
 
 
 
 
 

 *محتاله ةدلیل
 

 *محمدجعفر محجوب

 

 یکی از داستانهای بسیار شیرین و جالب  وبّجیهی  بر در روز بار ةمقدم

 ةمبّرد مبباال  ة ر در نبسخ  ّواه، ً نسبة ستا داستانی بّدم، خّانده  ّد ی

 .نامیده شده بّد« دلر مختار» صاح  این قلم

)ششبم  ی خّرشبیدیهجر 1307داشت و در سال  این  تاب قاع خشتی

رسیده  سنگی صفحر بر چاپ 40 ببا خای خّش در (1347 ةالمرجی  سن رج 

نسخر را سالها ب د شناختم و بببا او دوسبتی و آشبنایی و انب  و   او  آن بّد.

 شبنا،،نسخر خااط، احمد سهیلی خّانساری شاعر، الفبت یبافتم و او شادروان

 رد و ملی ملک  ار می ةسالها در  تابخان شنا، و ادی  صاح  نام بّد  رعتیقر

                                                           

 .530وا  500 صص، 27شماره  ،ایران شناسی.  *

 سبالها آن در  ردم. ینّیسجخار )ا سفرد( نّیسی در بادلیانچندسال پیش این قصر را از دست)*( 

بنده هبم  وقدیم  بند.و  هبزرگ علّی وهیر دید آقا بزر داشت قبرار بّد صاح  همتی  تابی برای

سر نگرفت و این   ّیا  ار اما آن ص داد.درج در آن  تاب اختصا ایبن داستان و شرح آن را بر

 ر قراری  ر  ذاشتر بّدم برآن را ب آمده،پیش امبکان چاپ آن  بر ا نّن داستان روی دستم مباند.

 . نمسبرایان ایبران بیشکش میپیر داستان آقا بزرگ،

 د جعفر محجوبمحم
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 . تابخانر بّد های  رانبهای آن نجّر دستنّی 

ام شبّهر نام زنی مکیار و طریار بّد  ر بر مردی مختارن «دلر» در آن داستان

وال داسبتان امبا از ر  ذراندنبد،و طریاری روز ار می اریعیی  رده بّد و آن دو بر

ز اند و بر همین سب  پ  ابر زور در این داستان  نجانیده را« مختار» پیدا بّد  ر

افتد و او را ببی می خلیفر اری و  الهبرداری بر دست مأمّرانیکی دو صحنر عیی

  یرنبد شند و جبانش را میببر دار مببی مالحظر وحقیق و پر، و جّیی قبابل

ی  ّنبا ّن و هادلر ونهبا ببازیگر صبحنر و از آن پ  وا پایان داستان، (10)ص 

 .داستان است این روّجیجال 

 تاب بر س ی و اهتمام جنابان استاد عابدین و مشهدی رجب لبی صبحیا  

و از اشرق بر دستیاری آقا محمد مهدی اومام پذیرفتر و  او   ر خبط ة در ماب 

پایبان  ةصبفح در ا بهتبر اسبت فقبط ّنر داستانهاین نّیسانخاّط چاپ وبمام

 .ریه احمد سهیلیحر با فروونی ومام نّشتر است: ناشران، پ  از ذ ر نام داستان،

 و مبنش روز ار  ّد ی متّجیر این نکتر شده ببّد  بر روش بنده از همان

اما یافتن  اصلی داستان نیست. سیاق شّهر دلر در ایبن داسبتان طبی ی و منابق با

 .بّد دود چهل سال()در ح یبر  ذشت زمانی بسیار طّالن علت آن مّقّ 

 ةسنین نّجّانی بر ماال ب در هم مختار، چندی پ  از خّاندن داستان دلر

در دو سبر داسبتان مختلبن نبام زنبی  در ایبن  بتاب هزار و یک ش  پرداختم.

