیبا و مرمرینی فرو می ستاده بود و با  ریخت، مردی میان کوتاه ای
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سا با جمعیت حرف می شت که یقهصدایی ر سپیدی بر تن دا شاعران قبای نازک و  اش باز بود و زد. مانند 

شکریعمامه شیر  شت که از کربالیی یا حاجی بودنش حکایت میی  سر دا شت میای بر  گفت: کرد. مرد دا

خواهند فریبند و میخاسيييته، به ثمن بخس میی دهر را که در شيييهرمان بر... آن وقت همین یک نادره"

 "شهرمان را با خالی کردن از این مفاخر به روستایی سوت و کور تبدیل کنند...

توجه خواجه رازی به مردی جلب شييد که بغل دسييتش در پشييت سيير جمعیت ایسييتاده بود و با 

سخنان مرد را می شوده  شمانی گ سرک میچ شید تا اشنید، و هر از چند گاهی  و را بهتر ببیند. خواجه به ک

 "بابا جان، چه خبر شده؟ باز چه بلوایی است این؟"اش زد و پرسید: شانه

سربازان الغ بیک آمده"مرد گفت:  شید را تحت الحفظ مگر خبر ندارید؟  ستاد غیاث الدین جم اند ا

 "به سمرقند ببرند و اعدام کنند.

به حق چیزهایی ندیده و "انداخت و گفت: خواجه رازی ابروهای سيييپیدش را از روی تعجب باال 

نشييينیده. چرا چنین کنند؟ الغ بیک را به غیاث الدینِ ما چه کار؟ تازه او خود هو که منجو و ریاضيييیدان 

  "است..

سخن میدانو. اما این مرد به ظاهر خوب میمن دیگر اینهایش را نمی"مرد گفت:  گوید. داند از چه 

شید خا شمگین بود که دقیقهچنان در هواداری از جم ی ای پیش در میانهن مبالغه کرد و چنان از تیموریان خ

 "چارسوج گریبان درید.

خواجه نقشييگر تازه فهمید چرا مرد لباسييی چنین آشييفته بر تن داشييته اسييت. مرد همچنان هوار 

رزم کردند. مردان ... ای مردم، من مرده شما زنده، با کاشان همان خواهند کرد که با سبزوار و خوا"کشید: می

 "فروشند. این خط، این هو نشان...برند و زنانش را به کنیزی میعلمش را به اسیری می
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نمایی و تا به حال در این شهر ندیده ای مردی که غریبه می"خواجه از میان مردم بانگ برآورد که:  

سخن نمی شوراندن مردم  سر بلوا و برای  شتن گویبودمت، بگو بدانو اگر فقط از  ی، چه تدبیری برای باز دا

 "ای؟ایشان از این کار اندیشیده

سوی او صدای دو رگه و پیر خواجه از میان همهمه سخنور را جلب کرد و به  ی جمعیت نظر مرد 

ام. وگرنه از کردهشناسی که سالها در بالد خراسان زندگی میای خواجه، برای آن مرا نمی"برگشت و گفت: 

پرسی؟ به گمان ام. از تدبیر من میو برای همین هو با شنیدن این خبر اختیار از کف داده اهالی همین اطرافو

من باید این قشون تیموری را از شهرمان بیرون کنیو و غیاث الدینِ عزیز را در خان و مان خویش به آسایش 

 "باز گذاریو...

بی غیرت باشیو اگر دست این "بعد هو دستارش را از سر برداشت و آن را بر زمین کوبید و گفت: 

 "کافرانِ تورانی به دانشمند شهرمان برسد.

با گفتن این حرف مردم همه بانگ برآوردند و به دنبال مرد که سييربرهنه و گریبان دریده به سييوی 

 کردند، پیوستند. ی جمشید حرکت میخانه

شت و گفت:  سوی نوکرش برگ شمند به  شگر رازی با نگاهی اندی سر"خواجه نق جان، کاری دارم پ

 "که برای انجام دادنش باید پاهایی چابک داشته باشی...

 

زد، از درِ نیو گشوده به درون دکان جمشید قباد، در حالی که لباسش خاک آلود بود و نفس نفس می

 "جمشید، جمشید، کجایی خان دایی؟"هجوم برد و فریاد زد: 

 "کنو.ام را برای سفر جمع میدارم کاسه و کوزهاینجا هستو. "جمشید از پستوی دکانش پاسخ داد: 
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ای گذاشت. بعد هو در حالی که چند اسارالب خاک گرفته را در دست داشت بیرون آمد و آنها را در کیسه

 "ای؟چه شده قباد؟ جن دیده"با دیدن معین الدین قباد کمی مکث کرد و گفت: 

اند و به حرفهای مردی در بازار شهر جمع شده جمشید، در شهر بلوایی به پا شده. مردم"قباد گفت:  

سمرقند خبر آورده. میدهند که میگوش می شتن تو آمدهگوید از  سربازان الغ بیک برای ک اند و مردم گوید 

 "شوراند تا مانع خروش تو از شهر شوند...را می

سربازان الغ بیک با کسی تعارف دارند"جمشید گفت:   ؟ اگر حکو قتل این حرفها کدام است؟ مگر 

بردند. تازه این الغ بیک است و با پدربزرگش فرج دارد. یک کالغ چهل مرا داشتند در جا سرم را با خود می

 "اند...اند و بیخودی بلوا کردهکالغ کرده

ترسييو مردم با شييود. میتر از اینهاسييت. در شييهر دارد بلوایی به پا مینه، قضييیه جدی"قباد گفت: 

شید گویان دنبالت  سربازان الغ بیک شید جم شان بدهند. همه جم ست تو و خود شوند و کاری د درگیر 

 "گردند.می

ایو؟ تا حاال که دکانمان رونقی حاال چه شييده که ما عزیز شييده"جمشييید لبخند تلخی زد و گفت:  

 "دانستند.نداشت و در مدرسه مرتدمان می

ه بودند، توجه این دو را به خود جلب کرد. ی چند نفر که بر در دکان گرد آمددر همین بین، سييایه 

مردانی که بیرون دکان ایستاده بودند، شش تن بودند که کاله نمدی و لباس چسبان عیاران و کلوها را بر تن 

سته سر د شتند.  شیده دا شش را ترا شت و ری سبیلی از بناگوش در رفته دا سر جوان زیبارویی بود که  شان، پ

جمشید "شان صدا زد: د در دست داشتند. وقتی به در دکان رسیدند سردستههایی بلنبود. همگی چوبدست

 "خان، جمشید خان...

 "باز چه خبر شده؟"جمشید با صدای بلند گفت:  
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 "آه، کلو مهران، تو هستی؟ پدرت چاور است؟"بعد هو به در دکان رفت و با دیدن جوان گفت: 

شتابزده گفت: شت،  سف "جوان که مهران نام دا ست و خوش. عجله کنید که باید کلو ا ندیار خوب ا

 "زود از اینجا برویو. وقتی در خانه نیابندتان، به اینجا خواهند آمد.

 "زنی؟ام؟ از چه حرف میخانه"جمشید با گیجی پرسید:   

در شييهر بلوایی شييده. خواجه نقشييگر رازی خبر داده که مردی غریبه مردم را  "کلو مهران گفت: 

تان بریزند و از خروجتان از شهر جلوگیری خواهند برای بیرون کردن ایلچیان الغ بیک به خانهشورانده و می

ای پیش به ای زیر نیمکاسه باشد. همین دقیقهکنند. وقتی ماجرا را با پدرم در میان نهادند، حدس زد که کاسه

سپاه الغ بیکی کسی از مزدوران  ای برای قتل شما در جریان است. گویا در میانپیر آزاد خبر رسید که توطئه

 "ی این بلوا شما را به قتل برساند.ظلمت خان هست که ماموریت دارد در میانه

پس باالخره ظلمت خان سييراغ تو هو آمد. بعد از ماجرای تندیس بالدار همواره منتظر "قباد گفت:  

 "د.شان را دنبالت بفرستنبودم خبرِ زنده ماندنت به ایشان برسد و آدمکشان

شید گفت:   سیاهپوش، "جم شبگردی  ست  شدن به د شته  ست که به جای ک باز این هو افتخاری ا

 "قرار است در میان مردم و در جریان بلوایی به قتلو برسانندي

شان آمده و از طریق "مهران گفت:   شتنتان به کا شید. گویا این مرد برای ک ستاد، چندان خوشدل نبا ا

شده که ایلچیان الغ بیک در شهر هستند و جرات نکرده به تنهایی سراغتان بیاید. همان سربازِ مزدور خبردار 

 "برای همین هو این شورش را به پا کرده.

 "خوب، حاال چه کنیو؟"جمشید گفت:  

 "هر چه زودتر از اینجا برویو. ممکن است هر لحظه سر برسند."مهران گفت:  
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انداخت و در دکانش را با قیدی بست و همراه  اش را بر دوشی حاوی آالت نجومیجمشید کیسه 

ای به گوش های بازار گذشييت. از دور سيير و صييدای همهمهشييش عیارِ چوبدار و قباد از کوچه پس کوچه

بینو، با این مردمان که من می"داد. در راه مهران گفت: رسید که از نزدیک شدنِ جماعتِ غوغاگر خبر میمی

یارِ قاتالنتان خواهند شييد. باید هر چه زودتر به جایی امن گریخت. من به دلی پر مهر نسييبت به شييما، دسييت

  "ام که اسبانی تازه نفس را آماده کنند و در نزدیکی زورخانه نگه دارند.یاران سپرده

 "توانی پیش شیخ نجو الدین پناه بگیری.چاور است به قمصر بروی؟ آنجا می"قباد گفت:  

مئن نباش. اگر مردان ظلمت خان پولی کافی پرداخت کنند دو چندان به او ما"جمشيييید گفت:  

 "دستی مرا به ایشان تحویل خواهد داد.

ستید. قاعدتا هر دو "مهران گفت:   شما هو چندان ایمن ه ستاد معین الدین، فکر نکنید  ضمن، ا در 

شد و زنده ماندنش را دریافت شناخته با شید خان را  شد و برایش باید بگریزید. چون اگر ظلمت خان جم ه با

 "ی قربانیان گنجانده است.کس فرستاده باشد،حتما شما را هو در سیاهه

 "مرا دیگر چرا؟ من نه سرِ پیازم و نه تهِ پیاز..."قباد کمی ترسان گفت:  

شید خندید و گفت:   ضویت در حلقه"جم سر و تهش کار ندارد. ع ست که ظلمت خان به  یا یاران ا

 "ای.غارِ من هستی احتماال شناسایی شده مهو است و تو هو که یارِ

 "خوب، یعنی من هو با تو بگریزم؟ آن وقت دیوانخانه را چه کنو؟""قباد گفت:  

بیا با هو به سمرقند برویو. دربار الغ بیک برای خود جهانی گسترده است و تو هو "جمشید گفت:  

تردید در آنجا مقدمت را گرامی بی در علو سييتاره شييناسييی و ریاضييی دسييت کمی از خودِ الغ بیک نداری.

 "خواهند داشت.
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سیدن به دروازه"مهران گفت:   سید و تا قبل از ر سمرقند بر شرط آن که بتوانید به  ها خنجری در به 

 "قلبتان ننشسته باشد...

 "ام. امروز چندمِ برش است؟کنو راهی یافتهفکر می"جمشید گفت:  

 "چاور مگر؟یازدهو مهرماه است، "مهران گفت:  

ها نفسش قباد ناگهان با خوشحالی دستها را به هو زد و در حالی که به خاطر تند راه رفتن در کوچه 

 "ام. راه حل همان است. باید به اردهال رفت.آفرین بر دایی نابغه"گرفته بود، بریده بریده گفت: 

 "اردهال؟ اردهال برای چه؟"مهران پرسید:  

گر در اردهال چه خبر اسييت؟ تنها راه آن اسييت که بلوایی را در بلوایی دو روز دی"جمشييید گفت:  

 "دیگر بپوشانیو و خود بگریزیو.

 "گویید؟جشن قالی شویان را می"مهران گفت:  

آری، پس فردا اردهال چندان شلوغ است که اگر یک کاروان هندی با فیلهایشان از "جمشید گفت:  

 "شود. باید به آن سو برویو.آن روستا خارش شوند کسی خبردار نمی

 

به این ترتیب، در چند ساعت بعد، کارها سر و سامانی گرفت. جمشید و قباد و شش عیاری که به  

شان گماشته شده بودند، به تاخت به سمت روستای اردهال که در سی فرسنگی کاشان قرار داشت، نگهبانی

و ریشش باریده بود و در میان مردم شهر به حکو  حرکت کردند. کلو اسفندیار هو که حاال برف پیری بر سر

اش ارش و قربی داشت، به همراه شماری از شاگردانش به سمت کاروانسرایی رفت که منزل ی پهلوانیسابقه

ایلچیان الغ بیکی بود. همان طور که انتظارش را داشت، جمعیتی انبوه را بر در کاروانسرا جمع دید که مردی 

شان  سالخوردگی هنوز تنومند و چابک بود، پیش رفت و  میسر برهنه هدایت سفندیار که با وجود  کرد. کلو ا
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ای که مرد غریبه گرفته بود، وارد شد. سربازان الغ بیک که تعدادشان خیلی از جمعیت را شکافت و به معرکه

یزه به دسييت جماعتِ خشييمگین کمتر بود، در داخل کاروانسييرا گرد آمده بودند و درها را بسييته بودند و ن

 مراقب مردم بودند. 

سفندیار و جوانمردان به میانه  سید، زمزمهوقتی کلو ا ست که نامش را با ی میدان ر ای از مردم برخا

سفندیار رو به مردِ بیگانه کرد و گفت: هو پچ پچ می شانتان را بگویید "کردند. ا ست؟ نام و ن سمتان چی آقا، ا

 "اند؟اه افتادهتا بدانیو این مردم پشت سر چه کسی ر

من نصييیر بن حارث "مرد که دور برداشييته بود و صييدایش از بس فریاد زده بود، گرفته بود، گفت:  

شان  سمت کا ستو و در کاروانی که به  ساکن هرات ه ست. خودم  شهر بوده ا ستو و پدرم از مردم همین  ه

 "آمد بودم که خبرِ صدور حکو اعدام استاد غیاث الدین را شنیدم.می

سفندیار گفت: کل  شدی و "و ا ست به کار  شهر پدرت خوش آمدی، اما زود د صیر بن حارث، به  ن

 "های حاکو شهر سر برسند و دستگیرت کنند.بلوایی بر پا کردی. دور نیست که گزمه

اند، میدان را به او وا نهاد و به میان نصييیر، با دیدن این که جوانمردانِ اسييفندیار میدان را قرج کرده 

شیه جمعیت سمت حا شد که به تدریج به  سفندیار متوجه  گذرد کند و دیری نمیی مردم حرکت میرفت. ا

ای خفیف ای که خود بر پا کرده، به در خواهد رفت. پس به یکی از شيياگردانش با سيير اشييارهکه از هنگامه

شسته بودند و مردم را می شت بامی ن ستند،کرد و دید که دو تن از عیاران که در پ شاره نگری شان به ا ی رفیق

 های راهِ کاروانسرا موضع گرفتند. به حرکت در آمدند و در اطراف خروجی

شد، رو به جماعت کرد و گفت:   صیر فارغ  سفندیار وقتی از پرداختن به کارِ ن ای مردم، تا جایی "ا

ست و ایلچیان اکه من می ست ا ستاد غیاث الدین نادر صدور حکو اعدام برای ا لغ بیک برای دانو ماجرای 

 "اند و قصد ندارند چشو زخمی به وی برسانند.دعوت وی به بارگاه سمرقند به اینجا آمده
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پس چرا به جای آنکه با خلعت و زیور به نزدش بروند، با  "نصیر بن حارث از میان مردم فریاد زد:  

 "اند؟سرباز و شمشیر سراغش رفته

ست که در توافق با همهمه  ستی به ریش بلند و ای از جمعیت برخا سفندیار د سش بود. کلو ا این پر

 "ای مردم، بگذارید سخنان خودِ ایلچیان را بشنویو."با شکوهش کشید و گفت: 

ی کاروانسرا جمع شده بودند، با شنیدن این حرفها امیدی برای رهیدن سربازان الغ بیک که در پشت در بسته

سرداری شان که  سط و چهره از چنگ مردم یافتند و یکی از ای سانی بود و قامتی متو سوخته خرا ای آفتاب 

ست. او در ادامه سفندیار پیو شد و به کلو ا سرا خارش  شت، از کاروان ی حرفهای کلو خااب به جمعیت دا

شهر آمده"گفت:  ستاد غیاث الدین به این  صد ارش و احترام به ا ستانه و به ق شان، ما با پیامی دو ایو، مردم کا

ساندن  سیب ر ستاد را به نه آ سیار ا ست و با اعزاز ب ست ا شمند و علو دو شاهی دان به وی. الغ بیک خود پاد

ی دشمنی گروهی از راهزنان و ناکسان با استاد درگاه خود فراخوانده است. ما را برای آن فرستاده که شایعه

اند. از این رو بوده که اش سوءقصدی کردهگفتند به تازگی به او و خانوادهدر سمرقند بر سر زبانها بود و می

 "ما را فرستاده است.

ها ما را به قول ترکمانان اعتمادی نیست که شیخ ابوالفضل را هو به همین بهانه"یکی از مردم گفت:  

  "کشتند.

اند خود از تیموریان نبوده از کجا که سييیاهپوشييانی که قصييد جانِ اسييتاد را داشييته"دیگری گفت:  

 "باشند؟

ای شد که نصیر بن حارث در این بین از میان جمعیت خارش شد و شتابان به کوچه اسفندیار متوجه 

قدم دیگر او را  که چند  ند و معلوم بود  بالش کرد به چابکی دن یاران  جا گریخت. دو تن از ع رفت و از آن

شته ب شد چرا مرد بلواگر پا به فرار گذا ست و معلوم  صدایی برخا سر و  ود. خواهند گرفت. در همین میان، 
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های پیاده سر رسیدند و در هایی بلند شد و سربازان حاکو شهر و فوجی از گزمهچون سر و صدای سو کوبه

 اطراف جماعت صف کشیدند. با این وجود هنوز شمارشان از اهالی گرد آمده در آنجا کمتر بود.

سفندیار گفت: مردم با دیدن گزمه  شدند. ا شد ای مردم، دل ایمن دارید ک"ها آرامتر  ه من اگر الزم با

چند تن از جوانمردان کاشانی را با استاد همراه خواهو کرد تا صحیح و سالو به سمرقند برسد و در آنجا نیز 

 "سالو و سالمت باشد.

ست، که با زنده  "مردی بلند قامت و الغر از میان مردم گفت:  سمرقند نی سیدنش به  شکل ما با ر م

بیک از سر حسادت نابودش نکند. یا از درباریانش چشو زخمی به وی  ماندنش در آنجاست. از کجا که الغ

 "نرسد؟

سفندِ ما نمی"صدایی دیگر از میان جمع گفت:   شهرمان بیرون ببرند و مثل گو ستاد را از  گذاریو ا

 "قربانی بکشند.

ست، گفت:   سی دیگر که معلوم نبود کی سربازانای مردم، من می"ک ستاد از بیو همین  از  دانو که ا

شييهر گریخته و به سييمت اردهال رفته اسييت. بیایید به آن سييو برویو و با عزت و احترام به کاشييان برش 

 "گردانیو.

ای در جمع افتاد و مردم به حرکت در آمدند. اسفندیار هر چه کرد نتوانست کسی که این حرف را زده ولوله

دی میانسال بر عهده گرفته بود که از اهالی بود را در میان جماعت بشناسد. در این لحظه رهبری جمع را مر

ی شور و شوج سرشناس و خوشنام کاشان بود و در مراسو عمومی همواره پیشقدم بود و معلوم بود شیفته

ست و بی شده ا سفندیار چند خبر از توطئهجمع  ست. ا شت پرده، خود را در این ماجرا درگیر کرده ا های پ

شوند ی همراهش رد و بدل کرد و وقتی دید جماعت به تدریج پراکنده میای زیر لبی با یکی از کلوهاکلمه

سوی دروازه سرا به  سربازانی رفت که کو کو نگرانیها حرکت میاز در کاروان سراغ  شان از بین کنند، به 
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سرا را میمی ستایی رفت و در کاروان سی همچون مردم رو سرش، چند تن از عیاران که لبا شت  شودند. پ گ

 بودند، خود را در جماعت جا زدند و همراه ایشان به طرف اردهال حرکت کردند. پوشیده 

شان که همان   س سمرقندی رفت. رری سربازان  سانی به میان فوش  سر خرا سفندیار به همراه آن اف ا

دسييت مریزاد پهلوان، نجاتمان دادی. "ای گشييوده به اسييتقبالش رفت و گفت: ایلچی خوشييرو بود، با خنده

 "ای ترسیدیو غوغا به خشونت بکشد و خون در میان ما و اهل کاشان جاری شود.برای لحظه

 "شکر که به خیر گذشت. حال چه خواهید کرد؟"کلو اسفندیار گفت:  

شید  "ایلچی گفت:   ستادجم ستی ا شنیدیو. اگر به را سخن آن مرد گمنام را در میان جمعیت  ما هو 

مانجا خواهیو رفت و او را با خود به سمرقند خواهیو برد. در دربار کاشانی به اردهال رفته باشد، ما نیز به ه

 "الغ بیک به ما نگفته بودند استاد در شهرش چنین محبوبیتی دارد.

شمندانه گفت:   سفندیار اندی این جزر و مد محبت مردمان را به چیزی نگیرید. معموال در آن "کلو ا

 "آفت بیشتر است تا سالمت.

 

را کوبید. سيير و صييدای خروسييها از گوشييه و کنار  را به دسييت گرفت و درِ خانهی در قباد کوبه 

داد. بامداد سييیزدهو مهرماه که مردم اردهال به برخاسييته بود و فرا رسييیدن بامدادی ابری و زیبا را نوید می

د خبری کردند. قباد کمی مکث کرد و چون دیشویان را در آن بر پا میسنت چهار صد ساله شان مراسو قالی

ساله در را باز کرد. قباد  ست و نوجوانی ده یازده  صدایی پایی از حیاط برخا شد، بار دیگر دج الباب کرد.  ن

 "ی کدخداست اینجا؟روز خوش جوان، خانه"گفت: 

 "آری، با خودشان کار دارید؟"پسرک گفت:  

 "اند کار دارم.نه، با ایلچیانی که در اینجا منزل کرده"قباد گفت:  
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 "اند.بفرمایید داخل. در بیرونی منزل کرده"ک گفت: پسر 

ست. همان کسی که نه، مزاحو نمی"قباد گفت:   سشان را صدا کنی بس ا شوم. اگر لاف کنی و رری

صدا کن. بگو معین  ست که او را هو  شان ا سانی هو همراه سرداری خرا ست.  صوص الغ بیک ا ایلچی مخ

 "کشد.را می الدین کاشانی بر در ایستاده و انتظارشان

ای بعد، ایلچی و افسر خراسانی بر در پدیدار پسرک سری تکان داد و به درون خانه بازگشت. دقیقه 

شييدند که لباس راحت خانگی بر تن داشييتند و از آن یال و کوپالی که در کسييوت جنگاوری داشييتند، اثری 

 "باقی نبود.

سید:   شنیده"ایلچی با دیدن او پر ست  ضیدان بزرگی که ن را میایو؟ معین الدیدر بینیو؟ همان ریا

 "دوست و همکار استاد جمشید کاشانی است؟

 "آری، خودم هستو."قباد گفت:  

به داخل قدم رنجه فرمایید و بنشييینید تا اهل خانه شييربتی برایتان "ایلچی با گشيياده رویی گفت:  

 "بینیو.بیاورند. افتخار بزرگی است که شما را اینجا می

 "دهو داخل نشوم. چیزی را باید به شما بگویو که محرمانه است.ترجیح می "قباد گفت:   

ستی، دایی"ایلچی با تعجب گفت:   ست؟ را ست که این قدر مرموز ا شاید خوب، چی ست؟  تان کجا

جا با ما اند و شاید در خروجش از اینبهتر باشد او را هو نزد ما بیاورید. گروهی از مردم کاشان به اینجا آمده

 "مانعی ایجاد کنند.

ام بهتر دانسته که پنهان از چشمها باشد تا تردید ایجاد خواهند کرد. از همین رو داییبی "قباد گفت: 

 "غوغایی بر پا نشود. من باید خبری مهو را با شما در میان گذارم.

 "ی در گفته شود؟و آن چیست که باید در آستانه"ایلچی گفت:  
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 "در میان فوش شما کسی هست که اجیر شده تا دایی مرا به قتل برساند. "قباد گفت:  

سانی به فکر فرو رفت، و ایلچی با حیرت گفت:   ست. "سردار خرا سربازان من؟ ناممکن ا در میان 

گیرند که به خرده نانِ رشييوه دهندگان آنان همه از سييربازان دربار سييمرقند هسييتند و به قدری مواجب می

 "شند.چشمی نداشته با

ست که می"قباد گفت:   شوه داده، توانگرتر از آن ا سی که به او ر سیار برای ک پندارید، و راههایی ب

فریفتن مردم دارد. کسی برای ما خبر آورده که یک تن در فوش شما این چنین است و این خار هست که بر 

  "استاد غیاث الدین دست یابد و او را از پای در آورد.

امئن باشید که من خود مراقب استاد خواهو بود و او را صحیح و سالو به سمرقند م"ایلچی گفت:  

 "دانید؟خواهو رساند. هویت این مزدور را می

 "دانیو که افسرِ خراسانی همراهتان نیستي.نه، تنها می"قباد گفت:  

شویو. ک"ایلچی گفت:   ستا خارش  شد به این ترتیب زودتر از این رو شاید بهتر با دخدا هو خوب، 

 "این طوری از رنجِ پذیرایی از سربازان من آسوده خواهد شد.

ستا آغاز می"قباد گفت:   شویان در این رو سو قالی  ساعتی دیگر مرا شود. امروز باید چنین کنیو. تا 

شما  شتن  سازماندهی و بازدا صتی برای  ستند فر شان که در اینجا ه شد که مردم کا چنان غوغایی خواهد 

شد،  و . من و دایینخواهند یافت شهر خارش خواهیو  سو از  ام به همراه چند تن از یاران در گیر و دار مرا

سمرقند پیش خواهیو رفت. در آنجا می سوی  شی در یک منزل به  سید. هرچند آدمک شما به ما بر مانیو تا 

شند و همراه بودن ب شمنانی دیگر در راه در انتظارمان با ست د ست، اما بعید نی سربازان تیموری در میانتان ا ا 

 "نهایت راه را امن خواهد کرد.
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بسیار خوب، قرارمان چنین باشد. هرچند من اطمینان کامل دارم که تمام سربازانو از "ایلچی گفت:  

ی اتهامی که به ایشان وارد آوردید بری هستند. و این از معدود مواردی است که به راست بودن حرف شاربه

  "خویش ایمان دارمي

  

شید و قباد که به همراه مهران و   شدند. جم صبحگاهان، مردم به تدریج در خیابانهای اردهال جمع 

ی یکی از یارانشييان در این روسييتا منزل کرده بودند، ترجیح دادند از خانه خارش عیارانِ همراهش در خانه

شان در میان جمعیت از بین برود شناخته شدن . عالوه بر مردم اردهال نشوند تا همه جا شلوغ شود و امکان 

ی جلوگیری از بردن که که میزبان این مراسييو بودند، و گروهی به نسييبت زیاد از اهل کاشييان که به بهانه

شحال بودند، گروهی از مردم  سو هو خو شرکت در مرا ستا آمده بودند و در عین حال از  شید به این رو جم

پلکیدند و با افتخار مقدمات اجرای و کنار می روسيتای فین هو با لباسيهای آبی رنگِ یک دسيت در گوشيه

ی حاضران کردند. از قدیو و ندیو رسو بر آن بود که مردم فین مراسو را اجرا کنند و همهمراسو را آماده می

 از جمله خودِ اهل اردهال تماشاچی باشند.  –

هایش لباس گشيياد آبی رنگی پوشييیده بود و ریش بلند و رمردی از اهالی فین که مانند هموالیتیپی 

رسييید، به زحمت و با یاری چند تن از جوانان فین در کنار درخت سييرو عظیمی که سييپیدش تا زمین می

در آن اطراف ای باال رفت. مهران و یارانش که از صييبح ی شييازده سييلاان علی در کنارش بود، از تپهمقبره

سه می ست میپر سی و جایگاهی راحت در ستای فین برای پیرمرد کر کنند، زدند، با دیدن این که جوانان رو

شاچیان روایت کند. آفتاب کو کو به میانه ست ماجرا را برای تما ست و قرار ا سو ا ی دریافتند که او نقال مرا

سمان نزدیک می شد. در این هنگام جمعآ سو آغاز  زد و های باریک اردهال موش مییت در کوچهشد که مرا

ی مقدسی که سرو کهنسال پیرخان و مقبره در آنجا قرار داشت، با وجود آن که در خارش از روستا بود مناقه
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هایی پست احاطه شده بود، از جمعیت انباشته بود. در این هنگام جمشید که خودش هو مشتاج و توسط تپه

طاقت نیاورد و همراه عیارانی که لباسهایی شبیه به اهل اردهال پوشیده بودند هو شویان بود، دیگر دیدن قالی

 آمدند و مراقبش بودند. به شکلی ناشناس در گوشه و کنار می

شان بر تپه  ستادند. ای مشرف بر منظرهجمشید و قباد در جمعیت در آمیختند و همراه ای سو ای ی مرا

ستاده بود که پدر خانواده در کنارشان پیرمردی تکیده و ژنده پوش شد که شب گذشته را ای محسوب میای

مهمان ایشييان بودند. پیرمرد را در شييب گذشييته بیش از یکی دو بار ندیده بودند و چون رفتار و حاالتش 

سنگ بر می شده بودند. عجیب و غریب بود، فکر کرده بودند عقلش پاره  صحبت ن دارد و چندان با او وارد 

شتند به همه بگویند که پدرشان مجنون است. وقتی قرار شد برای اسمش پیرعلی ب ود و فرزندانش اصرار دا

ای را که در خانه پوشييیده بود، دیدن مراسييو بیرون بروند. او هو همراهشييان آمد و بی آن که لباسييهای ژنده

بودند  خورد و جمشييید و قباد ناچارعوض کند. پیرمرد هر از چندگاهی روی عوارض زمین سييکندری می

زند و گهگاه مراقب راه رفتنش باشييند. در عین حال این عادت را هو داشييت که زیر لب با خود حرف می

ضی تکان می سوی مخاطبانی فر ستانش را برای تاکید بر حرفهایش به  داد. جالب آن بود که وقتی به باالی د

ست از این کارهایش سیدند و در میان جمعیت فرو رفتند، پیر علی د سیار  تپه ر شت و ناگهان به آدمی ب بردا

 معقول تبدیل شد و دیگر از سکندری خوردن و روی زمین افتادن هو دست برداشت. 

شت خمیدهپیرمرد آبی پوش فینی که باالی تپه  ستاده بود و پ ساختمان مقبره ای اش را ای در نزدیکی 

خواهد مراسو را و نشان داد که میبه زحمت راست نگه داشته بود، چند بار دستانش را محکو به هو کوفت 

هایی سييفالین را در دسييت اش در حالی که کاسييهپوش هو روسييتاییشييروع کند. یک ردیف از دختران آبی

شتند، در اطراف تپه شالهایی دا ستند. جوانان ده فین، که  ش ستاده بود حلقه زدند، و همانجا ن ای که رویش ای
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سته بود شاد آبی خود ب سرو سپید را بر لباس گ ستای درخت  صورت مثلثی بزرس که نوکش در را ند، به 

 پیربابا قرار داشت، ایستادند و منتظر ماندند تا پیرمرد شرح ماجرا را آغاز کند.

ی چند هزار نفری که در آنجا گرد پیرمرد بار دیگر دسيييتانش را به هو کوفت و با این حرکت همه 

شد شنید. پیرمرد با صدایی غرا و بلند که از ندگان را میآمده بودند چنان ساکت شدند که صدای خواندن پر

باز سييیزدهو مهر ماه اسييت و سييالگرد "آمد، شييروع کرد به نقالی کردن: قد و قامت و پیکر نحیفش بر نمی

دانید که سييلاان علی،  فرزند ارشييد امام روزی خونین که در آن ظالمان شييازده سييلاان علی را کشييتند. می

 "محمد باقر بود...

شان فرو   صدای سر و  صبر کرد تا  ستادند و پیرمرد  صلوات فر شان همه  سو امام شنیدن ا مردم با 

امام پسيرش را به اردهال فرسيتاد تا به مردم این سيامان دین بیاموزاند، و "بنشيیند. بعد حرفش را ادامه داد: 

 "غیرت بجنبید...اش در چهارسوی گیتی پیچید، خلیفه عباسی را چون محبوبیتش باال گرفت و آوازه

 همه با شنیدن اسو خلیفه زبان به دشنام گشودند و غوغایی از هر طرف برخاست.

ستاده بود، زیر خنده زد و گفت:   شید ای ست جم شید خان، تو که این قدر "پیرعلی که پهلوی د جم

 "دانی؟در علو ستارگان تبحر داری، در مورد وقایع روی این زمین خاکی هو چیزی می

 "هان؟ در مورد چی؟"یک گوشش به حرفهای پیرمرد نقال بود، با کو توجهی گفت:  جمشید که

 "دانی واقعیت چه بوده؟مقصودم همین ماجرای سلاان علی است. می"پیرعلی گفت:  

نه،  "گوید، تعجب کرد و گفت:دید پیرعلی با لحنی معقول و زیرکانه سيييخن میجمشيييید که می 

 "کند؟اش میت که این بابا نقالیماجرای سلاان علی مگر همین نیس

نه، سيييلاان علی از یاران انجمن یاران ما بود، نسيييلها پیش، به اردهال و "پیرعلی خندید و گفت:  

 "ی پیروز محفوظ است.ی مقبرههایش هنوز در خزانهکاشان آمد و نوشته
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شنیدن این حرفها از پیرمردی که تا به حال دیوانه  شید با  شت، اش میجم شد و پندا شگفت زده 

 "دانی؟بابا جان، تو این چیزها را از کجا می"گفت: 

 "تو هو مرا دیوانه پنداشته بودی، هان؟"پیرعلی از زیر سبیلهای ژولیده و سپیدش خندید و گفت:  

ای روزگار، ای روزگار، دیدی "بعد هو آهی کشید و چشمان زاغش را به سمت میدانگاه برگرداند و گفت: 

 "ستو دادی؟چه کاری به د

 چه کاری؟  "جمشید پرسید: 

از وقتی که تکفیرم کردند و نزدیک بود سيييرم باالی دار برود، ناچار شيييدم مانند "پیرعلی گفت:  

سالی چندان زیاد دارم که مجال و مهلتی  سن و  مجنونان رفتار کنو، بلکه از اتهام زندقه برهو و زنده بمانو. 

نمانده، پس همان بهتر که مردم گمان کنند عقلی در سييير ندارم. حتی برای مهاجرت به شيييهری دیگر برایو 

 "مردمی خردمند مانند غیاث الدینِ شهیر، و معین الدینِ زیرک...

جمشید با شنیدن این حرفها دریافت که با یکی از اعضای قدیمی انجمن یاران سر و کار دارد. پس  

یر علی، مرا بابت تصوری که از تو داشتو ببخش. حاال پ"با احترامی که در صدایش ریشه دوانده بود، گفت: 

 "بگو ببینو اصل ماجرای این سلاان علی چه بوده؟

هیچ، مردی خردمند و دیندار بود که به دعوت اعضای انجمن ما به کاشان و اردهال "پیرعلی گفت:  

آنجا مجلس درسييی و فین آمد و مدتی گشييت و مردم را به راه راسييت فرا خواند و بعد به ری رفت و در 

 "او را به قتل رساندند. -شاید از اجداد همان ظلمت خانِ مشهور–تشکیل داد، تا آن که کسانی 

 "اش اینجاست؟پس چاور مقبره"جمشید گفت:  
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اند تا ی قدیمی سيياختهعه را روی یک آتشييکدهمقبره کجا بود پدرجان؟ این بق"پیرعلی باز خندید:  

شود. مقبره ستانی آن غارت ن شود و خزاین با شکار ن سردابهای مخفی زیرش آ ی مردم آن را ویران نکنند و 

 "سلاان علی در ری است.

 "پس این مراسو از کجا آمده؟"جمشید گفت:  

سالمی را می"پیر علی گفت:   سو ا سی که به تاریخ خورکدام مرا شود؟ این شنا شیدی جشن گرفته 

جشنی بوده به اسو تیرگان که از قدیو و ندیو، پیش از آن که مسلمانان به اینجا بیایند، وجود داشته و بعدها 

 "ی سلاان علی گره خورده و این صورت را پیدا کرده.با خاطره

شت می  سوی میدان، پیرمرد آبی پوش دا سیزده روز در همی "گفت: از آن  ن جا، و بر سلاان علی 

سپاهیان بیروی همین تپه شان را بر خاک انداخت. شمار خلیفهها با  سیاری از پهلوانان سی جنگید و ب ی عبا

شوند، آب را بر او بستند. اما سلاان علی شمشیرش مزدوران خلیفه که دیدند حریف امامزاده و یارانش نمی

از آن بیرون جوشييید که همان اسييت که از  ایرا بر خاک فرو کرد و چون شييمشييیر را بر کشييید، رودخانه

 "رود...ی سلاان علی به سمت رودخانه پیش میچشمه

ضیح داد:   شنی بوده که برای آب و آبادانی گرفته می"پیرعلی تو شن به این تیرگان ج شده. چهار ج

سال برگزار  شن مهرگان، در این روز از  سه روز قبل از ج شته که یکی از آنها را  سو وجود دا اند. کردهمیا

 "کند.بینی، عناصری از آن باقی مانده، مثال پهلوانی که با شمشیرش آب را جاری میمی

آن وقت مزدوران خلیفه به مکر روی آوردند و زنانی را برهنه کردند و "پیرمرد بر فراز تپه گفت:  

شو شرم چ سپاه خود قرار دادند. به این ترتیب امامزاده و یارانش که از  شاپیش  سته  پی خود را بر هنگامه ب

 "هایشان شدند و بر خاک افتادند.بودند، یک به یک شکارِ تیرها و نیزه
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دانی که از قدیو و ندیو، آیینهای مربوط به آب با زنان پیوند داشيييته حتما می"پیر علی باز گفت:  

 "است. این داستان زنان برهنه هو از همانجا باقی مانده است.

مردم فین، که یاران باوفای سلاان علی بودند، در سیزدهمین روز درگیری، ": پیرمرد آبی پوش گفت 

آمدند، از ماجرا خبردار شيييدند. پس با چوب و چماج و در آن هنگام که آخرین یاران امامزاده از پا در می

سلاان سیدند و میدان را از مزدوران خلیفه خالی، و از خون  شتافتند. اما دیر ر شان  علی و  گرز به یاری ای

 "یارانش رنگین یافتند.

با گفتن این جمله، ناگهان جوانان مانند پیکانی به حرکت در آمدند. کسيييی که در نوک پیکانشيييان  

سر برهنه بودند. وقتی  شت. بقیه همه  سر دا سپید بر  ستاری  ستاده بود، جوان برومند و دالوری بود که د ای

سها شد که زیر لبا ستیگروه به حرکت در آمدند، معلوم  شان چوبد هایی بزرس را پنهان کرده بودند. همه با ی

حرکت به سمت مقبره چماقها را بیرون کشیدند و دور سر خود چرخاندند و هلهله کردند. پیرمرد صبر کرد 

ستانه سال بگردند، و در آ سرو کهن شند. بعد گفت: تا گروه یک دور در اطراف درخت  صف بک ی در مقبره 

ای پیچیدند و برای شيييسيييتن و غسيييل دادن، او را به همان پاک امامزاده را در قالیآنگاه مردان فین پیکر "

 "ای بردند که از زخو شمشیر خودش جوشیده بود.چشمه

با گفتن این حرف دختران نیز به پا خواسييتند و در صييفی به دنبال پسييران به راه افتادند. پسييران با  

خواندند، به مقبره وارد الی که با هماهنگی آوازی را میهیاهو و شييتاب بسييیار به در مقبره رسييیدند و در ح

شيييدند و قالی بزرگی را که کف مقبره پهن شيييده بود، برداشيييتند و لوله کردند. جوان دسيييتار به سييير که 

سته ست گرفت و بقیه آن را بغل زدند و در حالی که به هو تنه میسرد زدند و شان بود، جلوی قالی را به د

ندند، به سمت چشمه حرکت کردند. چشمه چند صد قدم آنسوتر قرار داشت و راهی خواهمچنان سرود می

سبت دراز را می سنگین طی میبه ن ست با این بار  شان، ناگهان جمعیت در بای کردند. با به حرکت در آمدند
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سیدند و به گروه  سر ر شه و کنار  شد. جوانان آبی پوش دیگری از گو شان نزدیک  سوی شید و به  هو جو

ستند، و با حرکاتی نمادین، چنان می حامل سر راه قالی پیو شمنان را از  نمودند که دارند با چوب و چماج د

سرودی کاروان حامل قالی کنار می شان راه افتاده بودند و آنان نیز  سر ای زنند. دختران نیز در این میان پشت 

 شد. خواندند که در این غوغا درست شنیده نمیرا دسته جمعی می

شدند. مهران با جدیت گفت:  در  شید و پیرعلی نزدیک  ستاد، "این گیر و دار مهران و قباد به جم ا

 "اند. کو کو باید برویو.وقتش رسیده. اسبها در میدان ده آماده

 "یعنی وقتی نمانده؟"ی مراسو شده بود، گفت: جمشید که شیفته 

شمه اوش "پیر علی گفت:   سمت چ شتنِ گروه از  سی چرا، وقت برگ ست. آن وقت دیگر ک ماجرا

 "روند. آن وقت بروید.کنند و از حال میشناسد و برخی از مردم از شدت هیجان غش میکسی را نمی

کرد دیوانه جمشید متوجه شد که مهران از رفتارمعقول پیرعلی تعجبی نکرد. هرچند قباد که فکر می 

 نگریست. است، با حیرت به او می

سو ب  رگشت. حاال گروه به کنار چشمه رسیده بودند و مشت مشت آب را بر جمشید به سمت مرا

داشييتند و در مسييیر های سييفالین خود بر میپاشييیدند. دختران هو آب را در کاسييهداشييتند و بر قالی میمی

بینی؟ خاوط اسلیمی و خاایی روی قالی نماد سبزی و می"کشیدند. پیرعلی گفت: بازگشت قالی صف می

ای گذارند. اما اینها فایدهدان با ریختن آب بر آن، زایندگی و باروری را در آن به ودیعه میگیاه اسيييت و مر

 "ندارد، مگر آن که متولی زایش و باروری، یعنی زنان هو به این کار بپیوندند...

سمت مقبره. دختران یک به یک آب درون   شروع کرد به بازگشتن به  در این هنگام گروه به تدریج 

سه سرو میخود را بر مردان حامل قالی میی کا سمت درخت  ستند. در رفتند و دور آن میریختند و به  ش ن

شده بود و عده ست و پا ماندند این میان درگیری میان مردم و چوبدارانِ نگهبان قالی کو کو جدی  ای زیر د
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گرفت. جوانان حامل خاست، ضرباهنگی تندتر و هیجان انگیزتر به خود میو خروشی که از جمعیت بر می

خواندند و صدایشان مانند قایقی شکننده از میان غوغای مردمی که در اطرافشان داد قالی همچنان سرود می

 شد.کردند، آشکار و پنهان میو قال می

بسييیار خوب، بروید. وقتی گروه به مقبره "پیرعلی به سييمت جمشييید و یارانش برگشييت و گفت:  

سو خو سند، تب و تاب مرا سد. اگر میاهد خوابید و زمان خرید و گپ و گفتِ مردمان فرا میبر خواهید ر

 "بی جلب توجه بگریزید، االن زمانش است.

ی جمعیت دویدند. آنقدر ی تایید تکان داد و همگی به دو به سمت حاشیهمهران سرش را به نشانه 

سو می سو و آن  شه و کنار به این  شانافراد در گو کرد. این هیچ توجهی را جلب نمی دویدند که حرکت ای

هایی نیمه خالی به سييمت ی جمعیت خارش شييدند و در کوچهی کوچک پس از چند دقیقه از زمینهدسييته

ی راه، صدای تازش اسبی را شنیدند و ایلچی سوار بر اسبی سر رسید. اسبش را در میدان ده رفتند. در میانه

سمت میانه ستش را به  شت و د شید دراز کرد و گفت: ی کوچه نگه دا ستاد. من به میدان و "جم شتابید ا ب

سبها می سربازانو را در میانها سانمتان. باید عجله کنید.  ام. اما خیلی زود ی میدان بین جمعیت گرفتار کردهر

 "به خود خواهند آمد و آن وقت باید به آنجا بازگشته باشو و به دنبالتان بگردم.

کرد، اما بعد دست ایلچی را گرفت و ترک او روی زین نشست. مهران ای تردید جمشید برای لحظه 

دانو می"خواسيييت چیزی بگوید. اما ایلچی با نگاه نافذش او را به سيييکوت وا داشيييت. او گفت: گویا می

کنو تا خودش به تاخت اید، در میدانگاه آن را دیدم. استاد را در کنار اسبها پیاده میاسبهایتان را کجا گذاشته

گردم تا کمی سييربازانو را سييرگرم کنو و بعد ز روسييتا خارش شييود. شييما هو دنبالش بروید. من بعد بر میا

 "دنبالتان بگردیو...
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ها پیش رفت. جمشید که پشت سرش ایلچی این را گفت و اسبش را هی کرد و به تاخت در کوچه 

شانه ستش را روی  شت، د ضعیتی ناراحت دا سب بو شت تا از ا سرباز گذا سرعت ی  ه زیر نیفتد. این دو با 

ستش داد.  سبی کهر را به د شود. بعد لگام ا شید پیاده  ساندند. ایلچی کمک کرد تا جم خود را به میدانگاه ر

اند. ایلچی اش را به خوبی در خورجین اسب بار زدهجمشید بر اسب پرید و با یک نگاه دریافت که بار و بنه

 "و. شاید خاری تهدیدتان کند.کنتان میتا بیرون ده همراهی"گفت: 

ای که به سييمت شييرج به این ترتیب هردو سييوار تاخت کنان از روسييتای اردهال خارش شييدند و در جاده

آید، به شيييک افتاد. پس لگام رفت پیش رفتند. جمشيييید با دیدن این که ایلچی همچنان دارد دنبالش میمی

 "دید و به سربازانتان بپیوندید؟خواهید بازگرسردار، مگر نمی"اسبش را کشید و گفت: 

چرا، باید از همین جا بازگردم. فقط "ایلچی هو در کنارش اسيييب خود را نگه داشيييت و گفت:  

 "ماموریتی باقی مانده که باید انجام دهو.

ی سرِ جمشید کرد. جمشید که از رفتار او بعد هو  با سرعتی خیره کننده دست به شمشیر برد و آن را حواله

وک شده بود، به موقع واکنش نشان داد و خود را از برابر شمشیرش کنار کشید، اما تعادلش را از کمی مشک

ی شمشیر را در زیر دست داد و از پشت اسبش بر زمین افتاد. جمشید به سرعت برخاست، اما سردی تیغه

 گلویش احساس کرد.

استاد، ارزشی بسیار دارید، "ید: دید شکارش را در چنگ گرفتار کرده، پیروزمندانه خندایلچی که می

 "پولی کالن بابت بریدن سرتان دریافت خواهو کرد.

 "پس آن کسی که زرخرید ظلمت خان بود، تو هستی؟"جمشید ناامیدانه گفت:  

ی مردی بسييیار محترم هسييتو... و البته این اسييو را به کار نبرید. من سييرسييپرده"ایلچی گفت:  

 "ثروتمند...
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 "را بگو که به تو اعتماد کردیو.ما "جمشید گفت:  

کنند. خوب، اسيييتاد، برای مرس آماده حتی هوشيييمندترین افراد هو گاهی خاا می"ایلچی گفت:  

 "دهو.ای برای این کار به شما وقت میخوانند، دقیقهباشید. اگر زندیقانی مانند شما اشهد می

اش عوض شييد و چشييمانش بر ایلچی سييخنش را نیمه تمام گذاشييت، و بعد ناگهان حالت چهره 

سب بر زمین درغلتید و جلوی پای او بر  شید با تعجب به او نگاه کرد، که از روی ا شید خیره ماند. جم جم

شتش نیزه ست، و همان زمین افتاد. در پ سردرگمی به اطراف نگری شید با  سیار بلند فرو رفته بود. جم ای ب

 خندید. وید و  به پهنای صورتش میدسردار خراسانی را دید که پای پیاده به سمتش می

ست گرفت و گفت:   سب ایلچی را در د سانی لگام ا سردار خرا ست.  شید متعجب به او نگری جم

ای ام و منتظرتان هستو. برای لحظهشکر خدا که به موقع رسیدم. ساعتی است در همین اطراف کمین کرده"

 "نگران شدم که نکند در میدانگاه ترتیب کارتان را بدهد.

 "ترتیب کارم را بدهد؟"جمشید گفت:  

آری، من نیز از یارانتان هسيييتو. مدتی اسيييت به او شيييک کرده بودم، اما  "مرد خراسيييانی گفت: 

دانستو مزدور ظلمت خان اوست یا کسی دیگر. برای همین هو فکر کردم بهترین راه آن است که بر سر نمی

یک  که  جا همان جایی بود  تان کمین کنو. این تل حرفهراه بانیقا خاب میای برای کشيييتن قر کرد. اش انت

ها او را کشيييت، مردم از خانهی خلوت به اردهال اسيييت. اگر قبل از این نقاه شيييما را مینزدیکترین نقاه

شود. کمی نگران بودم که در میدانگاه دیدند. اما از این جا به بعد جاده به دشتهای خالی از سکنه وارد میمی

 "تان کنند.زدم تا آنجا را عیاران همراهیکند. اما حدس میبه شما حمله 
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شید گفت:   سبه"جم ست در از این که محا ستو. هرچند اگر در ضی ه ست از آب درآمده را ات در

سیار بخشیدم. میآمد و کمی جلوتر مرا کشته بود، هرگز تو را نمینمی دانی، خااهای ما منجمان پیامدهای ب

 "تری دارديخفیف

آری، برای آن که من به زمین و شما به آسمان چشو "خراسانی بر اسب ایلچی پرید و گفت:  سردار 

گردم و با سييربازان برای التزام رکابتان خواهو آمد. همان جاها منتظر باشييید تا اید. من به اردهال برمیدوخته

 "کنو دشمن دیگری کمینتان را کشیده باشد.بازگردیو. فکر نمی

ی اسييبش را گرفت و با احیاط از بهتِ رویارویی با مرس خارش نشييده بود، دهنهجمشييید که هنوز  

ی درختی رفت و آنجا بر سنگی نشست. ابر جلوی خورشید را گرفته جسد ایلچی را دور زد و به زیر سایه

سانی به تدریج در جاده بود و روز با تمام زیبایی سردار خرا سرسبز جاری بود. صدای تاخت  اش بر دشتِ 

شت تا پیش از ترک خانه و دیارش، برای لحظهو میگ صتی دا شید فر شی که شد، و جم سد آدمک ای به ج

 های سرنوشت حیران شود.  برای کشتنش اجیر شده بود بیندیشد و در بازی

  

سمرقند می  شید و قباد را به  سال برد، در ذی حجهکاروانی که جم هجری قمری به هرات  ۸۲۴ی 

سید. در اینجا کلو شدند و ر شان جدا  شده بودند، از ای شان همراه  شان با کاروان ای ها و جوانمردانی که از کا

به کاشييان باز گشييتند و جای خود را به پنج پهلوان دادند که قرار بود از هرات به سييمرقند بروند و به این 

شان با این گروه طبیعی شدن شان باقی ماند و نمود. تنها مهران بود که در آن میان تر میترتیب همراه  همراه ای

سانی رهبری  سردار خرا شدنِ ایلچی خیانتکار، همان  شته  سمرقند بیاید. پس از ک شان به  قرار بود همراه ای

فوش نگهبانان چغتایی را بر عهده گرفته بود و به سيييربازان چنین وا نموده بودند که گروهی از همان مردمِ 

سانده شان او را به قتل ر سغوغاگرِ کا سر راه خود، هنگامی که با گزمهاند.  شهرهای  سانی در  ها و ردار خرا
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سرراهش برخورد میداروغه شهرهای  شانیهای  شان میکرد، ن صیر بن حارث را به ای سفارش های ن داد و 

 کرد تا او را به جرم ایجاد بلوا و قتل ایلچی بازداشت کنند. می

مید. جمشيييید و قباد که مانند سيييربازان به رسيييیدن این کاروان به هرات، دیر زمانی به طول انجا

صله شتند، و از نظر زور و قدرت بدنی با کلوها و جوانمردان هو فا سواره عادت ندا سریع و  ای سفرهای 

ستند و  سیار فرسوده شده بودند و وقتی به هرات رسیدند، موقعیت را غنیمت دان شتند، از رنج راه ب سیار دا ب

د و رنج راه را از تن بیرون کنند. اما وقتی یک روز در هرات ماندند، تصيييمیو گرفتند چند روزی بیاسييياین

برد. فوش فوش سربازان سغدی و خوارزمی از گوشه و کنار دریافتند که شهر در وضعیتی غیرعادی به سر می

شهر می شغول تجهیز قوایی به  شرقی بود، م سلاان بی رقیبِ ایران  شاهرخ میرزا که در این زمان  آمدند و 

 ومند بود. نیر

جمشید این امور را پیش از آن که به چشو ببیند، از یکی از پهلوانان جوان هراتی شنید که قرار بود 

با ایشان همراه شود. این جوان،سعید نام داشت و جوانی بلند قامت و الغر اندام بود که به سبک روستاییان 

نهاد ی دستار خود میکالهی نمدی را در میانه هرات شالی پهن به دور کمر بسته بود و مانند مردان بازرگان

ستار خود را دور آن می ستین روزی دیدند که در هرات و د صبح نخ ستین بار در  سعید را برای نخ پیچید.

های بزرس هرات بود که بهادر خان نام داشت. با این وجود مقیو بودند.سعید، در واقع شاگرد یکی از پهلوان

شتر اچنین می شیدن نمود که بی سورانه، به پو شتیاج به انجام کارهای قهرمانانه و ج ز زور بازوی پهوانی و ا

ستادش، بهادر خان که از  شد. ا سخن گفتن در مورد آیین پهلوانی راغب با شلوار فتوت و  سهای زیبا و  لبا

شهرطرفی عمویش هو می شان به این  سمرقند برای زورآزمایی با ای برود.  شد، قرار بود به دعوت پهلوانان 

این پهلوان همان کسی بود که مسئولیت همراهی با کاروان جمشید را بر عهده گرفته بود و کلوهای کاشانی 

شد و را مرخب کرده بود تا به شهر خویش باز گردند. مهران هو خویشاوند دور همین پهلوان محسوب می
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شد و برای تجدید دید ستانش جدا  شید و دو سیدند، از جم شان رفت و تا ار به خانهوقتی به هرات ر ی ای

 وقتی که از هرات به سوی سمرقند حرکت کردند، زیاد او را ندیدند. 

بهادر خان در همان شييامگاهی که کاروان حامل جمشييید به هرات وارد شييد، کسييی را نزد ایشييان 

گرفته شده بود.  فرستاد تا همه را به سرایی دلگشا و زیبا راهنمایی کند که برای اقامت جمشید و قباد در نظر

سی زندگی نمی شد، ک شان با سرایداری که قرار بود در خدمت ای سانی، در این خانه جز  سردار خرا کرد. 

ای که از سر داد همراهان گرانقدرش را با خود به کاخ شاهرخی ببرد، اما با توجه به تجربههرچند ترجیح می

شاهدش بود، ترجیح داد از ا شید را به گذرانده بودند و خاراتی که  ندرز بهادر خان تبعیت کند و امنیت جم

ی یکی از ساخلوهای هرات دست ایشان بسپارد. با این وجود، خودش و سربازان تحت امرش به سربازخانه

شتند، جایی برای خواب و جیره شان دادن حکمی که از الغ بیک به همراه دا ست و دلبازانه رفتند و با ن ای د

 از غذا دریافت کردند.

شید و قباد چندان از سفرِ درازشان خسته بودند که آن شب را همچون جسدی خوابیدند و صبح جم

شته بود که به  شید اثر گذا ستند. حوادث اردهال به قدری بر جم صدای دج الباب از خواب برخا سر و  با 

آلود ابمحض بیدار شدن خنجرش را از زیر بالش برداشت و آن را از غالف بیرون کشید و با چشمانی خو

اش روبرو شد که کنارش و متحیر به اطراف نگریست. به این ترتیب وقتی قباد چشمانش را باز کرد، با دایی

فشارد. دیدن این منظره خواب را از چشمان قباد رماند. در در بستر نشسته و خنجری برهنه را در مشت می

 "کنی؟دایی جان، چه کار می"بستر نیو خیز شد و گفت: 

 "چه شده؟ این سر و صداها به خاطر چیست؟"ه هنوز درست بیدار نشده بود، گفت: جمشید ک

شت در بود را از کندنِ گلمیخهای کوبه سی که پ سمت در خانه رفت تا ک ست و به  ی در قباد برخا

آن خنجر را "نهاد، به جمشييید گفت: شييد و به حیاط گام میباز دارد. او همان طور که از در خانه خارش می
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هایشيييان تجدید نظر خواهند نوازیجایی قایو کن. میزبانانمان اگر در این حال تو را ببینند در مهمانیک 

 "کرد.

جمشید که دیگر بیدار شده بود، سری تکان داد و خنجر را در غالفش فرو کرد. در همان هنگام سر 

و صدای گشوده شدن در برخاست و معلوم شد که سرایدار خانه زودتر از ایشان برخاسته و در را گشوده 

 است. 

شمانی پف کرده از خواب دی سرایدار پیر را دید که با چ سید،  صبحگاهی قباد وقتی به در ر رهنگام 

 "خواهی؟ بلندتر بگويچی؟ چه می"پرسید: کرد و مرتب میبه کسی که پشت در ایستاده بود نگاه می

شیده شنید، دریافت که گوش پیرمرد سنگین است و قباد وقتی صدای درشت و نترا ی مخاطبش را 

 ه است.کردتازه معلوم شد که این مهمان ناخوانده برای چه چنین سر و صدایی بر پا 

 "چه شده؟"قباد وقتی به کنار در رسید، پرسید: 

ساعات اولیه ستاده بود و در این  شت در ای سته را با دقت مرد جوانی که پ سی تمیز و آرا ی روز لبا

 "تمام بر تن کرده بود و همان کاله و دستار مشهور را بر سر داشت، با همان صدای بلند و رگه دارش گفت:

 "ما خدمتکار استاد غیاث الدین هستید؟سالم، منسعید هستو. ش

ستاده است، پس  قباد نگاهی به سر و وضع خودش انداخت که دریافت که با لباس خواب دم در ای

 "ی استاد...نه، من معین الدین هستو، خواهرزاده"گفت: 

شکفت و گفت:  سعید  شنیده بودم. چقدر "گل از گل شما را  ستاد معین الدین، خیلی تعریف  آه، ا

 "ان هستیديجو

 "خودِ استاد هو جوان است. خوب، چه کار داشتید؟"قباد گفت: 
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مرا بهادر خان فرستاده است. دیشب سفارش کرد امروز به شما سری بزنو و ببینو کو "سعید گفت: 

 "و کسری چیزی ندارید؟

رسای پیرمرد سرایدار که انگار از حرکات لب و دهان او مقصودش را پی برده بود، یا شاید صدای 

توانسيييتی کمی دیرتر بیایی بگذاری خوابمان را بابا جان، نمی"شييينید، با پرخاش گفت: او را به زحمت می

 "بکنیو؟

اش را باال انداخت و با صييدایی که عمدا آرامتر بود و احتماال پیرمرد آن را قیدی شييانهسييعید با بی

 "اید...شما پیرمردها فقط به خوابیدن دل بسته"شنید، گفت:نمی

گوید در مورد ما هو صادج است. چون ما هو راهی دراز سعید آقا، البته آنچه که او می"قباد گفت: 

 "ای...ای و بیدارمان کردهایو و بسیار خسته بودیو. اما خوب، حاال که آمدهرا پشت سر گذاشته

شد و گفت:  ارزِ دعوت به ورودش به خانه در نظر گرفت و واردسعید با پررویی این جمله را هو

خوابند. کردم بیدارتان کنو. شيينیده بودم دانشييمندان خیلی کو میخوب، بله، من واقعا متاسييفو. فکر نمی"

سرعمویو عباس می صال نمیپ شمند زیادی ندیدهگفت ا سلیمانِ خوابند. البته من که دان شته از میرزا  ام. گذ

شما دومین کیمیاگر که پارسال در مدرسه شاهرخیه دیدمش  شمندی هستید که میی  بینو. بله، یا سومین دان

 "اش...سومینش هستید. دومی

شده"قباد گفت:  صبر کن بابا جان. ما تازه بیدار  ضع خودمان سعید آقا،  سر و و ایو، و باید کمی به 

 "ای حرف خواهیو زد.برسیو. بگذار سر و صورتی صفا دهیو. بعد در مورد تعداد دانشمندانی که دیده

اید. راستی، من قرار بود در خدمتتان آه، بله، بله، فراموش کرده بودم که تازه بیدار شده"گفت: سعید 

باشيو. چیزی هسيت که به آن احتیاش داشيته باشيید؟ کتابی؟ یا شياید دفتری؟ من دیشيب تا صيبح از ذوج 
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تان خوابو نبرد و از قوم و خویشيييان هرچه کتاب قدیمی و نفیس که توانسيييتو قرض گرف تو تا اگر دیدن

 "خواستید برایتان بیاورم. البته جز یکی دو جلد از...

توانی نان سيييعید جان، یک کار دیگر بکن. االن ما به کتاب نیازی نداریو. برو ببین می"قباد گفت: 

ی داغ و تخو مرغی و پنیری پیدا کنی، یا نه؟ ما مردیو از بس در این روزهای اخیر همراه سيييربازان قورمه

 "سود و کماش جو خوردیو.گوشت نمک 

عجب، مگر شييما دانشييمندها صييبحانه هو "سييعید با چشييمانی که از تعجب گرد شييده بود گفت: 

 "گفت...خورید؟ پسر عمویو عباس میمی

آهان، حتما عباس "قباد با مالیمت او را به سيييمت در برد و تقریبا از خانه بیرونش کرد و گفت: 

 "شوند؟یگفته دانشمندان چقدر صبحها گرسنه م

صبحانه به خانه شد برای یافتن  سعید ناچار  شت و سرکی بعد هو به داخل خانه برگ سایه  های هم

 بکشد.

اش با این جوان شييوخ و شيينگ و پرحرف را برای جمشييید درسييت قباد، هنوز ماجرای رویارویی

ش ست و رویی  شید د شد. حاال دیگر قباد و جم شنیده  صدای کلون در  سته بودند و شرح نداده بود که باز 

کردند سييعید در زمانی به این کوتاهی بازگشييته باشييد. البته این لباسييی برازنده پوشييیده بودند. اما فکر نمی

ستی پر از غذا به داخل هجوم آورد، محو  سعید با د سرایدار پیر در را باز کرد و شان خیلی زود، وقتی  فکر

 شد و از بین رفت.

