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زندگي مانند شراره اي اسـت كـه از اصـطكاك چـوب پيـدا               .روي زمين هيچ چيز پايدار نيست     «
ولي ما نميـدانيم از كجـا آمـده وبـه كجـا             . دوباره خاموش مي گردد    شده،زماني روشن مي شود و    

  ».خواهد رفت
  بودا

  
ع هاي متعدد و خوشبو روشن و از قاليهاي بي مانند مفروش و بدنـة        اطاق با شكوهي كه با شم     در  

بود،روزبهان برمكي،آزاد بخـت برمكي،گـشواد      ديوار از پارچه هاي ابريشمي گرانبها پوشيده شده         
رئيس خراج،دور هم جمع شده بودند تـا راجـع بـه            ر خراسان و برزان برمكي      ر لشك برمكي سردا 

كاله آنها پوستي بلنـد و خرقـه هـاي ترمـه پوشـيده              .پيش آمدهاي درباره خليفه مشورت بكنند     
بقـدري  .جلوشان جام هاي شراب،ميوه و شيريني در ظرف هـاي گرانبهـا چيـده شـده بـود                 .بودند

 جور مي آمد،بقدري اين مجلس با جالل و شكوه بود كه به نظر              لباس و وضع آنها با هم      ، حركات
  .مي آمد يك تكه از زندگي اشرافي پايمال شده دوره ساسانيان دوباره جان گرفته زنده شده بود

  :آزاد بخت با حرارت مخصوصي دستش را تكان مداد و ميگفت
 و حاال كه احتياجي بمـا     .ماو شك داشت  مي آيد،من از اول در صداقت       از خليفه هر چه بگوييد بر      -

  .ندارد،ضديت خودش را آشكار خواهد كرد
جعفر .چيزي كه بضرر ما تمام شد نفاقي است كه بين جعفر و پدر و برادرانش افتاد               : گشواد گفت 

بعـد  ! آن حكايت عشق بازي او با عباسه،زنيكه چهل ساله        .از روي ديوانگي نقشة ما را خراب كرد       
ك صالح كه بر ضد خليفه اقدام كرده بود و مبلـغ گزافـي كـه از                 هم همدست شدن او با عبدالمل     

مة اين كارهاي جعفر بود كه هـارون را نـسبت بـه    ه. به او داد و مچش باز شد       و   خزانه برداشت 
  .در صورتيكي كه اقدامات يحيي و فضل سنجيده و از روي فكر است. برمكيان بد گمان كرد
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نسبت به جعفر سرد شده زرارة بن محمـد را رفيـق            ه خليفه   حاال هم مدتي است ك     -:برزان گفت 
و از قراريكه موسي در كاغذ خودش به من نوشته بود، هارون            . كيف و مجالس بزم خودش كرده     

حبس مي كنـد و بـه جعفـر دسـتور مـي دهـد كـه او را                   يحيي بن عبداهللا را كه با جعفر ساخته         
 را به هارون نيدهـد و همـين بيـشتر     بكشد،ولي جعفر او را آزاد مي كند و فضل بن ربيع اين خبر            

  .باعث كدورت بين خليفه و برمكيان شده
چـون از اول خـودش      . اين دليل نمي شود كه هارون همه برمكيـان را غـضب بكنـد             -:آزاد بخت 

  .حامي جعفر بود و مي دانست كه ميان او و پدر و برادرانش خوب نيست
همين كـه   . ماهان را نبايد فراموش كرد     اين يكي از علل آن است،ولي مخالفت عيسي پسر        -:برزان

به كمك يحيي به حكومت خراسان رسيد به خليفه خبر داده كـه برمكيـان بـه ديـن نياكانـشان                     
به همـين مناسـبت مـدتي       . عالقه دارند و بي ديني و مجوسي و دين زرتشتي را تشويق مي كنند             
ز طـرف ديگـر بـه موسـي         ا. است كه هارون چند نفر را ناظر بر اعمال و كارهاي ما كرده اسـت              

بسياري از مردم موسـي را      «:يكي از خويشان خليفه به او نوشته      . نسبت طغيان و سركشي داده اند     
و ابوربيعة به هـارون     ».به چشم امام حقيقي نگاه مي كنند و خمس مال خودشان را به او مي دهند               

