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   1 شیخ صنعان
  
  
  

  گر مرید راه عشقی فکر بدنامی مکن
  نعان خرقه رهن خانه خمار داشتصشیخ 

  حافظ      
  

آقا سید مصطفاي روضه خوان را تنها گروهـی از همشـهریان مخلـص بـه خـاطر دارنـد کـه در        
اند، و مالل منـازل بعـد از چهـل را بـا خـاطره شـیرین جـوانی         انگیز دوران پیري افتاده غمسراشیب 

  .آمیزند می
سوادي بود که  سید نجیب و زحمتکش بی. یش بودومرحوم آقا سید مصطفی از نوادر روزگار خ

ل پـر مشـقت خـاك کشـی بـه      غدش او را از شج، و از همه باالتر حرمت متکلف و دهن گر حرکات بی
   2 .برش نشانده بودنمنصب روضه خوانی رسانده و بر عرشه م

که به مدرسه رفته و در زوایـاي   آن بی .سید امی بود و از نکبت خواندن و آسیب نوشتن بر کنار
عمر به گناه کبیره روشنفکري مغضوب خلق خدا شده باشد، به اي عمر تلف کرده و اواخر  خانه مکتب

واقعه جانگداز کربال را با شـاخ و برگهـاي    حکلثوم شر بی قوي در محضر عمه جانش بی ۀفیض حافظ
خاطر سپرده بود، با ایـن سـرمایه هنگفـت سـخن، بـازار دیگـر روضـه خوانهـاي          متداول شنیده و به

  .بودشهرمان را از رواج و رونق انداخته 
د بـودم و در ایـن لطـف سـلیقه و حسـن انتخـاب، بـه فـیض طبـع          من خود از مجذوبان منبر سی

ل و مجـالی نصـیب افتـد تـا در ایـن روزگـاري کـه        اخواهد ح دلم می. جوي همساالنم، تنها نبودم تازه

                                                           
واکنش سعیدي سیرجانی است اولین  شاعر قرن ششم و ،الطیر عطار نیشابوري همین نام در منطق ست تمثیلی بر اساس داستانی به اي شیخ صنعان قصه .1

در مجله نگین به طبع رسید و منجر به توقیف و تعطیل  1358نسبت به اوضاع اجتماعی ایران پس از تشکیل جمهوري اسالمی که در  تهران، در سال 
 .مجله و خشم حکومت نسبت به سعیدي سیرجانی گردید

دقت و  صرف گمان خویش حکم صادر نکنید و حروفچین و مصحح را محکوم نفرمایید که بی بههاي روزگار ما  زود اخم نکنید و به شیوة بعضی قاضی 2
. رس دارند اندود احتیاج به خاك در سیرجان ما براي بام. کشی درست است همان خاك! خیرقربان. اند کرده چاپ "خاك کشی"را  "خارکشی" هوا هبسر

  .س است از خارج به داخل کشورکشها با دسته االغی که دارند آوردن خاك ر شغل خاك
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و  هـایی از حرکـات   از مقوله محرمات است و در ردیف گناهان کبیره، با نقـل صـحنه   "مقاله نویسی"
شـما   ةدرهـم کشـید   ةسخنان سید به داستانسرایی و نقالی سرگرم شوم و نقـش لبخنـدي بـر چهـر    

   3 .خوانندگان گرامی بنشانم
ما شرکت داشت و به قـول یکـی از رفقـا     خوانی شهر مجالس روضه ۀباري، مرحوم سید، در هم

و دلنشـین خـود    پـذیرفت و مسـتمعان مشـتاق را از مجلـس شـنیدنی      می "دعوت" را بمنزلۀ "اطالع"
خوانی اگر براي آخوندهاي دیگر، مجلس افاضه بود، براي  آخر هر جلسه روضه. گذاشت محروم نمی

آمـد و در   از نخستین لحضات شروع مجلس مـی . ضه و استفاضه هردو بوداسید نازنین ما مجلس اف
همکـاران را  تکـراري   با همه هوش و حواسش سخنان غالبـاً  نشست و تا رسیدن نوبت، کنار منبر می

اندوزي را در مجلسی دیگـر بـا تغییـرات و اضـافاتی تحویـل       سپرد و این بهره خاطر می شنید و به می
ها و روایات و اخبار حـد و مـرزي نداشـت، زیـرا      وقی سید در نقل قصهذتصرفات  4.داد مستمعان می

دل و حکم سـلیقه خـویش   میل  شنید، به واهی میففالن داستان مذهبی را ا .بند کتاب و سندي نبود پاي
آن که اعتنایی بـه اعتـراض همکـاران و     گفت، بی کرد و بازش می می –دلپذیر  غالباً –تی ادر آن تصرف

  .ریشخند مدعیان داشته باشد
و سر گذشت عاشقانه عبرت آموزش )) شیخ صنعان(( آوازه نخستین دوره آشنایی من با نام بلند

  .در محضر وعظ و پاي منبر سید آغاز گشت 
این داستان دلنشین را در حوالی ده سالگی بارهـا از زبـان گویـا و دهـان گیـراي مرحـوم سـید        
شنیدم و به فیض ذوق افسانه پسند کودکی چنان بر دلم نشست که نه تاراج بی رحم روزگـار موفـق   
 به محو آثار آن گشت و نه روایات دیگر این داستان از ادیبان و شاعران نـامور توانسـت از جلـوه و   

  )).خلیل من همه بتهاي آزري بشکست(( .جالل آن بکاهد
حتی شیخ عطار هم با همه جادوسخنی و لطف تعبیر و تلمیحات عرفانی نتوانست طبع دهـاتی و  

  .مزاج افسانه پسند مخلص را از روایت سید منصرف و به منظومه نامدار خویش منعطف سازد
آفریده است  "عطار"تابناك  ۀاي که قریح منظومهام با  ی شنیدهمصطفداستانی که از مرحوم سید

ام مدد رسـاند   تا آنجا که حافظه –مختصر اختالفی دارد، و به همین دلیل عین روایت مرحوم سید را 
منطـق  "شیخ صـنعان در   ۀسنج آن را با منظوم کنم، بدین امید که خوانندگان نکته براي شما نقل می –

  5 .ري بنشینندعطار مقابله کنند و به داو "الطیر

                                                           
علم "مکتبمان گذاشت تا به مختصري از  چه باید کرد؟ پدر، بخالف سلیقۀ تولی داستان عبید بجاي خرس از چنبر جهاندن و بوزینه رقصاندن، به .3

 .خوش باشیم گذشتگان دل "ریگ مرده
 !)اش را لطفاً نانوشته بخوانید بقه... (آن مرحوم زنده بود اگر. خداش رحمت کند که جایش در روزگار ما بتمام معنی کلمه خالیست .4
یابی امروز نبود که عین عبارات و تعبیرات سید را ضبط و نقل کنم، اما در  فراوانی و دست روزگار دستگاه ضبط صوت و نوار کاست به دریغا که در آن .5

 .ام  منطبق بر روایت سید است و در آن دخل و تصرفی نکردهبندي داستان کامالً کنم مه استخوان دهم و تاکید می یک مورد قول می
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  شیخ و مسیو
شــیخ صــنعان پیــر عهــد خــویش بــود، خانقــاهی داشــت و دم و دســتگاهی و مریــدان مطیــع و  

کـار شـیخ    6 .ارزش دارد 747اش معادل یک فروند هواپیمـاي جمبوجـت    فرمانبرداري که هر یک دانه
دنیـا  "بزرگوار ارشاد مریدان و تأمین صوفیان از محل نذر و نذورات مـردم معتقـد کـه بـه مصـداق      

هـم قیهـا   "خواستند در آن جهان هم مرفه و آسـوده بسـر برنـد و درشـمار      می "مزرعۀ آخرت است
  .باشند "خالدون

اي، و درون  ک کشـیده فلـ  در همسایگی خانقاه شیخ، باغی بزرگ بود، و در دل این باغ کاخ سر به
  7 .ي کافر خدا نشناس"مسیو"این کاخ یک عدد 

ر داشت، صدها غالم و کنیز دسـت  اي در اختیا باغ وسیع و پر میوه. بود "سکه"کار و بار مسیو 
اي  هاي درنده بود، سگ "هاي خسروي خم"اش پر از  سرداب خانه. سینه و کمربستۀ خدمتش بودندبر

طلبید و  انداخت و مطرب و رقاص به حضور می کردند، علناً شراب می از قصر فرعونیش محافظت می
دانی کثیف و  از اینها بدتر وجود خوك. کرد و از مسلمانان دور و برش پروایی نداشت گساري می می

تنـگ   دماغ آزاري در گوشۀ باغش، با دهها خوك نر و ماده و کوچک و بزرگ، جان اهـل محـل را بـه   
  .آورده بود

پـا را بـا فشـار تنـۀ      هـاي تـازه   هاي نورس و نهـال  گشتند، شاخه آزادانه در فضاي باغ میخوکها 
شـدند و اتـاق را بـه لجـن      هیچ پروایی وارد استراحتگاه خدمه می بی. شکستند گندآلود خود درهم می

کشیدند، و احدي جرات نداشت به خوکهاي مردم آزار و از خـود راضـی بگویـد بـاالي چشـمتان       می
  .ابروست

مردم محله و حتی ساکنان و خدمه قصر از زورگـویی و کثافـت پسـندي مسـیو بـه جـان آمـده        
ساختند و دم  سوختند و می بودند، اما از عواقب وخیم یکی دو اعتراض مالیم عبرت گرفته بودند و می

زدند، در انتظار این که فرجی برسد و فرصتی پیش آید تا دمـار از روزگـار مسـیو و خوکهـایش      نمی
  .ورندبرآ

  
  
  

                                                           
دهم دیگر تصرفی در  قول می! این دفعه را ببخشید. دیگري مدد گرفته بود که نقلش مناسب روزگارما نیست "مشابه"البته مرحوم سید بجاي هواپیما از  .6

 .سخنان سید نکنم
کنند، اعم از اینکه کاتولیک فرنگی باشد یا  خطاب می "مسیو"همشهریان مخلص هنوز هم هر عیسوي مذهبی را مطلقاً . این عین عبارت مرحوم سید است .7

 ...افزایند، مثل مالیزقل، مال هنریل، مالموسی و می را همانگونه که اول اسم هر یهودي هم لقب پر طمطراق مال. ارمنی ارانی
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  عروس مسلمان در سراي کافر
سـر تجـاوزي بـه     نداشت، گویا، مرد المذهب خیره "مسیو"جناب شیخ صنعان هم دل خوشی از 

 "راه آب"و از این بـدتر گـاهی خوکهـاي پـوزه آلـودة نامبـارك قـدمش، از         موقوفات شیخ کرده بود
همین دلیل حضـرت   به. آلودند شدند و فضاي مقدس و خاك متبرك آن را می مشترك وارد خانقاه می

کرد، تـا اینکـه روزي آوازه    شیخ غالباً در پایان مجالس ذکر و سماع نفرینی نثار وجود منحوسش می
انگیز دهان به دهـان گشـت کـه     یو عروسی تازه آورده است، و این خبر وحشتدر شهر افتاد که مس

بـازي و تهدیـد و تطمیـع     مرد خارج از مذهب دختر زیباي یکی از رعیاي مسلمان خـویش را بـه حقـه   
  .حرمسراي خود برده است به

. رالرزه انداخت و بیش از همه شـیخ صـنعان    خبر در حکم زلزله بود و ارکان شهر و محله را به
توانست زنـده باشـد و ببینـد کـه      هیچ قیمتی نمی آخر او پیرو طریقت بود و پاسدار قوانین شریعت، به

تر خدانشناس درآید، و این واقعۀ شوم را بـا   نکاح کافر از سگ نجس هاي در حبال مخدرة عفیفۀ مومنه
  .لطمه هراس انگیزي که بر بنیان شریعت خواهد زد تحمل کند

جمال دختر افتاده باشد، فریاد واشریعتا برداشت و صوفیان خانقـاهی   به آن که چشمش شیخ بی
مرم صافی اعتقـاد، برآشـفته از ایـن واقعـه، گرداگـرد بـاغ       . جنگ مسیو بسیج کرد و اهالی شهر را به

خانۀ پـدرش بفرسـتد، وگرنـه     مسیو را گرفتند و پیغام دادند که هرچه زودتر باید دختر مسلمان را به
  .قصر فرعونیش را بر سر منحوسش خراب خواهند کردباغ شدادي و 

هاي همیشگی خود را  بست مرگ آفرینی احساس کرده بود، یکباره اشتلم مسیو که خود را در بن
اش تحویـل   خـانواده  غلط کـردم، دختـر را بـه   "اي پیغام فرستاد که  فراموش کرد و با لحن متضرعانه

  ."دهم، دست از جانم بردارید می
هـاي   اي ماالمال کینه داشتند و از تجاوزها و مـردم آزاري  ان و خروشان که سینهاما خلق جوش

عالوه بر این، تنی . صره بر نداشتندادیدند، دست از مح شده می مسیو و خوکهایش زندگی خود را تباه
کـه بـا نـیم نگـاهی صـورت       ،چند از رندان زیباپرست خانقاهی و چند نفري از لشوش و الواط شـهر 

 "کـاله "انتظار  بلوا به "نمد"یا وصف جمالش را شنیده بودند و از این  8را دیده  "درت خانمق"نازنین 
زده دختر را روانۀ خانۀ پدرش کند و دل مشتاق آنـان   غنیمتی بودند، نگران از این که مسیوي وحشت

 کردنـد و از جنـاب شـیخ کـه پیشـاپیش صـفوف       زده سازد، مردم را به پایداري تشویق می را حرمان
                                                           

کرد که گویی شخصاً  ها را مجسم می گفت چنان لحنی صادق و صمیمی داشت و صحنه هایی که باالي منبر می مرحوم آسیدمصطفی در قصه! شادروانش  .8
هایی به  هاي گمنام هر قصه نیز نام براي قهرمان. برداري با تهیه گزارش بوده است ها مشغول فیلم در زمان وقوع داستان وجود داشته و در همۀ صحنه

را براي علیامخدره انتخاب کرده بود و مخلص هم محض رعایت امانت و  "قدرت خانم"در این داستان هم اسم زیباي . کرد سلیقه خودش انتخاب می
نصرت، حشمت، سلطنت، قدرت، "اصوالً اسم زنان در داستانهاي سید چیزي از نوع  .کنم شادي روح آن مرحوم هیچ دخل و تصرفی در انتخاب او نمی

 .گذاریم هایی که در والیت ما رواج دارد و بر روي زنان می همان اسم. و از این قبیل بود "... تعز
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در . هیچ قیمتی از در مذاکره و مصـالحه در نیایـد   خواستند که به جنگ مسیو آمده بود می صوفیان به
دلیـل نفرتـی کـه از خوکـدانی      این پافشاري مردم شهر و خدمۀ باغ نیز همداستان بودند، گروهـی بـه  

ي و سوداي خمهاي خسرو مسیو داشتند و زجري که از تجاوز خوکهایش کشیده بودند و جماعتی به
  .دم و دستگاه شاهانۀ قصر پرتجمل و باشکوه مسیو

جنگ آمده بود و فارغ از جمال دلفریب زن و سـوداي مـال و پـرواي     اما، شیخ صنعان مردانه به
  .خواست در راه خدا جهادي کرده باشد و صفحۀ خاك را از وجود آلودة کافر پاك گرداند خوکها، می

  
بیـرات و هیجـانی   عیافت، با چنـان ت  و حرارتی دیگر می در اینجا صداي گرم آقا سید مصطفی شور

کرد که گویی شخصاً در آن حضور داشته و حتی از فرماندهان اصـلی حملـه    صحنۀ جنگ را مجسم می
وان مـن، از لحـن گیـرا و تعبیـرات بـدیع مرحـوم سـید        تـ  رمق و بی دریغا که قلم بی. و هجوم بوده است

سـیر خـویش صـحنه آرایـی      اید این قسمت را با مدد خیال سبکبهره است، و شما خوانندگان عزیز ب بی
  .تماشا بنشینید کنید و به

ن شـیخ و شکسـت و فـراري مسـیوي خدانشـناس و      اسید نازنین ما، پس از شرح جنگ و غلبه یار
رسـید کـه صـوفیان و فـدائیان شـیخ       تان مـی سـ هـا و کشـتار خوکهـایش، بـه بزنگـاه دا      ختـه وغارت اند

صـحن   اند و او را کشان کشان بـه  اند و چادري بر سر قدرت خانم انداخته داخل شدهحرمسراي مسیو  به
دنباله داسـتان را   .اند، بدین نیت که به خانۀ پدر بازش گردانند و بدست خویشانش بسپارند حیاط آورده

  :از زبان سید بشنوید
  

  آشوب قلندران و اوباشان
شیخ شادمان از این که مسلمانی را از چنگ . را به حضور شیخ آوردند 9"بیچاره عورتینه عفیفه"

کافري نجات داده است و شریعت مقدس اسالم را از خفت و خواري پیراسته و فرمـان خداونـدي را   
دسـت اهـل و کسـانش     ببریـد، ایـن مخـدرة عفیفـه را بـه     "اجرا کرده است، رو به صـوفیان کـرد کـه    

صب با صداي بلند صلواتی فرستادند، و در میان انبوه جمعیت راهـی  زدة متع مردم هیجان. "بسپارید
  .اش برسانند خانه گشودند تا دختر را به

در این اثنا چند نفري از قلندران خانقاهی کـه دل در هـواي دختـر داشـتند و در آتـش ایـن بلـوا،        
یـاد وااسـالما بـر    شیخ صنعان زانو زدند و دستار از سر گشـودند و فر  رخیالها پخته بودند، در براب

  .آوردند

                                                           
بینی اوضاع امروز را کرده بودند و بهمین دلیل از بزبان  ل سال قبل از این پیشهاصالً مردم والیت ما گویی سی چ. این هم عین اصطالح مرحوم سید است .9

: کردند، مانند همین دلیل با توصیفات کنائی از خانمها یاد می دانستند، به دیانت می –گویا  –آوردن نام زنها تحاشی داشتند و آن را چیزي خالف ادب و 
 ...ضعیفه پاشکسته، عیال عورتینه، لچک بسر زبان بسته و
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دست کسانش  اش ببرند و به خانه گویید؟ مگر نباید دختر را به چه می"شیخ حیرت زده پرسید که 
  "بسپارند؟

اي شـیخ بزرگـوار،   "یکی از قلندران که حیائی کمتر و روئی بیشتر از دیگران داشت فریاد زد که 
دسـت مردمـی    پشت و پناه را به ه عورتینۀ بیدهد که این عفیف آیا غیرت و حمیت اسالمی تو اجازه می
  "بسپاري که قدرت نگهداریش را نداشتند؟

خویشـان و کسـان دختـر لیاقـت نگهـداري او را ندارنـد،       "کمک فیقش آمـد کـه    صوفی دیگري به
  ".فروشند خانه رفت او را به کافر دیگري می محض این که به به

در این صورت حضرت شیخ جواب خدا را "که تائید آن دو برخاست  به –با اشک و آه  –سومی 
  "چه خواهد داد؟

یاد عمري طاعت و عبادت افتاد که محض رضاي خدا  اي بر اندام شیخ نشست، به از نام خدا لرزه
دست کسـان نـاالیقش بسـپارد چـه      اگر دختر را به. خود را بر دو راهی عجیبی گرفتار دید. کرده بود

خانقاه قلندران . پارد با او چه کند؟ و در کجا از او نگهداري نمایدبسا باز نصیب کافري گردد، اگر نس
 .بر دوش که جاي نازنینان نازکدل نیست "من تشا"دلق پوش و درویشان 

  
در اینجا مرحوم سید اشارة مفصلی داشت به شیرین کاریهاي شیطان و ولعـی کـه بـراي فریـب و     

هـر صـورت و هـر     ز الست نصیبش شده است تا بـه اي که از رو گمراهی مومنان دارد، و قدرت خدا داده
  .درکات جهنم بکشاند هیأتی که بخواهد درآید و براحتی مردم پاك و خداپرست را وسوسه کند و به

مرحوم سید، این بزنگاه داستان را بـراي موعظـه انتخـاب کـرده بـود و بـا شـرح کشـافی دربـارة          
دار میداد که مواظب دور و بر خودشـان باشـند   مستمعین سراپا شوق و انتظار، هش هاي شیطان به جلوه

الناس پناه برند و در مواضع قدرت اطرافیان خـویش را بپاینـد کـه مبـادا      رب و از شر وسواس خناس به
  .قصد فریب آدمیزادة مغرور خوشباور شیطان در قالب دوستی و هیات مریدي رفته باشد به

اي بسـا  ": کـرد کـه   بیت مثنوي را زمزمه مـی سپس با لحن محزون و آواز دو دانگی که داشت، این 
حوصـلگی را در چهـره از نصـیحت     محـض آن کـه آثـار خسـتگی و بـی      و بـه  "...رو که هست ابلیس آدم

  .رفت کرد، به سراغ داستان می گریزان مستمعین مشاهده می
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  شیرینکاري شیطان
و نزدیک است کـه دختـر را   کاله مانده است  شیطان علیه ما علیه که دید در این ماجرا سرش بی

البته، حـق  ": کسانش بسپارند، در هیأت مریدي از صوفیان خانقاه ظاهر شد و فریادش را بلند کرد به
وظیفۀ دینی ما نجات دختـر مسـلمانی   . دهیم اش تحویل خانواده با حضرت شیخ است، باید دختر را به

دختـر   با گفتن این کلمات به "ایم م رساندهالحمدهللا که وظیفه خود را به انجا. بوده است از چنگ کافري
در چادر پیچیده نزدیک شد و با نهیبی قلندران و صوفیان را از گردش به کناري زد و از روي چـادر  

حضور حضرت شـیخ آوردش بـدین بهانـه کـه تشـکري کنـد و        بازوي او را گرفت و کشان کشان به
  .اش گردد رهسپار خانه

مثـال   رد و با ظرافتی شیطنت آمیز گوشۀ چادر را از جمـال بـی  وقتی که دختر را نزدیک شیخ آو
علیامخدره کنار زد و جناب شیخ صنعانی که عمري را صرف ریاضت و مجاهده و ترویج طریقـت و  

جا  اي رسیده بود که در قنوت نماز به مرحله زهد و طاعتش به اصالح خالیق کرده بود و کار اعتماد به
اي  اه زن، لـرزه گبا نخستین ن "...الهنا عاملنا بعدلک"خواند  می "املنا بعدلکالهنا عاملنا بفضلک و التع"

سـت و قطـرات درشـت عـرق از الي     نش "اش سفنه بسـته "ردي بر پیشانی بر اندامش افتاد و عرق س
  .انبوهش سرازیر شد "محاسن"

زیرچشمی قلندران خانقاهی که شیخ را چون نگین انگشتري در میان خود گرفته بودند با نگاهی 
الضمیر شیخ را خواندند و در یک لحظه همصدا فریاد برداشـتند کـه    ما فی "فراست مومن"فیض  و به

دسـت کسـان نـاالیقش سـپرد؟      زدگی را به توان زنی بدین بیچارگی و وحشت گوئید؟ مگر می چه می"
  "دهید؟ زا را چه میججواب غضب خدا و حساب روز 
اي ایستاده و برق النگوهاي طال و سینه ریز مروارید زن دلشـان را   اجامر و اوباش که در فاصله

 رضـایت ابـداً  "هـا را کشـیدند و بـا قلنـدران و صـوفیان همصـدا شـدند کـه          هوس انداخته بود قمه به
م و از اش تحویل دهید، ما بودیم که خانه را بر سـر مسـیو خـراب کـردی     خانواده دهیم که او را به نمی

خورش نترسیدیم و پیش رفتیم و خون دادیم، حاال زن را رها کنـیم   سگهاي نگهبان و خوکهاي کثافت
  "چنگ مسیوي دیگري بیفتد؟ مسلمانی کجا رفته دیانت چه شده؟ برود و به

هـا داشـتند و نـه عالقـه و ارادتـی بـه قلنـدران         مردم معمولی شهر که نه دل خوشی از قمه کـش 
چیزي از مقولۀ حس ششم آنـان را از سـکوت رضـایت آمیـز شـیخ بـا بـرق نگـاه         خانقاهی، وانگهی 

کشـان راه   درخشید و از جار و جنجـالی کـه قلنـدران و قـداره     اي که از اعماق چشمانش می مشتاقانه
  .دانستند چه بگویند و چه باید بکنند حیرت و تردید افکنده بود نمی انداخته بودند، به
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محترمان و خوشنامان شهر پیش آمد و بدین نیت که غائله را فرو نشاند در این اثنا بازرگانی از 
از  کشان و رندان خانقاهی نجات دهـد، داوطلـب شـد کـه موقتـاً      را از تجاوز قداره "عیال عورتینه"و 