 خّانبد.در یکبی ازمی «محتالر ةدلیل» مؤلن داستان او را طبریار در مبیان آمبده  ر

 ر نبام  است سخت زیبا و  ربز و عاشق پیشر در میان نیسخن از ز داستانها این

 .شّدیاد می «مبحتالر ةدختر دلیبل» عنّانآید و از او براو در قصیر نمی

 بر از  «عزیبز و عزیبزه» داسبتان نام بر ست فرعیا این حبکایات داستانی
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ان در ایبن داسبت شبّد.و نهم نقل می یبکصبد و یازدهم وا یکصد و بیست ةشبان

ببر  نّجبّانی راه ای  ر عبزم سبفر  برده و درشاهزاده الملّک،واج میان حکایت

عزیبز  شبّد.غمگین عزیز نام برخّرده نقبل می سبیما و سختببازر ان خبّش

خّد عزیزه عروسی  ند و هم در  با دختر عمی بّده ست بازر ان  ر قبرارا جّانی

هبّا  شبّد.رهنمبّن می ای مجلبلببر در خانبررا  او قضا روز ان قاد مجل  عقد

دسبتمال خبّد را درآورده  استراحت سخت  برم ببّده و عبزیز برای چند لحظر

هّا بسیار  رم ببّد و  و چّن بر روی سکّی این خانر  بسترد و ببر آن نشست

پای  زیر چّن دستارچر را در خّاست عرق از چهره پاک  ند،می عرق  رده بّد،

از جببین  عبرق آن ترده ببّد دسبت ببر زیر دامن جبیر ببرد وبا ببا آسبترخّد  س

ر از آن در دامبنش ای ومیبز و م ایب شّده شبد و دسبتارچر نا اه پنبجره بسترد.

بر  رد و دید دختری بسیار زیبا ایبن دسبتارچر را بببر زیببر  سر عزیز افتاد. فرو

دختر  زیبایی او شد و بدو دل باخت. بر دختر افتاد مفتّن چشمش چّن افبکنده.

ن آوا دیروقت ش  در زیر  ت. جّانو پنبجره را ببس ایما و اشاروی چند بدو  رد

پنببجره  اما دریبابد. را شاید باز شّد و بار دیبگر دیدار او ایستاد، انتظار پنجره بر

مجل   د.دیر شده بّ ش  بر خانر باز  شت. بستر ماند و عزیز مبهّت و پریشان

 ساعتها ب د و داماد خّرده و مهمانان رفتر بّدند همکر ببر نتیجر رسد برنآعقد بی

از  داشبت.می سخت دوسبت را اما عزیزه دختر عمش او ببر شتر ببّد. خبانر بر

و ایما و اشارات دخبتر را بباز  سب  پریشانی او پرسید و عزیز ماجرا را نقل  رد

ببر  ببر وبّ او محتالر است و از شر ةدلیل این دختر اهلل!سبحان فت  عزیزه  فت.

بسبیار ببر  مهر سپ  چّن برم و امبیدوارم آسی  وی بر وّ نرسد.خدا پنباه مبی

  ببّشش و راهببنمایی بسبیار وفسیر  رد و بببا را دختر داشت اشارات پسر عم
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روز از درد عشق رنبجّرور پسر عمی را بر وصال دختر رسانید و خّد هر سرانجام

