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  ١/٨/٢٠١٣                                                                                                        سيدھاشم سديد

 

 حکايتی از بيھقی
 

ابوالفضل محمد بن حسين  بيھقی فراھم نيامده است؛ چون  زندگی نامۀ اين نوشته به قصد شرح حال و تدوين
 ھمه فارسی زبانان به ويژه کسانی که به زبان و ادب فارسی و به تاريخ ع0قه دارند، از کران تا ميدانم که بيھقی را

  . کران کشور، بھتر از من می شناسند

و نه اين نوشته معرفی اثر گرانمايۀ وی، تاريخ بيھقی، است که به قول استاد شفيعی کدکنی، يکی از شاعران و 
  ." ين و کامل ترين نمونۀ نثر فارسی استبھتر"نويسندگان بنام امروز ايران 

ھر دوی اين کار را در توش و توان خود نمی بينم، زيرا برای کسانی که مانند من، زياد با بيھقی و تاريخش 
محشور نبوده و به زبان و ادبيات فارسی ھم به قدر کفايت آشنائی ندارند، بسيار مشکل است که در اين خصوص 

  .اشندچيزی برای گفتن داشته ب

شناخت من از تاريخ و ادب فارسی، شناختی است که مسافری از درون ھواپيمائی از فضأ و از فاصلۀ خيلی 
 را طوری تماشا کند که ھمه باغ ھا و بنا ھا و کوچه و پس کوچۀ آن یخيلی دور با سرعت سرسام آوری بخواھد شھر

  . را با دقت ببيند و به خاطر بسپارد

آن وقت ھا زمان، زمانی سياست و سياست بازی و . راغ اين نوع کتاب ھا نمی رفتمدر دوران جوانی زياد س
  . زنده باد و مرده باد و روس و امريکا و چين و ميتينگ ھا و مظاھرات بود

ًدر خانه ھائی اکثر جوانان کتاب خوان شھر در آن ايام غالبا کتاب ھائی که بيشتر منورين چپ آن ھا را مطالعه 

ا کتاب ھائی که از سوی رھبران نو پای اس0م سياسی کشور به پيروان شان توصيه می شد، خ0ف آنچه می کردند و ي
 سطح ،د رمجموع. اساتيد ادب و فرھنگ و کتاب خوانان نسل ھای  پيشتر از ما بدان ھا ع0قه نشان ميدادند، ديده ميشد

  .   سيار پائين بودکتاب خوان در کشورـ بدليل باO بودن ميزان بيسوادی ـ  بسيار ب

ھرچند ھفتۀ يکبار به ! دوستی داشتم که در کتابخانۀ کابل کار ميکرد، روحش شاد و يادش مستدام خوش باد
  ازديدنش ميرفتم و اگر ميلی در خود ميديدم، اجازه ميداد در خود کتابخانه مدتی ضمن رفع ماندگی، برگی از اين، يا

  .ادب و فرھنگ و ھنر را مرور کنم ـ خواندن سريع، گذرا و سرسریِآن شاخ يکی از نخل ھا يا نخلچه ھای 

. روزی دل نادل، چون بسيار خسته بودم و از جانبی وقت ھم کم بود، يکی از مجلدات تاريخ بيھقی را برداشتم
  ". ُقاضی بست" وقتی آن را باز کردم، چشمم به حکايتی افتاد در بارۀ 

مين بود که ميخواستم اين حکايت را به زبان سادۀ امروز برای  مقدمه ھم ھ اين نوشته و چيدنھدف از
  . خوانندگانی که آن را نخوانده يا نشنيده اند، بيان کنم

رين و توصيفات دقيق و گيرای بيھقی بخاطر ندارم و ياز اينکه حکايت را با نثر پخته و جذاب، زبان و بيان ش
وشته شده بود، بعد از بيشتر از چھل سال مطالعۀ گذرای آن بيان نميتوانم اصل حکايت را با ھمان نثری زيبايی که ن

  . کنم، پوزش ميطلبم

  :اين شما واين ھم حکايت

روزی، سحرگاه، سلطان مسعود که قصد شکار داشت، با مصاحبان و محافظان و خدمتگاران و مطربان و باز 
يرمند رفت و در آن نواحی تا نزديگی ھای ھا و پلنگان شکاری و انواع خوردنی و نوشيدنی به کناره ھای دريای ھ

خدمتگاران در اين ميان خيمه ھا را در ساحل دريا بر پا کردند و تمام وسايل عيش و نوش و . ظھر مشغول شکار شد
  . راحت سلطان را قبل از آن که بر گردد، فراھم آوردند

يچ نوع کوتاھی در خدمت ديده نشده در بازگشت، چون ھوا به نھايت گوارا و به طبع سلطان بود و ازھمرھان ھ
خوراک ھای باب ميل سلطان تھيه شد و سفره . و ھم شکار زيادی بدست آمده بود، سلطان بسيار شاد و سر حال بود

غذا ھا خوردند و شراب ھا نوشيدند و قصه ھا گفتند و نوازندگان ھم . ھای رنگين زير سايه بان ھای شاھانه پھن گرديد
از ايجاد طرب ھا نمودند، تا آنکه پلک ھای سلطان رو به سنگينی گذاشتند و خواب سلطان را در ساعتی با ساز و آو

  . ربود
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. بعد از خواب و بعد از نماز چند تا کشتی را به امر سلطان برای کشتی رانی در دريای ھيرمند حاضر کردند
  . کشتی ھای ديگر تقسيم شدندسائر ھمرھان ھم تا جائيکه ممکن بود به . بزرگترين کشتی مال سلطان بود