 برمكين مرتـد و     در روز قيامت خليفه چه جواب مي دهد كه مملكت مسلمانان را بدست            «:نوشته
  ».زنديق سپرده است

 من امروز صبح قاصد از باميان داشتم،مي گفت در بلخ مرض وبا آمده و اهالي آنجا                 -:آزاد بخت 
كه تازه مسلمان بودند چون ناخوشي را غضب خداوند تصور كـرده انـد،دوباره بـه ديـن بـودائي                    

  .تحريك برمكيان استالبنه اين خبر كه به خليفه رسيد گمان مي كند به .برگشته اند
 با اضافه هيچ مي دانيد مه هارون بي جهت از انس بن ابي شيخ منشي جعفر بهانه گرفت                   -:برزان

و سرش را بريد؟ اين قضيه را فضل به فال بد گرفته و آن را مقدمة مبارزه خليفه با برمكيان مي                     
  .داند

قاعـده بـراي    . ا آمـوختيم   اين تقصير خودمان بود كه طرز مملكت داري را به عـرب هـ              -:گشواد
زديم،جوان هاي خودمان را    زبانشان درست كريم،فلسفه براي آئينشان تراشيديم،برايشان شمشير        

ها به كشتن داديم، فكر،روح،صنعت،ساز،علوم و ادبيات خودمان را دو دستي تقديم آن ها              براي آن 
اصـالً نـژاد    ! ولي افسوس  . تا شايد بتوانيم روح وحشي و سركش آنها را رام و متمدن بكنيم             يمدكر

اين قيافه هـاي درنـده،      . آنها و فكر آنها زمين تا آسمان با ما فرق دارد و بايد هم همينطور باشد               
افكـاري كـه ميـان      . رنگ هاي سوخته،دست هاي كوره بسته براي سر گردنه گيري درست شده           

نهـا گـواهي مـي      تمام ساختمان بـدن آ    .شاش و پشكل شتر نشو و نمو كرده بهتر ار اين نمي شود            
دهد كه براي دزدي و خيانت درست شده اين عربهائي كه تا ديروز پا برهنه به دنبـال سوسـمار                    

و اگـر ظـاهراً   . مي دويدند و زير سايه چادر زنگي مي كردند،نبايد بيش از اين ار آنها متوقع بـود           

 ٢



 در سـر مـي      هارون روي خوش به ما نشان مي داد،اظهار لطف مي كرد،در خفا كينه نـژاد مـا را                 
و حاال كه به مقصود خودشان رسيدند و فكـر عـرب مثـل              . پرورانيد و تشنه به خون ايرانيان بود      

  .دن را ملوث كرده واضح است احتياجي به ما نداردمدنياي متدملي كه سر باز كند 
 خالد،يحيي،فضل و جعفر همة جواهرها و پول هاي سرشـاري كـه صـد هـا سـال در                -:آزاد بخت 
ر جمع شده بود مثل ريگ نثار اين عربهاي موشخوار كردند و به هر شاعر بي سر و پا                   بتكده نوبها 

و در نتيجه بغض و كينه و حـسادت يـك دسـته شـتر               . ثروت هاي نگفت بذل و بخشش كردند      
اصالً هارون به دم و دستگاه،به پول،به فكر،به جاه و جالل و حتي             . چران را براي خودشان خريدند    

نه او بلكه همه عرب هائي كه دور ما كار مي كنند و تملقمان را               . ت مي برد  بطرز زندگي ما حسر   
  .مي گويند،هم دشمن خوني ما هستند و منتظر يك اشاره هستند تا انتقام نژاد خودشان را بگيرند

 اشتباه است،برمك و پسرانش با خليفه ساختند و به آئين آنها گرويدند تـا بتواننـد در                  -:روزبهان
ل انها نفوذ پيدا كنند و دين آنها را ضعيف بكنند و خرده خرده از بـين ببرنـد،ا ز نـو                      افكار و اعما  

براي همـين   .پرستشگاه نوبهار را بسازند و مردم را به كيش بودائي دعوت كنند و بخليفه بشورند              
بود كه آنها كوشش كردند تا اطمينان خاطر عرب ها را به دست بياورند و بـه مقـصودشان هـم                     