خبّد را  خّن من را  فت عم سرانجام در ذشت و پیش از مرگ پسر وا شدمبی

اما چبّن از مبکر دختر دلیلر بر وّ ایمن نیستم این نکتر را ببر  حالل  ردم. بر وّ

و  پسبندیده و مکبر وفبا بدو بگبّ افتادی زحمتی  ر ا ر از دسبت او ببر دار یاد

 .یلر زشبت و نباپسند است و خّد چشم از جهان فرو بستحب

دختر عمّی نّجّانش بیندیشد مدیوی ببا  انگیز غم آنکر ببر مرگجّان بی

این مدیت دختبر دلیببلر چببند ببار از او  طّل ببّد.در مبشغّل عشرت بر زن آن

 ت.ده اسبپرسبید چبر  بسی وّ را بر حلی اشارات و ایماهای مبن راهبنمایی  بر

و  اه پیغامهایی نیز از جبان  دخببتر  من بّده  فت دختر عم من راهنمایعزیز 

دختر همّاره از شبنیدن آن پیببامها  آورده و اینعم خّیش برای دختر دلیلر مبی

خّد سزای وّ  بّد شده و پ  از شنیدن آخرین پیام  بریستر و  بفترغبمگین می

ر  بّر سپ  بر زیارت  ّر او رفبتر و ببب ده است.این پیام مر ةفرستند را بدهد،

 .وی  ریستر و برای او طل  آمبرزش و خبیرات و مببریات  رده است

ببا عبیش و عشرت عزیز با دخبتر دلیبلر چند سبالی ادامبر  زند ی آمیختر

 شد و زن او را روببرو  ر عزیز از خانر بیرون آمده بّد با پیرزنبی یافت وا روزی

جا چند وببن او را بببر درون خببانر ای آورد و در آنبر و فری  بر در خبانرمک با

 نهبانی ببا عزیبز مهبر  بر دختری زیببا بّد خداوند خانر  شیدند و در را بستند.

 وا نّن آسیبی ببر وببّ نرسبانده.  فت عج  است  ر دختر دلیلر بدو ورزید.می

آذوقبر بباز و دیگبر  ار ببرای آوردن اه  فت در این خانر فقط سبالی یبک ببآن

دیگر از این خانر بیرون نتبّانی رفبت و مبن  سال شّد و وّ وا یکببار ببستر می

خّاهم  بر مبرا ببر زنبی بگیبری و ببر عبیش و عشبرت ببا مببن فقط از وّ می
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 .بگذرانی

و زن از او فرزندی آورد و در  سبر برد ببر عزیز یبک سبال در آن خبانر

یلر دختر دل ةبد او را بر سّی خان  ر در را  شّدند بیرون رفت و بخت سر سال

بر قرار  ذشتر باز دید و دختر دلیلر را ببیدار و  را رسید در جاچّن بدان  شید.

یافت دختر بدو  فت من این یک سالر  نشستر خّدرنجّر و زردروی در انتظار 

 اما چّن شنید  ر زنی چنین باید. عاشقی ام ونشستر وّ انتظار هر ش  وا صبح بر

و اه و از و با او زناشّیی  رد داشتر و یک سبال نبگاه بر زور او را در خانر برده

 ر ش  بر  سّ ندهای غالظ و شداد ملزم  رده با و سپ  او را فرزند آورده

بر  خّد وخانر باز  ردد خشمگین شد و  نیزان را بفرمّد وا او را فرو  رفتند 

ام دختر عمی عزیز از بیم مرگ پی  رفت. آهنگ  شتن او  اردی وبیز ببر دست

میرم یچّن من م باش، خّد را بر یاد آورد  ر  فتر بّد این سخن را بر یاد داشتر

 الّفاء : بفت دلیبلر بر  اهآن . نم نیکّیی وّ ببا نبیز مرگ از پ  خّاهماما می

 از فت  عزیز  یست؟ از سخن این پرسید او از ردلیل دختر .قبیح الغدر و ملیح

 عزیز بر و بگریست و شد اندوهگین سخت دلیلر دختر .عمّیم دختر عزیزه

 .یدخر را وّ جان مبرگ از پ  وبّ عم دختر  فت را عزیز و فرستاد آمرزش

 فرزند و زن و باشد بعز  ر است بایست در عاشقی مبرا  بفت را او سپ 

 را وّ ایداده رنج بسیار مرا چّن نیز .فرزندی و زن صاح  ّو و باشد نداشتر

 ظرن مّرد وّ از  ر را آنچر و  رد خّاهم نصی بی مردی از اما  شت نخّاهم

 آلت ارد  با دلیلر دختر و  رفتند را عزیز  نیز ان . رفت خبّاهم است مبن

 از را او و تدایس باز نخّ وا  رد داغ را آن وفتر آهن با سپ  .ببرید را او مردی

 . رد بیرون خانر
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 نبصی بی مردی از را او چّن نیز زن اما.رفت زن ةخان بر زار حال با عزیز

 ناشّییز او با آرزو همین بر رسیدن برای درست نبیز روز نخستین از و) یبافت

 مبادر نزد الننا و  ریان عزیز .انداخت بیرون خانر از خّاب در را او (بّد  رده

 روا بدو را مهریهابی و جفاها انّاع  ر او عمی دختر دریافت وازه و باز شت

 چر او و ّدهب نازنینی زن چر بّد شده جّانی آغاز در او مبرگ مبّج  و داشبتر

 مادر .ستنش زاری و نالر بر او سّگ در .است داده دست از را  رانبهایی  ّهر

 اندوه و درد از  استن برای عزیز و داد عزیز بر را او یباد ارهای  عبمش دختر

 سر ذشت و بازخّرد المبلّکوباج ببر راه در و بستبر سفر بار خّد بیکران

 . فت باز او برای را خّد اندوهگین

 نهایداستا در آن  ّنا ّن عناصر و شده بسیار اقتباسهای قصیر این از

 ! رفتر قرار استفاده مّرد مبختلن

 