 عمقتضاي شر خودش نگهداري کند تا سر فرصت گروههاي مختلف بنشینند و به ۀعلیامخدره در خان
  .فکري بحالش کنند

تقواي تاجر معتقد بود، این دعوت را پذیرفت و مردمی که با سوابق خوشنامی  صنعان که به خشی
عیـال  "غرضی بازرگان آشنائی داشـتند بـا صـلوات بلنـدي از ایـن پیشـنهاد اسـتقبال کردنـد و          و بی

  .سراغ کار و زندگی خویش رفتند را به او سپردند و خود با فراغ خاطر به "ورتینهع
  

رسـید، منبـرش حـرارت و     اینجاي داستان می مرحوم آسید مصطفی را، وقتی که به خدا رحمت کند
حضرتش چون عمري میان مردم گذرانده و با نقاط تاریک و روشن روح بشر . کرد لطف دیگري پیدا می

داد از حـاالت درونـی شـیخ صـنعان در لحظـۀ تحویـل زن        آشنا شده بود، با طول و تفصیل شرحی مـی 
توصیف نخستین شبی که بعد از ماجراي غـارت خانـۀ مسـیو بـر      پرداخت به سپس می. دست بازرگان به

عادت همیشگی در مجلس ذکر و سـماع صـوفیان    جناب شیخ گذشته است و ساعتی که حضرت شیخ به
شیوة معمول و معتاد بجا آورده، اما همۀ هـوش و حواسـش    قدم گذاشته و آداب و رسوم خانقاهی را به

سوز و دو چشم عابد فریب بر لوح ضـمیرش نشسـته    که از برخورد آن نگاه ایمان اي بود متوجۀ خاطره
  .بود

پرداخت که گویی  شرح حاالت نفسانی شیخ می در این جا مرحوم آسید مصطفی با چنان ظرافتی به
ریـزد و   شخصاً عمري عاشق بوده است و شرح عشق و شوریدگی خویش را در قالب حدیث دیگران می

  .دهد تحویل میمستمعان  به
دانم سخنان ظریف او را در قالـب   ام دریغ می بهره بندة نویسنده چون از لطف کالم مرحوم سید بی

  .جان و سردي بریزم که در انبار متروکه ذهنم انباشته است کلمات بی
کنم و بجاي نقل حاالت نفسـانی شـیخ بـه شـرح واقعـات       همین دلیل از این مقوله صرف نظر می به

  مپرداز می
  

  "یا قدرت"ذکر 
  :گفت مرحوم سید می

شیوة معهود تشکیل شد، امـا شـیخ صـنعان در محفـل مریـدان       در آن شب حلقه ذکر صوفیان به
عزیز خدا بـود،   ءدر شبهاي دیگر ذکر مجلس یکی از اسما. سابقه بود خانقاه ذکري گرفت که بکلی بی

انتخـاب کـرد و بـا شـور و      "یا قـدرت "شیخ اما ذکر آن شب را ... ح، یا موالواز قبیل یا قدوس، یا سب
  .زد و مریدان بحکم عادت، گفتۀ او را تکرار کردند "یا قدرت یا قدرت"حرارتی 
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گـوش رفـیقش    لوحی از ذکر تازه حیرت کرد و در اثنـاي ذکـر سـر بـه     در این میان صوفی ساده
خبـري و دیرفهمـی    رفیق کناردستی که در بی "مگر قدرت هم از اسماء الهی است؟"گذاشت و پرسید 

مرید حق ندارد در کار مراد دخالت کند، فوري "دست کمی از او نداشت، پرخاش کنان جوابش داد که 
صوفی سومی که به برکت اسـتراق سـمع پـی بـه گفتگـوي      . "ذهنت راه مده استغفار کن و خیال بد به

اد و در بحث دخالت کـرد  جانب مرید نخستین د اي در فکر فرو رفت و حق را به دو برده بود، لحظه آن
  ."بگزارید این سئوال را از خود شیخ بکنیم، بگمانم اشتباهی رخ داده باشد"که 

خیز  وقتی که ذکر تمام شد و صوفیان آرام گرفتند، مرد سومی با نهایت وسواس و احترام، سینه
د و بـا  خاك افتاد و گوشۀ تختـه پوسـت شـیخ را بوسـه ز     بحضور شیخ آمد و در برابرش سه بار به

مگر قدرت هم از اسـماء  ": شرح مفصلی در عذرخواهی از جسارتی که مرتکب خواهد شد سئوال کرد
شیخ که متوجه انحراف ناخواستۀ ذهن خود شده بود، خواست لـب بگشـاید و اسـتغفار     "الهی است؟

کیسـه   دادش رسید و چنان نهیبی بر سئوال کننـده زد کـه همـه ماسـتها را     کند، که یکی از قلندران به
  .و تردیدها خاتمه دادند ها پچ پچکردند و به 

اطالع از رسم و راه طریقـت، چگونـه    خبر از آداب خانقاه، تو ابله بی تو مردك بی": قلندر غرید که
داد  یقه پیراهن خود را چاك میو سپس در حالی که  "خودت اجازه دادي در کار مرشد تردید کنی؟ به

غیرتهـا   شـما بـی  ": آمیـزي صـوفیان را مخاطـب قـرار داد کـه      المـت کرد، با لحن م و خاك بر سر می
بـا   "!اي مرتـدها ! جنبید؟ اي کافرهـا  شود و از جایتان نمی مرشد توهین می بینید که به اید و می نشسته

اقتداي از رندان وارد معرکه  خانقاهی بر سر مردك ریختند و صوفیان هم به ناین عبارت، یکباره رندا
اي بعد هر یک با تکه گوشـتی   حیاط خانقاه بردند و لحظه مرد مرتد را گرفتند و به دست و پاي. شدند

  .را آغاز کردند "یا قدرت"مجلس آمدند و ذکر  به –عنوان غنیمت جهاد  به –
  

  تردید شیخ و تلقین قلندر
گنـاه   هیچ وجهی بـا کشـتن صـوفی سـادة بـی      شیخ صنعان که از این ماجرا یکه خورده بود و به

جرم ریختن خون  اگر به جوي خونخوار چه کند؟ نبود، در تنگناي حیرت افتاد که با قلندر عربدهموافق 
شکسـته خواهـد    "کوکبه سـروري "قتلش دهد  گناهی سزاوار قصاصش داند و فرمان به نامشروع بی

بـه دلسـردي از    "انـد  چشـم بـر حکـم و گـوش بـر فرمـان او نهـاده       "شد و صوفیان پیکارجوئی کـه  
  .مجال شورش و انتقام خواهند یافت "مسیو"کیشان  راکنده خواهند گشت، و همپیرامونش پ

فـرض آنکـه نـامش را در ردیـف      گنـاه بگـذرد، بـه    اگر دیده را نادیده گیرد و از خون صوفی بـی 
  .شهیدان خانقاه بگذارد، جواب خدا را چه خواهد داد
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شد برخیزد و بساط قلنـدربازي   اي بر تار و پود هستی شیخ افکند، مصمم بار دیگر یاد خدا لرزه
را درهم ریـزد و تـرك خانقـاه کنـد و سـر بـه کـوه و بیابـان بگـذارد و بقیـۀ عمـر را دور از رنـدان             

قدرت "عبادت پردازد، که برق چشمان دلرباي  پروا، با یاد حق بگذراند و به جوي و قلندران بی فرصت
در خاطرش زنده گشت و فشار سهمگین جانش تابیدن گرفت و یاد منظره نیمروزي  "طور" بر "خانم

اراده بـر تختـه پوسـت خـود      بی و پنجۀ هوس را در اعماق دل سودازدة خویش احساس کرد و سرد
  .افتاد

فـیض   داشـت، و خـود را بـه    "فراست"تپش افتاده شیخ را در دست  قلندر معرکه گیر که نبض به
العمـل   از هـر عکـس   ت کـه مرشـد را  حرمت شیخ و برکت رواج خانقاه در آستانۀ وصال دید، بدین نی

نطق غرائی پرداخت و در سـرزنش خادمـان و    شکوه خانقاه درهم نشکند به ناموافقی منصرف کند و
مربوط است و هرچه گویـد و هرچـه کنـد خیـر      "هو"با حضرت  مرشد مستقیماً": مالمت مدعیان که

  ".تش دلیل و برهان بخواهندمریدان را نرسد که در کار پیر چون و چرا کنند و از حضر. محض است
سخنان پرشور و حرارت او را قلندران دیگر که دور شیخ حلقه زده و از صوفیان جدایش کـرده  

عنـوان عالمتـی    بـه  "!ناز نفست، گل مـوال "یید کردند، و با گفتن اي تأ از دل برآمده "هوحق"ند، با بود
  .اصل مطلب پردازد تشویقش کردند که به

  
  هجوم قلندران

روز صوفیان زد که چه حرمتـی نصـیب خانقـاه کـرده اسـت و چـه        فتوحات آن قلندر، گریزي به
جهـاد امـروز   "صـوفیان مجـذوب کـه     هیبتی در دل منکران افکنـده اسـت، و در پـی آن هشـداري بـه     

روشن نگشته ناموس طریقت در خطر  "عفیفۀ مومنه"درویشان ناقص است و مادام که تکلیف قطعی 
ایم،  ایم و به خانۀ مسلمانی فرستاده ه مخدرة مسلمه را از چنگ کافري نجات دادهدرست است ک. است

در این واقعیت هم تردیدي نیست که شخص تاجر مرد با تقواي ناموس پرست خوشنامی است، امـا،  
  ."اما

زهر وحشـت و هراسـی در مجلـس     "اما"در اینجا قلندر مکثی کرد و با تکرار کلمۀ تردید آفرین 
و لحظاتی چند شاهد تاثیر مسـتقیم و نفـس بـر     ،عله نگرانی و وسواسی بر جان مرشد زدپاشید و ش

صـبرانه جویـاي علـت     ي خوشی در وجنات شیخ بود، و پیش از آنکه شـیخ صـنعان بـی   " اما" دومین
  :شود، دنبالۀ سخن را در دست گرفت

فرزنـدان او کـه    در و دروازة بازرگـان اسـت و از خدمـه و    اما، همه نگرانـی مـن از خانـۀ بـی    "-
االن، در همین لحظات و دقـایقی   چه معلوم که هم. اند و نه از اولیاء و مقربان خدا معصوم هرحال نه به
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که ما و شما فقیران بارگاه کبریائی و مردان راه حق گرم ذکر و طاعت و عبادتیم، در خانـۀ بازرگـان   
پنـاه نرفتـه    راغ مخدرة عفیفـۀ بـی  فسقی صورت نگرفته و یکی از خویشان و بستگان تاجر محترم بس

  ."باشد و به او تجاوز نکرده باشد
لرزه افکند و بیش از همـه دل سـودازدة شـیخ صـنعان را، از      بیان این سخن دل اهل مجلس را به

  :گوشۀ خانقاه صداي قلندر دیگري برخاست که
یـم و خودمـان از او   آورد خانقاه مـی  ایم، باید زن را به ما با این عمل مرتکب اشتباه بزرگی شده"

  ."مگر تقوي و صالحیت اهل خانقاه از تاجران بازار کمتر است؟. کردیم نگهداري می
یبـائی  زگوئیـد؟ آوردن زن   چـه مـی  ": پیرمردي از صوفیان وارستۀ جهان دیده پرخاش کرد کـه 

قیـد و  ایـد کـه هـیچ     چنان ذوق زده شـده ! ها بیچاره. خانقاه همان است و بردن آبروي خانقاه همان به
دنبالۀ سخنان صوفی پیر در فریاد اعتراض قلندران و رندان خانقـاهی گـم   . "کنید بندي را رعایت نمی

طرف جماعت پرت کرد و گریان و افسـرده خانقـاه را تـرك     تشایش را به شد و پیرمرد کشکول و من
  .رفت و پشت سرش را هم نگاه نکرد. گفت

از . سرنوشت زن جلب کردند بار، توجۀ صوفیان را بهمزاحم دیدند، دیگر  قلندران که مجلس را بی
اي  با لحن معصـومانه و دلسـوزانه   نابکارچه باید کرد؟ قلندر : هر گوشۀ مجلس صدائی برخاست که 

خانۀ بازرگان روند، و گرداگرد اتاق قدرت خانم  امشب را به نبهتر آنست که جماعتی از صوفیا: گفت
جاوزي نداشـته  تناکرده کسی از کسان و بستگان تاجر قصد  کشیک بدهند و مواظب باشند که خداي

  ."باشد
جماعت صوفیان با صداي بلند این پیشنهاد خداپسندانه را تأیید کردند و هریک با چوب و چمـاق  

  .راهی خانه بازرگان شدند
  

داد و در توصیف تقوي و خداشناسی  ی میفکشا شرح مقتضاي مجلس مرحوم سید به هم در اینجا
پشــت و پنــاه و  بازرگـان، و اینکــه اگــر تجـار محتــرم نباشــند و بــا نفقـات خــود بمــردم مسـتحق و بــی    

سـپس  . زمین خواهـد آمـد   الخصوص اوالد رسول کمک نکنند، دنیا زیر و رو خواهد شد و آسمان به علی
 گفـت و  زد و شـرحی از خیـرات و مبـرات او مـی     نام او می اگر تاجر سرشناس در مجلس بود گریزي به

تاجرباشی هم موظف بـود در مقابـل دعـاي البتـه مسـتجاب در فـرداي       . کرد دعاي خیر بدرقۀ راهش می
  !کرد اي برنج تجاوز نمی تجار از حلبی روغن و کیسه "آمین". بگوید " آمینی"شب  آي

نبض لحن شـیرین افسـانه پـرداز خـود      سپس مرحوم سید، مستمعان مشتاق را در عالم خیال و به
  .پذیرفته است لیت نگهداري قدرت خانم را موقتاًًرد که مسئوب می انگخانۀ بازر به

کرد از لوطیان و صوفیانی که نصـف شـب بـا سـالم و      اي مجسم می بیامرزد چنان منظره یشخدا
انـد، کـه    ختـه خانۀ مرد محترم ری پناه به نۀ بیعنوان اداي وظایف دینی و حفظ ناموس عورتی صلوات و به
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خواستم برخیـزم و گـردن    کردم و می ر کودکی خود را در دل واقعه احساس میمن با مدد خیال سبکس
منظره رندي در چشـم خیـالم   . رساند، بشکنم آن لوطی را که هر لحظه و ساعت به زن بیچاره عشقی می

تـازد کـه چـرا روي و مـویش را      شد که وارد اتاق زن بینوا شده است و بـا اشـتلم بـر او مـی     مجسم می
صـوفی خشـکه    دبـه یـا  . زنـد   است و در عین این تعرض چشمکی هم به علیامخدره میدرست نپوشانده 

افتادم که دستهایش را تا آرنج در سینۀ عفیفـۀ عورتینـه فروبـرده اسـت کـه       مقدس اما هرزه چشمی می
ن اخانه بازرگـ  از تصور اینکه الواط و اراذل نیمه شب به. مبادا بطري شرابی آن زیرها پنهان کرده باشد

کننـد و   همسر و دختران و عروسـهاي مـرد محتـرم نیـز تجـاوز مـی       بهانۀ حفظ ناموس به اند و به تهریخ
  .کوبید هایم بشدت می رسانند، خون در شقیقه عشقی می

سـت کـه چـرا تاجرباشـی     نش ی، این سئوال بر صفحۀ ذهـنم مـی  تجربگ در آن سالهاي کودکی و بی
خانقاه جناب شـیخ صـنعان    درت خانم را نگرفت و بهمحترم اینهمه تحمل تجاوز و خواري کرد و دست ق

نبرد و این تحفۀ نطنز را دودستی تقدیم آقا نکرد، تا شر اجامر و اوباش را از زندگی محترم و آرام خود 
  کوتاه کرده باشد؟

جواب ماند و آسـید مصـطفاي عزیـز سالهاسـت رخ در نقـاب       دریغا که این سئوال براي همیشه بی
  .نحوي مرا قانع و مجاب کند جود ندارد تا بهخاك کشیده است و و

  
  سراي خاطر شیخ در خلوت

آسـید مصـطفاي خـدابیامرز، بعـد از شـرح      . قیب مـاجرا بپـردازیم  تع از چون و چرا بگذریم و به
هاي رندان و صوفیان و اجامر و اوباش والیت در  داد و دخالت ن میامبسوطی که در بارة خانۀ بازرگ

گسـترد،   اي پیش چشم خیـال مسـتمعین مـی    کار وزندگیش، و بدین وسیله صحنۀ آشفتۀ درهم ریخته
همراهی ناطقۀ  زده را به سرایان معرکه گیر، جماعت هیجان اي و افسانه خانه ناگاه با مهارت نقاالن قهوه

کـرد بـا    اي از خانقاه را مجسم مـی  و زاویه برد میخلوتسراي خاطر شیخ صنعان  گر خود به توصیف
کوشـد   اي که می جوي سودازده با دل بهانه .اش سجود رفته روي بستۀ از خالیق گسستۀ به شیخ دربه

پیچـد و   می سرذکر پروردگارش متوجه کند، اما دل سودائی چون اطفال بازیگوش  براهش آورد و به
اي از  در گوشه. یاد دو چشم لوند و افسونگر قدرت خانم است بهشت و پرواي دوزخ به فارغ از هواي

کرد که چون اجل معلق باالي سجادة شیخ ایستاده است و با لبخنـد   این صحنه شیطانی را مجسم می
  .ظفر آمیزي که بر گوشۀ لب دارد گرم وسوسه افکنی است
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  شیخ و شیطان
صطفی با لحن گرم و گیرایش از گفتگوي شیخ و شیطان ساخته قطعۀ زیباي منظومی که آسید م

بط و ثبتش کرده بودیم امروزه از شاهکارهاي ادبیـات فارسـی محسـوب    ضبود، اگر در آن روزگار 
دریغا که آفـت پیـري   . تر از مناظرة خسرو و فرهاد نظامی بود چیزي بمراتب باالتر و دلنشین. شد می

کاش همشهریان صاحبدلی که چـون مـن مشـتري پروپـا      اي. است بر حافظۀ ناتوان من تاختن آورده
خـاطر داردنـد بـرایم     قرص منبر آسید مصطفی بودند، همت کنند و هر بیتی که از این مناظره بدیع به

بفرستند تا با مدد حافظۀ دوستان از محو این قطعۀ لطیف ادبی جلوگیري کنیم و در تجدید چـاپ ایـن   
  :یادم مانده چیزي از این قبیل بود متی از این مناظره تا آنجا که بهمضمون قس. نوشته بکارش بریم

  .رسوائی زند عشق پیري گر بجنبد سر به! حیا کن! مرد: زد که نفس لوامۀ شیخ بر او نهیب می
داد و دم بلنـد و رنگـارنگش را در هـوا     هاي کاله بوقیش را تکـان مـی   شیطان در حالی که منگوله

  :گفت آورد می بحرکت می
چه عشقی؟ چه هوسی؟ باید ناموس مردم را محافظت کرد، این وظیفۀ شرعی هـر آدمیـزادة    -

 !مومن معتقدیست

هایهوهـا و کشـت و کشـتارها      اند که غرض از آن مردم زمانه باهوشند، فهمیده: نالید که شیخ می
جهیـد   مـی ظنی را که از نگاه مریـدان   مگر برق سوء. چیز دیگري غیر از نجات قدرت خانم بوده است

  ندیدي؟
اهللا دخالـت   ند که در کار اولیاءممردم چه داخل آد! گور پدر مردم: دوید که شیطان در حرفش می

وانگهی تو که جز رضـاي حـق   . خواهند مردم شعور ندارند، در حکم گوسفندند، قیم و شبان می. کنند
  !خواهند بگویند مقصودي نداري، بگذار هرچه می

: رفته و نومید صوفی پیر افتاد و قهر و اعتـراض و اصـرارش کـه    رهمیاد قیافۀ د شیخ صنعان به
کسانش تحویل دهیم وگرنـه   باید زن را به. شأن ما مسندنشینان خانقاه دخالت در این مسائل نیست"

  "! رود انحراف و در هر صورت آبروي خانقاه می شویم و یا متهم به یا منحرف می
وانگهـی او کـه سـهمی در    . تر اسـت  ش هزار بار مشتاقبیچاره خود: اي سر داد که شیطان خنده

  .نجات زنک نداشته است که حاال دستور بدهد و امریه صادر کند
امـا شـیطان    .پشت شیخ صنعان از یادآوري اعتـراض صـوفی و احتمـال عصـیان مـردم لرزیـد      

ا وظـایف  ترس و نگرانی براي چه؟ رندان خانقاه درست و حسابی ب: تقویت و دلداریش پرداخت که به
. هواي قدرت خانم چشم بر حکم و گوش بر فرمان دارنـد  خویش آشنایند، لشوش و الواط شهر هم به

  دیگر تردید و تامل چرا؟. چماق تکفیر هم در گوشۀ خانقاه آمادة فرود آمدن و درهم کوفتن است
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خـواهم   گرفتم خلق را سرکوب و خاموش کردم، جواب خدا را چـه : شیخ بر شیطان نهیب زد که
  .کنی ملعون شود؟ چرا وسوسه می داد، تکلیف طاعات و عبادات صدسالۀ من چه می

پنـاه در   اي، مگر حمایت از یک زن بـی  قربان سبیل مبارکت گردم، چه وسوسه: شیطان خندید که
اي، او را  حرمسرا نبرده خانقاه نیاورده و به شرع گناه است؟ وانگهی حضرت شیخ که او را مستقیماً به

  .اي که در صداقت و تقوایش هیچ شک و تردیدي نیست دست آدم پاکدامن مطمئنی سپرده هب
 صداقت و تقوایش بله، اما توانائی و کفایتش چه؟ -

اسـم مـن و از     غولهائی که بـا  ایست، اما حریف نره شیله پیله البته که تاجرباشی آدم سادة بی -
کوچـه   ایـن اسـت کـه خـودش را بـه     همۀ هنـرش  . اند نخواهد شد اش ریخته خانه طرف من به

چپ بزند و قضایا را نادیده پندارد و بمصداق شتر دیدي ندیدي دلش را بدین خوش کند  علی
 .که زن بیچاره در امن و امان است

  :شیطان جستی زد و مانند وزغ چمباتمه روي سجادة شیخ افتاد که
زمین نیامده و قرآن خدا هم  بهداري؟ آسمان که  بر نمی " لیت و لعل"موالنا، چرا دست از این  -

برو، تـا دیـروز در آغـوش مسـیوي المـذهب       زنی است هوس انگیز و تودل. غلط نشده است
دارد کـه اگـر    را شرابخوار خوك پرور بود، امشب هم در خانۀ بازرگان همان وضع و حالی

 صـاحب و  زن زیبـا و بـی  . بالئی از خوشـگلی بـدتر نیسـت   . داشت رفت می خانۀ پدرش می به
اگر رنـداه خانقـاهی خـدمتش نرسـند، الـواط      . گذارند سرپرست را در این شهر راحت نمی بی

 .که اینهمه نگرانی و وسواس ندارد این. شهري حسابش را خواهند رسید

را مـن دالل مظلمـه باشـم؟    چقبول دارم که زن خوشگل از تعرض خالیق محفوظ نیست، اما  -
چرا باید من او را از بستگان و خویشانش جدا کرده چرا باید من در کار این زن دخالت کنم، 

کـاري قبـیح    ن محترمی را به دردسر بیندازم و سر پیري او را بـه اباشم، چرا باید من بازرگ
 !وادار کنم؟ اشتباه بود، از اول اشتباه بود

دانـم کـه    دانی که مخلص هم می دانی و می خودت خوب می. اختیار داري جناب شیخ صنعان -
فت چشک سیاه و آن نگاه دلربـا بسـوزد کـه    جپدر آن یک . اهی در کار نبوده استهیچ اشتب
من که در ردیف مریدان و . کج بنشین و راست بگو! شیخا. خرابی آدمیزادگان است مایۀ خانه

صـمیمانه  . خبـر باشـم   سرسپردگان خانقاه نیستم که عقلم نرسد و از کم و کیف قضـایا بـی  
زنـی اسـت   . عشق در هـیچ مـذهب و ملتـی گنـاه نیسـت     . اي اعتراف کن که عاشق دختر شده

خانۀ پـدر و   اگر هم به. خواهد هر زنی سرپرست و شوهري می. پناه شوهر و بی کس و بی بی
 .بـردش  گرفت و مـی  رفت و می فرستادي باالخره یک گردن کلفت بزن بهادري می مادرش می
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خـواهمش؟ چـرا    ه خـودم مـی  گـویی کـ   خوب، در این صورت و با این مقدمات چرا علناً نمـی 
 اي؟ کنی که عاشقش شده اعتراف نمی

