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برگزيدۀ سيستانی

پاسخ يعقوب ليث به خليفه
)سرودۀ پژمان بختياری(
دراوايل دھه  ٦٠قرن بيستم شھريار شاعر معروف ايرانی ،داستان رشادتھای يعقوب ليث را در يک چکامۀ
حماسی به شعر در آورده بود که خواندن آن احساسات وغرورميھن دوستی را درانسان مھميزميکرد .منکه در آن
زمان محصل فاکولتۀ ادبيات بودم آن چکامه حماسی و تاريخی را بااشتياق تمام خواندم و روزھا در کتابخانۀ پوھنتون
کابل می نشستم وآنرا ياد داشت ميگرفتم ولی در ١٣٤٨درسيالب بھاری رودخانه ھيرمند درنيمروز آن چکامه با ساير
کتب ونوشته ھايم ھنگام انتقال در رودخانه ای خروشان غرق وعبث شد ومن ھمواره به ياد آن اشعار غبطه ميخوردم.
دراين اواخر يک دوست سيستانی ام »پاسخ يعقوب به خليفه« را به زبان شعراز قلم پژمان بختياری ،شاعر توانای
ديگر ايرانی برای من فرستاده است که خاطرۀ آن چکامه را در من تداعی کرد وبا سپاس از ايشان  ،برای آنکه اين
شعرزيبا را شاعران ما وجوانان سيستان بخوانند و از آن الھام بگيرند به نشر مجدد آن دراينجا می پردازم.
يعقوب درآخرين روزھای زندگی اش در بستر بيماری افتاده بود  ،نماينده خليفه پيغام طعنه آميزی به يعقوب آورد و
او را به اطاعت از خليفه فراخواند ،يعقوب به وی چنين پاسخ داد:
» من مردی رويگر زادهام و از پدر رویگری آموختهام و خوردن من نان جوين و ماھی و تره و پياز
بوده است .و اين پادشاھی و گنج و خواسته از سرعياری و شير مردی به دست آورده ام ،نه از
ميراث پدر يافتهام و نه از تو )خليفه( دارم .من بقوت دست و زور بازو ،کار خود باين درجه
رسانيدهام ،و داعيه چنان دارم که تا خليفه را مقھور نگردانم ،از پای ننشينم .اگر مردم که خليفه از
آسيب من آسوده شده است .و اگر از بستر بيماری برخاستم ،حکم ميان من و خليفه اين شمشير است
و بس ...اگر مطلوب من ميسر پذيرفت فبھا  ،واال نان کشکين و حرفه رويگری بر قرار است  ...يا
آنچه گفتم به جای اورم و يا بر سر نان جوين و ماھی و پياز و تره شوم « ١.
چکامه زيربا الھام ازاين پاسخ يعقوب به خليفه بغداد سروده شده است:
دی کافتاب سايه زفرق جھان گرفت

دامن کشان به دامن مغرب مکان گرفت

غافل که در سراچۀ ھستی رفــاه نيست
خورشيد وپيروان برازنده گوھرش

دنيا نه جای راحت ونه گاه ايمنی ست

١

آسودگی خوشست ،دراين عرصه آه نيست

وين گوی تيره منظرو ماه منورش

پيوسته در بسيط جھان درکشاکش اند

پنداشتم که گوشۀ راحت توان گرفت

وان روشنان جلوه گر ازبام وازدرش

تا روز حشر ،يکسره محکوم گردش اند

جوالنگۀ شقاوت وميدان ريمنی ست

اين خاک توده عرصۀ بيداد ودشمنی ست

 -خواجه نظام الملک،سياست نامه ،ص ١٥
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گيتی مصاف گاه زبون ست و پنجه ور
چون روشنی زدامن مغرب زدوده شد