 محتاله ةدل تحکاي

 مبردی الریشیدهارون ایام در  ر اندآورده چنین آثار ناقالن و اخبار راویان

 بغداد شهر در . ردی بازر انی و بّدی سبفر در پیّستر ابّجب فر، او نام بّد

 آن  ر ماه شش مدیت ب د .بّد آورده نکاح در ا ابر از دختری و بّد م رو 

 چّن .شد حجی زیارت آرزوی را ابّج فر .رسید حجی توق بّد او نکاح در دختر

 از  ر [ فت زن] .رود بیرون  ر  رد وداع را زن ابّج فر آمد بیرون بغداد از قافلر

 بشنّد آن چّن ج فر[ابّ] .دارم بار  ر است یقین و  ذردمی ماه سر من عذر

 سفر آن در سال چهار مدیت و رفت حج بر و  رد وداع را زن .باشد مبارک  فت

 بار همچنان  ر دید را زن آمد، خّد ةخان بر بباز سبال چهار مدیت از ب د .بماند
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 آن در بچر  ر دید نهاد زن شکم بر دست .آمد عج  غایت بر را مرد .داشت

 بر بغداد شهر در  ر رفت منجیمی پیش و آمد بیرون خانر از بترسید، .جنبدمی

  ر بر، فریادم بر و  ن من حال بر نظری مبّالنا یا  فت .ببّد اوستاد غایت

 احّال ج فر[ابّ] .است چّن وا بگّ : فت .است آمده پیش عظیم  اری مرا

 بباز منجم با بماندن حدود آن در سال چهار و رفتن حج بر و زن شدن آبستن

 باسارال . رد نظر فرزند آن طالع در و برداشت اسارالب منجم . بفت

 است، افتاده چر  ر پرسید ج فر[ابّ] .باللیر االی ةالقّ و الحّل  فت و بینداخت

 و شّد جدا مادر از زودیبر فرزند این . ردم نگاه او طالع در  فت . ن خبر مرا

 و نخّرد شیر و باشد برآمده او دنبدانهای و ببگّید سبخن و بایستد راست

 عاجز وی  ار از خلق ةهم  ر آید پدید دختر این از آفبتها و ببخّرد طب ام

 حبرام وجر از اندازهبی مال و ؛بّد  ّنربدین رسد هفتاد [بر] وی سال وا شّند

 مدیت در  ر مبال هبر و شّد وباه مؤمنی دست بر عمر آخر در و آرد دسبتببر

 غمگین زن و رج ف[ابّ] پ  .برند واراج بر را همر باشد رسانیده همبر عمر

 .شدند

 راست آمد زمبین ببر چّن .آمبد وجّد در دختری برآمد ماه یک چّن امیا

 و بماندند عج  در وی  بار از و آمدند نظاره بر مردم و  فت سخن و بنشست

 شهر ةهم در  ر برآمد سال بیست حکایت بدین .شدیمی بزرگ روزروزبر او

 نبظیر عبالم در زیبر ی و فهم و فصاحت بر .نبّد او جمال و [حسن بر] بغداد

 بر مردم  ر خّاندیمی قرآن چنان درست قراءت و خّش آواز بر و نداشت

 در رسید چهارده سنی بر چّن (.؟)بدانستندی زنان ةهم و ببگریستندی هبایهای

 بر مردم طر  هر از و شد شهره عالم در خّش آواز و خّبی و حسن
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 شّم    آن زن من  فتی و شد،نمی  بسی زن او و ببرخاستند او یخبّاستگار