خاك بر سرم مـن اگـر سـر پیـري و بعـد از عمـري        ؟شق کجاعمن کجا ! دست بردار ملعون -
 سرم زده باشد؟ طاعت و عبادت دنبال هوا و هوس نفس اماره بروم و هواي دامادي به

من . است و نه محفل صوفیانیادت باشد اینجا نه حلقۀ ذکر ! دست بردار جناب شیخ صنعان -
اي و  عاشق دختـر شـده  . ایم که راست بگوئیم و راست بشنویم و تو، دو به دو، با هم نشسته

مردم هم با ایمان و اعتقادي که به تو . هیچ جاي این قضیه هم نه عرفاً عیبی دارد و نه شرعاً
ی؟ دختره هم اگـر  دیگر معطل چه هست. دارند از شنیدن این خبر کلی خوشحالی خواهند کرد

 !تر از تو پیدا نخواهد کرد تر و شایسته همۀ دنیا را بگردد شوهري مناسب

خورده و پیشانی عبوس شیخ را زینت داد و شیخ صنعان با  هاي چروك کم نقش لبخندي گونه کم
  :لحنی که خشم و التهابش فروکش کرده بود گفت

. عبـادت بپردازنـد   ان خدا آرام باشند و بهگذاري بندگ لعنت خدا بر تو ملعون ازل و ابد که نمی -
ات  کنی و جواب هر معمائی را در آستین حافظه اي طرح می ، تو که براي هر کاري نقشهبخو

هاي مریدان چیست؟ مردم نخواهند گفت  آماده داري بگو تکلیفم با نیشخندهاي مردم و طعنه
د فـراش افتـاده اسـت؟    فکـر جـوانی و تجدیـ    که شیخ صنعان در روزهاي واپسین زندگی بـه 

سنجان طعنه نخواهند زد که همۀ جوش و خروش شیخ بـراي تصـرف قـدرت     مدعیان و نکته
 خوب جواب مردم را چه بدهم؟. خانم بود نه سرکوبی مسیوي کافر المذهب

کنید؟ مگر جنابعالی با این مقام معنوي و روحانی  مگر جنابعالی براي مردم زندگی می! شیخا -
شود بست و  اند در دروازه را می عیان تره خرد کنید؟ از قدیم و ندیم گفتهباید براي حرف مد

ترین راه حل قضیه ایـن اسـت کـه از همـین      ساده. شود نمیدهان مردم یاوه گوي بد نیت را 
نـه پروائـی از ریشـخند و اعتـراض معانـدان      . فردا یک گوشتان را باد کنید و یکی را بـادگیر 

. فعال قدرت خانم در اختیار تو و دنیا به کام تست. پچ پچ مریدانداشته باشی و نه اعتنائی به 
 .شنوي همین امشب بفرست دخترك را بیاورند و صیغۀ عقد را جاري کن از من می

هـر کـاري مقـدماتی    . نه، اگر هم بخواهیم این کار را بکنیم به این تر و چسبانی صالح نیست -
نحوي درسـت کنـیم کـه     اهر قضیه را بهوانگهی مصلحت خانقاه این است که صورت ظ. دارد

ازدواج من با قدرت خانم بر اساس تقاضاي خـود علیامخـدره و اصـرار صـوفیان و رنـدان      
خود بگیرد، و از مقولۀ نوعی بزرگـواري و فـداکاري    خانقاه باشد و صورت تکلیف شرعی به

 .حساب آید به
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عنوان نوازش بر پشـت   دستی بهشیطان که شیخ را نرم و مالیم دید بشکنی زد و جلوتر خزید و 
 .دار شود شیخ کوبید و قول داد که تهیۀ مقدمات را شخصاً عهده

ایـد و   من که از نوشتن خسته شدم، شما از خواندن چطور؟ اگر از طـول و تفصـیل داسـتان آزرده   
بر گردن ها و مجالس نقالی نگران پایان داستان و عاقبت کار قهرمانید، گناهش  خانه مانند مشتریان قهوه

مسئولیتی بیش  مخلص راوي محض و بی. مرحوم آسید مصطفی است هرچه هست مربوط به. نیست من
فـوت و فـن   . درسـان  پایان نمی سید داستان شیخ صنعان را هرگز در کمتر از ده جلسه به ممرحو. نیستم

د و الي مطلـب  کوشد سر و ته قضیه را در دو مجلس بهـم آور  ارادتمند شما می. جلب مشتري را بلد بود
بنابراین اگر هوا مساعد بود و ابر و باد و مه و طوفـانی بسـاطمان را بـرهم نزنـد، دنبالـۀ      . را درز بگیرد

اگر هم هوا طوفانی شد و تشـکیل حلقـۀ نقـالی در    . عرضتان خواهم رسانید داستان را در مجلس دیگر به
  .بریم شبستان می یم و مجلس را بهکن تر می فضاي باز میسر نگشت، محفل را کوچکتر و حلقه را تنگ

  .خواهیم بود که عروس نازپرورده بر سر شیخ صنعان آورد است بالیاتیدر جلسه بعد شاهد 
  
  

مقسمت دو  
  

نظم آورده بود و وقتی به  عرض کرده بودم که مرحوم آسید مصطفی مناظره شیخ و شیطان را به
رسید با دو دانگ مطبوعی که از هنر آواز نصیب برده بود، قطعۀ منظوم را به آهنـگ   داستان می يجا این

  .خواند مثنوي می
در شـمارة گذشـته چـون مــتن اشـعار سـید را نداشـتم مضــمون آن را نقـل کـردم و از دوســتان         

م بفرستند تا خاطر دارند همت کنند و برای حافظه همشهري خواستم که اگر چیزي از آن منظومه به خوش
هم اثر شیرین گمنامی را از محو و زوال نجات داده باشیم، هم داستانمان رنـگ و جـالي دیگـري یافتـه     

این هفته سه چهار نامه داشتم از دوستان دوران تحصیل، یکی دو تن بـر شـیوه نقـل داسـتان      در. باشد
اي  چـاره : کـنم  شان عـرض مـی  در جواب "اي ها را خالصه کرده بسیاري از صحنه"خرده گرفته بودند که 

فرمـود نقـل    ها را با همان آب و تاب و طول و تفصیلی که مرحوم سید مـی  اگر همه صحنه. جز این نبود
کردم، کار از یک شماره و دو شماره نگین و ده صفحه و پانزده صفحه بیرون بـود و خواننـدگان را    می

خشانی کـه مـا در آنـیم تفاوتهـاي بسـیار      آسید مصطفی با عصر در ةآخر، دور. کرد رمیده و دلزده می
خواستند ساعات خالی زنـدگی   می. حوصلهکار بودند و پر ا مردم غالباً بیدر آن روز و روزگاره. داشت

کـاري مصـداقی نـدارد، حتـی یـک       هر صورت که هست پر کنند، اما در عصر حاضر دیگر بـی  خود را به
نید، دوران سازندگی است و همه بحمداهللا مشـغولند  بی جوان بیکار، شما در کوچه و خیابان شهرتان نمی

  .درازي ندارند و فرصت تحمل روده
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دو سه نفري هم از دوستان محبـت کـرده بودنـد و چنـد بیتـی از منظومـه مرحـوم سـید را بـرایم          
مخلص با عرض تشکر منتخبی از آن را در اینجا نقل میکنم و امیدوارم همشهریان دیگر . فرستاده بودند

 .کنند و هر بیتی که بخاطر دارند بفرستند تا صورت کامل آن را نیز منتشر کنممدد 

  
  :و اینک اشعار مرحوم آسید مصطفی در مناظره شیخ و شیطان

  
  این دو روئی چیست با خلق خدا؟  شیخا چند از این رنگ و ریا: گفت

  چیست این انکار ناهنجار تو؟  عاشقی پیداست از رفتار تو
  !جوئی کور شو اي سراپا عیب  !اینجا دور شواي ملعون از : گفت
  !عاشق خاکی باد از آن خاکیان  زهدم همدم افالکیان  من به
  !با ندیم دل ریاکاري بس است  اي شیخ دغل زاري بس است: گفت
  !در بر من مشت خود را باز کن  مریدان هرچه خواهی ناز کن با

  ن منیاز آ  !پاي تا سر شیخا  اي پیش از این گر بندة حق بوده
  دیو شهوت در ته چاهت فکند  از راهت فکند "قدرت"تا هواي 

  شرح طاعات سلف با من مگو  دیگر آن آرامش خاطر مجو
  !بندة خود کردمت! بندة حق  دست آوردمت نیک بنگر چون به

  چون پختی هوس یکسر هواست: گفت  پس مزد عباداتم کجاست؟: گفت
  !جاي هیچ انکار نیست! بس کن: گفت  ما را با هوسها کار نیست: گفت
  ام من عقل از سرت بربوده: گفت  ام من پیر طریقت بوده: گفت
  ها، دعا مستجاب آمد ز طاعت  ما را در حریم کبریا: گفت

  وز گزندت در پناهم آورد  خواهم از حق تا براهم آورد
  خاکساري کن، چو سلطانی گذشت  دور پاکدامانی گذشت: گفت

  سر نابوده شد ها سر تا به بوده  دل چو با ننگ هوس آلوده شد
  بر دلش یزدان در الهام بست  هرکه دل در هواي خام بست

  جان ریش تو! کم گو یاوه: گفت  بزدایم ز دل تشویش تو: گفت
 

کرد و سپس با فوت و فنی کـه   طلبید، و نفسی تازه می سید مرحوم پس از ختم مثنوي، صلواتی می
منبـر   گشت و با سکوت خود توجه همۀ حاضران را بـه  می محصول تجارب سالیان بود، دقایقی خاموش

کرد، و در پـی ایـن سـکوت انتظـارآمیز و نگـاه مشـتاقانه جمعیـت         و شخص شخیص خویشتن جلب می
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آراست از بامداد روز دوم که بازرگان بیچاره و سرخورده با چشـمان شـب نخفتـه و پـف      اي می صحنه
خاك اففتـاده   سوائی ریخته در حضور شیخ صنعان بهکرده، با حرمت درهم شکسته و آبروي بر خاك ر

هریک از قلنـدران خانقـاه کـه مصـلحت      و التماسش این که علیا مخدره را شخصاً نگهداري فرمایند یا به
  .دانند تحویل نمایند و جان و آبروي چندین سالۀ او را از خطر نجات دهند می

 
 

هـاي شـهر    هر قلندري دو سه تـن از مشـدي   اند و با پوست شیخ حلقه زده ندران گرداگرد تختهقل
خبر هم در حیاط خانقـاه   دل و مریدان بی صوفیان ساده. خنجر بر کمر و قمه در دست آمادة فرمانند

  .دهند سر می "هوهو، یاهو، یامن الهو االهو"لولند و با حرکت و اشارة شیخ بانک  می
وظیفـۀ شـرعی شـما    "فرمایـد،   یآلـود در پاسـخ التمـاس بازرگـان مـ      شیخ صنعان با انکاري ناز

پناه است، براي این کار خیر کسی را غیر شما ندارم، هیچ کس را نـدارم، البتـه    داري از این زن بی نگه
  ."از او نگهداري کنید
ها قلندر گـردن کلفـت دور و برتـان هسـت، اجـازه       حضرت شیخ بحمدهللا ده"نالد که  بازرگان می

برونـد علیامخـدره را بیاورنـد    . یکی از این بزرگواران شـود  بفرمائید افتخار این شغل شریف نصیب
  ."خانقاه، همین زیر نظر مبارك خودتان باشد به

ام که خانقـاه جـاي زن نیسـت، زن شـریک      روز اول هم گفته" : گوید آلودي می شیخ با لحن عتاب
  ."... خواهد شیطان ملعون می. شیطان است

  
داد و با گوشۀ عبـا   مامۀ ضخیمش تکانی میع کرد، به در اینجا مرحوم سید مکثی می

  :گفت کرد و می آلودش را خشک می پیشانی عرق
  
بر زبان شیخ جاري شد، شیطان واقعاً ملعون که خودش را  "شیطان ملعون"محض اینکه کلمۀ  به

در هیأت یکی از قلندران خانقاه جا زده بود، صف جمعیت را شکافت و پیش آمد و بـا لبخنـد ملیحـی    
  :شیخ را قطع کرد کهسخن 
فرمایند، جاي زن در خانقاه نیسـت، زیـرا زن شـاگرد شـیطان      البته حضرت شیخ درست می -

آدم  لعین است، شریک شیطان است، اصال خود شیطان است، کار شیطان هم فریب دادن بنی
کنـد شـیطان    است، فریب دادن آدمیزادگانی است که دین و ایمان درستی ندارند، اما غلط مـی 

گیـرم  . ترش رخنه کند تواند سر موئی در صفاي ایمان شیخ و مریدان از فرشته معصومکه ب
خانقـاه مقـدس    هاي عالم را جمع کنند و در شیطان همۀ خانقاه را پر از شیطان کنند، همۀ بچه
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خانقاه جاي مردان حـق اسـت و   . هم بر دامن کبریاش ننشیند گرد زحضرت شیخ بچپانند، با
 .پروائی نداردمرد حق هم از شیطان 

داد و قول و قـرار دوشـینه    شیخ آشنائی می سپس در حالی که با حرکت چشم و اشارت ابرو، به
  :آورد، لحن خود را تضرع آمیز و ترحم طلب کرد که خاطرش می را به

پناهی را در کف حمایت خود نگیرد، روز قیامت جـواب خـدا را چـه     اگر حضرت شیخ زن بی -
در صدق عقیده و قدرت ایمان صوفیان خانقـاه تردیـدي دارد    خواهد داد؟ مگر حضرت شیخ

 فرماید؟ که اینهمه در پذیرفتن تقاضایشان تأمل می

جماعت قلندران که دنیا را به کام شیخ و شیخ را در آستانۀ انعطاف دیدند، در حالی که با دسـتۀ  
گرفتنـد، و   "من الهو االهو یاهو، یا"نواختند، همصدا ذکر فراوان تاثیر  هاي خود می کشکول تبرزین به

آسـمان   بـه  "هـو، هـو  "خبر شهر هم با ذکر آنان همصدا شدند و بانـک   لوح و مردم بی صوفیان ساده
  .رسید

زده از بازارگرمی شیطان و فریاد و خـروش مریـدان، در حـالی کـه تصـور       شیخ صنعان حیرت
. ت فـرو رفـت  و در بحر مکاشفنوي مراقبت گذاشت التهاب افکنده بود، سر بر زا وصال زن دلش را به

خواندند و با همۀ صفاي  مریدان و حاضران در دل دعا می. سکوت انتظار آمیزي مجلس را فرا گرفت
سینه ایسـتاده، و بـا زبـان اشـاره      قلندران دست به. خواستند که دل شیخ را نرم کند خاطر از خدا می

  .گفتند همدیگر تبریک می حصول مقصود را به
از زانوي تأمل برداشت، قلندران که نقش لبخند رضایت را بر چهره پرچروك  همین که شیخ سر

کشیدند و با یک اشاره سـیل جمعیـت    "هو حق مددي"آنکه منتظر سخنی شوند فریاد  شیخ دیدند، بی
  .سوي خانۀ بازرگان راه انداختند را به

بروباختـه، از پـی   بیچاره بازرگان، حیرت زده از نقشهاي عجایبی که دیـده بـود، سـرخورده و آ   
  .دیده لعنت کنان بر کار خویش و سرنوشت شوم خویش افتاد، خسته و کوفته و زیان هجمعیت را

  
سـید خـدا بیـامرز، طـول و تفصـیل      . خدا غریق رحمت کند آسید مصطفاي ما و همۀ اموات شما را

گان، و حرکت دادن ساخت از هجوم خالیق به خانه بازر انگیزي می هاي حیرت داد، و صحنه اي می جانانه
قدرت خانم به خانقاه شیخ و تجاوزهایی که در اثناي این نقل و انتقال از طرف قلنـدران خانقـاه و الـواط    

  .گرفت، و علیامخدره را به اشک و ناله انداخته بود هاي گوناگون صورت می بهانه شهر به
پرداخـت و مقـارن    بت مـی شد، درست شبیه لحظاتی که به ذکر مصی آلود می جا غم لحن سید در این

واط نفـرین و لعنـت   الـ کردند و با لحنی بغض آلود به قلندران و  آن پیرزنان مجلس صدا به گریه بلند می
  .فرستادند می
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گرفـت و مجلـس را یکپارچـه غـرق عـزا       سید پس از آن که اشکی حسابی از مخدرات محترمه مـی 
نظیري، جمعیت گریان را به مصـداق   مندي بیکرد و آنگاه با هنر ساخت، سر بزنگاه صلواتی طلب می می

فاصـله   و من در عالم کودکی تفاوت بـی . کشانید روحی و نشاط می به جهان سبک "خندم میان گریه می"
ابرهـاي بـارانی را چـاك     دامـن کردم که ناگهان  گري خورشید بهاري تشبیه می جلوه این دو منظره را به

  .زند زده است و بر چهرة زمین لبخند می
خانـه شـیخ صـنعان     جماعت متأثر و گریان را با خود بـه حجلـه  . کرد آري سید نازنین ما چنین می

هـاي ضـخیم فروهشـته، و خلـوت      اي در گوشۀ دنج و دورافتادة خانقاه، بـا پـرده   اتاق آراسته. کشاند می
  .کنند هاي درویشی از آن پاسداري می مصفائی که چند تن از مریدان معتقد شیخ با تبرزین

رفته و قباي نـو پوشـیده    کرد، حمام ذوق شیخ صنعانی در نظر ما مستمعان مجسم می ید صاحبس
ده، و به نیروي عشق از ضـعف کهولـت   اریش سفید را خضاب بسته و تاج درویشی را بر فرق سر نه و

و رخوت پیري رهیده، بر صدر مجلس نشسته در انتظار عروس حالل و طیـب و طـاهري کـه بـا هلهلـۀ      
  .شده وقفۀ درویشان استقبال بی "هو حق"قه گشته و با ریز عوام بدجنون آم

احـوال عـروس خـانم هفـت قلـم آراسـتۀ ترگـل و         و با همان لحن گرم و گیرایش اشارتی داشت به
ورگلــی کــه دو روزي اســت در خانقــاه منــزل گزیــده و در ایــن زمــان کوتــاه از هوســبازي قلنــدران و  

لب آمده و جهانی جـوش و خـروش در درون انباشـه     ان جانش بهزبان صوفی مخدرازي رندان و ز  دست
  .است و با قیافۀ آرام و دلربایش آتشفشان مهیبی است در آستانۀ انفجار

گذشـت و دختـر زیبـا را     سید بزرگوار بدین سادگی و اختصـار از سرگذشـت عـروس خـانم نمـی     
  .کشانید اه نمیخانق داد و به لفت و لعاب از خانۀ بازرگان حرکت نمی براحتی و بی

گشـود و در   اش را از ریاکاري و حقه بـازي قلنـدران مـی    در سینه انباشته يها در اینجا همۀ بغض
 .پراکند خوانی می فضاي مجلس روضه

  
گذاشتند که براي حفظ ظـاهر و   ها می قلندران ریاکار نظرباز از یکسو بر گردن شیخ صنعان منت

کر و سماع برپا ساختیم، ساعتها با گـروه گـروه خالیـق    تحمیق خالیق چنین و چنان کردیم، مجلس ذ
عوام کاالنعام فهمانـدیم کـه بـراي     گفتگو نشستیم و با منطق مغلطه و استدالل تهدیدآمیز چماقی، به به

مـردم گفتـیم کـه     بـه . تر از خانقاه نیست اي در جهان مناسب نگهداري عفیفه مخدره مظلومه هیچ نقطه
خانقاه مقدس خود اکراه دارد و ایـن واجـب شـرعی بـر عهـدة شـما        حضرت شیخ از پذیرفتن زن در

رحـم آورد   خالیق است که بعد از نماز شب از درگاه احدیت با خلوص نیت بخواهید که دل شیخ را به
کنیزي قبول کند، وگرنه آرامش و امنیت شهر بـر سـر تصـرف او     و این ضعیفۀ عفیفۀ پاشکسته را به

  .د افتادنجان یکدیگر خواه بهم خواهد خورد و خالیق به
پیرامـون خانقـاه    خبر را از کار و زندگی باز داشتیم و به جا بی دل از همه ما بودیم که مردم ساده

آنان را چنان سـرخوش   "دوغ وحدت"و به کمک  "هو، هو، یاهو یا من الهو االهو"کشاندیم و با ذکر 
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مکلفمـان کردنـد کـه علیامخـدره را تحویـل      خود کردیم که یکصدا ما را وکیـل خـود خواندنـد و     و بی
  .حرمسراي شیخنا دهیم

تنگ آوردیم و وادارش کردیم که شخصـاً از نگهـداري زن اظهـار     ما بودیم که تاجر بیچاره را به
  .خانقاه سپارد عجز کند و او را به

جـان آمـده و از ایـن عشـق پیـري کـه سـر         شیخ صنعان در حالی که از بازارگرمی حریفـان بـه  
کـرد، در پاسـخ    جانش انداخته بود احساس انفعال مـی  وائی زده و جماعت پرروي قلندران را بهرس به

داري حرمسـرا کـرد،    داد، یکـی را مـامور پـرده    اي می زد و وعده هریک از مدعیان خدمت لبخندي می
ک هریـ  بـه ... خانه منصوب فرمود، سومی را ناظر آشپزخانۀ حرمسرا کرد،  نگهبانی حجله دیگري را به

  .حظ بصري قناعت کنند نحوي با علیامخدره در تماس باشند و به خدمتی رجوع کرد تا به
  

سپس مرحوم سید، توصیف دلنشینی داشت از مجلس عقدکنان، مجلسی که بدون حضور احدي از 
اختیـار او   کسان و بستگان دختر تشکیل شده بود و هریک از قلندران خود را خویشاوند و وکیل صاحب

نیابت  آنکه به سراپاي در حجاب پوشیدة زن اعتنائی داشته باشند، از زبان او و به کردند و بی معرفی می
بـود، در پاسـخ آخونـدي کـه صـیغۀ عقـد را        "بعله بران"گفتند و دقیقه آخر هم که لحظۀ  از او سخن می

ی از دهـان  آنکـه کالمـ   بی –نشینان مجلس  گفتند که صوفیان و حاشیه "بله"کرد چنان همصدا  جاري می
آنگاه سید نـازنین مـا، بـه شـرح شـب       .کشیدند و غش و ریسه رفتند "هو، هو"بانک  –زن شنیده باشند 

  :از زبان خودش بشنوید. پرداخت زفاف می
  

جماعت صوفیان و قلندران، هوهوزنان و مبارکباد گویان شـیخ صـنعان را تـا آسـتانۀ حرمسـرا      
مسرا گذشت و جماعت مریدان را پشـت سـر گذاشـت،    شیخ به محض آنکه از دهلیز حر. بدرقه کردند

طـرف حجلـۀ    هاي شتابان بـه  وقار همیشگی  و رفتار آرام و پرطمأنینۀ خود را فراموش کرد و با قدم
  .دویدن کرد زفاف شروع به

. یکدیگر نگـاهی کردنـد   آلود شیخ را دیدند، حیرت زده به هاي در رفتار شتاب قلندران که از روزنه
. "پس ما اشتباه کرده بودیم، نیروي جوانی شیخ فتوري نیافتـه اسـت  ": زیر لب غرید کهخلیفۀ خانقاه 

هامـان پنبـه    در این صورت چیزي دستگیر ما نخواهد شد، همۀ رشته": زده نالید که قلندر دیگر حیرت
نگران نباشـید، علیامخـدره کـه دختـر نیسـت، مـدتی       ":  دلداري دوستان شتافت که سومی به. "گشت

. "مسیو بوده است، بگذار یک شب هم در بغل پیرمـرد باشـد، بـاالخره مـال خودمـان اسـت      همبستر 
دانـم   رود بعید می طرف حجله می با این شتابی که پیرمرد به": چهارمی حرف رفیقش را تائید کرد که

  ."شبه حسابش ساخته است فردا بتواند با پاي خودش بیرون آید، یک
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شماره افتادة خود را تنظـیم کنـد،    اي ایستاد تا نفس به ظهشیخ صنعان، پشت در حجله رسید، لح
آنگاه با وقاري شـیخانه در نیمـه بـاز حجلـه را     . سپس با چند سرفه پیاپی ورود خود را اعالم داشت

پرده را کنار زد، در پرتـو شـعلۀ لـرزان شـمعی کـه در گوشـۀ اتـاق        . سراچه گذاشت گشود و قدم به
اش روي تخـت لمیـده    زن، با زیبائی خیـره کننـده  . عروس افتادجمال  سوخت، چشمان مشتاقش به می