 خلفاي عرب مانند عروسك خيمه شب بازي،دسـت نـشانده برمكيـان بودنـد،و در                همة.رسيدند
اما انچه مربوط به نظـام مملكـت اسـت اگـر            . حقيقت هنوز هم آنها هستند كه فرمانروائي دارند       

چون هر دقيقه كـه آنهـا از   .عرب ها خودشان را از نياز برمكيان بي نياز مي دانند اشتباه مي كنند  
و اگر كمك هاي مالي و معنـوي از مـا           . ظام مملكت از هم گسيسته خواهد شد      كار كناره بگيرند ن   

عرب چه مي خواهد؟يك مشت طـال       .به عرب ها شد آن هم برا پيش رفت مقصود خودمان بود           
اصالً پيشرفت عرب هم بـراي      .اين منتهاي آرزو و آمال آنهاست     .ونقره و يك حرمسراي پر از زن      

مهيا شد،پس نقشة برمكيان تا كنـون عملـي شـده،حاال هـم     همين بود،اين بهشت موعود برايشان    
ن قتل عام عرب ها و اسـتقالل ايـران          جه زحمات آنها را دنبال بكنيم و آ       هنوز نگذشته،ما بايد نتي   

  .است
تا مي توانيد با عرب هـا       .اخير خودش نوشته بود كه مواظب خودتان باشيد        فضل در نامه     -:برزان

 خودتان راه ندهيد،و مخصوصاً قيد كـرده بـود كـه همـه اميـدم                كمتر آميزش بكنيد و آنها را به      
طوري بايد كـرد مـه      .بخراسان است،چون نفوذ ما در آنجا بيشتر است و دور از مقر خليفه افتاده             

خراسان تا حدود بلخ بخليفه بشورند و او مستأصل بشود و مجبور بشود تـا يكـي از مـا را بـراي                       
ت لشكر خليفه را بر ضد او اغوا مي كنيم و همة عرب هـا               آن وق . سركوبي اهالي خراسان بفرستد   

هرگاه درين كار غفلـت بـشود هـستي مـا ببـاد             .را از بين مي بريم و خراسان را مستقل مي كنيم          
ولي قيد كرده بود كه منتظر كاغـذ مـن باشـيد،چون هنـوز     .و همة وسايل مهيا است   . خواهد رفت 

  .دم را بنويسم وضعيت معلوم نيست و نمي توانم تصميم قطعي خو

 ٣



 آيا شما اطمينان كامل بـه لـشكرتان داريـد،و در مـوقعش اوامـر را                 -: بخت به گشواد گفت    آزاد
  انجام خواهند داد؟

بيك اشاره تمام سران سپاه بر ضد خليفه مي شـورند و قتـل   .  از اين حيث مطمئن باشيد   -:گشواد
  .ر فضل هستمولي فقط منتظر فيروز چاپا.عام عرب ها در خراسان عملي مي شود

  . در اين صورت پيش از اينكه عيسي پسر ماهان برگردد بايد اين كار را انجام داد-:آزاد بخت
  !پيش از اينكه هارون حكم قتل همةبرمكيان را بدهد-:روزبهان
  ! اگر حكم خليفه پيش از كاغذ برسد-:آزادبخت

چـون  .رسـد بـه تـوي مي    روز پيش از قاصـر خليفـه         غير ممكن است،اخبار ما هميشه دو        -:برزان
  .بهترين چاپارفچاپار برمكيان است

ولي در اين بين روزبهان از جعبه طالئي كوچكي حبي بيرون آورد،در دهـنش گذاشـت و رويـش        
آزاد بخـت،برزان و گـشواد اگـر چـه بـه حـضور او               . يك جام شراب نوشيد و از جايش بلند شد        

بهان داشتند و جرئت نكردنـد كـه او را   محتاج بودند ولي عادت باين غيبت مرموز و ناگهاني روز         
زيرا كه موضوع صحبتشان بي اندازه مهم و وجود روزبهـان كـه بـه اسـتقامت      .از رفتن باز دارند     

دم در دو   . روزبهان خيلي آهـسته از در خـارج شـد         .رأي او ايمان كامل داشتند در آنجا الزم بود        
  .فتادندغالم بچه مه فانوس در دست داشتند جلو او ا

تنهـا آهنـگ دور     .توس با مسجدها، باغها و كوشكهايش در تاريكي و خاموشي فرو رفته بود            شهر  
دست زنگ شتر و صداي آواز خواننده اي خاموشي را فاصـله بـه فاصـله مـي شكـست و نـسيم         