رش را پایین انداخت و به داخل اتاقی که هنوز بسييترهای ای بگیرد، سييسييعید بدون این که اجازه

شان در کف آن گسترده بود، وارد شد و خوراکی را که در دست داشت روی تاقچه گذاشت و شروع  خواب

ستش را گرفت و با ابرو  شید حرکتی کرد تا به او کمک کند، اما قباد د شان. جم ستر ای کرد به جمع کردن ب
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زد. بوی نان اتاج را پر کرده بود ر وقتی به کاری دستی مشغول بود زیاد حرف نمیای کرد.سعید به ظاهاشاره

سفره سعید  شد که در انجام کارهای دیگر هو به قدر و وقتی  صبحانه را روی آن چید، معلوم  سترد و  ای گ

 حرف زدن مهارت دارد. 

ایدار را هو با اصرار جمشید و قباد بر سر سفره نشستند وسعید را هو سفارش کردند تا پیرمرد سر

ای متنوع از غذاها ای گلدار و زیبایی را که سييعید آورده بود، مجموعهی پارچهبر سيير سييفره بخواند. سييفره

سنگک بزرس که هرکدام به قد بچه سه چهار نان  سفره بود و از تزیین کرده بود.  سط  شتند، در و ای درازا دا

ی کوچک لعابداری ای دیگر بود، و کوزهه و پنیر در گوشهخاست. ظرفی پر از سرشیر و خامآن بخار بر می

فروخت. ظرفی کوچک پر از مربای گیالس و ظرفی پر از میوه این سفره پر از عسل در وسط سفره جلوه می

ای را که پر از سر سفره آورد، کوزه -و تقریبا با زور –کرد.سعید وقتی سرایدار پیر را با اصرار را تکمیل می

ضیح  شروع کرد به تو شیر ریخت. بعد هو  سفالین  شود و برای همه در فنجانهایی  شیر گرم و تازه بود را گ

پزد. عسيييل و مربا را هو از او گرفتو. ام پخته، در این محله بهترین نان را هو او میاین نانها را خاله "دادن:

سههمه می ستش اگر به بلغور جو بخورد، هری شیر را هو از دختر عمویو ی گندم میگویند د شود. خامه و 

صبحهای زود گاوها را می سه گرفتو که  شد. پنیر را هو خودش زده. در این مورد خیلی مهارت دارد. نفی دو

 "گفت...برادرش عباس همیشه می

سعید را می شید که برای بار اول بود  سل را فرو دیدجم ، در حالی که دو لپی نان و پنیر و نان و ع

شیر گوارا را میمی زد. وقفه حرف میکرد که همان طور بینوشید، با نگاهی شگفت زده به او نگاه میداد و 

گفت، در ابتدای کار برای شييينوندگانش جالب بود. به زودی معلوم شيييد که سيييعید آنچه که سيييعید می

ی س هرات است و خود به همین دلیل به سلک جوانمردان و فتیان پیوسته و در حلقهی پهلوان بزربرادرزاده

ی کاغذسازی است، و اش کار کردن در کارخانهسراویل پوشان در آمده است. همچنین معلوم شد که پیشه
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ی شيياعری خویش دارد، که چندان هو مورد قبول اطرافیانش نیسييت. این این که اعتقاد راسييخی به قریحه

ی طالعات کلی در مورد سعید، به زودی به شاخ و برگهایی پیچیده و فرعی ختو شد که چندان مورد عالقها

 یافت.قباد و جمشید نبود، و با این وجود مسلسل وار بر زبان سعید جریان می

به این ترتیب در مدتی که این گروه کوچک صبحانه خوردند، قباد و جمشید برای نخستین بار آرزو 

ست به غذا نبرد، چون  کردند سعید در عمل د سنگین بود.  سرایدار  شان مانند پیرمرد  شهای که ای کاش گو

ستفاده می شت از دهانش برای انجام کاری مهمتر ا صبحانه خوردنِ این دا کرد. به این ترتیب او در مدتی که 

همه است داد، و این که ی افتخار گروه ادامه داشت، بحثی بسیار مفصل در مورد این که جمشید چقدر مایه

کرده و چه کلکهایی چقدر از یک هفته پیش که خبر سفر او به هرات را شنیده، برای دیدنش روزشماری می

شاره کرد که بهادر خان  ضمن به این نکه هو ا شید کند. در  سوار کرده تا بهادر خان او را مامور خدمت جم

به این می کردهبا وجود هوش و خردی که دارد، به خاا فکر می ند کسيييی را بهتر از او برای خدمت  توا

اش، در مورد این که پدربزرگش چرا مادربزرگش را در مسيييافران پیدا کند. بعد در مورد اعضيييای خانواده

جوانی طالج داده، در مورد نکاتی که بهادر خان برای اجرای فن فتیله پیچ در زورخانه به آنها یاد داده، و در 

 خرما در صبح چقدر برای سالمتی مفید است، داد سخن داد.  مورد این که خوردن

شييان تمام شييد، این مسييئله برای جمشييید و قباد پیش آمد که چاور با هو باالخره وقتی صييبحانه 

وقفه ادامه داشت. باالخره جمشید صحبت کنند. چون در عمل گفتار سعید قاع ناشدنی بود و همین طور بی

خوب، بگو ببینو امروز را  "اش بود، در وسط سخنان سعید رو به قباد کرد و گفت:که تندخوتر از خواهرزاده

 "کنو دست کو سه روز الزم داریو تا برای از سر گرفتن سفرمان حاضر شویو.چه کار کنیو؟ فکر می
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دانو. بد نیسييت برای شييروع گشييتی در شييهر بزنیو. در ضييمن بهادرخان و شييیخ نمی"قباد گفت:  

شود و سعدالدین زنجان شاهرخ هو اگر خبردار  شان مالقات کنیو. گمان کنو امیر  ستند که باید با ای ی هو ه

 "یادش بماند، ما را به دربارش دعوت کند که آنجا هو باید برویو.

ستفاده کرد و   صله از این وقفه ا سکوت کرده بود، بالفا شان  شدن حرف زدن ای شروع  سعید که با 

شتی"گفت:  ست گ شهر بزنید. من خودم همراهی آری، آری، بهتر ا شانتان در  تان خواهو کرد و همه جا را ن

 "خواهو داد.

خواهیو مزاحمت نه، سييعید آقا، به جان تو اگر بگذاریو... اصييال نمی"قباد و جمشييید با هو گفتند:  

 "شویو.

شادمان گفت:   ستو. از یک هفته"سعید  صال برای همین اینجا ه ست؟ من ا  نه، آقایان مزاحمت چی

کنو. کلی حرفهای جالب که شييياید به دردتان پیش دارم برای این که به خوبی خدمتتان را کنو، تمرین می

 "ام.بخورد برایتان آماده کرده

 قباد و جمشید نگاهی از سر نگرانی به هو انداختند و آه از نهاد هردوی ایشان بر آمد.  

ای لحظه دسييت از سييفره برداشييت و جرعهپیرمرد سييرایدار که هنوز در کارِ خوردن بود، در این  

شید و آروغی بلند زد و گفت:  شیر را نو سعید جان، یک چیزی بگو دیگر باباي از پدرت "طوالنی از  خوب، 

 "بگو ببینو. حالش خوب است؟

  

سعید هو   شهر هرات از در خانه بیرون آمدند،  شید وقتی برای گردش در  به این ترتیب قباد و جم

شان بود. ب شید و قباد هر وقت میهمراه ست یافتند. جم سه نفر به توافقی ناگفته د ستند ه زودی این  خوا

کردند. او هو بدون بی مهابا حرف سيعید را قاع می -گفتندو معموال به همدیگر چیزی می –چیزی بگویند 
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کرد و وقتی حرفهایشييان تمام کردند، سييکوت می. در مدتی که آنها با هو صييحبت میاین که ناراحت شييود

 گرفت. شد باز پرگویی خود را از سر میمی

شو می  شهر در خیابانهای هر جنب و جوش زیادی به چ شلوغ نمودن خیابانها و  شته از  خورد، گذ

شید و شوِ جم شان بود و به چ سبت به کا شترش ن سربازان قباد می که به خاطر جمعیت بی آمد، فوجهایی از 

های قصر گذشتند و گویا برای پیوستن به پادگانشدند که با نظو و ترتیب از خیابانی میهو گهگاه دیده می

شتند و بار و بنه ساز و برگی جنگی دا سبهایشان بار سلانتی به حرکت در آمده بودند. همه  ای که بر پشت ا

شوند. جمشید از پرگویی سعید به قدری سرخورده ی سفری طوالنی آماده میداد که براکرده بودند نشان می

 بود که جرات نکرد از او در این باره چیزی بپرسد.

شید و قباد به زورخانه  شاقه جم ی بهادر خان رفتند و او را دیدند، و با به این ترتیب، با این اعمال 

گوید. بهادر خان کند و جز به اشاره چیزی نمیمی شگفتی دریافتند که سعید در برابر مرشدش کامال سکوت

شیده  سرش را کامال ترا شت و مانند قلندرها  سر دا مردی غول پیکر و بلند قامت بود که کالهی نمدی بر 

شمانش بود. با وجود چهره ستش روییده بود، چ شت و موهای بور بلندی که بر د سفیدی که دا سرخ و  ی 

شان می سبت به پیر آزاد ابراز ارادت کرد و داد که ربادامی بود و ن سیار ن گی مغولی یا ترک دارد. بهادرخان ب

از او همچون استاد و مراد خودش نام برد و دو مسافرِ دانشمند را خاطرجمع کرد که تا وقتی او و شاگردانش 

شان ایجاد کند. بعد هو به  شند، هیچ کس جرات نخواهد کرد مزاحمتی برای ضر با شان حا شان در رکاب ای ای

شد بزنند. چون از بخت خوبشان در توصیه کرد تا سری به جمعه بازاری که در بازار اصلی هرات برگزار می

 شب جمعه به این شهر وارد شده بودند. 
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بهادر خان که قرار بود در سيييمرقند با پهلوان دربار الغ بیک پنجه در پنجه بیفکند. سيييخت در این  

سپرد و بدون آن که ایما امور زورخانهروزها درگیر تمرین و رتق و فتق  شان را به خدا  اش بود. از این رو ای

 هایشان را دریابد، سعید را بار دیگر برای خدمت به ایشان همراه کرد. و اشاره

 

سوب می  شد. با وجود آن که سعید با وجود ایراد بزرگش که همان پرحرفی بود، میزبان خوبی مح

شناخت و داستانهای زیادی در مورد حوادثی که در شهر را خیلی خوب میبیش از بیست سال سن نداشت، 

بخشهای مختلف شهر رخ داده بود، به یاد داشت. خودش فرزند زرگری ماهر از مردم سیستان بود که وقتی 

اش به هرات کوچیده بودند. عمویش بهادر خان در آن زمان تیمور خاک آنجا را به توبره کشيييید، با خانواده

 نوجوانی بود که پدرش سرپرستی او را هو بر عهده گرفته بود. هنوز

جمشييید و قباد و سييعید، نخسييت به سييفارش بهادر خان عمل کردند و راه جمعه بازار را در پیش  

گرفتند. برای دقایقی دلپذیر، همهمه و سيير و صييدای بازرگانان و فروشييندگانی که با آوازهایی خوشييایند 

ضه می سخن گفتنش ادامه میککاالهای خود را عر سعید را که همچنان به  صدای یکنواخت  داد، فرو ردند، 

ای کوتاه به چارسييوج بازار راه داشييت. باغ را با پوشيياند. بعد، هر سييه به باغ کوچکی رسييیدند که با کوچه

اش حصاری مشبک از کاشیکاریهای زیبا محصور کرده بودند و دری چوبی و منبت کاری شده را در آستانه

ی بلندای قد آدمی در درونش دیده اده بودند و بر آن قندیلی گذارده بودند که شيييمعی بزرس به اندازهنه

بله، این شمع "اند، گفت: شد. سعید با دیدن این که جمشید و قباد از دیدن این شمع بزرس تعجب کردهمی

شاد آغا، ملکه ست. میرا گوهر  شاهرخ در اینجا نهاده ا شنایی دانید که، خی امیر  اتون هرات برای تامین رو

گویند شبها کنند. میهای سوقها را هو گماشتگانش روشن میبازار و سوقها نذری دارد و برای همین فانوس



294 

 

شت نزنند، دزدی زهره نمی شبگردها هو در آن گ ست که اگر  شن ا ستبرد بازار به قدری رو کند به دکانی د

 "بزند.

شييمع به این اندازه را  "دهانش از تعجب باز مانده بود و گفت:قباد با دیدن شييمعی به این بزرگی  

 "اند؟ هر مومی در این ابعاد باید زیر وزن خودش فرو بریزد.چاور قالب گرفته

ست. با "سعید با افتخار گفت:   ست پدرم ا ست. دو ستانی قالب گرفته ا سی شمعی  این را خواجه 

ی خواهد آخرین مرحلهگوید و وقتی میکسييی نمی وجود این که پیرمردی خمیده اسييت، رمز کارش را به

شاگردانش را از کارگاه بیرون می شمع در قالب را انجام دهد،  صار این فن در خانوادهریختن  ی کند تا انح

 "خودش باقی بماند.

سه رهگذر بعد از دیدن شمع، به درون باغ رفتند. باغ، از درختان زیبا و سرسبزی پوشیده شده بود  

شتیکه در ز سترانده بودند و پ شی بزرس گ هایش چیده بودند. رهگذرانی که از راه هایی در کنارهیر آنها فر

شتند و می سافر بودند و در بازار حجره ندا شده بودند یا بازرگانانی که م سته  ستند با پیمایی در بازار خ خوا

هو بودند. چند نفر سييقای  هو مذاکره کنند، در گوشييه و کنار بر فرش نشييسييته بودند و مشييغول گفتگو با

گشيييتند و در هایی آبی رنگ بر تن داشيييتند، در میان ایشيييان مینوجوان با ظاهری آراسيييته،که همگی جبه

شان آب خنک میپیاله سعید به سرعت توضیح داد: هایی لعابدار برای سقاها هو مزد خود را از "ریختند.  این 

شاه می سیراب گیرند. آخر فیروزامیر جالل الدین فیروز  شنگان بازار را به خرش خود  شاه هو نذر کرده که ت

 "کند.

صدایی آهسته  ستش را بخواهید، "تر، گویی رازی را با آنها در میان بگذارد، گفت: بعد هو با  البته را

گویند گلویش دانید، مردم میکنو این کار را برای جلب نظر بازاریان انجام داده اسيييت. آخر میمن فکر می
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ضرابپیش دخت سن  ضرابخانه را ر خواجه مح ست و  ست. او توانگرترین بازرگان هرات ا شی گیر کرده ا با

 "گفت...کند. پسرعمویو عباس میهو  او اداره می

قباد و جمشید به طور خودکار وقتی از عباسِ مشهور اسمی شنیدند، توجهشان را به حرفهای سعید 

هایی پر از شيييربت یا دوغ را دور شيييدند که تنگده میاز دسيييت دادند. در میان سيييقاها، چند نفر هو دی

های کردند. کسيييانی هو بودند که سيييینیگرداندند، اما اینها در برابر دادن کاالهایشيييان پول دریافت میمی

شیرینی شته بودند و  سلیقه چیده ها یا میوهمفرغین بزرس و درخشانی را روی سر گذا هایی را که درونش با 

 فروختند. بودند، می

شده بود،   سفید رنگ نرمی را که گویا با آرد برنج پخته  شیرینی  صدا کرد و  جمشید یکی از آنها را 

ها سوغات مشهورِ این کلوچه"جوید، گفت: با قیمتی اندک از او خرید. سعید که با لذت سهو خودش را می

ا اگر خشک بشود هو به صورت هرات است. وقتی که این طوری تازه و گرم است، خیلی خوشمزه است. ام

گذارد خشک شود ی من همیشه میآید و خوردنش بسیار گواراست. خالههایی شکننده و شیرین در میالیه

 "خورد.و بعد آن را می

ستند و به سراغ دکان بازرگان مشهوری رفتند   ستراحت، برخا جمشید و قباد و سعید، پس از کمی ا

مردی به نام خواجه نورالدین که از دوسييتان خواجه نقشييگر رازی بود. که کارش تجارت گبه و گلیو بود. 

شاگرد مغازه شان داده بود، به  اش دادند تا به دستش برسد. آنان او را نیافتند. اما پیغامی را که خواجه به دست

ضای انجمن مخفی سیمرغِ روی نامه را دید، به عالمت اع شاگرد مغازه مهر  ستها را به عالوقتی  مت شان د

  "خاطرجمع باشید که این را تنها به دست او خواهو رساند."ادب روی سینه نهاد و گفت: 

سعید بار دیگر حالتی مرموز به خود گرفت و به آنها خبر داد که وقتی از در دکان او دور می شدند، 

ست و خودش دیده که در کارگاهش تاین خواجه نورالدین یکی از اعضای جنبش حروفیه صویر ی هرات ا



296 

 

شده بود. و این از چهره شان داده  ی آدمی را بر گلیمها نقش زده بودند که هر بخش چهره در آن با حرفی ن

عالیو رمزی خاص حروفیان بود. جمشييید و قباد با شيينیدن این حرف نگاهی معنادار هو انداختند. چون آن 

شيرج ایران اسيت و اگر کسيی مانند دو به خوبی خبر داشيتند که این خواجه در واقع رهبر مقتدر حروفیانِ 

شدند و خاری اش، به زودی همه از موضوع خبردار میشد، با توجه به پرگوییسعید از هویت او باخبر می

کرد. از این رو با هو قرار گذاشيييتند که آن روز بعد از ظهر هر طور شيييده این خواجه جدی تهدیدش می

 بیشتر به او هشدار دهند. نورالدین را پیدا کنند و در مورد پنهانکاری 

 

جمشید و همراهانش پس از این که در یافتن خواجه نورالدین ناکام شدند، با اصرارِ سعید به سمت 

سته شان رفتند و در محلهر شد همراهانش ی کاغذفرو سعید باالخره موفق  صل به این خیابان بود که  های مت

 کرد ببرد.را به کارگاهی که در آن کار می

کرد، سييرفراز بود، مهمانانش را جلو انداخت و حالی که آشييکارا از کاری که در این کارگاه می سييعید، در

ی کارگاه وارد کرد. جمشید و قباد، با دیدن این که کارگاه ساختمانی بزرس و آجری است ایشان را از دروازه

سیع دارد، تعجب کردند. آن کارگاه به تنهایی به قدری بزرس ب سیار و ود که گویی قرار بود کاغذ و حیاطی ب

مورد نیاز کل سال هرات را به تنهایی تامین کند. در حیاط وسیع و بزرس کارگاه، چند ده نفر کارگر مشغول 

شه و کنار کنده سال دیده میکار بودند. در گو ضچههای عظیمی از درختان کهن هایی بزرس شدند که در حو

شان داد که سعید به مهمانانش ن ست آن را برای  شناور بودند.  چگونه باید برای گرفتن کاغذ از چوب، نخ

شود. آن وقت، کارگران تنه ساند، تا چوب نرم و پوک  شکافتند و ی درخت را میروزهایی پیاپی در آب خی

غه های موازی رس و پی چوب فرو میتی هایی چوپ را هایی پهن را در ردیف با غلتک عد  ند و ب کرد

ی آن جدا شود. سعید به مهمانانش نشان داد ن و حلقه مانند از چوپ از میانههایی پهچرخاندند تا صفحهمی
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عدا این ورقه کارگران ب کارگاه میکه  به درون  مدتی بیشيييتر های پهن و ضيييخیو چوبی را  ند و برای  بر

سييتند ها هدارند و این ورقههایی نازک را از روی آن بر میهایی بزرس ورقهخیسييانند و بعد از آن با رندهمی

های نازک و که وقتی از میان غلتکهایی سيينگین بگذرند و مدتی را در زیر قیدهایی سيينگی بمانند، به ورقه

 شوند. مرغوب کاغذ تبدیل می

سخن   سخن گفت و از موادی  سفید کردن کاغذ و زدودن رنگ چوب  سعید با افتخار از روندهای 

سازان بر ترکیبش آگاه صنف کاغذ ستادان  شاگردان گفت که تنها ا ساخت آن را تنها به  شتند و روش  ی دا

 آموزاندند. شان میبرگزیده

شتند،  شید و قباد دا سعید و جم صمیمانه با  در همین حین، کارگرانی که در حال فعالیت بودند، و رفتاری 

سعید آنها را ست.  شده بود، باز آمده ا ستادکارِ کاغذسازی که برای کاری از آنجا خارش  برای  خبر دادند که ا

معرفی کردن به او پیش انداخت و در داخل یکی از اتاقهای کارگاه او را یافتند. این اسيييتادکار، پیرمردی 

ستینهای پیراهن کبودش را تا آرنج باال زده  شت و آ سر دا شت اندام و چاج بود که کاله نمدی بلندی بر  در

از این که میزبان افرادی چنین مهو و بود. سيييعید با ادب و احترام مهمانانش را معرفی کرد و به روشييينی 

سعید با  ستادکار، از دیدن این که به قول  ست، روی پای خود بند نبود. ا شناس ا شمند "سر شهورترین دان م

طرفِ صحبت شده تا  "و نامدارترین منجو ایران زمین، استاد معین الدین "جهان، استاد غیاث الدین کاشانی

ید آشکارا بابت این افتخاری که نصیب کارگاهش کرده بود، شادمان حدودی دست و پایش را گو کرد، و سع

ست برای همراهی با عمویش  سعید اعالم کرد که قرار ا صورتی دیگر به خود گرفت، چون  ضیه  بود. بعد، ق

و در معیت این دو دانشمند نامدار، از هرات به سمرقند برود و به این ترتیب در شرایای که جمشید و قباد 

سال صمیمانه نگران  شده بودند، ناگهان به مرکز یک خداحافظی گرم و  شهای خود در ماههای آتی  مت گو

کرد و پرتاب شيييدند. جمشيييید و قباد در دقایقی که سيييعید با همکارانش در کارگاه روبوسيييی و وداع می
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شان در سمرقند یادداشت می می با کرد، کسفارشهایشان را برای رساندن پیامهای مختلف به قوم و خویشان

سازی سی چهل کارگاه کاغذ صحبت کردند و دریافتند که این کارگاه بزرس تنها یکی از  ستاد کار  موجود ِ ا

کرد که صيينعت کاغذسييازی هرات نسييبت به سييمرقند عقب در هرات اسييت، و تازه اسييتاد کار اعتراف می

 تر و کوچکتر است. مانده

 

شان سافران کا شکل، تا وقتی که گروه کوچک م سازی به این  شان بتواند از کارگاه کاغذ ی و راهنمای

خارش شود، ساعاتی گذشت و زمان نماز ظهر نزدیک شد. از این رو همگی به مسجد جامع هرات رفتند تا 

هایی که سييعید تعریفش را بسييیار کرده بود و در اطراف هو در نماز جماعت شييرکت کنند و هو از کبابی

های ند. جمشید و قباد از دیدن معماری مسجد جامع و کاشیکاریمسجد مستقر بودند، نهاری دست و پا کن

ست، و زیبا و مقرنس سیار ا شدند که جمعیت نمازگزاران هراتی ب سیار لذت بردند و متوجه  سردرش ب های 

سجد راه  سمت م شید که همراه با برخی از بازرگانان از بازار به  شده. جم سجد کامال پر  ستان داخلی م شب

کنند و حتی برخی از آنها در جه شيييد که بازرگانان هنگام ترک دکان خود در آن را قفل نمیافتاده بود، متو

ها و سيييربازان کنند. این در حالی بود که گزمهبندند و همین طوری بازار را ترک میشيييان را هو نمیمغازه

 ی شهر هو حضوری چندان محسوس در خیابانها نداشتند. داروغه

کاری آن را تحسین های کاشیمسجد ایستاده بودند و با دهانی گشاده زیبایی وقتی در برابر در اصلی

کردند، سر و صدایی برخاست و متوجه گروهی شدند که همه لباس سپید بر تن داشتند و رداهایی ساده می

های لباسييشييان معلوم بود که آمدند. از جنس پارچهپوشييیده بودند و با نظو و ترتیب به سييمت مسييجد می

انداخت. از آنجا که ی ثروتمند هسييتد و چیزی در رفتارشييان بود که آدم را به یاد دیوانیان حکومتی میمردم

صد تن بالغ می سیار زیاد بود و به پان شان ب شو شمار شان چ ستادند و به ای سیاری از مردم رهگذر ای شد، ب
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کرد، سر خود را خو کت میدوختند. بسیاری با دیدن مرد بلند قامت و خوشرویی که پیشاپیش این گروه حر

کردند. مرد، چشمانی بادامی داشت و موهای بلندش را از پشت بسته بود. ریشی نوک کردند و کرنش میمی

 تیز بر چانه داشت و جز عصایی آبنوسی چیزی در دست نداشت. 

 "این کیست؟"سعید با دیدن او با عجله کرنش کرد. جمشید پرسید: 

اسيييت، خانِ خانانِ قلمرو تیموری. برای نماز جمعه به مسيييجد  این امیر شييياهرخ"سيييعید گفت: 

 "رود.می

 "با پای پیاده؟ و بی نگهبان؟"قباد گفت: 

آید. گاهی ها همین طوری به مسجد میشاهرخ خان خیلی دیندار است. همیشه جمعه"سعید گفت: 

نه در خیابانها حرکت وقتها که کسييی از مشييایخ در هرات باشييد و امامت جمعه با او باشييد، حتی پا بره

 "کند.می

 ی پیشارویش انداخت و ابروهایش را باال انداخت. جمشید نگاهی به منظره

شان  شدند و جمعیتی انبوه که در آرجا بودند به ای سجد  ستان م شب شاهرخ همراه با مالزمانش وارد 

صفهای انتهایی شید و همراهانش هو در  ست جای گیرند. جم صفهای نخ جا گرفتند. بعد از  جا دادند تا در 

شیده بود،  سپید پو شت و قبایی  سط و اندامی تنومند دا سال که قدی متو پایان یافتن نماز جمعه، مردی میان

ست  ستاد و با حرکت د شت، ای شاپیش نمازگزاران و در نزدیکی منبر قرار دا سکویی که پی ست و بر  برخا

شید به یاد آورد که مرد ر شان را به خود متوجه کرد. جم شاهرخ و در نزدیکی او دیده ای ا در میان مالزمان 

سبیلهای چخماقی و بلندش وقتی حرف می شت و  سر دا سپید بر  شمی به رنگ  ست کالهی پ زد بر بوده ا

این امیر جالل الدین فیروزشاه است. رریس "شد. سعید به محض دیدن او گفت: هایش باال و پایین میگونه

 "م در هرات، البته بعد از خودِ شاهرخ و گوهر شاد آغا.ارتش شاهرخ میرزا و مقتدرترین آد
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شيييد، به قدری جذبه داشيييت که مردمی که پس از پایان نماز مردی که فیروز شييياه خوانده می 

شاه می شستند. وقتی فیروز  شوند، با دیدنش بازگشتند و بار دیگر بر جای خود ن ستند از مسجد خارش  خوا

صدای پرطنین و شود،  سخن گ ستان را در خود گرفت:  زبان به  شب شیخ "بمش  ای مردم هرات، وقتی با 

 "االسالم رای زدم، مرا سفارش کرد که در مسجد و هنگام نماز جمعه با شما سخن بگویو...

شاهرخ میرزا چه   ساالر ارتش  سپه سکوت کردند و منتظر ماندند تا ببینند  شنیدن این حرف  همه با 

همان طور که همه خبر دارید، علی بکریتی، که به خاطر خیانت به " خبری برایشييان دارد. فیروز شيياه گفت:

شهر التون گول پناهنده  ستان گریخته و به  شده بود، چندی پیش به مغول ضب واقع  الغ بیکِ بزرس مورد غ

سالمِ حیله سالم و ملک ا صدراال شهر، یعنی همان  ست. البد خبر دارید که حاکمان این  گر، با وجود شده ا

کوشييیدند تا امیرزاده را کردند، در عمل خواهانِ رهاندن این خارنِ کثیف بودند و میهایی که میعتابراز اطا

 "به عفو او وادارند.

سکوتش در چند دقیقههمهمه  سعید که به خاطر  ست.  ی قبل دچار بحران روحی ای از جمع برخا

ستفاده کرد و فوری گفت:  و ترسو هستند. اصال قصدجنگ  ها دو شیخِ صلحجواین"شده بود، از فرصت ا

سر خود باز کنند. اما مثل این که الغ ندارند و فقط می سئله را از  شان نرود، این م خواهند به طوری که آبروی

 "بیک و امیر شاهرخ خودداری ایشان را دستاویز قرار داده باشند تا...

ای مردم "را نجات داد:  از آن سييو فیروز شيياه بار دیگر به حرف آمد و در نتیجه جمشييید و قباد 

تان را  گان پدربزر پدران و  ند و  تاخت خارا  به هرات و بلخ و ب که مغوالن  مانی را  ید ز یاور یاد ب به  هرات، 

ی این قوم یاجوش و ماجوش مشاهده فرموده است، کشتارکردند. شاهرخ بزرس که عالیو سرکشی را از ناصیه

سپاهی گران خاک مغولستان را به توبره بکشد و حامیان تصمیو گرفته تا به یاری پسرش برخیزد و با گسیل 

 "عهدشکنان و خارنان را عقوبت نماید.
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صمیو قلب می  ست که واقعی و از  شه و کنار برخا صدای تاییدآمیزی از گو نمود و معلوم سر و 

کرده  ی فیروزشيياه خشييمگینشيياناند و اشييارهی هجوم مغوالن را از یاد نبردهکرد که مردم هرات خاطرهمی

 است. 

ی رود سیحون اردو زده است اکنون امیرزاده الغ بیک با سپاهی گران در کرانه "فیروز شاه باز گفت:  

و در انتظار است تا سپاهیان هرات به وی بپیوندند. برای آن که از عظمت سپاه الغ بیکِ دالور آگاه شوید، بد 

س ست بدانید که جناح چپ ارتش او در اترار و جناح را صلهتش در فرغانه خیمه زدهنی ی میان این اند و فا

دو ایالت نیز با قشون ظفرنمون هرات پوشیده شده است. ای مردم، هرات و سمرقند همچون دو همزادند و 

اند، ما هراتیان ننگِ خانه نشيياید که در زمانی که مردم خوارزم و بخارا و بلخ به یاری سييمرقندیان برخاسييته

 "و.نشینی را به جان بخری

 سر و صدایی تایید آمیز از گوشه و کنار برخاسنت. 

شوند اکنون سپاه شاهرخی در شهر بسیج می"فیرو شاه که تشویق شده بود، با صدایی بلندتر گفت:  

دانید، الغ بیکِ بزرس در امر تنجیو و خواندن ی دانشييمند و شييجاع بشييتابند. چنان که میتا به یاری امیرزاده

 "م دارد و من خود از هو او شنیدم که فتح و پیروزی این لشکر را در ستارگان دیده است.ستارگان مهارتی تا

سر و صدای هلهله و شادی از گوشه و کنار برخاست. فیروز شاه کمی مکث کرد تا سر و صدا فرو  

زره  ی شاهرخی یک دستمن امروز برای این بر منبر رفتو که خبرتان دهو که زرادخانه"بنشیند. بعد گفت: 

و یک شمشیر و سپر و نیزه در اختیار هر مردِ توانمندی که خواستار شرکت در این لشکرکشی باشد، خواهد 

گذاشييت. مواجبی هو از قرار ماهی سييیصييد درهو به هر سييواره و صييد و پنجاه درهو به هر پیاده پرداخت 

گیرند. ای مردم هرات، خواهد شيييد. و این جدای از غنیمتی اسيييت که جنگاوران پیروز برای خود بر می
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سييرگذشييت پدرانتان را به یاد بیاورید، و بدانید که مغوالن هنوز از زر و سييیمی که از شييما غارت کردند، 

 "توانگرند. بشتابید که سپاه هرات بامداد پس فردا از هرات به صوب سیحون حرکت خواهد کرد.

ه شيياهرخ و همراهانش از مسييجد فیروز شيياه بعد از گفتن این حرف از سييکو پایین آمد و به همرا 

خارش شد. مردم تا دیرزمانی بعد از آن در شبستان ماندند و با هیجان با هو در مورد عواقب این لشکرکشی 

 و پیوستن یا نپیوستن به آن بحث کردند. 

فت:   باد گ به ق ید  که این امیرزاده"جمشييي گاورتر و جسيييورتر از آن اسيييت  ند جن ی دانشيييم

ی ای خبر بگیرم. نه در کرانهای ببینو و از او در رصيييدخانهکردم او را در کتابخانهاندیشيييیدم.گمان میمی

 "سیحون و در لباس رزم.

جمشيید و قباد سيعید همین طور که به گفتگو در مورد لشيکرکشيی تیموریان به سيرزمین مغوالن مشيغول 

مانی عظیو و زیبا با کاشیهای ی هرات را در پیش گرفتند که ساختبودند، از مسجد خارش شدند و راه مدرسه

آبی رنگ بود و طالب جوان علو با قباهای آبی و دانشيييمندان و شيييیوخ با قباهای فاخر زردوزی شيييده از 

رفتند. در راه، سعید برای آنها در مورد این که ساختمان این مدرسه های بلند و پرشمار آن باال  وپاییان میپله

اش کرده بود، داد سخن ر دینار کپکی را صرف بازسازی و کاشیکاریرا کی ساخته بودند و شاهرخ چند کرو

داد و نام و نشان برخی از دانشمندان مشهوری را که در آنجا به تدریس اشتغال داشتند، برشمرد. جمشید به 

دانان پرآوازه در این میان برخورد، اما از آنجا که هنوز بابت سيييفر نام چند تن از منجمان نامدار و ریاضيييی

شان خسته بود و دل و دماغ بحث و درس نداشت، ترجیح داد به تماشای ساختمان زیبای مدرسه و طوالنی

های هو شييکلی که برای اقامت شيياگردان سيياخته شييده بود، بسيينده کند و از آنجا بگذرد. هنوز در حجره

شاگردان آنجا، که گویمحوطه شی برخوردند. گروهی از  سه بودند که به جنب و جو ی میان خود به ی مدر

هایی کوچک را در بغل گرفته بودند و همان طور در حالی که با حرارت با بحث داغی مشييغول بودند، بقچه
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سعید که دید توجه قباد و جمشید به این منظره جلب کردند، از در مدرسه خارش میهو مشاجره می شدند. 

 ".سالم برادر"شده، فورا خود را به یکی از آنها رساند و گفت: 

 "علیک سالم..."شاگردی که مخاطبش بود، سخن گفتن با دوستش را وا نهاد و پاسخ داد:  

ها کنجکاو شييده بودند، پیش رفتند و به جمع ایشييان جمشييید و قباد هو که از جنب و جوش طلبه 

 پیوستند که حاال ایستاده بودند، اما بخش مهمی از ایشان همچنان در میان خود به گفتگو مشغول بودند. 

 "کنید؟برای پیوستن به اردوی فیروز شاه است که مدرسه را ترک می "سعید پرسید:

شید و گفت: یکی از آن گروه که جوانی برومند و تناور ب  ستی به ریش کوتاهش ک آری، پیکِ "ود، د

فیروز شاه برای رریس مدرسه خبر آورده که سپاه همایونی قصد دارد شماری از دانشجویان این مدرسه را با 

 "حقوقی مکفی استخدام کند به جهت ضبط و ربط حساب و کتابهای مالی لشکرکشی.

بای بلند و مندرسيييش همچون مشيييتی پوسيييت و یکی دیگر که جوانی الغر و بلند قد بود و در ق 

ای یا به حسن، راستش را بگو، تو برای پیوستن به منشیان سپاه قدم به راه گذاشته"نمود، گفت: استخوان می

 "طمع نوشتن تاریخ جنگها؟

 "نوشتن تاریخ جنگها؟"قباد گفت:  

شی چیره دس"همان جوان الغر گفت:   شاهرخ خبر داده که به من شکرکشی آری، امیر  تی که تاریخ ل

 "الغ بیک به مغولستان را به شیوایی بنویسد، هزار دینار جایزه خواهد داد.

نه خیر، من برای "آن جوان برومند که حسييين نامیده شيييده بود، کمی برافروخته شيييد و گفت:  

م نشده، از آن پیوندم. بهتر است تا وقتی که لشکرکشی پایان نیافته و برنده معلوگری عادی به سپاه میمنشی

 "هزار دینار طمع ببریو.

 "ای برای انتخاب این مورخِ سعادتمند برگزار شده است؟برنده؟ مگر مسابقه"سعید پرسید:  
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بدتر از مسييابقه، امیر شيياهرخ گفته هریک از منشييیانی که در سييفر جنگی "همان جوان الغر گفت:  

نهایت باید اثر خود را تحویل امیر الغ بیک دهند. او  توانند این تاریخ را بنگارند. درهمراه گروه باشيييند می

 "متنی را که بپسندد بر خواهد گزید و به این ترتیب برنده تعیین خواهد شد.

شید خندید و گفت:  ست. حاال "جم شمندانه برای گردآوری روایتهای مختلف تاریخی ا شی هو رو

 "شوید. مگر نه؟شما رقیب یکدیگر محسوب می

پیوندیو و مواجب خودمان را ی سيييپاه مینه، ما همه به دیوانخانه"گردان گفت: یکی دیگر از شيييا 

بندم که در نهایت خواجه حافظ ابروی گیریو. آنها که این قدر بلندپرواز باشند، اندکند. وانگهی، شرط میمی

 "بهدینانی است که هزار دینار را نصیب خود خواهد کرد.

 "خواجه حافظ ابرو؟"د، پرسید: جمشید که این نام در گوشش آشنا بو 

شيناسيی؟ او همان کسيی آری، خواجه حافظ ابرو را که حتما می"سيعید با شيور و حرارت گفت:  

نوشت. اکنون در دربار هرات برای است که با سپاه تیموری همراه بود و به امر تیمور تاریخ جنگهایش را می

است. شاگردانی زیاد دارد که نگاشتن تاریخ را به  خود دستگاهی دارد و چندین کتاب مهو دیگر نیز نوشته

 "دهد.آنها درس می

گذارد که آن وقت حسن است که وقتی بیهوده را بر سر نگاشتن تاریخی می"جوان الغر درآمد که:  

 "ای خاک خواهد خورد.کنج کتابخانه

 "خواهید با حافظ ابرو رقابت کنید؟شما می"قباد گفت:  

سن نام د  شت گفت: جوانی که ح شتن تمرینی خواهو کرد. البته نه با "ا ست کو در نو چرا که نه؟ د

 "دانو، خواجه جایزه را خواهد برد، هرچند در لشکرکشی همراه نباشد.سودای بردن هزار دینار. من که می
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یاران، یاران، صبر کنید. "در همین بین، جوان دیگری دوان دوان به گروه ایشان نزدیک شد و گفت:  

ردوی فیروز شيياه نروید. همین االن خبر آوردند که شييیخ االسييالم و صييدراالسييالم از پشييتیبانی از علی به ا

اند که قشييون اند و اسييتدعا کردهاند و ابراز اطاعت کردهاند و نامه و تحفه فرسييتادهبکریتی پشييیمان شييده

 "تیموری به مغولستان وارد نشوند.

فایده بود؟ فیروز شيياه که همین سيياعتی و بسييیج نیرو بیپس این همه تدبیر "سييعید تند تند گفت:  

 "شود.ی یک پول میخواند سکهپیش مردم را به انتقامجویی از مغوالن فرا می

شانه  سه به راحتی دیده مین شاگردان مدر سرخوردگی در گروه  شد. همه این امکانِ های ناامیدی و 

واجبی زیاد بگیرند و مدتی از مالل مدرسه دور باشند وسوسه کننده که با لشکری پیروزمند همراه شوند و م

 دیدند.را رنگ باخته می

ها و با یک ابراز اطاعت سييياده متوقف بینو، به این سيييادگیتمهیداتی که من می"جمشيييید گفت:  

شد. گمان می صد خود باز نخواهد  شد و با این حرفها از ق شته با ستان را دا صدِ غارت مغول کنو الغ بیک ق

 "نگردد.

 "اندیشی؟نمایی، واقعا چنین میای که مسافر میخواجه"یکی از شاگردان مدرسه گفت: 

آری، لشييکری که از فرغانه تا اترار اردوگاهش اسييت، به این سييادگیها مرخب "جمشييید گفت: 

به  اند. اینهااند و سربازان به قصد غنیمت شمشیرهای را تیز کردهشود. سرداران به سربازان مواجب دادهنمی

گردند. دل خوش دارید که شييرکتتان در لشييکرکشييی ممکن و مواجبتان برقرار خواهد این سييادگی بر نمی

 "بود.

با وجود آن که حرفهای جمشييید گروه شيياگردان را کمی امیدوار کرده بود، اما همه بعد از شيينیدن 

د. جمشید و همراهانش های خود بازگشتنخبر تسلیو شدن گردنکشان ،با دستی از پا درازتر به سمت حجره
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هو از مدرسييه بیرون رفتند. اما در راه بودند که باز از رهگذران شيينیدند که الغ بیک درخواسييت تسييلیو دو 

ستان انجام دهد. ورود پیکی که از شیخ را رد کرده و تصمیو گرفته به هر صورت لشکرکشی اش را به مغول

شهر تاثیر خوبی کرده  یسوی التون گول به هرات آمده بود و پیام فروتنانه شت، در  شیخ را به همراه دا دو 

ست شده بودند مغوالن ناتوان و فرود شتری بود و مردم که مامئن  ستند، با میل و رغبت بی شان ه تر از خود

 شدند. پیوستند و با دلگرمی بیشتری راهی جنگ میبه سپاه هرات می

شید و قباد با بهانه صر همان روز، جم شیخی ع سکوت را تعلیو میصوفی که روزهی دیدار  داد، ی 

ی گبه فروشان رسیدند، شیخ نورالدین را دیدند سعید را دست به سر کردند و به بازار رفتند. وقتی به رسته

که در دکانش منتظرشان بود. از آنچه که انتظار داشتند جوانتر بود و چشمان آبی درشتی داشت که به سختی 

ل کرد. شييیخ نورالدین با دیدن ایشييان به پا خواسييت و با احترامی بسييیار به اش را تحمشييد نگاه خیرهمی

جمشید و قباد خوشامد گفت. بعد هو ایشان را از دری که در انتهای دکان قرار داشت، به حیاطی راهنمایی 

ساخت شاگردان مغازه و اهل دکان  ستراحت  شدند که معلوم بود برای ا ه کرد و از آنجا به اتاقی کوچک وارد 

 ی بازار نیز به آنجا راه ندارد. نمود که همهمهشده بود. همه جا کامال خلوت بود و حتی چنین می

شاند وخود هو با احترام دو  شده بود، ن شان را بر قالی زیبایی که بر زمین پهن  خواجه نورالدین ای

ست. بعد گفت:  ش شان ن شا"زانو در برابر ستاد معین الدین کا ستاد غیاث الدین و ا ستی افتخار ا نی، به را

کنند. کسييانی که بینو. در میان یاران ما نام شييما را همچون دو اسيياوره یاد میبزرگی اسييت که شييما را می

اند، و نزدیک بوده جان خویش را بر سييير حفظ آن تندیس ی راز را به اعضيييای انجمن باز گرداندهگنجینه

 "بالدار بگذارند...
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د با یادآوری خاطرات مربوط به تندیس بالدار باسيتانی در هو ی جمشيیقباد متوجه شيد که چهره  

برای ما نیز دیدن شما افتخاری است. حروفیان در کاشان اقتداری "رفت. از این رو پیشدستی کرد و گفت: 

 "اند.بسیار دارند و یاران هو مسلک ما از دیرباز با اهل حروفیه انسی تمام داشته

شید گفت:  شما با گروه حروفیه جناب خواجه، پیش ا"جم ز هر حرفی، باید بدانید که گویا ارتباط 

آشکار شده باشد. جوانی که راهنمایی ما را بر عهده داشت، گلیمی را در دکان شما دیده بود که رمز حروف 

 "چهره را بر آن نقش کرده بودند.

سازمان نمیآری، می"خواجه گفت:  صورت داننددانو. با این وجود موقعیت مرا در این  . من به هر 

ی ما را بر به کار تجارت گلیو و گبه اشييتغال دارم و باید حاصييل دسييترنج یارانی معتقد را که رمزهای فرقه

شود و مردمان به راز حروف آگاه گلیو نقش می شیخ جهانگیر  شاید به این ترتیب پیام  زنند را هو بفروشو. 

 "شوند.

 "ارتباط شما با این گروه نیز به صالح نباشد؟اما به هر صورت، شاید فاش شدن "قباد گفت: 

ی ایشان بیو نداشته باشید. در هرات حروفیان بسیارند و مرا نیز احتماال یکی از زمره"خواجه گفت: 

به شييمار خواهند آورد. به شيياگردانو اعتمادی کامل دارم. ما تا کسييی را الیق ندانیو جاودان خرد را به او 

 "آموزش نخواهیو داد.

ای از این خواجه، اگر نسييخه "د با شيينیدن نام کتاب مقدس حروفیان شييادمان شييد و گفت:جمشييی

اید، برخی از عقاید حروفیه را در کتاب را بتوانید به من امانت بدهید یا بفروشيييید منتی بزرس بر من نهاده

 "دیگر است. ام. اما خواندن جاودان خرد چیزیاند، دریافتهگفتگو با یارانی که بر این طریقت بوده
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سوم ما را نمی"خواجه خندید و گفت:  ست. چون ر ستی چیزی دیگر ا دانید، آری، خواندنش به را

گیرم. اما حتی دیدن و لمس کردن این کتاب هو برای غیرحروفیان ممنوع اسييت، چه سييخنتان را به دل نمی

 "رسد به خرید و فروش آن.

 "رد؟یعنی راهی برای خواندن آن وجود ندا"جمشید گفت: 

ی چرا، راهی هسييت. آن هو پیوسييتن به جنبش حروفیه اسييت. اگر چنین کنید مایه"خواجه گفت: 

 "ی آزمونهای دشوار آن بر آیید.افتخار بیکران من است. هرچند شک دارم از عهده

 "دید موضوع اصلی بحث همچنان ناگفته مانده است، پرسید:جمشید به فکر فرو رفت، قباد که می

ای برای شييما بیاوریو و سييفارش کردند که پیش از ترک هرات در کاشييان به ما گفتند نامه جناب خواجه،

 "خبری از شما بگیریو. چیزی نیست که بخواهید به من بگویید؟

سیار مهو بوده ای که آوردهآری، نامه"خواجه نورالدین برای دقایقی در فکر فرو رفت و گفت:  اید ب

هی تصمیمی بزرس قرار داده است. در نامه چنین آمده بود که امیر شاهرخ است. محتوای آن مرا بر سر دورا

 "در کارِ شناسایی و نابود کردنِ حروفیان و سایر گروههایی است که به انجمن یاران ما تعلق دارند.

شد؟ امروز "قباد گفت:  شمن با شیعیان د ست که این امیرِ دیندار با پاکدینانِ گروه ما و  اما چگونه ا

 "مسجد جامع در حضورش نام دوازده امام را بر خابه خواندند. ظهر در

شييياهرخ نیز مانند پدرش تنها تا حدی دیندار اسيييت که منافعش به خار نیفتد. "خواجه گفت: 

 "تعصبش قشری بودن است و جهادش کشورگشایی، از او ایمن نباید بود.

 "ی نابود کردن ما را دارد؟یعنی شاهرخ نقشه"جمشید پرسید: 

خوشبختانه از این که گروهی چنین گسترده از ما وجود دارد، خبردار نیست. اما در "خواجه گفت: 

ها و گروههایی اسييت که به ما مربوطند. کل، آری، دسييت اندرکار شييناسييایی و نابود کردن یکایک فرقه
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عقیب کرد. خبری سربداران شیعه را تا حدود زیادی قلع و قمع کرده است و برادرش میرانشاه حروفیان را ت

شایعهکه در نامه بود، از کشتاری عظیو خبر می های داد. به این شکل من نیز باید دیر یا زود از هرات بروم. 

ی عذاب زندان هرات بر سييير خیابانی در مورد حروفی بودنِ یک تن چیزی اسيييت و بالهایی که عمله

 "آورند، چیزی دیگر است.مشکوکین به زندقه می

 "حاال آن خبری که شما باید به ما بدهید و ما باید خبرش را داشته باشیو چیست؟" جمشید پرسید:

در سمرقند، کسی به دنبال شما خواهد "خواجه با چشمان آربی نافذش به جمشید خیره شد و گفت: 

آمد و از حال و روز من خواهد پرسيييید و این جمله را خواهد گفت که نورالدین چه تصيييمیو گرفت. آن 

 "او بگویید که حروفیان باید هر چه زودتر امیر شاهرخ را به قتل برسانند.وقت به 

دوست من، در سمرقند آنچه  "بعد هو بدون آن که چشمان افسونگرش را از جمشید برگیرد، گفت:

 "جویی، خواهی یافت.را که دیرزمانی است می

سخ حروفیان برای قتل شاهرخ شگفت زده شد شنیدن تصمیو را ه بود، از این سخن جمشید که از 

 "جویمش؟زنید؟ چه است که دیرزمانی میدر مورد چه حرف می "آخر یکه خورد و گفت:

های اسييتاد غیاث الدین، ما اهل حروف بر رازهای ذهن مردمان احاطه داریو. زبانه "نورالدین گفت:

ینو که با خودت ببینو که دیرزمانی اسييت در دلت النه کرده، و عهدی را میخشييمی را در چشييمانت می

سته ضل اهلل ب ضعت به ما که انتقام خون خواجه ف شی. و سی که عزیزت را از میا نبرده انتقام بک ای تا از ک

ست که ما قاتالن را میحروفی را می ست. تفاوت در آن ا شبیه ا سیو و تو او را در ظلمت گو جوییو  شنا

 "ای.کرده

 "ظلمت خان؟ ":قباد و جمشید با شنیدن این حرف با تعجب گفتند
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شو خویش از  سالها بر خ شید که برای  سر خود را به عالمت تایید تکان داد. جم خواجه به آرامی 

ظلمت  "ور بود، غرید:این شخصیت مرموز سرپوش نهاده بود و در نهان آتش انتقام همسرش در دلش شعله

 "خان در سمرقند است؟

دانیو دانیو که کیست. تنها میاما نمی "و گفت: نورالدین بار دیگر با حرکت سر حرفش را تایید کرد

در ماجرای کشتار حروفیان و خیانتی که به رهبر ما شد، او نیز دست داشته است. شاید سرنوشت آن باشد 

 "مان کنی.که تو با از میان بردن ظلمت خان در نبردی که ما در پیش روی خویش داریو، یاری

 "دارید تا به آن ظلمت خان را بشناسو؟ای، یا عالمتی ننشانه "جمشید گفت:

دانیو. تنها سييخن یکی از یاران خویش را افسييوس که در مورد هویتش هیچ نمی "نورالدین گفت:

شن را برایمان به جا نهاد که  شان ظلمت خان، پیامی رو سیاهپو ست  شدنش به د شته  داریو که پیش از ک

شانی سی ان سمرقند یافتیو. این ظلمت خان ک سمرقند زندگی میاش را در  کند. من خود زمانی ست که در 

یافتمش، اکنون که به جنگی جسييتو و نمیکه جوانتر بودم، سييالها برای گرفتن تقاص خون عزیزی او را می

بینو، فقط این اندرز را برایتان دارم که گول ظواهر را نخورید. دیگر مشغولو و شما را راهی سفر سمرقند می

کند. د، در ظاهری فریبنده و زیر پوشييش هویتی مقبول در میان مردم زندگی میظلمت خان هرکس که باشيي

 "هنر او، پنهان شدن در میان بیگناهان است. این را از یاد نبرید.

ستش را به سوی جمشید دراز کرد. جمشید برخاست و دست او  خواجه نورالدین این را گفت و دست را

 "که ظلمت خان را رها نکنیو، چنان که او رهایمان نکرده است. این عهد در میان ما باشد "را فشرد وگفت:

 

نمودند از در دکان خواجه نورالدین بیرون رفتند. در راه جمشييید و قباد در حالی که اندیشييناک می

هر دو سيياکت بودند، و وقتی در میدان شييهر سييعید را دیدند که با چند تن از جوانمردان شييهر همراه بود، 
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شی برای باز  شتیاج تمام از تال سعید با ا شان، به خرش ندادند.  ستن به خود شتن او از ترک رفیقانش و پیو دا

هایی را که دروغ بودن برخی از آنها آشکار بود را برایشان پشت خبرهای جنگی تازه برایشان گفت و شایعه

یاری الغ بیک  سيير هو ردیف کرد. مثال این که مغوالن اردوی طالیی که بر جنوب روسييیه حاکو بودند، به

صدی از پا در آمده آمده سوء ق ستان بود، در اثر  اند. یا این که ابراهیو بن اترک تیمور که رهبر نیروهای مغول

 است.

زدند، به جایی رسييیدند که ده دوازده تن از این سييه تن همان طور که در خیابانهای هرات قدم می

ای جمع کردند. مردم دور در خانهچند تن نگاه میمردم در آنجا جمع شيييده بودند و با عالقه به هیاهوی 

کردند. شمارشان به قدری بود شنیدند، با هو پچ پچ میشده بودند و در حالی که جیغ ودادِ درون خانه را می

چه خبر شده؟ باز حاجی شفیع مست کرده و دارد  "که راه را بند آورده بود. سعید با رسیدن به آنها پرسید: 

 "زند؟زنش را کتک می

 "اند.ی حاجی ریختهها هستند که به خانهنه، محتسب"یکی از حاضران گفت:

ست، و این از حرف زدن مردم معلوم بود که همه می شفیع ا دانند که آنجا منزل مردی به نام حاجی 

و آمد. باالخره در خانه باز شيد که این آدم به میخوارگی شيهره اسيت. از درون خانه صيدای داد و قالی می

مردی پنجاه شست ساله که رنگ و رویی برافروخته داشت و دستاری پریشان بر سرش بود، به ضرب دستی 

سی  شدند که لبا سرش، دو نفر پدیدار  شت  شد. پ نیرومند از در بیرون افتاد. مرد در خیابان روی زمین پهن 

شتند و کوزه شکل و زرد بر تن دا سعیدهو  شان گرفته بودند.  ستان اینها "با دیدن آنها گفت:  هایی را در د

سب سر زده وارد هر خانهمحت ستند  ستند. حق دارند هر وقت خوا شاهرخی ه شوند و اگر منکری های  ای ب

 "دیدند، جلوگیری کنند.
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شده بودند، کوزه سربازان تنومند ترک انتخاب  ها را با خشونت بر دیوار دو محتسب که به ظاهر از 

ابان پیچید. حاجی شييفیع که لباسييهایش از شييتک زدن محتویات خانه شييکسييتند. بوی گس شييراب در خی

ی مردم این دزدی اسييتي روز روشيين به خانه"های شييکسييته آلوده شييده بود، برخاسييت و نعره زد: کوزه

 "ریزید؟می

دهد، وگرنه برای تازیانه حاجی، بخت یارت بوده که دهانت بو نمی"ها گفت: یکی از محتسيييب

 "ردیمت.بخوردن به گزمه خانه می

سر و ولیعهدش محمد جوکی رفتیو و آالت "دیگری گفت:  شاهرخ به منزل پ ما به همراه خودِ امیر 

 "ی جهودِ میخوارهيترسیو؟ مردکهای از جیغ و داد تو میاش را در هو شکستیو، فکر کردهشراب سازی

شراب لکه شفیع همان طور با لباسی که از گل و  شده بود، در انتهای حاجی  ستاده بود دار  خیابان ای

سب سب ها بد و بیراه میو به محت سعی کرد آرامش کند. دو محت گفت. تا آن که زنی از خانه بیرون آمد و 

دادند به کار شييراب اعتنا به این دو یک بار دیگر خانه را کامل جسييتجو کردند و لگنی را که احتمال میبی

 ه راه خود رفتند. سازی بیاید، با لگد خرد و خمیر کردند و بعد هو ب

 "عجب شاه عجیبی است این شاهرخي "جمشید زیر گوش قباد گفت:

 

سال از ماوراء النهر به حرکت در آمد و به خاک  ست و هفتو ربیع االول همان  سپاه الغ بیک در بی

بود.  برد، از سی هزار مرد جنگی تشکیل یافتهی دانشمند فرمان میمغولستان وارد شد. ارتشی که از امیرزاده

شهر اَبیش پیش رفتند. در  ستند و تا  سیحون به الغ بیک پیو سپاه او در نزدیکی رود  ست و چپ  جناح را

سرعت  سپاه به  شد و مورد عفو قرار گرفت. آنگاه این  سلیو  اینجا خدای داد نامی که حاکو آن مناقه بود ت

 تاشکند را فتح کرد. 
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راهیو بن اترک تیمور به پاتکی دسيييت زدند و از دیدند، با رهبری ابمغوالن که خار را نزدیک می

شپارا پیش تاختند و در مناقه سور و بیشهر آ سرداری ج سپاه ی تاالس اردو زدند. الغ بیک که  پروا بود، 

شان آورد و در همان جا با یک حمله سر ای سرعت بر  ی غافلگیرانه مغوالن را نابود کرد. ابراهیو خود را به 

اهش گریخت، اما الغ بیک او را دنبال کرد و بار دیگر شکستش داد و فراریان مغول را بن اترک با بقایای سپ

 هایی برآورد. هایشان منارهکشتار کرد و از کله

ابراهیو گریزپا، خیلی زود توانسييت بار دیگر قوای خود را سييازماندهی کند. او با حاکمی محلی به 

شد. اما ال شاه بن قمرالدین امیر متحد  سپاهیان ابراهیو نام جهان سو بر  غ بیک خیلی زود در نزدیکی رود قره 

ست داد. در این نبرد ابراهیو و دو عموزاده شک شان را  شنیدن تاخت و ای شاه پس از  شدند. جهان شته  اش ک

ی بویوک کبین عقب نشست. الغ بیک یکی از سردارانش را که خواجه ارسالن طرالن نام این خبر به مناقه

صد  شت، با پان شان را در نزدیکی قره ابیش یافت و با دا شاه بتازد. او ای شون جهان سوار مامور کرد تا بر ق

شاه گذرگاه  وجود شمار کوِ مردانش، شکست سختی بر ایشان وارد کرد. با این وجود در همین مدت جهان

ت، توانست با مهوِ سان تاش را در اختیار گرفته بود و به این ترتیب وقتی از برابر خواجه طرالن عقب نشس

نشینی بودند، تار و مار کند و شماری زیاد از ایشان شبیخونهایی متوالی سپاهیان الغ بیک را که در حال عقب

 را به قتل برساند. 

الغ بیک در این شرایط که کسی انتظار حمله را از او نداشت، ناگهان به گذرگاه سان تاش تاخت و 

سه هزار تن را مامور پس از نبردی خونین آن را فتح کرد. به  شد. او  سته  شت مغوالن ب این ترتیب راه بازگ

کرد تا با سييرعت در پی صييدراالسييالم بروند و او را دسييتگیر کنند. اما صييدراالسييالم که با شييمار کمی از 

گریخت، سریعتر حرکت کرد و توانست خود را از این مهلکه به در برد. آنگاه نوبت رویارویی سربازانش می

نشاه و الغ بیک رسید. این دو سپاهیان خود را در نزدیکی کتمن تپه در برابر یکدیگر آراستند و به نهایی جها
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جنگی کالسييیک روی آوردند. الغ بیک در این هنگام بیش از بیسييت هزار نفر از سييربازان خود را به همراه 

ای شده بودند و روحیه داشت. سربازان در این مدت از پیروزی در سان تاش و گریختنِ صدراالسالم دلگرم

شتند. از سوی دیگر، جهانشان بن قمرالدین امیر با وجود پیروزی اش، در موقعیتی دشوار های اولیهخوب دا

 خورد راهی برای فرار نداشت. برد و اگر شکست میبه سر می

 الغ بیک با درایت و مهارت در جنگ کتمن تپه سيييپاه خود را هدایت کرد و مغوالن را به سيييادگی

شکست داد. آنگاه گویی خواستار انتقام خون ایرانیانی باشد که به دست چنگیز به قتل رسیده بودند، دست 

سیر را گردن بزنند و از سرشان کله مناره درست کنند.  شان گشود. الغ بیک دستور داد مغوالن ا به کشتار ای

خواسيييتند بر حذر امان می همچنین بر خالف سييينت مرسيييوم که سيييردار پیروز را از تعقیب فراریانی که

داشت، سپاهیان خود را در مارپیچی بزرس به حرکت در آورد و بخشهایی از سپاه مغوالن را که به شکلی می

 نامنظو در حال غقب نشینی بودند، گرفتار کرد و آنها را قتل عام نمود. 

در جریان جشنی با به این ترتیب بود که الغ بیک در دهو شعبان همان سال به سمرقند وارد شد و 

سانی و دسته سردار خرا سعید، که به همراه  ی نگهبانان شکوه، پیروزی خود را اعالم کرد. جمشید و قباد و 

کوچکشان، در معیت پهلوان هراتی تازه به شهر رسیده بودند، ناگهان خود را در شادخواری و عیش و نوشِ 

نسبت کوچک مانند کاشان بیرون آمده بودند، و هرات اهل سمرقند غرقه یافتند. برای ایشان که از شهری به 

ای مردم به باده نوشی در روز روشن را با مردم دیندار و پرهیزگارش دیده بودند، این که در سمرقند افسانه

نمود. جمشید و کنند، بسیار غریب میمشغولند و رقاصان چینی و ختایی در میدانهای شهر جلوه فروشی می

 ه اول دریافتند که الغ بیک از نظر دینداری و حفظ ظواهر شرعی به پدرش نرفته است. قباد با همان نگا

شده بود که به  سوار  سپید رنگ  جمشید در این جشنها، الغ بیک را از دور دید. او بر فیلی عظیو و 

لغ رسييو جنگها بدنش را با زرهی محکو پوشييانده بودند و عاجهایش را با آب طال رنگ زده بودند. خودِ ا
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ی بازوانش به مردی دانشييمند و بیک مردی بلند قامت و تنومند بود که اندام پهلوانی و عضييالت برجسييته

سيتاره شيناس شيبیه نبود. هنوز مردی جوان بود که صيورت زیبای مادرش را به ارث برده بود و بر خالف 

نداشت. الغ بیک در  پدربزرگش تیمور، چشمانی درشت داشت که به چشمان بادامی ترکان چغتایی شباهتی

شد و غنایمی را که همراه آورده  سمرقند وارد  سپاهیانش به  شاپیش  سپید پی سوار بر فیل  آن ظهرگاهی که 

ست قاقو بر دوش افکنده بود و  سپید از پو شنلی  شان بر تن کرده بود و  شان داد، زرهی درخ بود به مردم ن

شی سته بود. جم سیار بلند و خمیده را بر کمر ب شیری ب شش آمد، هرچند شم ستین نگاه از او خو د با نخ

 دید ناهمخوان بود.تصویری که از او در ذهن ساخته بود، کامال با آنچه که می

الغ بیک چندان در سمرقند درنگ نکرد و از این رو فرصتی دست نداد تا جمشید به مالقاتش برود. 

رضيييه کرد. شييياهرخ هو که از او به سيييرعت به هرات رفت و گزارش پیروزیهای خویش را به پدرش ع

سیار او را نواخت و بار دیگر روانه شید و ب سند بود، هدایایی گرانبها به او بخ شمالی دیدن مغوالن خر ی گو

 سمرقندش کرد.