لخت و مرمرین را ستون سر کرده و خرمن مواج گیسوان طالئی را پشت سر ریخته  بود، بازوي نیمه
  .انگیزش رها کرده اي از این آبشار دلربا را روي سینۀ عریان و هوس و حلقه
  

از مقوالت ضالۀ هنري آشـنائی داشـت، و نـه در     اي گونه خدا بیامرزد آسید مصطفاي ما، نه با هیچ
اما چنـان توصـیفی از    –طول عمر دراز و پر برکت خویش قدم از محدوده سیرجان بیرون گذاشته بود 

 سـالها . پرداخت، که گویی حاصل عمري بصیرت متکی بـر تجربـه اسـت    عروس بناز آرمیدة داستان می
هاي موزة لـوور   فرنگستان افتاد و از تاالر نقاشی ص بهگذار مخل –بعد که در ردیف دیگر گناهان جوانی 

اختیـار بـه یـاد منبـر و مجلـس مرحـوم سـید         دیدن کردم، در برابر تابلوئی از شاهکارهاي داوینچی، بی
گوئی سید صاحب کرامت ما با دید مسبب سوراخ کن خویش در موزة لوور سیاحتی کرده است  .افتادم

  .فی از این تابلو نقاشی بوده استوصیو آنچه بر فراز منبر گفته است ت
مـنش مجلـس    هـاي ولگـرد و جوانهـاي لـوطی     رسید، بچه اینجاي داستان می باري، وقتی که سید به

م و با صـداهاي عجیـب و غریـب خـود نظـ      زاري سوت میزدند، هلهله میکردند شیوة سینماروهاي الله به
خواندنـد و بـر    گرفتنـد و زیـر لـب دعـا مـی      پیرزنها روي خود را تنگتر مـی . شکستند مجلس را درهم می
دادنـد کـه در    سـید هشـدار مـی    اي بـه  مردان مجلس با صـلوات نطلبیـده   عاقله. فرستادند شیطان لعنت می

کـرد و دامـن    سنج هم این هشدار را درك می سید نکته. ها مبالغه نکند و جلوتر نرود ها و تشریح توصیف
  :پرداخت میاصل داستان  چید و به توصیف را فراهم می

  
اعتنا دید، سـرفۀ دیگـري    شیخ صنعان قدمی جلوتر رفت و چون عروس را همچنان نازآلود و بی

امـا  . سر داد که شاید زن حیا کند و پیش پاي شیخ بلند شود و مطـابق معمـول دسـت آقـا را ببوسـد     
  .افکندطرف شیخ  خود داد و نه حتی نگاهی به علیامخدره نه پایش را جمع کرد و نه حرکتی به

خانه پراکند، امـا زن گـوئی در حالـت     شیخ قدم دوم را برداشت و سرفۀ دوم را در فضاي حجله
نزدیکـی تخـت رسـید و     شیخ با سومین قـدم بـه  . ورود شیخ نداشت خلسه فرو رفته بود و توجهی به

براي نخستین بار غرور شیخانۀ خود را زیـر پـاي نیـاز غریـزي افکنـد و درهـم شکسـت و بـا لحـن          
  .اي از اتاق دوخته بود زاویه اعتنا نگاهش را به اما زن همچنان سرد و بی. آمیزي سالم داد یاقاشت

لـرزان  . شیخ لرزشی در زانوان خود احساس کرد، صداي ضربان قلب سودازدة خـود را شـنید  
ا لرزان پیشتر آمد و کنار تخت زن زانو زد و گوشۀ توري زیبائی که نیمۀ اندام زن را پوشانده بود بـ 
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شـیخ کـه توقـع    . حرکت مانـد  زن همچنان مجسمۀ سرد و زیبائی بی. انگشتان مرتعش خود لمس کرد
  :طرف صورت زن برد و در گوش او زمزمه کرد رش را بهساعتنائی نداشت،  همه خواري و بی این

با کف پاي خـود پنـان بـر سـینۀ شـیخ کوفـت کـه        . حرکت آمد ناگهان مجسمۀ زیبا به. "!عزیزم"
درگـاه اتـاق خـورد و     گوشۀ اتاق پرتاب شد و تاج درویشی از سرش افتاد و پیشانیش بـه  پیرمرد به

  .شکست و خون جاري شد
آلـود خـود را پـاك کـرد، از      پیرمرد توهین ناشنیده، خواري ناکشیده، با گوشۀ قبا پیشانی خـون 

یخی از رفتارش همۀ شکوه ش. اي بیشتر در برابر تخت زن زانو زد بار با فاصله زمین برخاست و این
با تضرعی عاشقانه و چشمی گریـان از معشـوقۀ سـنگدل و    . و غرور کبریائی از وجناتش پریده بود

  .ادب تقاضاي ترحم کرد بی
شیخ با سر زانو به گوشۀ دیگر اتاق خزید تا در معرض . عالمت نفرت روي خود را گرداند زن به

آلود سنگدالنه و نیاز عاشقانه چند بار تکرار  خشم این ناز. رحم آرد نگاه او قرار گیرد شاید دلش را به
  :عتاب گشود که هاي شیخ بسر آمده بود لب به اش از التماس شد، و سرانجام زن زیبا که حوصله

 خواهی؟ از جان من چه می! پیرمرد -

 :و شیخ با لحنی که دیگر فروغی از وقار خانقاهی در خود نداشت در جوابش نالید که

 ...نستی براي نجات تو چه رنجها کشیدم و چه جانفشانیها کردم با مندا اگر می! عزیزم -

 :زن کالمش را برید که

براي نجات من؟ مگر من زندانی بودم که نجاتم دهی؟ مگر گرفتار بـودم کـه بـرایم فـداکاري      -
 کنی؟

تر  بجانباي حق  تر و قیافه شیخ که از این سئوال پرخاش آمیز زن یکه خورده بود، با لحنی مالیم
  :جواب داد

آري عزیزم، همۀ صوفیان خانقاه و همۀ مردم شهر میدانند که مسیوي کافر خدانشناس، تـو   -
 ...عقد خویش درآورده بود و عنف و جبر به  زاده را به دختر عفیفۀ مسلمان

 زاده کیست؟ ات پریده است، دختر عفیفۀ مسلمۀ مسلمان گوئی پیرمرد، مگر عقل از کله چه می -

 !یز دلمتو، عز -

 ام؟ زاده کی همچو حرفی زده است؟ کی ادعا کرده است که من مسلمان و مسلمان -

 .ندران خانقاه، همۀ صوفیان خانقاههمۀ قل -

زاده  اینکه مسـلمان و مسـلمان   شناسم، تا چه رسد به من اصال دین و مذهبی نمی! غلط کردند -
کافر خدانشناسی شده بودم، قول تو  باشم، وانگهی گرفتم که مسلمان بودم و گرفتار دست به
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کـاره   کار تو داشت؟ اصال تو و قلنـدران خانقاهـت در ایـن میانـه چـه      زندگی من چه ربطی به
 بودید؟

خشونت گرائید و غیرت مذهبی در تار و پـود وجـودش پنجـه افکنـد،      باره به لحن مالیم شیخ یک
 :اجراي وظیفۀ شرعی شور عاشقی را از خاطرش برد و نهیب زد

گوئی؟ این وظیفۀ طریقتی و شریعتی من اسـت کـه قطـب مسـلم زمـانم و خلیفـۀ        یچه م! زن -
توانستم زنده باشم و بر تخته پوست شیخی  چگونه می. رقیب خاتم پیغمبران باستحقاق و بی

اسیري برده باشد و براي نجات  اي را کافري به و رهبري نشسته باشم و ببینم که زن مسلمه
اهللا علیـه   اي کـه خواجـه عـالم صـل     ا نجات ندهم؟ مگر نشـنیده او خلق را نشورانم و جانش ر

 ."... من اصبح ولم ینهتم بامور مسلمین لیس"وسلم فرمود 

خـود آمـد و در    اي دست و پاي خود را گم کرده بود بـه  زن که از نهیب شیخ جا خورده و لحظه
خویش متوسل گشت و بـا  حربۀ خدا داده  جنگش آمده بود به برابر مردي که با محفوظات خانقاهی به

  :انگیز خطابۀ شیخ را برید که اي وسوسه ایی ایمان سوز و غمزه عشوه
مثـل اینکـه فرمودیـد    . فهمـم  زور مـی  به محض خدا عربی بلغور مکن که من فارسی را هم به -

 ؟دانید، درست است؟ درست شنیدم نجات مرا وظیفۀ دینی خود می

 .البته، جاي اندك شائبۀ شک و ریبی نیست -

 اید؟ بله؟ س مرا براي خدا نجات دادهپ -

 .اي از شوائب اغراض نفسانیه و شهوات شیطانیه ادنی شائبه مسلم است، بی -

نـافم نبنـد و زبـان خانقـاهی را بگـذار بـراي صـوفیان و قلنـدران          به "نیه"محض خدا اینقدر  -
اي،  اشتهاي و از این اقدام قصد ثواب آخرتی د خوب، اگر مرا محض خدا نجات داده. خانقاهت

چـرا ایـن    ؟کنم؟ چرا مرا تحویل خویشان و کسانم ندادي کار می ده اینجا چهنپس بگو ببینم ب
از اینهـا بـاالتر چـرا     اي؟ ام کردهچند روزه با هزار دوز و کلک خواب و آسایش را بر من حر

 اي از زبان من شنیده باشی؟"بله"آنکه  اي بی خانه کشانده حجله مرا به

 :ناله استرحام بدل گشت که اش به پته افتاد و لحن غرورآمیز و طلبکارانه هتت  زبان شیخ به

اگر سایۀ من بـر سـرت   . اند عزیز دلم، شهر پر از کفار است، همه در کمین ربودن تو نشسته -
خدا شـاهد اسـت کـه مـن جـز نگهـداري و       . روزگارت خواهند آورد داند چه به نباشد خدا می

 .نجات تو قصدي و غرضی ندارم

اي و بـا همـۀ وجـودت     صاف و پوست کنده بگو عاشقم شده. یخ نازنین دست از ریا بردارش -
 .خواهی مرا می
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اش دویـدن   عرق سردي بر پیشانی شیخ نشست و از البالي شـیارهاي افقـی و عمـودي ناصـیه    
  .گرفت و در انبوه محاسنش گم شد

از صداقت و صفا اعتراف کرد تخت نزدیک شد و در برابر زن زانو زد و با آهنگی لبریز  قدمی به
  :که

تـو از جـان خـودم همـی      خـواهم و در راه رسـیدن بـه    ام، ترا با همۀ وجودم می عاشقت شده -
 !مضایقه ندارم

اگـر  . وصـالم شـرایطی دارد    بـه  نخـواهم، امـا رسـید    من جان ترا نمی. جانت بسالمت باشد -
اي کافیسـت، منتهـا حـق     دهخواهی اسماً زن تو باشم و رسماً آزاد، همین مقدماتی که چیـ  می

خواهی و میل داري در  اما اگر مرا می. اندام من بزنی اتاق من بگذاري و دست به نداري قدم به
اي نداري جـز   هاي گذشته و حسرتهاي جوانی را فراموش کنی چاره رمم رنجنآغوش گرم و 

 ...اینکه

 .سر چه قابل که نثار قدم دوست شود! جانم بالیت به! بگو -

. اولش یادت باشد که من دیـن و ایمـان درسـتی نـدارم    . مت، تعارف را بگذار کنارسرت سال -
رخم  بنابراین حق نداري مقام شیخی و رهبریت را به. بند هیچ ملت و مذهبی نیستم اصال پاي

. و قلندران تبـرزین بـر دوش خانقاهـت    "زن هوهو"شیخ و رهبر باش براي صوفیان . بکشی
 .هیچ ادعائی و غروري صورت یک آدمیزاد معمولی باشی بی به آیی باید وقتی که نزد من می

. سالهاي گذشته سینماوار از پیش چشـم خیـالش رژه رفتنـد   . درد آمد دل شیخ از این پیشنهاد به
یـادش   شبی و نمازهاي سحرگاهی به هی و خدمت پیران و آداب درویشی و ذکرهاي نیمجوان هاي رنج
جلب عنایت شیخ پیشـین  . آسانی بدست نیاورده است یخی را بهت شسخاطر آورد که تخته پو به. آمد

نیـت کـرد کـه برخیـزد و     . هائی همراه بوده است و غلبه بر حریفان و کنارزدن رقیبان با چه دشواري
پاي تقوي برفرق این عشق رسوا نهد و مقامـات زهـد صدسـاله را فـداي عشـق و هـوس نکنـد، امـا،         

وسوسـۀ زیبـائی زن دامـن    . توانـد  دریافـت کـه نمـی   . کرد سنگینی نامعهودي در وجود خود احساس
سرانجام تسلیم هوس شـد و در برابـر چشـمان    . گذاشت جانش را گرفته بود و براحتی از دست نمی

  .میل دل او رفتار کند به کهکش زن، تعهد کرد  و ایمان نافذ
  :افزود کهزن فتان که نخستین حملۀ خود را با پیروزي نامنتظري همراه دید بر جسارت   

 ام و نـه در  نه در خانۀ پـدرم سـختی کشـیده   ... از اینها گذشته من زنی هستم نازپرورد تنعم -
اش جـاي مـن    خـورده  هـاي مختصـر و توسـري    فضاي محقر خانقاه، با حجـره . خانۀ شوهر

 ...نیست
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زن سکوت کرد و شیخ که با همۀ وجودش محو . در این اثنا هیاهوئی از فضاي خانقاه شنیده شد
خود آمد و با حرکتی چابکانه از جـا جسـت و    اشاي جمال و مستمع سراپا دقت سخنان زن بود، بهتم
شـد و در   صداي داد و فریاد هر لحظـه بیشـتر مـی   . طرف در اتاق رفت تا از علت هیاهو جویا شود به

له برده حج چه حقی او را به به": نشینان زفاف خورد که گوش حجله اي به هاي بریده انبوه صداها جمله
نمیگـذاریم، خـاك خانقـاه را    . پیرمرد صدسـاله خجالـت نمیکشـد   ... مگر اینجا شهر هرت است... است
هریـک از ایـن عبـارات     نو در میـا  "... شـکنیم  هایتـان را بـر فرقتـان مـی     کشـکول . کشیم توبره می به

بسته بودند و رسید که ظاهراً راه را بر مهاجمان  گوش می میز همهمۀ صوفیان بهشعارگونۀ جسارت آ
  .فریادهاي مدعیان غلبه کنند خواستند به می "هوهو، یاهو یا من الهو االهو"یکصدا با نغمۀ 

در را گشـود و خواسـت در را    "بنـد  شب"کناري زد، قفل پرده را به. شیخ به در حجله نزدیک شد
هایش دویدن  در شقیقهخون غیرت . یاد اندام نیمه عریان زن افتاد حیاط خانقاه رود که به باز کند و به

طـرف تخـت    ین تخت افتاده بود برداشت و با احتیـاط بـه  یشمدي را که پا. طرف زن برگشت به. گرفت
کنـاري پـرت کـرد و     اما زن با یک حرکـت دسـت شـمد را بـه    . رفت که اندام مخدرة عفیفه را بپوشاند

  :پرخاش کنان نهیب زد که
مـن اهـل حجـاب و    . ییبیـا  مـن ي و نـزد  مگر قرار نشد غرور و غیرتت را بیـرون در بگـذار   -

 .خواهم آزاد زندگی کنم ام و می دنیا آمده من آزاده به. روسري و توسري نیستم

هـاي   خانه رسـیده و بـا مشـت    حجله جماعت به. در این فاصله بانگ هیاهوي مهاجمان بیشتر شد
گشـوده گشـت و در    در. طرف در اتاق دوید شیخ سراسیمه و غضب آلود به. کوبیدند پیاپی بر در می

گالویـز   دو سه نفر دیگر هـم در حیـاط خانقـاه بـا صـوفیان     . آستانۀ آن جوان بلند باالیی نمودار شد
  :بودند

بـا یـک نهیـب    . طرف جوان متجاوز حمله کرد شیخ با خشم پلنگی که شکارش را ربوده باشند به
اي بـیش   شد، امـا لحظـه  انگیزي بر فضاي خانقاه مستولی  سکوت رعب. امواج هیاهو را درهم شکست

  :جوان متجاوز رویاروي شیخ قرار گرفت. نپائید
 .اي حجله گاه برده اي و به حکم چه قانونی دختر ما را ربوده به -

  :پیرمردي از مهاجمان فریاد زد
 خواهد؟ ایهاالناس، از این شیخ بپرسید از جان دختر ما چه می -

نگریستند، گروهی از  صحنۀ کشمکش را میزده  تماشا آمده بودند، بعضی حیرت مردم شهر که به
اهانتی که بر شیخ رفته بـود اشـک انـدوه بـر مژگـان داشـتند، معـدودي هـم بـا مهاجمـان همـدردي            
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شد و اندك  هایی که در آغاز بسختی شنیده می شجاعت و جسارت آنان بلکه با زمزمه کردند، نه به می
  :گوش شیخ خورد که بهگرفت، و از همین جماعت تماشاچی عبارتی  اندك اوج می

خبـر نتیجـۀ خـوبی نـداده      جا بی هاي ما مردم از همه ظاهرا جوش و خروش شیخ و فداکاري -
اش بسـپاریم   خـانواده  بـه  گناه را از آغوش کـافري نجـات دهـیم و    است بجاي آنکه دختر بی

 .ایم ندران شهوت پرست خانقاهی سپردهچنگ قل به

ماند، بر جسـارت مـدعیان و تردیـد    بمل کند و خاموش اگر بیش از این تح.  شیخ هوا را پس دید
گاه هجوم برنـد و طعمـۀ نـاب     طرف حجله صوفیان و انکار شهریان افزوده خواهد گشت و چه بسا به

بـا یـک   . اش را گرفـت  زده آلود غضب چشمان حیـرت  پردة خون. ناچشیده را از چنگ هوسش بربایند
عملـۀ  . ان تبـرزین بـر دوش دورادورش را گرفتنـد   قلندر. سکوي وسط خانقاه رساند جهش خود را به

صداي . گردن افکنده بیرون کشیدند و با همۀ نیرو در آنها دمیدند ها را از توبره بر"شاخ نفیر"سماع 
اي مناسب، شبکاله درویشی را از سر برداشـت   طبل و نفیر فضاي خانقاه را فرا گرفت شیخ در لحظه

صـوفیان و قلنـدران را    "هوهـو، یـاهو  "ریخت، با یـک فریـاد   و انبوه گیسوان سفید خود را بر دوش 
آنکه در جمـع مریـدان شـیخ باشـند همصـداي صـوفیان        زده شهر هم بی مردم حیرت. بخروش آورد

گیسوان بـردوش رهـا   . پرداختند و بانگ اعتراض مهاجمان در همهمۀ ذکر جلی گم شد " یاهو"ذکر  به
جـوش و   اش دل جماعـت را بـه   اشـک بـر محاسـن غلطیـده    شده و قیافۀ ملکوتی شیخ و از همه باالتر 

چون و چرا پرداخته و با مهاجمـان همصـدا    ا پیش در کار شیخ به هیجان آورد و منکرانی که تا لحظه
  .بودند، یکباره خود را فدائی شیخ یافتند

ن هنگام با اشارت دست شیخ، سکوتی صحنۀ خانقـاه را فـرا گرفـت و در پـی آن شـیخ بـا       در ای
  :رسائی جمعیت را مخاطب قرار داد کهصداي 
اي مـردان غیـور و نـاموس پرسـتی کـه مخـدرة عفیفـۀ        ! اي یاران طریت و هواداران حقیقت -

اي را از چنـگ کـافر ملعـون خدانشـناس نجـات دادیـد، چـرا انتقـام نـاموس           مسلمۀ محترمه
خـود را   گیرید، مگـر اینـان نبودنـد ك دختـر     بربادرفتۀ این زن را از خویشان و کسانش نمی
حساب این کفار خارج از اسالم رسـیده بودیـد،    تسلیم مسیوي کافر کردند، اگر همان روز به

امروز جرات نداشتند حریم مقدس خانقاه را درهم بشکنند و بسراغ زن بیایند که او را ببرنـد  
اي قلندران وارسـته، اي صـوفیان صـافی عقیـده، اي همشـهریان      . و تسلیم کافري دیگر کنند

 ...پرستی شما کجا رفته است، بکشید این کفار حربی را ند، ناموسغیرتم
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. گرفت رسید بغض گلویش را می اینجاي داستان که می به. خدا رحمت کند مرحوم آسید مصطفی را
لرزید، و ضمن شرح مفصلی که از حملـۀ   اشک از چشمانش سرازیر میشد، صدایش از هجوم غضب می

. پاشـید  داد، نگاه تحقیرآمیز خود را بر چهرة مستمعان مـی  مدعیان و مهاجمان میطرف  خبر به خالیق بی
در نگـاه  . خواهد انتقام خون بناحق ریختۀ اقوام و خویشـان زن را از حاضـران مجلـس بگیـرد     گوئی می

  .آلودش جهانی مالمت موج میزد اشک
از قلنـدران کـه   . کـرد  مـی اي حرکات و حمله قلندران و صـوفیان را تفسـیر و توجیـه     با لحن غمزده

همه انزجـار  . اي نداشت نفرت و گالیه ترض زن حمله برده بودند ظاهراًعدانسته و سنجیده بر خویشان م
خـون   ویش و اشارات پیر دسـت خـود را بـه   خحکم ایمان  و نفرینش متوجه صوفیان باصفائی بود که به

اي از خـون   قصد کسب ثواب اخـروي جرعـه   شکرانۀ این پیروزي و به گناهان آلوده بودند و هر یک به بی
  .مدعیان نوشیده بودند
  :خواند که زونی میحچند بیتی از مرحوم بهار را با دو دانگ م سید در اینجا مرحوم

  

  داد از دست عوام  از عوام است هر آن بد که رود بر اسالم          
 داد از دست عوام  کار اسالم ز غوغاي عوام است تمام           

  

زد و  واقعـۀ دلگـداز کـربال مـی     کرد و گریـزي بـه   نگاه مطابق معمول از بزنگاه داستان استفاده میآ
بن علی، فرزند فاطمۀ زهرا و جگرگوشۀ محمد مصـطفی   کرد که حسین ح قاضی اشارتی مییفتواي شر به
نـادان و  قـتلش داد و قـتلش را بـر مسـلمانان واجـب شـمرد و مـردم         معرفی کرد و فتوا به "خارجی"را 
  .کردند خبر از روح شریعت مصطفوي ساز و برگ جنگ برگرفتند و کردند آنچه که نباید می بی

مدرسـه نرفتـه و کتـابی     سوادي نداشـت و بـه   –چنانکه پیش از این هم اشاره رفت  –مرحوم سید 
فرنـگ  شیوة علمـاي   با این وصف مسلم است که از مباحث روانشناسی و تحلیل نفسانی به. نخوانده بود

ی نداشـت کـه نـامی    عـ تنها از نظرات پاولف روسی و برگن انگلیسی و فروید اتریشی اطال خبر بود، نه بی
فیض مشاهدة مستقیم و تحلیل  به التحصیل مدرسۀ تجربی اجتماع بود و هم از آنان نشنیده بود، اما فارغ

نکـاوي رسـید بـود کـه     چنان تسلطی در شـرح عـوالم نفسـانی و مراتـب روا     به ،مشهود است که نفسانی
و من این مایۀ فضل سـید را از زبـان معلـم موسـیقی      ،افکند حیرت می شنوندگان آشنا بدین مباحث را به

هـائی از روانشناسـی را در    هاي علوم تربیتـی بـود و دوره   مان شنیده بودم که خود از لیسانسیه مدرسه
سـیرجانش افکنـده و    الت تفتیش عقاید بههاي فرهنگی و مشک دانشگاه تهران خوانده بود و تناسب برنامه

  .اش رهنمون گشته بود کالس موسیقی به
 بـا دوران رسـیده روانشناسـی خوانـدم،     دانشگاه آمدم و چنـد فصـلی از علـم تـازه بـه      که به بعدها

. واقعیت تعریف معلممان بردم، و یکی از آن موارد، همین جاي داسـتان بـود   یادآوري مجالس سید پی به
شیخ انتقام خود را از کسان زن گرفته و فرمان قتلشان را صادر کرده و خالیق را به کشتار  اي که لحظه

  .خانه برگشته است حجله واداشته و خود پیروزمندانه در میان امواج هلهله مردم و هوهوي صوفیان به
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نـان  روحی شیخ میکـرد و چ  ضدر اینجا مرحوم سید، چنان تحلیل عالمانه و دقیقی از حاالت متناق
هـاي شـیطانی و    ، شوق عاشقانه، نفـرت درونـی، وسوسـه   هتجسمی از غرور پیروزي، مالمت نفس لوام