آموده جيب چرخ به شنگرف سوده شد

بانوی شب ز روی نکو پرده برکشيد
حيرت فزود ماه سپھر آشيان مرا

ناگه زطرف دشت ھمايون دروگری

سرخوش زلطف جلوۀ آن منظرآمدم

ديدم به چشم خسته که يعقوب پھلوان

بدرود از خليفۀ اسالميان پناه

ايدون شنيده ام که سرکينه گسترش

ای بينوا ،امير ھمه مؤمنين منم

گرسرنھی به عجزتو برخاک پای ما

زيبندۀ نگين و فروزندۀ کـــاله

طورمار دوستی به خطا در نوشته است
گوئی به جسم خسته گرانی کند سرش

چون مشت خاکی از در ھستی بروبمش

دارای شرع وحافظ ارکان دين منم

روصلح کن که جنگ تو با من صالح نيست

روحش به سان کوه توانا وتن نوان

زمعتمد آورده َ
معت مِد:
برحضرتش ُ

پرباد گشته از دم بيمايه لشکرش

خواھد به گرزکين سر ومغز بکوبمش

يادی زخ سروان ھمايون فر آمدم

دامان گرفت و برسر اين داستان کشيد

برمير سيستان شۀ فرخنده دستگاه

کز راه صلح ورسم صفا درگذشته است

داسش به نوربدر ،درخشيد چون ھالل

وآن داس خوشه چينش،تيغيست جوھری

در بستر اوفتاده به آئين خسروان

واينک پيام وعد وعيدی برون زحد

گرم تناول زماحضر
بکشاد وگشت ِ

شکرخدای گفت ولب جو به خواب شد

درعرصۀ خيال به جــوالن در آمدم

آن منظرم به جلوۀ گۀ باستان کشيد

فرخنده روز آنکه زجان راه او گرفت

نه جسته راز عصيان ،نه رمز بندگی

دھقان به خواب وخاطرش آسوده از مالل

گفتی به خواب خوش در،مرديست لشکری

خرام مؤقری
آمد فراز و داشت
ِ

برگشته خسته جسم و دل آسوده از درو

دستار توشه يی که گره داشت برکمر

چون نفس بردبارش ازآن کامياب شد
ماه از برسپھر ،خرامان به صد جالل

اين جذب ودفع وجنگ وجدل برقرار بود

گرد ازجبين فشاند و به پاکی وضوگرفت

بدبخت آنکه چون من ،درراه زندگی
فرض خدا ادا شد و دھقان برزگر

ديدم به چشم وتجربه کردم به عقل ..آه

درجامه ای کبود ،چو رعنا صنوبری

داسی بدستش اندر ،تابان چو ماه نو
مانند سبزه جای به دامان جو گرفت

بيھشان کشيد بخود کھکشان مرا
چون ُ

پندار جو به منظر افــــالکيان شدم

بی کوکب سپيد در آن ورطۀ سياه

کانجا ھم اين کشاکش وغوغا بکار بود

افشانده برزمينۀ شنگرف دوده شد

از پرنيان ابر به صد عشوه سرکشيد

دامان گرفت دست بلند آسمان مرا

زکشمکش خاکــيان شدم
لختی جــدا
ِ
برتر شدم زعرصۀ کيوان ومھر وماه

فرع ،نزاعی ست مستمر
اصل وجود ِ

بکشای اگردوچشم تو بيناست کاين منم

بازوی خويش رنجه مکن،دست من قويست

سايد سرت به چرخ زعھد ولوای ما

تا برخوری زچشمۀ عدل وعطای ما
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پوزش طلب،که دل به توبخشايش آورد