    

به به به، "قاضی زاده با دیدن جمشید با آغوشی گشوده پیش آمد و او را در آغوش کشید و گفت:  

 "بزرس،قدمتان بر سمرقند مبارک باد.خوش آمدی پسرم، ... یعنی استاد 

شده بود، خندید و در برابر  شحال  شامدگویی گرمِ مرد مقتدرِ دربار الغ بیک خو شید که از خو جم

ی عزیز. گمان نداشييتو پیشييکش کردنِ زیج زادهدرود بر شييیخ قاضييی"وزیر دانشييمند کرنش کرد و گفت: 

 "خاقانی به اینجاها منجر شود.

گفتی باید بپرسييو آری، آن روز را به یاد داری که می"ای بلند خندید و گفت: زاده به قهقههقاضييی

 "فروشی، و نه به چند؟اسارالب را به که می
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ی دانشييمند و هوشييمندم را معرفی کنو. و همچنین بهادرخان، بگذارید خواهرزاده"جمشييید گفت: 

 "پهلوان نامدار هرات را...

ا مهران و سعید و بهادر خان در نزدیکی در با ادب ایستاده بودند، ای کرد. قباد که همراه بآنگاه اشاره

شتند و کرنش مختصری کردند. قاضی عزیزان من، به سمرقند خوش  "زاده با خوشرویی گفت: پا پیش گذا

دانو که اطمینان دارم در میان دانشمندان کسی با آمدید. درایت و تیزهوشی خواجه غیاث الدین را چندان می

 "خواهد آمد. اما در میدان زورِ بازوی مردان، سمرقند نیز جنگاورانی دالور دارد...او بر ن

به پابوس آمدن من از "بهادرخان که آشکار بود این اشاره را به خود گرفته است، با ادب پاسخ داد: 

ت، هایی که در مورد پهلوانان سيمرقندی رایج اسيروی محک زدن خویش بود و اطمینان از راسيتی افسيانه

 "وگرنه جوانمردان سراویل پوش را نه ادعایی است و نه رقابتی.

شانی، "زاده این تعارف را با خوشرویی پذیرفت و بعد رو به قباد کرد و گفت: قاضی معین الدین کا

 "کند باهوشید؟آیا به راستی با این سن و سال همان قدر که استاد تعریف می

 "گویند...خویشاوند دوستی است که چنین میاستاد به رسو  "قباد سر خو کرد و گفت:

زاده، خودتان به زودی نه، قباد، تعارف بیهوده نکن. جناب قاضيييی"جمشيييید اخمی کرد و گفت: 

 "خواهید دید که این جوان استعدادی درخشان دارد و به ویژه در فنون دیوانی بسیار خبره است.

ضی ست. اما زنهار که بی"زاده گفت: قا شمند الغ تردید چنین ا از هوش این جوان در برابر امیر دان

 "بیک تعریفی نکنید...

چون عادت امیر آن اسيييت که هر مدعی را به "ی قباد را دید، ادامه داد: زدهو چون نگاه شيييگفت

خواهد برجسييته نیابد، به وی توجهی نخواهد سيينجد و اگر کسييی را چندان که میها میترین محکسييخت

کند، تنها از ای دشوار در ریاضی و هندسه را برایو طرح میت، هر از چندگاهی مسئلهکرد. هنوز که هنوز اس
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شاه نازنین از ابتدای کودکی نیز هو  سنین پیری محک بزند. این  شو را در  آن رو که باقی ماندنِ عقل و هو

 "چنین بود.

ضی شنیدن لحن بیان این جمله، دریافت که هنوز قا شید با  و الغ بیک بود، او زاده که زمانی معلجم

 داند، هرچند شاگردی تیزهوش و عالی مقام.اش میرا شاگرد دردانه

 "ها هستو.ی این محکدانو. اما من که خود شیفتهمعین الدین قباد را نمی"جمشید گفت: 

با وجود سختگیری، امیر جوان هوشی سرشار در تمیز خردمندی آدمیان دارد. یک "زاده گفت:قاضی

سه اش آننمونه سی که فردا روزِ افتتاح مدر شده، و هنوز رری ساخته  ست که به امر وی  سمرقند ا ی بزرس 

ام دارد، اما برایش برنگزیده اسيت. ابتدای کار امید داشيتو مرا به این شيغل بگمارد و از رنج وزارت آسيوده

ست. باید دید قرعه سی را برنگزیده ا شمندان هو هنوز ک سایر دان صب واال به نام ی اچنین نکرد و از  ین من

سه دعوت کنو، که می شایش این مدر سو گ شما را برای مرا ست که  ستی، هو اکنون وقت خوبی ا خورد. را

شييناسييند. قدیمها آنجا را میدان ایکی قرار ما فردا، در میدان جارچی... مردم اینجا نام قدیمی آنجا را بهتر می

الغ بیک را با داوطلبان ریاست مدرسه ببینید. امیر جوان باید نامیدند. بیایید تا آخرین مجلس ایتکین باشی می

شن افتتاح آن برگزار می صرگاه ج سه را تعیین کند. چرا که ع شود و تا آن هنگام در همین روز رریس مدر

 ."باید رریس مدرسه معلوم شده باشد

 

به خدمتش  نمود که از یکنواختی کسيييانی کهالغ بیک در مجلس بارعام نشيييسيييته بود و چنین می

سو شرفیاب می ضه آورده و تظلو کرده بودند. به ر سیار عری صبح، گروهی ب شد. از  شده با شدند، ملول 

اش ی خستگیها، کل روز را تا نماز مغرب به شنیدن سخنان مردم اختصاص داده بود. آنچه که مایهدوشنبه

ندانی بود که برای خودنمایی و ها، که بیشييتر مزاحمت دانشييمها و عریضييهشييده بود، نه خودِ دادخواسييت
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ی بزرس سمرقند شدند. همه خبر داشتند که الغ بیک امروز مدرسهی خدمات خویش بر وی وارد میعرضه

دانستند که هنوز رریسی برای این مدرسه انتخاب نشده است. از این رو را افتتاح خواهد کرد، و همه هو می

نمودند. آن یکی رسيييیدند و خودی میه گروه از راه میاز صيييبحگاه، منجمان و طبیبان و مهندسيييان گرو

ریاضييیدانی بود که کتابی سييسييت و پریشييان را با وامگیری از المجسييای فراهو آورده بود و سييالها منتظرِ 

فرصتی مناسب مانند این مانده بود تا آن را به خدمت امیری عرضه کند. دیگری طبیبی بود که هرچند قانون 

کوشييید تا با نمایش قدرت فظه داشييت، اما از کمترین خالقیتی بهره نبرده بود و میشييیخ الرریس را در حا

ای انگیزش امیر جوان را تحت تاثیر قرار دهد. این در حالی بود که خودِ الغ بیک حافظهی شيييگفتحافظه

 بسیار نیرومند داشت. 

ی خردسالش خواهرزادهگویی داشت که زمانی که کودکی سه چهار ساله بیش نبود، در سلاانیه قصه

اش بود. همین چند ماه قبل بود که در جریان جنگهایش با مغولها، در خراسيييان او را دیده بود که همبازی

سفر می سوت دراویش  شده بود و در ک شیخ عارف آذری خوانده میحاال به مردی تبدیل  شد. الغ کرد و 

ی گویش  را از او پرسیده بود و مایهی قصهآن خاله هایبیک با نخستین نگاه او را به جا آورده بود و نشانی

ی آرامش بخش آن بود که تمام این داوطلبانِ ریاست شگفتی شیخ و همراهانش را فراهو آورده بود. باز نکته

ی جهان اسييالم، که قرار بود گوی سييبقت را از جندی شيياپور و دارالعلو بغداد برباید، به بزرگترین مدرسييه

کردند. چرا که همه از اخالج او آگاه بودند فتند و ادعای خویش را به صراحت بیان نمیگتعریض سخن می

 دانستند در برابر ذهن هوش و محکهای تند و تیزش پایداری نتوانند کرد. و می

صدای بلند و یکنواختش گفت:  شود و با  شت گ ست دا و اکنون نوبت "حاجب کاغذی را که در د

 "خوافی رسیده است، که ....شرفیابی به موالنا محمد 
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ای که در دست داشت خیره شد. الغ بیک سر برداشت و به حاجب سکوت کرد و با تعجب به نامه

او نگریست. بعد متوجه موالنا محمد خوافی شد. مردی بود به نسبت پیر، با سری خلوت که دستاری چرک 

شی کوتاه و چهره سته بود. ری شت، به دورش ب سیاه و به غایت نافذ از میان ای زرد و تکیده دا شمانی  که چ

سهایش ژنده پاره شده بود. لبا ضران هایی بودند که گویی از میان زبالهآن به امیر خیره  ها آن را یافته بود. حا

یا چیزی  یب  که این مرد غر ند  یافت ند، در یده بود مه د نا ندن  حاجب را در خوا ید  که ترد در مجلس هو 

سوادانه نوشته که خواندن اش ذکر کرده، یا چنان بدخط و بیوان دلیل شرفیابیناشایست و نامعقول را به عن

ای نفس از کسی بیرون نیامد و سکوت حاجب در کل مجلس خاش برای حاجب ممکن نیست. برای لحظه

ستونهایی مرمرین سقفش فراگیر شد. الغ بیک به منظره ی پیشارویش خیره شد. به تاالر وسیع و بزرگی که 

شده بودند، به انبوه جمعیتی که در  را بر سهای زیبای تاج گو  شته بودند و از باال در مقرن دوش خود نگه دا

تاالر حضور داشتند. درباریان و وزیرانی که لباسهایی فاخر و قباهایی زربفت در تن کرده بودند، و نگهبانانی 

حرکت بودند که فته بودند و آنقدر بیهای بلند خود را با افتخار در دسيييت گرکه غرج در آهن و پوالد نیزه

ی باشييکوه و پرابهت، که به ی این منظرهشييد به سييادگی با تندیسييهایی اشييتباهشييان گرفت. در میانهمی

 ای ناجور ایستاده بود.های عبدالحی شبیه بود، این مرد ژنده پوش مانند وصلهنقاشی

شاره بگذارید خودِ "از زحمت رهاند و گفت: اش قرمز شده بود، ای حاجب را که چهرهالغ بیک با ا

 "موالنا خوافی حرف بزند.

مردی که با لقب پرحشييمتِ موالنا خوانده شييده بود و ظاهری بیگانه با این لقب داشييت، پا پیش 

صدایی تیز و بلند گفت:  شت و با  ستو که در محله"گذا شند. من از فقیرانی ه سالمت با ی توغالیی امیر به 

 "کنو.عینی زندگی می
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تردید این کسی ی پست و فقیرنشین سمرقند بود. بیالغ بیک نفسی از سر مالل کشید. این نام محله

که نام موالنا را بر خود گذاشيييته بود، آمده بود تا انجام خدمتی موهوم را گزارش دهد و پولی را از دربار 

ه در بارعام چوبش بزنند. چون گدایی کند. در فکر بود که به او پول بدهد یا دسيييتور بدهد به دلیل مداخل

شتند نباید در مراسو بارعام حاضر می ی بایست به دیوانخانهشدند و میکسانی که طلب مرحمت شاهانه دا

 مخصوص این کار مراجعه کنند. 

آنچه که در نامه نبشته بودم "در همین فکرها بود که موالنا محمد خوافی بار دیگر به سخن در آمد: 

ی ام تا ریاسييت مدرسييهت مراعات و از سيير مهربانی نخواند، آن بود که به خدمتتان آمدهو حاجب گویا باب

 "سمرقند را بر عهده بگیرم.

الغ بیک از جایش نیو خیز شييد و ندای حیرتی از گلوی حاضييران برخاسييت. حاال دیگر تردیدی 

بسييیار "ریشييخند گفت:  نمانده بود که این ژنده پوش دیوانه اسييت. ناگهان شييیانت الغ بیک گل کرد و با

شما می ست را به  ست. ریا سپاریو، اما قبول دارید که پیش از آن باید علو خوب، موالنای خوافی، حرفی نی

 "و دانشتان محک بخورد؟

خوش بود گر محک تجربه آید به میان، تا سیه روی شود هر که در "موالنا به آوازی خوش خواند: 

 "او غش باشد.

سی به او نهیب میای تردیالغ بیک لحظه شان د کرد. ح زد که این مرد ژنده پوش از آنچه ظاهرش ن

خوب، جناب موالنا، بگو بدانو، در مورد نجوم و "تر از پیش گفت:دهد داناتر اسيييت. پس کمی جدیمی

 "دانی؟ستارگان چه می

 "دانو، بپرسید تا بسنجید.چیزهایی اندک می"موالنا گفت: 
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سی و این که چرا حرکت برخی از  مثال در باب"الغ بیک گفت:  ستدیر بالمیو شش فلک م سی و 

 "ی عینی توافق ندارد چیزی دارید که بگویید؟سیارات در آن مدارها با تجربه

ستدیر را تعریف کرده "موالنا گفت: شش فلک م سی و  ست که  سای ا اید و شما با ارجاع به المج

اید. اما اسيت که افتراج مدارات را اسيتخارش کردهاحتماال بر مبنای محاسيبات خواجه نصيیر الدین طوسيی 

نبشتند و ابوریحان بیرونی نیز در التفهیو چنان که فیثاغورث در اعصار باستان گفته و مجوسان در گذشته می

نشان داده است، اگر مرکز کارنات را به جای زمین، خورشید بگیرید، دست باال به دوازده فلک مستدیر نیاز 

 "از افتراقات مدارات هو بسیار کاسته خواهد شد.خواهید یافت و 

توانی افتراج مدارات را با اصارالب ای مرد، می"الغ بیک با شنیدن این حرف از جا جست و گفت: 

 "گویو...بر این مبنا محاسبه کنی؟ با حساب بیرونی می

سبه"موالنا گفت:  ساخته آری، اما برای محا شده که جام جو نام ی این مقادیر ابزار نجومی بهتری 

ای از او به دست آوردم و از روی دارد و استاد غیاث الدین جمشید نامی آن را طرح ریخته است. من نوشته

 "ی این مقادیر انحراف کارآمدتر است.آن این آلت را خود ساختو و از اسارالب برای محاسبه

ریاست کردن تنها به دانستن  دانی که در مدرسهخوب جناب موالنا، می"الغ بیک شگفت زده گفت:

 "دانی یا نه؟شود. بگو بدانو از طب و وظایف االعضا هو چیزی مییک علو محدود نمی

 "اش کرد.دانو که باید به محک پرسش ارزیابیچیزکی می"موالنا گفت: 

 "دانی؟مثال در باب انواع نبض چه می"الغ بیک پرسید: 

نبض شييیخ الرریس آمده اسييت از حفظ دارم، و همچنین  یآن اندکی را که در رسيياله"موالناگفت: 

ام و بخشييهایی از طب الکبیر و آثار رازی را در این باره. گذشييته از آن، نبض را در جانوران هو سيينجیده

شتدریافته شد نبض کندتر میام که هرچه جثه در ست که ذکریای رازی در الحاوی تر با زند و این همان ا
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کنو قول ابن سینا در این باب با طب جالینوسی در تضاد است. گذشته از آن، گمان میبدان اشاره کرده، اما 

ضای  شدن اع شد و آن تنها به پرخون  ست با شود، نادر شی  ضربان هنگام ترس از قبض روح نا که افزایش 

 "بیرونی مربوط باشد.

ه؟ چیزی از موسييیقی و شييعر چ"الغ بیک برخاسييت و حیران به سييمت موالنا پبیش رفت و گفت: 

 "دانی؟می

 "اندکی در حد پرورش ذوج، که باید محک زد و سنجید."موالنا لبخندی زد و گفت: 

 "از چه شاعری بیتی در حفظ داری؟"الغ بیک گفت: 

ی فردوسی را تا حدودی در ذهن دارم، ی شیراز و شیخ سخن و شاهنامهدیوان خواجه"موالنا گفت:

 "قی و ابوشکور و رودکی و موالنای رومی.ای از آثار شهید عرابه همراه گزیده

سمت موالنای خوافی پیش رفت. حرکتش به قدری ناگهانی بود که از دیدن آن  شتابان به  الغ بیک 

شید و با یک  سید، پیکر نحیف او را در آغوش ک شدند. وقتی به موالنا ر سر جای خود میخکوب  همه بر 

ی بزرس رییس مدرسيه"پوشياند و با صيدایی رسيا گفت:  حرکت قبایش را از تن کند و آن را بر تن موالنا

 "سمرقند را به گرمابه برید و لباسی در خور مقام واالیش به او بپوشانید.

 

شکوه افتتاح آن روز عصر، مدرسه شادمانی و در میان جشنی با سمرقند را در میان غوغای  ی عالی 

سایر همراهانش د ستاده بود، میر گوشهکردند. جمشید که در آن هنگام با قباد و  ست ببیند که الغ ای ای توان

سو پر سر و صدا بهره می سمی بیک از هر فرصتی برای شادخواری و برگزاری مرا برد. در آن عصرگاه، مرا

شاعران با عمامه شد.  سمرقند برگزار  سیار متنوع در  شیهب ها باال شان بر جایگاهشده دوزیهای بزرس و حا

ا خواندند و الغ بیک را سيييتودند و گشيييایش مدرسيييه را به همگان تهنیت گفتند، هایی غررفتند و قصيييیه
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سمرقند نمایش دادند و الغ بیک در حالی که بر جایگاه شعبده بازان و آتش خواران و بندبازان در میدانهای 

هل حرمش نواختند شادمان بود. در اطرافش ااش تکیه زده بود، از موسیقی دلنوازی که نوازندگان میشاهانه

ساده، که زیورهایی دیده می سپید و  سی  شت، با لبا سالی نزدیک به خودِ الغ بیک دا سن و  شدند. زنی که 

سته بود، و چهار زن دیگر در تختهایی که کمی  ش سیار گرانبها در آن به کار رفته بود، در کنارش ن اندک اما ب

یز بودند که بر خالف این چند تن بر تخت دورتر نهاده شده بود، در اطرافش نشسته بودند. شش زن دیگر ن

 کردند. را رتق و فتق می کردند و امور مربوط به جشنجای نداشتند و در میان مردم رفت و آمد می

سيييعید که در این هنگام همراه قباد و الغ بیک بود و گویی در مورد سيييمرقند هو به قدر هرات 

ضیح داد که آن زنِ  شید تو شت، برای جم سوگلی الغ بیک اطالعات دا ست که زنِ  سپید پوش آج بیگو ا

شييود و دخترِ عمویش محمد سييلاان اسييت. این همان کسييی بود که تیمور در زمان اعالم محسييوب می

شکرکشی شکوه نامزد الغ بیک کرده بود. هرچند در آن هنگام الغ بیک ده ل اش به چین، او را در قوریلتایی با

د. آن چهار زنِ دیگر که بر تختهایی نشسته بودند، زنان شرعی دیگرِ سال و آج بیگو شش سال بیشتر نداشتن

سلاان بود که برای مدتها  شت، دختر خلیل  سبز بر تن دا سی  سیار زیبارو بود و لبا امیر بودند. آن یکی که ب

شد. اما بعد از آن شکست خورد، توسط شاهرخ بخشیده شد رقیب مهو تاش و تخت الغ بیک محسوب می

گذراند. آن دیگری که به بتهای چینی شبیه بود و پوستی سپید و چشمانی ری به آرامی روزگار میو حاال در 

بادامی داشييت، دختر محمد خانِ مغول، رهبر قبلی مغوالن و متحد پیشييین الغ بیک بود و چنان که سييعید 

شت. دو زن دیگر به ظاهر چندان می ست دا شتر دو سایر زنانش بی سب گفت، الغ بیک او را از  صل و ن ا

سعید تنها نام یکی از آنها را می شتند.  سلاان بیگو بود و به تازگی به عقد الغ واالیی ندا ست که ربیعه  دان

شی می سرک شه و کنار  شش زن دیگری که در گو شتغال بیک در آمده بود. آن  شن ا کردند و به مدیریت ج



324 

 

ن حجاب نداشييتند و چهره و مویشييان های الغ بیک بودند. همگی به سيينت ترکان و مغوالداشييتند، جاریه

 گشوده بود. 

جمشييید با حیرت دید که فوجهایی از کنیزان هندی و تاتار و چینی که لباسييهایی یکدسييت بر تن 

سیقی در خیابانها می صند، و برای لحظهدارند، با این مو شاهرخ پدر الغ بیک رق صور کرد که اگر امیر  ای ت

شود چه اتفاق سمرقند وارد  سالخورده با ریش سرزده به  شو و  ی خواهد افتاد. جالب آن بود که مردی محت

سپید و عمامه ست بلند  سی را در د سبیحی آبنو سته بود و در حالی که ت ش سیاه بزرس بر جایگاهی بلند ن ی 

شادمانی مردم را میمی شیخ گرداند، با لبخند  سام الدین  شد که این مرد ح شید وقتی خبردار  ست. جم نگری

س سالمِ  سالماال شیخ اال شان و ری و هرات،  ست، یکه خورد. در کا شرع و مرقند ا ها مهمترین حافظان 

عامالن باز داشيييتن مردم از لهو و لعب بودند. اما جمشيييید خیلی زود در دریافت که در ماوراء النهر ماجرا 

شیخ ست و مفتیان و  سیار روادار االسالمواژگونه ا شادخواری مردم ب شادی و  سبت به  هستند. در حالی ها ن

زنند و با جشيينها و رقب و که برعکسِ عراج عجو، دراویش و صييوفیان در اینجا دم از زهد و ترک دنیا می

 کنند. پایکوبی مخالفت می

 

سید که خراطان تبریزی آن را از چوب  سه فرا ر شودن درهای چوبی و عظیو مدر باالخره، زمان گ

ساخته بودند. الغ بیک پسگرهبی سپیدار  شنید که ماده ی  شاعری را  سیس از آن که دو بیتی نغز  ی تاریخ تا

ای گشيياده دسييتانه به او بخشييید و در مدرسييه را در میان مدرسييه را با زیبایی به او تبریک گفته بود، صييله

 صلواتهای مردم گشود. 

بر خود منعکس آنگاه در مدرسه که به تازگی برای این مراسو تمیز شده بود و سنگفرشهایش نور مشعلها را 

کرد، گذشت و به شبستان اصلی مدرسه وارد شد، در حالی که وزیرش قاضی زاده و موالنا محمد خوافی می
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سپید دانشمندان و نعلین نوک تیزِ هراتی جالل و جبروتی پیدا کرده بود، در دو سویش راه  که حاال در قبای 

شان را دنبال میمی شمندان نیز ای سیار بزرس و کررفتند. گروهی از دان ستان روی قالی ب شب دند. این عده در 

شستند و موالنا خوافی برخاست و نخستین درس را  شده بود، بر زمین ن زیبایی که مخصوص مدرسه بافته 

 در این مدرسه بازگفت. 

جمشييید که به همراه قباد و نود نفر دیگر از دانشييمندان طراز اول سييمرقند در این مجلس حضييور  

طور رسمی به الغ بیک معرفی نشده بود، از این رو به شکلی گمنام در میان سایر دانشمندان داشت، هنوز به 

شت، با لحنی گرم  شسته بود. موالنا محمد خوافی با وجود صدای تیز و جیغ مانندی که در حالت عادی دا ن

دری دقیق گفت و این وقتی در آن مجلس آغاز به سخن کرد آشکار شد. ذهنش به قو صدایی رسا درس می

ترین شييکل ممکن برد و به مسييتدلای را بیش وکو به کار نمیو منظو بود که هنگام درس دادن هیچ جمله

کرد. با این وجود، موضيييوعی که در آن روزِ نخسيييت خواسيييت به مخاطبانش منتقل میمفاهیمی را که می

فهوم جوهر و ذات بود. موالنا ی اشراقی بر سر می مشاری با فالسفهاش سخن گفت، اختالف فالسفهدرباره

شاره می سهروردی ا سینا و غزالی و رازی و  کرد و خوافی در میان حرفهای خویش به عبارتهایی از آثار ابن 

آورد و گهگاه آیاتی از قرآن و ابیاتی از جمالتی را به فارسيييی و عربی از کتابهای ایشيييان از حفظ گواه می

نظیر سييخنانش، دنبال کردن کرد. از این رو با وجود شييیوایی بیمیاشييعار عرفای به نام را نیز چاشيينی آن 

حرفهایش مشييکل بود و به ویژه موضييوعی که برای تدریسييش برگزیده بود، چنان بود که وقتی بعد از دو 

سخنانش را دنبال  سته بودند  صد تن توان شمار از آن  شت  سید، تنها تعدادی انگ سش به پایان ر ساعت در

شی دارند طرح کنند، تنها الغ  کنند. وقتی موالنا س ست تا اگر پر ضران خوا سخنانش را به پایان برد و از حا

ی رومی بودند که جرات کردند سييوالهایی را طرح کنند و با این روش نشييان دادند که زادهبیک و قاضييی

ضوع را تا آخر دریافته شت،مو شهایی دا س شید هو بحث را تا پایان دنبال کرده بود و پر اما دریافت  اند. جم
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سه ستین جل شوار برای نخ ضوع د شدن این مو شوارتری که الغ بیک و که برگزیده  شهای د س ی درس و پر

شد، راهی بوده برای قدرت ضی زاده مارح کردند، بیش از آن که با هدف تدریس و تعلیو بوده با نمایی و قا

م بود، ترجیح داد در این میدان ی علو و فضيييل، و از این رو چون تازه وارد و گمناعرض اندام در عرصيييه

 احتیاط کند و زود به این عرصه وارد نشود. 

  

سب می سمرقندی ا شادوش پهلوان کوهزادِ  تاخت. از هنگامی که گروه پهلوانان هرات بهادرخان دو

رار ی گذشته را درگیر استقتوانست با او تنها بماند. هفتهبه سمرقند وارد شده بودند، این نخستین بار که می

داران و پهلوانان پایتخت تیموری ی معرفی کردن شاگردانش به زورخانهای در سمرقند بود، و مشغلهدر خانه

مجالی نگذاشته بود تا با رقیب و حریف اصلی خود دیداری تازه کند و سخنی با هو داشته باشند. به همین 

سم سرای موقتش در  شاگردی را به در  ستاد و از او دعوت کرد تا با دلیل هو وقتی پهلوان کوهزاد  رقند فر

 معالی پذیرفت. هو به شکار بروند، بی

شه سبز و بی سر شتهای  شی و آهوان در د سب همچنان که در پی بزهای وح سمرقند ا های اطراف 

شاگردانش به هرات می شان دور افتادند. بهادر خان همراه با ده تنی از  شاگردان و اطرافیان تاختند، کو کو از 

بود. بخشييی از ماموریت ایشييان مراقبت از جمشييید و قباد بود و به سييالمت رسيياندنشييان به پایتخت آمده 

سفیرانی که از چین  ست در میان  سیار چابک د سیده بود که جنگاوری ب امپراتوری تیموری. همچنین خبر ر

را به همراه داشته  -ی چند تکهنوعی نیزه –به سمرفند گسیل شده بودند، حضور داشته، که سالحی نوظهور 

ی به کار بردنش، الغ بیک و سردارانش را به شگفت آورده بود. این جنگاور و با نمایش سرعت خیره کننده

ای ند. سالحش به نیزهآهنگ نامیده بودچینی، یوان گونگ هوانگ نام داشت، اما در سمرقند او را با نام بانگ

شد و این تکه شده با شد. در شبیه بود که از دو نقاه در میانش تکه تکه  شده با صل  ها با زنجیری به هو مت



327 

 

سالحی ناکارآمد می شکر چغتایی ظاهر  شهور چندتن از پهلوانان ل شی م نمود. اما وقتی بانگ آهنگ در نمای

نان و گرزآوران پیروز شد، ستایش همه را برانگیخت. را یک به یک شکست داد و با همان نیزه بر شمشیرز

سمرقند پذیرفته بود و حاال کوهزاد و گروهی برگزیده  این جنگاور چینی دعوت الغ بیک را برای اقامت در 

از شييياگردانش به همراه چند تن از سيييرداران چغتایی و خراسيييانی در نزدش کاربرد این سيييالح تازه را 

ای نرم کند. چرا که خودش خواست این جنگاور را نیز ببیند و با او دست و پنجهآموختند. بهادر خان میمی

مشهورترین کمندانداز هرات بود و بارها با کمند بر دالورانی شمشیر زن و نیزه باز غلبه کرده بود. اینها همه 

ت آن بود که بهادر نمود. اما واقعیدالیلی بود که همه از آن خبر داشييتند و سييفر او را به سييمرقند معقول می

 کرد.ها آن را پنهان میخان کارهای دیگری هو در این شهر داشت که با این بهانه

وقتی شاگردان دو پهلوان در جریان شکار از ایشان دور افتادند، دو پهلوان مجالی یافتند تا به تنهایی  

ر تازه مرده بود و هردو نوجوانانی با هو سخن بگویند. کوهزاد و بهادر خان سالها پیش، در آن هنگام که تیمو

ماجراجو بودند، با هو در رکاب اسييپهبد رسييتو باوندی خدمت کرده بودند و در واقع زمانی که نزد یکی از 

شاگردی بودند. از همان هنگام انس گرفتند، هوسرداران او آداب عیاری و جوانمردی و فنون رزمی را فرا می

شان جان یکدیگر را نجات دادند، این باکانهود. وقتی چند بار در نبردهای بیو الفتی در میانشان برقرار شده ب

ستی سالها از مجرای نامهالفت به دو شد که در تمام این  هایی که حاجیان و از حج ای چندان محکو تبدیل 

 آوردند، ارتباطشان را با هو حفظ کرده بودند. بردند و میبرگشتگان می

پی اش نهاده بودند، پس از ساعتی دویدن، ماهرانه از برابر تیر جاندوزی که آهویی که آن دو سر در  

کوهزاد از کمان رها کرده بود، جا خالی داد و در میان علفزارها ناپدید شيييد. کوهزاد که تیری دیگر را در 

شييویو هاي برادر، گویی داریو پیر می"ای کرد و گفت: ی کمان نهاده بود، با دیدن خاا رفتن تیرش خندهچله

 "دیدی تیرم چاور خاا رفت؟
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رود. به خصوص وقتی پای بقا ات هرگز به خاا نمیتیرهای اصلی"بهادر خان لبخندی زد و گفت:  

 "و مرس دوستی یا دوستانی در میان باشد.

ستاد و بهادر خان نیز چنین کرد. پس از   شید و ای سبش را ک چیزی در لحنش بود که کوهزاد لگام ا

 "ای، مگر نه؟خبری به همراه آورده "کوهزاد پرسید:لختی سکوت، 

 "آری، خبری نه چندان خوش."بهادر خان آهی کشید و گفت:  

 "از یارانمان است؟ کسی از میانمان رفته؟"کوهزاد گفت:  

سیاری جان "بهادر خان گفت:   ست دیر یا زود ب ست که بعید نی شکلی ا نه، اما گردش روزگار به 

 "دهند.

 "گیری تا خبر بدهیيها جان میروشنتر بگو، هنوز مانند آن قدیو": کوهزاد گفت 

فت:   هادر اخمی کرد و گ ندن می"ب جان ک ها  یان دادن برخی خبر که در م هد... راسيييتش آن  خوا

سر کلو  سته بود به نام مهران، او پ شانی که همراه با غیاث الدین به هرات آمدند، پهلوانی نوخا جوانمردان کا

 ". یادت هست؟ همان که قدی رشید داشت و بوغای راهزن را با دست خالی کشت.اسفندیار بود

 "آهاني اسفندیار، یادم آمد. چاور است؟ زنده است هنوز؟"کوهزاد گفت:  

زنده اسييت و پسييری نژاده دارد. او برایو خبر آورد که حروفیان دسييت اندرکار "بهادر خان گفت:  

 "اند.اهلل خوردند، قد راست نکردهوز زخمی که از قتل فضلانتقام ستاندن از آل تیمور هستند. هن

اندیشييند؟ اند. چه شييده که به انتقام میهر قوم و گروهی در این میانه قربانیانی داده"کوهزاد گفت:  

 "جویی در مرام ما نیست.کینه

ضیه فقط کینه"بهادر خان گفت:   شاهرخ نقشهجویی نیست. خبرهایی آوردهق ی قتل عام اند که امیر 

 "کشد و یساول و قراول به شهرهای گوناگون فرستاده است.حروفیان را می
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شند؟ آن وقت همهحال حروفیان می"کوهزاد گفت:   شاهرخ را بک شاهزادگان خواهند چه کنند؟  ی 

 "تیموری با شدتی بیشتر بیخشان را بر خواهند انداخت.

هادر خان گفت:   تا "ب مه دارند  یل برنا تل  به همین دل به ق مام شييياهزادگان تیموری را همزمان  ت

 "برسانند.

 "شود؟همگان را؟ مگر می "زده گفت:کوهزاد شگفت 

سیل کردهآری، می"بهادرخان گفت:   سی را گ شهری ک اند و همه در انتظار شود. هو اکنون به هر 

 "اشارتی هستند تا به رسو داعیان حسن صباح شاهزادگان تیموری را به خاک اندازند.

ی شيياهزادگان که پلید نیسييتند. تیمور هرچند در نهایت به آرمان ما خیانت اما همه "کوهزاد گفت 

کرد، اما فرزندانش را به آموزگارانی زبده سپرد و در این که ایشان را شاهانی ایران دوست بار بیاورد، به عهد 

 "خود وفا کرد.

شاوندی از خون دل"بهادر خان گفت:   ست. اگر  آری، اما خون خوی ستادان و حکیمان نیرومندتر ا ا

 "ی نوادگانش به خون ما تشنه خواهند شد.شاهرخ کشته شود، الغ بیک و محمد جوکی و بقیه

سید:  شند؟ امیرزاده "کوهزاد پر ست الغ بیک را هو بک ی جوانی چنین نیکوکار و دانش یعنی قرار ا

 "پرور را؟

 "جریان نمایشی پهلوانی به قتل برسد. آری، او نیز قرار است در"بهادر خان گفت:  

 "خواهی بگویی که....؟می"زده به بهادر خان نگریست و گفت: کوهزاد شگفت 

آری، من مامورم هنگام کشتی گرفتن با تو، هنگام هنرنمایی با کمان و کمند او را "بهادر خان گفت:  

 "از میان بردارم.

 "اند؟رد به توافق رسیدهیعنی پیران قوم همه در این مو"کوهزاد گفت:  
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ام. نه، اختالف نظر بسييیار اسييت. از این روسييت که موضييوع را با تو طرح کرده"بهادر خان گفت:  

ستند. برخی دیگر مخالفند و از این رو گروهی که در انجمن ما از حروفیان  شیوخ هنوز مردد ه سیاری از  ب

ب کنند. راسيييتش را بخواهی، من خود نیز از این اند توافق همگان را جلکنند، هنوز نتوانسيييتههواداری می

ماموریت دل خوشيييی ندارم. الغ بیک را چند روز پیش در مراسيييو گشيييایش مدرسيييه دیدم و جوانی و 

 "اش به دلو نشست. شک دارم پس از او شاهی دیگر بیاید که از او بهتر باشد.دالوری

 "گویی چه کنیو؟حال می"کوهزاد گفت:  

شناسو. تو که با ایشان ارتباط داری وقتی شایخ انجمن مغانه را در سمرقند نمیم "بهادر خان گفت: 

بگیر و با هو به نزدشييان برویو و رای بزنیو. من از شيياگردان موالنا نفیس در هرات شيينیدم که او با این کار 

 "مخالف است. شاید اگر بتوانیو با او سخن بگوییو، اثری در سیر حوادث بگذاریو.

 "شوند؟ اگر شاهرخ ایشان را قلع و قمع کند چه؟اما حروفیان چه می"ت: کوهزاد گف 

ساولها و عمله"بهادرخان گفت:   شان کرد، یا حتی ی شان داد، پنهان شت، اما باید پناه ی عذاب را ک

 "کند.ی حاکمان تیموری... این فقط بار دیگر آشوب را بر سر این مردم هوار میکشتار همه

 "جمع باش. هرچه زودتر قراری برای مالقات با موالنا برایت خواهو گرفت.خاطر"کوهزاد گفت:  

 

بهادر خان و کوهزاد، پس از کمی اسييب تاختن، قرار گذاشييتند از هو جدا شييوند و یک به یک نزد 

شکارها پرداخته  شهر اردو زده بودند و به کباب کردن  شان در جایی بیرون  شان بازگردند. گروه شاگردان

ستی بودند. ترجیح شوند تا راز همد شنایی دیرینههر دو پهلوان آن بود که زیاد با هو دیده ن شان از شان و آ

پرده بیرون نیفتد. از این رو از هو جدا شييدند و قرار شييد هریک به شيياگردان بگوید که کوتاه زمانی پس از 
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شت وتعقیب آهو، یکدیگر را گو کرده شان برگ کوهزاد تا دیرگاهی در  اند. آنگاه بهادرخان به اردوی کوچک

 دشتها تاخت و تا در زمانی دیگر به نزد دوستانش بازگردد. 

سید ، در نیافت که   شمند بود، تا وقتی که به اردو نر بهادرخان که به خاطر حرفهایش با کوهزاد اندی

خورد و یاوضاع غیرعادی است. از دور دودِ آتشی که برای بریان کردن شکارها برافروخته بودند، به چشو م

شده شت کباب  شام بهادرخان میباد بوی دالویز گو شاگردان او که ی تیهو و کبک و آهو را به م ساند. اما  ر

کردند، حال و روز همراه شييياگردان پهلوان کوهزاد در اطراف آتش ایسيييتاده بودند و آمدنش را نظاره می

ام، پهلوان بسیار گرسنه"کرد که بگوید:  خوشی نداشتند. بهادرخان با دیدنشان با سرخوشی سالم کرد و آغاز

 "کوهزاد به نزدتان باز نگشت؟ ما از هو...

و در این هنگام متوجه شييد که اتفاج بدی در غیابش رخ داده. پس حرفش را نیمه تمام رها کرد و پرسييید: 

 "چه شده؟"

سته"نمود، گفت: سعید، که اندوهگین می ستاد، د سواران به اینجا آمدند وا سیار  ای از  شتی ب در

شبیه به این می شان همان چینی بود، بانگ آهنگ یا چیزی  شمگین بود و کردند. رهبر سیار خ نامیدندنش. ب

سیار به ما کرد. زبان خودش را نمی شتند که ما چیزی را در اردوی توهین ب فهمیدیو، اما همراهانش اصرار دا

ستخود پنهان کرده شتند و نیافتند و آن ختایی خوا شت و با هو  ایو. گ خورجین ابراهیو را بگردد که نگذا

 "درگیر شدند و ...

شاگردانش بود که در غرور و  ست. این ابراهیو یکی از  بهادرخان ناگهان دریافت اتفاقی برای ابراهیو افتاده ا

سیار و بدنی فربه و سنگین داشت و در کشتی کسی حریفش نبود. حاال که  درشتی شهره بود. زور بازویی ب

شده بود، می این شارهحرفها  ست، و هر وقت ا شاگردانش نی شد، نگاههای ای به نامش میدید که در میان 

سمت خیمه سب پایین پرید و ی کوچکی بر میهمه به  شت که کنار آتش بر پا کرده بودند. بهادر خان از ا گ
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وفته و کبود بود و زد، ابراهیو را در آنجا یافت. صييورتش کبه سييمت چادر رفت. همان طور که حدس می

شده بود، رنگ خورده بود. چهره سپیدش از خونی که از دهانش جاری  ضرب دیدهلباس  سیار آرام ی  اش ب

ی کار تر از آن که آرامش برانگیز باشيييد. بهادرخان با عجله او را معاینه کرد و دسيييتش در میانهبود. آرام

در پیر ابراهیو افتاد که وقتی از هرات خارش اند. به یاد ماخشيييکید. حس کرد آسيييمان را بر سيييرش کوفته

 داد؟شدند، دعایش کرده بود و پسرش را به دست او سپرده بود. حاال جواب او را باید چه میمی

گفت. رو به سعید برخاست و از چادر بیرون آمد. همه به زمین خیره شده بودند و کسی چیزی نمی 

 "ه گذشته است؟برایو درست تعریف کن ببینو چ"کرد و غرید: 

دانستیو خواستیو درگیر شویو. گذاشتیو تا آنها اردو را بگردند. نمیما نمی"سعید تته پته کنان گفت:  

ستند. فقط می ست و مردانِ همراهش مرتب میدنبال چه ه شمگین ا سیار خ گفتند که دیدیو که آن چینی ب

ر نزد ماسييت. آنان همه جا را گشييتند و چیزی اند که آن داند و خبرچینان افشييا کردهچیزی را از او ربوده

داشيييتند، کردند و حرمتی نگه نمینیافتند. تا به خورجین ابراهیو رسيييیدند. چون همه چیز را زیر و رو می

توانند خورجین را ی سييمرقند آمدند میابراهیو اجازه نداد خورجینش را بگشييایند. گفت هر وقت با داروغه

 "ر شد و با هو جنگیدند.بگردند. آن چینی با او درگی

 "چه کسی او را کشت؟ "بهادر خان گفت: 

همان چینی. وقتی به هو پریدند، ما هو به هواداری از او با همراهان چینی "سيييعید لبش را گزید:  

شدند و رو به  ست. فقط وقتی دیدیو همراهانش مغلوب  شته ا شدیو. نفهمیدیو در این میان چه گذ درگیر 

ی مشييهورش را تا کرد و آن را بر کمربند خود بسييت. تازه آن وقت متوجه چینی نیزههزیمت گذاشييتند، آن 

کردیو فقط کتک خورده و خوب شييدیو که ابراهیو بدجوری صييدمه دیده و بر زمین افتاده اسييت. فکر می

 "شود. اما دقایقی بعد جان داد.می
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 "نگفت چرا نگذاشته خورجینش را بگردند؟ "بهادرخان بار دیگر غرید: 

دانو چرا. دعایی را که مادرش نوشيييته بود در خورجینش بود و نگفت. اما من می"سيييعید گفت:  

 "داد به خورجینش دست بزنیو.اصرار داشت کسی بی وضو به آن دست نزند. به ما هو اجازه نمی

ن همین جا بمانید تا پهلوا"ای بر شييياگردان انداخت و زیر لب با تحکو گفت: بهادرخان نگاه خیره 

 "کوهزاد برگردد و آن وقت هرچه او گفت گوش کنید.

 بعد هو به چابکی بر پشت اسبش پرید و به سمت سمرقند تاخت. 

 

سته  سمرقند به د سنگی  سید. آنان وقتی این تک بهادرخان در یک فر ی بانگ آهنگ و همراهانش ر

سرعت ست کردند و به این ترتیب بهادرخان با  س سته سوارِ تندرو را دیدند، قدم  سید. د شان ر شان از به ای

شکیل می شیده بودند. اما معلوم بود که از ردهدوازده مرد ت سهایی ناهمگون پو ستند. شد که لبا سپاهیان ه ی 

اش به ای شييجاع داشييت و چشييمان بادامینمود. اما چهرهمرد چینی در میانشييان کوچک قامت و نحیف می

 مردان چغتایی شبیه بود. 

 "این مرد ختایی همان بانگ آهنگِ مشهور است؟"بر آنها بست و پرسید:  بهادر خان راه را 

آری، هو اوست، "یکی از همراهانش که مردی میانسال بود با دستار زرد و لباس خاک آلود، گفت:  

 "تو کیستی؟

شاگردان من "بهادر خان گفت:   ساعتی پیش با  شما بودید که  ستو. پهلوان هرات،  من بهادر خان ه

 "دید؟درگیر ش

شتند بار و بنه"مرد گفت:   ستاد ما به سرقت برده بودند و نگذا شان را آری، شاگردانت چیزی را از ا

 "بگردیو.
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ی خودش یا با مجوز اجازهی کسييی را هو بیجوانمردان دزد نیسييتند. بار و بنه"بهادر خان غرید:  

 "دانستید.مرقند را میتوان گشت. این مردک از ماچین آمده. شما که قوانین سداروغه نمی

 "رویو تا با داروغه به سروقتشان بیاییو.آری، برای همین هو به شهر می"مرد گفت:  

 "کنو سالو به آنجا برسید. آن جوانی که کشتید، شاگرد من بود...فکر نمی"بهادرخان گفت:  

ا تعجب به دیگران نگاه اند. چون مرد باند ناآگاه بودهمعلوم بود که مردان از این که کسييی را کشييته 

 "ولی ما کسی را نکشتیو."کرد و گفت: 

مرد چینی که انگار از لحن بهادرخان بوی تهدید استشمام کرده بود، به زبان خود چیزی گفت. یکی  

شان به ظاهر زبانش را می دانست. چون با کمی مکث و به زحمت پاسخش را داد. در این بین با دست از ای

کند. مرد کرد و معلوم بود که ادعایش را در مورد کشته شدن شاگردش برای او تکرار می به بهادرخان اشاره

 "چه گفت این مردک؟"چینی با نگاهی خیره او را نگریست و با تندی چیزی گفت. بهادر خان غرید: 

شوی راهت را گوید اگر نمیمی "مخاطبش کمی مکث کرد و گفت: شت او دچار  سرنو خواهی به 

 "برو.بگیر و 

خبری و عذرخواهی اسييت؟ به خدا اگر رفتاری شييایسييته این به جای ابراز بی"بهادرخان نعره زد: 

 "کردم. اما این یاجوش باید که امروز درسی بیاموزد.دیدم در گرفتن انتفام خونِ آن جوان درنگ میمی

ستند. ه سمت مرد چینی تاخت. اما یارانش راه را بر او ب سب به  ستار بهادر خان با ا مان مردی که د

پهلوان، سر خود بگیر و برو، ما "زرد بر سر داشت، و معلوم بود از شاگردانش کتک مفصلی خورده، گفت: 

 "احترامی کنی...گذاریو به استادمان بینمی

ی مرد نواخت. مرد از ضرب آن از پشت زین بهادر پیش تاخت و با دست سنگینش مشتی بر سینه

شد و بر زمین درغ شدند. بهادر خان کنده  سوی بهادر خان هجوم بردند. اما حریفش ن لتید. بقیه همزمان به 
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بی آن که دست به کمان یا تبرزین سنگینش ببرد، دست و بازوی یک به یک را گرفت و با فنون عیاران همه 

مرد  تر شده بودند، وقتی صدای غرشرا از اسب به زمین پرت کرد. مردان که در اثر زمین خوردن خشمگین

چینی را شيينیدند، بر جای خود باز ایسييتادند. مرد چینی از پشييت اسييبش پایین پرید و خااب به بهادرخان 

ستادمان می"چیزی گفت. مردی که مترجمش بود، گفت:  ضر ا شش آمده و حا ست تو خو ضرب د گوید از 

 "است با تو بجنگد.

و در برابر مرد کوچک اندام  ی زین را خالی کردبهادر خان همچنان خشيييمگین بود. او هو خانه

شهای این چوب با  سه تکه را بیرون آورد. بخ ست به کمرش برد و چوب  ست. مرد چینی د چینی کوس ب

شد. این همان سالح مشهوری بود ای نوک تیز ختو میشد و در دو انتهایش به نیزهزنجیری به هو وصل می

 که خودش ابداع کرده بود.

هایی ریز از فوالد برد و کمندش را در مشييت گرفت. کمندش از حلقهبهادر خان نیز دسييت به کمر 

 دانست، در هو بافته بود. ای که تنها خود میآبدیده ساخته شده بود که ماهرترین آهنگر هرات آن را با شیوه

سمتش حمله برد و  جنگجوی چینی بی سد، به چابکی به  شت بهادر خان بتر آن که از قامت بلند و اندام در

ی تیز تبدیل شييد. مرد ای بلند با دو سييرنیزهاش در هو فرو رفت و به نیزهی نیزهیک حرکتش، سييه تکه با

نده پابکی خیره کن با  ندام تنومندش، کو چینی  با وجود ا هادر خان هو  ما ب به پهلوان هراتی حمله کرد. ا ای 

مند پای حریف را به دام اندازد. چابک نبود. پس با مهارت از برابر ضييرباتش جا خالی داد و کوشييید تا با ک

سته بود، به  اما مرد چینی دستش را خواند و در حالی که نزدیک به زمین خو شده بود و در آن حال کوس ب

اش را حمالتش ادامه داد. بهادر خان که دید امکان کمند انداختن به پای او را ندارد، کوشييید تا با کمند نیزه

چرخاند و با هر دو سييرِ نظیر نیزه را در اطراف دسييت خود میمهارتی بیبه چنگ آورد، چون مرد چینی با 

کرد. بهادر خان پیش از این بارها فنون نیزه بازی گوناگون را دیده بود و خود نیز مدتی تیزش به او حمله می
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آنها زیاد از اسيييتادان این فن درس گرفته بود و به عیاران آموزشيييش داده بود. اما روش این مرد چینی با 

 متفاوت بود. 

آشييکار بود که مرد چینی هو از مهارت بهادر خان به شييگفت افتاده اسييت. او که تنها کمندی در  

اش را سييد های نیزهداد، راه ضييربهدسييت داشييت، با پیچ و تابهایی سييریع و ماهرانه که به خود و بدنش می

ی کمند خود اسييیر کند. مرد چینی هو به کرد و یکی دو بار کو مانده بود که دسييت یا پایش را در حلقهمی

ای از بدنش به دام کمند گرفتار شود، در یک چشو به هو زدن دانست اگر نقاهقدر کافی کارکشته بود و می

با فنونی که نزد کمندگیران مشهور بود، دست و بالش بسته خواهد شد. باالخره پس از دقایقی دست و پنجه 

های حریفش گیر زه را به دام کمندش گرفتار کند. کمند بر یکی از سييرنیزهنرم کردن، بهادر خان توانسييت نی

کرد و بهادر خان که زور بازویی فراوان داشت، با یک فشار نزدیک بود نیزه را از دست حریف بیرون بکشد. 

به سييه ی نیزه بار دیگر اش را در همان حال در دسييت چرخاند. بدنهاما مرد چینی ناگهان به هوا پرید و نیزه

ای دیگر را در دست داشت، پیش جست و با تکه تقسیو شد و مرد چینی که به این ترتیب حاال دیگر اسلحه

 ی سختی به آبگاه بهادر خان وارد کرد. کرد، ضربهها را به هو متصل میانتهای تیزی که دو بخش از این تکه

افت کرده بود،  حیرت کرد. با ی مشيييهور مرد چینی دریبهادر خان که نخسيييتین ضيييربه را از نیزه 

ی سييه حرکتی کمند را از نیزه رها کرد و با احتیاطی بیشييتر در برابر او ایسييتاد. حاال مرد چینی انتهاهای نیزه

شده ستهتکه  شت و همان طور که پهلوانان گرزهای زنجیردار را دور د چرخاندند، اش میاش را در دست دا

داد. این بار بهادر خان در حمله پیش قدم شيييد. کمند او چندین بار ها را در اطراف هو تاب میاین تکه

ی مرد چینی فرود آمد. بانگ آهنگ آسا بر چهرهآسای مرد چینی را دفع کرد و با ضربی تازیانههای برجضربه

اش روان شييده بود، خودش را جمع و جور کرد و دریافت که کمندِ بهادرخان نیز سييالحی که خون از گونه

 است. مخوف 
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ضعف یکدیگر را دریافته بودند، با احتیاط دور هو   دو حریف که با این درگیری اولیه نقاط قوت و 

ای دیگر آماده شييدند. مرد چینی این بار در حمله پیشييدسييتی کرد و پس از آن که چرخیدند و برای حمله

اش با حرکت کمند حریف هی بهادر خان را نشييانه رفت و هر بار ضييرباش سييینهچندین بار با دو سييرِ نیزه

شد، اهرمی را بر کناره شار داد و با این کار دو تیغهمنحرف  سالحش ف ی داس مانند از ی دو بخش جانبی 

درون انتهای آزاد آنها بیرون زد. مرد چینی با حرکتی ماهرانه روی زمین غلتید و با این دو تیغه قلب حریف 

انست کمندش را دور بازوی خود محکو کند و مسیر پیشروی را نشانه رفت. بهادر خان در آخرین لحظه تو

اش فرو رفت و زخمی عمیق بر جا نهاد. بهادر خان چند قدم ها در سيييینهها را سيييد کند. اما نوک تیغهتیغه

سینه ست و بار عقب رفت و زخو روی  شت لمس کرد. مرد چینی هو با یک حرکت برخا اش را با نوک انگ

ش شی کمند بهادر خان نیمه کاره ماند. بهادر خان د. این بار حملهدیگر برای حمله آماده  اش با حرکت چرخ

کرد، چرخی زد و وقتی بار دیگر رویاروی حریف قرار گرفت، تبرزین بزرگش را که به سييرعت حرکت می

های آن را در هو شکست. ی مرد چینی فرود آمد و یکی از تکهدر دست داشت. تبرزین او با شدت بر نیزه

ضرب یغهت شد و مرد چینی که انتظار این  شده بود، به هوا پرت  ی داس مانندی که در درون این تکه تعبیه 

دسييت را نداشييت، روی زمین افتاد. این نخسييتین بار بود که بهادر خان بدون کمند و به طور مسييتقیو او را 

 لمس کرده بود و تازه فهمیده بود که حریفش تا چه پایه زورمند است.

هاد  داد، به مرد چینی ر خان با تبرزین افراشيييته و کمندی که همچنان دور بدنش پیچ و تاب میب

ی ابترِ بانگ آهنگ را دفع کرد و کمندش دور مچ دسييت او گره خورد. های نیزههجوم برد. تبرزینش ضييربه

ا در میان دو بهادر خان با حرکتی حریف را روی زمین انداخت، و تبرزینش را باال برد. اما سييوزشييی تند ر

کتفش حس کرد. نیو چرخی زد و دید که همان مرد زردپوشييی که ابتدا با او گالویز شييده بود، با خنجری 

زنند. این ختایی همین ناجوانمردان از پشت خنجر می"خونین پشت سرش ایستاده است. بهادر خان غرید: 
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ست؟ شو بر هو زدنی تبرزینش را فرو "را یادتان داده ا سرِ مرد زردپوش مانند گویی بعد هو در چ د آورد و 

سمتش هجوم آوردند، اما آن دو نیز با لگدی که بر  شگردان مرد چینی به  بر زمین در غلتید. دو تن دیگر از 

شدند و از هوش رفتند. در این میان مرد چینی می شان خورد، نقش زمین  صورت شید کمند را از سینه و  کو

انسييت، دل را به دریا زد و روی زمین پشييتکی زد و از پایین به بهادر دور مچ دسييتش باز کند، اما چون نتو

اش کرده بودند، ی شيياگردان بود که دورهخانِ ایسييتاده حمله کرد. بهادر خان که هنوز حواسييش پیش بقیه

 اش فرو رفته بود.ی مرد چینی، تا دسييته در سييینهی داس مانندِ باقی مانده بر نیزهوقتی به خود آمد که تیغه

ی حریف را دریافت. بعد تمام قدرتش را جمع کرد و بهادر خان با ناباوری حرکت غافلگیرانه و نامردانه

اش را یک بار دیگر تبرزینش را به چرخش در آورد. تبرزین در کاله پوسييتی مرد چینی فرو رفت و جمجمه

سيير و صييدا به زمین افتاد، در حالی  مثل خیار تر به دو نیو کرد. بهادر خان با پیکر عظیمش به زانو افتاد و با

 ی جسد حریفش باقی مانده بود. که تبرزینش در سرِ شکافته شده

 

جمشيييید و قباد، آن روز را به گردش در شيييهر پرداختند. معماری زیبای سيييمرقند و تزییناتی که  

سر ایران زمین به امر تیمور بر دیوارها و بناهای شهر انجام داده بودند، کل شهر را به یک تکه  هنرمندان سرا

ی کشييی کردند، تا آن که به محوطهجواهر تبدیل کرده بود. آن دو تمام صييبح را عصييرگاه قدم زدند و وقت

شوند.  سمی به الغ بیک معرفی  سیدند. جایی که قرار بود تا چند روز دیگر به طور ر سمرقند ر شاه  کاخ پاد

ویشييان که آدمهایی کو حرف و متفکر بودند، کمی سييعید با بهادرخان و اسييتادش به شييکار رفته بود و هرد

شان برای پرگویی شده بود. در این میان، قباد که بیدل کرد، توجهش به هدف به اطراف نگاه میهای او تنگ 

آنجا چه خبر "ای از باغ در برابر دیواری جمع شييده بودند، جلب شييد. پس گفت: جمعیتی که در گوشييه

 "است؟
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شان، دیواری بل شت که تنهدر برابر سنگی قرار دا شکیل میند و  شمار زیادی از مردم ی برجی بلند را ت داد. 

در آنجا جمع شييده بودند. بیشييترشييان شييال کشييمیری به کمر بسييته و قلو و دوات به آن زده بودند و از 

سته ستارهای آرا شتند در میانهشان معلوم بود به طبقهد شمندان تعلق دارند. دو تن دا ی این ی دبیران و دان

بیا برویو ببینیو چه "کردند. جمشيييید ناگهان به پا خاسيييت و گفت: جماعت با حرارت با هو بحث می

 "گویند، گویا بحثی کالمی در جریان باشد.می

کرد، موضوع بحثشان بسیار هر سه تن به سمت این گروه رفتند. بر خالف آنچه که جمشید فکر می 

سیار بلند  شی ب شفتهعلمی بود. مردی که ری شت و آ شت و ابروهای پرپ شمانی و جو گندمی دا اش بر چ

سایه انداخته بود، داشت با لحنی تمسخرآمیز می غیر ممکن است. حتما یک سال وقت "گفت: زیرک و تیز 

 "باز است.برای ترسیو این خاها الزم است. هرکس ادعای دیگری داشته باشد، رمال و حقه

گویی چه می"ندام با سييبیلی تابیده و ریشييی کوتاه بود، گفت:مخاطبش که مردی میانسييال و الغر ا 

خواهی در یک ماه تمام خاوط را ترسيييیو کنو تا نامی؟ مرا؟ یوسيييف حالش را؟ میمردک؟ مرا حقه باز می

  "دهانت بسته شود؟

بفرما، این گوی "مرد ریش بلند با صدایی بلند خااب به مردمی که دورشان جمع شده بودند،گفت:  

ی این جماعت را به میدان، من قبول دارم اگر در یک ماه این خاها را به درسييتی ترسييیو کردی، همه و این

 "شامی شایسته مهمان کنو.

سید:   شد و ر شود برای منِ تازه از راه رسیده هو بگویید خواجگان، می"جمشید وارد بحث آن دو 

 "که دعوایتان بر سر چیست؟

ی کاشانی حرف چون دیدند از اهالی سمرقند نیست و با لهجههر دو به سمت جمشید برگشتند و  

سواد یا تاجری رهگذر طرف شده باشند. در نهایت، همان مردی زند، تردید کردند که مبادا با مسافری بیمی
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بینی، قمر الدینِ سييلجوقی، مهتر دربار آقا جان، این مرد که می"که خود را یوسييف حالش نامیده بود، گفت: 

 "ی را نیست که بگوید تو را به کار دانش و دانشمندان چه کار؟است و یک

شده بود، با حرکت آمرانه ساکت کرد و گفت: مردی که قمر الدین خوانده  ستش او را  موالنا "ی د

شته سخت الیقت بود. ادعای گزاف را هرکس حالش، احترام منزلتت را پیش الغ بیک نگه دا ام وگرنه جوابی 

 "خواهد از یک دانشمند یا هرکس دیگری صادر شده باشد.ال میتواند بفهمد. حامی

 "اما آقایان، من هنوز نفهمیدم دعوا بر سر چیست؟"جمشید گفت: 

تواند تمام خاوط بیسييت کند که میایشييان ادعا می"قمر الدین با همان لحن تمسييخرآمیز گفت: 

 "ه.ی ساعات را بر این دیوار ترسیو کند، آن هو در یک ماوچهارگانه

منظور "سواد است و منظورش را نفهمیده، افزود: بعد هو با این تصور که جمشید آدمی عامی و بی

ی آفتاب در فالن سيياعت از فالن روز بر این دیوار خواهد ای اسييت که خط سييایهاز خاوط سيياعات، نقاه

دانیو که لی که همه میی این خاوط را در ماهی ترسييیو خواهد کرد، در حاگوید همهافتاد. موالنا حالش می

سال دگرگون می شید در ماههای مختلف  شیده ارتفاع خور ساعتی که برای امروز ک شود و بنابراین خاوط 

شود، سه ماه دیگر کاربرد ندارد. اگر بخواهد به راستی خاوط ساعت را بر این دیوار سنگی ترسیو کند، می

شد، به ازای دوا ساعت دوازده خط بک سال، و برای اندازهباید به ازای هر  گیری جای آفتاب بر این زده ماهِ 

 "دیوار باید عینِ دوازده ماه را هو صبر کند و به کار ترسیو مشغول باش. هیچ راه دیگری هو ندارد.

توان یک ماهه هو اسييتخراش نه خیر، ارتفاع آفتاب در کل سييال را می"موالنا یوسييف حالش گفت: 

 "کرد.ی این خاوط را ترسیو کرد و همه

کنی؟ پس ارتفاع خورشید در روزهای ماههای دیگر را چاور محاسبه می"قمر الدین با طعنه گفت: 

 "با جفر و رمل؟
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 "کنو.نه خیر، آن کار شماست، من با محاسبه چنین می"موالنا حالش گفت: 

سارالب "قمر الدین گفت:  ست که همان ا شما منجمان ا ست؟ یا کار  فالگیران جفرو رمل کار من ا

 "گیرید؟را به دست می

دوسييتان، آرام باشييید. من مسييافری غریب هسييتو و تازه به  "جمشييید باز پا در میانی کرد و گفت:

شما را دیدهسمرقند آمده شت که پیش از این دیوارِ  شاربه را نباید دا ی آفتاب را ام یا اندازهام. از این رو این 

ببینو، خواجه قمر الدین، من درست شنیدم که این جمع را به مهمانی  ام.در هر ساعت بر رویش اندازه گرفته

 "شام دعوت کردید؟ اگر که موالنا بتواند در یک ماه خاوط ساعت را رسو کند؟

کنو، اگر بتواند چنین کند به همه شييامی دلچسييب بله، باز هو تکرار می"قمر الدین خندید و گفت: 

 "تواند، چون این کار اصوال ناممکن است.گر هو نمیتواند، هیچ کس دیخواهو داد. اما نمی

شید لبخندی زد و گفت: شام خواجه، اگر من در یک روز به وعده "جم ی موالنا عمل کنو، باز هو 

 "را خواهید داد؟

موالنا و قمر الدین هردو با تعجب به جمشید نگاه کردند. قمر الدین ابروهای کلفتش را باال انداخت 

فت:  ی"و گ مای عای گزاف میبفر ید، هرکس در مید، وقتی اد ید و چیزی رویش میکن گذارد. آخر مگر آ

 "توان ارتفاع آفتاب را در کل سال بر حسب یک روز پیشگویی کرد؟می

 "شود.البته، به سادگی می"جمشید گفت: 

 "کنو چنین کاری ممکن باشد.اما آقای عزیز، من هو فکر نمی"موالنا حالش گفت: 

تردید با یاری علو مثلثات امکان چنین کاری هست. بگذارید یک روز بگذرد، تا بی"جمشید گفت: 

  "فردا صبر کنید تا اگر هوا ابری نشد، ادعای خود را اثبات کنو.
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ی زیادی در اطراف دیوار بزرس گرد آمده بودند. فردای آن روز، بعد از نماز مغرب و عشييياء، عده 

شانی شفته و پی ستاری آ شید با د شهجم شده از ای عرج کرده، در گو سیاه  ای ال به الی انبوهی از کاغذهای 

گفت. قباد محاسبات نشسته بود و هر از چندگاهی با صدای بلند به قباد که کنار دیوار ایستاده بود، چیزی می

سیو می سرگرم کار خود بود، روی دیوار خاوطی را تر ن کرد. مردمی که کو کو در آهو که به همان اندازه 

صلهشدند، از ترس این که مزاحو دو غریبهاطراف جمع می شوند، در فا شانی ن شان روی زمین ی کا ای از ای

ی رومی کردند. نیو ساعتی به غروب خورشید مانده بود که قاضی زادهنشسته بودند و کارهایشان را نگاه می

از دور چشيمش به موالنا حالش با خدم و حشيو خود از راه رسيید و به جمعیت کنار دیوار پیوسيت. وقتی 

آمد، از اسييب پایین پرید و به سييوی او رفت. موالنا حالش ای که از سيين و سييالش بر نمیخورد، با چابکی

 "درود بر وزیر دانای سمرقند."گفت: 

شنیده"زاده گفت: قاضی  شایعه که  ام درود بر موالنا حالش، دوست خوب و یار غار. بگو ببینو، این 

سوده نبودهاز ظهرگاه که خبرش را برایو آوردند دقیقه حقیقت دارد؟ سه و دیوانخانه ای آ ام، اما مگر کار مدر

 "گذاشت سری به اینجا بزنو.می

ساعات کل "موالنا گفت:   ست در یک روز خاوط  ست. گفته ا ستی چنین ادعایی کرده ا آری، به را

ست. شانی ا شید. نامش جمشید کا کنو او را تازه دیروز دیدم. من که فکر نمی سال را بر این دیوار خواهد ک

ی این کار برآید، هرچند از حرکاتش معلوم است به کار با شاقول و نقاله و ارتفاع سنج آفتاب خوب از عهده

 "وارد است. شما پیش از این او را دیده بودید؟

مردی است که در ترین ام. باهوشآری، خیلی وقت است که او را دیده"زاده خندید و گفت: قاضی 

ام. حتی از امیرِ بزرس الغ بیک هو هوشمندتر است. با این وجود گویا کمی پرادعا باشد. عمر خویش شناخته
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او را برای معرفی به امیر به سمرقند دعوت کرده بودم. امیدوارم کاری نکند که هنوز نیامده به اعتبارش لامه 

 "بخورد.