  .نمود که بازگفتنش از عهدة قلم شکستۀ من ساخته نیست سرزنش ایمانی شیخ می
سید نازنین، شیخ صنعان را سرمست جام غرور و هوس، اما نگران از ارتکاب گناه و عذاب الهـی،  

زده، بیـزار از   نشـاند، مبهـوت و حیـرت    برد و گرفتار کشمکش درونی به گوشۀ اتاق مـی  یخانه م حجله به
  .وجود زن اعتنا به اعمال خویش و بی

بـرد   آورد و بر فراز تختخواب زن می خانۀ دربسته می داخل حجله سپس شیطان را کشان کشان به
لونـدي و دلربـائی وادارد و    را بـه  وس انگیـز هـ داد، تـا زن   و سرانجام در قالب پیکر نازنین او جایش می

هـاي انـدام دلفریـب     حال آورد و متوجۀ زیبائی روزگار در پشیمانی فرورفته را به شیخ گنه کردة پریشان
  .رقاب رسوائی بکشاندشغ جنبش آرد و به خود کند، به

  :از زبان سید بشنوید
  

یـد و زانـوي غـم در بغـل     اي خز گوشـه  درهم شـیخ در  پیشانیزن لوند و زیبا، از قیافۀ گرفته و 
با خمیازة نـازآلودي شـیخ را متوجـۀ حضـور     . سکوت و آرامش را جایز ندید. آزرده گشت گرفته دل

اي کـه نگـاه غـم گرفتـه شـیخ بطـرف تختخـواب افتـاد لوندانـه غلطـی زد و            خود کرد و مقارن لحظه
اساس توبه که "ین جلوه با ا. انگیز خود را در معرض تماشاي او قرار داد لخت و هوس هاي نیمه سینه

درهم شکست، و همۀ آثار پشیمانی و مالل از چهـرة پرچـروك شـیخ     "نمود میدر محکمی چو سنگ 
  .طرف زن رفت محو گشت و سرزندگی و نشاط ساعتی پیش را از سر گرفت و به

  :استقبال نگاه هوس آمیز شیخ فرستاد، پرسید گر زیبا،  در حالی که لبخند طنزآلودي به عشوه
  حیاط خانقاه چه خبر بود؟ در -

  :اي گفت آمیز طلبکارانه پیرمرد با لحن گالیه
خانقـاه ریختـه بودنـد و     مشتی اراذل و اوباش شـهر بـه  . کشم کشم از دست تو می هرچه می -

خواستند ترا از جـائی بـدین امنـی و راحتـی      دروغ خود را از کسان تو معرفی کردند و می به
 .کنند "مسیو"تر از  کافري خدا نشناسبربایند و بار دیگر گرفتار 

  :خندة بلندي مبدل کرد و پرسید زن تبسم استهزا آمیزش را به
 ردید؟کخب، جناب شیخ با این مدعیان چه  -

قانون خدا و فرمان خانقاه را در . اند گویند، مشتی کافر بی دین هیچ، یقین داشتم که دروغ می -
زدن  نان را صادر کردم و خالیق در یک چشم بهمو ارتداد آ الحادبارة آنان اجرا کردم، حکم 

 .یقیناً ثوابش از هر جهادي بیشتر است. این وظیفه طریقتی من بود. حساب همه را رسیدند
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س و حـ اهللا شـدید و خـون ن   سـبیل  پس حضرت شیخ هم با یک فرمان از مجاهـدین فـی  ! عجب -
 نجس چند کافر مرتد را بر زمین ریختید؟

اگر میسـر شـود حاضـرم شخصـا روزي هفتـاد نفـر، بلکـه        . است آري، قانون خانقاه چنین -
 .هفتصد نفرشان را در راه رضاي خدا بدست خودم گردن بزنم

 در راه رضاي خدا؟ یقین دارید که فرمان شما مطابق احکام خدائی بوده است؟ -

. القتـل  هرکس در صحت فرمان من تردید کنـد، کـافر اسـت و واجـب    . البته، جاي تردید نیست -
اراذل و اوبـاش کـه از فـوت و فـن     . فهمم که شیخ خانقـاه و قطـب زمـانم    دا را من میحکم خ

 .طریقت و احکام خانقاهی خبر ندارند

شـدند، اراذل و اوبـاش    کشـته فرمـان مبارکتـان    راستی جناب شیخ یقین داشتید اینان که بـه  -
 .بودند نه خویش و کسان من

 .جاي کمترین تردیدي در این مورد نیست -

من از روزن در حیاط خانقاه را تماشا کردم، دو سه نفر از مهاجمـان را شـناختم،   اما شیخا  -
 .یکی دائی من بود و دوتاشان هم پسرعموهایم بودند

 شک مبدل کنی؟ خواهی یقین را به خدا داللت خیرت کند، چرا می! دست بردار زن -

 .هرسه نفر را شناختم. شیخ، آنچه گفتم عین واقعیت بود -

  :لرزه افتاده بود، صدایش را بلند کرد که از حیرت و وحشت بهشیخ درحالی که 
ها و دائی تو بودند، چرا از جایت تکان نخوردي،  اگر این سه نفر را شناختی و واقعاً عموزاده -

اي و آه  اعتنائی روي تختخواب افتاده این خونسردي و بی یاریشان نیامدي، چرا حاال به چرا به
 !البته دروغ میگویی کنی، محال است، و شیون نمی

اي، من بـا زنـان دیگـر فـرق دارم، اصـالً از       گویم، مثل اینکه هنوز مرا نشناخته نه، دروغ نمی -
تـو   مگر قبال بـه . هاي دیگر تفاوت دارم راستش را بخواهی با همۀ آدمیزاده. نیستم آنانجنس 

ن، بشـنو چـه   خوب گوشهایت را بـاز کـ  . نگفتم که دل بستۀ هیچ دین و مذهب و آیینی نیستم
پایبنـد   نـه گویم، من نه اهل دین ودیانت و این حرفها هستم، نه اهل عاطفه و احساسات و  می

پسر عموهایم کشـته شـدند،   . دائیم کشته شد بشود. صفا و وفا و پرت و پالهایی از این قبیل
عمر آدمیزاد کوتاهتر از آن است که بخاطر مرگ ایـن  . درك، سر موئی غمگینم نکرده است به

 .و آن با آه و افغان بگذرد

 تو از مرگ خویشان و عزیزانت ناراحت نیستی؟! گویی زن چه می -
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اصـال مـن   . مکن، اینها خویشـان مـن بودنـد، امـا عزیـزانم نیسـتند       تعیین اوال میان دعوا نرخ -
 .کنم عزیزي ندارم، از مرگشان هم سر سوزنی ناراحتی احساس نمی

 از من چطور؟ از من که فرمان به کشتن آنها دادم نفرت نداري؟ -

، خاطرت جمع باشد -  .ابداً

 .عجب موجود سنگدل بیرحمی هستی -

آید نه  نه بدم می از تو هم فعالً. ، اما کذاب و ریاکار نیستممرحم باش سنگدل و بی ممکن است -
اگر چنانکه دلم میخواهد و شایستۀ شان و زیبائیم باشد، از من نگهداري کنی ممکـن  . خوشم

اما یادت باشد من نـه اهـل دل   . سر جوانت کنم است چند روزي در آغوشت بگذرانم و پیرانه
و نه از آن زنانی هستم که عمري را با یک شوهر بسر برند و با چـادر   بستن به کسی هستم

تري پیدا شد با اردنگی عذرت  هر وقت خواستگار مناسب. خانۀ شوهر آیند و با کفن بروند به
 .خزم آغوش او می خواهم و به را می

 .عذاب ابدي الهی گرفتار شوي که شیطان مجسمی به. لعنت خدا بر تو زن -

خیـز شـد و چشـمان     اي شیطانی، روي تختخواب نـیم  جوش و خروش شیخ با قهقهزن در برابر 
  :حیایش را در چشمان پیرمرد دوخت و گفت افسونگر و بی

. عـوض شـدنی هـم نیسـتم    . خواهد روي من بگذار، من همینم که هستم هر اسمی که دلت می -
دنیـا هـم ترسـی    اصالً طبیعت و خلقتم همین است، از عذاب الهی و جهنم و آتشـبازیهاي آن  

وانگهـی مـن کـه    . لطفاً دکان موعظه و تهدید و وعیدت را تخته کن که مشـتري نیسـتم  . ندارم
اي و براي رسیدن به من هزار دوز و کلک  ام، این تو هستی که عاشقم شده سراغ آقا نیامده به

 ...اي سوار کرده

عالمت نفرت بر  فی بهبا خشمی آتشین از جایش برخاست، ت. شیخ منتظر تمام شدن نطق زن نشد
الحول گویان از اتاق بیـرو رفـت و در را بسـختی بهـم کوفـت، بـا عبـارت دشـنام          چهرة زن افکند، و

  :اي که گونه
 .صورتت نگاه کنم لعنت خدا بر من اگر بعد از این به -
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  قسمت سوم
  

حیـاط  شب دامنکشان بر صحن خانقاه سایه افکند بود که شـیخ صـنعان ملتهـب و خشـمگین از     
  .داالنی گذاشت که حد فاصل حرمسرا با محوطۀ خانقاه بود کوچک اندرونی گذشت و قدم به

اي گـرد   در حجره گرداگرد خانقاه، صوفیان شمعها را برافروخته بودند و هر چند نفر در حجـره 
هاي اخیـر، و سرمسـت از جهـادي کـه غـروب همـان روز کـرده و         هم نشسته و سرشار از پیروزي

یـا مـن الهـو    "زدن و ذکـر   "هـو، هـو  "درك اسفل فرستاده بودند، گـرم   ویشان زن را بهمدعیان و خ
  .گرفتن بودند "االهو

. صداي ذکر صوفیان حیاط خانقاه را پر کرده و بـه داالن تاریـک حرمسـرا سـرازیر شـده بـود      
واز طنـین آ . شنیدن این نغمۀ ملکوتی در حکم آب سردي بود که بر جان سراپا لهیب شیخ فرو پاشـند 

انگیـز خاکیـان    اي او را از تعلقـات مـالل   لحظـه . کاسـت وهماهنگ صوفیان خشم و خروش شیخ را فر
فضاي تاریک داالن روي سـکوي نمـداري   در . هایش سست شد قدم. صوامع افالکیان برد رهانید و به

حالت تشنۀ کویرزدة سرگردانی داشـت کـه   . نغمۀ ذکر صوفیان سپرد نشست و همۀ وجود خود را به
. انگیـز یکبـاره از دلـش محـو شـده بـود       هواي زن هوس. سار پرصفائی رسیده باشد چشمه اگهان بهن

اعتنـا   بـی . زانوانش را در بغل گرفت و پیشانی ملتهب خـود را روي دسـتهاي درهـم پیچیـده گذاشـت     
ذکـر جلـی پرداخـت و متعاقـب آن قطـرات       موقعیت و مقام خویش همآواز طنین صداي صوفیان به به

سـابقه   اختیـار و بـی   و این گریـه بـی  . هاي باران بهاري از چشمانش سرازیر شد درشتی دانه اشک به
  .اش را صفائی داد زده لطف شبنم بامداد فضاي سینۀ طوفان به

طرف تاالر بزرگ خانقاه رفت، بدین نیت که صوفیان را گرد  از جا برخاست با گامهائی مصمم به
کنند  نخانقاه بیرو ازاعتراف نماید و فرمان دهد که زن را  آورد و در حضور مریدان به گناهان خود

  .خویشان وکسانش بسپارند و به
روشـن خانقـاه نرسـیده بـود کـه اشـباحی        آستانۀ حیـاط نیمـه   هنوز از داالن تاریک و طوالنی به

 زیر لـب نـام  . یاد ارواح خبیثه و جنود اجنه و شیاطین افتاد زده به شیخ وحشت. گرداگردش را گرفتند
تنها اشباح و اجنه را محـو نکـرد، بلکـه از چهـار طـرف بـه او        نه. خدا را زمزمه کرد، اما اثري نداشت

توانست در تاریکی قیافۀ اجنه را تشخیص بدهد، هیاکـل   چشم سالخوردة شیخ نمی. شدند نزدیکتر می
. اش کننـد  صـره خواهنـد محا  شوند، گوئی می هایی به او نزدیکتر می صورت سایه دید که به آنان را می
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همۀ ذخایر جرات و جسارتش یکباره ته کشید و کوشید با فریاد رسائی صوفیان را از درون حجـره  
  .هوش گشت بی سیاري خود خواند که دستی دهانش را بست و شیخ از غایت تر بیرون کشاند و به

  
را در محضـر پـر    "جن شناسی"خدا غریق رحمت کند آسید مصطفی، که من نخستین درس علمی 

را  "جعفـر جنـی  "پیش از شنیدن مـواعظ مرحـوم سـید، از اجنـۀ نامـدار زمـان تنهـا        . برکت تو آموختم
رنـگ و کـاله بـوقی کاغـذي و نیـزة بلنـد، در میـان انبـوه           شناختم، که هر روز عاشورا با لبـادة زرد  می

شد و با تکان دادن نی باریک و بلنـدي   پیدا می "حاجی رشید"، در مجلس عزاداري مرحوم "زادگان جن"
خواست امام را در مقابل انبوه لشگر سر تا پا مسـلح   هاي متوالی می که در دست داشت و کشیدن شیهه

جمـع   خاصـیت بودنـد کـه در یـک نقطـه      تا آن روز اجنه در نظر مخلـص موجـوداتی بـی   . یزید یاري کند
  .کشیدند می شیههدادند و  جهیدند و نیزه تکان می شدند و مرتب از زمین برمی می

خاصیت دشـمن شـده بـود، حتـی      بو و بی رمز کار، با اجنۀ بی اعتنا به ختۀ من بیپذهن کودکانه و نا
عـش  داد، روي ن آخر شیر دست کم، خدمتی انجام می. نهاد را بر آنان ترجیح می " ریخته پرپشم و "شیر 

کشید و بـا   شعبه را بیرون می غرید، با دهان گشادش تیرهاي سه افتاد، می خون آلودة تیرآگین امام می به
کشـیدند و   ها فقـط جیـغ مـی    اما جن. پاشید هوا می به "عزا کاه"کوبید و  دستهاي درازش توي سرش می

  .داشتند طرف لشگر دشمن بر نمی قدم هم به یک
کار شیر هم ایرادکی داشت و حیران بود که این جناب شیر چرا  به البته ذهن چون و چراگر مخلص

انـد   گذاشـته  کـه کنـار دسـتش    اي تواند مشـتی کـاه از تـوبره    می هایش پنجهاینقدر خر تشریف دارد، اگر 
بـا   شـعبه را  تیرهاي سـه  پس چراکند،  "کاه باران"هوا بپاشد و سر و کله جماعت عزادار را  بردارد و به

اش را  مـرده و دنـدانهاي فروریختـه    ها، دهان صاحب ین مورد بجاي پنجهکشد و در ون نمیایش بیر پنجه
  .اندازد کار می به

  .منبر آسید مصطفی باري یاد خاطرات کودکی را بگذاریم براي وقت دیگر و بپردازیم به
سـم  ا. کرد مرحوم سید چنانکه گفتم، من و دیگر نوجوانان سیرجانی را با مشخصات اجنه آشنا می

. دریغا که گذشت روزگار همـه را از لـوح خـاطرم زدوده اسـت    . بسیاري از آنان را برایمان فاش ساخت
فرق جـن  . کرد تفاوت جن مسلمان و جن کافر را بروشنی بیان می. داد خواص هر جنی را بدقت شرح می

همه مقدمات و شـرح  داد و پس از این گفت، و دعاي دفع هرنوع جنی را یادمان می نر و جن ماده را باز می
کرد که بدانند کـدام دسـته از اجنـه گـرد شـیخ صـنعان را        ها وقتی که خوب خالیق را مشتاق می و بسط

طلبیـد و   تازه صـلواتی مـی   گرفته بودند و دست بر دهانش گذاشتند و پیرمرد را از ترس بیهوش کردند؟
جماعت قلنـدران بودنـد کـه در    . دندبدین مضمون که اشباح آن خانقاه اصالً جن نبو. کرد معما را حل می

حکـم علقـه مریـد و مـرادي،      گـاه بودنـد تـا بـه     انتظار خروج شـیخ از حجلـه   پستوي دهلیز کمین کرده به
  .گاه و دیداري از عروس خانم بکنند  نوبت بازدیدي از حجله خودشان به

بودند که مـاجرا   گروه قلندران وقتی که زمزمه ذکر و هق و هق گریۀ شیخ را شنیده بودند پی برده
  .فکر جلوگیري از طغیان شیخ افتاده بودند هاي خود را نقش بر آب دیده و به از چه قرار است و نقشه
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کرد، بـا   در اینجا مرحوم سید، ابتدا یکایک قلندران صحنه گردان را با نام و نشانی کامل معرفی می
لها در گوشـۀ خانقـاه شـیخ صـنعان     چنان دقت و اعتمادي که گوئی خود از گروه آنان بوده است و سـا 

کنـد و نـه تنگنـاي زمـان و      دریغا که نـه حافظـۀ مـن یـاري مـی     . گفته است "هوحق"بیتوته کرده و ذکر 
خالصه مقوالت سید . ها بپردازم دهد، به بازگفتن آن شرح و تفصیل حوصلۀ کوچک خوانندگان اجازه می

هوش آوردند و چون از نیت شـیخ   ا بردند و بهحجرة خلوتی در حرمسر اینکه، گروهی قلندران شیخ را به
یکی از نیروي ایمان شیخ مدد گرفـت کـه سرپرسـتی زن بیـوه از      .چاره جوئی برخاستند باخبر شدند به

بس فتنـه   –زن کز بر مرد نارضا برخیزد "یاري خواند که  وظایف خانقاه است، دیگري غرور شیخ را به
یادش آورد که از شیخ تقاضـا   ، سومی هلهله خالیق و هوهوي صوفیان را به"و شور از آن سرا برخیزد

ایمانش نسپارد، چهارمی از دلبستگی شیخ  عرضه و بی دست کسان بی داشتند زن را سرپرستی کند و به
اش خوانـده   دیگـر فاتحـه   عظمت خانقاه مردمی گفت که اگر نتواند زنی را جمع و جور و نگهداري کنـد  به

زن دلربـا در حالیکـه فانوسـی    . ترین تیر ترکش را خود قدرت خـانم رهـا کـرد    است، اما آخرین و کاري
چادر و گیسوان رها شده و اندام متناسب در صـحن حرمسـرا ظـاهر شـد و بـه       بدست داشت با سر بی

اي توبه و تقواي شیخ را بار دیگر اي از برابر در نیم گشودة حجره گذشت و با نشان دادن خود، بن بهانه
  .متزلزل کرد

هاي دیدنی و خواندنی را مرحوم سید مصطفی بـدین سـادگی خالصـه     اینهمه مطالب بکر و صحنه
اي کـه در چنـد سـطرش مختصـر کـردم       همین نکته. داد کرد و بدین راحتی تحویل ما شنوندگان نمی نمی

م منت سر شما خوانندگان بگذارم و ادعا کنم که خواه نمی. گرفت دست کم سه جلسه یک ساعته وقت می
کـنم، انگیـزة    روي و ریا عـرض مـی   ها را خالصه کردم، نه، بی صبر شما صحنه قرار و کم خاطر دل بی به

نصـیب مانـدن از لطـف کـالم و      حوصلگی ذاتی خودم است و دیگري بـی  من در تلخیص داستان یکی کم
  .قدرت صحنه آرائی مرحوم سید

مصطفاي خدابیامرز، با آن لحن جاندار و بیان دالویـزش بـار دیگـر شـیخ صـنعان را      باري، آسید 
کشاند و در برابـر   خانۀ زفاف می حجله کرد و در میان بدرقۀ قلندران نقشه کش به بست عشق زن می پاي

گذاشـت و مسـتمعان    حال خـود مـی   نشاند، و آنرا به دو زانوي عجز و التماس می گر به تختخواب زن فتنه
اي  بـرد کـه قلنـدران گـرد آمـده بودنـد و هـر یـک بـراي تصـاحب زن نقشـه            اي مـی  شتاق را به حجرهم

  .کشیدند می
اگـر  . شـیخ صـنعان اسـت    حـال گذریم که قصـدمان بیـان    آمیز قلندران هم می از مذاکرات مشاجره
م دهـ  یاریم آمـد و خواسـتم ایـن داسـتان را در کتـابی منتشـر کـنم، قـول مـی          روزي همت و حوصله به

صـوفیان  . هایی از گفتگوهاي قلندران هم بدان بیفزایم کـه کلـی خوانـدنی و عبـرت گرفتنـی اسـت       صحنه
انـد و اینـک در اوج    هایشان باقی میگذاریم که وظیفـۀ دینـی خـود را انجـام داده     دل را هم در حجره ساده

شـانده و  هـاي متـوالی کـف بـر لبانشـان ن     "هوهـو "کشیدنند و این  "هوهو"روحی گرم  رضایت و سبک
  .خبر گذاشته است گذرد بی دور انداخته و از آنچه در حرمسراي شیخ و انجمن قلندران می سرشان را به
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است، زن بر تخت آرمیده، شیخ در  هاي قبلی زنیم که با همان صحنه خانۀ شیخ می حجله سري به
جـرات و جسـارت   خواهـد و آن بـر    اي قبل می پاي بسترش زانو زده، این عذر تندي و خشونت لحظه

  :افزاید می
 !خوب، جناب شیخ، تو که از من بیزار بودي -

 .ام نفرمائید بیش از این شرمنده. ها گذشت محض خدا، گذشته -

 .کند باید تا آخرش قهر کند صحیح، کسی که قهر می -

 .گویم عرض کردم، آن ساعت عصبانی بودم، متوجه نبودم چه می -

 گوئی؟ خوب حاال چه می -

 .بجانم، تصدقت گردم، خاك پایت شوم اجازه بده پایت را ببوسمدردت : گویم می -

 .طرف اتاق کنم آن اکر باز جلوتر بیائی دوباره با اردنگی پرتت می. از جایت تکان نخور! به! به -

 .پس تکلیفم چیست؟ چه باید بکنم که علیامخدره راضی شوند -

خواهی با تو بسر کنم،  یشده نیست، اگر م جاي من توي این خراب. خوب گوشهایت را بازکن -
این کار اگر همین فردا انجام نشـود،  . باید صبح زود بروي و قصر مسیو را برایم آماده کنی

 .دانی دیگر خودت می

دهـم همـۀ مریـدان و صـوفیان برونـد و قصـر موسـیو را         همین فردا دسـتور مـی  ! به چشم -
البتـه دریـغ   . ر منتقـل کـنم  قص دهم تا فردا حضرت علیه را به گردگیري و آماده کنند، قول می

 .اي چون علیامخدره در زاویۀ خانقاه منزل کند است نازنین نازپرورده

اقـل   عریان زن دوخـت و اجـازه خواسـت کـه ال     بازوان نیمه  انگیزي چشم  به سپس با نگاه ترحم
  .اي بر دست زیبایش بزند بوسه

  :اما زن سنگدل با یک نهیب اورا بر جاي خود نشاند
کشـی   امشبه را همین پایین تخت بخواب، فردا که اسباب. من دست بزنی نداري بهبنشین، حق  -

 .قصر رفتیم، فکري خواهم کرد کردیم و به

شیخ . خواب خوش فرو رفت نما را بر اندام دلرباي خود کشید و به این را گفت و توري نازك بدن
جـرات نزدیـک شـدن بـه او را     صنعان تمام شب بیدار نشست و سراپاي معشوق را تماشا کرد، امـا  

  .نداشت
اکبـر در   گلبانک موذن خانقاه نغمۀ ملکوتی اهللا. نزدیکیهاي سحر، جنب و جوش صوفیان آغاز شد

رسم هـر   تاالر خانقاه هجوم بردند تا به تطهیر و وضو پرداختند و به صوفیان با شتاب به. فضا پاشید
شیخ بیچاره در حالت بین . از شیخ صنعان پیدا نبود اما اثري. شیخ اقتدا کنند روزه نماز بامدادي را به
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ریختۀ ایمان و عادت طبیعـت شـده    هاي درهم شنید، آخرین رشته خواب و بیداري صداي موذن را می
صف نماز جماعت برند، اما ضعف پیـري،   کوشیدند او را از پایین تخت زن برانگیزند و به سالیان، می