  .ماليمي كه ميوزيد بوي گل اقاقيا در هوا پراكنده بود
ـ             گ و تاريـك گذشـت چـشمانش بـه       روزبهان مثل اينكه در حال طبيعي نبود از دو سه كوچة تن

همـين كـه دم در خانـه        . روشنائي لرزان فانوس خيره شده بود بدون اينكه به اطرافش نگاه بكند           
صداي آبـشار و هـواي نمنـاك از آن بيـرون     .اش رسيد نوكرانش تعظيم كردند و در باغ باز شد       

ذ بسته اي بـه     زرين كمر غالم مخصوص روزبهان جلو رفت و بدون آنكه چيزي بگويد كاغ            . آمد
مانند اينكه فكرش جاي ديگـري مـشغول بـود همينطـور            روزبهان كاغذ را گرفت و      .ديت ائ داد  

از داالن هاي پيچ در پيچ گذشت جلو در آهنينـي رسـيد،زرين             .رفت و زرين كمر بدنبالش افتاد       
در سنگين آهنين كه روي ان نقش و نگارها و كنـده كـاري هنـدي بـود بـاز                    .كمر آن را باز كرد    

  .روزبهان داخل تاالري شد و زرين كمر نيز پشت سر او وارد شده در را از پشت بست.شد
اطاق بزرگي مانند حوضخانه پديدار شد كه با چند قنديل از عاج كه شيشه هاي رنگـين داشـت                   

قنديل هاي بزرگ و كوچك با روشنائي خفه و مرموز و رنـگ هـاي گونـاگون حالـت                   .روشن بود 
 بزرگي از مفرغ به بلندي دو گز گذاشته شـده بـود             باالي اطاق مجسمه  .بودباشكوهي باينجا داده    

كه بودا را به حالت نشسته نشان مي داد و چشم هاي او كه از ياقوت بود با رنـگ آتـشين مـي                        

 ٤



صورت او تو دار،مرتب و شبيه حجاريهاي هندي بود كه چهار زانو نشسته بود،بـا شـكم                 .درخشيد
بينـي كوچـك و     .ابروهـايش باريـك   . روي زانويش گذاشته بود    بزرگ جلو آمده و دست هايش را      

حالت چشم هايش اين بود كه در فضاي تهي نگاه مي كرد،و لبخند تمـسخر آميز،لبخنـد فلـسفي                   
مثل اين بود كه لحظه هاي خوش زنـدگيهاي پيـشين را بيـاد مـي                .روي لبهايش خشك شده بود    

صـورت او حالـت آرامش،اطمينان،تمـسخر و        از تمام   .آورد،و دو شيار گود دور لبهايش افتاده بود       
جلو ان را پرده اي از تور نازك ابريشمي كشيده بودند،و دو بخور دان دو طـرف                 .تحقير هويدا بود  

مجسمه گذاشته شده بود كه از ميان آن حلقه هاي آتش بيرون مي آمد و دود معطـري در هـوا                     
  .پراكنده مي كرد

مالقـات  » زندگي بودا «مان و پرده هاي نقاشي مربوط به      دور بدنة ديوار تصوير بودا،فرشته ها،خاد     
و پـايين ديـوار     .بودا با گوپا نامزدش،مالقات او با گدا،با مرتاض و با مرده و غيره كشيده شده بود               

 و در جـوي     از ميان اين محوطه چشمة كـوچكي مـي جوشـيد          .سرخ جگركي برنگ لثه دندان بود     
كنار جوي  . شده بود آب موج ميزد و مي گذشت        پهني بشكل آب نما كه از سنگ رنگين تراشيده        

جلو چشمه يك دشك بزرگ از پر قو افتاده بود كه رويش بالش هاي كوچـك رنـگ بـه رنـگ                      
  .قالب دوزي و از پارچه هاي ابريشمي افتاده بود

روزبهان همينكه وارد شد رفت روي دشك چهار زانو نشست و به صورت بودا خيـره نگـاه مـي                     
گلـوي او خـشك و مـزة صـمغ كـاج در             .است افكار خودش را جمع بكنـد      مثل اينكه مي خو   .كرد