صدای بلند به   شید با  سه "قباد گفت: در این لحظه جم ساعت دوازده اول فروردین  از خاالرأس 

  "درجه به خاور برو و عالمت بزن. این ساعت دوازده اسپندماه است.

ی مورد نظر را یافت و با گچ روی دیوار عالمتی زد و روی آن عدد دوازده را نوشت قباد با چیره دستی نقاه

 کرد، جدا کرد.  و با خای آن را از دوازده دیگری که کنارش یادداشت

ست و کاغذهایش را جمع و جور کرد و   شید و از جای خود برخا سودگی ک سر آ شید آهی از  جم

  "خوب، والسالم، شد تمام. یک ربعی هو از زمان موعود زودتر کارمان تمام شدي"گفت:

کشييیده  قباد هو ریگی به دسييت گرفت و شييمار زیادی از نقاط و خاوط را که به عنوان راهنما روی دیوار

توانسيييتند ببینند که خاوطی روی دیوار باقی مانده که در دوازده بود، پاک کرد. با پاک شيييدن آنها همه می

 "ستون مشخب شده است.

ی دیگر خیابان نمودار شد و راست به خواجه قمر الدین به همراه گروهی دیگر از یارانش از گوشه 

ضی زاده و موالنا حالش رفت و به احترام  شی کرد و سمت قا شد و کرن سب پیاده  وزیر مقتدر الغ بیک از ا

 "اند؟جناب وزیر هو برای دیدن نادرستی ادعاهای این غریبه به اینجا قدم رنجه کرده "گفت:

دانان بینو که گروهی از ریاضييیخواجه، زبان نگهدار و زود قضيياوت نکن. می"زاده گفت: قاضييی 

سه را به همراه آورده ساب کن ببین برای  ای. بگذار آنهامدر شخیب دهند. آنگاه ح ستی این خاوط را ت در

 "مهمان کردن این جماعت چند گاو را باید سر ببری.

به راستی اگر این مرد کاشانی ادعایش را اثبات "خواجه نگاهی به انبوه جمعیت حاضر کرد و گفت:  

 "مغان سغدی منقرض نشده است.ی آن که هنوز نسل جادوگران و کند حاضرم ده گاو سر ببرم، به شکرانه
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 "این یک از ری آمده است، نه بخارا. "موالنا حالش گفت: 

جمشييید تازه در این هنگام کار جمع کردن وسييایل خود را به انجام رسييانده بود و چشييمش به  

خواجه، "ای کرد و گفت: زاده و جماعت افتاده بود. پس با قباد به نزد ایشييان رفت و شييادمانه خندهقاضييی

 "گمان کنو شمار مهمانانت از دیروز بیشتر شده باشد.

 "ای؟یعنی تو در همین یک روز تمام خاوط سال را ترسیو کرده"خواجه گفت:  

دانی در میانتان باشد آری، بفرمایید خود بنگرید. اگر ریاضی"ای کرد و گفت: جمشید به دیوار اشاره 

صحت ادعای مرا ثابت کند. وگرنه ب ست  سایهخواهد توان سر بزنید و  سال آینده هر روز به اینجا  ی اید تا 

آفتاب را بر سييير یکی از خاوطی که معین الدین ترسيييیو کرده ببینید. هرچند گمان نکنو مردم تا آن هنگام 

 "برای گرفتن سورِ خویش صبر کنند.

نزدیک شدند در همین حین، گروهی از اهل مدرسه و دانشمندان که در محل حاضر بودند به دیوار  

گیری فواصيييل و زوایای بینشيييان پرداختند. بدان امید که در مورد روش کار ی خاوط و اندازهو به معاینه

 "جمشید چیزی دستگیرشان شود.

استاد غیاث الدین، نه ما و نه خواجه را صبرِ ماندن تا سالی دیگر نیست. برایمان  "قاضی زاده گفت: 

ای. اگر مرا قانع کنی به گمانو خواجه قمر الدین قضاوتو محاسبه کردهبگو چگونه خاوط سالی را به روزی 

 "را بپذیرد و دادن سور را بر عهده بگیرد.

شید لبخندی زد و گفت:   سری فرود آورد. جم سیار خوب، "خواجه به عالمت پذیرش و احترام  ب

میوس و پیش از او ماجرا آن اسيت که چرخش خورشيید در آسيمان سيرعتی ثابت دارد. یعنی چنان که بال

سمان و زاویه شید در گنبد آ سرعت گردش خور شان داده بودند،  شماران کلدانی ن ی میل آن نیز در ستاره 

  "ماههای مختلف سال بسته به طول جغرافیایی ثابت است.
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 "ی افالک بگیریو.با این فرض که زمین کروی باشد و خورشید را مرکز دایره"موالنا حالش گفت:  

ش  ست و من هو "ادمانه گفت: جمشید  ست. چنان که بیرونی گفته ا دقیقا، و همین کار هو درست ا

 "ام.پذیرفته

با این وجود، هر شيهر را طولی و عرضيی اسيت که با جای شيهرهای دیگر در "گفت: قاضيی زاده 

سيياعت به کار  یتوان برای محاسييبهی میل را به تنهایی نمیی گنبد آسييمان فرج دارد. از این رو زاویهمیانه

 "برد، مگر آن که جای دقیق محل شهر را نسبت به محور گردش گنبد افالک بدانیو.

دقیقا درست است، و من جای دقیق سمرقند را "جمشید که از این بحث سر شوج آمده بود، گفت:  

 "دانو.می

 "چگونه؟"قاضی زاده گفت:  

ی دماوند را به آیین لدین شييهر ری و قلهاسييتاد غیاث ا"ای کرد و او گفت: جمشييید به قباد اشيياره 

ی میل را در کاشان نسبت به ری سنجیده است و زوایای میل خورشید نیاکان ما مرجع گرفته است و زاویه

ست. دیروز، بعد از این که  سبه کرده ا شاپیش محا ستخراش زیج پی شان برای ا ساعات گوناگون را در کا در 

ی میل خورشید را در دگی با ستونی چوبی که در زمین فرو کرد، زاویهبندی با خواجه انجام شد، به ساشرط

 "این روز از سال نسبت به کاشان محاسبه کرد.

سرش را تکان داد و گفت:   ضی زاده  سمرقند بر زمین را از روی "قا شد، یعنی محل  فهمیدم چه 

 "ای؟هی میل آفتاب محاسبه کرداش با کاشان و آن را از نیز از روی زاویهفاصله

ی کاشان و ری تصحیح کردم. چرا که کاشان و ری دقیقا، آن را هو با کمک فاصله"جمشید گفت:  

سمرقند مثلثی می شان و  صل معلوم، که در مورد دو تای شان به عنوان –سازند با فوا ری به عنوان مرجع و کا
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ی مثلثاتی ماند یک محاسييبههای کافی را در دسييت داریو. به این ترتیب فقط میداده -بنای اسييتخراش زیجم

 "ساده که ارتفاع خورشید را نسبت به این نقاه برگردانیو و آن را بر ارتفاع دیوار پیاده کنیو.

ضی  شید و گفت: قا شید را در آغوش ک ستی"زاده به هیجان آمد و جم سرم، تو به را ای، این نابغه پ

 "کار شاهکاری عجیب بود.

ی ارتفاع آفتاب در توانست حتی با محاسبهام میتازه دایی "قباد که نیشش تا بناگوش باز بود، گفت: 

یافت و بنابر احتیاط یک سييياعتِ معلوم هو تمام این خاوط را ترسيييیو کند، اما احتمال خاا در آن راه می

 "چنین نکردي

ضیخواجه قمر الدین ک  شویق قا شید و ت شادمانی جم سر مرتب ه  ستارش را بر  زاده را دیده بود، د

نماید که این مرد غریبه به راستی شاهکاری واهلل من که از قضیه سر در نیاوردم. فقط چنین می"کرد و گفت: 

 "زده باشد.

وم اسييت من نیز تنها به طور ناقب فهمیدم که چه کرده. اما به هر صييورت معل"موالنا حالش گفت:

 "اید.که شما شام را باخته

شادمانی در مورد   ست که با  شید را نگری ضی زاده و جم شک و تردید قا خواجه قمر الدین کمی با 

سبه ساس یک دقیقه و یک ثانیه حرف میسایر امکانات برای محا ساعات بر ا ستش را به ی  زدند، و بعد د

کنیو. وگرنه دادنِ سور به این همه آدم لافی ندارد. آموختو موالنا، بیا آشتی "سمت موالنا دراز کرد و گفت: 

 "که دیگر با دانشمندان نباید در افتادي

در این هنگام، صييدای تاخت اسييبی به گوش رسييید و سييعید و دو تن از یارانش، که سيير و رویی گردآلود 

مردم را کنار زدند و خود  داشتند، سراسیمه به خیابان وارد شدند، و با دیدن جمشید از اسب پایین جهیدند و

سعید و ظاهر ژولیده شید پس از دیدن  ساندند. جم ضی زاده اجازهرا به او ر شد. پس از قا ی اش دل نگران 
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شنیدن آن  شید با  شش گفت و جم سعید چیزی را بیخ گو شیدند.  ست و او را به کناری ک صی خوا مرخ

 ابروهایش را در هو کشید.

 

شای ک  شید و قباد در باغ دلگ سایهجم شتند با جدیت اخ الغ بیک زیر  سته بودند و دا ش ی درختی ن

گفت. اما زدند. سعید نیز در کنارشان با احترام ایستاده بود و هر از چند گاهی چیزی میتمام با هو حرف می

کسی "شد. قباد گفت: غو کشته شدن استادش چنان گران بود که از پرحرفی سابقش نشانی در او دیده نمی

دانسته نشانِ امپراتور برای افسران چینی چقدر اهمیت دارد و آن را قضیه بوده است، کسی که می پشت این

  "دزدیده.

اما آخر چرا باید کسی چنین کند؟ مرد چینی دست باال چند روز دیگر با بهادر خان "جمشید گفت:  

 "شدند.ین دو باالخره با هو روبرو میکرد، نیازی به این همه توطئه در کار نبود. ادر برابر الغ بیک مبارزه می

پهلوان کوهزاد اعتقاد داشييت که این ماجرا در اصييل برای از میان برداشييتن او طراحی "قباد گفت:  

شييده بوده. پیش از این یک بار او و این پهلوان چینی با هو دسييت و پنجه نرم کرده بودند و کوهزاد بر مرد 

شده بود. از این رو اگر ای شتر دست به ن دو با هو درگیر میچینی چیره  شدند، مرد چینی با کینه و نفرتی بی

کشت. در نهایت هو زد و احتماال در شرایای که شاگردان مسلحش همراهش بودند، کوهزاد را میحمله می

 برد.آن نشان را در خورجین قاطری پیدا کردند که ابزار شکار کوهزاد را به شکارگاه می

تردید مهتر زورخانه در خورجین پهلوان گذاشييته بوده. آن را بی"و گفت:  سييعید به سييخن در آمد 

شد و گفت که برای اعتراف گناهش به نزد  شفته  سیار برآ شده، ب شته  سید که بهادر خان ک چون وقتی خبر ر

رود تا حاللیت بالبد. اما همین امروز صبح جسدش را یافتند که در بیرون شهر دارش شیخ محمد پارسا می
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دانند که به احتمال زیاد خودش بوده که نشان بودند و وانمود کرده بودند خودکشی کرده است. همه می زده

 "اند.را در خورجین پهلوان گذاشته و بعد هو از ترس این که شخبِ پشت پرده را لو بدهد، او را کشته

 "جهت کشته شده؟یعنی بهادرخان بیخود و بی"جمشید گفت:  

صادفا بهادرخان زودتر به اردو ر فکر میاین طو"قباد گفت:  صلی بوده. ت کنو. پهلوان کوهزاد هدف ا

شاگردانش از گردد و درگیری بین او و بانگ آهنگ رخ میبر می ضمن معلوم بود که مرد چینی و  دهد. در 

شاگردان این دو تمایزی قایل نبودند. هرکس شتند و بین  ستند خبر ندا سمرقند ه که  این که دو پهلوان در 

شاگردانش  شکارگاه آمده.  شان را کوهزاد دزدیده و او هو به دنبالش به  شان را دزدیده، به او خبر داده که ن ن

شان امپراتور چین میهو می شدن ن سئول گو  شارهگفتند که پهلوان کوهزاد را م سته و ا ای به بهادر خان دان

 "نکرده است.

شید گفت:   ست که بتو"جم سی ا شهاما آخر چرا؟ چه ک ای بریزد و بخواهد ی ماهرانهاند چنین نق

 "پهلوان دربار الغ بیک را از پا در آورد؟

شاید همه چیز به وظیفه"قباد گفت:   ستو.  ستنش ه شتاج دان سیارم ست که من هو ب ی این چیزی ا

 "ی آنها مربوط باشد...محول شده بر عهده

نیمه کاره رها کرد. جمشید سرش را به اش زد و حرفش را قباد با گفتن این حرف چشمکی به دایی 

شانه سخن را رها کردند. نمیی آن که منظورش را فهمیده تکان داد. هر دو دنبالهن ضور ی  ستند در ح خوا

 "ی قتل شاهزادگان تیموری حرفی بزنند.سعید در مورد توطئه

 

سالخورده  صدالغ بیک با خشو به مرد  شد و با  ستاده بود خیره  سید: ای که جلویش ای ایی خشن پر

 "چه گفتی؟ آنچه را که گفتی تکرار کن."
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سید عاشق نام داشت و از صوفیان نامدار سمرقند بود، با خونسردی به امیر نگریست و   پیرمرد که 

شوید و خلعت خود باز پس گیرید که مرا خلوت "گفت:  شمگین ن ست، امیر. خ حقیقتی بود که بر زبانو ج

 "خانقاهو بسنده است.

شمانالغ بی  شد و باچ سوب میک بر تختش نیو خیز  شت مح شد، مانند اش که در میان ترکان در

سته شو چنان میشاهینی او را پایید. د شده بود. مرد ی تختش را از خ سپید  شتانش  شرد که بندهای انگ ف

سال دیگری که جبه شهمیان سینه گو ست به  شت و د ستاده بود، ای گرانبهای فقیهان را بر تن دا ز دیدن ای ای

 رسید. خشو او بر خود لرزید، اما سید عاشق به نظر هراسان نمی

ست جواب مهربانی"الغ بیک گفت:   شی پیرمرد، این ا هایی که به تو کردم؟ به یاد نداری که ژنده پو

گشيييتی؟ بد کردم که خلعت و خدم و حشيييو ها دنبال خوراک میچیز و بدبخت بودی و در میان مزبلهبی

 "ی محتسبی برکشیدمت؟م و به مرتبهبرایت فرستاد

در مهربانی و مردم داری امیر که شکی وجود ندارد و آنچه من گفتو در این باب "سید عاشق گفت:  

 "نبود. در این مورد که امیر دنیا را آباد کرده است شکی وجود ندارد.

 "پس چه بود این که االن از دهانت در آمد؟ نمک به حرام؟"الغ بیک غرید:  

شق گفت:   شما دین محمدی را نابود کردید و دیگر کار کردن در دیوان و "سید عا عرض کردم که 

ی جبه گویند دین به دنیا فروختو و فریفتهدستگاه شما مرا به صالح نیست، که فردای قیامت حسابرسان می

 "و خلعت شدم و صوف درویشانه به طمع ترک کردم.

 "نین نکردی؟مگر چ"الغ بیک زهرخندی زد و گفت:  
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خیر، چنین نکردم. آنچه کردم به سييودای خدمت به خدا و دین خدا و "سييید عاشييق محکو گفت:  

ستانید و اجازت دهید تا به  ستدعا دارم خلعت باز ست، ا شده ا خلق خدا بود و چون اکنون امکان آن منتفی 

 "ی خویش بازگردم.همان صوف و مزبله

 "دانی؟که این امکان را منتفی میهان، و چیست دلیل آن "الغ بیک گفت:  

کنند که آنچه را ناخوشييایندشييان بود بار دیگر امیر مرا وادار می "سييید عاشييق آهی کشييید و گفت: 

ای بر اند و آواز چنگ و رباب و بانگ نوشييانوش از هر خانهتکرار کنو. مردمان به فسييق و فجور خو کرده

 "ماند تا در رفع فتنه در دین بکوشد؟اری میخیزد و در این حال و هوا محتسب را چه اقتدمی

 "آهای حاجب...."الغ بیک غرید: 

ستاد. الغ بیک گفت:   شت پیش آمد و منتظر ای سی زربفت بر تن دا شت اندام و جوانی که لبا مرد در

ستان و با پس گردنی تا " شمین و کاه و کمرش ب ستار ابری شناس را از تنش بکن و د خلعت این پیرمرد قدرن

 "اش بخزد.اش کن تا لخت و برهنه به همان کنج بدبختیر قصر بدرقهدم د

سید عاشق انداخت که پیرمردی سخت محترم و روحانی بود و دلش نیامد چنین   حاجب نگاهی به 

اش را بر کند و به او بسپارد. بعد، کند. پس به او نزدیک شد و صبر کرد تا پیرمرد دستار و کاله و کمر و جبه

ی سييید عاشييق باقی مانده بود، پشييت گردنش را با مالیمتی ها لنگی سييپید بر تن نحیف و تکیدهوقتی که تن

سید  سمت در کاخ هدایت کرد. الغ بیک که گویی خودش هو در ته دل از تحقیر  شکار گرفت و او را به  آ

سانگیرانه اعتراضی نکرد و تنها با چشمانی که از عصبانیت تنگ شده بود،  عاشق راضی نبود، به این رفتار آ

 بیرون رفتن پیرمرد از کاخش را نظاره کرد.
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وقتی سید عاشق از تاالر خارش شد، چشمان الغ بیک به سمت مرد جبه پوش دیگر افتاد که همچنان  

ستاده بود. الغ بیک خااب به او گفت:  سان بر جای خود ای سام الدین؟ آیا توهو تو چه فکر می"تر کنی؟ ح

 "ام؟حمدی را نابود کردهکنی من شریعت مفکر می

سمرقند بود، با احترام گفت:   شنام  شت و از فقیهان خو شعانی نام دا شع سام الدین  نه، "مرد که ح

  "اندیشو.امیر، چنین نمی

کردم. چرا که اندیشی. وگرنه مال و اموالت را مصادره میخوب است که چنین نمی "الغ بیک گفت: 

ای. بسييیار خوب، تو را فظ شييریعت اسييت که این اموال را اندوختهدر همین حال و هوا و با مسييئولیت ح

 "منصب قضا بخشیدیو. برخیز و برو و خود را دیوان عدالت معرفی کن و دفتر و منشی تحویل بگیر.

حسام الدین عجوالنه تعظیمی کرد و زیر لب من من کنان از امیر تشکر کرد و هماناور عقب عقب  

که رنگ و رویش سرخ شده بود و معلوم بود این منصب تازه را چندان خوش  از تاالر خارش شد، در حالی

 دارد. نمی

 

ی رومی برخورد شد، در باغ قصر با قاضی زادهحسام الدین هنگامی که از در قصر حکومتی خارش  

 رفتند. قاضيييی زاده با دیدن حسيييام الدینکرد که به اتفاج جمشيييید و قباد به سيييمت تاالر بارعام پیش می

 "بینو؟ات میدرود بر شیخ شعشعانی عزیز، چگونه است حالت؟ آشفته "سرخوشانه بر او درود فرستاد:

شت:  شدم، نام نیکو  "حسام الدین با دیدن قاضی زاده بنای درد و دل کردن گذا ای خواجه، بیچاره 

 "بر باد رفت.

 "چرا؟ مگر چه شده؟ "قاضی زاده متعجب پرسید: 
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ی قاضييی سييمرقند اکنون در نزد الغ بیک شييرفیاب بودم و مرا به مرتبههو "حسييام الدین گفت:  

 "برکشید.

 "گویو، اینکه خبر خوبی است.تبریک می "قاضی زاده خندید و گفت: 

سام الدین گفت:  شد آری، ولی من که  "ح شته با سی که درد دین ندا ست بردار خواجه. برای ک د

د. در شييهری که خمر شييرب را نتوان به تازیانه عقوبت کرد و زیبام را نمیعمری را به تدریس فقه گذرانده

 "رندان و لولیانش آزادانه در شهر بگردند، منصب قضاوت جز ننگ و بدنامی نیست.

مردمان اما قاضييیان نرمخو و آسييانگیر را  "قاضييی زاده ابروهای پرپشييتش را باال انداخت و گفت: 

ست ست می دارند تا آنان که مانند کارگزارانتر میدو صه بر خلق تنگ شاهرخ میرزا مو را از ما شند و عر ک

 "کنند.می

سام الدین گفت:  سقی  "ح صه را بر مردم تنگ کند تا گناه و ف ست دیگر. باید عر ضی این ا کار قا

ضا چه می شد دیگر از منصب ق سته با ماند؟ الغ بیک را هو که بروز نکند. اگر دست ما برای اجرای حدود ب

شن می سی، ج ست میشنا شند هو ابایی و آواز و رقب را دو شراب بنو دارد و از این که در دربار خودش 

ای بر آن مترتب نیست. ستاند که در قوانین شرع سابقهندارد. از همه بدتر، از صنعتگران هو مالیات تمغا می

 "توان کرد؟ی مغول چه میبا این امیرزاده

 "گیرد؟تمغا؟ الغ بیک تمغا می"قباد خود را به بحث وارد کرد و پرسید:  

آری، این همان مالیاتی اسييت که مغوالن بر صيينعتگران وضييع کردند و  "قاضييی زاده توضييیح داد: 

سابقه شاهرخ میرزا به همین همواره مورد مخالفت فقها بود، چون  شت.  شرع وجود ندا ای در آن مورد در 

ار کرده است. اما شیخ، از حق نگذریو، این مالیات آنقدر دلیل آن را لغو کرد. اما الغ بیک بار دیگر آن را برقر

  "اندک است که امروز کسی از آن ناراضی نیست.
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سام الدین گفت:   سر حد و حدود قوانین "ح ست. بحث بر  ضایتی نی ضایت و نار سر ر بحث بر 

 "است.

انی به پس این شایعه راست است که شیخ شعش "گفت:در این میان صدایی زنانه برخاست که می 

 "خواهد؟بیند و نمیراستی چیزی جز اجرای حدود را نمی

اش در نزدیکی شان ایستاده هر سه تن بر گشتند و زنی بسیار زیبارو را دیدند که به همراه دو ندیمه 

صحبت بوده سیار مجلل بود. همه چنان گرم  شده و ب سی زردوزی  شده بودند. زن لبا اند که متوجه آمدنش ن

هایش که او نیز دختری زیبا از مردم روم بود، چتری از پر طاووس را بر سرش یکی از ندیمهبر تن داشت و 

شود. زن و ندیمه سو گرفته بود تا از تابش آفتاب رنجه ن شان را به ر شتند و موهای سر ندا هایش حجاب بر 

 درباریان چینی آراسته بودند. 

ند. آری، این شایعه راست است و من جز به خاتون بزرس به سالمت باش "شیخ شعشعانی به سردی گفت: 

 "اندیشو.این امر به چیزی دیگر نمی

شنیده"ی ملیحی کرد و گفت: زن خنده  سد. چون  سمرقند بر ام که تازه از پس خداوند به داد اهل 

 "موردش خالص شده بودند.های بیشر سید عاشق و سختگیری

سام الدین گفت:  شان را دی "ح شریعت خاتون بزرس اگر ای صی از  شان کند که خال د، خاطرجمع

 "االهی ممکن نیست.

 بعد هو کرنشی کرد و بدرودی سرد گفت و با اخو و تخو بسیار از این گروه دور شد. 

شیفته  شید که  سهجم شایش مدر شن گ سو ج شده بود، به یاد آورد که او را در مرا ی ی زیبایی زن 

کرد، وقتی متوجهِ نگاههای دور شدن شیخ شعشعانی را نگاه می سمرقند دیده بوده. قاضی زاده که همراه بقیه
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مردم سمرقند  "اش بازگشت و گفت:ی شاد و خندان همیشگیجمشید به بانو شد، بار دیگر به همان روحیه

 "توانند باشند. این شیخ را  با آن سید تفاوتهاست.اما آسوده می

وزیر اعظو "ود متوجه جمشید و قباد شد و گفت: ی خی کوتاهی کرد و بعد او نیز به نوبهزن خنده 

 "کنند؟ما را به مهمانان شوهرم معرفی نمی

کنو. این موالنا غیاث الدین جمشييید کاشييانی اسييت. با کمال افتخار چنین می "قاضييی زاده گفت:  

اد کاشانی ی ما در ریاضیات و نجوم و هندسه و علوم عقلی. و این یک استاد معین الدین قباستاد مسلو همه

 "است، که او نیز در همین علوم سرآمد اقران است.

شید و قباد کرد و گفت:  سن نگار خنیقه  "بعد هو رو به جم صحبتی با خاتون بزرس، ح افتخار هو 

 "خانو را داریو. دختر خلیل سلاانِ دالور و همسرِ محبوب امیر الغ بیک.

ی کاشيييان خاه "رانداز کرد و گفت:حسييين نگار با چشيييمان تیز و زیرکش جمشيييید و قباد را و 

ای در شييهر گویند بیگانهام، موالنا غیاث الدین، اهل حرم میتان را زیاد شيينیدهنماید. آوازهدانشييمندپرور می

دهد. آیا به راستی خاوط رخامِ یک سال را در یک ی منجمان را به روزی انجام میپیدا شده که کار یکساله

 "اید؟روز کشیده

 "تواند چنین کند.آری بانو، اما این کاری گران نیست، که هرکس هندسه بداند می "گفت:جمشید  

باور نکنید بانوی من، هندسييه را من نیز  "ی جمشييید را گرفت و گفت:قاضييی زاده دوسييتانه شييانه 

آن نیز  توانو. در کار موالنا چیزی بیش از دانش هندسيييه وجود دارد ودانو و آن را که او کرد نمیاندکی می

 "نبوغ است.

 جمشید از تعریفی که شنید، شرمزده شد و زیر لب چیزهایی فروتنانه زمزمه کرد.  
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اسييتاد معین الدین، تو بگو، آیا شيياهکاری که چند روز پیش  "قاضييی زاده رو به قباد کرد و گفت: 

 "دیدیو، جز محصول نبوغی درخشان بود؟

 -که آن را مدیون اقامتش در دربار اسيييکندر سيييلاان بود، –معین الدین با ادب و رفتاری درباری  

نگرد. خواجه به سالمت باشد، من شاگرد دایی خود هستو و شاگرد جز در استاد با نظر شیفتگی نمی "گفت:

 "آید و با نبوغ آغشته است.خام بر نمی دانو که روش موالنا از دانشبا این وجود، به قاع می

قباد را  -که از دید قاضييی زاده و جمشييید هو دور نماند، –حسيين نگار خانو با نگاهی عالقه مند  

شاگرد برازنده"نگریست و گفت: شما بهرهای دارید. آیا موالنا غیاث الدین، چه  مند او نیز از نبوغ خانوادگی 

 "است؟

اش کرده بود، به سييختی گفت: زدهجمشييید که در کل مردی کمرو بود و سييیر بحث هو خجلت

 "آری، چنین است بانوی من."

 "روید؟برای شرفیابی نزد امیر می "حسن نگار خانو پرسید:

نابغه را به حضييور امیر معرفی کنو و آری، هنوز فرصييتی پیش نیامده تا این دو "قاضييی زاده گفت:  

 "امروز را برای این کار مناسب دیدم.

امیدوارم که در جلب نظر امیر کامیاب باشيييید. او از مردان تیزهوش و  "حسييين نگار خانو گفت: 

شش می شش نبوغ خو شنوید که این درخ ستقبال خواهد کرد. فقط این را از من ب شما ا آید و مامئنو که از 

 "ایند بسیاری از اهل درگاه نخواهد بود.استقبال خوش

سید:  شد و پر شنیدن این حرف براج  شنتر بیان  "قباد با  ست که خاتون بزرس بخواهد رو چیزی ه

 "کند؟
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آری، در میان منجمان درباری و سردمدارانشان این نگرانی هست که ورود  "حسن نگار خانو گفت: 

شان را تخته کند.  دارند موالنا غیاث الدین از این رو کسانی هستند که بد نمیاین دو اخترشناس کاشی دکان

اند تا هایشييان را روی هو ریختهگفتند شييامان خان و یارانش عقلاعتبار خود را از دسييت دهد. در حرم می

معمایی حل ناشييدنی را برای عرضييه به غیاث الدین بیابند. تا شيياید به این ترتیب او را از چشييو الغ بیک 

 "بیندازند.

ام و اصييال معلوم اما چرا باید چنین کنند؟ من که هنوز امیر را ندیده "جمشييید شييگفت زده گفت: 

سی کاری ندارم. به همین که کتابهای خود را به  شوم، به ک شوم یا نه. تازه اگر هو  ست مقرب درگاه واقع  نی

 "امیر پیشکش کنو راضی هستو.

شنیدن این حرف خندید و گفت:  ضی زاده با  سمان غرقه بوده موال "قا ستارگان و آ نا چنان در کار 

شاید بر مبنای قوانینی مناقی و معقول  سمانها  ست. آ که قواعد بازی در زمینِ زیر پای خود را از یاد برده ا

ی گردش کنند و افالک را شيياید بتوان بر اسيياس قواعد ریاضييی فهمید. اما آن روش عرش اسييت، نه قاعده

دارند و ورزند و دیگران را رقیب میدمان به دالیلی نامعقول با هو دشييمنی میفرش. در این دنیای خاکی مر

 "کوشند.برای فرو کشیدن سرافرازان می

سن نگار خانو گفت:  شمند ارجمند را  "ح ضی زاده، هوای این دو دان ست. قا ستی که چنین ا به را

به ویژه به پرسييشييی که در بزم نوروزی ای بد از دربارِ شييوهرم پیدا نکنند. داشييته باشييید تا به ناروا خاطره

 "پارسال برای شوهرم پیش آمد بیندیشید.

هایش اشييياره کرد و در حالی که وزیر و دو حسييين نگار خانو بعد از گفتن این حرف به ندیمه 

کردند، راه خود را ادامه داد و به گردش در میان باغ پرداخت. وقتی که دور شيييد، همراهش به او کرنش می

 "ها.ای، رفتارش بیشتر به شاهان نزدیک بود تا ملکهچه خاتون گرانمایه": قباد گفت
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هرچه باشد، خون خلیل سلاان در رگهایش جاری است  "نمود، گفت:قاضی زاده که اندیشمند می 

نماید که شما زودتر از آنچه من انتظار داشتو به ای سخت نامدار بود. در هر حال، چنین میو او نیز شاهزاده

 "های درباری سمرقند پرتاب شده باشید.ان دسیسهمی

 "؟ کدام دسیسه؟دسیسه "جمشید گفت:  

حسيين نگار خانو سييوگلی الغ بیک اسييت و با این وجود همواره در رقابت و  "قاضييی زاده گفت: 

سر می شرعی او به  سایر زنان  شمکش با  شش جاریهک ست که  شرایای ا ی امیر را نادیده برد. این تازه در 

یریو که آنان نیز هریک ادعاهایی دارند و از سييویی برای تسييلط بر قلب الغ بیک و از سييوی دیگر برای بگ

کوشند. چنان که دیدید، الغ بیک بر خالف پدرش زنانش را دستیابی به ارش و اعتبار و قدرت در سمرقند می

این ترتیب به کانونهایی برای  حجاب در میان مردم بگردند و با همه سيييخن بگویند و بهگذارد تا بیآزاد می

سیاری در میان ایشان وجود دارد. هرکس میقدرت تبدیل شوند. دسیسه کوشد تا دیگران را از چشو های ب

 "الغ بیک بیندازد، و متحدان دیگران را نیز...

این همه به ما چه ربای دارد؟ ما که دانشيييمندانی اهل کتاب هسيييتیو را با  "جمشيييید پرسيييید: 

 "رمسرای شاه چه کار؟کشمکشهای ح

هایی بسته شد، هایی در یک دربار آغاز شد و جبههمسئله در اینجاست که وقتی دسیسه "قباد گفت: 

طرف ماندن معنا ندارد. ما اگر بخواهیو در دربار الغ بیک بمانیو، خواه ناخواه در این کشييمکشييها درگیر بی

 "خواهیو شد.

دین از زیر و بو زندگی دیوانی و خارات نزدیکی به آشييکار اسييت که معین ال "قاضييی زاده گفت: 

دربار به خوبی آگاه است. آری، به راستی چنین است. همان طور که حسن نگار خانو خبر داد، هنوز هیچی 
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شده جبهه ست و هماناور که من هو حدس مین شده ا شما گشوده  شامان خان رهبری آن ای در برابر  زدم، 

 "را بر عهده دارد.

 "شامان خان؟ اسو او را نشنیده بودم. "فت:جمشید گ 

 "اند. او جادوگر رسمی دربار الغ بیک است.شماری اندک اسمش را شنیده "قاضی زاده گفت: 

 "کردم امیر مردی مناقی و عالو باشد.جادوگر؟ فکر می "قباد گفت: 

ضای زاده گفت:  سنت قدیم "ق شمن در دربار  ضور یک  ست. با این وجود، ح ی ترکان چنین هو ه

ای روحی اسييت که به فن پیشييگویی و غیبگویی آشييناسييت و خان را در اسييت. شييمن جادوگر یا واسيياه

صمیو سیار میهایش یاری میگیریت شامان دهد. به همین دلیل هو در او نفوذی فراوان دارد و قدرتی ب یابد. 

او همان اختربینی است که  خانی که در دربار سمرقند حاضر است، فرزند شامان بزرسِ عصر تیموری است.

 "دشمنی امیر حسین میرزا را پیشگویی کرده بود و تیمور را با هشدارش از یک سوء قصد رهاند.

شید گفت:   ستارگان که به "جم ست. وگرنه  شته ا ست که او خبرچینانی زبده دا اینها همه بدان معنا

 "سوءقصد مردمان و خیانت سرداران ربای ندارند.

ضی زاده گفت:  ست. حتی امیرزادهمن هو چنین می"قا شو. اما این بر خالف نظر اکثر مردم ا ی اندی

توان پیشييگویی کرد، گرایش دانشييمندی مانند الغ بیک هو تا حدودی به این باور که از روی سييتارگان می

اش مجال دارد. شييامان خان هو که در میان خدم و حشييو اوسييت، هرچند به دلیل تیزی ذهن امیر و زیرکی

 "ندانی برای عرض اندام ندارد، اما آشکارا از ورود رقیبی نیرومند از کاشان خشمگین خواهد شد.چ

 "بگذارید خشمگین شود."جمشید تندخوایانه گفت: 

ضی زاده گفت: سنده می "قا شو تنها به جادو و جنبل ب شکلی در میان نبود. اما اگر هنگام خ کرد، م

 "یابند.جویند و میستارگان را می ها هو ابزارهایی جز جلب نظرحتی شامان
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کوشييند تا با طرح معمایی حل ناشييدنی اعتبار مرا از میان پس به این ترتیب، می"جمشييید گفت: 

 "ببرند.

ضی زاده گفت: سال مربوط می "قا شاره کرد که این معما به ماجرای نوروز پار شود. خاتون بزرس ا

توان بر دیواری سييوراخی درسييت کرد، طوری که می در آن روز الغ بیک از اهل مجلس پرسييید که چگونه

همواره هنگام نماز ظهر آفتاب از درون آن عبور کند. بعد هو کسييی نتوانسييت آن را حل کند و قضييیه به 

شیدم حلش کنو و چون دیدم حل  شد. من هو تنها از آن رو آن را به یاد دارم که مدتی کو سپرده  شی  فرامو

سبه نیاز دار سال محا ست. او هر از آن به یک  د، از فکرش بیرون آمدم. الغ بیک هو حتما آن را از یاد برده ا

کند و اگر تصادفا کسی بتواند پاسخش را بدهد، چند گاهی برای اطرافیانش از این پرسشهای علمی طرح می

  "دهد.ای کالن به او میجایزه

 "حل این معما به گمانو کار دشواری نباشد."جمشید گفت: 

های درباری وارد ی اصلی معما نیست. مسئله آن است که ما نیامده در دسته بندیمسئله "قباد گفت:

سته ی خود فرا خواند و ما را در برابر رقبایش شدیو. خاتون بزرس با لافی که به ما کرد، در عمل ما را به د

 "قرار داد. امیدوارم خدا آخر و عاقبت این ماجرا را به خیر کند.

 

مشید و قباد در تاالر بار عام به مردی جوان و کوچک جثه برخوردند که مانند اهالی قاضی زاده و ج

بارید. او با دیدن قاضی زاده کرنشی کرد. هرات چشو و ابرو و مویی سیاه داشت و زیرکی از چشمانش می

شوید. او نیز منجمی قاب "قاضی زاده گفت: شنا  ست خوب، خوب، بیایید و با عالء الدین علی قوشچی آ ل ا

سانه شنا ستاره  شهای  ستیار امیر در پژوه شانی و د ست. این دو تن هو غیاث الدین و معین الدین کا اش ا

 "اند.هستند. همان دو استادی که از غرب آمده
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چه افتخار بزرگی است دیدار شما، "چشمان عالء الدین قوشچی از دیدن ایشان درخشید و گفت: 

شنیده سیار چیزها در موردتان  شتهام ب ستاد غیاث الدین نو صدی که ا شرح آالت ر اند و به ویژه از خواندن 

 "ام.بسیار بهره برده

شد و گفت: شادمان  شته،  سمرقند خواننده دا شنیدن این که کتابش در  کردم گمان نمی "جمشید از 

 "ای چنین دور برایو دوستانی فراهو آورده باشد.یادداشتهایو در فاصله

در حالی که به همین ترتیب با هو گفت و شيينود داشييتند، به سييوی تخت الغ این گروه چهار نفره 

شت با تاجری در مورد  سکوت کردند. الغ بیک در آن لحظه دا سیدن به آن، همه با احترام  بیک رفتند و با ر

زد و جمشييید با دیدن امیر مقتدری که مانند بازاریان حرف گرفتن وثیقه و دادن پولی برای تجارت چانه می

خواهد در تجارت ابریشييو چینی با بازرگانی خوارزمی زند و میاز نرخ سييود و مرغوبیت قماش پارچه می

 شریک شود، متحیر شد.

الغ بیک به سييرعت با بازرگان به توافق دسييت یافت. قرار شييد پول را الغ بیک بدهد و بازرگان به 

صادر کند و در مقابل  شو چینی را به عراج عجو  شوند. چین برود و ابری شریک  سود را نیو به نیو با هو 

شت به عنوان وثیقه شکند دا ستایی را که در اطراف تا سند خانه و رو ی این پول نزد الغ بازرگان تعهد کرد 

 بیک گرو بگذارد. 

امیر بزرس شادکام باد. موالنا غیاث  "وقتی بازرگان برخاست و رفت، قاضی زاده پیش رفت و گفت:

 "کنو.به معیت معین الدین قباد برای شرفیابی به حضورتان معرفی می الدین جمشید کاشانی را

الغ بیک از تخت خود برخاسييت و مانند پلنگی چابک به سييمت مهمانانش پیش آمد. جمشييید از 

دیدن این که الغ بیک قامتی رسييا و بدنی عضييالنی دارد تعجب کرد. پیش از این، همواره از دور او را دیده 

 امیری چنین دانشمند، جنگاوری ورزیده هو باشد. کردبود و فکر نمی
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بینو. موالنا و استاد ی دانشمندِ زیج خاقانی را میایست که نویسندهچه روز خجسته "الغ بیک گفت:

مند کاشييانی، به شييهر ما خوش آمدید. امیدوارم اندک زمانی در سييمرقند بمانید و ما را از دانش خود بهره

 "نمایید.

الدین با شيينیدن این تعارف کرنشييی کردند و زیر لب از ابراز لاف امیر تشييکر جمشييید و معین   

 کردند.

دادند در میل بودند، و ترجیح میموالنا غیاث الدین به اقامت در مدرسيييه بی "قاضيييی زاده گفت:

 "ی سلانتی نیز دسترسی داشته باشند.منزلی دیگر سکونت کنند. به شکلی که به کتابخانه

چه بهتر از آن که بتوانیو موالنا را در مجاورت خود داشته باشیو؟ هو "زد و گفت: الغ بیک بشکنی 

ضمن، از هو اکنون مجوز سپارم خانهاکنون می ستخدم در خدمتتان قرار دهند. در  ای در خور با حاجب و م

ستید که در مجموعهورود به کتابخانه نیز به  ی خصوصی من بودی قصر را دارید و اگر کتابی خاص را خوا

 "خواجه سرای حرم بگویی تا برایتان آن را بیاورد.

ها را حاجب درگاه که با بشييکن الغ بیک تومار و قلو به دسييت گرفته بود، با سييرعت این تصييمیو

شتری شت و آن را پیش آورد تا الغ بیک تا انگ شید و قباد از نو اش آن را مهر کند. الغ بیک چنین کرد و جم

 گیرند تعجب کردند. ارها با چه سرعتی سر و سامان میاین که در دربار او ک

 

تر و ی حرمسيييرای الغ بیک، التون آغا از همه زیرکهاشيييکی وجود نداشيييت که در میان خواجه

هوشيييمندتر اسيييت. این خواجه، به ظاهر مردی سيييالخورده و چاج و کوتاه قامت بود که عمر خود را در 

سر شاهرخ و الغ بیک به  سرای تیمور و  ست حرم سیا شت پردهبازیآورده بود و به خوبی از رموز  ی های پ

اش در آنسوی سیحون دزدیده بودند و حرم آگاه بود. التون آغا را زمانی که پسر نوجوانی بیش نبود، از قبیله
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 به امیران ایل بارالس فروخته بودند. او در همانجا به خدمت تاجران برده او را اخته کرده و به عنوان خواجه

تیمور در آمده بود و از زمانی که الغ بیک در جشييين آخرین قوریلتای تیمور با دختر عمویش ازدواش کرده 

بود، به خدمت او در آمده بود. در این زمان، شاهرخ که درایت و کاردانی او را پسندیده بود، او را به پسرش 

جوان جلوگیری کند و او را در برابر خارات ی روی امیرزادههدیه کرد و به او ماموریت داده بود تا از زیاده

دربار حفظ نماید. وقتی بعد از سالها، الغ بیک به مردی جوان و جنگاور تبدیل شد و به دنبال جنگهای پیاپی 

شد.  ستخوش دگرگونی  شید، جایگاه التون آغا هو د سلاان بیرون ک سمرقند را از چنگ خلیل  تاش و تخت 

بود، به تدریج پا به سييين گذاشيييت و این حقیقت را  -عموی الغ بیک -آج بیگو که دختر محمد سيييلاان

شاهزاده شوهرش با زنانی جوانتر از او ازدواش خواهد کرد. در عین حال، جایگاه او به عنوان  ای پذیرفت که 

تیموری و نخستین زنِ الغ بیک در دربار تثبیت شده بود و از آنجا که خودش هو زنی قانع و منزوی بود، تار 

های درباری در اطرافش تنیده نشد. وقتی الغ بیک به مداخله در امور داخلی مغولستان پرداخت پود دسیسهو 

شد. الغ بیک پیش از  شکر کشید، التون آغا با بختی تازه برای ورود به بازی قدرت روبرو  سرزمین ل و به آن 

عهده داشيييت، دخترش را  لشيييکرکشيييی به مغولسيييتان، از محمد خان مغول، که رهبری قبایل مغول را بر

ی جوان و فعال بیمناک بود، به این تقاضا پاسخ مثبت داد، با این خواستگاری کرد و او نیز که از این امیرزاده

خیالِ ناروا که الغ بیک با وصلت با خاندان مغول از حمله به آن سرزمین چشو خواهد پوشید. به این شکل 

شيد، به حرمسيرای الغ بیک وارد طور خالصيه خان قزی نامیده میبود که آغ سيلاان خنیقه که در دربار به 

شييد. خان قزی دختری بود سييپیدرو و الغراندام که به بتهای چینی شييبیه بود و چشييمانی بادامی و پوسييتی 

ست و او را به مرتبه سرعت دل به او ب شت. الغ بیک به  سوگلی حرمش برکشید. خان قزی که مرمرین دا ی 

ی زندگی در دربار سمرقند آشنا شد و از این باز بود، خیای زود به زوایای ناشناختهتزنی جاه طلب و سیاس

شیفته –رو وقتی التون آغا  شده بودکه او نیز با وجود خواجه بودن  خدماتش را به او عرضه کرد،  -ی ملکه 
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اش، که در کنجی به دعا و عبادت مشغول درنگ نکرد. به این ترتیب التون آغا از ارباب قدیمیدر پذیرفتنش 

 بود، برید و همچون مشاور و یاور خان قزی در میان اهل حرم پذیرفته شد. 

اش، یک مغول بود. این بدان معنا بود که با فرهنگ ایرانی خان قزی، با وجود زیبایی مسييحور کننده

ها با زنان دیگر الغ بیک رقابت کند. در میان این رقثیبان، از توانسييت در بسييیاری از زمینهنمیبیگانه بود و 

ی شاهی شاعرپیشه و ادیب مانند خلیل سلاان همه خارناکتر و نیرومندتر حسن نگار خنیقه بود که پرورده

ایرانی آموزش دیده  ی غنی فرهنگبود و به رسييو شيياهزادگان تیموری از کودکی به خوبی بر مبنای خزانه

سييواد زیسييت و بیدر خیمه می -باوجود خان بزرس مغول بودن –بود. خان قزی زنی سيياده بود که پدرش 

بود و همواره بود. او با وجود هوش سرشاری که داشت، به زحمت سخن گفتنِ شیوا به فارسی را یاد گرفته 

در خواندن و فهو آثار شاعران و نویسندگان ایرانی با مشکل دست به گریبان بود. این در حالی بود که حسن 

شعر می شت و خود به خوبی  سیار را از حافظ و موالنا و فردوسی در حفظ دا شعاری ب سرود و نگار خانو ا

ب، قلب الغ بیک در میان این دو شاهزاده خانو خواند. به این ترتینواخت و با صدایی خوش آواز میعود می

نمود که حسن نگارِ ایرانی شده را بر خان قزی مغول مانده ترجیح دهد. آن در نوسان بود و در کل چنین می

روز هو وقتی التون آغا به سرای خان قزی وارد شد و با عصای بلند و عاش نشانش بر زمین کوبید، شاهزاده 

 این نکات دلخور بود.  خانو مغول از یادآوری

التون آغا وقتی دید حواس ولینعمتش به او نیست، بار دیگر عصایش را بر زمین کوفت و با صدایی 

 "شوند.شامان خان، منجو بزرس دربار شرفیاب می "زیرِ خواجگان گفت:

شييد و به رسييو مغوالن در خان قزی به خود آمد و شييامان خان را دید که از در سييرایش وارد می

ست ب شیده بود و بر پو سرش را از ته ترا سال بود، که موهای  شامان خان مردی میان سجده افتاد.  رابرش به 

سبیلش را برهنه  -که مانند مغوالن کو پشت بود –ی سرش نمادهایی مقدس را خالکوبی کرده بود. ریش و 



364 

 

اش تقریبا برهنه بود و تنها پوسييتینی کرده بود و جواهری سييبز را بر انتهای ریشييش بسييته بود. باالتنه بلند

مندرس و نیمه پاره را بر تن داشيييت که گویی در حال افتادن از بدنش بود. دامنی کوتاه و چرمی بر کمر 

سیار بلند و خمیده را گرفته بود که  صایی ب ست ع شت و پا برهنه بود. در د ی مردی بر انتهای آن جمجمهدا

گفتند به جادوگری تعلق را نشانده بودند. جمجمه، هنوز پوست و موی بلند صاحبش را بر خود داشت و می

دارد که روزگاری شييامان خان او را در نبردی کشييته بود و پس از آن سييرش را همواره همراه خود حمل 

 کرد.کرد و از آن به عنوان ابزار جادوگری استفاده میمی

شييامان خان آن قدر در برابر کرسييی ملکه در حالت سييجده باقی ماند که کمرش درد گرفت. خان 

شده، پایید، وقتی دید جادوگر مغول زانوانش را بر زمین جا به جا میقزی که به دقت او را می سته  کند و خ

 "برخیز شامان خان."لبخندی زد. پس کمی دیگر درنگ کرد و بعد گفت: 

دانسييت که خان قزی به مبلغان برخاسييت و بر عصييای بلندش تکیه کرد. خوب می شييامان خان

شامان خان مغول بود مسیحی گرایش دارد و قدرتهای جادویی او را به چیزی نمی گیرد. با این وجود، چون 

 شد، متحدی طبیعی برایش بود. ای او محسوب میو هو قبیله

شنیده "خان قزی گفت: سند ام تو هو شامان خان،  شانی به پایتخت خر از ورود این جادوگرهای کا

اند و نیستی. البد خبر هو داری که اینها در همین ابتدای ورودشان به قصر شوهرم با آن دخترک دیدار کرده

 "اند؟به دسیسه با او مشغول شده

تکان  ی تاییددانست عبارتِ آن دخترک به چه کس اشاره دارد، سرش را به نشانهشامان خان که می

رسييد دشييمنان ما به هو یوسييته باشييند، خوب، به نظر می"ی حرفش را گرفت و گفت: داد. خان قزی دنباله

 "تر برای دفعشان بیندیشیو.مگر نه؟ در این حالت باید به راهی کلی
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خواهند تا با یاری طلبیدن از ایزدِ نیرومند، ی بزرس میملکه "شامان خان لبخندی مرموز زد و گفت:

 "گا، هر دو را در چشو به هو زدنی به خاکستر تبدیل کنو؟آقبو

شامان خان، من که خوب می "خان قزی گفت: سو ریختن در غذای این نه،  دانو جادوی تو از راه 

ای ندارد. آن دخترک آنقدر هشیار است که پیشمرگی برای خود کند. اما در مورد اینها زهر فایدهو آن اثر می

شه غالمی  سموم قبل از آن که چیزی بخورد، از غذاهایش میدارد و همی شانی را هو نباید م شد. آن دو کا چ

کرد. آن دفعه که آن زن روسييتایی را با جادوی خودت از پا در آوردی، خودِ الغ بیک بدنِ تازه عروسييش را 

ست. بارها با من درباره شده ا ست و  ی جذاب بودن کتاب قانون حرف زدهمعاینه کرد و فهمید که مسموم  ا

 "خواهو با مسموم شدنِ این دو بر ارش و قربشان در نزد امیر افزوده شود.نمی

ماند که در موردش با هو صييحبت پس تنها همان راهی باقی می "شييامان خان فکری کرد و گفت:

آید. الغ بیک هنگامی در مورد این دانو شييرایای که مسييئله را طرح کنیو، چگونه فراهو میکردیو. فقط نمی

آید که در مجلسی بزرس مسئله طرح شود، و حاال حاالها جشن و مجلسی عمومی در موضوع به هیجان می

شد تا ماه  شاید بهتر با شیو.  ضور یابند و ما نیز در آنجا با شانی و امیر با هو در آن ح ست که آن دو کا کار نی

 "..توان برای سالگرد ازدواش امیر با ملکه جشن گرفت، صبر کنیو.بعد که می

ام که الغ بیک از هو صحبتی با غیاث نه این کار به صالح نیست. شنیده "التون آغا وارد گفتگو شد:

سیر نمی ساعتها را با او و خواهرزادهالدین  سپری میشود و  شچی کند. عالء الدولهاش در کتابخانه  ی قو

بروند. اگر دیر بجنبید هر دو خود گفت قرار دارند هر هفته دو شب برای رصد کردن ستارگان به بام کاخ می

 "را در دل امیر جای خواهند داد و بعد خواهند توانست نظر او را هو نسبت به حسن نگار خانو برگردانند.

کند و رقیبش را با دید التون آغا مانند شييامان خان از او تبعیت نمیخان قزی همیشييه از این که می

داد. او خوب شد. با این وجود، التون آغا همچنان به این کار ادامه مینامد، عصبانی میالقاب تحقیر آمیز نمی
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دانسيييت که در جهان حرمسيييرا ممکن اسيييت در چشيييو به هو زدنی تعادل قوا واژگونه شيييود و هیچ می

خواسيييت بعدها خبرچینان به حسييين نگار خانو خبر دهند که او عالوه بر همدسيييتی با رقیبش، به نمی

سييت. التون آغا آنقدر در حرمسييرا زیسييته بود که بداند زنان قدرتمند امیران پرداخته اتمسييخرش هو می

 کنند.های شخصی فراموش میتر از تمسخر و توهیندشمنیهای سیاسی را راحت

گیرد. باید شرایای ی ما نمیاما تا وقتی که مراسمی عمومی در کار نباشد، نقشه "شامان خان گفت:

سئله شد که الغ بیک در آن م سوراخ روی دیوار را به یاد بیاورد، و بعد ما حرف خود را بزنیو و  یبا قدیمی 

 "غیاث الدین را در تنگنا قرار دهیو که در برابر جمع انجام کاری ناممکن را بر عهده بگیرد.

توانیو سالگرد راهی به ذهنو رسیده. می "خان قزی به فکر فرو رفت و بعد از لختی اندیشیدن گفت:

میرزا بر سمرقند را جشن بگیریو. چند سال پیش در همین حدودها بود که خلیل سلاان را  پیروزی شاهرخ

از سييمرقند راندند و الغ بیک توانسييت تاش و تخت این شييهر را تصيياحب کند. این طوری آن دخترک هو 

 "بیند. هرچه باشد پدرش بوده که شکست خورده و قدرت را به شوهرم واگذار کرده...گوشمالی می

 "فکر خوبی است. ساعت سعدش را هو خودم استخراش خواهو کرد... "ان خان گفت:شام

سن نگار خانو بتواند الغ بیک  "التون آغا گفت: سی بیاراییو، ح ست اگر با این بهانه مجل اما ممکن ا

ست و محترمانه در  سلاان هنوز زنده و سرحال ا را از شرکت در آن منصرف کند. فراموش نکنید که خلیل 

 "کند.ندگی میری ز

شایعه "شاماش خان گفت: شید،  شت به ای در مورد توطئهنگران آن نبا سلاان برای بازگ ی خلیل 

سر زبانها می سمرقند بر  شن را طرح میتخت  کنیو. این طوری خودِ دخترک برای اندازیو و بعد ماجرای ج

 "رهیدن از اتهام در مهیا کردن مقدمات جشن پیشقدم خواهد شد.
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توان فکر خوبی اسييت. در همان مجلس می "دسييتانش را شييادمانه بر هو کوفت و گفت:خان قزی 

 "موضوع را پیش کشید. فقط باید مامئن شویو که آن دو کاشانی هو به مراسو بیایند.

کنیو که در دهو، به طور رسيييمی از غیاث الدین دعوت میمن ترتیب آن را می "التون آغا گفت:

ها به پرسشهای شیفتگانش در مورد کتابهایش پاسخ دهد. این مرد خودبین آنقدر مراسو حضور یابد و در انت

 "شود که حتما در جشن حضور خواهد یافت.از این پیشنهاد خوشحال می

ست و یقه صعش برخا سی مر شرد و خان قزی از کر ستان ظریفش ف شامان خان را در د ستین  ی پو

 "دانی که چه بکنی. مگر نه؟آن وقت تو می "گفت:

 

پیمود، به هر چیزی شييبیه بود جز کسييی که حامل های تاریک سييمرقند راه میقلندری که در کوچه

خبری بسیار مهو باشد. به رسو قلندران ردایی ژنده و سبز بر تن داشت و موی سر و ریش و سبیل و حتی 

شیده بود و با قامت بلند و تکیده شاد و مندرس به -ابروی خود را ترا شبیه بود. اش در آن ردای گ سکی  متر

های روی پایش معلوم بود راهی بسیار طوالنی را به همین ترتیب پیموده است. زیر لب پا برهنه بود و از پینه

صداهایی که از پنجرهگری میکرد و با گهگاه الابالیشعرهایی را زمزمه می سر و  ستاد و به  ی های گشودهای

شب بهامد گوش میها بیرون میخانه سپرد.  سی در نیمه نزدیک می پ شهر هو ک صلی  شد و در خیابانهای ا

سد به آن کوچه شت های حومهی تاریک و دور افتاده که در محلهرفت و آمد نبود، چه ر سمرقند قرار دا ی 

خورد. قلندر همچنان پیش رفت تا به درختی بسييیار و هیچ رهگذری در آن سيياعت در آن به چشييو نمی

ی درخت با گچ ی باغی بیرون زده بود. بر تنهدیوارهایش از دیوار فرو ریختهتنومند و کهنسيييال رسيييید که 

درخشید. قلندر همچنان سالنه سالنه به درخت نزدیک شد و عالمتی را ترسیو کرده بودند که در تاریکی می

 در کنار آن نشست. قرار بود در اینجا کسی را ببیند.
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 "ت به موقع رسیدی.درس "گفت:ناگهان صدایی به گوشش خورد که می

های آمد. کسی که برای دیدنش تا اینجا آمده بود، در ال به الی تاریکی شاخهصدا از باالی سرش می

استاد، شنیده بودم مردی زیرک هستید،  "انبوه درخت پنهان شده بود. بدون این که چندان تعجب کند، گفت:

کردم این نکته که عیاران پهلوان ه باشيييید. فکر میتان به من هو ابا داشيييتکردم از نمودن چهرهاما فکر نمی

 "اند برایتان کافی بوده باشد.کوهزادِ روانشاد مرا معتمد دانسته

شدهبی "صدا گفت: شمانت پنهان  ست. اگر از چ شتر برای حفظ امنیت تو تردید چنین بوده ا ام، بی

ست که  ستین بار نی شمانی تیزبین دارد و نخ شکارکردنش میبوده تا من. ظلمت خان چ سی برای  شد. ک کو

 "خواهو با دانستنِ چیزی بیش از آنچه بدان نیاز داری، سر خود را از دست بدهی.نمی

چنین باشد، استاد، چه از پشت دیواری صدایتان را بشنوم و چه از باالی  "قلندر آهی کشید و گفت:

 "تو.خواستید، یافام. آنچه را که میدیوار، برای یاری کردنتان آماده

 "راستی؟ چه یافتی؟ "صدای باالی درخت شادمانه پرسید:

کسی که ایلچی الغ بیک را اجیر کرده بود، یکی از سرداران همقاارِ خود ایلچی بوده.  "قلندر گفت:

ست او  شادت کرد و از د ستان هو ابراز ر شی اخیر الغ بیک به مغول شکرک مردی به نام ایگدیل بای که در ل

کنند. با این وجود ی درخشانی را برایش پیش بینی مین چغتایی است و بسیاری آیندهخلعت گرفت. از ترکا

سران فروپایه شتن غیاث الدین از اف ست. او بوده که زرها را به ایلچی داده و او را برای ک ی ارتش خاقانی ا

 "در کاشان اجیر کرده.

 "نفهمیدی زرها را از که گرفته بوده؟ "صدا پرسید:

شراب عالقه "قلندر گفت: ستش چرا. این ایگدیل بای به  سیاه م ست  ستی توان ی زیادی دارد و دو

ست که خود را ظلمت خان میکند و هرچه می سی ا سپرده ک سر سردار  سد. این  نامد. تنها خواهد از او بپر
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چیزهایی که در موردش فهمیدم این اسيييت که همواره از مجرای حاجبان و هوادارانش با اجیر شيييدگانش 

ام. همین برند را یافتهآورند و میکند. با این وجود رد دو نفر از کسانی که خبرهای او را میاط برقرار میارتب

خواهید دسييتگیرشييان کنیو؟ اند. میکنند و در پوشييش مردمانی عادی پنهان شييدهجا در سييمرقند زندگی می

 "اده است.عیاران به ظاهر از شما حرف شنوی زیادی دارند و این برایشان کاری س

ست با حمله "صدا گفت: سیار وفادارند. ممکن ا ستقیو به نه، یاران نزدیک ظلمت خان به او ب ی م

توانی در مورد ارباب این آنها چیزی دسييتگیرمان نشييود و تنها این روباه حیله گر را هوشييیار کنیو. ببین می

شراب م سانی نقاه ضعفی دارد. کسی به  ست و دیگری به بنگ و کسان چیزی به دست آوری؟ هر ان عتاد ا

سیار سخن اند. مردمان وقتی هوشیاری خود را از دست میافیون، هواداران ظلمت خان معموال چنین دهند ب

 "گویند و این تنها بخت ما برای یافتن ظلمت خان است.می

 "تر خواهیو کوشید.چنین باشد، به شکلی زیرکانه "قلندر گفت:

ایو. مراقب خود و گوید که به یافتن این بذر شيير نزدیک شييدهدوسييت من، دلو می "صييدا گفت:

 "یارانت باش.

ست، به مراقبت  "قلندر گفت: سترش ا سمان رخت و زمین ب شین، کسانی را که آ شیخِ درخت ن ای 

 "چه نیاز است؟

 

ای از شيياگردان در گرداگردش نشييسييته بودند، در یکی از شييبسييتانهای جمشييید در حالی که حلقه

شسته بود و درس میی سمرمدرسه شتن. جمشید از دیدن این که قند ن سیار دا شاگردانش، شماری ب گفت. 