. هاي قـوي معشـوق بـر جـا میخکـوبش کـرده بـود        باالتر جذبهکننده و از همه  هداري خست زنده شب
  .دیده از دیدار جانان برگرفتن مشکل است:  نمیتوانست از جایش تکان بخورد، که
لوح زمزمۀ اعتـراض برداشـتند کـه     تنی چند از صوفیان ساده. مریدان از غیبت شیخ نگران شدند

. قلندران خانقاه با وظایف خـود آشـنا بودنـد   اما . گر بالئی بر سر شیخ آورده باشد مبادا زن وسوسه
نمـاز شـب مشـغول     شکرانۀ پیروزي بر مسیوي کافر بـه  شب به جماعت را دلداري دادند که شیخ همه

شـکرانۀ ایـن    دیگري از قلندران آب پاك و صافی روي دست جماعت ریخت کـه شـیخ بـه    .بوده است
قلندر سـومی کـه   . ر مالقاتش میسر نیستکم تا چهل روز دیگ خانه نشسته است و دست چله توفیق به

آورد و عمري در کمین مسند ارشاد انتظار کشیده و خـون دل خـورده    خود را خلیفۀ شیخ بشمار می
صـوفیان همصـدا ذکـر    . فرمان شیخ مامور برگزاري نماز جماعـت شـده اسـت    بود، دعوي کرد که به

  .ل دادندهاي متراکم نماز را پشت سر قلندر تشکی گرفتند و صف "یاهو"
هاي اخیر، تشریفات پر زرق و برق عروسی شیخ، شور و شتاب شیخ صدسـاله در   حرکات روز

سوداي وصال زن، خشم و خشونت او در کشتار بیرحمانۀ خویشان عروس و از اینها باالتر شکستن 
انگیـز و اشـارات رمزآمیـز قلنـدران، معـدودي از       سنت چندین سالۀ خانقـاه، و بـاالخره رفتـار گمـان    

اشارت قلندران، جماعت مریدان صوفی معترض  اما زهرچشمی که به. تامل واداشته بود صوفیان را به
اش کردند، چنان اهل شک و تردید را بوحشت افکنده بود که احـدي   گرفتند و در یک لحظه قطعه قطعه

هـو،  " هاي ذکـر جلـی و مـوج الینقطـع     وانگهی تالش قلندران براي تشکیل حلقه. زدن نداشت جرات دم
  .آورد، مجال تفکر و تاملی براي کسی باقی نگذاشته بود رزه میل ئی که در و دیوار خانقاه را به"هو

خلیفۀ شیخ، بجاي پیر طریقت نماز بامداري را برگزار کرد و در تعقیب نماز بخالف شیوة معهود 
پلکنـد و بـا   کـرد تـا در شـهر ب    گرفت و صوفیان را مرخص مـی  خواند و ذکري می شیخ که دعائی می

تختـه پوسـت ارشـاد قـرار گرفـت و جماعـت        خلیفـه دو زانـو بـر    .خانقاه بازگردند هاي پر به کشکول
:  ایراد خطبـۀ غرائـی پرداخـت بـدین مضـمون کـه       سپس به. نشستن و سکوت کرد صوفیان را امر به

مـان  خلـوص عقـدت و ای   حرمت هر زیارتگاهی با متولیان است و حیثیـت و اعتبـار خانقـاه بسـته بـه     
اهمیتی که خانقاة شیخ صـنعان در روزهـاي اخیـر      آنگاه اشارتی کرد به. چون و چراي درویشان بی

و تاکیدي . خود جلب کرده است بدست آورده است و چشم توجه و نظر حرمت همۀ مردم والیت را به
فرمود در این نکته که این اهمیت و حرمت محصول مستقیم مقـام ملکـوتی و معنـوي حضـرت شـیخ      

ست که مستقیماً با درگاه احدیت رابطه دارد و هرچه بگوید الهـام غیبـی اسـت و هرچـه بکنـد تقـدیر       ا
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چـون و چـرا نگشـایند،     تنها لب بـه  این وظیفۀ طریقتی صوفیان است که در برابر فرمان پیر نه. الریبی
ند، دنیا و آخرت اي کوتاه در خاطر راه ندهند، که اگر جز این کن بلکه اندك تردیدي هم ولو براي لحظه

اند و آتش غضب الهی دامنگیر جانشان خواهد شد و از فراز پل باریک صـراط یکسـره    را یکجا باخته
درکات جهنم سقوط خواهند کرد و سر و کارشان بـا مالـک عـذاب و اژدهـاي هفتـاد سـر و آتـش         به

  .سوزان خواهد بود
آمیـز صـوفیان سـلف در     نه و اطاعتشرح مفصلی پرداخت، از رفتار ذلیال در تأیید این هشدار، به

حضور پیران خانقاه و شواهد بسیاري آورد از روزگار سیاه مریدان ناپخته ایمان که در کار مشایخ 
خـوك و خنزیـر    و اولیاء اهللا تردید کرده بودند و خشم الهی بـر خـرمن جانشـان زده و بالفاصـله بـه     

  .مسخشان کرده بود
مرحلۀ فنا رسیده و در حـق مسـتهلک    خی گرداند که بهشرح زندگی مشای سپس عنان سخن را به

خالف عرف و شرع  اند که ظاهراً اعمالی مبادرت ورزیده راي امتحان ایمان مریدان بهباند و اغلب  شده
در تایید ایـن مقولـه نیـز    . و عقل مینموده است، اما همه آن خوارق اعمال مبتنی بر حکمتی بوده است

زندگی پیري اشـارت   به .ر گذشته نقل کرد که جاي تردیدي باقی نماندشواهد بسیاري از مشایخ نامو
سـبحان مـا   "سر داده بود، از سخنان شیخی گفت کـه بـا دعـوي     "الحق انا"بار بانگ  کرد که نخستین

از حاالت بزرگانی مثال آورد کـه در یکشـب خـدمت    . اعجاب آورده بود نظران را به کوته "اعظم شانی
حضرت شیخ ما "گیري چرداخت که  ها بدین نتیجه بودند، و با ذکر این نمونه چهل دختر باکره رسیده

شده است و نشانی از عوارض جسمانی و هواي  "او"آخرین پلۀ معراج تصوف قدم نهاده و سراپا  به
سعادت صـوفیان   ولی عهد و حق مجسم است، خوش به ،نفسانی در وجود شریفش باقی نمانده است

هرچه باشد و گرچـه   –م اوامرش بر یکدیگر سبقت گیرند و در اجراي فرمانش اي که در انجا وارسته
اي جماعت اهل حـق و  . اي تردید و تامل روا ندارند لحظه –الظاهر خالف مسلم شریعت و طریقت  علی

هاي شراب کوثر آماده، حور و غلمان در اشتیاق شما  طریقت، اینک درهاي بهشت گشاده است و جام
بـار نصـیب    بشتابید که چونین موقعیت و سعادتی هر هزار سال یک... اند اهل عرفان آغوش باز کرده

  ."... اید فقیران موال که شاهد این روزگار فرخنده شما ادتسع شود، و خوشا به ابناي بشر می
ي "هـو، هـو  "ي قلندران بر خطابۀ غراي خلیفه نقطـۀ پایـان نهـاد و    "یاهو، یا من الهو االهو"ذکر 

انبوه درویشان گرداگرد حرمسراي شـیخ حلقـه   . لرزه آورد جماعت انبوه صوفیان سقف خانقاه را به
  .گفتند "هو، هو"کر ریزان، ذ زدند و پاکوبان و کف

جان آمده بود، از تختش فرود آمـد، سـرپائی بـر پیکـر درهـم       زن، که از این صداهاي ناهنجار به
. چشمان تا صـبحدم نخفتـۀ پیرمـرد بـا هـول و هـراس گشـوده گشـت        . شدة شیخ زد پیچیده و گلوله
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را از گوشۀ اتاق  زن لوند ابریق آب. با شتاب خود را جمع و جور کرد. معشوق را باالي سر خود دید
برداشت و بر فرق شیخ سرازیر کرد و باقیماندة خواب را از سرش پراند، و بـا لحـن تمسـخرآلودي    

  .مالمتش کرد که چرا سحر بیدار نشده است و نمازش را نخوانده است
مالمت زن و از همه باالتر حرکت جسارت آمیزي که با پاشیدن آب انجـام داده بـود، بـار دیگـر     

  .گین کرد، اما یک نگاه لوندانۀ زن خشمش را فرو نشاند و زبانش را فرو بستشیخ را خشم
انگیز و نامانوس  یاد شیخ آورد که باید از محیط وحشت ، قول و قرار دوشینه را بهرلعبت افسونگ

شیخ دست اطاعت بر دیده نهاد و از جا برخاست و بطرف . قصر پرشکوه مسیو منتقلش کند خانقاه به
فاصلۀ  بمحض گشودن در، با قیافۀ متبسم خلیفۀ خانقاه روبرو شد و در پشت سر او به. در اتاق رفت

ت دیوارهاي ضخیم حرمسرا شاز پ. اند انتظار ایستاده چند قدم جماعت چهارنفري قلندران را دید که به
قلندران خلیفه و . اتاق خواند شیخ با اشارتی قلندران را به. فلک میرسید ي صوفیان به"هو، هو" صداي 

  .داخل شدند و با ادب همیشگی دست شیخ را بوسیدند و در حضورش دوزانو بر زمین نشستند
اي از اتـاق بیـرون رفـت و     بهانـه  زن که از قیافۀ نادلنشین و نگاههاي هیز قلندران نفرت داشت به

  .شیخ و حواریون را تنها گذاشت
  

  قسمت چهارم
  

سنجی کـه شـبهاي سـرد و سـیاه زمسـتان را وقـف        نکتهپیشگاه خوانندگان  با عرض شرمندگی به
دانی که اشـتیاق خـود را    محضر دوستان کنایه اند، و با تقدیم تشکر به هاي گذشتگان کرده شنیدن افسانه

اند، ازتاخیر ناخواسته در نقل بقیۀ سرگذشـت   خواندن دنبالۀ داستان ابراز فرموده با اشارات گوناگون به
  .کنم واهی میشیخ صنعان پیش آمد عذرخ

انجمـن اسـتادان فارسـی    "دعـوت   کـه لبیـک اشـتیاق و اجـابتی بـود بـه       –هندوسـتان   مسافرتم بـه 
 –گـوي هنـدي    خیـز اسـتادان پارسـی    براي کسب فـیض از محضـر پرشـوق و برکـت     "دانشگاههاي هند

یقین دارم خوانندگان بزرگوار نگین که دلبسـتگان ادبیـات گرانمایـۀ    . طوالنی شد و مایه بخش این تاخیر
  .فیض این سفر مقدس خواهند پذیرفت فارسی و عاشقان تمدن و فرهنگ ایرانند، عذر تقصیرم را به

جـا   نبـدی  –نقل از مرحوم آسـید مصـطفی    به –آموز شیخ صنعان  طلب و عبرت اما سرگذشت تامل
  :رسیده بود که

مثـال   جمـال بـی   ي کافر کیش را منکوب و قصرش را تصـرف کـرد و دل بـه   "مسیو"شیخ صنعان 
خـون بیگناهـان آلـوده سـاخت و      بست، و زن زیباي بلهوس دسـت شـیخ را بـه    "قدرت خانم"همسرش 

دسـت   هاغـواي قلنـدران خانقـاهی، زن را بـ     شـیخ بـه  . آنکه تسلیمش گردد بازیچه کودکان کویش کرد بی
هـا بسـته بودنـد، بـر      خانقاه آورد، و قلندران که در وصال زن طمـع  بازرگان محترم شهر سپرده بود، به
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خبـر بودنـد،    هـاي درون پـرده بـی    دل که از فتنه در این میان صوفیان ساده. آتش عشق شیخ دامن زدند
گرفتنـد، و مـردم شـهر     یم "یاهو، یا من الهو االهو"کردند و ذکر  روز و شب گرد خانقاه شیخ طواف می

  .زده بودند شک و تردیدشان کشانده بود حیرت سر شیخ به که عشق پیرانه
قصـر   زده بـه  اما زن هوسباز با مشاهدة عشق جنون آمیز شیخ، از او خواست که از خانقاه فالکـت 

عشـق  شیخ که عنان اختیار در کـف  . زندگی متجمل و متنعم پیش بازش گرداند منتقلش کند و به "مسیو"
داده بود خواهش معشوقه را پذیرفت و جماعت قلندران را فراخواند تا در زمینۀ انتقال زن از خانقـاه بـه   

  :رایزنی پردازد کاخ مسیو با آنان به
  

  :شیخ نگران از مخالفت قلندران شروع بمقدمه چینی کرد که
از چنـگ کـافر   این ضعیفۀ مخدره محجوبۀ عفیفه که ببرکت دم درویشان و صفاي نیت ایشـان  "

تري چون مسیو نجات یافته است، بعلت زجرهائی که در ایام اسارت دیده و  خدانشناس از سگ نجس
تجمـالت   ظـاهراً بـه  . هایی که از دست کسان آن کافر ملعون کشیده است، مزاجـی نامعتـدل دارد   ستم
حـال و  . استانگیز زندگی گذشته عادت کرده است و ترك ناگهانی عادت موجب مرض و ماللت  فساد

الحاح و التماس افتاده و ارواح طیبه پیران خانقـاه   از دیشب به. مزاجش سازگار نیست هواي خانقاه به
  .را بشفاعت آورده است که او را بخانه و کاشانۀ معتادش بازگردانیم

دانید که من شخصا از هـر تجمـل و راحتـی     شما قلندران صافی اعتقاد خانقاه بهتر از دیگران می
چند صباح مختصري از عمرم باقی مانده است باید صرف خـدمت خانقـاه عزیـز شـود، امـا      . رمبیزا

رعایت جانب این عیال عورتینه هم واجب است، وانگهی من بشدت نگـرانم کـه مبـادا مسـیوي خبیـث      
خانقـاه شـبیخون بزنـد، حیـاط و      ملعون از کفار کمک بگیرد و براي ربـودن عیـال پاشکسـته مـن بـه     

بـا  . ه هم که قفل و بست حسابی ندارد و اصال براي جنگ و دفـاع سـاخته نشـده اسـت    ساختان خانقا
اي از  قصـر مسـیو منتقـل کنـیم و عـده      اي نداریم جز آنکه مخدره عفیفه را به مراتب باال چاره توجه به

  .میان جوانان شهر را به پاسداري او بگماریم
قصر بروم و  ري فقرا بپردازم و شبها بهارشاد خالیق و دستگی و من خود روزها را در خانقاه به

  ".محترمه نگهداري کنم ۀاز این مخدره مجلل
سپس رویش را به خلیفـۀ خانقـاه کـرد و از او خواسـت کـه در غیـابش حلقـات ذکـر شـبانه را          

  .قصر بدهد سرپرستی کند و هرچه زودتر ترتیب انتقال زن را از خانقاه به
زده و  و نعمت آه سرد از جگـر کشـیده بودنـد حیـرت     قلندران که عمري در حسرت زندگی پرناز

شاه صدایش را بلند کرد  زمزمه و قر و قر پرداختند و سرانجام فردوسعلی نگران از پیشنهاد شیخ، به
  :که
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اصـال مشـتی   . پاسـداري جوانـان شـهري نیسـت     هیچ نیازي به. حضرت شیخ بسالمت باشد -
نگهبانی زن زیبائی گماشتن خالف عقل سلیم است، از این باالتر مگر جوانان  جوان عزب را به

شهري بودند که قصر مسیو را تصرف کردند و بناي ظلمش را درهم ریختند؟ در این جهـاد  
. برگشـته کسـی شـرکت نداشـت     ز جان گذشـته و صـوفیان بخـت   مقدس غیر از ما قلندران ا

مخدرة مسلمۀ عفیفه را ما از چنگ کافر نجات دهیم و ثواب نگهداریش نصیب دیگران شـود؟  
کمر ما قلندران خورده که نتوانیم از ناموس شیخ و عروس خانقاهمـان نگهـداري    مگر بیل به

ن و دل از مخـدرة منـوره محافظـت    کنـیم و بجـا   قصر مسـیو کـوچ مـی    خانقاه به ازما . کنیم
 .نمائیم می

هاي شـیخ   ممتدي تایید کردند، اما سگرمه "هوحق"شاه را جماعت قلندران با  پیشنهاد فردوسعلی
  :درهم رفت که

. هیج وجه مصلحت نیست، و از این باالتر باید مواظب حـرف مـردم بـود    رها کردن خانقاه به -
کنند که همۀ هارت و  شینند و مضمون کوك مین دهان خالیق چاك و بست درستی ندارد، می

اش براي این بود که قصر مسـیو را   هورتهاي شیخ و دم و دستگاه خانقاه و تبلیغات طریقتی
مصـلحلت خانقـاه    قصـر مسـیو بـه    نه، آمدن شما عزیـزان بـه  . غارت و عیالش را قصرف کند

 .نیست

شـبه   ع مریدان شیخ پیوسته و یـک جم شاه که در روزهاي اخیر و باشنیدن بوي کباب به کاذبعلی
کـرد و بـیش از همـه صـوفیان و قلنـدران سـنگ        ره صدساله رفته بود و خود را نخود هر آشی مـی 

وار پیش آمد، بخاك افتاد و دامـان قبـاي شـیخ صـنعان را      زد، با حرکاتی بوزینه سینه می درویشی به
  :گرفت که

را از سر ما قلندران کم و کوتاه نفرماید، پایۀ شیخ بزرگوار و قطب عالم امکان  بلند خدا سایۀ -
خـواهم بعـرض    خبرند، اجـازه مـی   هاي مسیوي کافرکیش بی گري حضرت شیخ گویا از حیله

هـاي   اي که بوجود مبارك دارد، ایادي و نوچه زاد بحکم عالقه مبارکش برسانم که غالم خانه
هـا و فـالیران    الخود را در سرتاسر جهان بسیج کرده اسـت کـه همـت کننـد و  بسـراغ رمـ      

زاد  غالم خانـه  دیارشان روند و با کمک رمل و اسطرالب محل اختفاي مسیو را پیدا کنند و به
تـا  . خبر دهند تا هرچه زودتر شر وجـود منحـوس او را از جـان مبـارك شـیخ دور گـردانم      

اي  نثاران و قلندران است کـه لحظـه   رسیدن خبر و پیداشدن آثار مسیوي کافر وظیفۀ ما جان
قدرمان غفلت نکنیم، حفظ وجود مبارك شیخ مقدم بـر   از حراست وجود مقدس پیشواي عالی

 !ن خانقاه فداي یک تار موي سبیل مبارك قطب اعظمامصالح خانقاه است، هزار
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شـاه بودنـد، دو احسـاس     هـاي کـاذبعلی   شـیرینی  ها و خـود  بازي کار که شاهد زبان قلندران کهنه
لندر کذاب خوششان آمده بود، چه همه سـخنانش در تاییـد نظـر آنـان     از استدالل ق: متناقض داشتند

بازتر و شـیادتر از خـود میشـناختند و     ن درجه حقهابود، اما از شخص او نفرت داشتند و او را هزار
کـاله   شیله پیلۀ شیخ را تصرف کند و سر دیگران را از نمد غنیمت بی نگران بودند که سرانجام دل بی

لت همین احساس متناقض بود که خلیفۀ خانقاه بسخن آمد و ضمن تایید مخاطرات بدال. نصیب بگذارد
  :وجود مسیو با زهرخندي ظنز آمیز بجان قلندر کذاب افتاد که

بـه فحـواي    .در اینجا سنت پیشینیان در حکم قانون است. خانقاه رسم و راهی دارد! گل موال -
حرمـت پیـران نگهدارنـد و تـازه از راه     جوانان بایـد   "السابقون اولثک المقربون"آیۀ شریفۀ 

تر الف و گزاف در  از این مهم. رسیدگان حق ندارند خود را صاحب مسند خانقاه معرفی کنند
 .مسایل دنیوي شیوة اهل فقر و درویشی نیست

شاه خود را براي جوابگوئی خلیفه آماده کرده بود کـه شـیخ صـنعان بـا خشـم و تغیـر        کاذبعلی
  :پایان داد کهمناقشۀ آنان  به

تخته خورده است و  اگر دري به. حرمت خانقاه را نگهدارید! بس است، با هم جر و بحث نکنید -
 .اید از برکت خانقاه است نان و نوائی رسیده به

  :شاه گفت سپس با تشدد خطاب به کاذبعلی
نه دیروز هـم فضـوال  . مانی خیلی جلو مرو که عقب می. تو هم پسر جان جلو زبانت را نگهدار -

نایبی  خود را نایب من معرفی کرده بودي و من ناچار شدم در حضور خالیق اعالم کنم که نه
 !بس است خفقان بگیر. محرم اسرار و سخنگوئی نیاز دارم خواهم و نه به قیمی می دارم و نه

  :انراخت با کمال وقاحت تعظیمی کرد که شاه که در هیچ موردي خود را از تک و دو نمی کاذبعلی
زاد همیشـه مسـتدام    نثـار خانـه   ن خداوند این عنایت خاص حضرت قطب اعظم را بر سـر جـا   -

 .بدارد

  :قلندران ادامه داد آمیز او سخن خود را خطاب به اعتنا بعبارت تملق شیخ بی
دانم آن بیچاره قدرتی و رمقی داشته باشد،  البته دفع شر مسیو کار الزمی است، اما بعید می -

حاجات صوفیان را  قصر مسیو بیائید تصدي خانقاه و رسیدگی به ندران بهوانگهی اگر شما قل
الخصوص که شیخ کنعان در  که بسپارم؟ خیر، مصلحت نیست خانقاه را تنها بگذاریم، علی به

 .کمین نشسته است

آمیزي با یکدیگر مبادله کردند و سرانجام  با شنیدن سخنان سرد شیخ، قلندران مشتاق نگاه یاس
  :سخن آمد که نقاه با لحنی آمیخته از تهدید و التماس بهخلیفۀ خا
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. نشین گمنام گوشۀ خانقاه نیستند حضرت شیخ باید بخاطر داشته باشند که دیگر آن سجاده -
نماي خـاص و عـام شـده     برکت خانقاه، وجود گرامی حضرتشان انگشت مداهللا و بهحامروز ب
همتشـان را صـرف تصـرف     بایـد ر تـ  اختیار مطلق شهر هستند و از ایـن مهـم   صاحب. است

شهرهاي دیگر فرمایند تا بتوانیم در فاصله زمانی کوتاه تبرزین و کشـکول درویشـی را بـر    
دریغ است اکنون که پس از سـالها تحمـل فقـر و دربـدري،     . دروازه شهرهاي دیگر بیاویزیم

د عزیـز  علیهـذا وجـو  . اند بدین مختصر قناعت شود اند و خودي نموده صوفیان تکانی خورده
نیسـتند   کـم  حضرت شیخ فرمانرواي بالقوه بسیط زمین اسـت و بـا ایـن شـرایط و عظمـت     

در این صـورت   .مدعیان و کفاري که همه نیرویشان را صرف امحاء آثار وجود مبارك کنند
صفت در پـی شـیخ    اي جز این نیست که حواریون و محرمان خانقاه وجب بوجب سایه چاره

 .اي محافظت نمایند گزند هر بلیله باشند و وجود مقدسش را از

هاي خلیفه و آینـده غرورانگیـزي کـه سـخنان او پـیش چشـمش        شیخ صنعان با شنیدن استدالل
اي صاف کرد و آمادة سخن گفتن شد  هاي انبوه خود کشید و سینه سبیل گسترد بوجد آمده دستی به

  :که قلندر پیري از گوشۀ مجلس برخاست و بانک زد که
خواهیـد   با همه پالس با خودتان هم پالس؟ کـدام شـهر را مـی   . خدا بس کنیدقلندران محض  -

. زنند اند و حرفهاي پرت و پال می رس و بنگ زیادي مصرف گردهچتصرف کنید، گمانم رفقا 
با هرچه صوفی و درویـش اسـت   . طریقت اند نه مردم شهرهاي دور و بر ما همه اهل شریعت

محض . شان را اهل اسالم نمیدانند که بحرفمان توجه کننداصال ما دروی. از بیخ و بن مخالفند
هـا   گویی خدا، براي حفظ حرمت خانقاه، براي بقاي آیین طریقت و درویشی دست از این گنده

تخته خورد و حوادث متعددي با هم مقارن شد و مردم شهري از ستمکاري  دري به. بردارید
شـهرت و   م خانقاه و خوشباوري مـردم بـه  تنگ آمدند و کار ما گرفت و از برکت اس مسیو به

پول و پلۀ فراوانی موال رسـانده  . دیگر قضیه را این همه طول و تفصیل ندهید. نوائی رسیدیم
شما هـم حضـرت شـیخ اگـر از ایـن پیـر       . است بخورید و خوش باشید و رجز خوانی نکیند