افكارش مغشوش و احساس خوشحالي ناگهاني در او پيدا شد،به طـوري كـه از               .دهنش گرفته بود  
در اين بين دختر بچـه سـال خوشـگلي بـا            .شيار طويلي كه كنار لب هاي او انداخت ديده مي شد          

 با بـازوي لخت،بلنـد      ي كه يه سرش چسبانيده بود     چشمهاي درشت،موهاي مشك  لباس بلند سفيد،  
گوشواره حلقه اي بزرگ به گوشـش بـا كفـشهاي نـرم و پاهـاي كـوچكش ماننـد سـايه يـا                      باالو

بعـد جـامي شـراب      .پري،كوزه شرابي را كه در دست داشت آوردكنار دشك گذاشت و نشـست            
سمه بـودا پـس     زرين كمر رفت و پردة شـفاف را از جلـوي مجـ            .ريخت و به دست روزبهان داد     

  .زد،بعد ساز ظريفي كه شبيه سه تار بود آورد و پايين دشك نشست
گلچهر و زرين كمر هر دو اصل سغد و مانند دو موجودي بودنند كه ممكن است از ميـان ابـر و                      

جلو روشنائي خفه قنديل نا وضع مرموز اين سردابه بيشتر افـسون ماننـد بـه                .دود درآمده باشند  
ظاهراً آرام،بدون فكر و احـساسات و بـي         .ؤدب بود نها خوشگل،ظريف و م   صورت ا .نظر مي امدند  

  .مانند دو فرشته،مثل آن فرشته هائي كه روي ديواركشيده بودند.سر و صدا بودند
زرين كمر شروع كرد به ساز زدن،لبخند گذرنده اي روي لبهاي نيمه بـازش مـوج مـي زد،مثـل                    

ـ          ايـن يـك اهنـگ سـغدي بـود كـه ابتـدا              .وداينكه يادگارهاي دور و خوشي جلوش نقش بسته ب
آهسته،ماليم و بريده بريده بـود و كـم كـم بلند،تنـد و مهـيج ميـشد و يكمرتبـه فـروكش مـي                         
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نوائي بود كه تنها نت هاي اصلي آنرا دستچين كرده بودند وبراي گوشـهاي معمـولي معنـي                  .كرد
 از احساسات و نكـات      ولي هر زخمه اي كه به تارهاي سازميزد براي روزبهان پر          .خارجي نداشت 
مثل اينكه پرده و مقام مفصلي را در اين نغمه تا اندازه اي كه ممكن بـود مختـصر                   .مو شكاف بود  

كرده بودند،و فقط به نقاط اصلي آن يك اشاره مي شـد و شـنونده بـاقي آن را در فكـر خـودش              
 كرد و بـه     در صورتي كه گلچهر پشت سر هم جام هاي شراب را از كوزه پر مي              .تكميل مي نمود  

آهنگ ساز پيش از پيش ماليم و مرموز شـده          .دست روزبهان مي دادكه به يك جرعه مي نوشيد        
  .مثل اين كه اين آهنگ براي گوشهاي غير مادي،براي گوش هاي آسماني درست شده بود. بود

بـودا خيـره شـده بـود و گـاهي بـر مـي گـشت و بـه امـواج آب مـي                         نگاه روزبهان به صورت     
 روي ديوار به نظرش همه جان گرفته بودند،چون اين آهنـگ بـه آنهـا روح                 نقش هاي .نگريست

لرزش تارهاي ساز در هوا مي پيچيد مثل اين بود كه تمام ذرات هـوا ار ان                 .مخصوص دميده بود  
متأثر مي شد و حتي آب چشمه و مجسمه بودا و نقشهائي كه روي ديوار كـشيده شـده بـود بـه                       

  .آهنگ ساز لبخند مي زدند
ور و آسمانب ساز همه ذرات وجود روزبهان را با امواج آب آغشته و ممزوج مي كرد و                  آهنگ د 

يك .زندگي او با اين امواج جور و اخت شده بود         مثل اين بود كه در اين دقيقه ها       .يكي مي گردانيد  
زندگي تازه و اسرار آميز در خودش حس مي نمود و اسرار خلقت را مي سنجيد و به امـواج آب                     