ترکان تاتار و خوارزمیان کبود چشييو و هراتیان گندمگون و سييیسييتانیان درشييت اندام دوش به دوش هو 

ز برایش پیش شود، تعجب کرد. هرگاند و در میانشان افرادی با لباسهای فقیرانه یا گرانبها نیز دیده مینشسته
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توجه و نیامده بود که برای مخاطبانی چنین متنوع درس بگوید. جالبتر از همه آن که هیچ کس در آن میان بی

کردند و گهگاه چیزی بر کاغذهای کاهی زیر رسيييید. همه با دقت به او گوش میحوصيييله به نظر نمیبی

 کردند. دستشان یادداشت می

به این ترتیب به فصييل نهو کتاب المجسييتی  "جمله تمام کرد:جمشييید سييخنانش را با گفتن این 

رسیو، که شرح آن را فردا برایتان خواهو گفت. اما برای آن که حضور ذهنی داشته باشید، آن را تا امشب می

شمندانه صل کتاب بالمیوس هو صوص آرای بیرونی در این باره را بخوانید که از ا تر و تورقی کنید و به خ

 "ته شده است.دقیقتر نگاش

جمشید با گفتن این حرف به عالمت پایان یافتن کالس کتابهای پیشارویش را روی هو چید و یکی 

ست و  شید برخا ستاد حمل کند. جم شت تا آنها را برای ا سنگین را بردا شاگردان پیش آمد و کتابهای  از 

نگریسييت، کمی د و او را میای ایسييتاده بواش را بر دوش کشييید. بعد هو با دیدن مردی که در گوشييهجبه

شت، و چهره شنا میمکث کرد. مرد لباس فاخر درباریان را بر تن دا نمود. مرد وقتی دید درس جمشید اش آ

سمتش پیش رفت و با ادب گفت: شده، به  سخن توانو دقیقهموالنا غیاث الدین؟ می "تمام  شما  ای تنها با 

 "بگویو؟

شان اگردان که این امر را دیده بودند، به سرعت بار و بنهجمشید سری به عالمت قبول تکان داد. ش

شت رو کرد و گفت: ست دا شاگردی که کتابهایش را در د شید به  امین جان،  "را جمع کردند و رفتند. جم

 "شوم.ی مدرسه تعلق دارند. اگر آنها را باز گردانی ممنون میکتابها به کتابخانه

 و رفت. شاگرد کرنشی کرد و کتابها را برداشت

ستو. مرا برای آن "مرد درباری گفت:  سن نگار خاتون ه ستاد غیاث الدین، من از مالزمان ملکه ح ا

 "به نزدتان فرستاده که از مراسو چهارشنبه شب آگاهتان کنو.
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شید گفت: شنبه؟ بله، مرا هو دعوت کرده "جم سو چهار سالگرد پیروزی الغ بیک آه، مرا شن  اند. ج

 "یا؟ هان؟بر خلیل سلاان است گو

دانید که خلیل سييلاان پدر خاتون ماسييت. آشييکارا مراسييو را رقیبان ملکه آری، و می "مرد گفت:

ای در شييهر و میان اهل حرم پیچیده که ملکه دل با پدر دارد و از شييوی اند. با این وجود شييایعهترتیب داده

ست. از این رو خاتون من خود د سیار خود به خاطر غصب تاش و تخت او دلگیر ا ر تمهید مقدمات جشن ب

کوشیده است. ملکه به من دستور داد خبردارتان کنو که در این مراسو قرار است دامی بر سر راه شما نهاده 

 "شود، و بهتر است هوشیار باشید.

ی کتابهایو ام که قرار اسييت چند تنی در پایان مجلس دربارهچه دامی؟ تنها شيينیده "جمشييید گفت:

 "ن بپرسند.پرسشهایی را از م

خواهند معمایی را برایتان طرح کنند و در شيييرایای قرارتان اینها همه بهانه اسيييت. می "مرد گفت:

 "دهند تا انجام کاری ناممکن را تعهد کنید. به هوش باشید.

دل راحت دار و به ملکه نیز این دلگرمی را برسان که جمشید یا کاری را  "جمشید خندید و گفت:

 "دهد...ا انجامش میکند و یتعهد نمی

 

شت. بخش مهمی از  سمرقند قرار دا شهر  شن را در باغی زیبا برگزار کردند که در بیرون  سو ج مرا

شده بود برای رفع اتهامِ بیهزینه سن نگار خانو افتاد که ناچار  شن بر دوش ح وفایی، به فکر ی برگزاری ج

ن پدرش از شاهرخ میرزا را با مراسمی برگزاری این مراسو روی خوش نشان دهد و سالگرد شکست خورد

شناک و گرفته می شب اندی سی نبود که در این  شامان خان که به گرامی بدارد. با این وجود، او تنها ک نمود. 

همراه گروهی از شاگردان مغولش در جشن حضور داشت، دل نگرانِ پایان کار بود، و خان قزی خاتون هو 
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خود لمیده بود و از دخالت در کارهای جشيين خودداری کرده بود،  ی سييردرد بر کرسييی مرصييعکه به بهانه

صحنه را می صلی  شمی بازیگران ا شید بودند که به ظاهر زیرچ پایید. در این میان، تنها الغ بیک و خودِ جم

شاگردانش خیال میبی سرگرم بودند. پهلوان کوهزاد که با برخی از  شوخی و خنده با مهمانان  نمودند و با 

ش سته بود، هنوز از حادثههدر گو ش ضی زاده که گویا از توطئهای ن ای که ی مرس بهادر خان مغموم بود، و قا

 کرد. برای جمشید چیده بودند، بویی برده بود، هر از چندگاهی به او نگاه می

د خیالی در میان جمع نشسته بود و با موالنا محمد خوافی که تازه با او آشنا شده بوجمشید اما با بی

ای نشسته بود و مسحور هوش و خردش گشته بود، سرگرم صحبت بود. قباد نیز چند قدم آنسوتر بر مخده

دانسييت و سييخن اش کرده بودند. قباد فن ارتباط با مردمان را بهتر میو گروهی از عالمان و شيياعران دوره

صحبت با دایی شینگفتن با او برای مهمانان از  شاش دلن سف حالش هو دیده تر بود. در میان ای ان موالنا یو

 شدند که با پسرش در مجلس حضور داشت.می

هنوز زمان شام فرا نرسیده بود و تازه شاعران کار خواندن اشعار خود را به پایان برده بودند، که قمر 

سوده  سرش را برای آ شو خان قزی گره خورد،  شمش به چ شد و وقتی چ سلجوقی به مجلس وارد  الدین 

 ای که از چشو قباد پنهان نماند. ای به او کرد. اشارهی زیبارو پایین آورد و اشارهلکهکردن خیال م

شد، خود را قمر الدین که مردی شرابخوار و خوشگذران بود و از حریفان باده پیمایی الغ بیک محسوب می

سدر حلقه سته ر شامان خان هو که چنین دید، خود را به همان د شهی اطرافیانش جا کرد، و  ای اند و در گو

 روی زمین نشست و به کشیدن خاوطی روی زمین مشغول شد. 

نمود، نگاهی سييرسييری به الغ بیک که در میان یاران و اهل دربارش نشييسييته بود و سييرخوش می 

های دلقکی انداخت که در برابرش به تقلید خاابه خواندن شييعرا سييرگرم بود. بعد هو رو به بازیمسييخره

 "ی بیرونی چه کردی؟خوب، بزرگمهر دوران، بگو بدانو با مسئله"گفت:  قاضی زاده کرد و
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ای کوتاه او را ی لودگی دلقک را ندارد، با اشييارهحاجب که دریافته بود الغ بیک امشييب حوصييله 

شکلی  شود، مجلس به  سخن گ ضی زاده زبان به  صادف کوچک، وقتی قا مرخب کرد، و به خاطر همین ت

شده بود که همه م ضی زاده گفت: ساکت  شدند. قا شند. هنوز راه حلی "توجه حرفهایش  سالمت با امیر به 

  "اندیشو.ام. هرچند دو روز است دارم در موردش میبرای مسئله در نیافته

ی پیرامون الغ جمشید که در سویی دیگر به صحبت مشغول بود، با شنیدن این حرف به سوی حلقه 

بیک عاشی سیری ناپذیر به طرح معما و حل مسارل ریاضی دارد، اما دانستند که الغ بیک برگشت. همه می

آری، "اندک کسانی بودند که خبر داشته باشند جمشید در این مورد سرآمد امیر جوان است. الغ بیک گفت: 

سابقه بگذاریو و ببینیو چندتن از من هو هنوز آن را حل نکرده سئله را در اینجا به م ست حل این م ام. بد نی

 "اند.ی سر چیزی شایسته تلنبار کردهاریان سمرقند در کاسهدرب

ی مجلس فرو خفت و همه منتظر با بیان این حرف، بخش مهمی از سيير و صييداهای سييرخوشييانه 

ضی زاده گفت: ماندند تا ببینند عاقبت کار چه می شد. ای اهل مجلس بدانید "شود. قا سیار خوب، چنین با ب

ای در در مجلس بحث و درسی که سه روز پیش در قصر برقرار بود، به مسئلهو آگاه باشید که سلاان جهان 

ستند آن را حل کنند. این بنده اکنون دو روز  ضران نتوان سعودی برخوردند که هیچ یک از حا کتاب قانون م

 کنو که هرکسام. همین جا اعالم میکنو و هنوز به راه حلی توفیق نیافتهاسيييت که مسيييئله را زیر و رو می

 "بتواند آن را حل کند، از سوی من سیصد دینار دستخوش خواهد گرفت.

افزایو، چرا که من نیز دو روز است با آن مشغولو من هو هفتصد دینار به آن می"الغ بیک فریاد زد:  

 "ام.و به پیشرفتی نایل نیامده

ی زر نیز نصييیب رهالبد این هزار بد "قمر الدین سييلجوقی که موقعیت را مناسييب یافته بود، گفت: 

 "موالنا غیاث الدین کاشانی خواهد شد.
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شید لختی درنگ کرد و مانده بود که چه   شتند. جم شید برگ سوی جم با گفتن این حرف، همه به 

اگر نظر مرا بخواهید، من تا به حال در  "بگوید. ناگهان موالنا محمد خوافی زبان به سييخن گشييود و گفت:

شدهعمرم به مردی با خرد و هوش م شان  ستی مفتون ای ام. تردیدی والنا غیاث الدین بر نخورده بودم و به را

 "ندارم که اگر راهی برای حل این مسئله وجود داشته باشد، او آن را خواهد یافت.

شه  سید:التون آغا که در گو شانش تکیه کرد و پر صای عاش ن ستاده بود، بر ع  "ای دیگر از مجلس ای

 "توانید مسئله را حل کنید؟میاستاد کاشانی، به راستی 

 "کنو در کوتاهتر از دو روز بتواند آن را حل کند.گمان نمی "و یکی دیگر از حاضران گفت: 

شید گمان کرد که این همان توطئه  ست که حرفش در میان بود، پس هیچ نگفت و منتظر ماند جم ای

غیاث الدین،  "سمت جمشید رفت و گفت: تا سیر حوادث نتیجه را تعیین کند. الغ بیک از جا برخاست و به

ست که تمام مسارل دنیا را در چشو بر هو زدنی حل می ست ا شایعه را کنی؟ یعنی مسئله ما بگو بدانو. این 

 "توانی حل کنی؟را هو می

 "کنو.تا امر شاهنشاه چه باشد، اگر دستور فرمایند، حل می "جمشید فروتنانه گفت: 

شاهدهابروهای الغ بیک از   شحاالنه گفت:م شید کمی باال رفت، اما خو پس  "ی اعتماد به نفس جم

 "خواهی؟کنی که مسئله را حل کنی؟ بسیار عالی است، برای حل آن چند روز مهلت میقبول می

خواهد، هر لحظه فرمان دهید برایتان مسيييئله را حل اجرای اوامر امیر زمان نمی "جمشيييید گفت: 

 "کنو.می

ندن این حرف، سييکوتی سيينگین بر مجلس حاکو شييد. خان قزی بر جای خود نیو خیز شييد و با بر زبان را

یعنی  "شامان خان شادمانه به جمشید نگریست که به ظاهر کاری ناشدنی را تعهد کرده بود. الغ بیک پرسید:

 "توانی هو امشب آن را حل کنی؟کنی که میادعا می
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گیرم که اگر المجلس حلش خواهو کرد و بر عهده میبه امر ملوکانه هو اکنون فی "جمشييید گفت:

 "ی خوشبخت آن بپردازم.ی این معنا بود، خود به برندهی گشایندهنتوانستو، آن هزار دیناری را که جایزه

ستارش را  شانی برد و د ستش را به پی شید این حرف را زد، با نگرانی د شنید جم ضی زاده وقتی  قا

شن ستانش را بر هو کوفت و گفت: کج کرد. الغ بیک هو که از  شده بود، د شادمان  سیار "یدن این حرف  ب

 "عالی است. حاجبان، کتاب قانون مسعودی را از کتابخانه بیاورند.

شاره ساالر مجلس به ا سن نگار خانو هندوانهدو حاجب در پی آوردن کتاب رفتند و خوان های ی ح

سینی سرخی را در  شده و  سیان آورد تا در زمانی که طول میهایی زیبا به سمرقندی قاچ  شید تا میان مجل ک

اش خمید و زیر لبی گفت: ی کسييی سيير نرود. قباد در این میان به سييمت داییکتاب را بیاورند، حوصييله

 "کنی؟ هزار دینار ما کجا بود؟جمشید، حواست هست چه می"

ی مسييارل ا هو همهبیو نداشييته باش، مگر یادت نیسييت که ب"جمشييید هو هماناور زیر لبی گفت: 

 "قانون مسعودی را حل کردیو؟

 "آخر آمدیو و در این آشفتگی بزم راه حل به یادت نیامد. "قباد گفت:

 "ام که بخواهو به یادش بیاورم.چیزی را حفظ نکرده "جمشید گفت:

شد، تا  شغول  ست و به خوردن هندوانه م ش شید بر زمین ن در این میان الغ بیک هو در نزدیکی جم

سینی زرینی نهاده آوردند و پیش الغ بیک بر زمین نهادند. الغ آن ک سعودی را بر  ه دو حاجب کتاب قانون م

ی مورد نظرشان رسیدند. الغ بیک رو بیک و قاضی زاده روی کتاب خو شدند و آن را ورج زدند تا به مسئله

خواهی بگو وار است، اگر میموالنا کاشانی،حل این مسئله کاری دش "به جمشید کرد و با صدایی آرام گفت:

 "مهلتی درازتر برایت مقرر کنو. مبادا هزار دینار را ببازی.
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شید لبخندی زد و گفت: شند، هزار دینار خواهو برد و هیچ نخواهو  "جم سالمت با شاه به  شاهن

 "باخت.

خواهی با کتاب به خلوتی بروی و سيير فرصييت و به دور از سيير و صييدای : می"قاضييی زاده گفت

 "ان آن را حل کنی؟مجلسی

شید بازگفت: ست. همینجا آن  "جم ست، نه، نیازی به این کار نی ضران ا ترک مجلس بی ادبی به حا

 "را حل خواهو کرد.

بیرونی نخستین معلو من در امر "بعد هو کتاب را از دست الغ بیک گرفت و آن را بوسید و گفت: 

 "نجوم بود و چه کتاب معظمی است این متن.

ی اهل مجلس سکوت کردند وچشو به ای مکث کرد. همهسئله نگاهی انداخت و دقیقهبعد هو به م

شود و گفت: سخن گ شته بود که لب به  شیدنش نگذ قلو و کاغذ  "دهان او دوختند. هنوز پنج دقیقه از اندی

 "بیاورید.

شتن خاوطی بر شید بنا کرد به نو شو بر هو زدنی حاجبان برایش قلو و کاغذ آوردند و جم  در چ

 "به چه زبانی است این؟ سریانی است؟ "کاغذ. الغ بیک با تعجب به این خاوط نگریست و گفت:

ضیح داد: سئله از نمادهایی  "قباد تو ستاد هنگام حل م ست. ا شند، پهلوی ا سالمت با شاه جهان به 

 "ز کرده باشد.کند تا از درازنویسی و درازگویی پرهیگذاری متغیرها و کمیتها استفاده میپهلوی برای نشانه

ست در زمانی که اهل مجلس  شت وخط زد، و در ساعتی بر کاغذ چیزهایی را نو شید برای نیو  جم

امیر اکنون "دادند، کاغذ را به سيييمت الغ بیک دراز کرد و گفت: به تدریج شيييکیبایی خود را از دسيييت می

 "ام.توانند ببینند که من جایزه را بردهمی
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شی از ناباوری از  شتهای جمشید هیاهویی نا گوشه و کنار برخاست. قاضی زاده و الغ بیک به یاددا

نگاه کردند و هیچ یک از آنچه نوشييته بود سيير در نیاوردند. جمشييید که این را فهمیده بود، کنار دسييتشييان 

این عالمت تا، همان کمیت مرکزی  "ایسييتاد و یک به یک عالیمی را که بر کاغذ نگاشييته بود توضييیح داد:

هول است. این حرف میو و آن عالمت الف را به عنوان نمادهایی برای دو متغیر معلوم خویش ماست که مج

ی دو مجهولی ام. اگر جمالت مسيييئله را سييياده کنیو، به این ترتیب... بله، در اینجا... به یک معادلهگرفته

ست میمی شاری به د سخی اع ست که پا شوار ا سیو. حل آن از آن رو د صحیح دهد. یعنی نتیجه ر عددی 

 "توان با نشان دادن مقدار کسری در قالب اعشاری حل کرد.نیست. اما این مشکل را می

 "دهند، نه دهگانی.اما مرسوم است که اعشار را بر مبنای دوازده تایی نشان می"قاضی زاده گفت: 

شید گفت: سبه "جم ست که به کار ما چندان نمیآری، اما آن روش محا ز برای آید و جی بابلیان ا

مقادیر مثلثاتی سودمند نیست. حساب ما از عیالمیان کهن وامگیری شده و دهگانی است و بهتر است اعشار 

سیو. اگر چنین کنیو، می ساس دهگان بنوی سر را هو به همین ترتیب بر ا بینید که اعدادی به طور منظو در ک

شار تناوبی میتکرار می شدهنامو. بله، همینجا که شوند. این را اع سه  حرف مدام تکرار  اند.... حاال اگر این 

شوند بینیو که با هو ترکیب میآید جمع ببنیدیو، میآنها با این کسر اعشاری دیگری که از اینجا به دست می

ست میو نیو نتیجه می سخ در اینجا به د ست از این عدد، این همان دهند. به این ترتیب پا آید، که عبارت ا

 "ت.ی ماستای اولیه

 "مسئله حل شد. "ها کاغذ را در دستانش فشرد و فریاد زد:الغ بیک مانند برج خورده

های جمشید قانع شده باشد. رسید که از توضیحقاضی زاده اما همچنان اخو کرده بود و به نظر نمی

ناوبی اگر با ببین، اصل نکته در اینجاست که دو کسر ت "دید، رو به او کرد و گفت:الغ بیک که حالتش را می

شييوند و عدد صييحیحی دقیق را به دسييت های تناوب خود با هو جمع میهو جمع شييوند، در تمام دوره
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دهند. اینجا هو سیصد سی و سه هزار و سیصد و سی و سه در صدکرور اگر با دویست و بیست و دو می

به همین سادگی حل  شود و معادلههزار و دویست و بیست و دو در صد کرور جمع شود، حاصلش نیو می

 "شود.می

شدن معادله را پذیرفت و لبخندی بر لب آورد و گفت:  ضیح حل  ضی زاده هو با این تو موالنا "قا

گیرید، این شيييیوه از نوشيييتن ای که میغیاث الدین، بهایی ارزان خواهد بود اگر قول دهید در برابر جایزه

 "کسرها را بر مبنای دهگان به من بیاموزید.

کنو جمشييید خان با قبول آن هزار دینار آموزاندن خوب، گمان می "چشييمکی زد و گفت: الغ بیک

 "این روش به ما دو تن را تعهد کرده باشد...

 "ی سرافرازی است که بتوانو چیزکی به بزرگان بیاموزانو.مایه "جمشید کرنشی کرد و گفت:

ی الغ بیک غالمان یک سييینی رهبا رد و بدل شييدن این حرفها، اهل مجلس به شييوج آمدند. با اشييا

سپرد و او  شید آن را به قباد  شید دادند. جم مرمرین پیش آوردند که بر آن هزار دینار زر بود و آن را به جم

ای برخاست و چند بیتی را شان فرستاد. در این بین کسی از گوشههو آنها را به اتفاج دو گزمه به منزل تازه

لس سييروده بود، برخواند. الغ بیک که خود طبع شيياعری داشييت، دو بیت که فی البداهه در احوال این مج

شامان خان و خان قزی با  شد. در این میان  ضران روبرو  شویق حا دیگر به این مجموعه افزود با خروش ت

درماندگی نگاههایی رد و بدل کردند. شامان خان کنار دست قمر الدین سلجوقی رفت و چیزی بیخ گوشش 

شيياهنشيياه به سييالمت باد، حاال که  "کمی این پا و آن پا کرد و آخر به زبان آمد و گفت: گفت. قمر الدین

ای دارد، پرسشی را که در آن روز طرح کردید را هو از او موالنا غیاث الدین چنین هوش تیز و ذهن ورزیده

 "بپرسید، شاید جواب را بداند.

 "گویی؟مسئله را میکدام  "خندید، پرسید:الغ بیک که همچنان سرخوشانه می
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ست نمی "قمر الدین گفت: ستش در سوراخ کردن دیوار را، ...را سئله چه بود، همان ماجرای  دانو م

 "شد.دان نیستو، اما به یاد دارم که به سوراخ کردن دیوار موقع اذان ظهر مربوط میآخر من که ریاضی

کرد با این حرف به فکر نمی اش حواس پرت هو بود، وموالنا یوسييف حالش که به قدر نیکخواهی

ی عبور آفتاب از سييوراخی بر آهان، من به یاد دارم، مسييئله"کند، گفت: ی خان قزی کمک میاجرای نقشييه

 "ی سوراخ کردن دیوار هنگام اذان ظهر را ي.گوید. نه مسئلهدیوار را می

شتباهی که خواجه قمر الدین کرده بود خندیدند، و الغ بیک که  ضران به ا سئله را به یاد آورده حا م

اش آری، یک مسئله برای من پیش آمده که اهل سمرقند حل ناشدنی "بود، به سوی جمشید چرخید و گفت:

 "توانی آن را هو حل کنی؟دانند. تو میمی

 "تا مسئله چه باشد؟ "جمشید گفت:

 "تردیدی ندارم که حلش خواهد کرد. "یوسف حالش با لحن یک مومن متعصب گفت:

شت و گفت: ست. چنان که  "شامان خان در این میان پا به میان گذا سئله ناممکن ا حل کردن این م

 "گفتو، این از رازهای خدایان است و هیچ کس را نرسد که آن را دریابد.

به گمان من هو آن را حل خواهد کرد. هرچند در چشيييو من اگر  "موالنا محمد خوافی هو گفت:

 "شود.و خرد او کو نمیحلش نکند هو چیزی از هوش 

شید خندید و گفت: سروران، خواهش می "جم ستان و  سئله را به خودم هو کنو، نمیدو خواهید م

 "بگویید؟

ست. می "الغ بیک گفت: ساده ا سئله  سمت، که زاویهم سبت به خواهیو بر دیواری مجهول ال اش ن

ر آفتاب از آن عبور کند و بر قبله معلوم نیسييت، سييوراخی درسييت کنیو، به طوری که همیشييه هنگام ظه

 "کاشیهای آنسوی دیوار بیفتد. چه در زمستان و چه در تابستان.
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هماناور که گفتو این کار ناممکن است. خورشید در طول سال مسیرهایی بلند  "شامان خان گفت:

 "کند و بنابراین در زمانهای متفاوت به ظهرگاه خواهد رسید.و کوتاه را طی می

گویید دیگر، وگرنه از نظر تجربی که راه حل سييياده بته البد از نظر محاسيييباتی میال "قباد گفت:

 "است.

ضی زاده گفت: شید و برای مدت دانیو که میآری، می "قا توان دیواری موازی با دیوار مورد نظر ک

د نظر در ی مشترک همه را به عنوان مکان موریک سال سوراخهایی را در آن ایجاد کرد و در پایان سال نقاه

 "طلبد.نظر گرفت. اما این کار یک سال زمان می

من مامئنو که این مسيئله هو راه حل محاسيباتی دارد و موالنا  "یوسيف حالش سيرسيختانه گفت:

سال برای حلش نیاز بود در یک غیاث الدین آن را خواهد یافت. او مسئله ای را که از دید ما یک ماه یا یک 

 "روز حل کرد.

 "حتی اگر آن را در یک ماه هو حل کند، باز شاهکاری است. ":الغ بیک گفت

 "اگر چنین کند به راستی نبوغش خیره کننده دارد."قاضی زاده گفت:

این بار دیگر اطمینان دارم که راه حلی برای این موضوع وجود "خواجه قمر الدین از آن سو گفت: 

 "ندارد.

شنیدن معما لب  ستین بار بعد از  شید برای نخ شود و گفت:جم سخن گ خواجه قمر الدین، آیا  "به 

 "باز هو حاضرید در صورت حل شدن مسئله حاضران را به شامی مهمان کنید؟

 "ی خان قزی شييد، گفت:ای تردید کرد و وقتی متوجهِ نگاهِ سييرد و برندهقمر الدین نخسييت لحظه

 "شامان خان ایمان دارم.توان مسئله را حل کرد. به حرف آری، البته، من اطمینان دارم که نمی
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ی عالقه مندان به علو هیات دانست. من توان اطعام کنندهدر این صورت شما را می "جمشید گفت:

   "گیرم که تا فردا عصرگاه سوراخ مورد نظر را بر هر دیواری که امیر تعیین کند، ایجاد کنو.بر عهده می

کرد و از سوی ی بخت خود را باور نمیمجلس با شنیدن این حرف در آشفت. خان قزی که از سوی

دیگر کمی دچار تردید شييده بود، بر جای خود نیو خیز شييد. حسيين نگارخانو هو که در مرکز مجلس بر 

تخت نشسته بود، با نگرانی چشمانش را بست. قباد با اخو نگاهی به جمشید انداخت، و وقتی چشمک زدن 

آسييودگی تبدیل شييد. الغ بیک که هنوز ناباورانه جمشييید را ی خاطرش به اش را دید، دغدغهشييوخ سييرانه

اگر چنین کنی دیگر تو را جادوگر خواهو نامید. از ریاضيييیات چنین چیزهایی بر  "نگریسيييت، گفت:می

 "آید.نمی

سی  "شامان خان نعره زد: ستر ست و آدمیان را به آنها د ست. اینها رازهای خدایان ا آری، چنین ا

 "نیست.

شید لبخندی  ست. اینها همه نتیجه "زد وبه آرامی گفت:جم صول نه، چنین نی ضی و مح ی علو ریا

خواهید مشييخب ای در کار اسييت و نه جادویی. دیواری را در هر کجا که میعقل آدمیان اسييت. نه شييعبده

 "کنید و آن را به من بنمایید و سوراخ مورد نظر را تا فردا تحویل بگیریدي

سیار خوب، د "الغ بیک گفت: ساختمانی ر باغ دیوانخانهب ست که به  سمرقند، دیواری قدیمی ه ی 

ستور می سانی، د دهو اطراف دیوار قدیمی و فرو ریخته تعلق دارد. اگر بتوانی تعهدی را که گفتی به انجام بر

را مرمر بگیرند و میدانگاهی در پیرامونش درسيييت کنند تا مردم زمان نماز ظهر را از روی گذر آفتاب از 

 "آن دریابند و نام تو را هو بر آن دیوار حک کنند.درون 

شید گفت: شانه "جم ست و مایهاینها همه ن سربلندی من، تا فردا به عهد خویش ی لاف امیر ا ی 

 "عمل خواهو کرد.
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ها با آنچه ی خواجه قمر الدین سلجوقی برقرار بود، از برخی جنبهای که در باغ خانهمجلس مهمانی

ی زد. همان مهمانان به عالوهپیروزی الغ بیک بر سييمرقند برگزار شييده بود، پهلو میکه در مراسييو جشيين 

ی شاهکار جمشید را شنیده بودند، در آن شب حضور داشتند و خواجه قمر الدین، با وجود شماری که آوازه

د، به آن که کمک مالی سيينگینی از خان قزی خانو دریافت کرده بود، تقریبا خانه خراب شييده بود. جمشييی

ست می سر و د شت و همه برای دیدنش  ستانش در مرکز مهمانی جای دا ستند. قمر الدین همراه دو شک

دار بود، با نوعی حس عمیق نگون بختی شييکسييت خود را کار و مردمسييلجوقی که اصييوال مردی محافظه

به طرح کردن کرد که در آن شيييبِ جشييين او را پذیرفته بود و در دل خان قزی و التون آغا را نفرین می

 ی سوراخ دیوار و برانگیختن جمشید به ادعای غریبش وا داشته بودند. مسئله

شید به قباد افتاد که هر از چند گاهی از دیده شو جم شلوغی مجلس، چ شد و ها پنهان میدر میان 

زد. جمشید به سعید که مانند شاگردی حرف شنو همراهش بود و در شادخواری همگانی شرکت غیبش می

شود؟ امشب به حال خود نیست، چرا قباد را چه می "ای کرد و چون نزدیک آمد از او پرسید:کرد، اشارهمی

 "زند؟مدام غیبش می

شت، گفت: شانی؟ همهمی "سعید که طبق معمول از همه جا خبر دا ستاد کا سمرقند دانید ا ی مردم 

 "هنوزازدواش نکرده استي اعتقاد دارند که برای مردی به سن و سال او هیچ خوب نیست که

 "ازدواش نکرده است؟ منظورت چیست؟ "جمشید تعجب کرد و گفت:

هایی در شهر هست که بر مبنای آنها حسن نگار خانو به شما و شایعه "سعید چشمکی زد و گفت:

سیار دارد. می سن نگار خانقباد لافی ب صلی ح شامان خان و قمر الدین را خان قزی که رقیب ا و دانید که، 
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گویند است برانگیخته بودند تا دیشب مچ شما را بگیرند و اعتبارتان را از بین ببرند. برای همین است که می

 "عدو شود سبب خیر اگر...

های این حرفها را نزن. من و قباد هیچ ربای به دسيييته بندی "جمشيييید حرفش را برید و گفت:

 "ها وارد شوم.خواهو در این دسیسهدرباری نداریو و من هو هیچ نمی

سهشرمنده "سعید گفت: سی شما همین حاال در مرکز این د سانو که  ها قرار ام، اما باید به اطالع بر

 "شود.دارید. االن حسن نگار خانو پشتیبان شماست، و خان قزی دشمنتان محسوب می

خان قزی  اما من که با "ی خان قزی را به یاد آورد و گفت:ی فریبنده و مرمر گونهجمشيييید چهره

 "ام.دشمنی ندارم. اصال او را از نزدیک ندیده

مهو نیست. همین که با حسن نگار خانو صحبت کردید و او سفارش کرده تا بهترین "سعید گفت: 

 "کند.ی سرای شاه را در سمرقند در اختیارتان بگذارند، کفایت میخانه

سش اولیه شید به یاد پر شتو از ی اما همه "اش افتاد و گفت:جم اینها به قباد چه ربای دارد؟ من دا

 "پرسیدم.غیاب او می

قباد جای دوری نیست. همین اطراف است. پیش قاضی زاده شاید باشد، یا نزد حسن  "سعید گفت:

گارخانو. آخر می مهن ندی گار خانو  که، حسييين ن ید  نان اشيييرافی بلخ اسيييت و دان که خود از ز ای دارد 

 "گویند دختر بسیار زیبایی است و تقریبا دم بخت است و...دارد. می ای هو با الغ بیکخویشاوندی

ی ما را هنوز نیامده خواهند خواهرزادهنه باباي قباد و این حرفها؟ یعنی می "جمشید با ناباوری گفت:

 "زن بدهند؟

 "از من نشنیده بگیرید استاد، اما زود است که در جشنی دیگر یکدیگر را ببینیوي "سعید گفت:
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هنوز پاسی از شب نگذشته بود و گوسفندهای بریان را سر سفره نیاورده بودند که خبر رسید خودِ 

ضور خواهد یافت. امیر تیموری می شب در مهمانی ح سپاه الغ بیک هو آن  شی به امور  سرک ست برای  بای

و دانشييمندان  برای مدتی از سييمرقند بیرون برود. از این رو هنگامی که در شييامگاه همان روز قاضييی زاده

شهر نبود.  شید را محک بزنند، در  سقو ادعای جم صحت و  شدند تا  ضر  درباری دیگر در اطراف دیوار حا

سایر ریاضیدانان دیوانخانه بعد از آن که سوراخِ روی  قاضی زاده و محمد خوافی و عماد نظامی مشهدی و 

شدند که او توانسته مسئله را حل کند و  های جمشید گوش سپردند، قانعدیوار را اندازه گرفتند و به توضیح

ی این چالش از این رو بدون این که منتظر فرا رسيييیدن روز و تابیدن آفتاب از سيييوراخ بمانند، او را برنده

کرد که جمشید معرفی کردند. با این وجود شامان خان که در میان ایشان حضور داشت، با سرسختی ادعا می

کرد که روزی در سييال جاری فرا خواهد رسييید که ان داده، و پیشييگویی میگری خود را برنده نشييبا حیله

گفت آن روز جمشید به خاطر تخای کردن از حد و حدود خویش، آفتاب از درون این سوراخ نگذرد و می

 توسط خدایان مجازات خواهد شد. 

ست شد و اعتبار خود را از د شید تحقیر  داد که دیگر  شامان خان به قدری بعد از این پیروزی جم

های وی را چشیده کرد در جمع درباریان حاضر شود. به ویژه کسانی که پیش از این طعو توطئهجرات نمی

های او با هو دشييمنی ورزیده بودند یا زیانی را تحمل کرده بودند، بیش از دیگران بودند و به خاطر تحریک

 کوشیدند. در شماتت و تمسخرش می

ی مان روز، الغ بیک به سمرقند وارد شد و در حالی که از سرکشی ساالنهدر هر حال، در شامگاه ه

سييپاه راضييی بود و از از دیدن نظو سييربازان شييادمان بود، مسييتقیو به سييمت مجلسييی رفت که قمر الدین 

سیاری از درباریان که به جناح مغوالن درباری  شامان خان و خان قزی و التون آغا و ب سته بود.  سلجوقی آرا

صوفیان تعلق  شعرا و فقها و  سر باز زده بودند،و در مقابل اهل دانش و  شرکت در این مهمانی  شتند، از  دا
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سن نگار خانو بودند، در ورود به باغ خواجه قمر الدین تردیدی به خود راه نداده  شتر هوادار ح شهر که بی

 بودند. 

شيييد، مسيييتقیو از هی میاش همراالغ بیک، که تنها توسيييط فوجی کو شيييمار از نگهبانان برگزیده

ی هرات به سييمت باغ قمر الدین آمد و با آمدنش همه از جا برخاسييتند و شييادمانه به او خوشييامد دروازه

گفتند. پیش از آمدن الغ بیک، شيياعری از مردم آذربایجان که در مجلس حضييور یافته بود، در شييعری آبدار 

ستوده بود و اثبات ادعایش را به معجزه شید را  شعر که های اجم شبیه کرده بود. بیتی از این  ستانی ت نبیای با

ضار قرار گرفته بود، در لحظه شویق ح سر زبانها بود و وقتی الغ مورد ت ی ورود الغ بیک به مجلس همچنان 

بیک آمد و همه به احترامش برخاستند، چند تنی دم گرفتند و شروع کردند به خواندن آن بیت به طور دسته 

 جمعی. 

شید رفت و چون الغ بیک پا سمت جم ستقیو به  ضران داد و م شامدگویی حا صر به خو سخی مخت

سید، گفت:  شتی و نبوغ خود اثبات کردی. اما بگذار بگویو که من از  "مقابلش ر موالنا غیاث الدین، گل کا

 دیروز تا به حال، چه در زمانی که به سان دیدن از سپاهیان مشغول بودم و چه موقعی که گزارش سیورسات

شون را می سئله را در یک روز حل کنی، و ق ست این م شنیدم، در فکر آن بودم که تو چگونه خواهی توان

باالخره خودم به پاسخی دست یافتو. برای همین به محض رسیدن به شهر به سراغت آمدم، تا راه حل را با 

 "ام.شنیده تو در میان گذارم و این شاربه را هو از میان ببرم که راه حل تو را از کسی

شید با ادب گفت: سارت آن  "جم سی را ج سئله را حل کنید ک شند، اگر م سالمت با شاه جهان به 

 "نیست که در ادعایتان شک کند.

 "توان گرفت.چرا، استاد،جلوی حرف مردم را نمی "الغ بیک گفت:
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ظ دانسييتی من قرآن را چاور حفمی "بعدهو سييرش را نزدیک گوش جمشييید برد و آرامتر گفت:

سیدم که مردم در باره شچی پر گویند؟ و او گفت که از دید مردم ام چه میکردم؟ یک روز از عالء الدین قو

من با وجود تمام دانشی که در نجوم و هیات و شعر و فلسفه و طب دارم، بیسوادی بیش نیستو، چون قرآن 

 "ن را حفظ کردم.را در حفظ ندارم. بعد از آن شش ماه از سرای خود بیرون نیامدم تا قرآ

اید قرآن را حفظ کنید از حل چنین خودِ همین که در این مدت توانسته "جمشید شگفت زده گفت:

 "ای به دست من غریبتر است...مسئله

کرد که اما بگذار راه حل خود را به تو بگویو. این فکر از دیشيييب مرا اذیت می "الغ بیک گفت:

سئله سی در یک روز م ست ک سیدم که چگونه ممکن ا ای چنین پیچیده را حل کند. تا این که به این نتیجه ر

صلی بدانی، که چون  صف النهارهای ا سبت به خط افق و ن ست باید جهت دیوار را ن تو قاعدتا در گام نخ

ها ثابتی که در این مسيييئله وجود دارد، یعنی زاویهنمی ی دانی، آن را مجهول خواهی گرفت و بر مبنای تن

ش سی خواهی کرد. اگر چنین میتابش نور خور سئله را بازنوی ساعات مختلف روز م کردی، تنها یک ید در 

سوراخ پیدا می سوراخ از زمین بود. اما این که متغیر به درد بخور را برای یافتن جای  کردی و آن هو ارتفاع 

یافت. که گمان میی دیوار نسبت به محور خاور به باختر بستگی جای دقیق آن کجا باشد، همچنان به زاویه

ای و با ترکیب این دو متغیر کنو آن را نیز صبحگاه با رصد کردن مکان طلوع و غروب خورشید پیدا کردهمی

 "ای.جای سوراخ را یافته

امیر به راستی که نبوغی خیره کننده دارد.  "جمشید با شنیدن راه حل الغ بیک به خنده افتاد و گفت:

ست برای من که در  ستش را بخواهید، افتخاری ا شمندی خدمت کنو. را شاه دان ستگاهی چنین  دیوان و د

شما پیدا کرده ست. من در واقع کمی مکر به کار بردم. از آنجا راهی که  اید از آنچه که من پیش گرفتو بهتر ا

النهارها را بر اسيياس رصييدهایی قدیمی یافته بودم، که پیش از این موقعیت جغرافیایی سييمرقند بر نصييف
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دانستو. در نتیجه دیروز کاری که کردم این بود که عیت تقریبی دیوار نسبت به خاوط نصف النهار را میموق

هایی با ارتفاعهای جای دیوار را در شييهر تخمین بزنو که این کار را هو به سييادگی با ایسييتادن بر بام خانه

مرکز شييهر را بیابو، و موقعیت مختلف که در نقاط مختلف شييهر بودند انجام دادم، به طوری که توانسييتو 

شت و می شی دا شو پو شبختانه اختالفی قابل چ سنجو، که خو سبت به این مرکز ب شد دیوار را با دیوار را ن

سمرقند را به آن تعمیو  ست و به این ترتیب موقعیت جغرافیایی  سمرقند دان سط  تخمینی خوب تقریبا در و

 "نابراین زیباتر است...تر و باید، ریاضیداد. راه حلی که شما یافته

سئله را از راهی دیگر و با تکیه بر اطالعات جغرافیایی شید م شنیدن این که جم اش حل الغ بیک با 

به راسيييتی که نبوغی در خور داری اسيييتاد، وقتی راه حل را یافتو هیچ فکر  "کرده، به خنده افتاد و گفت:

 "باشد.کردم دو راه برای حل این مسئله وجود داشته نمی

شان داده که برای حل هر مسئله "جمشید گفت: شمار راه حل ای بیدو راه و بیشتر، تجربه به من ن

 "وجود دارد.

سرعت جبه  شنیدن این حرف چنان تکان خورد که به  شدهالغ بیک از  اش را ی گرانبها و زردوزی 

باید دهان قاضی زاده را زر  "گفت:از تن در آورد و آن را بر تن جمشید پوشاند و او را در آغوش کشید و 

 "بگیرم به خاطر جواهری چنین نادر که برایو از کاشان به ارمغان آورده است.

 

ماهی در اواسط بهمن ماه، که سوز و سرما در سمرقند بیداد سه پیکر خرقه پوش در تاریکی شبِ بی

راهی در میان دشييت پیش رفتند و به زد، از کوره کرد، سييوار بر اسييبهایی که از دهانشييان بخار بیرون میمی

ی هایش روشن بود. دو سوار راه خود را به سمت حاشیهروستایی رسیدند که تک و توک فانوسی در خانه

کرد. هردو، گویی که راهشان را های روستاییان را احاطه میروستا ادامه دادند و به باغهایی رسیدند که خانه
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گذشتند و پشت در باغی ایستادند. یکی از آنها دج الباب کرد و پس  خوب بشناسند، از کوچه باغی تاریکی

چه  "از دقایقی صيييدای پایی از درون باغ برخاسيييت. مردی در را بر رویشيييان باز کرد و به آرامی گفت:

 "خواهید؟می

 "یاران و عیاران در انتظارمان هستند. "یکی از سواران گفت:

الدین خوش آمدید. افتخار میزبانی موالنا اسيييتاد معین "ت:مردی که در را باز کرده بود، زیر لب گف

 "غیاث الدین را هو داریو؟

 "ام.آری، من هو آمده "شد، گفت:سوار دیگر در حالی که از اسب پیاده می

دربان در را گشود و افسار اسبهای ایشان را در دست گرفت و آنها را به اصابل برد. جمشید و قباد 

شدند سیدند که در میانهو به کلبه از در باغ وارد  شت. تقهای کوچک ر ای به در زدند و وارد ی باغ وجود دا

 شدند. 

ها ی بزرس روی زمین نشسته بودند. پشت پنجرهدر داخل کلبه، ده دوازده نفری گرداگرد یک دایره

 مه ساکت بودند.را با پارچه پوشانده بودند تا نور فانوسهای پر نور درون اتاج به بیرون نشت نکند، و ه

 های سیاهشان را از سر برداشتند و در جای خویش در حلقه نشستند.جمشید و قباد کاله خرقه

پیرمردی که در صدر حلقه نشسته بود، بعد از این که ایشان بر جای خود قرار گرفتند، شروع کرد به حرف 

 "ای در جمع یاران حضور دارد؟آیا بیگانه "زدن و گفت:

 "اند.نه، تنها یاران همدل"یک صدا گفتند: ی حاضران همه

شید و قباد پیرمرد پس از به زبان آوردن این جمله  سه بود، رو به جم شروع جل ی آیینی که عالمت 

اند که باید همگان در موردش تصييمیو بگیریو. هو خبرهایی از ری و تبریز برایمان فرسييتاده "کرد و گفت:

اند. در فیان عزم خود را برای کشييتار شيياهزادگان تیموری جزم کردهامروز بریدی آمد و خبر آورد که حرو
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ضل شیخ ف ستگیمیان انجمن یاران ما از قدیو و بعد از قتل  شته، که گویا اهلل دو د ای در این مورد وجود دا

ی حروفیان برای قتل ای بحرانی رسييیده اسييت. انجمن تبریز و ری تصييمیو گرفتند که از برنامهحاال به نقاه

شتاری بار دیگر ایران زمین را ش شان چنین ک شتیبانی نکنند. چرا که از دید ای اهزادگان و حاکمان تیموری پ

 "اسیر آشوب و قتل و غارت خواهد کرد.

موالنا،  "ای فروتر از پیرمرد نشييسييته بود، پرسييید:ی رومی که در میان حلقه و در مرتبهقاضييی زاده 

 "اند؟یشان پناه دهیو را نپذیرفتهحروفیان پیشنهاد ما برای آن که به ا

اند و از هو اکنون شييماری بسييیار از چرا، آن را پذیرفته "پیرمرد که موالنا نفیس نام داشييت، گفت: 

سمت روم و عثمانی و عراج عرب گریخته شان به  شترشان به کوهستانهای درون ایران ای اند. با این وجود بی

 "پزند.سر می ی انتقام را دراند و اندیشهپناه برده

آیا امشييب باید در مورد رد یا قبول  "نمود، گفت:ی سييیاهش تکیده میپهلوان کوهزاد که در خرقه 

 "ی ایشان تصمیو بگیریو؟برنامه

ی آری، امشيييب باید به نماینده "یکی دیگر از حاضيييران که همان موالنا محمد خوافی بود، گفت: 

 "حروفیان پاسخ خود را اعالم کنیو.

 "اند؟نمایندگان انجمن یاران ما در سایر شهرها چه تصمیمی گرفته "پرسید: جمشید 

انجمن هرات با طرح کشتن شاهرخ موافقت کرده است و هو اکنون در تدارک  "موالنا نفیس گفت: 

اند. در آنجا قرار شييده انجمن ما تنها اجرای این برنامه اسييت. انجمن ری و تبریز و کاشييان مخالفت کرده

 "را پناه دهد، اما در ماجرای سوء قصدها دخالتی نکند. حروفیان

ست یافته "موالنا محمد خوافی گفت:  شهر به توافقی د سه  ستادی که اند، بیاگر انجمن این  تردید ا

 "خاطر برای من بسیار گرامی است که در این تصمیو گیری موثر بوده است.
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ستی زدی. پیک خبر آو "موالنا نفیس گفت:  شهر به پیروی از آری حدس در سه  رد که انجمن این 

سانه ستادی اف صمیمی گرفتها شاد نام دارد چنین ت ستیابی به ای که فرخ  شانی هو در د اند. هرچند پیرآزادِ کا

 "توافق بسیار موثر عمل کرده است.

استاد فرخ شاد؟ مگر هنوز زنده است؟ عجیب  "جمشید با شنیدن این حرف به هیجان آمد و گفت: 

 "ای...ست او و یگانه اعجوبهمردی ا

شاگردش بودم یک  "موالنا نفیس گفت:  ست. در حالی که من که زمانی  سر حال ا آری، او زنده و 

 "داند.گویند او همان خضر حکیو است. اما کسی چه میام گروهی میپایو لب گور است. شنیده

ضی زاده گفت:  شد که باید در "قا صل کار آن با صورت، گویا ا ستن به  به هر  س ستن یا گ مورد پیو

ی حروفیان تصييمیو بگیریو. در هرات تردیدی نیسييت که نفوذ شييیخ نورالدین کار را به نفع حروفیان برنامه

 "شوند.پایان داده است. این در حالی است که پیروان موالنا نفیس هو در آنجا قدرتی محسوب می

اعضييای انجمن هرات واگذار کردم و در  من تصييمیو گیری در این مورد را به "موالنا نفیس گفت: 

شان با برنامه شان دخالتی نکردم. از این رو موافقت ای صمیو ای های نورالدین را نباید به معنای همراهی من ت

سمرقند، الغ بیک، و این  شود و در  ست کشته  ست که قرار ا شاهرخ ا تفسیر کرد. به هر صورت، در هرات 

 "دو با هو تفاوتی بسیار دارند.

دار و اهل نظو و ترتیب هسييتند، به هو شييباهت از این نظر که عادل و مردم "پهلوان کوهزاد گفت: 

دارند. راسييتش من با کشييته شييدنِ شيياهرخ هو موافق نیسييتو. این کارها فقط خونریزی میان تیموریان و 

شدید می شنیدهحروفیان را ت سران حروفیه در تبریز حتی به آج قویونکند.  سته و او را ام که یکی از  لوها پیو

 "ها بر خالف مصالح این مردم است.کند. این برادرکشیبه جنگ با تیموریان تحریک می
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شاید بگویید بدان خاطر که به الغ  "زاده گفت:قاضی  ستو.  شتار خاندان تیموری موفق نی من هو با ک

فتان درسييت هو باشييد. به هر گویو، و شيياید حرام، چنین میبیک دلبسييتگی دارم و از کودکی او را پرورده

 "ی قدرت تکیه زند.صورت، تردید دارم تا قرنها پادشاهی چنین مردم دوست و هنرپرور و دانشمند بر اریکه

پیرمرد دیگری که ابروانی یکدسييت سييپید داشييت و اندام درشييت و زورمندش به سيين و سييالش  

سوب می ی حروفیان دراز آنجا که من به نوعی نماینده "آمد،  گفت:نمی صمیو سمرقند مح شوم، باید از ت

کنو. اگر حتی یک تن از شاهزادگان تیموری زنده بماند، یاران انجمن ما را برادرانو دفاع کنو و چنین هو می

سته شای ستو و او را  سلانت میقلع و قمع خواهد کرد. من هو برای الغ بیک احترام قایل ه دانو. اما در ی 

ضرورتی بزرگتر وجود شتار و در به دری حروفیان بدهیو و ظلمهایی را که به  اینجا  دارد. یا ما باید تن به ک

ی شاهزادگان را همزمان از میان برداریو. اگر یک تن از آنها شود تحمل کنیو، و یا این که باید همهایشان می

از دید مردمانِ ی مادر خار خواهیو بود و فراموش نکنید که زنده بماند و قدرت را به دسيييت بگیرد، همه

سط مفتیان تحریک می ست. مردمی که تو دانند که فرج میان شوند، نمیجهانِ خارش، تمایز میان ما معلوم نی

ست. آنها همه سماعیلی چی شیعه و ا ست ی ما را غالت میحروفی و مزدکی و خرمدین و  نامند و ممکن ا

 "به خار اندازد. ی ما رای بانفوذ به سادگی تحریکشان کند و همهیک امیرزاده

سیار گمان نمی "قباد گفت:  شد. حسن نگار خانو نفوذی ب شته با شمنی با ما را دا سرِ د کنو الغ بیک 

ی شيياهزادگان دانید از اعضييای انجمن ما بوده اسييت. همهبر او دارد و خودِ خلیل سييلاان هو چنان که می

الغ بیک دیر زمانی اسييت که نسييبت به خو و خونریز نیسييتند. فراموش نکنید که خودِ تیموری هو دشييمن

 "کند، اما هنوز دعوت از او تایید نشده است.عضویت در انجمن ما ابراز عالقه می

شت که در و گمان هو نمی "موالنا نفیس گفت:  صفتِ نادر را دا ساان این  شود. خلیل  کنو تایید 

شان میجمع یاران خود را همپایه شمندتری ای شاهانهو جاه طلب دید. الغ بیک از او هو ست و خوی  ی تر ا



392 

 

توان به این راحتی سخن گفت و رای گرفت. الغ بیک از پدرش شاهرخ را دارد. با حضور او در انجمن نمی

 "آن مردانی است که در شرایط بحرانی باید عضویتش را پذیرفت و به دستورهایش تن داد.

ع بحث ما پذیرش یا رد عضييویت الغ یاران، ازبحث اصييلی دور نیفتیو. موضييو "قاضييی زاده گفت: 

شد. من از هو اکنون بیک نیست، که مداخله کردن یا نکردن در توطئه ی قتل اوست. اگر بنا به رای گرفتن با

 "کنو.نظر منفی خود را اعالم می

من به عنوان رهبر حروفیان سييمرقند چشييمداشييت یاری از یارانو دارم و به  "پیرمرد پهلوان، گفت: 

 "دهو.رای مثبت میاین تصمیو 

شید گفت:  شاد را از همه "جم ستاد فرخ  صاربمن نظر ا ضای این جمع  شته از تر میی اع دانو. گذ

ام، با تکیه بر این که نظر او مخالف این برنامه بوده، من ای قلبی که خودم به الغ بیک پیدا کردهمیل و عالقه

 "دهو.نیز بدان رای منفی می

 "کنو.لیل من هو چنین میبه همین د "قباد گفت: 

 "و من هو. "پهلوان کوهزاد گفت: 

 "و من هوي "گفتند:و صداهایی دیگر نیز از گوشه و کنار برخاست که می 

 

اما چه دلیلی دارد که تو به  "اش به سييعید نگریسييت و گفت:شييامان خان با چشييمان تنگ مغولی 

 "ام.کاشانی دیدهاربابت خیانت کنی؟ من تو را در میان مالزمان آن مردک 

توانو اخباری را بله، من در میان مالزمان ایشييان بوده و هسييتو و برای همین هو می "سييعید گفت: 

خورند، دانو که آنها کی غذا میکران برخوردارند. فقط فکرش را بکنید. من میبرایتان بیاورم که از ارزشی بی
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ست، مثال این که رنگ مورد عالقه خوابند، و تازه، اطالعات دقیق دیگری هو دارم.کی می ی غیاث الدین چی

 "دانو.یا این که لباسهای زیر معین الدین از چه جنسی هستند. سال و ماه تولد هر دو را هو می

آخر آدمِ کو عقل، دانسيتن رنگ مورد عالقه و جنس زیرپوش  "حوصيلگی گفت:شيامان خان با بی 

خواهو برایشييان جشيين تولد بگیرم که از زمان زاده شييدنشييان با من خورد؟ مگر میاینها به چه درد من می

 "گویی؟سخن می

مگر شما جادوگرها با دانستن طالع و سعد و نحس ستارگان و بر  "سعید کمی تعجب کرد و گفت: 

گفت رمالها و کنید؟ من یک پسيير عمویی داشييتو به اسييو عباس، که میی مردم جادو نمیاسيياس زایچه

ام هو توانند سييرنوشييت آدم را تغییر دهند. در ضييمن خالهی آدم را بدانند. وگرنه مید زایچهجادوگرها نبای

شه می شان چشو مان به دست کسی بیفتد. چون میگفت نباید بگذاریو مو یا ناخنهمی توان با آن به دارنده 

رم. پسيير عمویو عباس ی ناخن غیاث الدین را هو برایتان بیاوتوانو چند تکهزخمی رسيياند. راسييتی، من می

 "یک روز...

ببین آقا جان، جادوهای من از روشيييهایی خیلی موثرتر از کار  "شيييامان خان با تنگ خلقی گفت: 

خواهو. کند. به طالع و سال تولد و این حرفها هو نیازی ندارد. ناخن کسی را هو نمیرمالهای ایرانی عمل می

 "ی آنها زهر بریزی یا نه؟توانی اگر الزم شد در غذافقط بگو بدانو. می

در غذایشان زهر بریزم؟ ولی مگر شما جادوگر  "سعید با شنیدن این حرف شگفت زده شد و گفت: 

 "نیستید؟

ست. این  "شامان خان گفت:  شان هو یکی از مراحل عالی جادوگری ا ساختن زهرها و به کار بردن

توانی پنهانی حرفهایی را که کنی یا نه؟ یا مثال میتوانی چنین کاری را بدانستی؟ خوب. بگو ببینو، میرا نمی

 "زنند بشنوی و به من اطالع بدهی؟بین خودشان می
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شان آری، این کار دوم را که حتما می "سعید گفت:  توانو. زهر را هو اگر پول خوبی بدهید در غذای

 "ریزم. اما باید قول و قراری بگذاریو که یک وقت گیر نیفتو.می

ای، فهمو. تو که از خادمان این افراد هستی که از هرات همراهشان بودهمن نمی "گفت:شامان خان  

 "ی ما بپیوندی؟خواهی به جبههچرا می

من هو دالیل خودم را دارم. رفتار این استادها با من خیلی تحقیرآمیز است. تا به حال  "سعید گفت: 

ست به حرفهایو گوش کنند و در شده حتی برای یکبار در ضمن، میانه ن صحبتو حرفو را قاع نکنند. در  ی 

کنو. برای همین هو فکر کردم بختو را نزد شيييما آزمایش کنو. پول چندانی هو بابت خدماتو دریافت نمی

 "البته به قول معروف ....

خوب، خوب، از مسييیر صييحبت خارش نشييو. چه چیزی در چنته داری که مرا  "شييامان خان گفت: 

 "خواهی دارد؟رزشِ پولی را که میمتقاعد کند خدماتت ا

صدایی آرماتر و انگار رازی را با طرفش در میان بگذارد، گفت:  دانو که معین مثال من می "سعید با 

 "های حسن نگار خانو خواستگاری کرده.الدین از یکی از ندیمه

 "دانند. خبری بده که دست اول باشد.این را که همه می "شامان خان خندید و گفت: 

شهرزاد بلخی که گلوی معین الدین پیش او گیر کرده، از قدیو این را هو می "سعید گفت:  دانو که 

 "الدین را خواهد ریخت.ی این دو خبردار شود خونِ معینخواستگاری داشته که اگر از راباه

شبیه آهان، حاال این شد یک چیزی. در مورد غیاث الدین چی؟ او هو ماجرایی  "شامان خان گفت: 

 "به این را دارد؟

 "و انگار جز کتابهایش عشقی ندارد... شودافسوس، او به ندرت از خانه خارش می "سعید گفت: 
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سه  سعید پرتاب کرد و ای پر از پول را از حفرهشامان خان کی شت و جلوی پای  ای در دیوار بردا

و اگر خبر مهمی به گوشت خورد به من فعال که چیز ارزشمندی برایو نداشتی، اما این پول را بگیرد  "گفت:

 "بگو. من دوستان بانفوذی دارم که قاعا خدمات تو را بی اجر نخواهند گذاشت.

 

رفت که گویی سالهاست به آنجا رفت و قباد طوری در خیابانهای باغ قصر حسن نگار خانو راه می  

ن، جالب نیست که زنان الغ بیک به قباد خا "شناسد. جمشید گفت:ی گوشه و کنارش را میآمد دارد و همه

جای ماندن در خلوت حرمسييرای شيياهانه برای خود دم و دسييتگاه و خانه و باغی دارند و مراجعان را به 

 "پذیرند؟حضور می

رفتار الغ بیک  را با اسييکندر سييلاان و شيياهرخ مقایسييه نکن. زنانش را با دقت بر  "قباد گفت: 

دهد. با این وجود زیر نفوذشان نیست و با دقت مراقب است که دست از یگزیند و آزادی بسیار به آنها ممی

 "پا خاا نکنند.

 "رود.از چنان آدمی کمتر از این هو انتظار نمی "جمشید گفت: 

شوخی گفت: شانش داد، به  ست را ن شید و راه در ستین او را ک نکند  "بعد هو وقتی دید قباد برای چندم آ

 "اد ببری؟اشتباهی ما را به سرای شهرز

شنیدن نام ندیمه  ست و پایش را گو کرد و گفت:قباد با  سن نگار خانو، د  "ی بلخی و محرم راز ح

 "شهرزاد؟ نه، او به قرار مالقات ما با بانویش چه ارتباطی دارد؟

خوب،  "و چون نگاه شييیانت آمیز و نیشييخند جمشييید را دید، خودش هو زیر خنده زد و گفت: 

 "ن بانوی بلخی زنی بسیار ارجمند و محترم است.راستش را بخواهی، ای
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ها خوب، خوب، پس شييایعه "اش به صييدای بلند خندید و گفت:جمشييید هو به همراه خواهرزاده 

ی نگاه زیبارویی حقیقت دارند و قسمت چنین بوده که قلب این دانشمندِ نامدار کاشانی در نهایت به کرشمه

گفت خیز تا خاطر بدان ترک سييمرقندی دهیو، کز آوری که مییبلخی تسييخیر شييود. خواجه را به یادم م

 "نسیمش بوی جوی مولیان...

ی ی نجیبانهدایی جان، بس کن. ماجرا این قدرها هو بیخ پیدا نکرده، فقط یک مراوده "قباد گفت: 

نیو. آخر زسيياده میان ماسييت. او به اشييعار حافظ عالقه پیدا کرده و ما بیشييتر در این مورد با هو حرف می

ی اشعار انوری است و دیوان او را در حفظ دارد. برای همین هو بیشتر اهل دانی، الغ بیک خودش شیفتهمی

 "شناسند.دهند و حافظ را درست نمیحرم به اشعار انوری و ظهیر فاریابی عالقه نشان می

خیلی بیخ پیدا کرده  ای بابا، برعکس، به نظرم قضیه "ابروهای جمشید کمی بیشتر باال رفت و گفت: 

تردید باید بت طنازی مند کرده باشد، بیاست. ماهرویی که توی خشک و رسمی را به شعر و شاعری عالقه

 "باشد.

بعد هو منتظر ماند تا قباد بار دیگر به این حرف اعتراض کند، اما با تعجب دید که قباد کمی به  

 "له، هستيخوب، ب "دوردستها خیره شد و بعد آهی کشید و گفت:

ی حیران جمشييید را دید، شييکلکی در آورد و هردو زیر خنده زدند. به این بعد هو برگشييت و وقتی چهره

صدای بلند می شانی در حالی که با  ستانهترتیب، دو منجو کا شتند و به آ سبز گذ سر ستان  ی خندیدند، از بو

ستانه سیدند. در آ سن نگار خانو ر صر ح شان تق عظیو کرد و با ادب و احترامی افراط ی در، حاجبی در برابر

آمیز ایشييان را به درون راهنمایی کرد. جمشييید انتظار داشييت زن شيياه را در اتاقی نیمه تاریک و در پشييت 

شگیپرده سهای فاخر همی اش ای ضخیو ببیند، اما وقتی دید حسن نگار خانو با همان جالل و جبروت و لبا
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: به به، "اند، یکه خورد. ملکه با دیدن ایشييان گفتاش کردهحاطهها ادر اتاقی روی زمین نشييسييته و ندیمه

 "ی ما خوش آمدید.ی حقیرانهدانشمندان ارجمند کاشانی، به کلبه

شد که قباد در میان ندیمه  شید متوجه  شی کردند و جم شید و قباد در برابرش کرن های بانو به جم

 ان جمشید شکل گرفت.یابد. لبخندی کمرنگ بر لبگردد، و نمیدنبال کسی می

ملکه به سيييالمت باشيييند، افتخار بزرس و  "اش بود، گفت:آورتر از داییقباد که در این موارد زبان

 "اید...ای نصیبمان کردهنامنتظره

دانسيييتو از اسيييتاد غیاث الدین بابت تعارف را کنار بگذارید. الزم می "حسييين نگار خانو گفت: 

 "حرفهایی هست که گویا باید با هو بزنیو.شاهکاری که زد تشکر کنو. در ضمن 

 "ام.شاهبانو لافی بسیار دارند. اما من کاری در خور نکرده "جمشید گفت: 

ای. همان طور که حاجبو برایتان خبر چرا، چرا، کاری بسيييیار مهو کرده "حسييين نگار خانو گفت: 

شآورد، التون آغا و قمر الدین سلجوقی با دسیسه ای که صرفِ تند در مجلس مهمانیی خان قزی تصمیو دا

اند، کردند پیروز شييدهاعتبار کنند. اما در زمانی که همه فکر میبرگزار شييدنش توهین به من بود، شييما را بی

دماغشييان به خاک مالیده شييد. شيياهکارتان در مجلس و آنچه که در فردای آن روز کردید، به راسييتی به یاد 

و خشييمگینانه به  قزی مانند رتیلی مادینه در پسييتوی سييرایش خزیده گویند خانماندنی بود. خبرچینان می

 "گوید.زمین و زمان ناسزا می

 "ام.اما چرا، مرا نه با او آشنایی بوده و نه کار ناروایی در حقش کرده "جمشید گفت: 

ی فهو کردم، دغدغهاستاد غیاث الدین، همچنان که گمان می "حسن نگار خانو آهی کشید و گفت: 

عرش شما را از نگریستن به وقایع فرش بازداشته است. در دربار تمام شاهان معادالتی وجود دارد که نادیده 

شمند مانند گرفتنش می شاهی دان شود. در دربار  تواند به قیمت بر باد رفتن خان و مان و گاه جان فرد تمام 
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ستان همین است. رقابتهایی هست و کینه یی، و کانون آن گویا در کشمکش میان ها و حسدهاالغ بیک نیز دا

 "من و خان قزی خالصه شود.