د و ایـن زن سـلیطۀ   خانقاه خودتان برگردید و بر مسند ارشـاد بنشـینی   شنوید به مریدتان می
پتیاره را هم بدست کسانش بسپارید و خانقاه و صوفیان و خودتـان را هـم بـدنام خـاص و     

همان فرمان کشتاري که چند روز پیش صادر فرمودید بس است، کاري نکنید کـه  . عام نکنید
هر مگر مردم این ش.  تنگ آیند و در و پیکر خانقاه را بر فرق همۀ ما خراب کنند مردم شهر به

تصمیم آخر را همیشه جماعت متفکـر  . ها را نخورید فریب هلهله و ولولۀ بچه. شناسید را نمی
مردمی که مسیوي کافر کیش را . موفقیت دو روزه مست و گیجتان نکند. گیرند و خاموش می
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هاي قلندران پـی بردنـد، تـار و     قشهن کردند، وقتی که به دربدربا آن کبکبه و دم و دستگاهش 
اي طـرار   استقبالی که عده. نگاه به معدودي صوفیان دور و برتان نکنید. خواهند کردمارمان 

طلبـی   اند فریبتان ندهد، اینان همان جماعت فرصـت  و کالش در روزهاي اخیر از خانقاه کرده
هـائی   بـه . گفتنـد  زدنـد و مجیـزش را مـی    هستند که تا چند روز پیش زیر علم مسیو سینه می

خـرابش  . نگهداري قصر درندشت مسـیو کـار مـن و شـما نیسـت     . میروندهوئی  آیند و به می
درست است که مردم رند و تجربت آموختـۀ شـهر   . اندازید کنید و خودتان را بدردسر می می

همه دوستدار تصوف و اهل صفایند، اما یادتان باشد که در نظر آنان بین تصـوف و خانقـاه   
رونـد،   دران ندارند و بسادگی زیر بار ما نمیفرق بسیار است، خاطرة خوشی از ترکتازي قلن
ما بدلگامان سواري دادند، سر فرصت چنان بر  و اگر هم براي مصلحت روزگار چندروزي به
 "زمینمان خواهند کوفت که ربمان را یاد کنیم

دوش افکنـد و تبـرزینش را    قلندر پیر همراه اداي جملۀ آخري از جایش برخاست، کشکولش را به
از  "نـرود مـیخ آهنـی در سـنگ    "خوانـد   فت و در حالی که با لحن خسته و سوزناکی مـی زیر بغل گر

  .شوراي قلندران بیرون رفت
سابقه بود که در لحظات اول متوجۀ خروج پیر  اعتراض نامنتظر قلندر پیر بحدي براي قلندران بی

  .اند ار او را نساختهالمجلس ک قلندر نشدند و براي همیشه این تاسف در دلشان باقی ماند که چرا فی
  

فیض ازلی جام لبریزي از شراب کوثر نصیبت کند آسید مصطفاي نازنین، که هنوز طنین طنزآمیـز  
رانــی  مــرد نــازنین کــه دل خــونی از ریاکــاري و هــوس . و دردآلــودت در گــوش جــانم پیجیــده اســت 

زهرآگینی حوالۀ جان صوفیان هاي  رسید، چنان نیش اینجاي داستان می نمایان داشت، وقتی که به صوفی
  .شکفت کرد که مستمعان گل از گلشان می شهر ما می

محافل خصوصی صوفیان و فسق و فجوري که زیر نقـاب طریقـت    زد به سید صاحبدل گریزي می
  .پرخوري و شهوترانی داشتند ناپذیري که بهع  و  حرص اشبا ددا در مجالس سماعشان رخ می

قلنـدران خانقـاهی حملـه     شـد و بـه   جریان اصلی داستان منحـرف مـی  در این مورد که سید از نقل 
فهماندنـد کـه سـید دل خـونی از      یکدیگر می کرد، گروهی از مستمعان مجلس با اشارة چشم و ابرو به می

گشـودن   صـوفیان و انتقـاد از قلنـدران بـه     دارد و بـا حملـه بـه    –گرد شهرما  درویش دوره –شاه  نقلعلی
ل است، در حالیکه اکثریت حاضران مجلس با حرکات عمـومی سـر سـخنانش را    هاي دیرینه مشغو عقده

هرچه بود سید نازنین با چندبیتی از ایـن غـزل معـروف حـافظ نقـل داسـتان را موقـوف        . تایید میکردند
  :کرد که می
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  باز کرد بنیاد مکر با فلک حقه  صوفی نهاد دام و سر حقه باز کرد
  زیرا که عرض شعبده با اهل راز کرد  بازي چرخ بشکندش بیضه در کاله
  شرمنده رهروي که عمل بر مجاز کرد  فردا که پیشگاه حقیقت شود پدید

  ز آنچ آستین کوته و دست دراز کرد  پناه خدا رویم اي دل  بیا که تا به
  

خوانـد آنگـاه    خواند و مکرر مـی  با دو دانگ سوزناکی می راخدایش غریق رحمت کناد که بیت آخر 
بـود و فتـواي    قاضـی  ذکر مصیبتش هـم دریـن مجلـس همیشـه مـاجراي شـریح      . زد روضه می گریز به

  .کفرآمیزي که صادر کرده بود
شـد در توصـیف قصـر     مجلس بعدي آسید مصطفی با عبارات دهـن پـرکن پرطمطراقـی آغـاز مـی     

تـرین حـد تجمـل و     بیـرون نگذاشـته و عـالی    نکه قدم از محدودة سـیرجا دل  سید ساده. طاغوتی مسیو
دار و درهـاي کشـوي خانـۀ     اشرافیت در نظرش باغچۀ هزارمتري و سـاختمان آجـري و اتاقهـاي پـرده    

همدستی مخیلۀ صحنه پـرداز خـویش عظمـت و تجمـل کـاخ       کرد تا به ها می کالنتر شهرمان بود، کوشش
  .گر سازد جلوهمسیو را در چشم خیال مستمعان 

چون قرارمان در آغاز از بازگوئی ایـن داسـتان آن بـوده اسـت کـه امانـت را نگهـداریم و از مـتن         
اي جــز ایـن نیســت کــه توصـیفات ســید را خالصــه کــنم و    عبـارات آن مرحــوم تجــاوز ننمـائیم، چــاره  

روش داشـت  عرضتان برسانم که قصر مسیوي خدانشناس در نظر فقرآلود سید، اتاقهاي متعدد و مفـ  به
هـاي پرچربـی آبگوشـت مصیبشـان      اي که هر شب هفته کاسـه  و از آن باالتر خدمتکاران نرینه و مادینه

کردنـد و قـدحهاي دوغ و    هاي پلو را چهارانگشتی خالی مـی  تر هر شب جمعه مجمعه شد و از آن مهم می
نگیز در گوشه بـاغ مسـیو   ا عالوه بر این تجمالت و تنعمات حیرت. نمودند شربت نعنا را بدرقه راهش می

  .اندام گوشتالود هاي مرصع زرین و ساقیان سیم هاي لبریز از شراب و جام اي بود با خم خمخانه
انگیـز سـالهاي اخیـر     ممکن است این صحنه در نظر شما خوانندگان که با اسرافها و تجمالت جنون

ا بخـاطر داشـته باشـید کـه راوي     اید، بسـیار محقـر و نـاچیز نمایـد، امـ      خو گرفته یا بهر حال آشنا شده
اي چون سیرجان ما، و فکر هـرکس   کشی است از مردم شهرك بینوا و دورافتاده داستان سید فقیر خاك

اگر توصیف قصر باب طبعتان نیسـت، مختاریـد کـه بجـاي آن قصـر خورنـق و ارم       . قدر همت اوست به
حسـاب  لا قرون و اعصار فرو نرفت، علـی اعماق  شداد را بگذارید، و اگر توسن خیالتان سرکشی کرد و به

ر ما اسـتفاد  طاغوتیان عص –اما پیش از مصادره  –اي متعدد و مجلل ه انگیز یکی از کاخ از منظره حیرت
  .داستان بپردازم لهل دنبانق کنید، تا مخلص به

ش را با هلهله ذکر هوهوي صوفیان و در میـان حیـرت   هسید نازنین، شیخ صنعان و قلندران خانقا
کرد، و از خار شک و انکاري کـه   مسیو منتقل می قصر تردیدآمیز اهالی شهر بدنبال محمل علیامخدره به

هـاي   درگیـري  ه بود حکایتها میگفت و بـ  جکاو و فضول شهر پدید آوردهاین نقل و انتقال در دل مردم کن
اي از ایـن   د نیست گوشهب. آمیز قلندارن با ساکنان و خدمه قصر اشارتها داشت گوناگون و غالباً مسخره

  :برخوردها را از زبان سید بشنوید
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اي  فلـک کشـده و اتـاق    و نعمت خو گرفته و باغ مصفا و کاخ سر بـه  خدمۀ قصر که عمري به ناز
پنداشتند، قلندران از راه رسیده را در قالـب غـارتگرانی    پرتجمل آن را ملک مطلق و ارث پدر خود می

  .چپاولگري هم آشنا نیستنددیدند که حتی با ظرافتهاي  می
کردنـد و همـۀ    وارد هم سرتاسر قصر را جزو غنـایم جنگـی خـویش محسـوب مـی      قلندران تازه

خواسـتند در جزئیـات کارشـان     پنداشـتند و مـی   ساکنان و خدمتگزاران آن را برده و اسیر خـود مـی  
  .اي داشته باشند آنکه از آن کار سررشته دخالت کنند، بی

صمانه انهدام قطعی قصر و بر باد رفتن خزاین پر تجمل و انبارهاي انباشتۀ نتیجه این برخورد خ
  .آن بود

شبستان کاخ بردند و بدست  گیر را به قلندران در نخستین لحظات ورود، شیخ صنعان و زن بهانه
خانـه قصـر هجـوم     سـفره  گیر چـون اجـل معلـق بـه     سرا سپردند و خود با شتابی چشم کنیزکان حرم

  .آوردند
خانـه کـه در طـول عمـر پرتجربـۀ خـویش افتخـار پـذیرایی مهمانـانی از ایـن قبیـل             سفرهخدمۀ 

زده و دست و پا گم کرده بخدمت میهمانی قیام کردن، اما قـدرت محـدود    نصیبشان نشده بود حیرت
  .اینان کجا و اشتهاي صافی و نامحدود آنان کجا

هیبی زد که شما عمله مطبخ همگی داران بود ن شاه که شاهد نگاه حیرت و تمسخر سفره جیجکعلی
دیگـر بـس   . اید کافی است هر غلطی تاکنون کرده. تر چون ارباب خدانشناستان کافرید و از سگ نجس

مـا خودمـان هـم بهتـر از     . هیچ چیز نزنید و غذاي طیب و طاهر قلندران را آلوده نکنید است، دست به
  .توانیم از یکدیگر پذیرائی کنیم یتر از شما م شما با شیوه آشپزي آشنائیم و هم مودبانه

هاي خانقاهی را که در بیرون قصر گرم هوهو زدن بودنـد بـداخل    و متعاقب آن چند تن از نوچه
خانـه کـه دو روز پـیش شـاهد      عملۀ بیچـارة سـفره  . آنان سپرد خانه را به خواند و کار مطبخ و سفره

ر اعمـاق دلشـان سـایه افکنـده بـود،      هاي خونین ب دستبرد مریدان شیخ بودند و هنوز وحشت منظره
  .خانه گفتند ترك سفره پذیري گوسفندان سر فرو افکندند و به بفرمان

هایش  علیشاه کف بر دهان آورده و تبرزین بر سر کشیده پیشاپیش نوچهاي دیگر قلدر در گوشه
دربـان   هاي پر در حال خـارج شـده از درگـاه کـاخ بـود کـه       از غارت خزاین قصر بازآمده و با انبان

ا جـ ک هـاي انباشـته را بـه    ایـن انبـان  "مفلوك پیش آمد و با ترس و لرزي فراوان راهـش را بسـت کـه    
قلندر قلدر با رشادت امیرارسالن نامدار، تبـرزین را بـر فـرقش کوفـت و چـون خیـار تـر         "بري؟ می
اي فـرا   شـه و هریـک از گو  ند، از این حرکت عبرت آموز قیاس کار گرفتدرباناندیگر . دونیمش کرد به

  .رفتند و راه فرار او را باز کردند
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تا چند روز پـیش   .شاه بود تر حرکات جنون آمیز و جلف کاذبعلی انگیز تر و نفرت از همه مضحک
دو سـه روزي  . شـناخت  قصر مسیو، احدي از صوفیان و قلندران خانقـاه او را نمـی   از حمله مردم به

لندران خانقاه پیوسته و سـوگلی شـیخ صـنعان شـده     جمع ق قصر مسیو، وي به پیش از حملۀ مردم به
شـاه گذاشـته    دانست، امل لقب فقریش را باتفـاق کـاذبعلی   اسم واقعی او را احدي از قلندران نمی. بود

سـاخت و سـخنان ضـد و نقیضـی کـه بمناسـبت و        مناسـبت دروغهـاي شـاخداري کـه مـی      بودند به
خبـر بودنـد دریـن مـورد تفسـیرهاي       یخ بـه او بـی  قلندران که از راز عنایت ش. کرد مناسبت ادا می بی

گروهی دیگر اصـرار داشـتند کـه     .اي میگفتند طلسمی از بالد روم آورده است عده. گوناگونی داشتند
کیش بـوده  که مردك از خوکبانان مسیوي کـافر  معدودي هم مدعی بودند .فرستادة خاقان چین است

وقاحت و پرروئی ختم روزگـار اسـت و نگـران ایـن      است، اما همگی در این نکته اتفاق داشتند که در
  .بودند که حرکات جنون آمیز او سرانجام مایۀ رسوائی خانقاه شود

خانـه کنـد،    آنکه چون دیگر قلندران اعتنائی به سـفره  قصر، بی شاه بمحض ورود به باري کاذبعلی
زاویۀ مخصوص  اشت، بهزوایاي خمخانه د انگیزي که به یکسر بسراغ خمخانه رفت و با آشنائی حیرت
بردند  سبو بکار می اندازان براي ریختن شراب از خم به تصفیۀ شراب رفت و قیف بزرگی را که شراب

صورت شیپوري درآورد و با یک خیـز بچـابکی    برداشت و لولۀ بلندش را از نیمه جدا کرد و آن را به
نگ قیف را جلو دهانش گرفت و هندوستان خودش را باالي درختی رساند و دهانۀ ت "نارگیل چینان"

خبـر را گـرد    دل و شـهریان بـی   شعار دادن و رجز خوانی کردن و انبوه صوفیان ساده شروع کرد به
  .خود جمع آوردن

  
رفت و پس از ربع ساعتی طول و تفصیل درین مقولـه کـه قصـر     حاشیه می سید خدا بیامرز، باز به

رسید که آئین خانقاه آن است کـه ده   بدین نتیجه می فرعونی و خانقاه درویشان را باهم شباهتی نیست،
کنـد و   درویش در گلیمی بخسبند و این بکلی مخالف ضوابطی است که بر قلمرو جهانداران حکومت مـی 

نخسـتین لحظـات ورود شـیخ و     آنگـاه توجـه مسـتمعان را بـه    . گـذارد  دو پادشاه را در اقلیمی باقی نمـی 
  :کرد برخوردش با خدمۀ قصر جلب می

  
باغ اشرافی و کاخ فرعـونی مسـیو، حیـرت و بیگـانگی      نخستین مشکل شیخ صنعان، در ورود به

اي که عمر طوالنی و یکنواخت خود را در زاویـۀ خانقـاهی گذرانـده و فراخنـاي      درویش وارسته. بود
خیز و گوناگون در نظرش چیزي از مقولۀ حیاط محقر خانقاه بود، از طول و عرض کاخ  جهان آشوب

نگاه پر از بدگمانی و احیانا بغض آلوده . مل و پرشکوه مسیو غرق حیرت و قرین وحشت گشتپر تج
حجاب  خوردش با یکی از پرستاران بیبر. داد ز استقبال ناخوشایندي میعمله و خدمتکاران باغ خبر ا
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 بـه  رحیا در پاسخ دعـوت مالیـم و مودبانـۀ شـیخ مجبـو      انگیز بود، دخترك بی و بزك کرده کاخ تامل
برخورد دیگرش عصر همان روز اتفاق افتاد با خوانساالر کاخ و دستوري کـه بـراي   . شد نشینی عقب

شام شب خواسته بود، وقتی که ابروهاي شیخ درهم رفت و گفت شام فقرا آب گوشـت اسـت و نـان    
ه پسندند میل فرمایند، اما خدمـ  اي بر لب آورد که جناب شیخ مختارند هرچه می جو، خوانساالر خنده

غذاهاي رنگارنگ  هایشان به معده. اند و نه با سفرة مختصر درویشان سازگاري دارند اهل قناعت باغ نه
  .توانند فرو ببرند شراب ناب نمی "سحبه"اي را بدون  عادت کرده است و از آن بدتر هیچ لقمه

 رگهاي گردن شیخ از گستاخی مردك برآمد و خون در شرائین مغزش جوشیدن گرفت و فریـاد 
  :تهدید آمیزش در فضاي باغ پیچید که

ایـد،   اید و شکم را از گنـد و مـردار انباشـته    یک عمر معصیت کرده. ملعون ازل و ابد! حیا کن -
زندگی سراپا فسـق و گنـاه خـود ادامـه دهیـد، آنهـم در        خواهید باز هم به کافی نیست که می

 !حضور من، قطب عالم امکان

  :اعتنائی باال انداخت که بیهایش را بعالمت  خوانساالر شانه
نشین هستی باش، قطب عالم امکان هستی باش،  شیخ سجاده. شوي آشیخ، تند مرو خسته می -

مـا در کـار   . عالم ما ندارد نقاهت هستی، ربطی بهاهرچه هستی براي صوفیان و درویشان خ
موسـی بـدین   . دهیم که بر و بساطمان را درهم پاشی تو هم اجازه نمی کنیم، به تو دخالت نمی

 .خود عیسی بدین خود

کمـک صـوفیان    خـواهم بـه   کشی، مـن مـی   رخم می چشمم روشن، حاال موسی و عیسی را به -
خانقاه و قلندران تبرزین بر دوش، دنیا را زیر نگین درویشی بیاورم، تـو بـراي    "زن هوهو"

ادة درهم ام آم قلندران جان برکف جهان در کشکول گفته کنی؟ من به موسی و عیسی تبلیغ می
کوبیدن قیصر روم و خاقان چـین باشـند، برونـد و آنـان را قـالده در گـردن کشـان کشـان         

وقت تو آشپز بی سر و پـاي یـک    آن. عالم فقر و درویشی مشرف کنند خانقاه بیاورند و به به
 زنی؟ غازي در حضور من دم از موسی و عیسی می

  :اند کهخوانساالر با پوزخند سردي آتش التهاب شیخ را فرونش
اره کنـی،  موفق شدي مسیوي الـواط احمـق را آو  اگر . گفتم پیاده شو باهم راه برویم! مرشد -

ایـن خدمـۀ کـاخ و مـردم شـهر      . یادت باشد که این کار با همدستی و همدلی ما انجام گرفـت 
مواظب بـاش پایـت را از گلیمـت درازتـر     . اش کردند بودند که از مسیو نفرت داشتند و آواره

اگر خیلی مردي و همت داري همین کاخ ولنگ و واز را اداره کـن کـه   . کنند لمش مینکنی که ق
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خـواهی از   ما را هـم نمـی  ! امورش ازهم نپاشد، فتح روم و تصرف چین و ماچین پیش کشت
 ...تو باش و این کاخ گل و گشاد و صوفیان هوهو کشت. همین آالن خداحافظ

تا بـر زمـین افکنـد و بـرود، کـه ناگهـان صـداي        بند مخصوص را باز کرده بود  خوانساالر پیش
قدرت خانم بـود کـه دسـت بـه کمـر زده در آسـتانۀ در ایسـتاده        . ظریفی او را برجاي میخکوب کرد

  :گفت می
شده جـاي زنـدگی کـردن اسـت؟ کـدام احمقـی        وجود تو این خراب کجا، آشپزباشی؟ مگر بی -

هوهـو  "غـذا دارنـد، بـا     حتیاج بهخدمه و ساکنان قصر ا. جرات کرده است عذر تو را بخواهد
هاي گرسـنه و دهانهـاي    اگر  تو نباشی جواب این شکم. شود که شکم گرسنه سیر نمی "زدن

 دهد؟ باز را که می

لـرزه   هـا بـه   ساالر با لبخند پیروزي بر لب، خاموش ایستاد و شیخ صنعان چون برق گرفته خوان
لت در کارهائی که بدو مربوط نیست باز دارد، اما خواست عبارت زن را قطع کند و او را از دخا. افتاد

  !امان از نگاه شکارافکن خوبان
هـاي لوندانـه بـر     علیامخدره قدمی جلوتر آمد، در حالی که نگاه مالمت آمیزش را با همـۀ شـکوه  

ساالر دستور داد بر سر کارش برود و برنامـۀ همیشـگیش را انجـام     خوان پاشید، به صورت شیخ می
  .دهد

یـا بـا دخالـت    . اي دیگر شیخ هم با سایر خدمه و کارمندان قصر از همـین مقولـه بـود   برخورده
  .یافت، یا از ترس دخالت او قدرت خانم بگومگوها خاتمه می
هاي شب واپسین  شدن بود و سیالب سایه سپري حالقصر مسیو در  نخستین روز ورود شیخ به

نشست که شیخ صنعان سرخورده و دمغ  میی غروب را از قلۀ درختان کهنسال باغ فرو فشعاع شنگر
اي کـه چشـم    به یاد صوفیان مطیع و چشم و گوش بسته. سراپا صفاي خانقاه افتاد یاد کنج آرام و به

دویدنـد، بـه یـاد مجـالس پرشـور و حـال سـماع         بر حکم و گوش بر فرمان، در اجراي اوامـرش مـی  
آورد و با هر چرخی  چرخش می دگی را بهدرویشانه که واقعا معراج روح بود و جسم ملول از بار زن

کاست، به یاد قواالن خوش لهجه غزلخوانی که با نغمـۀ   زاي حیات می بارهاي خستگی از سنگینی کوله
  :خواندند که خواندند و خوش می کردند و می دلکش خود جان آزرده را نوازش می

  

  حوض کوثر اندازیم یکسر بهکه از پاي خمت       میخانه واهی بیا با ما بهخبهشت عدن اگر 
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از زنـدگی  . درد آمـد  دلـش بـه  . پنجۀ پشیمانی با همۀ قدرت و بیرحمی در اعماق جانش چنـگ زد 
هواي خانقاه بر دلش مسـتولی گشـت،   . سراپا آلودگی وریاي خویش در چند روزة اخیر شرمنده شد

برنـد و بـا    خـویش پـی مـی   زشـتی عمـل    اي که در اوج بیعاري و عربده کشی، به زده چون مستان می
شـیخ سـودازده در زاویـۀ    . خواهند موقعیت متزلزل خویش را در یابنـد  اي سکوت و آرامش می لحظه

  .نیمه تاریکی از تاالر چندك زد، و عبا را بر سر کشید و به بازرسی حال و کار خویش پرداخت
خـواب، خـود را    خواب سنگینی مبدل ساخت، و شیخ در عالم را به "مراقبه"ضعف پیري لحظات 

سوي پل بهشت  دریک. در صحراي محشر بر فراز پل صراط سرگردان دید، نگران و ترسان و لرزان
هـاي موعـود و نعمـات مـذکورش، در آسـتانۀ دروازه بـا شـکوه آن مریـدان و          را دید با همۀ زیبائی

غوش باز، گوئی هاي خندان و آ نظرش آمدند با دستان گشاده و قیافه صوفیان در بخار سفید رنگی به
هاي سرکش  بار و شعله هاي وحشت در طرف دیگر جهنم را دید با همۀ عذاب. طلبند او را نزد خود می

از دیدن این منظره رعشه آور، همـۀ وجـودش دسـتخوش تشـنج شـد و بـا       . گران سنگدلش و شکنجه
وفیان فرود آغوش گشادة ص طرف دیگر پرتاب کند و در و خواست خود را به دشتاب رویش را گردان

  ...آید که ناگهان صداي قدرت خانم بلند شد
را در پیراهن حریر ارغوانی با گیسوان بر دوش ریخته  معشوقه. یخ وحشت زده از خواب پریدش

 نسوز و همـا  نگاه ایمان نلبخند پر معنی و هما نبا هما. و سینه و بازوان عریان، باالي سر خود دید
  .هاي عابد فریب عشوه