در ايـن   .د كه به آهنگ ساز پيچ و خم مي خورد و روي سطح آب ناپديد مي گرديـد                 نگاه مي كر  
ساعت به قدري در افكار خودش آغشته بود مثل اينكه در برزخ ما بين عدم و وجود واقع شـده                    

يك نـوع   .بي آنكه بگذشته،آينده و زمان و مكان خودش آگاه باشد         .و همان دم را زندگي مي كرد      
كه به هيچ چيز حتي زندگي و مرگ خـودش هـم وقعـي               خود شدن بود  حالت خلسه و از خود بي     

  .نمي گذاشت
گلچهر همينطور كه به او شراب مي داد،مواظب حركاتش بود تا ببيند كي بعادت هـر شـب او را                    

ولي با تعجب ديد كه روزبهان بيش از هر شب مي نوشـد،و             .كافي است و آنها را مرخص مي كند       
 و خودش را به او      ي شراب را پي ذر پي به دست رئزبهان مي داد          او با دلربائي مخصوصي جام ها     

لباسـش پـايين افتاد،سـينه و يـك         .ناگهان در اين بين بند روي شانه گلچهر پاره شد         .مي چسبانيد 
اگر چه بنظر مي آمد كه روزبهان متوجه او نيـست ولـي عـوض اينكـه ايـن                 .پستانش بيرون آمد  

اخت و كمر گلچهر را گرفت و به سوي خودش كشانيد           دغعه جام شراب را از او بگيرد دست اند        
ولي دوباره مثل اينكه كوشش فوق العاده اي كرده باشد گلچهر           .و لبهايش را نزديك لبهاي او برد      

همين كه  ..را عقب زد،جام شراب را گرفت و با حركت دست گلچهر و زرين كمر را مرخص كرد                
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ر آورد،در شراب ريخـت و نوشـيد و بـاز بـه             آنها از در بيرون رفتند روزبهان گردي از جيبش د         
  .صورت بودا خيره شد

روزبهان برمكي و خوانواده اش همه بودائي بودند،جدش برمك پسر جاماسـپ از خوانـواده هـاي           
بزرگ ايراني و پشت در پشت در زمان اشكانيان به نگاهباني پرستشگاه بودائي نـو بهـار در بلـخ                    

. و مادرش دختر مغ پادشـاه چغانيـان بـود           ر خالد برمكي    روزبهان نوه حسن براد   .اشتغال داشتند 
كه به زبان سانسكريت پرستشگاه نو معني داشته و به فارسي نوبهار مـي   »نووه وهاره «بتكده نوبهار 

ناميدند، يكي از بزرگترين معابد بودائي بشمار مي آمده كه از چين و هندوسـتان و حتـي بيـشتر                    
زيارت آنجا مي رفته اند،و جلو بت بزرگ بودا كرنش مـي            پادشاهان خراسان در عهد ساساني به       

 هجري عبداهللا بن عمر بـن قـريش بـه           42در سنه   .كرده اند و دست متولي آنجا را مي بوسيدند        
. قيس بن حيطان اسلمي حكم كرد و او را فرستاد تا شهر بلخ را فتح و معبد نوبهار را خراب كـرد               

برمكيان صورت ظاهر به    .ك در نقره اي آنجا را بردند      ثروت آنجا را چاپيدند و سه در آهنين و ي         
در زمان اقتدار خودشـان دوبـاره       .اسالم گرويدند ولي در باطن عالقه به كيش قديم خود داشتند          

اگر چه برمكيان ظاهراً با عرب      .معبد بودائي را مرمت كردند كه بعد به اسم آتشكده معروف شد           
نكاش مي كردند و منتظر موقع مـساعد بودنـد تـا            ولي در خفا بر ضد خلفاي عرب ك       . ها ساختند 

ايران را دوباره از چنگ عرب ها بيرون بياورند،و كم كم بـه قـدري نفـوذ پيـدا كردندكـه همـه                       
هر چند هارون چندين بار كارهـاي       . كارهاي عمده لشكري و كشوري به دست آنها اداره مي شد          

روز را مشغول كار و اقدام بـود،ولي هـر          تمام  .مهم يه روزبهان تكليف كرد ولي او شانه خالي كرد         
شب سر ساعت معين نزديك نصفه شب ،همه كارهاي روزانه و مالقات هـاي طـوالني و خـسته                   