اما چرا؟ شما که هردو بانوانی شایسته و ارجمند هستید و جایگاهتان هو نزد شاه  "جمشید پرسید: 

 "جهان محفوظ است...

شود. اما همین چند جمل ساکت  شد تا  شید زد و به این ترتیب باعث  ضربه به پهلوی جم ه قباد با آرنجش 

شد کافی بود. بانو گفت: سن نگار خانو بدرخ شمان زیبای ح شو در چ ستادِ  "برای این که برقی از خ ای ا

کند. در حالی که من خود کنید و الغ بیک نیز چنین میمنجو، مشکل در همین جاست، که مرا با او قیاس می

سرتر می شد. از همین را از او  شته با شاید او نیز چنین باوری دا رو، آنچه که در واقع دارد بین ما رخ دانو و 

سادت زنانهمی ست. با این تفاوت که این بار دو هوو دهد، همان ح ست که در میان دو هوو ه شهوری ا ی م

 "تواند دودمان بازنده را به باد دهد.کنند و برنده میبر سر قلب شاهی با هو جدال می

ادالتو وا گذارید. مرا با حرمسرا و حسادتهای بانو، خواهشمندم مرا با ستارگان و مع "جمشید گفت: 

ای ی کتابخانهای بیش از اقامت در گوشهام و جاه طلبیانباشته در آن کاری نیست. مسافری تازه از راه رسیده

 "ندارم.

سن نگار خانو گفت:  ستید و تر بودید، به این آرزو میاگر اندکی میان مایه "ح سیدید. اما چنین نی ر

اید. مردمان شهر همه از اید، سه کار چشمگیر انجام دادهنخواهد شد. از وقتی که وارد سمرقند شدهچنین هو 

کنند. اهل دربار پنهان و آشکار از گویند و با مغان کهن و موبدان سغدی همانندتان میهوش و خرد شما می

ز دانش و نبوغتان تعریف زنند و روزی نیسييت که الغ بیک در خلوت و جلوت اتان مثال میتیزی اندیشييه

 "نشینی و کناره گرفتان را از یاد ببرید.نکند. در چنین شرایای، باید سودای گوشه
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ست و نه در پی  "جمشید گفت:  ست. کارم خواندن و نوشتن ا اما چرا؟ مرا با کار درباریان کاری نی

 "جویو.دشمنی کسی هستو و نه متحدی در برابر دشمنان می

ی همان هوش و خردتان اسييت. من خود نیز خواهید نشييانهآنچه که می "فت:حسيين نگار خانو گ 

پرورم و باید مدام در فکر کوبیدن سرشان باشو، خسته گاهی از این که دشمنانی دارم و مارانی در آستین می

سمرقند محبوبیت یافتهشوم. اما چارهمی شما چه بخواهید و چه نخواهید، در میان مردم  ست.  بین  اید،ای نی

هایتان اسييت. از این رو به ناگزیر در درباریان نفوذ دارید، و از همه مهمتر آن که شيياه جهان مفتون اندیشييه

شده ستگاه قدرت تیموریان وارد  سته با آن برخورد اید. مید شای شکلی  توانید این حقیقت را بپذیرید و به 

 "اش بگیرید و نابود شوید.کنید، یا آن که نادیده

 "نابود شوم؟ چرا نابود شوم؟ "ت:جمشید گف 

ی ورودتان به پایتخت، سرنوشتتان با من شاید خودتان ندانید، اما از لحظه "حسن نگار خانو گفت: 

سوب می شامان خان و جادوگران مغولی پیروش مح شمن طبیعی  شما د ست.  شوید، و همه گره خورده ا

ست و با خان قزی که دخترمی شامان خان مغول ا ست پیوند دارد. در واقع الغ بیک به  دانند که  خان مغول ا

های جادویی او هیچ باوری ندارد و تنها برای مراعات حال خان قزی اسيييت که او را در دربارش توانایی

های خان قزی و شييامان خان برای نابود کند. از همان روزی که پا به سييمرقند گذاشييتید، توطئهتحمل می

هایشييان سييربلند یان هرچند به شييکلی شييگفت انگیز همواره در برابر برنامهکردنتان آغاز شييد، و در این م

اید، اما گمان ندارید که تا ابد چنین خواهد ماند. شيييما در دربار به دوسيييتان وحامیانی نیاز دارید تا مانده

کنند تا  خبرهای الزم را بشنوند و در جریان بگذارندتان، و در صورت لزوم از نفوذ خود بر الغ بیک استفاده

هایتان برسيييید. این اتحاد البته دو طرفه خواهد بود. شيييما هو در وقت لزوم متحدانتان را یاری به خواسيييته

 "خواهید کرد.
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گوید. چنین اتحادی برای من بسیار ارزشمند شاهبانو درست می "جمشید به فکر فرو رفت و گفت: 

الغ بیکی را با تمام مخاطراتش نادیده نگیرم و به دانو چرا باید ماندن در سيييمرقند و دربار اسيييت. اما نمی

 "هرات یا کاشان باز نگردم؟

سن نگار خانو گفت:  ستاد، من خوب می "ح ست بردارید ا سردی و یکنواختید ای دانو که با چه دل

تان موثر بوده است. آن طوری معین اید و این تغییر آب و هوا تا چه حد در روحیهکردهدر کاشان زندگی می

ام. اکنون شما الدین را نگاه نکنید. او چیزی در این مورد نگفته است. خودم از اهل کاشان سراغتان را گرفته

در مرکز جهان ایرانی ارش و قربی دارید و بر خر مراد سوارید. چرا به آن شهرِ دوردست بازگردید؟ وقتی که 

 "ینجا در دسترستان است؟های بزرسِ جهان اتمام دانشمندان و هنرمندان مهو و کتابخانه

باور کنید من در مورد شيييما حرف  "کرد. قباد گفت:جمشيييید همچنان چپ چپ به قباد نگاه می 

شاهبانوی بزرگوار، بگویید  سی نزدم. یعنی حرف زیادی نزدم... فقط کمی به یک نفر... خوب،  صی به ک خا

 "حساب کند؟ تواندبدانیو. موالنا غیاث الدین روی چه کمکهایی از سوی شما می

سن نگار خانو که می  ستقبال کرد و ح سیر بحث ا ست، از این چرخش در  شمند ا شید اندی دید جم

کنو، حساب کنید. گذشته از توانید روی حمایت من از خودتان، و این که امنیت شما را تامین میمی "گفت:

تواند با ارزجمندترین ث الدین میتوان در اینجا داشيييت فکر کنید. موالنا غیااین، به چیزهای دیگری که می

بانوان شيييهر ازدواش کند و بهترین زندگی را داشيييته باشيييد. از بذل مال و نیرو برایش دریغ نخواهو کرد و 

شمندی در دربار الغ بیک یافته خواهو به من یاری کنید تا اید. در مقابل تنها میخواهید دید که چه متحد ارز

 "نو.آن زن مغول را از معرکه خارش ک

 "ای به من یاری برسانند؟توانند در زمینهشاهبانو می "جمشید باالخره لب به سخن گشود و پرسید: 

 "تان چیست؟آری، خواسته "حسن نگار خانو خوشحاالنه گفت: 
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شید گفت:  سودای بناکردن  "جم سالها پیش  سرای زیبا و تجدید فراش تمایلی ندارم. اما از  من به 

ام. همواره خواجه نصیر الدین طوسی برایو الگویی بوده است، و چند پختهدر سر میی بزرگی را رصدخانه

 "ای در سمرقند موافقت کنند؟روزی است در فکرم که شاید شاه جهان با پیشنهاد ساخت رصدخانه

شادمانه گفت:  سن نگار خانو  شید که می "ح شته با ستاد، تردیدی ندا توانو فکر چنین کاری را در ا

بیک بیندازم و او را به این کار تشویق کنو. او خود مردی دانشمند است و شکی ندارم که از این فکر سر الغ 

 "استقبال خواهد کرد.

شید لبخندی زد و گفت:  شده  "جم سته  صورت پیمان اتحاد میان ما ب سربلند باد. در این  شاهبانو 

ست. گمان می شاماا شان را بردید،  سترسکنو در میان مخالفانی که نام شد. ن خان از همه برای من در د تر با

 "بگذارید ببینیو این جادوگر مغول در میدان نبردی که خود گشوده تا چه اندازه نیرومند است؟

 

موالنا یوسف حالش، که پس از آن نخستین برخوردش با جمشید و شامی که با یاری وی از حریف  

د، یکی از کسانی بود که معموال در محضر جمشید حضور برده بود، به مرید جان نثارِ جمشید تبدیل شده بو

داشت و با وجود سن و سال بیشتری که داشت و ارش و قربی که پیش از ورود دانشمند کاشانی به شهر از 

داد. به همین دلیل شمرد و بابت آن فروتنی به خرش میآن برخوردار بود، همواره آموختن از او را غنیمت می

 ی جمشید چندان غیرعادی نبود.به خانههو سر زده رفتنش 

سمی بر در   سی تمام ر صبح زود با لبا شود و او را دید که  شید در را گ سرایدار جم آن روز، وقتی 

ستاده، با احرام به داخل راهنمایی شید ای شتر روزها پیش از سرای جم شت بی شید که عادت دا اش کرد. جم

شید برخیزد و برای پیاده شته روی یا سر زدن خور شود، آن روز تازه به خانه برگ شهر خارش  سوارکاری از 

بود و پس از آن که در لگنی پر از آب سييرد خود را شييسييته بود، تمیز و سييرحال به اسييتقبالش آمد.  موالنا 
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صييبح اسييتاد به خیر. عافیت باشييد، حمام  "حالش، با دیدن جمشييید به احترامش از جا برخاسييت و گفت:

 "بودید؟

شید گفت:  سوارکاری عرج به تن آدم مین "جم ست تا ه، نظافات اندکی کردیو،  سته نی شای شاند و  ن

 "شب آن را بر پوست خود حمل کنیو.

ی مردم سيييمرقند امان از دسيييت این عادتهای الغ بیکی که در همه "موالنا حالش خندید و گفت: 

سرِ من هو عا ست. پ شته ا صون ندا سافر را هو م شمندان م سوخ کرده و حتی دان صبحها برای ر دت دارد 

 "سوارکاری بیرون برود. گمان کنو او هو این را از امیر آموخته باشد.

سمرقند هرچه نداشته باشد، آموزگارانی در خور دارد. هرکس  "جمشید سرخوشانه خندید و گفت: 

رای گردش ها به تنهایی غنیمتی است. از وقتی صبحها بدر اینجا عادتی نیک دارد و مشاهده و برگرفتن همان

یابو. این را هو مدیون الغ تر در میخیزم، فکرم بازتر شده و مسارل را سریعتر و راحتو سواری زود بر می

بیک هسييتو. وقتی در اردوی شييکار با هو بودیو دیدم سييحرخیز اسييت و بامداد را با فعالیتی بدنی شييروع 

 "کند.می

ضور اندی "موالنا حالش گفت:  ستی که این ح شان غنیمتی آری، به را شمندان و آموختن مدام از ای

 "توان مشکالت خویش را نیز به دست همین دانشمندان باز گشود.است، و مهمتر آن که می

شنیدن این حرف کمی مکث کرد و لبخندزنان گفت:  شید با  زدم خوب، موالنا، باید حدس می "جم

 "یش آمده؟اید. پرسشی پکه صبحِ به این زودی بی دلیل سرافرازمان نکرده

سوی الغ بیک برای  "موالنا گفت:  سر بزرگترم که از  ست که پ ستش را بخواهید، بله، ماجرا آن ا را

 "های هنری به باختر روانه شده بود، ساعتی پیش از سفر بازگشت.خرید کتاب و نگاره
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االعضاء علو ام در دانش پزشکی وام، اما شنیدهبه به، چه خبر خوبی، آقازاده را ندیده"جمشید گفت: 

شد.  شته با سر گذا شت  سفری طوالنی ر اپ ست. باید  سیار ا مهارتی تمام دارد و الغ بیک را با او التفاتی ب

 "گفتند یک سال و نیو پیش سمرقند را ترک کرده. راست است؟  پس باید تا روم و شام رفته باشد.می

دانشمندان اندلسی هو که در شمال  بیش از اینها، تا مصر و مغرب هو رفته است و با "موالنا گفت: 

ست. اما باید تا  سیده، خواب ا سفر خسته بود که از وقتی ر ست. چندان از رنج  سخن گفته ا سیارند  آفریقا ب

سفر خویش را به امیر عرضه کند. در میان آنچه که  ستاوردهای  شرفیابی به دربار برود و د ساعتی بعد برای 

 "رچه زودتر از وجودش آگاهتان کنو. شاید برایتان سودمند افتد.آورده بود، آلتی بود که فکر کردم ه

آه، تا مصر و مغرب سفر کرده است؟ چه جالب، یعنی کتابهای ابن  "جمشید سوتی کشید و گفت: 

 "رشد و رسارل فاطمیان را هو به همراه آورده است؟

آورد و آن را به دسييت ای که به همراه داشييت چیزی را بیرون موالنا حالش با دقت از درون کیسييه 

 "ی اصلی این است.دانو. حتما اگر یافته باشد آورده. اما تحفهنمی "جمشید داد و گفت:

ستگاهی فلزی بود که به جعبه  ست گرفت. د شید آلت را در د ای با وجوه متحرک و در هو فرو جم

جمشید کمی آن  رفته شباهت داشت و روی تمام ساوحش خاوطی رسو کرده و حروفی را نوشته بودند.

 "ماند.به آالت تنجیو می "را زیر و رو کرد و گفت:

سرم می "موالنا گفت:  شد. پ ست و یکی از علمای قرطبه به باید چنین چیزی با گفت نامش زرقاله ا

ساله ست ر سحاج زرقالی اختراعش کرده. اما هرچه کرد نتوان ی کار با این آلت را به دست ای دربارهنام ابو ا

ز خود زرقالی هو کتابی در بازارها نبود و اصييوال جز اندکی از دانشييمندانِ االزهر نزد دیگران گمنام آورد و ا

 "بود.
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ی این آلت به الغ بیک، طرز خواهید پیش از عرضييهخوب، اگر اشييتباه نکنو، می "جمشييید گفت: 

 "کارش را برایتان پیدا کنو تا امیر از دستاورد ماموریتتان راضی شود؟

ستاد، ما به قدر کافی از نبوغتان بهره "لبخندی مهربانانه زد و گفت:موالنا   شدهنه، ا ایو. این آلت مند 

ست چند روز پیش  شاید به کارتان بیاید. یادتان ه شتر از آن رو برایتان آوردم که با دیدنش گمان کردم  را بی

توانیو با گفتید؟ اگر بخواهید مییدر مورد شييامان خان و این که به اشييتباه با دم شييیر بازی کرده چیزهایی م

این آلت نجومی درس ادبی به او بدهیو. البته با این شرط که شما خودتان پیشاپیش طرز کار آن را یاد گرفته 

 "باشید و با نبوغی که در شما سراغ دارم این کار را به سرعت انجام خواهید داد.

د لبخندزنان به موالنا حالش نگریسيييت و جمشيييید زرقاله را در دسيييتانش گرفت و بلند کرد، و بع 

 "دوست من، فکری بکر به سرم زده است... "گفت:

 

اش در درون کاخ قرار ی کثیف و دودزدهاین بار، شامان خان بر خالف بار گذشته با سعید در زاویه 

هو وقتی مالقات نگذاشيييت، گویی از ارزش خبرهایی که قرار بود برایش بیاورند، مامئن نبود. برای همین 

ی فقیرنشین سمرقند ی خرابه در محلهسعید برای دومین بار به سراغ او رفت، قرار مالقاتشان را در یک خانه

گذاشتند. جایی که سعید به خاطر دمخور بودنش با رندان و لولیان با آنجا بیگانه نبود، و شامان خان را هو با 

 گرفتند. اشتباه می اش در آنجا به سادگی با گدایان عادیلباسهای ژنده

ای رد شييد و به درون چهار دیواری ی خانهویرانه وقتی سييعید به محل قرار رسييید و از دیوار نیمه 

ای از خانه که هنوز مسقف تاریک قدم نهاد، چشمان درخشان شامان خان را دید که از درون تاریکی گوشه

  پایید. مانده بود، او را می

 "ام.خبرهایی دست اول برایتان آوردهسالم ارباب، "سعید گفت: 
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شامان خان که روی زمین چمباتمه زده بود و از آن زاویه به جانوری ژولیده شبیه بود، غرشی از سر  

 "ای.گویی ولی تا به حال حرف به درد بخوری برایو نیاوردهمرتب همین را می "ناخرسندی کرد و گفت:

شید. مگر من نب "سعید گفت:  صاف نبا سن نگار خانو برای بی ان ودم که خبر دادم غیاث الدین و ح

اند؟ و مگر خودتان نبودید که گفتید این خبری خیلی مهو بوده و سيياخت رصييدخانه دسييت به یکی کرده

 "خبرچینان دیگر خیلی دیرتر و ناقصتر آن را برایتان آوردند؟

 "...ایآری، گاهی خبرهای خوب هو آورده "شامان خان کمی فکر کرد و گفت: 

و این یکی از همه بهتر است. خبر داشتید که پسر موالنا یوسف حالش از سفر شام و  "سعید گفت: 

 "مصر به سمرقند بازگشته؟

سرایش بله، این را که دیگر همه می "شامان خان گفت:  شترهای کاروان را جلوی در  دانند. موالنا 

 "د.ردیف کرده تا مردم ببینند و موقع نمایش بارها جمع شون

ستانش را به هو مالید و گفت:  شیء جادویی وجود  "سعید د اما خبر ندارید که در همین بارها یک 

 "دارد؟

 "منظورت چیست؟"شامان خان با شنیدن این حرف خیز برداشت و گفت: 

صری چیزی را خریده که خودش هو  "سعید گفت:  صر از کاهنان م سر موالنا حالش در م رحمت پ

ست. من خودم آن را ندیدهدرست از ماهیتش با  ست و فلزی ا شبیه به جعبه ا ام. اما خبر نیست. یک چیزی 

 "گفتند.شنیدم که موالنا و غیاث الدین در موردش با هو سخن میمی

 "گفتند؟خوب، چه می "شامان خان گفت: 

 دانست کارکرد آن چیست. فقط برای غیاث الدین گفت که مصریانموالنا حالش نمی "سعید گفت: 

ستر تبدیل کرد. اما طرز کارش معتقدند که می شکلی جادویی آدمها را به خاک ستفاده از این ابزار به  توان با ا
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ی غیاث الدین رفت و آن را پیش او برد تا طرز کارش را دانسيييت. پس همین امروز صيييبح به خانهرا نمی

 "دریابد. غیاث الدین هو در چشو بر هو زدنی روش کار را نشانش داد...

ست. حتما ماجرا همین من می "شامان خان غرید:  ست و جادوگر ا شمند نی ستو این مردک دان دان

 "است و از مصریان علو خود را یاد گرفته. خوب، بعد چه شد؟

ام غیاث الدین توانست با دمیدن در آن ابزار یک گربه را به هیچی، اناور که من شنیده"سعید گفت: 

حالش که از دیدن این صحنه خیلی ترسیده بود، متوجه شد که مهمترین بخش از خاکستر تبدیل کند. موالنا 

توان لشکرهایی بزرس را در چشو به هو زدنی از میان ی پسرش همین ابزار است. چون با آن میمال التجاره

ین طرز برد. برای همین هو از غیاث الدین درخواسيييت کرد تا طرز کار این ابزار را به او بیاموزد. غیاث الد

شدند، طرز کار آن را نمایش کارش را به او یاد داد. حاال می سلاان جمع  خواهند وقتی همه در جلوی کاخ 

 "شود...بدهند و به این ترتیب ارش و قرب غیاث الدین دو چندان می

 "کند؟دانی به او چه گفت؟ این ابزار چاور کار میتو می "شامان خان هیجان زده گفت: 

دانو، اما خوب، به خاطر آن که غیاث الدین اربابی بخشنده نیست حاضرم آن آری می "سعید گفت: 

شه میرا برایتان بگویو. می سرعمویو همی شد به خاطر یک کاال پول دانید، عباس پ ضر با سی که حا گفت ک

 "بیشتری بپردازد مشتری بهتری است....

سه  سرعت کی سنگین از پول را ازشامان خان به  سبت  کمربندش باز کرد و این بار آن را به  ای به ن

 "ای؟زودباش، بگو چه شنیده "دست سعید داد و حریصانه گفت:

این آلتی که رحمت همراه خودش آورده، یک چیزی شييبیه به جعبه  "سييعید با لحنی مرموز گفت: 

ست که لوله شده که اگر با ادرار آلوا ساحش دعاهایی حک  شوند، ها و پیچهایی رویش وجود دارد. بر  ده 

خواهد آن را فعال کند، باید درونش شييوند. برای همین هو طرز کارش ایناور اسييت. کسييی که میفعال می
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سرش بریزد. آن  سرش بگیرد به طوری که ادرارش از درون آلت روی  سرعت آن را روی  ادرار کند. بعد به 

و دعایی را با صييدای بلند وقت باید سييه بار دور خودش بچرخد و دسييتگاه را رو به خورشييید بلند کند 

ی دشييمنانش را مجسييو کند و آلت را به سييمت او بگیرد، بدنش را به بخواند، آن وقت اگر در ذهنش چهره

 "خاکستر تبدیل خواهد کرد.

 "دانی آن دعا چیست؟بگو ببینو. می "شامان خان گفت: 

سرعمویو عباس دانید، آموختن دعا جزء قرار و دانو. اما میبله که می "سعید گفت:  مدارمان نبود. پ

 "گفت...همیشه می

ی دیگری پر از پول را از کمرش جدا کرد و آن را هو به سعید داد و شامان خان با عصبانیت کیسه 

 "زودباش، بگو ببینو دعای این ابزار چیست... "گفت:

 

شتش   سمرقند دور بود و بازگ سال و نیو از  سف حالش، برای مدت یک  سر موالنا یو شهر با پ به 

های نقاشی شده انباشته شده بود، در میان ها و پردهکاروانی که از سنگهای نایاب و کتابهای نفیس و مجسمه

های مربوط به بازگشت پسرش خوب سمرقندیان سر و صدایی به پا کرد. موالنا تا ظهرگاه صبر کرد تا شایعه

کرده باشد، و بعد کاروان را با کاروانیانی که در در همه جا بپیچد، و در ضمن مسافر نورسیده هو استراحتی 

این چند ساعت لباس نو پوشیده و استراحتی کرده بودند، به سمت دربار به حرکت در آورد. الغ بیک هو که 

خبر بازگشت این گروه را شنیده بود، برای دیدن دستاوردهای کارشان بیتاب بود. به این ترتیب وقتی موالنا 

پیشيياپیشِ کاروان بزرسِ شييام و مصيير به کاخ الغ بیکی رسييیدند، انبوهی از مردم  یوسييف حالش و پسييرش

سمرقند د ردو سوی خیابان برای تماشایشان صف کشیده بودند و درباریان و بزرگان شهر نیز همه در کاخ 

 امیر گرد آمده بودند. 
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صحن  سب حیاط و  سوار بر ا شد و  صر حکومتی  الغ بیک برای دیدن کاروانیان از کاخش خارش  ق

شیده و جلیقه سپید پو ست  سهای یکد سرخ بر ها و عمامهسمرقند را پیمود و با دیدن کاروانیان که لبا های 

سفر طوالنی کاروان را همراهی  سربازان که در این  شکفت. فوجی از  شتند، گل از گلش  روی آن بر تن دا

بود و کالهخودهای نوک تیز چغتایی که بر  کرده بودند، با خفتانهایی چرمین که به تازگی برج انداخته شييده

پیمودند و در میانشييان آن پرهای آبی رنگی را نصييب کرده بودند، سييوار بر اسييب در اطراف قافله راه می

 آمدند. شترهای باربر بلخی با بارهایی گران از کتاب و تندیس و اشیای دیگر پیش می

و پسر موالنا که رحمت نام داشت، با صدایی  موالنا حالش و پسرش در برابر الغ بیک کرنش کردند 

شنودی کرد و میل کرد  شود، از دیدنش ابراز خو سب پیاده  سا به او درود گفت. الغ بیک بدون این که از ا ر

ای بسييیار کرده بود و که بار کاروان را ببیند. او یک سييال و نیو پیش برای به راه انداختن این کاروان هزینه

شو سر  باری گران از ابری شتران این کاروان کرده بود. رحمت پ سمرقندی را بار  چینی و چرم مرو و کاغذ 

یوسف حالش دو هزار دینار زر هو عالوه بر این مال التجاره به همراه داشت تا در شرایط خاص از آن برای 

با پولش  خرید اسييتفاده کند. اما قرار بر آن بود که بارهای کاروان در شييام و روم و مصيير به فروش رود و

 کتاب و چیزهای دیگرِ مربوط به دانش و هنر خریداری شود. 

ست با نمایش کاالهای زنده آغاز کرد. به همراه کاروان، پنجاه بنده  سوری و رحمت، نخ صریو  ی م

شتند که هریک در زمینه شان را به الغ بیک رومی و زنگی وجود دا سته ترینِ ای ای ماهر بودند. رحمت برج

کی از آنها، مردی زنگی با پیکری غول آسا بود که به قول رحمت در شناسایی بیماری جانوران معرفی کرد. ی

اند. نامیدهگفتند در سيييرزمین خودش او را جالینوسِ ددان میو درمان دامها بسيييیار چیره دسيييت بود و می

ره دسييت بود و خط کردند و خااطی بسييیار چیدیگری پیرمردی تکیده بود که همه با احترام با او رفتار می

سی می شی خط فار سیر رومیان را نیز به خو شت. او به ظاهر از درباریان امپراتور روم بود که در جنگی ا نو
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شده بود و به بردگی فروخته شده بود. به این ترتیب شماری از معماران، رفوگران، و قالی بافان چیره دست 

ه یک معرفی شيييدند و در برخی موارد نتایج در میان بندگانِ خریداری شيييده حضيييور داشيييتند که یک ب

شد. مثال در میان ایشان نقاشی چیره دست بود که به سبک مردم کهن مصر بر کارهایشان هو نمایش داده می

کشید و در طی سفر نقاشیهایی بسیار کشیده بود، که آنها را هو به نمایش گذاشتند. پاپیروس نقشهای زیبا می

سوری در میا شو نابینا بود و چهرههمچنین دختری  شت، اما ن کاروانیان بود که از یک چ ای چندان زیبا ندا

ست گرفت و ترانه شد و وقتی تار به د شام معرفی  سیقیدان  ای را با نوای آن خواند، به عنوان بزرگترین مو

ید. ی خود سيياخت. آنگاه نوبت به بار کاروان رسييی در کاخ را شييیفتهی جماعت گرد آمده در آسييتانههمه

سخه سر راه کاروان خروارها ن سرزمینهایی که  شاعران و مورخان  شمندان و  ی خای کمیاب و نایاب از دان

ی کامل از آثار ادیبان و مورخان دربارهای آل جالیر و اتابکان بود، به نمایش گذاشيييته شيييد. یک مجموعه

شد سریانی و یونانی و رومی نوشته  ستان، به همراه کتابهایی که به خط  سخهلر های خای ه بودند، در کنار ن

 گشتند.  نایابی قرار داشتند که برخی پهلوی و برخی آرامی بودند و به دورانهایی بسیار کهن باز می

الغ بیک از دیدن این کتابها چندان شييادمان شييد که از اسييب پیاده شييد و به رحمت خلعتی گرانبها  

شید. بعد، نوبت به نقاه سید.بخ شید و  ی اوش نمایش فرا ر شمی نگاهی به جم سف حالش، زیر چ موالنا یو

شمکی به او زد و لبخندی  شید چ ستاده بودند. جم سایر درباریان در همان نزدیکی ای قباد انداخت که همراه 

ی لب موالنا شکل گرفت. نگاه جمشید از موالنا به سوی شامان خان متوجه شد که همراه کمرنگ در گوشه

ی کاخ نشييسييته بود و ای دیگر از دروازهد خودش نیمه برهنه بودند، در گوشييهمریدان مغول خود، که مانن

 فشرد.ای گرانبها در آغوش میی نصب شده بر عصایش را مانند گنجینهجمجمه
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شند، ما به  "رحمت با حرکتی نمایان، در برابر الغ بیک کرنش کرد و گفت:  سالمت با امیر بزرس به 

ایو که گویا در میان کاهنان مصيييری کهن رواش داشيييته و از ابزارهای ردههمراه خود آلتی غریبه را هو آو

 "شده است.شان محسوب میجادوگری

بعد هو اشييياره کرد و دو تن از کاروانیان تختی حریرپوش را جلو آوردند که زرقاله بر آن نهاده شيييده بود. 

 ی جادویی را به آن داده بود. درخشید و به راستی ظاهرِ شیئساح فلزی آن زیر نور آفتاب ظهرگاهی می

شد.   شنیدن این حرف از جایش برخاست و به صحنه خیره  شامان خان با  شدند که  جمشید و قباد متوجه 

 ای فرو پوشیده و شیانت آمیز ختو شد.نگاهی میان آن دو رد و بدل شد که به خنده

 "سخن گشود و گفت:رحمت وقتی مامئن شد که همه توجهشان به آن دستگاه جلب شده، لب به  

ی یکی از کاهنان مصيييری خریده ما این را در بازار قاهره خریدیو. فروشييينده معتقد بود که آن را از نواده

گفت قدرت جادویی زیادی در آن نهفته است. اما از کسی دیگر شنیدیو که کسی به نام زرقالی از مردم ومی

 "بیو. تا آن که ...اندلس آن را ساخته. ما نتوانستیو طرز کارش را دریا

ی حاضييران با حیرت به شييامان خان های وحشييتناکی برخاسييت و همهدر این لحظه صييدای زوزه 

سط میدان می شان و رقب کنان به و ستند که زوزه ک شامان خانی که کف بر لب نگری آمد. الغ بیک با دیدن 

ان، چه خبرت شده؟ االن جای شامان خ "رقصید، اخو کرد و گفت:آورده بود و به سنت شمنهای مغولی می

 "این کارها نیست.

امیر بزرس به  "توجه به خشيييو امیر، پیش رفت و در برابرش کرنش کرد و گفت:شيييامان خان بی 

اند. سرور سالمت باشد. این ابزار شیئی بسیار ارزشمند است که این تاجرها و دغلبازان اهمیتش را در نیافته

 "تمام دشمنانتان را در چشو بر هو زدنی از میان بردارید.توانید با این وسیله من، شما می
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الغ بیک با ناباوری به شييامان خان و به آلتی که معصييومانه بر تخت حریر نشييسييته بود، نگاه کرد و  

امیر بزرس  "چیزی نگفت. موالنا حالش خواست چیزی بگوید، اما شامان خان فوری حرفش را برید و گفت:

ی بارالس ابداع شده و توسط پدربزرس من که با ارتش ار در اصل توسط شمنهای قبیلهباید بدانند که این ابز

 "ظفرنمون تیمور بزرس همراه بود، به مصر و مغرب منتقل شده بود.

 "اما مصر که هرگز در جنگها... "موالنا حالش گفت: 

شد. این آلت را من به خوبی می "شامان خان گفت:  سو. از کودحرف زیادی نبا کی پدرم طرز شنا

توان به کمکش کارش را یادم داده بود و او هو خودش از پدرش این را آموخته بود. این ابزاری است که می

ستر تبدیل کرد. اگر امیر بزرس اجازه دهند، من طرز کار آن  شو بر هو زدنی به خاک شکریانی بزرس رادر چ ل

 "را برایشان نمایش خواهو داد...

 "خوب، مانعی ندارد، طرز کارش را نشان بده ببینو. "انده بود، گفت:الغ بیک که شگفت زده م 

سی بتواند   شت و قبل از آن که ک سمت تخت حریر رفت و زرقاله را بردا سرعت به  شامان خان به 

نگ حیرت از مردم  با یان کرد و در آن ادرار کرد.  ما ند، در برابر چشيييو همگان عورت خود را ن کاری ک

ست و الغ بیک و د صحنه برخا شده بودند، از این  شرمگین و متنفر  شامان خان  رباریان که از این حرکت 

 روی برگرداندند. 

شييامان خان، اما، با اعتماد به نفس کامل و با این فکر که الغ بیک و حاضييران پس از دیدن اثر مرگبار زرقاله 

ست بلند کرد و آن را باالی  سر د سیالبی کوچک از دلیل رفتار او را خواهند فهمید، آلت را  سرش گرفت. 

شیده سر ترا شد و در چهرهادرارش از درون آن بر روی  سرازیر  صمو جادوگر مغول هیچ اثری از اش  ی م

 ناراحتی در این مورد مشهود نبود. 
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آی دایه جان آی دایه جان، دل بُر مو "بعد، شيييامان خان با وقاری آیینی شيييروع کرد به خواندن:  

 "دوخترِ خان...

ی لری را که در مورد ای دقیق از یک شييعر عامیانهن ترتیب، شييامان خان در حد امکان نسييخهبه ای 

خواسيييتگاری چوپانی از دختر خانی بود، برای حاضيييران دکلمه کرد، در حالی که الغ بیک و درباریان با 

صحنه را می شعر را تا آخر خواند، با شگفتی این  شامان خان، بعد از آن که این  ستند.  اقتدار تمام به نگری

سييمت جمشييید و قباد برگشييت و به سييوی آنها فوت کرد. بعد، برای زمانی در حدود پنج دقیقه، هیچکس 

حرکتی نکرد، گویی که زمان منجمد شده باشد. مردمی که در اطراف گرد آمده بودند، سرک کشیده بودند و 

شامان خان را ببینند، و ضحک  از فرط دقت و توجه کوچکترین حرکتی  منتظر بودند نتایج رفتار نامفهوم و م

کردند. الغ بیک و درباریان که از دیدن رفتار شامان خان و ادراری که هنوز از آلتِ باال نگهداشته شده بر نمی

توانستند حرکتی کنند. خودِ شامان خان، وقتی به سمت جمشید و چکید، خشکشان زده بود، نمیسرش می

نیفتاده، چندان حیرت کرد که بر جای خود فرو ماند. در این میان تنها قباد  قباد فوت کرد و دید هیچ اتفاقی

ی خود را فرو حرکت باقی مانده بودند و خندهو جمشید و موالنا یوسف حالش بودند که با سختی بسیار بی

 خوردند. می

شید و قباد   ضوع انهدام و نابودی جم ست و بر مو شمانش را ب مراقبه شامان خان، یک بار دیگر چ

کرد و باز به سييوی این دو فوت کرد. و چون باز اتفاقی نیفتاد، دوباره زرقاله را پایین آورد و سييعی کرد کل 

این فرآیند را از نو تکرار کند. با این حرکت، ناگهان جانی در صحنه دمیده شد. نخست، رحمت پسر یوسف 

 "کن...ای داد، نه، باز این کار را ن "حالش بود که ناله کنان گفت:

ی جنجالی  ادرار خواهد کرد، خشمگینانه دید عنقریب شامان خان برای بار دوم بر این وسیلهالغ بیک که می

 "قراوالن، بگیرید این دیوانه را..."فریاد زد:
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و صدایش چندان رسا بود که همه را به تکاپو انداخت. مردم ناگهان شروع کردند به حرف زدن با  

شان غوغایی به پا کرد، و در این بین قباد و جمشید توانستند بر زمین بنشینند و یک هو سر و صدای همهمه

کرد برای بار دوم تمام کارهای سييابقش را دل سييیر بخندند. خودِ شييامان خان، اما، با جدیت تمام تالش می

. چون قراوالن خاص انجام دهد و اثر جادویی آلت زرقاله را به حاضران اثبات کند. اما در این کار ناکام ماند

الغ بیک با خشييونت زرقاله را از دسييتش گرفتند و در همان وضييعی که شييلوارش از پایش آویزان بود، از 

 ی مردم دورش کردند. میانه

ی خیس را در دسيييت گرفته بود، از یکی از مردمِ حاضييير کهنه یکی از نگهبانان که با تنفر زرقاله 

آلت نجومی آلوده را تمیز کند. بعد هو آن را به جای خودش بر  ای گرفت و سيييعی کرد در حد امکانپاره

 تخت حریر بازگرداند.

ی رومی که نزدیکش ایستاده بود نگاه کرد و الغ بیک که هنوز از رفتار شامان خان حیران بود، به قاضی زاده

ستاده بود، تنها دید که  شان ای شید که دور از ای سید. جم شو و ابرو از او چیزی پر ضی زاده با حالتی با چ قا

سه شت به کا سری جنباند و با انگ شت میحکیمانه  ضربه زد، گویی دا سرش  شامان خان ی  گفت که عقل 

ی الغ بیک جارچیان مردم را به دارد و نباید این رفتارش را به دل گرفت. باالخره با اشييارهپاره سيينگ بر می

اش را پنهان توانست شادیالش که در این میان نمیسکوت فرا خواندند و بار دیگر صحنه آرام شد. موالنا ح

شی کرد و گفت: سرم می "کند، کرن شند، آنچه که پ سالمت با ست بگوید آن بود که این امیر بزرس به  خوا

اش نیافتیو، نتوانستیو طرز کارش را در یابیو. هرچند وقتی آلت، نوعی ابزار نجومی است و چون متنی درباره

کرد، گفتو که ما دانشييمندانی بزرس در سييمرقند داریو که خودِ امیر و غیاث الدین موضييوع را با من طرح 

 "کاشانی سرآمدانشان هستند و حتما راه استفاده از آن را کشف خواهند کرد...

  



414 

 

قباد، در حالی که با آب و تاب تمام ماجرای رفتار تماشيييایی شيييامان خان در برابر کاخ حکومتی  

گرفت که پایین پای داد، نگاهش را از شييهرزاد بلخی بر نمیخانو شييرح می سييمرقند را برای حسيين نگار

سه رفته بود. قباد، با مودبانه شسته بود و مانند او از خنده ری ترین بیانی که در خود ترین و حفیفانهخاتونش ن

شت، اوش صحنه شنوندگانش تجسو کرد و بعد وقتی برخوسراغ دا شامان خان را هو برای  رد ی جادوگری 

 ی ایشان شریک شد.الغ بیک با او را شرح داد، در خنده

هیچ فکر  "حسن نگار خانو که از شدت خنده اشک در چشمنش جمع شده بود، به زحمت گفت: 

 "کردم شامان خان خودش چنین بالیی بر سر خودش بیاورد. این مرد واقعا دیوانه است.نمی

کنو این اما من که فکر نمی "د خیره شييد و گفت:بارید، به قباشييهرزاد که زیرکی از چشييمانش می 

 "کاسه بوده است. چنین نیست معین الدین؟ای زیر نیومردک سر خود چنین کاری کرده باشد. مامئنو کاسه

خوب، راسيييتش را بخواهید، غیاث الدین کمی در این مورد  "قباد کمی این پا و آن پا کرد و گفت: 

 "اش کرده بودياییکه چاور با زرقاله کار کند راهنم

 "باز در آن افتاد؟یعنی کل این ماجرا دامی بود که این حقه "تر پرسید:حسن نگار خانو کمی جدی 

راستش را بخواهید، بله. در مجلسی پشت سر غیاث الدین حرف زده بود و راه رفتنش  "قباد گفت: 

سخره کرده بود. خبر به را و رفتار تندخویانه سید و از همین جا بود که اش با درباریان را م شید ر گوش جم

فکرِ این که شييامان خان را وا دارد تا در برابر درباریان کاری مسييخره انجام دهد، در ذهنش شييکل گرفت. 

شت، و در این میان موالنا حالش بود که به موقعیت  ستان نزدیکش در میان گذا صلی فکرش را با دو قالب ا

آوری مرموز پی برد. اما راستش هیچ انتظار نداشتیو چنین رفتار شرم یطالیی معرفی کاروان پسرش و زرقاله

 "از این آدم سر بزند.
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شمنهای مغولی موقع "شهرزاد گفت:   شت نبود.  کارهایی که کرد با معیارهای مغوالن چندان هو ز

و در برابر کنند، اما چنین نمایشی در وسط شهر بزرگی مانند سمرقند غیبگویی و جادوگری از این کارها می

 "الغ بیک، خوب این چیز دیگری است.

صلی "قباد گفت:  ضعف ا شید معتقد بود نقاه  ست که خودش تا حدودی به نیروهای جم اش آن ا

 "جادویی اشیا و چیزها باور دارد. راستی، حاال چه بر سرش خواهد آمد؟

شت، گفت:  سن نگار خانو که گویی از خیلی جاها خبر دا شمگین بود الغ بیک از او چ "ح ندان خ

شفاعت من از خونش که می شاید به نظرتان غریب بیاید که با  شهر دارش بزند.  سط میدان  ست در و خوا

کرد، متقاعدش کردم که شييامان خان دیوانه گذشييت. دیشييب هنگامی که از رفتار این مرد اظهار ناراحتی می

نها راهِ زنده ماندنش این است که خود اش کردم که تاست و کسی را در زندان نزد خودش فرستادم و حالی

زند و از سيييمرقند تبعیدش را به جنون بزند. الغ بیک در کل مرد مهربانی اسيييت. احتماال به او چوبی می

 "کند.تردید پوست از تن مردک میکند. اگر پدرش شاهرخ بود، بیمی

زیادی از آنچه که در  تا حدودی حق هو داشييت. من از دیروز تا به حال روایتهای "شييهرزاد گفت: 

 "میدان گذشت را شنیده بودم، اما تازه فهمیدم چه خرابکاری بزرگی از این آدم سر زده.

فت:  باد گ ئهفکر می "ق لدین کرد، کنو در برابر توط یاث ا گاه غ جای که برای خراب کردن  هایی را 

 "خوب عقوبت شده باشد.

نیرومند را از دسييت داد. جای آن دارد تا از آری، خان قزی هو متحدی  "حسيين نگار خانو گفت: 

 "غیاث الدین تشکر کنیو.

اش گرفتار کرد شيييامان خان به این خوبی در تلهجالب آن که خودِ جمشيييید فکر نمی "قباد گفت: 

شيييود. وقتی نمایش در جریان بود یک دل سيييیر خندید، و بعد هو انگار از نادانی و حماقت جنس آدمیزاد 
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شد، شده با شمگین  شه از درک عمق بالهت به خانه خ اش رفت و دیگر در مورد این ماجرا حرفی نزد. همی

 "کند.مردم حس بدی پیدا می

خوب، حق هو دارد. با این وجود، باید خودش هو هوشیار باشد. آنچه که  "حسن نگار خانو گفت: 

 "دهد.تواند بعدها کار دستش دستاویزی شده تا شامان خان در مجلسی تمسخرش کند، می

 "منظورتان چیست؟ بانوی من؟ "قباد که در این جمله زنگ هشداری را شنیده بود، پرسید: 

گوید. آدم غیاث الدین با مردم بدون توجه به رتبه و مقامشييان سييخن می "حسيين نگار خانو گفت: 

ست که در هوش و خرد بر همه صادقی ا سیار  شانب شکارا هوش وخرد ای را  ی اطرافیانش برتری دارد و آ

کند. تا اینجای کار هیچ ایرادی ندارد و همه از سييجایای سييتاید و بر مبنای آن در موردشييان داوری میمی

ست که این داوری را نمایان میاخالقی شکل در اینجا ست. اما م سپهساالری اش ا سازد. طوری که در برابر 

و گاه رفتاری  توجهیردار را با بیسييتاید و آن سيياش مینادان و ابله، سييربازی سيياده را به دلیل هوشييمندی

شود یا نادانیرنجاند. هیچتوهین آمیز می شته  شود خوشش نمیکس از این که نادیده انگا شکار  آید، و اش آ

 "کند.غیاث الدین با این کارهایش برای خود دشمن تراشی می

واعد آداب ام مردی تندخوسييت و به بسييیاری از قآری، این راسييت اسييت که دایی "قباد گفت: 

 "توان در برابر خصلتهای نیکویی که دارد از این امر چشو پوشی کرد؟معاشرت پایبند نیست. اما نمی

توانیو چنین بسييتگی دارد در مورد چه کسييی سييخن بگویی. من و تو می "حسيين نگار خانو گفت: 

نرنجد تضمینی وجود ندارد. کنیو، اما در مورد این که فالن سردار یا فالن شیخ االسالم از این برخوردهایش 

زند هو شييایسييته نیسييت. گاهی وقتها با الغ بیک مثل یکی از حتی برخی از حرفهایی که گاه به الغ بیک می

ام که امیر از این برخوردها ناخرسييند اسييت. کند و بسييیاری از اوقات دیدهشيياگردانش در مدرسييه رفتار می

ارد و عادت کرده از کودکی بابت این هوش تیز و خرد فراموش نکنید که خودِ الغ بیک نبوغی درخشيييان د
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شود. اگر معاندان بتوانند همین رخنه ستوده  شار  ضایتی را در دل امیر بپرورانند، برای سر های کوچکِ نار

 "غیاث الدین مشکالتی ایجاد خواهد شد.

  

سال  ستانی  سی که در آن بامدادِ تاب ست، مدته ۸۲۴الغ بیک برای مجل شیده هجری قمری آرا ا اندی

ی رومی را ایستاده در بود. وقتی جمشید و قباد با لباسهای فاخر دیوانی به قصر الغ بیک رسیدند، قاضی زاده

ستانه شرفیابیآ ضی زاده از دلیل ی در تاالری دیدند که قرار بود  شید و قا سد. جم شان در آنجا به انجام بر

ی غیرعادی آن ر مورد قاضی زاده عجیب بود. تنها نکتهدعوت شدنشان به آنجا خبر نداشتند و این به ویژه د

ست در این  شان خبر داده بود که این جلسه قرار ا بود که الغ بیک بر خالف معمول، از یک روز جلوتر به ای

سته بود تا آنها پیش از ورود  ستی غیرعادی را هو طرح کرده بود. او خوا شود و درخوا زمان و مکان منعقد 

اندیشند بر کاغذی بنگارند و به ویژه بر نکات مثبت و ی مراغه میا که در مورد رصدخانهبه نشست، آنچه ر

زدند منفی و عناصير قوی و ضيعیف این سياختمان تاکید کنند. به همین دلیل هو جمشيید و قباد حدس می

مربوط باشد. دعوت امروزشان به صحبتهایی که با حسن نگار خانو داشتند و قرار و مداری که با او گذاشتند 

شاگرد الغ بیک در امور  ستیار و  سید و از آنجا که او د سر ر شچی هو  پس از دقایقی، عالء الدین محمد قو

 اش بود، حدسشان به یقین تبدیل شد. علمی و فعالیتهای ریاضی و اخترشناسی

شودند و شتند درهای تاالر را گ سهایی مجلل بر تن دا ساعت مقرر، دو نگهبان که لبا این  در راس 

ای چهار تن به درون راه یافتند. در وسط تاالر، میزی بسیار بزرس نهاده بودند و بر ساح سنگین آن مجسمه

شد که مانندش را تا به آن هنگام ندیده بودند. الغ بیک در لباس رسمی پشت میز ایستاده بود بزرس دیده می

 شب قبل را خوب نخوابیده است.نمود، معلوم بود و با وجود آن که بسیار پرشور و شادمان می
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الغ بیک با همان فروتنی و حسييين برخورد معمول خود، به ایشيييان خوشيييامد گفت و کرنش و 

تعارفهای مرسوم درباری با سرعت و به شکلی سرسری در میانشان رد و بدل شد. بعد، الغ بیک به میز اشاره 

 "دوستان دانشمند من، حدس بزنید که این چیست؟ "کرد و گفت:

ی سخن گفتن الغ بیک و ورودش به کارهای جدید و مهو عادت کرده بود و قاضی زاده که به شیوه

امیر  "ی گفتار اوست، در سخن گفتن پیشقدم شد و گفت:ترین شیوهدانست طرح پرسش و معما محبوبمی

سمه شند، گویا مج سالمت با ساختهای از منظرهبه  ساختمانی را  سرداراای و  ن ارتش ظفرنمون اند؟ به آنچه 

سازند شباهت دارد، اما تنها یک ساختمان را در آن نشان هنگام جنگ برای بازنمودن ارتشهای رویارو بر می

 "اند.داده

این سييياختمان  "جمشيييید که با یک نگاه به میز کل ماجرا را دریافته بود، کمی ناسييينجیده گفت:

اید، حتما اش نظر خواسييتهاید و از ما هو دربارهی مراغه اسييت. با توجه به این که آن را سيياختهرصييدخانه

 "ای شبیه به این در سمرقند ساخته شود.ماجرا به این ختو خواهد شد که امر خواهید کرد تا رصدخانه

اش را به این سرعت حدس بزند، چند لحظه الغ بیک که گویی انتظار نداشت کسی موضوع جلسه

صدایی که رگه سندی در آن نمایان بود، گفت:هایی امکث کرد و بعد با  شه  "ز ناخر خوب، آری، مانند همی

ست. این بازنمایی رصدخانه ستاد غیاث الدین، چنین ا سیار صارب زدی ا ست، با مقیاس حدسی ب ی مراغه ا

 "یک به سیصد.

قباد و قوشچی بدون این که در گفتگوی بزرگترهای خود شرکت کنند، در اطراف میز ایستادند و به 

ساخته بودند، و ماکت رصدخانه پرداختند. مجسمهارزیابی  شنی قابل تحسینی  ی رصدخانه را با دقت و رو

که مقرنسحتی ریزه ند. در حدی  مایش داده بود های معماری آن را نیز ن تاقیکاری ها و رنگ آمیزی های 

 ی کوچک منتقل کرده بودند. ظریف سردرها و گنبد را هو بر این مجسمه
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ن رصدخانه را حدود دو قرن پیش از این، خواجه نصیر الدین طوسی و پشتیبانش ای "الغ بیک گفت:

ی دانشمندانی که در آنجا مقیو هستند و کتابهایی که دانید، حلقهاند. امروز،چنان که میهالکوی مغول ساخته

شته می سویی بدان دلیل که در آذربایشوند به تدریج از رونق میهنوز در آنجا نگا جان ترکمانان قرا افتند. از 

کنند و از سيييوی دیگر بدان دلیل که حاکمان آن خاه مانند فرزندان قویونلو و آج قویونلو تاخت و تاز می

ندارند. از این رو اراده ته که خلف تیمور به هنرپروری و علو گسيييتری عنایت  نه بر آن قرار گرف ی ملوکا

 "یو.ای بزرگتر و بهتر از مراغه در سمرقند بنا کنرصدخانه

جمشید و قباد وقتی این جمله را شنیدند، نگاهی به هو انداختند و لبخندی نامحسوس بر لبهایشان 

ستی زنی هوشمند و زیرک بود. هرچند نباید از حق می گذشتند و هیچ شکل گرفت. حسن نگار خانو به را

سرش بیندازد، در مورد چنین اش این فکر را به بعید نبود که به راستی خودِ الغ بیک هو پیش از آن که ملکه

 کاری بارها اندیشیده باشد. 

ی امیر طبق معمول اجرا خواهد شييد. اما خوب اسييت دقیقتر اوامرتان را اراده "قاضييی زاده گفت:

 "ی این چاکران روشنتر شود.تقریر کنید که نقش و وظیفه

رای بزنیو و اگر توافق  ام که با هوامروز شيييما را برای این به این جا دعوتکرده "الغ بیک گفت:

ی نو، و رصد ی مرکزی گروه اخترشناسی سمرقند را بنا نهیو. گروهی که ساخت این رصدخانهکردیو، هسته

مجدد تمام سيييپهر شيييمالی و انتشيييار نتایج را بر عهده بگیرد، گردآوری کتابها و متون مهو در این زمینه را 

شراف و رعیت همت گمارد.  ستعد ا شمندان آینده از میان کودکان م شاگردان و دان هدایت کند، و به تربیت 

   "بگویید بدانو نظرتان چیست؟

ر امری مبارک قرار گرفته اسييت. من که با دل و جان در خدمتگزاری ی امیر باراده "جمشييید گفت:

ای که در اینجا باید بدان توجه کنید آن است که هنگام بنا نهادن این رصدخانه از خااهای حاضرم. تنها نکته
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صدخانه سبات من باید از موجود در ر صدخانه طبق محا سب برای ر ی مراغه پرهیز کنیو. مثال قار گنبد منا

 "ه در مراغه وجود دارد بسیار بیشتر باشد.آنچ

آری، باید چنین کرد و من  "الغ بیک که گویی از جلو پریدنِ جمشید در بحثها خوشنود نبود، گفت:

 "ی نقاط قوت و ضعف بنای مراغه بیندیشید.هو به همین دلیل از شما خواسته بودم تا درباره

صوال مرد کو حرفی بود، گفت: شچی که ا ستقل در کاخ برای این امیر ت "قو شی م صمیو دارند بخ

ی سمرقند را که به کار هیات و تنجیو مباشرت دارد بر این مهو منظور ایجاد کنند یا همان بخشی از مدرسه

 "بگمارد؟

ی خاقانی ایو را امری مسيييتقل در نظر بگیرید. از خزانهانجمنی که امروز سييياخته "الغ بیک گفت:

و پرداخت دستمزدها مقرر خواهو کرد و به تدریج از میان اکابر دانشمندان  مواجبی برای ستاخت رصدخانه

ضو خواهیو گرفت، اما گمان میو گزیده سه نیز ع سه ی اهل مدر ست این گروه از قیل و قال مدر کنو بهتر ا

 "دور باشد و تنها از مشتی برگزیدگان تشکیل یافته باشد.

ضی زاده گفت: صدخانه زمان گی "قا ساخت ر ست و اگر بخواهیو چنین کنیو، باید کار  شوار ا ر و د

ست و طمع به  ست، اما عمر ما چاکران اندک ا شروع کنیو. دوام و بقای دولت خاقانی که پا بر جا سریعتر 

 "دیدنِ ختو این کار مهو بسیار.

صدخانه می ساخت ر شادمانه گفت:الغ بیک که اراده و عزمی جمعی را برای  سیار خوب،  "دید،  ب

ی اعضييای این گروه جز دانشييمندان کاشييانی در کار ه سييریعتر آغاز خواهیو کرد. از آنجا که همهپس هرچ

نهو و استاد معین دیوانی درگیر و مشغولند، رهبری عملیات ساخت رصدخانه را به استاد غیاث الدین وا می

ستیاری دایی ستی دارد، به د سارل کون و کارنات هردو د ریو تا عملیات اجرایی گمااش میالدین را که در م
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سيياخت بنا را رهبری کند و اسييتاد غیاث الدین را از رنج سيير و کله زدن با مهندس و کارگر و مسيياح وا 

 "رهاند.

چهار تنی که برای شرکت دراین نشست دعوت شده بودند، با شنیدن این حرف کرنش کردند و در 

ستی ی داییای دوستانه به پهلوی آرنجش ضربههمین حین، قباد با گوشه اش زد. رخدادها در سمرقند به را

 یافتند. با سرعتی بیش از کاشان جریان می

 

بعد از تبعید شييامان خان از پایتخت، سييرای خان قزی در کاخ الغ بیک نیز از رونق افتاده بود. قبول 

ه با اخالص تمام این نکته برای التون آغا و خان قزی دشوار بود که چه شمار زیادی از مراجعان و یاورانی ک

 اند. رساندند، از مریدان ومعتقدان آن جادوگر مغول بودهبه او یاری می

هنگامی که التون آغا خبر اعالم رسييمی سيياخت رصييدخانه را برای خاتونش برد، خان قزی غمزده و گرفته 

شرممی شکل  صوص  سمرقند، و به خ شامان خان از دربار  شدن  ه خود آوری که این ماجرا بنمود. کنده 

شده بود و چنین می سیار گران تمام  شد. با گرفته بود، برای او ب ست داده با نمود که یکی از دو بالش را از د

 کرد.این وجود، بال دیگرش، که همان التون آغای زیرک بود، همچنان با سرسختی حرکت می

کرنش کرد. التون آغا، عصييای آبنوس کوتاهش را در دسييت چرخاند و با سييردماغی به خاتونش  

دانسييتند او در مواقعی که سييرحال نیسييت های خاتون که میاندرونی سييرای خان قزی خلوت بود و ندیمه

کوشيييیدند تا از او دوری گزینند. التون آغا اما بی توجه به این دهد، در حد امکان میکنیزهایش را آزار می

 کرد. ی ورود، با شادمانی به خاتونش سالمظرایف، پس از گرفتن اجازه

شکنی. خوشحالی از این وضعی که چه شده؟ التون آغا؟ با دمت گردو می "خان قزی دلمرده گفت: 

 "ایو؟دچارش شده
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برعکس، بانوی من، وضعیت کنونی بد است، اما به زودی بهتر خواهد شد. خبری  "التون آغا گفت: 

 "بسیار خوب برایتان دارم.

 "ت آن خبر؟و چیس "تر گفت:خان قزی کمی امیدوارانه 

صر حکومتی اعالم کردند که اراده "التون آغا گفت:  شان ق ی امیر بر آن قرار گرفته که هو اکنون فرا

ای بزرس در نزدیکی شييهر سيياخته شييود، و رهبری این کار را هو غیاث الدین کاشييانی بر عهده رصييدخانه

 "گرفته است.

است؟ این بدان معناست که شیفتگی الغ ای نادان، کجای این خبر خوب  "خان قزی برآشفته گفت: 

کند بیک به این مردکِ کاشی به اوش خود رسیده. حاال او با لفت و لیسی که در مواجبِ ساخت رصدخانه می

شت خود و ارتباطهایی که با این و آن پیدا می سر انگ کند، بر قدرت خود خواهد افزود و به زودی ما را بر 

 "خواهد چرخاند.

نه، سرور من، این طور نخواهد شد. غیاث الدین مرد آسمانها و ستارگان است، نه  "گفت:التون آغا  

ی مواجب و زر گرفتن و زر دادن شود، مردمان را از دان آلودههای درباری. وقتی یک ریاضیزمین و دغدغه

ارند و غیابش را هایی از او سر خواهد زد که مردمان بدان عادت دخود خواهد رنجاند، چون به ندرت اشتباه

پندارند. گذشييته از این، غیاث الدین مردی به غایت تندخوسييت. کافی اسييت مدتی با درباریان در ناامنی می

تماس مسيييتقیو قرار بگیرد تا همه از لحن تند و اصيييراری که بر اصيييالح خااهای دیگران در جمع دارد، 

ی الغ بیک به غیاث الدین بود. اما هر قهبرنجند. دقیقا همان طور که گفتید، حکو امروز نشيييانگر اوش عال

 "ی این دو است.اوجی را فرودی است و این آغاز فرود راباه

شمندانه گفت:  سی چه می "خان قزی کمی خود را جمع و جور کرد و اندی شاید حق با تو ک داند، 

اولوس پدرم در جریان بود ای. بازیهای اینجا با آنچه در باشد، تو عمری بیش از من را در این دربار گذرانده
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ساد سیار  ست. آنجا مردم ب سیار متفاوت ا سادهتر میهب شیدند، و  سرک ترهو میاندی ستی، از آن پ ستند. را زی

 "هراتی خبری نشد؟

ام و به محض آن که یافت شود، خونش را خواهند مزدوران را به همه سو فرستاده "التون آغا گفت: 

یاث الدین یا یکی از نزدیکانش این جوان را برای فریفتنِ شيييامان خان ریخت. تردیدی وجود ندارد که غ

ستاده. می ست و برادرزادهفر سعید ا سمش  شت. از دانیو که ا ی همان پهلوانی بوده که بانگ آهنگ او را ک

کنو با هماهنگی با او چنین کرده و نه سييير خود. به هر نزدیکان غیاث الدین بوده و برای همین هو فکر می

ای چنین شييرم آور پرتاب اش کرده بود بعد هو او را به میان تلهگفت پول کالنی تلکهل، شييامان خان میحا

کرده، از آن به بعد هو هیچ خبری از او نداریو. گویا آب شييده و در زمین رفته باشييد. نگرانو که به سييوی 

شد به این راحتی شد. اگر چنین با شته با ستمان به او نخواههرات بازگ شامان خان را ها د سید و انتقام  د ر

 "توانیو بگیریو.نمی

کردم از این مسيييافران کاشيييانی چنین هیچ فکر نمی "خان قزی لبش را به دندان گزید و گفت: 

 "ی عام و خاص کرد...رودستی بخوریو. شامان خان ابله را بگو که چگونه خودش را مضحکه

 "دارم که باید نگرانش باشیو.گذشته از این، خبر دیگری هو  "التون آغا گفت:  

 "وای، نه، دیگر آن دخترک چه کرده است؟ "خان قزی چشمانش را بست و گفت: 

ی همان فرد ناشناس و بسیار شود. قضیهنه، ماجرا به حسن نگار خانو مربوط نمی "التون آغا گفت: 

 "اش را دیروز برایتان خواندم.قدرتمندی است که نامه

 "ای؟ظلمت خان؟ خبری تازه پیدا کرده "جست و گفت:خان قزی از جای خود  

مشييکل در همین جاسييت. نه،هیچ خبری ندارم. ظلمت خان برایمان پیام داده بود  "التون آغا گفت: 

که کسييی در سييمرقند در جسييتجوی اوسييت و تاکید کرده بود که با درباریان ارتباطی نزدیک دارد و از ما 
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مان سييير و کله زدم، چیزی در مورد این اما من هرچه امروز با خبرچینانخواسيييته بود تا ردپایش را بیابیو. 

شد یا با او  شنیده با سو این ظلمت خان را  ست که ا سمرقند هیچکس نی ضوع در نیافتو. گویی در دربار  مو

 "دشمنی داشته باشد.