چون قوت و فشار آب دريای خروشان ھيرمند زياد بود، چند لحظه ای نگذشته بود که کشتی سلطان شروع کرد 
چيزی نمانده بود که سلطان غرق شود، ولی شش ھفت نفری از جانبازان سلطان خود . به شکستن و فرو رفتن در آب

  .  ی از کشتی ھای ديگر بردند و به کنار دريا رساندندرا به دريا انداختند و سلطان را به يک

به خيمه رفت و لباس عوض کرد و ناخوش سوار اسب شد و به قصر . سور و شادی و عيش سلطان بھم خورد
  . برگشت

وقتی اعيان و بزرگان دربار خبر شدند که سلطان از چنان حادثۀ المناکی جان به س0مت برده و دو باره برگشته 
 به استقبال سلطان آمدند و با ھلھله و شادی و دعا و غريو سلطان را تا قصر بدرقه کردند و با ھم در دادن است،

  . خيرات و صدقه به فقرای شھر برای س0متی شاه ـ برای جلب نظر ھر چه بيشتر سلطان به خود ـ به رقابت پرداختند

 که تب و علت تبش بر طرف شد، برای بجا آوردن ًخود سلطان ھم بعد از چند روز بيماری نسبتا وخيم، زمانی
شکرانۀ نجات از آن حادثۀ صعب و شوم و دست يافتن به س0متی مجدد، تصميم گرفت  دستی بر سر رعايای بينوای 

  .و از آن غنيمت ھائی که خود و پدرش از ھند با خود آورده بودند چيزی ھم به محتاجان کشور ببخشدخويش بکشد 
، بود که با وجود مقام و  ابوالحسن نام، قاضی بست ،وايان مستحق از نظر بونصر و سلطانيکی از اين بين

 .منزلت شامخ از مال دنيا به مقدار مناسب نصيبی نبرده بود و در منتھای تنگ دستی زندگی ميکرد

خواند، خادم سلطان پس از انکه رقعه را .  رقعه ای را که بونصر به او داده بود، نزد سلطان بردبيھقیروزی 
ًاز قرائن چنان معلوم ميشد که سلطان قب0 تصميمی گرفته بود و با . را امر کرد که کيسه ھا را بياورد و به بيھقی بدھد

  : به ھر حال.  بونصر ھم در آن باره صحبتی نموده بود

. قال تکۀ زر استدر ھر کيسه ھزار مث! بگير:"سلطان به خادم امر کرد که دو کيسه زر بياورد و به بيھقی گفت
ح.ل ترين ...  ھندوستان زمانی که بت ھا را شکسته است، آورده و ه ایبه بونصر بگو که زر ھا را پدرم از غزو

 اگر قاضی بست و پسرش در مضيقه اند و چيزی ندارند و به کسی ھم حال نمی گويند، يک کيسه را به !مال ھاست
  . د مقداری مستغ0تی ح0ل بخرند و راحت تر زندگی کنندپدر بدھيد و يک کيسه را به پسرش تا برای خو

  !"ُح.ل بی شبھت است ميخواھم حق اين نعمت س0مت را که باز يافته ام، بدين گونه يک اندازه ادا کرده باشيم؛
بونصر کسانی را پی قاضی و پسرش می . بيھقی ھم کيسه ھا را می ستاند و نزد بونصر می آورد و شرح حال ميگويد

وقتی قاضی ميايد، ماجرا را برای او باز ميگويد و امر ميکند تا يک کيسه را نزد قاضی بگذارند و يک کيسه . ستدفر
  .را به پسرش بدھند

اما، قاضی در حاليکه از بارگاه الھی برای سلطان عمر دراز طلب ميکند، کيسۀ زر را بر می گرداند و 
 جانبی قيامت بسيار نزديک است و پس دادن حساب برای من خيلی از. اين ط. ھا به درد من نمی خورند": ميگويد

به سلطان س.م . شکی نيست که من به اين مال نياز دارم، اما از عذاب قيامت سخت در ھراسم. دشوار خواھد بود
  ."مرا برسانيد و التجأ کنيد که مرا معذور بدارند

 محمود ـ از بتخانه ھای ھندوستان به زور شما ط.ئی را که سلطان ـ سلطان: "بونصر با تعجب ميپرسد
اگر شما آن را نمی خواھيد، بدھيد به ! شمشير بدست آورده و خليفه گرفتن آن را جايز ميداند، مسترد ميکنيد؟

  ." نيازمندان و مستحقانی که در اين شھر ھستند

رند و جواب من بدھم، حاشا نه، ط. را کسان ديگری بب: " قاضی با متانتی توأم با فروتنی کامل جواب ميدھد
  !"که چنين کاری نخواھم کرد

  

بونصر رو به پسر قاضی ميکند و از او ميخواھد تا سھمش را بردارد، اما پسر ھم مانند پدر از گرفتن ط. 
دانش و راه و رسم زندگی را از او . خود داری ميکند و ميگويد که من فرزند ھمين پدری ھستم که جوابش را شنيديد

اگر او از حساب و توقف و پرسش در روز قيامت ميترسد، من ھم مانند او از آن روز و از دادن حساب . ه امآموخت
و بعد از ادای احترام، ھر دو، پدر و پسر، آنجا را ترک نموده  پی کار شان  ."که خيلی سخت خواھد بود، ميترسم

  ... رفتند

 بھتر است ،دوران ما ولی حکايت قاضی ھایحکايت قاضی بست دوران سلطنت سلطان مسعود تمام شد، 
  ! ناگفته بماند

  

  