ح ولي صـب  .كننده اي كه از او مي كردند ترك مي نمود و به كوشك زير زميني خودش مي رفت                 
. ي را در عهده داشت    و كارهاي پر زحمت    آشوب و پر مشغله      كه از آنجا بيرون مي آمد،زندگي پر      

كـه  چه او طرف اطمينان يحيي و فضل و موسي و محمـد برمكـي بـود و اجـراي نقـشه آنهـا را                         
روزبهـان  .استقالل خراسان تا بلخ و باميان و تا نزديك عراق بود به عهده گرفته بود تا عملي بكند             

كـــاردان و دانـــشمند بـــود و پيوســـته بـــا علمـــاء و فقهـــا و شـــعرا و دانـــشمندان         
ئي،بودائي،زرتشتي،مانوي،مزدكي،عيسوي،اطبائي كه از گنديشاپور مي آمدند مجالس مباحثه        برهما
بـرايش از بلـخ   »نووه سنغا رامـه   «ئلي شبها بعد از آنكه حب مخصوصي را كه نگهبان معبد          .داشت

. مي فرستاد مي خورد،حالتش عوض مي شد و احتياج بـه كوشـك زيـر زمينـي خـودش داشـت              
روزهـا پـر از كـار و جـديت،و شـبها            .لت متضاد و متفاوت پيدا مي كرد      بطوريكه زندگي او دو حا    

وايـن  .آسايش و استراحت و آن هم به طرز مخصوصي در كوشك خاموشي خودش پناه مي بـرد                
  .اسم را روي آن گذاشته بود چونكه در آنجا حرف زدن ممنوع بود
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يگر به او حلول مي     وقتيكه شبها سر يك ساعت معين يك شخص ثانوي مانند سايه يا يك روح د              
اما روزبهـان بيـشتر از لحـاظ ذوقـي و هنرمنـدي             .،در افكار فلسفي خودش غوطه ور مي شد       كرد

متمايل به دين بودائي بود،و حتي از خودش در اصول دين بودا دخل تصرف كرده بود و رنـگ و                    
آن شراب را   مثالً در   .يعني از رياضت و خشكي مذهبي بودا كاسته بود        .بوي ايراني به آن داده بود     

زيرا پرهيـز و    .جايز مي دانست و در موضوع گذشت و پرهيز عقيده مخصوصي را اتخاذ كرده بود              
رياضت را از محروم  ماندن از لذت نمي دانست ولي بر عكس مي خواست با داشتن همه وسايل                   

از اين جهت در كوشك خاموشي خودش هرگونه وسايل         .از كيف و تفريح پرهيز و خودداري بكند       
صورتهاي زيبا،باده هاي گوارا،سازهاي خوب،تركيبهـاي كامـل ظرافـت،          .شي را آماده كرده بود    خو

تناسب و جواني كه در ناله ساز،نشئة شراب و بوي عطر،دنيـاي حقيقـي و افكـار روزلنـه خـود را                      
اين را رياضت و پرهيز     . فراموش مي كرد و در يك رشته خوابها  و روياهاي فلسفي فرو مي رفت              

 پنداشت،و باين وسيله مي خواست ميل و خواهش را در خودش بكشد و معدوم كند و                 حقيقي مي 
اين كليد خوشـبختي كـه      .تا بدرجه سعادت بودا برسد    .پوشدت و لذات دنيا چشم ب     از همه احتياجا  

ولـي چيزيكـه در مـذهب بـودا بـرايش كـشش و گيرنـدگي                !مردم معمولي از آن بي خبر بودند      
لبخنـد سـخت،لبخند تمـسخر آميـز تـو دار و نـا گفتنـي او                 داشت،مجسمه خود بودا بخـصوص      

بود،همانند امواج تارهاي ساز،متنند موج آب،اين آب درخـشاني كـه پرتـو شيـشه هـاي رنگـين                   
فلـسفه  .قنديلها در آن منعكس شده بود و در آبنما ميان كوشك روي هم ميلغزيد و رد مي شـد                  

و الهام شده بود چـون در همـه هـستي هـا ،در              روزبهان تقريباً از همين امواج آب و لبخند بودا با         
ئ سرتاسـر   . همه شكلها و در همه افكار و چيزها يـك مـوج گذرنـده دمـدمي بـيش نمـي ديـد                     