این مرد موجود خارناکی اسييت. یادت هسييت که آخرین بار چاور به ما یاری  "خان قزی گفت: 

 "رساند؟

کند. با زند خونریزی به پا میماند و دسييت به هر کاری که میآری، به شييیاان می "التون آغا گفت: 

سادگی سید. اگر اونبود به این  سردار خوب به دادمان ر ها از پیامد چرخش این همه در ماجرای خیانت آن 

 "رهیدیو.سیاست آن خارن نمی

مان هو بشييود. یادت که به ما یاری رسيياند، باعث نابودیتواند همان طور او می "خان قزی گفت: 

شمنانش بر او دست یابند و هویتش از پرده بیرون بیفتد یا هست در نامه اش چه نوشته بود؟ گفته بود اگر د

 "ای؟نابود شود، دوستانش هو همراهش نابود خواهند شد. صریحتر از این تهدید شنیده

فت:  غا گ مان هو هویتش را آری، در واقع ت "التون آ که حتی خود جا  مان کرده بود. از آن ید هد

کنو تنها راه آن اسييت که بگردیو و کسييی را که در پی دانیو، راهی هو برای مقابله با او نداریو. فکر مینمی

ی پوچی نداده. هرچه را شييکار کردنش اسييت بیابیو. تا به حال ظلمت خان تهدیدی توخالی نکرده و وعده

 "گوید.گوید با نابود شدنش ما را هو به دنبال خود خواهد کشید، حتما راست میاگر حاال می گفته، کرده، و

ببینو، نظرت چیسيييت که او را به جان دشيييمنان دیگرمان بیندازیو؟ مثال بگوییو  "خان قزی گفت: 

ست؟ این فتنه ست که جویای او شده که او به این همین غیاث الدین ا شروع  شهر وارد ها تقریبا از وقتی 

 "شده.
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نه، این حربه کارگر نخواهد بود. غیاث الدین  "التون آغا سرش را به عالمت انکار تکان داد و گفت: 

رسد. مرد شکار کردن دشمنان و کشتن کسی نیست. سرش در آسمانهاست و پایش هو به ندرت به زمین می

اش شييده که از ما طلب کمک ی نگرانییهجوید، و تا این پایه ماداند. کسييی که او را میهرکسييی این را می

ست سیا سر و کله زدن با خبرچینان و اجیر کردن مزدوران را کند، باید مردی زیرک  و  شد و رمز  شه با پی

بداند و اطمینان دارم غیاث الدین این کاره نیسييت. آن خویشيياوندش معین الدین، شيياید، ولی او هو در این 

فهمیدیو. این قضييیه را به حسيين نگار خانو هو کرد همه میا میشييهر غریبه اسييت و اگر دسييت از پا خا

کنو. اما حتما خودِ ظلمت خان هو منابعاطالعاتی توان بسيييت، هرچند دارم در مورد این امکان فکر مینمی

ایو، ممکن است برای خود ما خارناک نیرومندی دارد و اگر ببیند ما از او به عنوان سالح خود استفاده کرده

 ".شود..

شهپس می "خان قزی گفت:  شش گویی چه کنیو؟ همین طور در این گو شینیو و درخ ی متروک بن

 "دشمنانمان را ببینیو؟

شید تا ببینیو تعادل  "التون آغا گفت:  ست، اما آری، باید فعال کناره گرفت و انتظار ک بیانش جالب نی

 "قوای موجود چگونه به هو خواهد خورد.

 

زاده، به همراه قوشچی و یک فوش از کارگران و مهندسان سلانتی در بیرون  جمشید و قباد و قاضی 

کردند. ای گرد آمده بودند و به جایی که قرار بود رصد خانه بر فراز آن ساخته شود نگاه میشهر بر فراز تپه

شکوک می شان م شچی همچنان در میان سید:قو ضع ببینو، اطمینان دارید که اینج "نمود. او برای دهو پر ا مو

هایی اینجا هست و معلوم است آب باران از زیر این تپه رد مناسبی برای بنای رصدخانه است؟ ببینید، آبراهه

 "شود.می
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از نظر موقعیت و جهات اربعه که جایگاهی عالی است. هیچ عوارض طبیعی بلندی  "جمشید گفت: 

 "شود.ای سمرقند شبها مزاحو رصد نمیهدر اطرافش وجود ندارد و طوری قرار گرفته که نور فانوس خانه

ضیح داد:  شت که خاک و بافت زمین در این تپه  "قباد هو تو صرار دا سن بنا ا ستاد ح عالوه بر این ا

 "از تمام بخشهای بلندِ اطراف سمرقند بهتر است. باید کار را به کاردانش سپرد.

شد، عمله "قاضی زاده گفت:  ستی خاک سست با مین آن را تشخیب خواهند ی تسایح زاگر به را

 "داد و خبرمان خواهند کرد.

جمشييید در این بین بدون این که چیزی بگوید، راه خود را کشييید و به میان کارگرانی رفت که بر  

سو می صدخانه فراهو میزمین خاوطی را ر سایح زمین و زدن پی برای ر آوردند. کردند و زمینه را برای ت

ضی زاده و دو همراهش برای  ستادند و منظرهقا سمرقند را از آن بلندی مدتی دراز بر باالی تپه ای ی زیبای 

شچی گفت: ستند. تا آن که قو شده. نمی "نگری ستاد با مردم دعوایش  دانو چاور ببینید، باز هو مثل این که ا

 "ی مردم دنیا ریاضیدان نیستند و قرار هو نیست که بشوندي.باید متوجهش کرد که همه

پر هیجان با پر نوجوانی بود که با تعجب به حرفهایش  و جمشید مشغول گفتگوییبه راستی ه 

گرداند. قباد و قاضی زاده و قوشچی به ایشان نزدیک شدند تا ببینند کرد و شاقولی را در دست میگوش می

نها هو آنچه را که گفتی به ای "ماجرا از چه قرار است. جمشید وقتی نزدیک شدنشان را دید، به پسرک گفت:

 "بگو...

من داشيييتو روی زمین برای تخمین صيييافی زمین گمانه  "پسييير، کمی این پا و آن پا کرد و گفت: 

 "زدم که استاد آمدند و ...می

شید به میان حرفش پرید گفت:  ست که بناهای اینجا  "جم ست. ماجرا آن ا نه، این جزریات مهو نی

 "کشند که متساوی االضالع باشد.خواهند برای تخمین صفی زمین مثلثی بر زمین بمی
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قاضی زاده و قباد و قوشچی به هو نگاهی انداختند و ابروهایشان به عالمت تعجب باال رفت. قاضی  

 "استاد، ایرادی دارد؟ "زاده با احتیاط پرسید:

 "البته که ایراد دارد، پسر جان، بگو بدانند که طول هر ضلع چقدر است. "جمشید خندید و گفت: 

سر   شرم آور اعتراف کند، به زحمت گفت:پ ضلع مثلثی  "گویی که به گناهی  شمی. هر  چهار گز ها

 "که بخواهد صافی زمینی به بزرگی این تپه را نشان دهد، باید چهار گز هاشمی باشد.

شادمان گفت:  شید  سو چنین مثلثی میمی "جم ست برخی از عوارض طبیعی را از بینید؟ برای ر بای

ال این مثلث به این بزرگی بر این تپه حتما چند تا صيييخره و کلوخ بزرس را هو در بر دسيييتکاری کند. مث

خواهد گرفت. من از او خواستو که برای ساده شدن کارش، از یک مثلث معمولی استفاده کند که در بینابین 

 "دانید چه گفت؟ بگو تا اینها هو بشنوند.این عوارض طبیعی قابل ترسیو باشد، و بعد می

من گفتو صييافی سيياح زمین را تنها  "رفت گفت:ر که داشييت از زور خجالت در زمین فرو میپسيي 

 "ی اضالعشان با هو یکی باشد.توان با سه گوشهایی اندازه گرفت که اندازهمی

 "توان این کار را کرد.نه خیر، هیچ هو ایناور نیست. با هر مثلثی می "جمشید گفت: 

ضی زاده گفت:  ستاد، البت "قا ست، اما فکر نمیا شکی نی شما که  کنو راه دیگری برای این ه در نبوغ 

 "کار وجود داشته باشد. پسر جان، چه کسی به تو گفته تنها راه سه گوش متساوی االضالع است؟

 "پدرم گفته. من پسر استاد ابراهیو صفار هستو. "پسر گفت: 

سر جان، تبریک میخو "قاضی زاده و جمشید ناگهان بانگی بر آوردند و گفتند:  گوییو، پدرت ب، پ

 "به راستی نابغه است.
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شد، هماناور که االن موالنا معین الدین می "قاضی زاده گفت:  گفت، کار را باید خوب، مسئله حل 

به کاردانش سپرد. استاد ابراهیو صفار در این زمینه سرآمد اقران است و اگر چنین گفته حتما حرفش درست 

 "است.

ستی پسری رشید و مهارتی خیره کننده دارد.  "احترام گفت: جمشید هو با ستاد صفار پسری به را ا

شت، و از همه عجیبتر این  ساخت که در تقارن و زیبایی مانند ندا شید و  سرای من ذات الحلقی ک برای در 

 "کرد.کرد و بر مبنای مهارت دست و تشخیب چشمش چنین میای نمیکه هیچ محاسبه

 "اش را بازجذب کرده بود، گفت:این تعریفها کمی از اعتماد به نفس از دست رفته پسر که با شنیدن

 "گیرد و به من هو راه را همین طور یاد داده.بله، پدرم همیشه ایناور صافی زمین را اندازه می

صفار تعریف کرده بود گفت: ستاد  شور و حرارتی که از ا شید با همان  با این وجود، پدرت  "جم

تر توان این کار را انجام داد و این طوری کارتان خیلی راحتاشتباه است، پسر جان، با هر مثلثی میکامال در 

 "شود.می

ام خیلی اسييتاد، روشييهای شييما با آنچه من یاد گرفته "قوشييچی در بحث پا در میانی کرد و گفت:

ست می سر در ست. اما به نظر من هو حرف این پ ضالع و توان با آید، چاور میمتفاوت ا مثلثی که طول ا

 "زوایای میانش نامساوی است شیب زمین را اندازه گرفت؟

 "راهی دارد و این هو بسیار ساده است. "جمشید گفت:

 "دانو.با تمام احترامی که برایتان قایلو، اما من هو این کار را نشدنی می "قاضی زاده گفت:

سر جان، گچ  "جمشید گفت: شان دهو. پ شما ن سنگ برایتان نقشش بگذارید به  را بده تا روی این 

 "شود...را بکشو و ببینید که می
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کنو توضييیح دادن این دایی جان، یک لحظه صييبر کن. من فکر می "در این میان ناگهان قباد گفت:

ضی زاده را می سرورمان قا ست کو  ستیو. د سته ه سئله به طول بینجامد و ما همه خ دانو که باید زودتر به م

گذاری که همه در د و کارهای دیوانخانه را منظو کند. چرا شيييرح این ماجرا را برای فردا نمیشيييهر بازگرد

موردش اندیشیده باشیو و بهتر توضیحات شما را بفهمیو؟ فعال آنچه که اهمیت دارد، آن است که شما راهی 

 "دانیو.کنید که ما سه تن ناممکنش میگیری شیب زمین پیشنهاد میبرای اندازه

خواسييت برای شييرح راه حلش پافشيياری به خرش دهد، اما چیزی در نگاه قباد بود که ید میجمشيي

بسييیار خوب، بگذاریو برای فردا، من هو در این مدت بیشييتر فکر  "وادارش کرد سييکوت کند. پس گفت:

 "رم...کنو و شاید راهی زیباتر برای حل مسئله به ذهنو رسید. هرچند یک راه حل را هو اکنون در ذهن دامی

سر  شهر پیش رفتند، در حالی که پ سمت  شدند و به  سرازیر  به این ترتیب، گروه چهار نفره از تپه 

 کرد.استاد ابراهیو صفار با حیرت از پشت سر نگاهشان می

 

سئله  شرح م سر تپه رفتند، جمشید دریافت که قباد چرا روز قبل از  صبح همین گروه به  وقتی فردا 

ی زاده و موالنا عالء الدین قوشچی که تحت تاثیر ادعای جمشید قرار گرفته بودند، جلوگیری کرده بود. قاض

پس از بازگشت از تپه تمام عصر روز گذشته را صرف بازگو کردنِ موضوع با این و آن کرده بودند، و خودِ 

شان خبر داده ب ستان شان هو به دو ضوع را خبر داده بود و ای ستانش مو صفار هو به دو ستاد  سر ا ودند و به پ

آورد، به باالی تپه رسید، از دیدن چند صد این ترتیب وقتی جمشید با کاغذ ضخیمی که مباشری برایش می

 اش را ببینند، یکه خورد. نفری که در آنجا گرد آمده بودند تا راه حلش برای این مسئله
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ستش دیروز فکر می "اش گفت:قباد زیر گوش دایی شاکردم عدهرا هکارت بیایند و ای برای دیدن 

شتر کنند، اما هیچ فکر نمیآوازه سد به این ات را بی سئله را بفهمند، چه ر سمرقند م کردم این تعداد از مردم 

 "که به حل مسئله از راهی دیگر چنین عالقه مند باشند که تا اینجا بیایند.

ضیح شروع کرد به تو شده بود. طوری که وقتی  شگفت زده  ضوع  شید هو از این مو راه حلِ  جم

ای مردم سييمرقند، زادگاه من کاشييان، به داشييتن مردمی  "خود، ابتدا سييخنش را با این جمله شييروع کرد:

دانشمند و هنرمند مشهور است. با این وجود شهر شما مرا به فروتنی وا داشته است. سمرقند اگر تنها به این 

شود، در ی ریاضی که به مساحی مربوط میادلیل هو بر خود غره شود جا دارد، که برای فهو راه حل مسئله

 "اند...نیمروزی پانصد تن گرد آمده

شیب زمین با مثلثی مختلف االضالع.  شروع کرد به نمایش راه حل خود برای تعیین ن بعد، جمشید 

او نخست بر مقوای بزرگی که مباشران برایش در دست نگه داشته بودند، شکل ریاضی مسئله را شرح داد و 

ی تپه نشيييسيييته بودند و خود را بیان کرد، و این در حالی بود که مردم کمی پایینتر از او بر دامنهراه حل 

ساس سخنانش را می شیب زمین را بر ا ست گرفت و  ساحی به د شنیدند. بعد هو گچ و نخ و میخ و ابزار م

یا  قدری گو به  عدی  ندازه گرفت. این بخشِ عملی ب که خود شيييرح داده بود، ا که وقتی همان راهی  بود 

شید به میانه سمان نزدیک میخور سمرقند در حالی که دربارهی آ صد تن از مردم  ی نبوغ این مرد شد، پان

 گشتند. اند، به شهر خویش باز میگفتند، خرسند از این که راه حل را به درستی دریافتهکاشانی سخن می

 

دانسييتند. او را احمد لر نامش را میبعد از سييه ماهی که در هرات زیسييته بود، دیگر کو کو همه 

گفتند. مردی بود آرام نامیدند و برخی به خاطر شغلی که در پیش گرفته بود، او را احمد طاقه دوز هو میمی

دار و خوش برخورد که مردم همسييایه دوسييتش داشييتند و بابت علو و دانشييی که در ادبیات و و خویشييتن
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داشييتند و از آن رو که شييمار زیادی از رجال و بزرگان هرات هر از  تاریخ و امور دینی داشييت به او اعتماد

شگفت بودند. با این وجود، آنچه که هیچ یک نمیچند گاهی به در دکانش می ستند آن بود که آمدند، در  دان

سی بود که پس از گریختنِ خواجه نورالدین از هرات،  صب و تندرو بود و همان ک احمد لر از حروفیان متع

 ت سوء قصد به جان امیر شاهرخ را بر عهده داشت. مسئولی

شود و در خانه ماند و اوقات خود را به نماز و عبادت و  شه دکانش را نگ آن روز جمعه، مانند همی

خواسييت حتما اش اسييت و میدانسييت که این آخرین روز زندگیذکر گناهان و توبه گذراند. به خوبی می

به بهترین شکل بگذراند. با نزدیک شدنِ زمان ظهر، احمد لر نیز دست  اش راساعتهای باقی مانده از زندگی

شب قبل نامهبه کار تهیه شد.  ضهی مقدمات کار  شته بود و در  آن، با لحنی که در عری ها ها و دادنامهای نو

شاوندانش در حق حروفیان کرده بودن شاهرخ میرزا و برادران و خوی سوم بود، از یکایک جنایتهایی که  د، مر

ها یاد کرده بود، و آنگاه در پایان دادِ خود را از ایزد بزرس خواسييته بود. کاغذ را بر سييبک و سييیاج عریضييه

شته بود و هو به همان ترتیب لوله شال کمرش نهاد. نو ست و آن را در  اش کرد و نواری چرمی به دور آن ب

هاد و چند بار حرکت دشيواری را که در آنگاه خنجری تیز و آبدار را چنان که رسيو عیاران بود در آسيتین ن

جوانی در زورخانه آموخته بود، با آن تمرین کرد. حرکتی که در آن خنجر با یک حرکت دست از جای خود 

ستین و کنار آرنج می ست میدر پایین آ سوی کف د سرعت افتاد و عیار میلغزید و به پایین و به  ست با  بای

ستینش بگیرد  و به کار بیندازدش. وقتی احمد لر چند بار این حرکت را تکرار کرد و آن را هنگام خروش از آ

اش را هنوز در یاد دارد، اطمینان حاصيل کرد، ردایی سيپید پوشيید و کاله از این که مهارتهای دوران جوانی

 اش را بر سر گذاشت و قدم در راه مسجد جامع نهاد.نمدین بختیاری

سو هر جمعه آن  شاهرخ به ر سو،  ساعاتی را به از آن  سته بود و  صبح زود از خواب برخا روز نیز 

سو هر هفته ستگی یک هفته کار و تالش گذرانده بود. بعد هو چنان که ر ستراحت و ترمیو خ اش بود، در ا
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کردند کردند و در علوم عقلی و نقلی بحث میمجلسييی که شييعرا و فقها و دانشييمندان در آن شييرکت می

کرد و ها در کاخ خویش برگزار میها و جمعهها بود که هر هفته دوشيينبهشييرکت کرد. این مجلس را سييال

شان به هرات می شمندان و نامدارانی که گذر سه، افتاد نیز به آن دعوت میدان شدند. پس اس پایان این جل

شده بود و زمانِ نماز ظهر بود. از این رو طبق معمول همراه با همراهانش، ب سمان نزدیک  سط آ ا آفتاب به و

سلحه پای در راه نهاد و به سوی مسجد جامع هرات رفت. بزرگان دربار هرات نیز که از  پای پیاده و بدون ا

کردند، همچون او لباسی ساده و سپید پوشیده بودند و اسب و خدم و حشو را رسو پادشاه خود پیروی می

 رفتند. وا نهاده بودند و در معیت وی به نماز می

بود که صدایی از میان جمعیتی که برای تماشای عبور شاه جمع شده بودند،  ی در مسجددر آستانه

شت و مردی تنومند و بلند اندام را دید، که قیافه صدا برگ سمت  شاهرخ به  ست.  شت و برخا ای نورانی دا

 "خواهو.پادشاها، داد می "ی لری گفت:کاله نمدی مردم غرب ایران را بر سر داشت. مرد با لهجه

ستاد و به او نگریست. مرد چیزی در دست داشت که در نگاهی دقیقتر معلوم شد کاغذی شاهرخ ای

اند. شاهرخ راه خود را کج کرد و خوشرویانه به سوی او رفت اش کردهاست که به رسو عریضه بسته بندی

یان تنها تا عریضييه را از دسييتش بگیرد. همراهانش هو که چنین دیدند، کوچه دادند تا شيياه بگذرد، در این م

شانه شانه به  شگی خویش،  سپهساالر مقتدر و نیرومندش بود که با بدگمانی همی شاه،  ی جالل الدین فیروز 

داد و با این رسوِ پیاده و بی شاه پیش رفت. او همواره شاهرخ را از خارِ سوء قصد به جان خویش زنهار می

 نگهبان رفتن به مسجد که بنیان نهاده بود، سخت مخالف بود.

ی مردم را احمد لر که توجه شييياهرخ را به خود جلب کرده بود، با دسيييت چپ خالی اش شيييانه

رفت. زد، و با دست راستش هو عریضه را گرفته بود و پیش میگرفت و ایشان را از سر راه خود کنار میمی

صنعتگر سته و به ظاهر  شیری هو به کمر نب شم ست و  ستان مرد خالی ا آزار ی بیشاهرخ با دیدن این که د
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ضه را به  ستش گرفت. احمد لر عری ضه را از د سید و عری ساس امنیت کرد و به او ر ست، بیش از پیش اح ا

 "ستانو.خواهو، و داد میشاها، داد می "دست شاهرخ داد و باز تکرار کرد:

ی آخر در گوش شييياهرخ طنینی غیرعادی یافت. احمد لر بعد از دادن عریضيييه، حرکتی این جمله

ه دست راستش داد و ناگهان گویی از غیب خنجری در دستش پدیدار شد، احمد لر پیش رفت و با سریع ب

خنجر به شاهرخ حمله کرد. شاهرخ که انتظار این حرکت را نداشت، خود را کنار کشید، اما خنجر پهلویش 

ستش در سره کند. اما د شکید. چون  را درید. احمد لر بار دیگر خنجر را باال برد تا کار حریف را یک هوا خ

شده بود، شمشیری را از دست یکی از  شاه که طبق معمول با چابکی و گوش به زنگی دست به کار  فیروز 

ی خود را به ها قاپیده بود و آن را در پشييت احمد لر فرو کرده بود. احمد لر ناامیدانه کوشييید تا حملهگزمه

د و قوی پنجه بود، مچ دسييتش را گرفت و به این انجام برسيياند، اما این بار خودِ شيياهرخ که مردی تنومن

سیدند و بدنِ احمد ترتیب در چشو بر هو زدنی نگهبانان و گزمه سر ر هایی که در میان مردم پراکنده بودند، 

 لر را پاره پاره کردند. 

ست و در شاهرخ بعد از دفع حمله ش شد، اما بر زمین نن ضعف  ی احمد لر، در اثر خونریزی دچار 

به فیروز شاه تکیه داده بود، راه خود را تا شبستان مسجد طی کرد. بعد در آنجا، دور از چشو مردم  حالی که

و در حالی که یاران و درباریان دور و برش را گرفته بودند، کمی نشيييسيييت و آبی خورد و زخو خود را 

سبت عمیق بود، اما اندامی حیاتی را از کار نینداخته بود و سی کرد. زخو به ن شاه را دریده  بازر تنها پهلوی 

تر از این را در میدان جنگ بود و باعث خونریزی شييده بود. شيياهرخ پیش از این بارها زخمهایی سييخت

 برداشته بود و از همه به سادگی بهبود یافته بود. 
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ای تمیز زخمش را بسييت. اما چون دید خونریزی فیروز شيياه در برابر شيياهرخ زانو زد و با پارچه

خندید و زخمش را ه دارد، کمی نگران شد. شاهرخ اما با وجود آن که رنگ بر رخسار نداشت، میهنوز ادام

 "جانو فدایتان باد، باید به کاخ حکومتی باز گردید. "شمرد. فیروز شاه در نهایت گفت:کوچک می

به رسو ای دیگر چرا فیروز شاه، تو که با من در بزم و رزم بوده "شاهرخ ابرو در هو کشید و گفت:

دانی من از این زخو جان به در خواهو برد. امروز به هوای نماز گزاردن د شيييوی؟ تو که میزنان نگران می

ی ای در تخائهی خود را ادامه دهیو و پیش از نماز هو خابهرمسييجد از قصيير بیرون آمدیو و بگذار برنامه

 "این اهریمنان بخوانیو.

زخمی کاری نیست. اما زبان مردم و قدرت شایعه را دست  دانو سرور من کهمی "فیروز شاه گفت:

شایعه شو ب رهو زدنی  ست با لباس خونین و رنگ پریده بر منبر روید تا در چ شو کو نگیرید. کافی ا ی چ

ی قلمرو خاقانی سيير برکشييند. زخو رسييیدن به شييما تا چین و ماچین برود و گردنکشييان از چهار گوشييه

صیه شنویدتو سواره از  ی این حقیر را ب سب بیاورند و  و به کاخ باز گردید. هو اکنون فرمان خواهیو داد تا ا

خیابانها بگذرید تا سييالمتتان را مردم ببینند. بعد هو نقاره و کرنای شييکرگزاری خواهیو زد و جارچیان خبر 

 "شود.کنند و غایله ختو میابتر ماندن سوء قصد را در شهر اعالم می

ست شاهرخ ابتدا می سایر درباریان و نزدیکانش هو با خوا با این حرف مخالفت کند اما وقتی دید 

ای مرصع پوشید شان تن در داد و بر روی لباس خونینش جبهاین سخن فیروزشاه موافق هستند، به خواسته

سواره  سایر رجال دولتی که آنان نیز  شاه و  شد و در میان فیروز  سار  سبی که برایش آورده بودند و و بر ا

توانست سر و صدای ساز داگردش را گرفته بودند، از مسجد خارش شد و به کاخ خویش رفت. در راه میگر

ست  شک شده بود، خبر  شته از جمعیت  شنود که در خیابانهایی که به همین زودی انبا و دهل جارچیان را ب

 کردند. سوء قصد و زنده ماندن شاه را اعالم می
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ی تحسین و چوب چوگان را باال برد و گوی را با دقتی شایسته الغ بیک با مهارت بر اسبش خو شد

ی رویارویش، محمد قوشچی کوشید تا خود را به ی حریف راند. در جبههدر ربود و آن را به سمت دروازه

گوی برسيياند و از گذر آن از دروازه جلوگیری کند، اما چند لحظه دیر جنبید و به این ترتیب گوی از مکان 

ذشت. قاضی زاده که با وجود سن و سالی که داشت، هنوز به بازی چوگان راغب بود، در گروهِ مورد نظر گ

شته بود، گفت:الغ بیک بازی می سر  "کرد و با دیدن گلی که کا شاه، الغ بیک با تکان دادن  ست مریزاد پاد د

شچی که به همراه قباد گو شید تا در برابر پاتک محمد قو سب خود عقب ک شکری کرد و ا ی را با چوب ت

ست که راندند، از دروازهپیش می شان درباری برخا صدای یکی از فرا ی خود دفاع کند. اما در همین لحظه 

 "امیر بزرس، امیر بزرس، کبوتر نامه بر مخصوص خبری آورده است... "گفت:می

سوی فراش برگشت. فراش کبوتری بزرس را شنیدن این حرف بر جای او ماند و به  در  الغ بیک با 

اش نقاشی کرده بودند. الغ بیک فورا از اسب پایین پرید و به سوی دست داشت که نقشی زرین را بر پیشانی

فراش دوید و کبوتر را از دست او گرفت. فراش، چنان که دستور داده بود، به پیام دست نزده بود. کبوترهای 

د، از امیر شاهرخ یا برادران الغ بیک پیامی شدنای که این نشان را بر سر داشتند و به کاخ گسیل میسلانتی

 حیاتی داشتند و الزم بود بالفاصله آن را خواند و در موردشان واکنش نشان داد. 

سر و رویش می شدیدش هنگام چوگان عرج از  ریخت، با الغ بیک که هنوز به خاطر فعالیت بدنی 

گشود. پیام به رمز و به خط نوپای چغتایی که ی دستارش صورتش را پاک کرد و پیام را از پای کبوتر دنباله

دانسييتند، نوشييته شييده بود. الغ بیک نامه را خواند، کبوتر را به فراش سييپرد تا جز اندکی خواندنش را نمی

 "وزیر، پیاده شو و بیا که به مشورتت نیازمندم. "تیمارش کند، و بعد با جدیت به قاضی زاده گفت:
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و خود را به الغ بیک رساند. این دو بی آن که سوار اسب شوند و به قاضی زاده از اسب پایین پرید 

سمت کاخ امیر بروند، مسیری را در چمنزار سبز و خرمی که برای چوگان برگزیده بودند، در پیش گرفتند و 

شاه بودند، نگاهی  شچی و چند تن دیگری که همبازی چوگان  همین طور گفتگو کنان پیش رفتند. قباد و قو

 ی شاهی پیش رفتند. نداختند و بازی خود را متوقف کردند و دسته جمعی به سوی خیمهبه هو ا

قاضی زاده، با دیدن واکنش الغ بیک بعد از خواند نپیام فهمیده بود که امر مهمی رخ نموده است. از 

 این رو با ادب منتظر ماند تا شاه خودش ماجرا را به اطالعش برساند.

قاضی زاده، هو اکنون خبری مهو به دستو  "ور دستها خیره شده بود، گفت:الغ بیک درحالی که به د 

 "اند.رسید. نامه را پدرم نوشته بود. گویا ساعتی پیش در هرات به هنگام نماز ظهر به جانش سوء قصد کرده

شت و می ضی زاده که تا حدودی در جریان ماجراها قرار دا ست در همین روزها چنین اتفاقی خواهد قا دان

ستن زد و با ظاهری حیرت سید:افتاد، خود را به ندان سی می "زده پر سته خواهان قتل عجب، اما چه ک توان

 "شاهی به این پرهیزگاری باشد؟

معلوم است دیگر، حروفیان. آنها کشته شدن مرشدشان را به دست عمویو فراموش  "الغ بیک گفت: 

اند. موری هو به این دشييمنی و خونریزی دامن زدهاند. بدی ماجرا آن اسييت که سييایر شيياهزادگان تینکرده

سترده شو. از نظر دید او توطئه گ ستاده که مراقب خود با تر از چیزی بوده که در ابتدا به نظر شاهرخ پیام فر

 "رسیده. او نگران است که به من هو سوء قصد شود.می

 "انده است؟آید سوء قصد به امیر بزرس عقیو مچنان که بر می "قاضی زاده گفت: 

شکان به او اطمینان  "الغ بیک گفت:  آری، البته پدرم زخو خورده، اما زخمی کاری نبوده و اکنون پز

شد. میداده سادگی با زخو اندکه پس از چند روزی خوب خواهد  ست و به  دانی که مردی قوی و نیرومند ا
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ستاده بودند، مردی خنجر از پای در نمی شتنش فر سی که برای ک شی آید. ک بوده به نام احمد لر، طاقه فرو

 "بوده در هرات که با درباریان هو آمد و شد زیادی داشته است. معروف بغدادی را به یاد داری؟

شييان در هرات بود و قاضييی زاده، معروف را به خوبی به یاد داشييت. او یکی از یاران مهو انجمن 

دن نام او حس کرد عرج سردی بر تنش نشسته خااط و خوشنویسی چیره دست و بسیار نامدار بود. با شنی

اسييت. گویا احمد لر دسييتگیر شييده بود و زیر شييکنجه چیزهایی را بروز داده بود. چون معروف بغدادی 

 "شد.حروفی نبود و تنها از مجرای انجمن یاران با او مربوط می

ی این احمد لر ات حجرهی هرداروغه "الغ بیک با دادن توضیحی بیشتر او را از نگرانی بیرون آورد: 

را یافته و با پرس و جو از مردم و همسيييایگان دریافته که برخی از درباریان و دیوانیان هرات با این مرد 

شته شو میعجیب مراوده دا شان نام معروف بغدادی به چ صدر ای ستگیر کردهاند. در  اند و خورد. او را هو د

 "ی عذاب است.والن و عملهخواهند اعدامش کنند. االن در اختیار یسامی

ضی زاده گفت:  شنام بود. او به ظاهر نباید با  "قا سیار خو سته و ب اما معروف بغدادی که مردی وار

 "این ماجراها ارتباطی داشته باشد.

از دید منهو بیگناه است. یادت هست که آن نسخه از دیوان انوری را با چه زیبایی  "الغ بیک گفت: 

 "برانگیزی نوشته بود؟ حیفِ آن دستان هنرمند نیست که اکنون از یساوالن آزار ببینند؟و شایستگی تحسین 

 "اند؟کسان دیگری را هو دسگیر کرده "قاضی زاده گفت: 

شته و همه ابراز  "الغ بیک گفت:  ساعتی بیش نگذ ستند. اما هنوز  آری، گوریا چند تن دیرگی هو ه

ضوعی که باید در موربیگناهی می شته که از کنند. مو شاه بابا برایو نو ست که  شورت کنو، ان ا دش با تو م

ی ای برای قلع و قمع حروفیان در هرات و قلمرو خود داشته و نوشته که اکنون تصمیو دارد همهپیش برنامه
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سراغ من هو خواهند آمد و  شته که چنین کنو. از نظر او دیر یا زود به  شان را از میان بردارد. به من هو نو ای

 "اید هرچه زودتر این آفت را ریشه کن کنو. نظر تو چیست؟ب

کنند و امیر به سيييالمت باشيييند. حروفیان زیادی در قلمرو خاقانی زندگی می "قاضيييی زاده گفت: 

صالح نمی ستند. من که  شنام و آرام ه صنعتگر و خو شمند و  شان هو مردمی دان شتر دانو بیهوده ظلمی بر بی

ی قصد کننده به امیر شاهرخ یک حروفی بوده، لزوما به این معنا نیست که همه ایشان روا کنیو. این که سوء

 "ایشان در این گناه سهیو باشند. در ضمن، به راستی باور ندارم در قلمرو شما خاری تهدیدتان کند.

الغ بیک به فکر فرو رفت و قاضيييی زاده با نگرانی منتظر اعالم تصيييمیو او ماند. انجمن یاران در  

د به گزند نرسيياندن به او رای داده بود، اما معلوم نبود اگر دسييتور دسييتگیری و کشييتار حروفیان را سييمرقن

 داد، این رای بر سر جای خود باقی بماند.می

دانو که دانو تو عضييو انجمنی مخفی هسييتی و این را هو میقاضييی زاده، من می "الغ بیک گفت: 

 "این گروه عضویت دارند... بسیاری از رجال و نامدارانِ سمرقند نیز در

سکوت کند:  شک الغ بیک وادارش کرد  صدای خ شروع کرد چیزی بگوید که  ضی زاده  بیهوده  "قا

انکار نکن وزیر، من از خیلی چیزها خبر دارم. بیهوده نبوده که میل خود برای پیوسييتن به این گروه را با تو 

ست،و این ام. من میمارح کرده ضویت داری. اجمنی را هو میدانو که چنین گروهی ه دانو که تو در آن ع

شد، و آن وزیر هو باید رتبه شد، باید نیرومند با ضو با شد. که وزیر مملکتی در آن ع شته با ای باال در آن دا

صالح حاال بدون این که بیهوده انکار کنی، به من بگو به نظرت خاری مرا تهدید می کند یا نه؟ و این که به 

 "ی پدرم عمل کنو یا نه؟وصیهمن هست که به ت

داشت، و قاضی زاده کمی مکث کرد و اندیشید. از سویی الغ بیک را همچون پسر خود دوست می 

خواسييت چشييو زخمی به او وارد آید، و از سييوی دیگر اطمینان نداشييت که برخورد او با یارانش در نمی
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هد بود و اگر قرار می نه خوا مانش انجمن چگو یان او و آر یارانش را شيييد م ند، انجمن و  یکی را برگزی

در تیزهوشييی و خرد امیر بزرس شييکی وجود ندارد، از این رو  "گزید. پس دل را به دریا زد و گفت:برمی

صداقت جوابتان را بدهو. آری، چنین انجمنی وجود دارد،  سخن گفتید، با  صراحت  اجازه دهید حاال که با 

شته باشند. من تنها چیزی که میرهاما چنین نیستکه حروفیان آن را زیر سیا توانو بگویو آن است ی خود دا

خورم که قصدی جز دوام و بققای دولتتان ندارند و که اعضای این انجمن دوستدار شما هستند و سوگند می

کنو بزرگترین پشتیبان هیچ خاری از ایشان متوجهتان نخواهد بود. برعکس، اگر راستش را بخواهید، فکر می

شما و حکومتتان، همین افراد هستند و صداقت و اخالصشان را در هیچیک از دیوانیان و درباریان  و حامی

  "توان یافت.وسرداران نمی

 "و حروفیان سمرقند در پی کشتن من نیستند؟ "الغ بیک گفت: 

ضی زاده گفت:  شد. اما در کل، حروفیان  "قا ستار این خونریزی با شاید یک تنی در این میان خوا

مرقند و قلمرو شييما دسييت از پا خاا نخواهند کرد و اگر هو بکنند، بی اطالع آن انجمن و در تعارض با سيي

 "های آن خواهد بود.تصمیو

شد گفت:الغ بیک گویی به نتیجه  سیده با صمیو مرا به  "ای قاعی ر ضی زاده، پس ت سیار خوب، قا ب

لی نخواهد شد. اما خبرچینان و مزدورانی بر ایشان دیوانیان اعالم کن. پیشنهاد پدرم برای کشتار حروفیان عم

 "بگمارید تا اگر دست از پا خاا کردند خبردار شویو.

شحالی گفت:  ضی زاده با خو ست که رعیت را مایع می"قا شاهان ا کند. چنین خواهو کرد مهربانی 

 "سرورم.

ن داری که در این شيييناسيييی و چقدر اطمیناو اما معروف بغدادی، او را چقدر می "الغ بیک گفت: 

 "ماجرا بیگناه بوده است؟
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سو. اما از سالمت نفسی که دارد، مامئنو صادقانه بگویو، او را دورادور می "قاضی زاده گفت:  شنا

ای برای به قتل رسيياندن امیر شيياهرخ درگیر نبوده اسييت. هرچند این نکته حقیقت دارد که با در هیچ توطئه

 "ای دارد.نزد فقها مراودههای بدنام حروفیان و سایر فرقه

بسييیار خوب، خواهو کوشييید تا جان او را هو بخرم و از اعدام شييدنش جلوگیری  "الغ بیک گفت: 

کنو. به یاد داری که، اسيييکندر میرزا چند سيييال پیش چند من کاغذ مرغوب و زر برایش فرسيييتاده بود تا 

و برایش نوشت که تا دلش به کاری نرود ی نظامی را بنویسد و او پس از یکسال همه را پس فرستاد خمسه

ها برد و چون یک سال چنین نشده از پذیرش این مسئولیت معذور است. از این دسته گلدست به قلو نمی

 "توان کرد.بسیار به آب داده و در میان امرا دشمنان زیادی دارد. اما بگذار ببینو چه می

 "زارتان هستیو.امیر بزرس، من و یارانو شکرگ "قاضی زاده گفت: 

در ضمن، قاضی زاده، من هنوز مایلو به  "الغ بیک راه افتاد که بازگردد. اما لختی مکث کرد و گفت: 

 "این انجمن وارد شوم. چه گروهی است این که شاهِ کشور را به آن راه نیست؟

شناسند، انجمنی از دوستان و همپایگان است که در میان خویش شاه و گدا نمی "قاضی زاده گفت: 

مگر به برتری دانش و حکمت. هرچند در دانش و خرد شما تردیدی نیست. اما به راستی فکر کنید حاضرید 

شینید که تنها به خاطرهمین خرد بزرگتان می سی بن ست ک شاهانهکنار د ضرید به دارد و نه تبار  تان؟ و حا

 "همین ترتیب دیگران را هو بزرس بدارید؟

ای که پای پیاده تا اردوگاه خود طی کردند، رفت و در تمام مسیر به نسبت طوالنیالغ بیک کمی به فکر فرو 

 دیگر هیچ نگفت. 
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شیند.   شاره کرد تا روی زمین بن سالی که همراهش بود ا قلندر به دیوار خرابه تکیه داد و به مرد میان

شینان بر سر و صورتش پ سیاه بر تن داشت و دستارش را به رسو صحران یچیده بود، طوری که مرد لباسی 

 فقط چشمانش آشکار بود. دست راستش از مچ بریده شده بود. گویی به دلیل دزدی دستش را بریده باشند.

ای و هنوز ای شييبح مرموز، در این اطراف هسييتی؟ یا این که برای نخسييتین بار بدقولی کرده "قلندر گفت:

 "ای؟نیامده

 "دعهدی آیین عیاران نیست.ب "گفت:از پشت دیوار صدایی برخاست که می 

بینی؟ همواره خوش قول و خوش می "قلندر با شيينیدن این صييدا خندید و به مرد میانسييال گفت: 

 "شناسو.ام و او را نمیاش را ندیدهعهد است. هرچند هرگز رخساره

 "ای؟او را به همراه آورده "صدا گفت: 

گفته بودی سعی نکنیو به تو نزدیک شویو  آری، در این سوی دیوار بر زمین نشسته. "قلندر گفت: 

 "و از این رو پیشاپیش هشدارش دادم که به آنسوی دیوار ننگرد.

خواهو بیهوده کسييی را تنها با این حدس که شيياید بسييیار کار درسييتی کردی. نمی "صييدا گفت: 

  "خبرچین ظلمت خان باشد از پای در آورم.

حرف کمی خود را جمع و جور کرد. قلندر متوجه  مردی که بر زمین نشييسييته بود، با شيينیدن این 

بعد هو به او  "بیو نداشييته باش. ارباب من بر خالف ارباب تو از خونریزی ابا دارد. "حرکتش شييد و گفت:

خان بوده است. تا آن که به  مردی که همراه من است، برای سالها از نزدیکان ظلمت "ای کرد و گفت:اشاره

 "انش را کشتند و از این رو پیشنهاد مرا پذیرفت تا با تو وارد صحبت شود.حکو او یکی از خویشاوند

دانی که اگر با دانی که عیاران همه جا هسييتند و هیچ جا نیسييتند؟ و میای مرد، می "صييدا گفت: 

 "سودای خیانت به ما نزدیک شده باشی جان سالو به در نخواهی برد؟
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 "جویو.رم. تنها انتقام خویش را از ظلمت خان میدانو و قصد خیانت نداآری، می "مرد گفت: 

 "خواهی؟دهی چه میبسیار خوب، در مقابل اطالعاتی که به من می "صدا گفت: 

جویی، همین که او را از میان برداری برای من کفایت اگر به راسييتی ظلمت خان را می "مرد گفت: 

 "کند.می

شوی و انتقامت را از او ی چرا خود دست به کار نمیای از او به دل داراگر چنین کینه "صدا گفت: 

 "گیری؟نمی

 "شناسو.چون او را نمی"مرد گفت: 

 "آید؟گفتی به کار ارباب من میپس چه بود آن اطالعات ارزشمندی که می "قلندر گفت: 

بازگو شود اطالعاتی دارم که برای من کافی نیست تا او را بشناسو. اما شاید اگر برایتان  "مرد گفت: 

 "به کارتان بیاید.

 "بگو، چیست آن اطالعات؟ "صدا گفت: 

سیاه بر تن خان هرگز با روی گشوده با مردانش روبرو نمیظلمت "مرد گفت:  سی  شود. همواره لبا

سر می سیاه بر  ستاری  سیاه بر چهره میبندد و نقابی پارچهدارد و د سی از میان ای و  گذارد، تنها یک بار ک

شده بود، به او مردانش ک سودای گرفتن انتقام عزیزی که به امر او هالک  شت، به  شبیه به من دا ضعیتی  ه و

ای، حمله کرد و نقاب سييیاهش را درید، انگاه ما که پیرامونش ایسييتاده بودیو دیدیو که در زیر نقاب پارچه

گفت از نزدیکانش می نقابی فلزی بر چهره دارد. نقابی که به شييکل رخسييار یک دیو تزیین شييده بود. یکی

گویند در ام که میحتی در زیر آن هو نقابی دیگر از جنس چرم بر چهره دارد و این روایت را هو شييينیده

 "ای ندارد و روحی پلید بیش نیست.پشت تمام این نقابها، تهیای محض است و ظلمت خان اصوال چهره
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هایی هسييت که مرا به سييویش ی جن و پری به من تحویل نده. بگو چه چیزقصييه "صييدا گفت: 

رود؟ جایی از بدنش را کند؟ صيييدایش چگونه اسيييت؟ چه قد و قامتی دارد؟ و چگونه راه میراهنمایی می

 "ای بر آن باشد؟ای که نشانهندیده

قد و اندامی متوسييط دارد. کمی فربه اسييت و دسييت و پایی کوتاه دارد. اما چابک و  "مرد گفت: 

ست و وقتی یکی از ست خالی  زورمند ا شو بر هو زدنی با د شیر به او حمله کرد، در چ شم نگهبانانش با 

گردنش را شييکسييت. گویا به روش جنگیدن عیاران و پهلوانان آشيينا باشييد. چون بسييیاری از سييیاهپوشييان 

دهد و اند. صيييدایی زنگدار و بو دارد که به گمانو تغییرش میپیرامونش فنون جنگی را از خودش آموخته

 "اش نیست.صدای اصلی

 "اینها بود اطالعاتی که برایش وقت ما را تلف کردی؟ "قلندر گفت: 

اش به او حمله کرد، زخمی به او وارد ی عمده آن که وقتی آن دسيييت پروردهنه، نکته "مرد گفت: 

شانه شیر او،  شم ریخت. خودش ی ما دیدیو که خون از بازویش فرو میی ظلمت خان را درید وهمهکرد. 

اش را بسيت. آنجا بود که من دیدم نقش هالل ماه را بر کشيتن مهاجو لباسيش را درید و زخو شيانهبعد از 

 "جلوی بازویش خالکوبی کرده است.

 "نقش عقرب چه؟ آیا چیزی شبیه به عقرب بر پوستش نقش نشده بود؟ "صدا گفت: 

شانی خود خالکوبی می "مرد گفت:  شانی کنند و خودنه، پیروان او عقربی را بر پی سینه ن ش هو بر 

 "زرین به شکل عقرب داشت، اما بر بازویش چنین چیزی ندیدم.

 "دیگر چه؟"صدا گفت:  
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بسييت، دیگر آن که همواره دسييتکش سييیاهی بر دسييت دارد. اما وقتی بازویش را می "مرد گفت: 

د که چیزی ی دست راست داردستکش را بیرون آورد و من دیدم که انگشتر عقیق ظریفی در انگشت اشاره

 "شبیه به هالل بر آن حک شده است.

شکلی "صدا پس از مکثی طوالنی گفت:  سخن گفتن حرف چ را به  بگو بدانو، ظلمت خان هنگام 

 "کند؟خاص تلفظ می

دانید؟ او را آری. حاال که به آن اشييياره کردید، بله، اما شيييما از کجا می "مرد با شيييگفتی گفت: 

   "شناسید؟می

 "د...شای "صدا گفت: 

   

سب، از تپه  سوار بر ا شهر گذشت و وقتی از دور رصدخانهالغ بیک  ساخته های اطراف  ی در حال 

شد. کارگران دو شدن را دید، با دیدنِ این که بخش عمده شادمان  ست،  شده ا ساختمان تکمیل  سکلت  ی ا

سومین طبقه را هو زده بودند و طاقی سقف  ساخته بودند و دیرکهای  سنگی آن را هو تکمیل های طبقه را 

اش ساخته شود،  اثری کرده بودند. با این وجود هنوز از گنبد بزرس رصدخانه و برجی که قرار بود در کناره

 شد. دیده نمی

رفت، خوشيييامدگویی آمیخته با حیرتِ مالزم و سيييرزده به رصيييدخانه میالغ بیک که تنها و بی 

ی در رصدخانه از اسبش پیاده شد. ر پاسخ گفت و در آستانهسرکارگران و ناظران کارگاهی را با حالتی فکو

شنی دید که دو طبقهاز این جا می شدهشد به رو ساختمان کامال تکمیل  اند و حتی دیوارهای را به ی پایینی 

ساختمان را در اختیار کاری هو کردهشکلی مقدماتی گچ شی از این  شید بخ شنیده بود که جم اند. الغ بیک 



445 

 

گذراند و عالوه بر نظارت بر کار ساخت رصدخانه، کارهای علمی شتر اوقات خود را در آنجا میگرفته و بی

 رساند.خویش را هو در همان جا به انجام می

رسید و پهنایش به حدود سیصد زرع ساختمان، زیربنایی گسترده داشت. درازایش به پانصد زرع می 

هایی ار تاالری بزرس برای بحث و سييخنرانی و حجرهشييد، جمشييید با راهنمایی معمارباشييی درببالغ می

ساخته بود و این جدای از اتاقهایی بود که قرار بود آالت و  شجویان در آن  شمار برای ماالعه و تفکر دان پر

های بزرگی که برای برگزاری کالس و تدریس نجوم و ادوات مخصيييوص نجوم را در آن بگذارند و حجره

 ریاضیات طراحی شده بود. 

ستانه  شت کارگران را برای طراحی در آ صفار را دید، که دا صدخانه، الغ بیک ابراهیو خان  ی در ر

ستاده بود و معلوم بود که مخاطب پدرش، ها راهنمایی میهای پنجرهمقرنس ستش ای سرش هو کنار د کرد. پ

شت،  شد و کتابی بزرس با جلد چرمی را که در خورجینش دا سب پیاده  شتر اوست. از ا بیرون آورد و در بی

 دست گرفت. 

شييدیو تا ای، ای کاش خبردار میچه سييعادت نامنتظره "موالنا صييفار با دیدن پادشيياه کرنش کرد و گفت:

 "پذیرایی در خوری از امیر بزرس به عمل آوریو.

 "نیازی نیست، نیازی نیست، ببینو استاد غیاث الدین در رصدخانه است؟ "الغ بیک گفت: 

ی خود انزوا گرفته است. االن حدود هشت روز است که او آری، اما در حجره "ت:موالنا صفار گف 

 "ایو.را ندیده

سر و کله "الغ بیک تعجب کرد و گفت:  شهر هو  شت روز؟ در  شاید بیمار ه ست.  شده ا اش پیدا ن

 "شده باشد یا مشکلی برایش پیش آمده باشد؟

 "کند.ینه، سرور من، دارد فکر م "پسر موالنا صفار گفت: 
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کند؟ برای هشيييت روز متوالی دارد فکر می "ابروهای الغ بیک به عالمت حیرت باال رفت و گفت: 

 "در عزلت؟

بندد و ورود ما را رود و در را میآری، هر از چند گاهی به اتاقش می "پسييير موالنا صيييفار گفت: 

سييکوت برایش غذا و آب و  شييود. تنها پیشييکاران حق دارند درکند و با کاغذهایش مشييغول میقدغن می

 "آفتابه و لگن ببرند.

 "آفتابه و لگن؟ "الغ بیک گفت: 

صفار خندید و گفت:  ستاد ما غیاث الدین حتی برای نیازهای طبیعی هو  "موالنا  آری، امیر بزرس، ا

 "شودياز اتاقش خارش نمی

 "باید رفت و این آدم را در این وضعیت دیدي "الغ بیک گفت: 

ستی   شانهبعد هو د ستانه بر  شد. بر خالف آنچه که انتظار دو صدخانه  صفار زد و وارد ر ی موالنا 

ی بخشييها نبود. تر از بقیهداشييت، بخشييی که برای اقامت جمشييید اختصيياص یافته بود، بزرگتر یا مجلل

ست.  شده ا شو انداز زیباترش برگزیده  شده بود و معلوم بود به خاطر چ دیوارهایش هنوز کامل گچکاری ن

ی سيياختمان قرار داشييت و به جای درِ چوب سييروی که قرار بود برایش کار ی دوم و در گوشييهر طبقهد

  ای پوستی آویخته بودند.بگذارند، پرده

شاهانه  شد، و اش، بدون این که اجازهالغ بیک به عادت معمول  ای بگیرد، پوست را کنار زد و وارد 

شک شید بر جای خود خ سای جم شنیدن فریاد ر سی ابله، مگر نگفتو وقتی فکر می"شد که گفت: با  کنو ک

 "وارد اینجا نشود؟

الغ بیک در درون اتاج جمشيييید را دید که پشيييت به در کرده، و در حالی که اطرافش را انبوهی از  

شسته و روی برگی که می شده پوشانده، روی زمین ن ست. جمشید بدون کاغذهای لوله  شده ا نوشت، خو 
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ای، برو بیرون و تا خودم بیرون هنوز که آنجا ایستاده "مهمانش را بنگرد، بار دیگر فریاد زد:این که برگردد و 

 "ام مزاحو نشو. حتی اگر قباد هستی...نیامده

ستاد غیاث  "کشد، گلویش را صاف کرد و گفت:دید کار دارد به جاهای باریک میالغ بیک که می  ا

 "الدین؟

شید در میانه  شت و با دیدن الغ بیک که یای که می جملهجم سمت در برگ گفت، توقف کرد و به 

ستانه شوازش رفت:بالتکلیف در آ ست و به پی سرعت برخا ستاده، یکه خورد. بعد هو به  آه، امیر،  "ی در ای

 "مرا ببخشید، فکر کردم یکی از کارگرهاست.

شی نامرتب دارد و معلوم  شید موهایی ژولیده و ری شد که جم ست کو  الغ بیک متوجه  ست که د ا

هفته ایسيت در آینه به خود ننگریسيته اسيت. با وجود این که در لحن جمشيید عالیمی ازعذرخواهی دیده 

شیمان به نظر نمیمی سخنانی که گفته بود پ شحال یا از  سید. الغ بیک شد، اما چندان از دیدن الغ بیک خو ر

 "خواهو...ذر میام و بابت این قضیه عاستاد، خلوتتان را بر هو زده "گفت:

نه، امیرِ خردمندِ عزیز، این من هسيييتو که بابت آنچه ناآگاهانه بر زبان  "جمشيييید خندید و گفت: 

 "فرمودید تا من خودم خدمت برسو.ای، کافی بود میآوردم باید پوزش بخواهو. ولی چه شرفیابی نامنتظره

ین که با این وجود چنین کردم. تان شييوم. هرچند مثل انخواسييتو مزاحو اندیشييیدن"الغ بیک گفت: 

خواندم و به قدری از ترتیب مفاهیو در آن لذت بردم که تصمیو گرفتو خودم به نزدتان دیشب کتابتان را می

 "بیایو و هو دستخوشی بگویو و هو پیشرفت کار رصدخانه را بنگرم.

آه،  "و لبخند زد:بعد هو کتابی را که در دست داشت به جمشید نشان داد. جمشید کتاب را گرفت  

بله، مفتاح الحساب است. چاور بود؟ خاش زیباست، نه؟ معین الدین آن را نوشته است. خااط زبردستی 

 "ی ما.است این خواهرزاده
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شتو با نبوغ خیره کننده "الغ بیک گفت:  صال انتظار ندا ستاد، کتابی به غایت زیبا و کارآمد بود. ا ای ا

ین پیچیده را با این سييادگی و روانی آموزش دهید. شيياید بد نباشييد بدانید که که دارید، بتوانید مفاهیمی چن

صادر کردم و این کتاب را به عنوان کتاب درسی پایه  سمت رصدخانه، حکمی حکومتی  پیش از حرکت به 

 "برای فهو حساب در تمام مدارس قلمرو خود تعیین نمودم.

صادقان  شی  شد و این بار کرن شادمان  شکارا  شید آ سالمت باد. این  "ه کرد و گفت:جم شاه به  پاد

 "افتخار بزرگی برای من است.

دارید در  "ای که روی زمین توده شييده بود نگاهی انداخت و گفت:الغ بیک به کاغذهای لوله شييده

 "اید.گفت هشت روز است از اتاقتان خارش نشدهکنید؟ موالنا صفار میمورد مالب جدیدی کار می

بله، مالبی بسيييیار مهو، که اکنون حدود چهار هزار سيييال اسيييت "جمشيييید لبخندی زد و گفت:  

 "ریاضیدانان در حال اندیشیدن بر آن هستند.

 "چهار هزار سال؟ چیست این مسئله؟ "الغ بیک با شگفتی گفت: 

ست. عددی که هیچکس کمیت دقیقش را  "جمشید گفت:  شعاع دایره به محیط آن ا سبت  سئله، ن م

 "داند.نمی

 "اید؟اش یافتهراهی برای محاسبه "الغ بیک ذوج زده گفت: 

شید مرموزانه گفت:  شاید به نتیجه "جم شمگیر که  ای بزرس بینجامد. اما اجازه بدهید فعال راهی چ

ای در این باب خواهو نوشيييت و به شيييما چیزی نگویو. به زودی کار خود را تمام خواهو کرد و رسييياله

 "و کرد. امیدوارم آن موقع با دست پر نزدتان بیایو.اش خواهپیشکش

ساعتی حل مینابغه "الغ بیک گفت:  سارل پایتخت ایران را در  شوارترین م شت ای که د کند، اگر ه

 "تردید با دست پر نزدم خواهد آمد.ای بیندیشد بیروز بر مسئله
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ی پی یافته بود حرف محاسبهخواست بیش از این در مورد راه حلی که برای جمشید که گویی نمی 

بیایید. بیایید پیشرفت کارها در رصدخانه  "بزند، آستین الغ بیک را گرفت و او را به سمت در کشید و گفت:

 "را نشانتان بدهو.

کاریهایی به این ترتیب آن دو برای ساعتی در ساختمان گشتند و جمشید برای الغ بیک در مورد ریزه 

ی قاضی بسته شده بود، با امانتداری سخن گفت. خای را نشان داد که با محاسبه که در ساختن آنجا به کار

زاده بر زمین کشييیده شييده بود و کارگران در حال ریختن فلز در آن بودند و آن خای بود که نصييف النهار 

آوری عالء داد. همچنین از نوی جغرافیایی به دست میی اعتدالین و آغازگاه تقسیو کرهمبدأ را برای محاسبه

الدین قوشييچی سييخن گفت که جدول دقیقی از گاهشييماری تابیقی میان تاریخهای خورشييیدی خیامی و 

جاللی و قمری و چینی را اسييتخراش کرده بود و قرار بود آن را بر یکی از دیوارهای رصييد خانه نقش کنند. 

بر عهده داشيييت، و در این بین همچنین از نبوغ قباد تعریف کرد که مدیریت کارگران و ناظران گوناگون را 

پیشيينهاد کرده بود در حیاط کنار رصييدخانه راه حل برخی از مسييارل مهو ریاضييی را که برای رهگذران و 

شند تا از باد و باران در امان  صاری توری بک شت، بر زمین بنمایند و در اطرافش ح شی دا منجمان اثر آموز

 بماند.

برد که قرار بود همچون نمایشيييگاهی از آالت تنجیو و بعد، جمشيييید الغ بیک را به اتاقی بزرس  

ای کشیده شده بود، برداشت. الغ بیک با ای حریر را که بر کرهوسایل علمی کار کند. در آنجا، با افتخار پرده

 "ی جغرافیاست؟این یک کره "دیدن کره، شادمانه گفت:

اند. های بزرس بر آن نموده شدهها و حتی کوهبینید؟ مرز دریاها و خشکیآری، می "جمشید گفت:

 "خودم با همکاری قاضی زاده مرزهای آن را تعیین کردم...



450 

 

مشابه آن را در مراغه دیده بودم. اما این یکی بسیار بزرگتر و گویا دقیقتر "الغ بیک با شیفتگی گفت: 

 "است.

با این وجود دقتِ ام. الهام بخش من در طراحی این، همان بود. آن را من هو دیده "جمشيید گفت:  

سخه صال با ن ست. میاین کره ا سه نی سیو بینید؟ حتی کنارهی مراغه قابل مقای ست تر های آفریقا را هو در

ایو. مرزهای چین را با گردآوری اطالعاتی که بازرگانان بندر سيييیراف در اختیارمان گذاشيييتند تکمیل کرده

ست. همان کردیو. این نقاه را هو که می شده و مردم خزر و جایی که میبینید، قاب ا گویند از یخ پوشیده 

سی فکر میاش زندگی میروس در نزدیکی شیخ طو ست کنند. من هو به پیروی از  کنو این همان محوری ا

 "گردد.ی زمین حول آن میکه کره

ای قاعا باید چنین باشيييد. اما ببینو، این خشيييکی که در این سيييوی کره کشيييیده "الغ بیک گفت: 

 "ام.ها ندیدهآن را در نقشه کجاست؟

ام. برای همین هو این را به طور فرضی کشیده"جمشید بر ساح ناهموار کره دست کشید و گفت: 

ام. او نخستین کسی بود ی جاها تفاوت دارد. در فرض کردنش از ابوریحان بیرونی تبعیت کردهرنگش با بقیه

نامیدند، ی دریای بزرگی که قدما فراخکرت میهی زمین، درسيييت در میانگفت در سيييوی دیگر کرهکه می

 "سرزمین دیگری وجود دارد که هیچ راه خشکی به سرزمینهای شناخته شده برای ما ندارد.

 "بیرونی به خاطر تضمین تعادل زمین هنگام چرخش این فرض را کرده بود. "الغ بیک گفت: 

شید گفت:  ست. تعادلین در  "جم ست ا ست در میآری، و این فرض در ی آید که کرهشرایای در

شت.  شد، وگرنه هنگام چرخش به دور خود لنگر بر خواهد دا سو آب نبا زمین در یکسو خشکی و در یک 

 "دهد.دهد و برخی نشان نمیالبته برخی از محاسبات چنین چیزی را نشان می
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ی کوچکتر داشييت و ی دیگری متوجه شييد که ابعادالغ بیک نگاه خود را از کره برگرفت و به کره 

 "ماند.ی جغرافیا نمیاین یک چیست؟ به کره "رویش با نگینهایی سرخ و زرد پوشیده شده بود. پرسید:

شید خندید:  سئله فکر می "جم شتو به این م ست. من دا سرگرمی کوچک ا کردم که آیا نه، آن یک 

ی همه با هو روی ساح کره مساوی توان شماری از ستارگان را بر گنبد فلک به شکلی قرار داد که فاصلهمی

شماره سئله را برای  شد؟ و این م ستارهبا حلهای مختلف برای ها حل کردم، این نگینها راههایی متفاوت از 

 "کرد.ای ساده رسیدم که کل قضیه را به سادگی بیان میدهد. در نهایت به معادلهها متوالی را نشان میشماره

خوب، خوب، صبر کن، به راه حل  "دستانش را بر هو کوفت و گفت:الغ بیک با شنیدن این حرف  

شاره سئلها سته یافتو. بگذار خودم در موردش فکر کنو و ببینو میای نکن. امروز م شای شیوهای  ی توانو به 

 "خود حلش کنو یا نه؟

ل آن خواهید ام، قاعا قادر به حبا توجه به استعدادی که در شما دیده "جمشید با اعتقاد تمام گفت: 

دهید کنید و آنقدر کار را ادامه نمیبود. تنها ایرادی که دارید این است که شتابزده به اولین راه حل بسنده می

 "که به زیباترین راه حل برسیدي

ستپاچگی خنده  صراحت ایرادهایش را بازگو کند، با د سی به این  شت ک ای الغ بیک که عادت ندا

ستاد، ب "کرد و گفت: سبات خود باز گردید و یش از این اوقات گرانبهایتان را نمیخوب، ا سر محا گیرم. به 

 "ترسو اگر کمی دیگر اینجا بمانو دعوایمان بشوديروم. میمن هو می

 

ها و شييياگردانش در گذرگاهی که به میدان اصيييلی سيييمرقند منتهی پهلوان کوهزاد به همراه نوچه 

ه تمامی ندمیده بود و هوا گرس و میش بود. یکی از عیاران ی صييبح برفت. هنوز سييپیدهشييد، پیش میمی
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سمت میدانگاه پیش می شمند میبرایش خبری ناراحت کننده آورده بود و حاال که به  نمود. وقتی رفت، اندی

 به میدان رسیدند، دریافتند که خبر درست بوده است.

شناختندش و شهرت رقند همه میی میدان، درختی تنومند و کهنسال قرار داشت که در سمدر میانه 

ی صبح، پیکر از شد در نور پریدهکشیدند. حاال میداشت که در زمانهای قدیو جنایتکاران را بر آن به دار می

شیده را دید که بدن خونین و تکیدههو دریده سر ترا اش را بر درخت آویخته بودند. در کنارش، ی قلندری 

که معلوم بود مانند قلندر او را نیز با زجر و آزار بسیار کشته بودند.  شدی مردی دیگر دیده میجسد سوخته

عیاران دریافتند که این یک گویی در گذشته دزد بوده باشد، چون دست راستش با زخمی قدیمی علیل شده 

بود. پهلوان کوهزاد به جسدها نزدیک شد و استخوانهای شکسته و بدنهای کج و معوجشان را نگریست، و 

سد را پایین بیاورند و لی که زیر لب به قاتل بیرحمش نفرین میدر حا شاگردانش گفت که دو ج ستاد، به  فر

 تدفینی شایسته برایشان ترتیب دهند. 