اي  مـات و مبهـوت، چـون مجسـمه    . باره زبانش از کار افتـاده بـود   بگوید، اما یک خواست چیزي
  .حرکت ماند سنگی، خاموش و بی

با نخستین بانگ زن، چند نفر از خدمۀ کاخ حاضر شدند، و با اشارة او زیر بغل شیخ را گرفتند و 
عبارتی که در اثناي ایـن  تنها . خوابگاهش بردند و روي تختش خوابانیدند از زمین بلندش کردند، و به

بود، این جملۀ دلسـوزان و تـرحم    هزده از میان گفت و شنید بسیار اطرافیان شنید دقایق، شیخ حیرت
 ."روي پیرمرد مفلوك بیندازید، بیچاره تب دارد، در حال رفتن است لحافی هم":  آمیز زن بود که

. آنان، شـیخ صـنعان بیـدار شـد     وقفۀ بامداد روز دوم با صداي پاي خدمتگزاران و گفتگوهاي بی
تصور اینکه خواب است  آشنا و اتاق مجلل به باز کرد و با دیدن فضاي نا نیمه آلودش را چشمان خواب
هاي پرتنوع روزهـاي   صحنه اما خاطرات روز پیش و ،هم گذاشت هایش را روي بیند، پلک و خواب می
  .وردندمرکز روشن آن هجوم آ اندك از زوایاي ذهنش به اخیر اندك
اتاق خالی بود و کسی در کنارش . دور و برش را نگاهی کرد. لطی زد و در بستر نشستغشیخ 

با چند سرفۀ پیاپی، خدمـۀ کـاخ را متوجـه حضـور و     . اتاق ندید اثري از معشوقه و بستر او در. نبود
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ی اي بعد، در اتاق گشوده گشت و دختـرك زریـن گیسـوي متناسـب انـدام      لحظه. بیداري خویش کرد
غالم سینی صبحانه را . درون آمد و پشت سر او غالم تنومندي با مجمعۀ بزرگی از انواع خوراکیها به

امـا دختـرك   . تعظیمی از اتاق بیرون رفت اي در کنار تختخواب شیخ قرار داد و با نیمه روي چهارپایه
  .دهان شیخ دوخته ایستاده بود و چشم به

روزه و پرهیـز گذرانـده بـود و در ایـام      نـدگی را بـه  اي که اغلب روزهاي ز شیخ ریاضت کشیده
هـا   نشینی با خوراکی هم وزن نصف بادام قناعت کرده، از دیدن مجسمۀ رنگین و تجمل و اسراف چله

. یاد تحکـم دیـروزین معشـوقه افتـاد     اعتراض بگشاید به بار دیگر آشفته گشت، اما پیش از آنکه لبی به
  .مثال دخترك دوخت استفهام آمیزي چشم بدهان غنچهسخن گفتن فراموشش گشت و با قیافۀ 

چـه   "صبوحی"عنوان  سوزي از شیخ پرسید که به ۀ ایمانمانگیز و کرش دختر زیبا، با لحن هوس
فام یا کهربا رنگ؟ با این سئوال آخرین رشتۀ طاقت  فرماید، تلخ یا شیرین، یاقوت شرابی را انتخاب می

نهـاد   كز تخت پائین پرید و با خروش رعدآسا سر در پی دختـر وار ا با جهشی دیوانه. شیخ پاره شد
دخترك گریزان و شـیخ در پـی او    "پتیارة ملعون، من و شراب؟ شیخ صنعان و فسق و فجور؟":  که

زده شاهد این منظره بودنـد   پیشخدمتها حیرت .عربده کشان و دشنام گویان، در راهرو طوالنی قصر
دخترك . شکستند در گوشۀ لبان برهم فشردة خویش فرو میو از ترس غضب شیخ خندة تمسخر را 

نخستین در نیمه باز رسید و بگمان آنکه دختر بدین اتـاق   وارد تاالري دیگر شد و شیخ در تعقیبش به
هـاي   اتاق بزرگ و مجللـی بـود، بـا پـرده    . با یک فشار دست در را گشود و وارد شد پناه برده است،

قیمتی و بـر صـدر آن بسـاطی گسـترده و گرداگـرد بسـاط طـرب         ها و شمعدانهاي ضخیم و چلچراغ
  .گروهی مست و مدهوش افتاده

عریـان و هیـاتی    را دید که با اندامی نیمـه  مقدرت خان. شیخ در نخستین نگاه معشوقه را شناخت
کرده و با دستی دیگر جام شراب  خمار آلود، آرنج دست راست را ستون سر هوس انگیز و چشمانی

دامـن   گاه آرنج خویش نموده و آبشار طالئی گیسوانش را در ه، زانوي مرد ناشناسی تکیهرا نگهداشت
هاي زیبایش مشغول است،  ساق نمالید چند نفري هم گرداگرد زن حلقه زده، یکی به. مرد رها ساخته

کشـد و سـومی تنـگ شـراب در دسـت زانـوي        ساعد بلورینش می دیگري با احتیاط دست نوازش بر
زمین زده است و چهارمی در نقش دلقکان با ریش انبوه خویش کمرگاه برهنه او را قلقلـک  خدمت بر 

  .دهد می
زدگـان در وسـط    ست و چـون صـاعقه  ۀ جوش و خروشهاي شیخ با دیدن این منظره فرو نشمه

ظاهراًً دو سه نفري از حاظران مجلس با ورود غیرمنتظرة شیخ جا . خود میخکوب گشت يق برجااتا
آنکه مختصر تغییري در وضع  خورده، به فکر تصحیح وضع و رفتار خود افتادند، اما قدرت خانم بی
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اي از تحقیر و تمسـخر در خـود    تراوید و با کلماتی که آمیزه خویش بدهد با لحنی که مستی از آن می
چنـد نفـري کـه     نشستن کرد، و متعاقب این دعوت خطـاب بـه   شیخ خوشامد گفت و دعوت به ت بهداش

هـا را بـا شـیخ     نگران نباشـید، مـن شـب اول همـۀ شـرط     "دست و پاي خود را گم کرده بودند، گفت 
کـه هسـتم دوسـت     اي هستم و او هم پذیرفته است که مرا همینطور ام که زن آزاده او گفته ام، به کرده
   ."د و بپرستدبدار

. اي براي اظهار حیرت در دسترس ذهن شیخ صنعان نبود گیج و یخ زده وسط اتاق ایسـتاد  کلمه
صـداي آشـنائی بـه گوشـش خـورد کـه او را        و ،اما این حالت دیري نپاییـد . دانست چه باید بکند نمی

خر در نظر پیر آ. شیخ صدا را شناخت اما قیافه صاحب صدا را بجا نیاورد. کرد دعوت به نشستن می
نمود که خلیفه خانقاهش که جهانی داعیه فقر و تقوي در آستین داشت و خود  مرد سودازده محال می

شمرد خرقه قلندري و شب کاله درویشی به یکسو افکنده، درهیات  را از هیچ سجاده نشینی کمتر نمی
خ صنعان وقتـی فزونـی   حیرت شی. اش کمرگاه زنی را نوازش کند طاعت سفید کرده دلقکان باریش به

واحسـرتا، ایـن   . گرفت که چشمش بـه صـورت مـردي افتـاد کـه مشـغول مالیـدن سـاقهاي زن بـود         
شاه است که مست می و مست شهوت در پـایین پـاي زنـی نشسـته و بـدین عمـل عنیـف         فردوسعلی
شیخ سودازده با واپسین نگاه شناسائی همه حاضران بزم طرب را شـناخت، قلنـدران   . است مشغول

چنان برایش ناشناخته مانده بود، مردي بود کـه زانـوان    اي که هم تنها قیافه. رجسته خانقاهش بودندب
لباسش . دید قیافه غریبه او را شیخ صنعان براي نخستین بار می. خود را تکیه گاه آرنج زن کرده بود

یشانیش نشانی از در پ .در صورتش از ریش انبوه و سبیل متراکم اثري نبود ،با دیگران تفاوت داشت
را از دیگـران   شد، واز همه باالتر چشمهاي زاغ و موهاي بـورش او  آثارسجودهاي طوالنی دیده نمی

  .کرد متمایز می
اي بدین رسوائی جهان پیش چشمانش  از دیدن منظره. تر شد جریان خون در رگهاي شیخ سریع 

اش احسـاس نفـرت    رفتار وقیحانهمعشوقۀ لوند هرجائی و  اعماق دل خویش نسبت به در. سیاه گشت
یادش آمد و صفا و خلوصی که مالزم همیشگی آن روزگاران  دوران پرهیزگاري و وارستگی به. کرد
یکبـاره از هرچـه   . ورطۀ سهمناك سقوط را پیش پاي خویش دید و از سوء عاقبت برخود لرزید. بود

ال را از کنار ستون برداشت و وزن ط شمعدان سنگین. قصر و تجمل و زن و زیبائی است بیزار گشت
مالیـدن پـاي زن    شاه که مست و خونسـرد همچنـان بـه    طرف فردوسعلی زنان و پرخاش کنان به نعره

  .اي کشید و نقش زمین شد مشغول بود پرتاب کرد و همزمان این حرکت، ناله
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جـا   تصور این که شیخ صنعان از شدت غیـرت و هیجـان خرقـه تهـی کـرده اسـت از       قلندران به
خلیفـه نـبض شـیخ را در دسـت گرفـت و      . اش هجـوم بردنـد   بـر زمـین افتـاده    کالبدپریدند و بسوي 

زده نگران معاینات این دو  گوشش را بر سینۀ شیخ چسباند و دیگران خشک و حیرت هشا فردوسعلی
سکوت وحشتناك شبستان باشکوه کاخ را نعرة هماهنگ صوفیان درهم . نفر، بر گرد شیخ حلقه زدند

لوح شهر بشوق دیـدار شـیخ در باغچـه وسـیع و سرسـبز       دل و اهالی ساده صوفیان صافی. کستش
هوهـو، یـا مـن الهـو     "بار حضور خود را با فریاد هماهنـگ   قصر گرد آمده بودند و هرچند دقیقه یک

  .کردند اعالم می "االهو
واقعیت سـاخت کـه    این بانگ باشکوه، لرزه در اعماق وجود قلندران افکند و همگی را متوجه این

اگر انبوه عوام از ماجراي داخل قصر باخبر شوند و بدانند که رفتار نابکارانۀ قلنـدران موجـب مـرگ    
آثـار ایـن   . ور خواهـد گشـت   شیخ گشته است، چه محشري بپا خواهد شد و چه آتش انتقـامی شـعله  

تراوید  زده هریک می یرتانگیز از چشمان ح نگرانی در قیافۀ یکایک قلندران آشکار بود و امواج هراس
  .کرد و فضاي شبستان را لبریز وحشت می
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 "زنـده اسـت  "بخـش   انگیز داخل شبستان را شکست و با اعالم امید خلیفۀ خانقاه سکوت وحشت
بخــش،  دنبــال ایــن جملــۀ تســلی بــه. هــاي از وحشــت در ســینه خشــکیده را اجــازه رهــائی داد نفــس

باز   "اما، بکندي"و با افزودن عبارت  "زند قلبش هنوز می"تائیدش برخاست که  شاه نیز به فردوسعلی
اگـر  "شاه دنبال کرد کـه   شاه را قلدرعلی جیجکعلی. هاي از وحشت درآمده را درنگرانی فرو برد قیافه

شاه، در حالیکـه   فردوسعلی. "کرد موئی از سر پیرمرد کم شود، انبوه مردم ما را قطعه قطعه خواهند
حفظ آرامش و خونسـردي دعـوت نمـود و     کرد، همقطاران را به ا تایید میحکیم باشی ر لزوم حضور

جوش و خـروش   باید قبل از هر کاري این جمعیت انبوه به":  اي پیش پاي قلندران گذاشت که راه تازه
  ".عمارت پراکنده ساخت و سرگرم بازیچۀ دیگري کرد آمده را از دور و بر

  
سید نازنین با چنان ظرافت و لطفی صحنه حضور ! مصطفی نام و نشانت ببارد آسید نور از قبر بی

تحفـه  "و  "ذخیـره "مطالعـۀ   کرد که گوئی خـود سـالها بـه    باشی و شیوة معالجاتش را توصیف می حکیم
بـا نقـالی   . ینات قلبی باخبر استاپرداخته است و از همۀ فنون پزشکی و مع "ابن بیطار"و  "حکیم مومن

ا بخانۀ حکیم باشی منتقـل کـرد و بـا تجـویز حکـیم باشـی جماعـت        شیرین و دلنشینش، شیخ صنعان ر
ساخت، و بیمار قلبی را در گوشۀ خلوت و منزوي حجـره   صوفیان و مریدان را از مالقات وي ممنوع می

برد که عمالً  شوراي قلندران می گذاشت و جماعت مستمعان را با بیان دلکش خود به حکیم باشی تنها می
اي توجـۀ   کردند که با چـه حیلـه   زیبا شده بودند و در این زمینه رایزنی می صاحب قصر و مصاحب زن

فراغ خاطر دمـی در صـحبت قـدرت     نقطۀ دیگري معطوف کنند، تا خود به خالیق را از حرمسراي قصر به
  .خانم بگذرانند

  
در جوار ضلع جنوبی باغ مسیو، حمام خرابه متروکی وجود داشت که در چشم مـردم خرافـاتی   

کـه   –گوش خود صداي اجنه را  لوح شهر مدعی بودند به از مردم ساده بسیاري. رکز اجنه بودشهر م
دیگر با سوگندهاي غالظ و  اند، و گروهی از داخل حمام شنیده –زوزة شغال نبوده است  شباهت به بی

ح و اي هـم شـر   کردند، و دسته منکران و دیرباوران ثابت می هاي رنگ و وارنگ را به شداد وجود جن
هـاي نـر و مـاده کـه شـامگاهان ضـمن عبـور از         جـن دادند از مجالس عروسـی   توصیف مفصلی می

انگیزتـر روایـت مالیزقیـل     تـر و واهمـه   از همه انکارناپذیر .دنچشم خود دیده بود هاي حمام به نزدیکی
 هایشـان از  چشـمی نورقعدبنـدان  عگرد شهر بود که چندین بـار سـران اجنـه او را بـراي      جهود دوره

سربینۀ حمام برده بودند که خواص همه داروهاي جهـان در هـر    رختخواب گرم و نرمش ربوده و به
ها معالجه  العالج پولدارن شهر را با یک دانه از آن نقل دانۀ آن نهفته بود و مالي یهودي امراض صعب

وع بـود، کلبـه   العـالج ممنـ   حکم تاکید مالي جنیان از دریافت هرگونه پولی بابت حق کرد و چون به می
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هاي ترکمنـی و دسـتبندهاي نقـره و     هاي شال کشمیر و قالیچه مرموز و تو در تویش انباشته از طاقه
  .ریزهاي طال شده بود سینه
آزار و سر  اجنه ساکن حمام در قرون و اعصار گذشته موجودات بی ،روایت پیران سالخورده به

شـت کـه جنیـان هـم چـون آدمیزادگـان، بـا گذشـت         ه را نباید از نظر دور داتبراهی بودند، اما یک نک
حکم همین قانون الیزال طبیعی اجنـه عهـد    دهند، و به روزگاران و تصرف نیل و نهار تغییر اخالق می

هـاي حمـام    جـن  از مـردم شـهر  . آزار و سر براه گذشـته نبودنـد   شیخ صنعان نیز دیگر آن جنیان بی
دانسـتند، از   لود شرارت طبع دیگرگون شده آنـان مـی  هر گزند و آفتی را مو. متروکه شکایتها داشتند

بندان سخت زمستان گرفتـه تـا شـیوع امـراض و      سابقۀ تابستان و یخ خشکدن آب قنات، و گرماي بی
پنداشتند، و  حیائی دختران، همه و همه را زیر سر اجنه می چشمی پسران و بی جسارت دزدان و شوخ

قول امروزیها سـتاد فرمانـدهی جنیـان     ی سران اجنه و بهحمام خرابه کنار قصر مسیو را پایگاه اصل
  .دانستند می

دهـن   بـه  اي بین مردم دهـن  گیران و رماالن شهر شایعه تلقین جن تر در سالیان اخیر به از این مهم
رباینـد و   آزاري کسـانی از مـردم والیـت را مـی     قصد تفریح یا مردم گشت که سران اجنه گاهی به می

در ایـن زمینـه روایـات    . گمارنـد  جنسان خویش با شکل و هیات آدمیزاده می از همبجاي آنان افرادي 
میرزا ابواالجنه رمال یقین داشت که مسیوي کافرکیش و بسیاري از اطرافیانش از همان . مختلف بود

گیر بخالف او عقیده داشت کـه   مالیزقیل جن. اند صورت آدمی درآمده هاي خطرناکی هستند که به جن
اي  ربایند تا بجایش جن بگمارند، بلکه با بعض آدمیزادگان شـهر رابطـه   رت آدمیزادگان را میاجنه بند

هاي در خاك نهفته دست یابد  گنجینه آموزند تا به آنان اوراد و اذکاري می کنند و به مخفیانه برقرار می
د نظـر خـود   مالیزقیـل در تاییـ  . گوش جنیان باشد و در عوض این محبت همۀ عمر خدمتگزار حلقه به

اند که مایـۀ   آالف و الوفی رسیده گذرانده و ناگهان به فاقه کرد که عمري در فقر و کسانی اشاره می به
  .حیرت و البته حسرت دیگران شده است

انگیزي درآمد در دست قلندران کـه دور   این زمینۀ آماده اعتقادي بصورت وسیلۀ موثر و هیجان
فضول خالیق در قصر باشکوه مسیو بمانند و بـا زن زیبـایش   از نگاه غضب شیخ و آسوده از طبع بل

  .داد دلی بدهند
باشی منتقل کردند، ایـن خبـر را بـا آب و     بمحض اینکه شیخ را از شبستان قصر به حجرة حکیم

تاب زیادي در شهر پراکندند کـه حـال شـیخ وخـیم اسـت و جـز دعـاي صـوفیان و مریـدان چیـزي           
تجمع در خانقـاه   هاي شهر مردم را به جارچیان در کوچه پس کوچه. تواند باشد ساز کارش نمی چاره

کنان و یاهو گویان همراه بازاریان  جماعت انبوه صوفیان هوهو. و شرکت در مراسم دعا فراخواندند
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تـراکم جمعیـت فضـاي وسـیع خانقـاه و      . و کسبه شهر، چون سیل درازآهنگی رو به خانقاه آوردنـد 
مردم شهر که دفع شر مسیو و تار و مارشـدن خوکـدانی مـزاحم و     .هاي دور و برش را گرفت کوچه

دلی، زن و مرد و پیر و  دانستند در اوج صفا و ساده اش را از برکت حمیت و همت شیخ می آزاردهنده
  .جوان، خردسال و سالخورده در مراسم دعا شرکت جستند

شـاه   بودنـد، فردوسـعلی   در لحظۀ حساسی که خالیق با خلوص نیت رو به قبله آورده آمادة دعا
رسـائی   "هوهـو "نقاه بر چهارپایه بلندي صعود کرد و بـا یـک حرکـت هاللـی تبـرزین و      ادر صفه خ

توصیف مقام معنوي شـیخ   آلودي به سپس با لحن حزن. طرف خود جلب کرد کشید، توجۀ مردم را به
وجود نازنینش . صنعان پرداخت و اینکه حضرت شیخ عارف بزرگ دوران است و قطب زمین و زمان

قریب است که این مهر درخشان آسـمان تصـوف    خورشیدصفت در افق شهر طلوع کرده است و عن
  .نهانخانۀ خاموشی و فراموشی بکشاند نام و نشان همۀ مشایخ سلف را چون ستارگان سحرگاهی به

م اگـر بحکـ  ":  گیران آهنگین و مطنطن ساخت که شیوة قلندران و معرکه سپس لحن کالمش را به
یزلی آدم ابوالبشري آفریده شد از برکت وجود مسعود شیخ ما بود، اگر نـوح نبـی از    ازلی و تقدیر لم

اهللا از  بالي طوفان نجات یافت نردبان خالصش توسل به ذیل عنایت شیخ ما بـود، اگـر موسـاي کلـیم    
ی وجـود  غضب فرعونی جان سالمت بدر برد بدلیل آن بود که در صلب مطهر خود حامل نطفۀ نوران

کند، هر که طالـب   بخش عیسوي است در فضاي والیت او تنفس هرکه جویاي دم جان. حضرتش بود
رمـد   مثال یوسفی است بر سیماي انور او بنگرد، هرکـه چـون یعقـوب از فـراق عزیـزان بـه       جمال بی

  "...مبتالست خاك پاي حضرتش را کحل بصر کند، هرکه
و رجز خواندن که حوصلۀ مردم سرآمد و زمزمـۀ   زدن بود "هرکه، هرکه"شاه گرم  فردوسعلی

گیـري را غلـیظ    کار بفراست دریافت کـه معرکـه   قلندر کهنه. گوشش رسید اعتراض از انبوه جمعیت به
بمحض احساس این نکته لحنش . انگیز کشانده است کرده و کار مدح و تعریف را به اغراقهاي اعتراض

  :گهانی شیخ انداخت کهیاد بیماري نا را تغییر داد و مردم را به
دانید چرا شیخ ما که وجود عزیزش در عین سالمت بود ناگهـان از پـا در آمـد و مـالزم      هیچ می

اما . "که هایش لعنت خدا بر بعضی دور و بري"بستر بیماري گشت؟ رندي از گوشۀ مجلس فریاد زد 
هاي آماده،  ها کرد و نوچه نوچه اي به قلندر که هوا را پس دید براي خاموش کردن فریاد حریف اشاره

آنکه متوجه ماجرا شده باشـند   برداشتند و خالیق هم بی "یاهو، یاهو، یا من الهو االهو"همصدا بانگ 
شرح  شاه به پس از آنکه جلسه آرام گرفت و فریادها فرو نشست، فردوسعلی. با آنان هماهنگی کردند

سید که بیماري ناگهانی شیخ نتیجۀ افسـون  روابط اجنه با مسیوي کافرکیش پرداخت و بدین نتیجه ر
هاي خانقاه النۀ اجنـه را تصـرف کننـد و     هدایت نوچه جنیان است و وظیفۀ مردم شهر این است که به
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گرداگرد حمام خرابه کنار قصر حلقه زنند و سران جن را بزنجیر کشند تا وجود نازنین شیخ از گزند 
  .آزارشان مصون ماند

درین گـروه مهـاجم از هـر فرقـه و     . یت بسوي حمام کهنه سرازیر گشتبا این فرمان، سیل جمع
جو، بدین نیـت کـه النـۀ اجنـه را درهـم کوبنـد و        صوفیان صافی درون ثواب: اي، جماعتی بودند قبیله
. اي از غرفـات بهشـت نصیبشـان گـردد     پاداش این جهاد صوفیانه، غرفـه  هاي کافر را بکشند و به جن

اي اجنـه غنیمتـی    عزم آنکه در آشـوب چپـاول و غـارت، از خـزاین افسـانه      رندان و ولگردان محله به
  .قصد این که تماشائی کنند دل و هیجان پسند شهر به چنگ آرند و مردم ساده به

کردنـد، و در هـر چنـد گـامی یـک بـار        هاي خانقاهی حرکت می پیشاپیش خالیق، قلندران و نوچه
خبـر را   تا مبادا سکوت و آرامش مردم را از ماجرا بـی  طلبیدند، می "یاهوئی"کشیدند و  می "هوحقی"
شـاه اشـارتی بـه     در چنـد قـدمی حمـام، فردوسـعلی    . تامل وادارد، و شور و التهابشان فرو نشـیند  به

شاه کرد، و جیجک با یک خیـز خـود را بـاالي سـر در حمـام رسـانید و بـا فریـادي رسـا           جیجکعلی
  .دهان او دوختند باز ایستادند و چشم به مردم از پیشروي. جمعیت فرمان توقف داد به

توانـد   جماعت فهماند که فضاي حمام کوچک است و نمـی  شاه در چند جمله مختصر به جیجکعلی
  .گروهی بدان انبوهی را در خود جاي دهد

نمایندگانی انتخاب کنیـد تـا از طـرف شـما و      آنست بهتر":  تاییدش برخاست که خلیفۀ خانقاه به
خالیق هشدار  به و در پی این پیشنهاد، "حمام شوند و دمار از روزگار اجنه برآورند نام شما داخل به

الجـن،   ان"حکـم   مبادا افرادي از اجنه در جمع ما باشند و بـه ! کنید در انتخاب نمایندگان دقت":  داد که
حمام شوند هیات آدمیزادگان درآمده باشند، و شما را فریب دهند و داخل  به "یتشکل باشکال مختلفه

  ."... و
  
  

  پایان
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  شیخ صنعان و قدرت خانم