آفرينش به نظز او يك سطح آرام بود مانند سطح آبنماي خودش كـه بـاد بـي مـوقعي روي آن             
ن بـاد آرام مـي گرفـت،        و زماني كه اي   .وزيده بود و چين و شكنجهاي واقعي روي آن انداخته بود          

زنـدگي،  . دوباره همه هستي ها به اصل خودشان به نيروانه،در نيستي جاودان غوطه ور مي شدند              
،همه اينها يك موج دمدمي،بك موهوم گذرنده و پل گذرگاهي بود كه در             مرگ،خوشي و ناخوشي  

گذشـته  يك وزش باد بود كه از روي هوا و هوس روي سـطح آب      .نيستي نيروانه ممزوج مي شد    
زندگي بنظرش مسخره غم انگيزي بود و او داروي غم را نه تنها در كـشتن ميـل و خـواهش                .بود

و لي در عين حال مي خواست ميـل  .مي دانست بلكه اين اندوه را در جام هاي باده فرو مي نشاند   
چون بر طبق قوانين بودا همين ميل و رغبت بود كه حلول و             .و عالقه بزندگي را در خودش بكشد      

نشئات روح را روي زمين ادامه مي داد و هر كس مي توانست اين ميل را بكـشد در نيـستس و                      
  .عدم مي رفت،و اين خودش سعادت ابدي بود
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چـون لبخنـد او ماننـد يـك مـوج           .بنظر روزبهان لبخند بودا هم فلسفه موج او را تأييد مي كـرد            
وشش مي كرد تا حالـت بـودا   مدتها كه روزبهان ك  . گذرنده بود كه روي صورتش نقش بسته بود       

لبخنـد تـو دار،     . تقليـد لبخنـد او را مـي كـرد          را بخودش بگيرد، و هر شب كارش همين بود كه         
 و حالت سعادت بودا را در       او مي خواست تقليد اين لبخند را بكند       . يشاش و غمناك و بزرگمنش    

اين بود  ولي چون امشب ميل شهوت نسبت به گلچهر در خودش حس كرد،           . خودش حس بنمايد  
آيا ايـن داروي مـرگ يـا        . كه گردي در جام شراب ريخت و نوشيد و به صورت بودا خيره شد               

  .داروي خواب بود
 بود چاپار خليفه و حكـم       187 صفر   13پيش از اينكه نقشه روزبهان اجرا بشود،در همان شب كه           

ن و بـستگان و     در اين شب هزار و دويست نفر زن و بچه و كـسا            .قتل عام همه برمكيان را دادند     
  .غالمان طرفداران برمكيان را قتل عام كردند

فردايش هنگامي كه چند نفر عرب در آهنين كوشك خاموشي را شكـستند و وارد شـدند،قنديل                 
هل خاموش شده بود،تنها آتش از دهانه بخور دان زبانه مي كشيد و بطرز ترسناكي مجسمه بودا                 

روزبهان روي دشك چهار زانو يله داده بـود و سـر            . را با لبخند تمسخر آميزش روشن كرده بود       
پهلوي او سازي شبيه تار و كوزه شراب بود و در دست چپ او كاغـذي                . جايش خشك شده بود   

مهـر فـضل پـسر يحيـي        . مچاله شده بود،يكي از عرب ها جلو رفت كاغذ را دستش بيرون آورد            
. راسـان نوشـته شـده بـود       برمكي روي آن بود و روي آن حكم قتل عام عرب هـا و اسـتقالل خ                

صورت روزبهان خم و در منعكس شده بود، چشمهايش بـا روشـنائي كبـود و بـي حركـت مـي                      
اين لبختـد كـه    . درخشيد و لبخند تمسخر آميز،لبخند فلسفي بودا را روي لبهايش نقش بسته بود            

  :مثل اينكه مي خواست بگويد. در امواج آب منعكس شده بود ترسناك به نظر مي آمد
مثـل مـوج آب،مثـل      .هم يك موج بيش نيست،اينهم يك موج مسخره آميز و گذرنده اسـت            اين«

  ».لبخند بودا
و اين پيشامدها به نظزش دمدمي و گذرنده بود و مرگ هم آخرين درجه مسخره و آخرين موج                  

   !به شمار مي آمد
          

      
     
   

  :به كوشش و اهتمام   
  محمد علي شيخ عليا لواساني
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