پروانۀ امارت و ّفــر شھی دھم

بازآی ،تا به روز تو نور بھی دھم

لشکرمکش که در پی ما نيز لشکريست
درخنده شد سپھبد ازاين حيله پروری

اسالم توست حيله وايمان تو ريا

بومسلم اين بلند بنا را فکند پی

نه مخبر از رسولی و نه آگه از خدا

ز افعال ايزد،ای پسراھرمن مگو
دانی زکيست ای شده زانصاف وحق بری

ازايرانيان به کشور ايران زيان رسيد

عباسيان زپرتو تدبير و تيغ وی

ھارون بدسرشت ،زيحيای برمکی

سيستان سپه سرشته زعزم و دالوريست

اقبال رو به مردم جنگ اور آورد

ای مھتر زمانه تو ما را مھی مده

تيغ من است حامل عھد ولوای من

من پارسی نژاد و فروزنده اخترم

گيرم که من شکسته شوم سيستان بجاست

من پاسدارشاھی وشاھی سزای من

مشت ستبر،پاسخ دندان شکن دھد

ُگردی ستوده پرور ومردی دالورم

تا آشنا به قبضۀ تيغست دست من

فرمان مرا وشوکت فرماندھی مده

برسرمن وفرمان روائی ام
ای خاک
ِ

مشکل گشای من دل جنگ آشنای من

دولت ،عنان به مردم شمشيرزن دھد

پرندآور آورد
خرم کسی که رخ به َ َ

تدبير تيغ ،بازوی تقدير بسته است

وفر شھی مده
منشور سرفرازی ّ

محکوم امر توست اگر پادشاھی ام

نيرنگ وجور وکينه نه آئين لشکريست

صلح جھان زطبع نبرد آزمای ماست

رحمت برآھنين جگران ،داور آورد

نظم جھان به قبضۀ شمشير بسته است

حيلت مجو که حيله دراين رستخيز نيست

زآن عھد استوارحکايت به من مگوی

آرام ما به سايۀ شمشيرجوھريست

عدل آيتی،ز رايت گردون گرای ماست

جستند جا به مسند شاپور و گاه کی

برمتکای دولت ودين گشت متکی

کاری به غيرجنگ ورھی جزستيز نيست

بامرد رويگربه سياست سخن مگوی

زين لشکری بگو بدان شوخ منبری

برگوی از آنچه خواھی اما از اين مگوی

اين َّفر وسربلندی وشاھی وبرتری

اين تاج خسروی به تو زايرانيان رسيد

زی خسروان گرايد پاکيزه گوھرم

چشم فلک به خواب نبيند شکست من

درسيستان تھمتن کشورستان بجاست "نيمروز" بجاست تاکه بلند آسمان بجاست

يعقوب اگر نماند ،نمويم به ماتمش
صلح شما کجا ،سخن جنگ ما کجا

بس کن زسروری که مرا ھم برآن سريست

مردود کائناتی و مطرود ماسوا

ای ديوخو حديث سليمان به من مگوی

اکنون ميان ما وتوجز تيغ تيز نيست

فرمان پذيرتا به تو فرمان دھی دھم

گفتش به طعنه،بس ازاين ياوه گستری

کای خصم دين حق،سخن آخر زدين مگوی

اين جاه شھرياری وگا ِه پيمبری

تسليم شو! که مھر من آسايش آورد

پاينده باد کشور"نيمروز" و پرچمش

اين مدعا کجارود،آن مدعا کجا آری خوش است صلح،ولی باکه؟ تا کجا؟
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من ھم اگر بجای تو ای دوست بودمی
بی دين به نام دين ،به جھان پيشوا شدن

با حيله ،جانشين رسول خدا شدن

عيشی خوش است وبی سخن جنگ خوشترست
لکن مرا که خانه به چنگال دشمن است

آنگه ز زيربالين ،سردار قھرمان

گرشد نوشته نامۀ دولت به نام من

ورماندم زمانه،به شمشيرجوھری

يکسر به سوی باديه راھی کنم ترا

نانی جوين وتيغی ،جانبخش وجانستان

با معتمد بگوی ز يعقوب رويگر

آزاد نام دارم و بندم به گردن است

من مرد عزم وغيرتم اين کار کی کنم؟

گر بگذرم تو وارھی ازجنگ وداوری

سير از سرير دولت وشاھی کنم ترا

نابرده رنج خسرو وفرمانروا شدن

با جام باده گر نبود ،سنگ خوشترست

پامال جور بيوطنان ملک وميھن است

با خصم خود نشينم وآسوده می زنم؟
اکنون منم به کام تو بيمار وبستری

برآستان صلح،سر از شوق سودمی

برکرد وھمچوشيربغريد وگفت ھان!

کاين است پاسخ تو بدان نيک درنگر
کشور رھد زننگ وھمين است کارمن

حاکم شود به فرق تو فرخ حسام من
ور زانکه تيغ کج نکند کار ملک راست
نان جوين و پيشۀ پيشين من بجاست

٢

 -٢شھنامه آبشخور عارفان ،صفحات ٩٩٤ -٩٨٧
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