 

ی تاالر بارعام کاخ حکومتی سمرقند، درست در آن هنگامی که برای ورود قباد و جمشید در آستانه 

خواند. شدند، صدای آشنایی را شنیدند که از پشت سر آنان را مییبه تاالر و شرفیابی به نزد الغ بیک آماده م

شتافت. هردو با ادب به سالم و برگشتند و خواجه قمر الدین سلجوقی را دیدند که از پشت به سمتشان می

حوصلگی منتشر ماندند تا پی کارش برود. اما خواجه به ظاهر در آن تعارف خواجه پاسخ دادند و با کمی بی

 گشت. ه دنبال گوشی برای درد دل میروز ب

 "ای دوستان دانشمند من، به دادم برسید که خانه خراب شدم. "خواجه قمرالدین سلجوقی گفت: 

سید:  سمرقند عادت دارد توانگرتر از  "قباد پر سور دادن به اهل  سی که به  شده خواجه؟ ک مگر چه 

 "آن است که خانه خراب شود.
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 "اش دزد از آب در بیاید.امور مالی نه اگر مباشر "خواجه گفت: 

 "آه، چنین اتفاقی افتاده؟ "جمشید گفت: 

دزدد و در حسيياب و کتابش ایرادهایی هسييت. آری، مامئنو که مردم از مال من می "خواجه گفت: 

 "ای به نفع من رای نخواهد داد...توانو اینرا اثبات کنو. هیچ قاضیاما نمی

ای را که تنظیو کرده به نزد قاضييی ببرید و او به کمک کارشييناسييانش چرا، اسييناد مالی "قباد گفت: 

 "ایرادها را تشخیب خواهد داد.

شر مالی مرا نمی "خواجه اخو کرد و گفت:  ست و به قدری شما این مبا شمندی ا سید. آدم هو شنا

ست که کسی نمی تاب و این تواند مچش را بگیرد. من که از حساب و کدقیق حسابها را پس و پیش کرده ا

های مالی را ببیند آورم. شما از بین شاگردانتان کسی را ندارید که بتواند این سیاههحرفها درست سر در نمی

 "ها را استخراش کند؟و نادرستی

 "چرا، از شاگردانو در مدرسه چند تنی هستند که قابلیت این کار را دارند. "جمشید گفت: 

دهو. فقط به من معرفی کنید. مواجب هو هرچه بخواهد می پس لافا او را "خواجه شييادمان گفت: 

نادرستی این مردک را آشکار کند و مالِ رفته را به من بازگرداند. االن ماههاست که به امید آن که دست از پا 

ام و در این مدت آشييکارا از اموالو دزدیده و زیرکانه حسييابها را رفع و خاا کند حضييورش را تحمل کرده

 "و به ریشو خندیده است. رجوع کرده

شانه  ستش را بر  ستانه د شید دو سری را نزدتان خواهو  "ی خواجه نهاد و گفت:جم سیار خوب، پ ب

فرستاد که نامش حسن اردبیلی است و در امور مالی استعدادی غیرعادی دارد. گول ظاهر جوانش را نخورید 

 "د.و به حرفهایش اعتماد کنید. امیدوارم گره از کارتان بگشای
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آه، ممنونو و قدرشناس مرحمتتان  "خواجه قمرالدین با سپاس تمام دست جمشید را فشرد و گفت: 

 "هستو.

اسيييتادان عزیز، امیدوارم که آنچه را تا به حال در میان ما گذشيييته  "تر گفت:بعد هو با لحنی جدی  

ی خان قزی را وا نهادم و به هفراموش کنید. من به راستی پس از آن افتضاحی که شامان خان بر پا کرد، جبه

سته سن نگار خانو پیو سید. از این رو مرا متحد خود بدانید. چه میح شک دارید از خودش بپر توان ام. اگر 

 "ام.شود دچار اشکال بودهکرد، من از ابتدای کار در تشخیب کسی که در نهایت برنده می

سخ دا  شان آمده جمشید و قباد با خوشرویی ابراز دوستی او را پا شی برای صدا زدن دند و چون فرا

ایست این خواجه. مرد بیچاره "بود، از او خداحافظی کردند و به تاالر بار عام وارد شدند. در راه، قباد گفت:

ست. فکر میاز آن بازنده ستیهای مادرزاد ا ستگو آمد. در کنی ابراز دو صادقانه بود؟ من که به نظرم را اش 

 "ییر جبهه دادن کار دشوار یا نامعمولی نیست.این زندگی درباری تغ

شمندانه گفت:  شید اندی سیار می "جم شکی ندارم که دروغ ب صداقتش، خوب،  گفت. اما در مورد 

فعال سييربسييته بگویو، هیچگاه به او اعتماد نکن. گول ظاهر گیج و خرفتش را نخور، در زیر این پوشييشِ 

 "ودی بیشتر بشناسیمش.فریبنده آدم زیرکی کمین کرده که شاید به ز

ی صحبت خود چشو پوشیدند. در این حین، دو ریاضیدان به صف نخست تاالر رسیدند و به ناچار از ادامه

اش جدا شد و در مقابل تخت جمشید که برای این مراسو در مرکز توجه قرار داشت، در اینجا از خواهرزاده

 مرصع الغ بیک ایستاد.

صدای بلند شان را با  شانی، بالمیوس  "برخواند و گفت: حاجب نام شید کا موالنا غیاث الدین جم

 "شوند.ی محیایه شرفیاب میی ما، برای عرض ادب و پیشکش کردن رسالهثانی و ارساوی زمانه
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سر وصدای تاالر با اعالم این که نوبت شرفیابی به جمشید رسیده، فرو خفت. چرا که مردم عادت  

 هایی جنجالی را ببینند.بندین چرخشهایی نامنتظره و شرطداشتند در کارهای این ریاضیدا

جمشید با فروتنی کتابی را که در دست داشت با دو دست به الغ بیک پیشکش کرد و در این حین چشمکی 

سو رسمی درباری را به چیزی نمی گرفت، لبخندی زد و کتاب را هو به او زد. الغ بیک که مانند جمشید مرا

ست او گرفت.  ستین جملهاز د صدای بلند نخ الحمد اهلل  "ی کتاب را خواند:بعد هو آن را تورقی کرد و با 

ی داندي اسييتاد، چه جملهالعالِوِ بنسييبته القار الی المحیط. سييپاس خدایی را که نسييبت قار به محیط را می

 "ایيغریبی را به جای بسو اهلل الرحمن الرحیو برگزیده

ست، امیر  "جمشید گفت:  شان دادهچنین ا سبت با هیچ عدد بزرس، چون در این رساله ن ام که این ن

شده دهد. هر رقو آن کسر با رقو قبلی و ای برابر نیست و کسری تناوبی یا صحیح را به دست نمیشناخته 

یابد. از این رو تنها خداست که این نهایت ادامه میی این اعداد هو تا بیبعدی ارتباطی تصادفی دارد و دامنه

 "داند.نسبت را به درستی می

شان داد و   شید ن صفحه را به جم سید. آن  صفحه ر الغ بیک بار دیگر کتاب را ورج زد تا به آخرین 

 "ای؟این عددی است که استخراش کرده "گفت:

سربلندی گفت:  شید با  ست و به  "جم شعاع به محیط ا سبت  ستخراش ن سرور من، دقیقترین ا آری، 

 "تا سالها و شاید قرنها کسی نخواهد توانست دقیقتر از این را محاسبه کند.توانو بگویو جرات می

ای. عجب، تا هفده رقو این کسر رامحاسبه کرده "الغ بیک با یک نگاه به آن عدد، شگفت زده گفت: 

 "ای؟اما این دقت بسیار باالیی است. چاور به این عدد دست یافته

شید گفت:  صله را در میا "جم شترین فا ست، اندازه گرفتو و بی ن دو حدِ طولی که برای ما ملموس ا

شترین  ست، و بی سب ا ست آوردم. کوچکترین عددی که یافتو، قار موی دم ا بر مبنای آن این عدد را به د
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کند و عمال ی فلک ثوابت در آسيييمان اسيييت. در ابعادی که میان این دو کمیت نوسيييان میعدد قار دایره

 "ام پاسخگوست.ا در جهانی عینی است، کسری که من یافتهی دقت مورد نیاز مبیشینه

کنی باید به همین هفده رقو بسييينده کرد و بیش از آن مورد نیازمان یعنی فکر می "الغ بیک گفت: 

 "نیست؟

شید گفت:  سنده کنیو.  "جم ست که بدان ب ست، اما منظور این نی احتماال بیش از آن مورد نیازمان نی

 "اندیشو که بتوانو این عدد را تا چند رقو دیگر نیز توسعه دهو.اههایی میاتفاقا شب و روز به ر

 "چرا؟ وقتی کاربردی ندارد به دنبال این عدد هستی؟ "الغ بیک خندید و زیرکانه پرسید: 

چون تحمل ندارم خداوند معمایی را در برابرم قرار دهد و  "و جمشييید همچنان رندانه پاسييخ داد: 

 "و من نتوانو جواب را دریابويخود پاسخ را بداند 

 

رفتند، سييه تن بودند. از روش کمند انداختن و چنگک کسييانی که مانند سييایه از دیوار خانه باال می 

گرفتن و باال خزیدنشان از دیوار معلوم بود که عیارانی کارکشته هستند. عیاران از دیوار به حیاط فرود آمدند، 

شود. مرد شانده بود، در آن و یکی از آنها در باغ را گ سپید پو صورتش را در نقابی  سر و  سپید پوش که  ی 

ست. در همین  سردی در باغ را بار دیگر ب شد و با خون شد، وارد  شوده  بیرون در انتظارش بود. وقتی در گ

سیاهپوش که مانند عیاران چابک و تندرو  شد. فوجی از مردان  شفته  صحنه آ شو بر هو زدنی  هنگام در چ

تر از ایشيييان ز میان درختان باغ بیرون ریختند و به عیاران حمله کردند. عیاران اما، قوی پنجهنمودند، امی

سرعت پایان یافت. یکی از آنها که از پا در آمدن  صدای چندانی به  سر و  شان بدون  شمکش میان بودند. ک

پوش پرتاب کرده بود، بر ای که مرد سييپید سييریعِ یارانش را دیده بود، دوید تا از در باغ بگریزد، اما دشيينه

 پشتش نشست. 
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شد، چون گروهی دیگر از  شکار  سریع آ شان بر زمین ریختند، دلیل این پیروزی  سیاهپو وقتی تمام 

عیاران که در گوشييه و کنار و بین شيياخ و برس درختان و سيير دیوارها موضييع گرفته بودند، تیر و کمانهای 

ان را در حیاط خانه از امن بودن محیط آسيوده خاطر کردند. ای یارانشيخود را بر دوش انداختند و با اشياره

شنه سپیدپوش د شید و به بقیه گفت: مرد  شته بود بیرون ک شی که ک سیاهپو شت  ست "اش را از پ معلوم ا

  "گریخت.کنند، وگرنه این یکی نمیدانند از چه کسی پاسداری مینمی

 رفت، به سمت خانه پیش رفتند. ان راه میبعد، عیاران نقابدار در حالی که مرد سپیدپوش در بینش

شه و کنار   شو بر هو زدنی در گو شد عیاران در چ ست و باعث  صدایی از درون خانه برخا سر و 

ی در پنهان شوند. در خانه باز شد و مردی فربه و میانسال که لباس خانه بر تن داشت، با فانوسی در آستانه

 "آهای، چه خبر شده؟ "بلند گفت:ای کرد و با صدای هویدا شد. مرد سرفه

سایه  شانی افتاد که مانند  سیاهپو ساد  شمش به اج ی هایی بر زمین حیاط و زمینهدر همین لحظه چ

روشن سنگفرشهای باغ افتاده بودند. فانوس را باال گرفت و نگاهی به آنها انداخت و به سرعت حرکت کرد 

یدن این که دو عیار در راهروی خانه ایسييتاده و راه را بر او تا به درون خانه بگریزد. اما در هشييتی خانه با د

سته شلوار چسبان و کاله و ب شتند. اما به خاطر  سیاهپوشان نقاب بر چهره دا اند، یکه خورد. عیاران نیز مانند 

شدند. مرد در چشو بر هو زدنی از پستویی ناپیدا شمشیری کوتاه را بیرون کشید نقاب سرخشان شناخته می

اش این دو حمله کرد. عیاران با او درگیر شييدند، و با تعجب دریافتند که مرد با وجود ظاهر گول زننده و به

شیر او یکی از عیاران را زخمی کرده و دیگری را به تنگ آورده بود، که  شم ست.  سیار چابک و نیرومند ا ب

 "اندازی.خواجه قمر الدین، بیهوده خود را به زحمت می "صدایی از پشت سرش برخاست:
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شمار زیاد عیارانی که در برابرش در حیاط خانه صف   شنیدن این حرف، برگشت و با دیدن  مرد با 

کشیده بودند، ناامیدانه شمشیرش را پایین آورد. مرد سپید پوشی که پیشاپیش همه ایستاده بود و او را صدا 

 "بینداز. خواهی بدون پرس و جو کشته شوی، شمشیرت رااگر نمی "زده بود، گفت:

شیر را محکو  شم سان گفت:خواجه قمرالدین  صدای مردان زبون و هرا شرد و با  ست ف  "تر در د

 "دهو.ام کاری نداشته باشید. خودم جای پولها را نشانتان میخواهید ببرید. فقط به زن و بچههرچه می

ات هو نترس، و بچه ایو؟ از زنخواجه، که گفته که ما برای دزدی به اینجا آمده "سييپیدپوش گفت: 

 "اند و گزندی متوجهشان نخواهد شد.آنان را تا این لحظه در اتاقی زندانی کرده

دهو. فقط مرا خواهید به شيييما میخواهید؟ هرچه میپس چه می "خواجه قمرالدین ناالن گفت: 

 "نکشید.

شد و گفت:  سپید پوش به او نزدیک  ستت  خواهیوخواهیو، فقط میچیز زیادی نمی "مرد  بازوی را

 "را ببینیو. از شانه تا مچ دستت را برهنه کن.

 "خواهید دستو را ببینید؟چرا؟ به جای پول می "خواجه با شنیدن این حرف تعجب کرد و گفت: 

شد، نعره زد:  خواهید مرا بکشید و اینها همه شما می "بعد هو گویی ناگهان چیزی را به یاد آورده با

 "صحنه سازی است.

سرش می خواجه  شیر را دور  شم شید تا حلقهاین را گفت و در حالی که  ی عیاران را چرخاند، کو

اش فرو افتاد و همان شييمشييیرزن بگسييلد و بگریزد. برای لحظاتی، بار دیگر آن نقاب ترس و لرز از چهره

شمار شد. با این وجود، عیاران پر شان ظاهر  تر و قویتر از ماهری که تا چند دقیقه پیش دیده بودند، در برابر

ی عیاران را دفع کرد، تا آن که تیری که از او بودند. خواجه برای دقایقی در حیاط دور خود گشييت و حمله
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شیرش را با فریادی چله شم شد  سلحش گذر کرد و باعث  ست م شده بود، از کف د ی کمانی ناپیدا رها 

 دردآلود از دست بدهد.

ا بر گلوی او نهاد. خواجه بی حرکت ماند. مرد سپید عیاری از پشت به او نزدیک شد و شمشیرش ر 

 "خواجه، برایمان تعریف کن که به راستی کیستی و چه هویتی داری؟"پوش گفت:

شما "نمود که مردی هراسیده و زبون در برابرشان قرار دارد. خواجه التماس کرد:بار دیگر چنین می 

 "دهو.اهید. هرچه بخواهید به شما میخودانو چه میای نزنید. نمیرا به خدا به من صدمه

بعد هو جلو رفت و با حرکتی ناگهانی آستین  "خواهیو.دانی چه میچرا، می "مرد سپید پوش گفت: 

لباس خواجه قمر الدین را درید. عیاری مشعل به دست پیش آمد و نور مشعل را بر دست خواجه انداخت. 

ی باقی مانده، و گودی جلوی بازویش نقش هالل ماهی ی خواجه، رد زخمی قدیمهمه دیدند که بر شيييانه

 "بزرس خالکوبی شده است.

 "ظلمت خان، باالخره تو را یافتو. "مرد سپید پوش با دیدن این عالیو آهی کشید و گفت: 

خواجه قمر الدین، گویی به محض دریده شدن آستینش پوست انداخته باشد، قد خود را برافراشت  

رسد خوب، به نظر می "شانی از آن ترس و لرز و التماس در آن وجود نداشت، گفت:و با صدایی که دیگر ن

اید، اما دستارتان را باز کنید تا ببینو کیست که شکارچی بزرس را شکار بازی تمام شده باشد. آری، مرا یافته

 "کرده است؟

کسيييی که  مرد سيييپیدپوش با وقار نقابش را از صيييورت برداشيييت، و خواجه قمرالدین با دیدن 

کردم جز در جمشييید خان کاشييانی؟ فکر نمی "رویارویش ایسييتاده بود، بانگی از شييگفتی برآورد و گفت:

 "جستی؟ها در جایی دیگر به کار بیایی. یعنی تو بودی که مرا میکتابخانه
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ست و گفت:  صورت پریده رنگِ خواجه نگری شمانی خیره به  شید با چ سته بودم  "جم آری، عهد ب

 "خون عزیزی از دست رفته را از تو بگیرم. هزاران بار شکر که نمردم و به این آرزوی خود رسیدم. که انتقام

مرا باش که چند تن از نزدیکترین یارانو را با این بدگمانی که تو را یاری  "خواجه قمرالدین گفت: 

 "کنند، از میان بردم.می

برای گروه خود برگزیده بودی. شما اهریمنان نادانسته یا دانسته، نقشی شایسته را  "جمشید گفت:

 "کشید.عقربی هستید که خود را به نیش خود می

ات را ادامه بده، و عقربی هستیو که فرزندانی پرشمار را بر دوش خود حمل استعاره "خواجه گفت:  

و پس از این  ای؟ ظلمت خان هزاران سال است که وجود داردای با کشتن من پیروز شدهکنیو. فکر کردهمی

 "هو وجود خواهد داشت. من و یارانو همواره خواهیو بود و همواره هو نیرومند و اثرگذار خواهیو بود.

شمگینانه گفت:  شید خ ست که می "جم ست که میاین چه اثری ا طلبید، گذارید و این چه نیرویی ا

 "وقتی پیامد آن تنها ویرانی و زشتی و بیداد است؟

شمنان خود را از میان این ق "خواجه گفت:  ست. ظلمت خان باید برای نیرومند ماندن د انون گیتی ا

ی سييرکشييی در پیش بگیرد، کند. هرکس که دیگرگونه بیندیشييد یا رفتار کند و طریقهبردارد و چنین هو می

 "مستوجب عقوبت است. برای مدتی من این عقوبت بودم و بعد از من دیگری خواهد بود.

شید برای مدتی   ست و بعد گفت:جم گفتند اهریمن تنها بدان دلیل پلید قدما می"طوالنی به او نگری

ستی را نمی ست و راه آفریدن ه ست که نادان ا ستی روی ا شیدن نی شتن به ترا داند، از آن رو برای وجود دا

ای پوچ اندیشو، درد و رنجی را که پدید آوردهات میآورد. به راستی که حق داشتند. وقتی به سبک مغزیمی

 "یابو.و ابلهانه می
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خوب، خوب، موعظه را تمام کن. قصد داری مرا بکشی؟ فکر  "خواجه لبخندی زورکی زد و گفت: 

 "ترسو؟کنی از مردن میمی

شید گفت:  ست آری، از مردن هو مانند زنده ماندن می "جم سته بودم تو را با د سی. زمانی عهد ب تر

شو و همگان می ست. چندان ماهرانه در قالب این خواجهگفتند این کارخود بک شدنی ا ی گیج خود را ی نا

بینو که آلوده کردن دسييتو به ام، میات ناامید بودند. اما حاال که تو را یافتهپنهان کرده بودی که همه از یافتن

 "آوراست. بگذار دیگران عدالت را اجرا کنند.خون تو شرم

ی عیاران خارش شد. یکی از عیاران که قدمهایی استوار از حلقهجمشید این را گفت و برگشت و با  

زد، اش از زیر پیراهنش به چشييو میآشييکارا بر بقیه برتری داشييت و اندام تناور و عضييالت در هو پیچیده

به این جانور سييالحی بدهید تا از خود دفاع کند و ننگِ کشييتن "گرزی بزرس را به دسييت گرفت و گفت:

 "ز دوشو بردارد.مردی بی سالح را ا

 

اش قباد در حالی که پسری خردسال را در بغل داشت، و بانویی با لباس فاخر بر اسبی سپید همراهی  

نگرند. پس اسبش را هی کرد و اند و به چیزی میکرد، از دور جمعیتی را دید که در میدان شهر گرد آمدهمی

ی سیاه بلندی بر تن، و نقاب دی نگریست که خرقهبه بدان سو تاخت. وقتی به میدان رسید، با تعجب به مر

سد قلندر  شت. او را بر همان درختی دار زده بودند که چندی پیش ج سر دا ستاری به همین رنگ را بر  و د

ی مرد سييایه انداخته بود، و لی نمود، بر چهرهرا از آن فرو کشييیده بودند. نقابی زرین که دیوی مهیب را می

شیدهشد از زیر آن، چهرهند و مینقاب را باال زده بود ی خواجه قمرالدین را دید. بر بدن ی کبود و در هو ک

ای اش با گرز خرد شده است و شرهشد، اما حتی از زیر دستار آشکار بود که جمجمهجسد زخمی دیده نمی

صورتش دویده بود. گروهی بزرس از مردم در اطراف درخت سد بر  شانی ج سد  از خونی تیره نیز از پی و ج
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سمرقند همچون آونگی تکان میگرد آمده بودند و آن را می ستند که در باد بامدادی  سینهنگری ی خورد. بر 

جسييد کاغذی بزرس چسييبانده بودند و بر آن با خای کهن که تنها اعضييای انجمن یاران قادر به خواندنش 

 ."ظلمت خان "ی تکان دهنده را نوشته بودند:بودند، به روشنی دو کلمه

عجب،این  "بانویی که همراه قباد بود، و کسی جز شهرزاد، یعنی همسرش نبود، با دیدن جسد گفت: 

 "اند؟که خواجه قمرالدین است، چرا او را کشته

 "آنچه که مهمتر است آن که چه کسی او را کشته.... "قباد با مهربانی به سوی او بازگشت و گفت: 

خنش را نیمه تمام گذارد. درست زیر جسد، روی درخت نقش عقربی ای بر درخت، سبعد هو با دیدن نشانه

 شناخت. سرخ را کشیده بودند. نقشی که قباد خوب می

سد را از درخت در همین بین گزمه سیدند و مردم را از گرد درخت پراکنده کردند و ج سر ر های دیوانخانه 

شدند و قباد و زنش شهرزاد گفت: فرود آوردند. مردم به تدریج از میدان دور  باید  "نیز چنین کردند. قباد به 

صدخانهام بزنو. گمان میسری به دایی شد. باید خبرِ این حادثه را به او کنو هنوز در انزوای ر سته با ش اش ن

 "بدهو.

شمنانی که در  "شهرزاد گفت:  ست؟ حتما د شدن خواجه این قدر مهو ا شته  شده؟ ک مگر چاور 

 "اند.ل رساندهدیوانخانه داشته او را به قت

 "نه، بانو، قضیه به این سادگی هو نبوده است. "ناگهان صدایی از پشت سر آنها گفت: 

سبی تنومند   سمی و مرتب بر ا سی ر شید را دیدند که در لبا شتند و با حیرت فراوان جم هردو برگ

گویو با دیدن این که جان، باید بدایی  "نگرد. قباد با دیدنش اخو کرد و گفت:نشييسييته و خندان به آنها می

 "ام.تان هستید شگفت زده شدهصبح به این زودی با لباسی آراسته خارش از رصدخانه

 "من هو شگفت زده هستوي "اش، گفت:جمشید با همان سردماغی غیرعادی 
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خوب،  "بعد هو به سوی کودک خردسالی که در بغل قباد بود خو شد و با دوانگشت لپش را کشید و گفت:

 "انِ کوچولوی ما چاور است؟ خوبی دایی جان؟منصور خ

 "اید.نگویید که تنها برای چاج سالمتی با پسرم امروز صبح به شهر آمده "قباد گفت: 

ام، و یکی نه، قباد خان، برای دیدن چند تن آمده "جمشید با لحنی که ناگهان جدی شده بود، گفت: 

اد که به فکر فرو رفته بود، پسييرش منصييور را به بغل بعد هو سييکوتی معنادار کرد. قب "از آنها تو هسييتی.

ام تنها سيييخن عزیزم، به خانه برگرد، امری پیش آمده که باید در موردش با دایی "شيييهرزاد داد و گفت:

 "بگویو.

شييهرزاد پسييرش را به به بغل گرفت و بعد از این که به هردو بدرود گفت، با مهارت چابکسييواران  

 اسبش را هی کرد و از آنها دور شد. 

گفتی. ممکن بود خاری باید به من می "قباد دور شييدن زنش را تماشييا کرد و در همان حال گفت:

 "برایت پیش آید.

 "توانستو اجازه دهو.گرفت و این را نمیهو می آن وقت آن خار دامن تو را "جمشید گفت: 

کردم پیدایش کنی. حاال مامئن هسيييتی که خودش بوده؟ یعنی همین مرد به فکر نمی "قباد گفت: 

 "ایست؟ظاهر ابله همان ظلمت خانِ افسانه

ها با همان ظلمت خان بود. آری، شکی ندارم. تمام نشانه "جمشید صبورانه سخنش را تصحیح کرد: 

 "کشند.یقین نمیدانی که، عیاران کسی را بیخواند و خودش هو وقتی دید لو رفته اعتراف کرد. میو میا

 "خودت او را کشتی؟ "قباد گفت: 

 "اش عارم آمد. مهران او را کشت.نه، از دیدن پلیدی "جمشید گفت: 
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غ از وحشييت کردم روزی برسييد که فارهیچ فکر نمی "قباد آهی از سيير آسييودگی کشييید و گفت: 

 "ظلمت خان نفس بکشیو.

 "چنین روزی هرگز نخواهد رسید."جمشید فکورانه گفت: 

 "گویی؟آن عالمت عقرب را می "قباد یکه خورد و گفت: 

کردیو، آری، دیشب که مردک را به دار مجازات آویزان می "جمشید سری به عالمت تایید تکان داد: 

نقش زده است. کسی که کشته شدن ظلمت خان را دیده و با  این عالمت وجود نداشت. کسی آن را شبانه

 "این وجود در این ماجرا دخالتی نکرده.

سی می "قباد گفت:  شد؟ چه ک شته با شد و از راز نقش عقرب هو آگاهی دا سته چنین کرده با توان

 "شاید یکی از نگهبانانش زنده مانده و چنین کرده.

اند که هرگز دورادور کشييته عصييب و از جان گذشييتهمردان ظلمت خان چندان مت "جمشييید گفت: 

شا نمی شان را تما سرور پاییده و این نقش را ترسیو کرده، فرد خارناکتری کنند. نه، کسی که ما را میشدنِ 

  "بوده. او همان کسی بوده که با ترسیو این نقش اعالم کرده که ظلمت خان هنوز نمرده است.

 "دهد.ان مرده است و هیچ چیز این را تغییر نمیولی ظلمت خ "قباد خندید و گفت: 

شید گفت:  شده. خودش قبل از  "جم شین او  شته که حاال جان شاگردی دا چرا، ظلمت خان احتماال 

کند. گذشييته از این، به یاد داری که از این که بمیرد به این نکته اشيياره کرد که با مردن او چیزی تغییر نمی

متوجهت شود؟ این خار بسیار جدی است. چون نقشی شبیه به این را  خواستوخاری سخن گفتو که نمی

ام دنبال ی قتل این مردک تا خانهام یافتو. آن را کسييی کشييیده بوده که مرا از صييحنهامروز صييبح بر در خانه

دانسته، و هو آنقدر جسور بوده که در شبِ شناخته، هو رسوِ اخاار ظلمت خان را میکرده. یعنی هو مرا می

 "اش اعالم جنگ کند.کشته شدنِ استاد و سرورش به کشنده



465 

 

 "گویی هنوز ظلمت خانی وجود دارد؟یعنی می "خنده بر لبان قباد خشکید. با نگرانی پرسید: 

شید گفت:  شده، و احتماال از او آری، و این یک را نمی "جم ستادش  شین ا شاگردی جان سیو.  شنا

 "تر است.جوانتر و قبراج

 "شناسد؟ در این حالت جانت در خار است.کسی که تو را هو می "قباد گفت: 

آری، و خوشيييحالو که تو را از این ماجرا دور نگه داشيييتو. همگان تو را مردی  "جمشيييید گفت: 

سرگرم به کار خود میخانواده سند. گمان نکنو خاری تهدیدت کند. میدار و  دانی که، اگر اتفاقی برای شنا

 "سپارم.ام را به تو مییل کارهایی که شروع کردهمن بیفتد، مسئولیت تکم

دایی، این طور حرف نزنید. آن هو در سيييحرگاه روزی که ظلمت خان را از پای در  "قباد گفت: 

 "اید.آورده

 "راستی، اوضاع شاگردانت چاور است؟ "جمشید گفت: 

ای پر جوش و حلقهخوب اسييت، دارند به  "قباد که از این تغییر موضييوع تعجب کرده بود، گفت: 

  "شوند.خروش و متحد تبدیل می

خواهیو. گروهی که توجهی جالب نکند و این دقیقا همان چیزی اسييت که ما می "جمشييید گفت: 

شان را ادامه  شتار یاران ما، راه شدنِ جنگ و ک صورت مغلوبه  شکل بگیرد تا در  ستقل از انجمن یاران  م

 "دهند.

 "وضاع تا این حد خارناک باشد؟کنید ایعنی فکر می "قباد گفت: 

ی وفادار ای بزرس خورده و احتماال جز مشييتی بندهآری، گروه ظلمت خان لامه "جمشييید گفت: 

نامد، باقی نمانده. پیش بینی من آن اسييت که اینان به سييرعت خان می برای کسييی که اکنون خود را ظلمت

سا شوند و بعد برای باز ست به کار گرفتن انتقام از ما  شبکهد شهر بروند. حدس من آن زی  ی خود از این 
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ای برای ما رخ داد، در آنجا است که به هرات بروند. پس از سمرقند، آنجا مرکز ایران زمین است. اگر حادثه

  "به دنبالشان بگردید.

 "یعنی روزی نخواهد رسید که از شر این عنکبوت سیاه خالص شویو؟"قباد اخو کرد و گفت:  

شید با هم  شی اولیهجم سرخو دایی جان، هرگز چنین چیزی را آرزو نکن.  "اش خندید و گفت:ان 

شادوش هو وجود دارند و با هو میمگر نمی سال دو جنگند و دانی که خداوند و اهریمن برای دوازده هزار 

 "ای؟شود؟ یعنی به این زودی از گیتی خسته شدهتنها در آخر زمان است که ایزد پیروز می

 

شان داد و با خدم و خان قزی  شی نامنتظره از خود ن شنیدن خبر قتل خواجه قمرالدین، واکن بعد از 

حشو خود به راه افتاد و به سراغ الغ بیک رفت، که از قضا در آن بامداد با سری خمار و چشمانی خسته از 

شبانه شده بود. الغ بیک با عیش و نوش  ضر  سر گذرانده بود، در کاخ حکومتی حا دیدن خان قزی ای که از 

نمود، حاجبانش را مرخب کرد و به همراه او به باغ کاخ رفت تا دور از که خشيييمگین و پرخاشيييجو می

سرِ  صراحت  شت، با  ستمدارانه ندا سیا سخن بگویند. خان قزی، که هرگز رفتاری  شهای نامحرم با هو  گو

   "امیر، خبر داری که در شهر چه غوغایی برخاسته؟ "اصل مالب رفت و گفت

 "نه، مگر چه شده؟ "الغ بیک گفت:

یده "خان قزی گفت: به دار کشييي یدان شيييهر  لدین سيييلجوقی را در م ندرای که قمرا ند و خبر  ا

 "اند؟هایت در آن هنگام خواب بودهداروغه

دهد آری، خبر را شيينیدم و متاثر هو شييدم. اما این جور جنایتها رخ می "خیالی گفت:الغ بیک با بی

 "هترباشی ما دشمنانی برای خود تراشیده باشد.دیگر. گویا این م
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ای پیش جسيييد دو تن را در همانجا یافتند که البد این هو عادی اسيييت که هفته "خان قزی گفت:

 "زجرکش شده بودند؟ کشته شدن بانگ آهنگ به دست آن غول هراتی هو البد عادی بوده؟

 "ی بگویی؟خواهچه می "الغ بیک نگاه تندی به خان قزی انداخت و گفت:

ضاح را  "خان قزی گفت: شامان خان را جادو کردند تا آن افت شتند، بعد  ابتدا آن پهلوان چینی را ک

ی اند. متوجه نیسييتی؟ اینها همه توطئهجلوی چشييو مردم به راه بیندازد، حاال هو خواجه قمرالدین را کشييته

یکی یکی اطرافیان مرا دارند از سييير راه بر ها که اند. همانهمان رندانی اسيييت که از کاشيييان به اینجا آمده

 "دارند.می

اطرافیان تو را؟ چه کسييی به اطرافیان تو کار دارد؟ اینها به نظر من ربای  "الغ بیک خندید و گفت:

به هو ندارند. بانگ آهنگ با آن پهلوان هراتی درگیر شييد و به این دلیل کشييته شييد. شييامان خان هو از اول 

سنگ بر می ست که داروغه خواهدش یافت. اینها عقلش پاره  شته ا شمنی ک شت. این خواجه را هو البد د دا

  "چه ربای به تو دارد؟

البد این هو به این  "ای را از شيييال کمرش بیرون آورد و به شيييوهرش داد و گفت:خان قزی نامه

 "کنند.ام تهدید میبینی؟ مرا در خانهموضوع ربای ندارد؟ هان؟ نمی

شامان خان و قمرالدین  "ا گشود و آن را با صدای بلند خواند:الغ بیک نامه ر پس از بانگ آهنگ و 

 "سلجوقی، نوبت خان قزی است. پای اهل چین و ماچین از ایران زمین بریده باد.

شده "خان قزی گفت: شاهزادگان تیموری را هو ترک و اجنبی فکر نکن تو ایرانی  سایر  ای. تو و 

 "چه بر سر خویشاوندانت آوردند؟ بعد از ما، نوبت به تو خواهد رسید.دانند. ندیدی حروفیان می

آرام باش، این نامه ارزش چندانی  "ی لرزان خان قزی نهاد و گفت:الغ بیک دسييتش را روی شييانه

ندارد. کسييی از این رخدادها اسييتفاده کرده و خواسييته تو را بترسيياند. همین و بس. این افرادی را هو که 
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برد، اما ایرانی به هو ندارند. قمر الدین سييلجوقی با وجود این که به آل سييلجوج نسييب میگویی ربای می

سوب می شنیدهمح سته تو را شد، و آن قلندر هو که حرفش را زدی تا جایی که  سی خوا ام، ایرانی بود. ک

 "ای. چیزی بیش از این در میان نیست.بترساند و تو هو ترسیده

گویو بسیار خوب، گربه نکن. می"چشمان خان قزی جاری است، گفت: بعد هو چون دید اشک از 

داروغه بهترین کسيانش را بر این کار بگمارد و کسيی را که قمرالدین را کشيته پیدا کند. کسيی دیگر را هو 

 "ی این نامه را پیدا کند.گمارم که نویسندهمی

 

رو غیرعادی بود که بیشييتر ی سييمرقند آراسييته بودند، از این مجلسييی که آن شييب در رصييدخانه

دانان. با این وجود، با نزدیک شدن به اتمام حاضران در آن، شاعران و آهنگسازان بودند، تا منجمان و ریاضی

شد. رصد خانه به دلیل موضع هایی از این دست روز به روز بیشتر میساخت رصدخانه، شمار گرد هو آیی

ای گروهی از ایشييان در آنجا قرار گرفته بود و به هر بهانه زیبا و دنج بودنش محبوب اندیشييمندان سييمرقند

شدند. جمشید کاشانی که در واقع مدیر این شدند و به بحث و گاه حتی درس مشغول میگرد هو جمع می

سوب می صدخانه مح ستقبال میر شها ا کرد و خودش هو هر از چند گاهی شد، همواره از این جنب و جو

 کرد. در آنها شرکت می

ای ای دیگر داشت، چون رسالهی شاعران و ادیبان سمرقند جلوهن شب، حضور جمشید در حلقهآ

هایش در شهر ها نوشته بود، به تازگی منتشر شده بود و دست نویسکه در مورد وزن شعر و موسیقای ترانه

ی، که گشييت. این مجلس از آن رو نیز ابهت داشييت که خواجه عبدالقادر غیبی مراغدسييت به دسييت می

 بزرگترین متخصب وزن شعر و عروض در سمرقند بود نیز در آن حضور داشت. 
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جمشييید، با وجود شييهرت و موقعیت ممتازی که در سييمرقند یافته بود، هدایت جمع را به دسييت 

صلی از  سته بود. خواجه عبدالقادر، خواندنِ ف ش شاعران ن خواجه عبدالقادر مراغی داده بود و خود در جمع 

ساله شید را به پایان برد و بعد گفت:ی جر ضی "م ی گونهموالنا غیاث الدین، ذهنهای ما ادیبان با دقایق ریا

بخشید. اما من درست نفهمیدم که شما در این فصل فکر شما منجمان آشنا نیست و از این کندذهنی مرا می

 "اید.چه کرده

شید گفت: ست که خود آغاز کردهاین در واقع ادامه "جم سئله ی کاری ا ساتین بودید. م سیو د ی تق

 "عود را منظور دارم.

ضران گفت: ساده "یکی از حا ستاد،  تر، و از ابتدای ماجرا را تعریف کنید تا ما هو در جریان قرار ا

 "ام.گیریو. من از ابتدای بحث تا به حال هیچ نفهمیده

ای از کتاب ادوار صفی بسیارخوب، ماجرا از آنجا آغاز شد که الغ بیکِ بزرس نسخه "جمشید گفت:

ای بود که موالنا عماد الدین یحیای کاشی از الدین ارموی را به من مرحمت کرد. در واقع این نسخه، ترجمه

سیقایی کالم و  ضی و قواعد مو ضوع اوزان عرو ست داده بود. من آن را خواندم و به مو سی به د آن به فار

از موسیقی کیهانی سخن گفته بود و بیرونی وطوسی نیز به مند شدم. چرا که فیثاغورث نیز سازشناسی عالقه

 "این سخن وی اشارتها کرده بودند.

ام کتابی است سترس این ادوارِ ارموی، من شرحی بر آن نوشته "خواجه عبدالقادر با شادمانی گفت:

 "که گویا آن را نیز خوانده باشید؟

ای را ز آن بسیار بهره گرفتو. در آن مسئلهآری، شرح االدوار شما را نیز خواندم و ا "جمشید گفت:

 "ی دساتین عود بود.به زیبایی طرح کرده بودید و آن مسئله

 "ی دساتین عود؟مسئله "یکی دیگر از حضار پرسید:
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ی سازی مانند ایست که بر دستهدانید، در موسیقی هر پرده، فاصلهآری، چنان که می "جمشید گفت:

شانش  ست. دهند و بر آن گام میمیعود با دو خط موازی ن شده ا شکیل  ستان ت گیرند. هر پرده از چند د

سئله ستِ پردهم شخب ای که خواجه مراغی طرح کرده بود، یافتن مکان در ستانهای م ساس تعیین د ها، بر ا

سئله را در یک روز حل کردم  سانو که این م ساز عود طرح کرده بود. مفتخرم به اطالعتان بر بود و آن را بر 

 "ام...نتیجه را هو در همین رساله شرح داده و

درواقع مسيييئله آن اسيييت که چگونه اوزان طبیعی را در قالبی مشيييخب  "خواجه عبدالقادر گفت:

ها انجام داده بود و دوازده نوع ی میان زخمهصورتبندی کنیو. صفی الدین ارموی این کار را بر اساس فاصله

های ساز است. این بنده در شرح االدوار خود راهی طبیعی میان زخمهی ذوالخمس یافته بود که همان فاصله

اش این شمار ی ما غیاث الدین، در رسالهرا نشان دادم تا این مجموعه به سیزده تا افزایش یابد. و استاد نابغه

دن شعر را به نوزده تا رسانده است. این در حالی است که  موالنا غیاث الدین نه آهگساز است و نه در سرو

 "دستی دارد.

شید فروتنانه گفت: ست. جم شه و کنار برخا ستایش از گو صدای حیرت و  این البته کار  "سر و 

چندان مهمی نبود، به گمانو هرکس که کتاب روان و زیبای معیاراالشييعارِ خواجه نصييیر الدین طوسييی را 

 ".خوانده باشد، به قدر کافی در فنون موسیقا و شعر ورود پیدا خواهد کرد

توانایی موالنا  "ی قباد بود و در مجلس حضور داشت، گفت:عبدالعلی بیرجندی، که شاگرد برجسته

غیاث الدین برای آن که یکباره شيييمار انواع ذوالخمس را یک و نیو بار افزایش دهد آدمی را به بلندپروازی 

 "د؟شناسیو باشدارد. شاید شمار این اوزان بسیار بیش از آنچه که ما میوا می

شید گفت: سباتی که من انجام داده "جم ستش را بخواهید، بر مبنای محا ی معادالتی ام، دنبالهاگر را

 "نهایت گسترش پذیر است.کنند، تا بیکه این وزنها را بیان می
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سکوت کردند. خواجه عبدالقادر پس از مکثی گفت: شنیدن این حرف  ستاد، لافا  "اهل مجلس با  ا

 "اهل ادب باز گردید و آنچه را که به زبان اهل تنجیو گفتید، ترجمه کنید.ی به زبان عامیانه

شید لبخندی زد و گفت: صودم آن بود که در واقع، بی "جم شمار از اوزان طبیعی وجود دارد که مق

 "ی سرودن شعر و نواختن آواز و ترانه قرار گیرد.تواند دستمایهمی

 

شييکل در بر داشييتند، همچون نگینی در اطراف مردی فوجی از سييوارکاران که لباسييهایی متحد ال

سوار بود. وقتی این گروه به محدودهمی سپید نیز  سبی  شیده بود و بر ا سپید پو سراپا  ی پیرامون تاختند که 

ی سمرقند رسیدند، صدای سوتی برخاست. پیش قراول سرواران با شنیدن این صدا ایستاد و همه رصد خانه

سیا سایهاز او پیروی کردند.  شی از درون  شان هپو شان بود، بیرون آمد و مقابل ستانی که در برابر های درخت

 "روید؟سواران، به کجا می "ایستاد و پرسید:

به انجمن یاران  "پیش قراول که به محض سييخن گفتنش، معلوم شييد پهلوان کوهزاد اسييت، گفت:

 "رویو و رازآموخته هستیو.می

 "دانید؟پس نام شب را می "مرد گفت:

 "است. "امیر"نام امشب،  "پیش قراول گفت:

شاخ  شی را از میان  شد و پهلوان کوهزاد خش خ شو بر هو زدنی در میان درختها ناپدید  مرد در چ

دانسييت این صييدای خفیف به حرکت و برس درختان شيينید. پس رکاب کشييید و به راه خود ادامه داد. می

دورادور رصدخانه پنهان شده بودند و آماده بودند تا هر کسی ای گسترده در عیارانی مربوط بوده که در حلقه

 را که بخواهد بدون اجازه به آن قلمرو وارد شود، از پا بیندازند. 
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ی ی در رصييدخانه، همهفوش سييواران همچنان پیش تاختند، تا به رصييدخانه رسييیدند. در آسييتانه

د و مرد سپیدپوش از در رصدخانه وارد شدند و سواران ایستادند و از اسبهایشان پیاده شدند. پهلوان کوهزا

 های اطرافشان حل شدند و از چشو پنهان گشتند. بقیه گویی خیالهایی بیش نبوده باشند، در سایه

سپیدپوش، که از نظر قد و قامت و تنومندی با پهلوان کوهزاد کوس رقابت می زد، پس از عبور مرد 

ستانه شکاز آ صدخانه را دیده بود، حاال ی در، از حیرت بر جای خود خ ش زد. با وجود آن که پیش از آن ر

ستانی ناپیدا، دیوارهای بخش مرکزی رصدخانه را از نظرها پنهان کردهمی اند. به طوری که دید که گویی با د

صل می شوده به در ورودی مت سیع و گ ضایی و صدخانه با ف شاخهسالن مرکزی ر ای از رودبارِ نزدیک شد. 

ی این تاالر وسیع، جوی آبی از مجرایی ناآشنا به بنا مرتبط کرده بودند و به این ترتیب در میانهرصدخانه را 

 شفاف و زالل در جریان بود. 

تمامی تاالر با مشعلهای بزرس و پرشماری همچون روز روشن شده بود، و مرد سپید پوش وقتی پا 

 اش آشکار شد. با موهای بلند بافته به آن گذاشت، کالهش را از سر برداشت و سرِ امیر الغ بیک

ست تن بودند  ضران، بی ضران در تاالر کرنش کرد. حا ستار خود را گشود و در برابر حا پهلوان کوهزاد هو د

که در دو صييف ده نفری در دو سييوی تاالر صييف کشييیده بودند. همه کالههایی بر سيير داشييتند که نقابش 

ساخت. در صدر تاالر، پیرمردی بر زمین نشسته بود نمایان می پوشاند و تنها چشمانشان راشان را میچهره

ی پیراهنش نقش سیمرغی ارغوانی را نقش کرده ی حاضران، لباسی سپید پوشیده بود و بر سینهکه مانند همه

 بودند. 

شگفت زده به پهلوان کوهزاد انداخت، که لبخندزنان او را می  ست. الغ بیک با دیدن او نگاهی  نگری

د با دسييت اشيياره کرد تا الغ بیک پیش بیاید. الغ بیک با احترام پیش رفت و هماناور که از کنار جوی پیرمر

شیهای میانهی تالر میآبِ میانه شد که کا شت، متوجه  ساختهگذ شکلی  اند که با اهرمی جا به ی تاالر را به 
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اش وجود این آبراهه را یدهای قبلیپوشاند. از این رو بود که در بازدشود و روی این جوی آب را میجا می

ای برای پنهان کردن برخی از دیوارها به کار برده دانسييت که چه حیلهتشييخیب نداده بود. با این همه، نمی

 بودند. 

 "خوش آمدی، الغ بیک. "پیرمرد با صدای بو و پرطنینی که در کل تاالر پیچید، گفت: 

اسييتاد  "کرد و در برابر پیرمرد کرنش کرد و گفت:ی خود را فراموش الغ بیک جبروت پادشيياهانه 

 "کردم در اینجا شما را بیابو.فرخ شاد، هیچ گمان نمی

 "از این دیدار خرسندم. "فرخ شاد خندید و گفت: 

شما را دیدم می "الغ بیک گفت:  سال از آن زمانی که  سی  ست کو  ستاد، د گذرد، و هیچ تغییری ا

 "ای باشید.ان خضرِ افسانهاید. به راستی شاید که همنکرده

ای. با آن کودک بازیگوشييی که ای و مردی دالور و دانا شييدهاما تو بسييیار بالیده "فرخ شيياد گفت: 

 "ای.شناختو بسیار تفاوت کردهمی

ستانه  ستفاده کرد و به دو تن که در آ ی در پهلوان کوهزاد از مکثی که پس از این حرف پیش آمد، ا

شاره کرد. صدای دف و تنبک و بربط برخاست و بر اتاقکی نشسته بود شتند، ا ند و سازهایی را در دست دا

ی یاران را یک به یک شييرح صييدایی خوش ابیاتی را برخواند که تعهدهای نوآموزان و تازه واردان به حلقه

ای الغ  "ید:داد. الغ بیک در سکوتی آیینی به این بیتها گوش داد. وقتی سرود به پایان رسید، فرخ شاد پرسمی

 "ی یارانت در این حلقه باشی؟ی سلاانی را فرو گذاری و همپایهپذیری که مرتبهبیک، آیامی

 "پذیرم.آری، می "الغ بیک گفت: 

شاد گفت:  شان را با جان و مال خود آیا می "فرخ  شی و ای ستانت با شتیبان و یاور دو پذیری که پ

 "نگهبانی کنی؟
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 "م.پذیرآری، می "الغ بیک گفت: 

پذیری که اسيييراری را که در این حلقه خواهی آموخت افشيييا نکنی و آیا می "فرخ شييياد گفت: 

 "قدرتهایی را که خواهی یافت به هرزه استفاده نکنی؟

 "پذیرم.آری، می"الغ بیک باز گفت: 

شاره  شتند و به با ا شاد زنگی به صدا در آمد و حاضران در تاالر نقابهای خود را بردا ترتیب ی فرخ 

برای خوشامدگویی به الغ بیک پیش رفتند. الغ بیک با حیرت دید که قاضی زاده، جمشید، قباد، و بسیاری از 

 ی یاران را خوشامد گفتند. شناخت به نزدش آمدند و ورودش به حلقهکسان دیگری که می

   

سييمرقند ای چهار زانو نشييسييته بود و داشييت غروب خورشييید را در افق سييرسييبز جمشييید بر تپه

ی مرمرین و مانست که بدنهی رصدخانه به کاخی مرموز مینگریست. در پشت سرش، بنای تکمیل شدهمی

سپیدش با نور خورشید شامگاهی خونین شده باشد. جمشید که بر خالف همیشه، هیچ کاغذ و قلو و کتابی 

شبانگاهی ا سیو خنگ  ز ال به الی درختان زیبای به همراه نداشت، برای دقایقی چشمانش را بست و عبور ن

رسييید، و با حال و هوایی اطراف رصييدخانه را حس کرد. جهان و هر آنچه در آن اسييت به نظرش زیبا می

 برد. صوفیانه از این لحظه لذت می

سرش را برگرداند، گفت: ست، و او بدون آن که  شید برخا سر جم شت  شی از پ  "صدای خش خ

 "پسرم، بیا اینجا.

سی سر جوانی که ک سنجش  پ شید روش  صفار نبود، و از آن روزی که جم ستاد احمد  جز فرزند ا

شيیب زمین را به او آموخته بود، به مرید پر و پا قرص جمشيید تبدیل شيده بود، با کمی خجالت از پشيت 

شید بر این تپه میبوته شت وقتی جم ستها خیره ها بیرون آمد و نزدیک رفت. عادت دا ست و به دور د ش ن
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کرد های نبوغ در چشيييمانش را بنگرد، اما هیچ فکر نمیجا پنهان شيييود و جریان یافتن جرقهشيييد در آنمی

 جمشید در تمام این مدت بر حضور او در آن گوشه و کنار آگاه بوده باشد. 

 "پسرم، بیا اینجا بنشین. ماموریتی بسیار مهو برایت دارم. "جمشید با دیدنش لبخندی زد و گفت:

سر نوجوان در نزدیک ستاد بر پ شو دوخت. از دیدن این که ا ست و به او چ ش شید بر زمین ن ی جم

پسرم، باید پیامی را  "خالف رسو معمولش بی کاغذ و قلو در جایی نشسته تعجب کرده بود. جمشید گفت:

سد. میبه خواهرزاده صبح اول وقت به گوش او بر سانی. اما این پیام باید فردا  توانی ام موالنا معین الدین بر

سپیده زد، به در خانه صبح، وقتی که تازه  اش بروی و این پیام را که االن برایت این کار را بکنی؟ باید فردا 

گویو برای او بازگو کنی. هیچ کس جز او نباید این را بشييينود و وقتی پیام را برایش گفتی، باید محتوای می

 "آن را از یاد ببری و آن را برای هیچکس دیگر نگویی. باشد؟

شد، با غرور گفت شش آمده با سر که گویی از این بازی جدید خو شده کاری "پ ستاد، تا به حال  : ا

 "اش بد از آب در بیاید؟را به من واگذار کنید و نتیجه

ای. در ضمن نه، الحق که همواره خوش قول و قابل اعتماد بوده "جمشید لبخندی دیگر زد و گفت:

  "والنی به راستی شگفت انگیز است.ات هو برای رساندن پیامهای طحافظه

 "استاد، بگویید چه باید به استاد معین الدین بگویو؟"پسر شادمانه گفت:

شید گفت: شید چنین گفت: اکنون که می "جم سان، بگو جم شادمان و لبالبو از این پیام را بر روم، 

سی. همه سو ست. نه دریغی دارم و نه اف شتاب به پایان ی کتابهایی را که میتمام آنچه که ه شتو، با کمی  نو

شود که معمایی را ای میام. چند هفتهدانی پنهان کردههایش را در جایی که خودت میام و دست نوشتهبرده

شوده شا نمیگ ست که حلش خواهو کرد. از آن رو راز این معما را برایتان اف سین معمایی ا کنو، ام و این واپ

نماید که من در جریان بازی بزرگی که در به هر روی، چنین می خواهو خاری متوجهتان شيييود.که نمی
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شند.  شناخته با ست، مرا  شان ا شو و کسانی که عقرب عالمت شده با شتباهی  سمرقند آغاز کرده بودم، دچار ا

صای حلقه ستان و اع سر زده، دریافتو که باقی دو شان  شبختانه با توجه به آنچه که در این مدت از ای ی خو

شناسند. از همین رفتارها، این نکته را هو دریافتو که در چه زمانی به سراغ من خواهند آمد. من مییاران را ن

دو راه دارم، یا بگریزم و پیش از کشته شدن کسانی دیگر را هو که قصد یاری به مرا دارند به خار بیندازم، 

شان ا را روشين نمیام، هویت دشيمن بزرس مو یا با تقدیر خود روبرو شيوم. معمایی که گشيوده کند، اما ن

کنند و به این ترتیب ی خویش به من کامیاب شييوند، سييمرقند را ترک میدهد که اگر ایشييان در حملهمی

گزینو. افتند. از این رو من ماندن و تن به تقدیر دادن را بر میهایشيييان به خار نمیدوسيييتان من و خانواده

ایو با هو بپیمایید. ...پسرم، اینهایی را که گفتو یکبار تکرار و گشودهپیروز و شادکام باشید و راهی را که با ه

 "کن.

کرد، آمد چیزی بپرسد، اما نگاه سنگین جمشید او پسر که شگفت زده به سخنان جمشید گوش می

را متوقف کرد، پس زبان به سييخن گشييود و آنچه را که اسييتادش گفته بود بی یک کلمه پس و پیش بازگو 

شید  ستی حفظ کرده، گفت:کرد. جم سخنانش را به در سر  سرم، یادت "با اطمینان از این که پ آفرین بر تو پ

ها را برای معین الدین بگو. حاال نرود، تا فردا صيييبح به هیچکس چیزی نگو و بعد از آن هو فقط یکبار این

 "برو و پدرت را صدا بزن. با او کار دارم.

ن زده بود، برخاست و به سمت رصدخانه دوید. دقایقی پسرک، که از شنیدن پیام مهو جمشید هیجا

موالنا غیاث  "ی مهربان و خونسيردش سير رسيید. با دیدن جمشيید گفت:بعد، موالنا احمد صيفار با چهره

 "فهمو چرا ما باید...الدین، من واقعا نمی

 "دوست خوبِ من، آنچه را که گفته بودم انجام دادید؟"جمشید حرفش را برید و گفت:
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آری، کتابخانه را به سييرداب منتقل کردیو و خودم در آن را به همان شييکلی که یادم  "ار گفت:صييف

داده بودید بستو. مامئن باشید که اگر امشب اینجا آتش هو ببارد، کتابها زیانی نخواهند دید. آالت و ادوات 

کنو اگر قرار است زلزله ی میکردیو؟ خواهتنجیو را هو به همان جا بردم. اما آخر بگویید چرا باید چنین می

 "یا بالیی دیگر نازل شوم خبرم کنید تا به اهل و عیال خبر دهو.

شید گفت: ستاد، اگر خاری مردم را تهدید می "جم شان میا شما زنهار دادم. دل قوی کرد پیش از 

سمرقند را تهدید نمی شید که هیچ خاری اهل  شادمان با ستی، به کارگران و ندارید و  گاهبانان گفتید کند. را

 "که بروند؟

اند که مقصود چیست؟ آنان که با صداقت آری، هرچند آنان نیز مانند من حیران مانده "صفار گفت:

 "اند.و درستی تا به حال به وظایف خود عمل کرده

ست. اما امشب خاری در اطراف رصدخانه پرسه خواهد زد بی "جمشید گفت: تردید چنین بوده ا

  "انجامد. مقابله با آن نیست و بودنشان تنها به آسیب دیدنشان میکه آنان را توانِ

 "ها را خبر کنو؟خواهید گزمهچیست آن خار؟ آخر بگویید تا تدارکی ببینیو. می "صفار گفت:

شید گفت: سی جز  "جم سی قرار مالقات دارم و ک شب با ک ستاد، به هیچ وجه چنین نکنید. ام نه، ا

 "ام.این روست که همه را مرخب کرده من نباید او را ببیند. از

 "ای برایتان بیاورم؟به همین دلیل بود که فرمودید شمشیر و نیزه "صفار گفت:

شان و تیزش به او نگاهی انداخت و گفت: شمان درخ شید با چ ستاد، لافا در این مورد  "جم آری ا

شن د. به خصوص پسرت را به زیاد پرسش نکن. فقط مامئن شو که امشب همه رصد خانه را ترک کرده با

 "ی زیج را برداشتی؟همراه خود ببر. رساله

 "ام.آری، آن را در خورجین اسبو گذاشته"صفار گفت:
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شید گفت: سان و "جم صبح به امیر الغ بیک تقدیو کن و احترامات مرا بر سیار خوب، آن را فردا  ب

 "بگو این همان پیشکشی است که مدتی در انتظارش بودند...

شید  ستاد احمد بعد از گفتن این حرف، برای دقیقهجم شکلی بود که ا سکوت کرد. لحنش به  ای 

داشييت. پس از این وقفه، جمشييید پیش آمد و پیرمرد را در آغوش کشييید و صييفار را نیز به سييکوت وا می

ا به سایر دانید دیدن شما و بودن با شما برای من چه اندازه ارزشمند و فرخنده بود. این راستاد، نمی "گفت:

 "اطرافیانمان نیز بگو.

ی استاد صفار که حیران مانده بود، زیر لبی تشکر کرد، و وقتی دید جمشید بار دیگر به سمت منظره

 افق خونین برگشته و در فکر فرو رفته، با احترام از آنجا دور شد.

 

اش ای در خانهصييبح فردا، وقتی قباد با دج البابِ پسيير اسييتاد صييفار از خواب برخاسييت، ولوله

شنید، و بعد بدون این که لباس خود را عوض  سرک برایش آورده بود را  ست. او با ناباوری پیامی که پ برخا

ستاد کند، با همان پاجامه سر ا صدخانه تاخت. یش از حرکت، پ سمت ر سب پرید و به  شت ا ی خانگی بر پ

ه کسانی برساند، و شاگرد خانه زادش عبدالعلی ی خراباتیان سمرقند فرستاد تا چند پیام را بصفار را به محله

نمود که هیچ چیز تغییر ی پهلوان کوهزاد گسیل کرد. وقتی به رصدخانه رسید، چنین میبیرجندی را به خانه

شد. آفتاب صبحگاهی بر بنای زیبا فرو می شده نکرده با ریخت، و جز خلوت بودنِ غیرعادی آنجا که معلوم 

آمد. قباد با رسیدن به در رصد خانه از اسب پایین بوده، چیز دیگری به چشو نمی بود به فرمان خود جمشید

فشرد، به درون ساختمان یورش برد. در اینجا بود ی شمشیر بلندش را در دست میپرید و در حالی که قبضه

ه بود. گویی ای روبرو شد. در رصد خانه شکسته شده بود، و اتاقهای آن درهو ریختکه با عالیو نگران کننده

گروهی از دزدان آنجا با به دنبال چیزی جسيتجو کرده باشيند. قباد با نفسيی بریده به سيوی محل سيکونت 
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ساختمان در سکوتی مرگبار فرو رفته بود. وقتی دایی اش دوید و در راه با صدای بلند او را صدا زد. اما کل 

سباب و اثاثیه سید، از دیدن این که ا شید ر سته، چندان تعجب نکرد. اما از اش کبه اتاج جم شک امال در هو 

شید اثری در آنجا دیده نمی ستانهجم شد و در آ ساختمان خارش  سرعت از  ی در به پهلوان شود. پس با 

کوهزاد برخورد که با مهران و چند تنی از پهلوانان سييمرقند تازه از گرد راه رسييیده بودند. نگاهی تند و تیز 

شييد و آنگاه همه در اطراف رصييدخانه پخش شييدند و دنبال جمشييید گشييتند.  بین او و پهلوان رد و بدل

ضی زاده به همراه داروغهدقیقه ست، و امیر الغ بیک و قا سیار برخا سبانی ب صدای تاخت ا سر و  ی ای بعد، 

 ی رصدخانه شدند. سمرقند و شماری بسیار از سربازان دیوانخانه وارد محوطه

صدخانه، با بر سیدن آنها به ر شد که فریاد میر صدای پهلوان مهران همزمان  ستن  بیایید.  "زد:خا

 "اینجاست...

صدایش چندان در هو شکسته و لرزان بود که همه دلیل آن را حدس زدند و به آن سو تاختند. الغ 

 بیک و قاضی زاده همچنان سوار بر اسب، و قبادِ سر برهنه و آشفته و پهلوان کوهزادِ خشمگین با پای پیاده. 

اندیشید، نشست و میی سرسبز و بلندی که جمشید معموال ساعتها در آنجا به تنهایی میهمه در نزدیکی تپه

 ی مهران جمشید را در باالی تپه دیدند. به هو رسیدند و با اشاره

ای بر زمین افتاده بود. رسید ایستاده است. اما در واقع در شیبی تند و صخرهاز آن فاصله به نظر می

شان بقیه پیش میال سر شت  سبش پایین پرید و پا به پای کوهزاد و قباد از تپه باال رفت. پ آمدند. غ بیک از ا

سنگینی بر  شند، به  سرش کوبیده با سمان را بر  سیدند، آه از نهاد قباد بر آمد و گویی آ شید ر وقتی به جم

از دست دهد، پیش رفت، اما نیاز زانوانش بر زمین نشست. پهلوان کوهزاد، بدون این که خونسردی خود را 

 ی جمشید وجود نداشت. چندانی به معاینه
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سته شید در آنجا بر زمین افتاده بود. لباس آرا شرکت در یک مهمانی بر تن جم اش، که گویی برای 

سینه شسته بود و انگشتان منقبض و محکمش پوشیده بود، از خون رنگ خورده بود. بر  سیاه ن اش دهها تیرِ 

ی شمشیر خونین بود و از زخمهایی که بر دست و فشرد. تیغهی شمشیری بزرس را در دست میضههنوز قب

پای جمشید دهان باز کرده بود، معلوم بود که به خوبی از خود دفاع کرده است. طبق معمول از جسد کسانی 

ادارانش را با که کشييته بود، اثری باقی نمانده بود. ظلمت خان طبق معمول، پس از قتل دشييمنش جسييد هو

 خود برده بود. پایین پای جمشید، بر سنگی هموار، نقش عقربی سرخ را کشیده بودند. 

ی جمشید خیره شد. ریشهای بلندش در باد آشفته شده بود، اما جز آن، چنین الغ بیک پیش رفت و به چهره

ن جمشید نشسته بود خیره ماند، نمود که در خوابی آرام فرو رفته باشد. الغ بیک به لبخند محوی که بر لبامی

 ریخت، طلوع آفتاب سمرقند بر فراز افق سرسبز را نگریست.و در حالی که اشک از چشمانش فرو می
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