 بیست از ب د .بداند نبیز او دانبم حبرفی هر و باشد ورفصیح من از زبان بر  ر

 بدربن را او و سروقد بلندباال، نیکّروی، .رسید خراسان والیت از برنایی سال

 . رد دختر خّاستن آهنگ شنیدب دختر حال و آمبد ببغداد بر چّن .ببّد نام علی

 چر مبن در : بفت دختر و [ند] رد مناظره یکدیگر با بدید را او چّن دختر

 بر و منی سزاوار  ر دانممی  فت مرد ای؟برخاستر من خّاستگاری بر  ر ایدیده

  اری و نمایی من بر خّد چابکدستی و هنر ا ر : فت زن .الیبقی مبن هبمسری

 صریافان بازار بر پگباه فردا : فت مرد .شبّم وّ زن آیم عاجز نآ از من  ر  نی

 دلر شبد دیبگر روز چّن. نبمایم وّ بر را خّد هنر من وا  ن وفریج و بنشین آی،

 وا بیامد و درپّشید نیکّ هایجامر و بیاراست ومام زینتی بر را خّد و برخاست

 مهتر این و بنشست صریافان رمهت دو ان بر بّد،  برده وعبده  ر جایگاه بدان

 صریا  مرد .شنید جّاب و  برد سبالم او ببر جّان .بّد جهّد مردی صریافان

 وی زیر در و بیاوردند زریین  رسی وا  فت را غالمان .داشت  رامی را جّان

 .نهادند

 اشاره باشد خدمتی ا بر  بفت صبریا  مرد .بنشست  رسی بر جّان

 .دارم  فت صریا  داری؟ نیشابّری و  اشانی و مغربی زر [: فت جّان] .نمایید

 خراسانی جّان پیش بدره سر و بیاورد زر صبریافان مهتر .ببینم وبا بیار : فت برنا

 ببیرون آستین از  ربا، ایخریار و  رد دست مرد .زر جن  یک بدره هر نهاد،

 همبر و  رد روف  ربا، بر و برداشت  الن مشت یک زری هبر از و آورد

  ر جایی بر برد، آستین در و  رد مهر را زر .ببست خبریار سبر و برآمیخت

 ای  فت و آورد بیرون جن  همان از ای یسر و داشت، زر آن چبندان هبمببر
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 وا بیاورم  رد باید عّض  ر زری و بروم من وا باشد من امانت زر ایبن خبّاجر

 ایلحبظر و برخاست جّان .نهاد صندوق در و ستدب  بیسر صریا  . بنم م املر

 از زر صریا  .بیاور دارد من مبهر  بر زر آن خبّاجر ای : فت .بازآمد و ببرفت

 در و برداشت زر و  رد دست خراسانی .نبهاد جبّان پیش و برآورد صندوق

 زر روی؟مبی  بجا بر مردنجّا ای : فت صریا  .برود  ر خّاست و نهاد آستین

 راه ببر و  برفتم خّد زر من زر؟ چر  بفت خراسانی جّان  نیم؟ عّض  ر  ّ

 و آویخت او در و برآورد فریاد صریا  مرد. نبکنم مب املر وّ با و روممی خّد

 زر  ر دادی مبن ببر و  ردی مهر مرا زر است؟ سخن چر این خّاجر ای  فت

 .آوردی پیش طریاران ف ل و نبهادی ببغل در مبن زر ا نّن . نی عّض و بیاوری

 بازدادی من بر سپردم وّ ببر امانتی وبّیی،  ر مجهّل مردک ای : بفت جّان

 این وامصیبتاه واویاله،  ر برآورد فریاد صریا   نی؟می من امانت در طمع حاال

 و مبهر بر زر ة بیس مبردک ای : فت جّان .رودمی من بر است ببیداد چبر

 است من آستین در و است من مهر ببر و شدم باز پردم،س وّ بر خبّد نبشان

 . ردمی فریاد و  رفت زدن خّیش روی و سر بر جهّد باشد؟ را وّ چگّنر

 را شبما  بفتند مردم .باز فتند حال ایشان است؟ شده چر را شبما  بفتند مردمان

  نار از رمحتال ةدلی .است مشکل سخت  بار ایبن  ر رفت بباید خبلیفر پیبش

 پای بر خلیفر پیش خراسانی شدند خلیفر پیش ایشان پ  . ردمی نگاه بّد استاده

 از و غبریبم مرد مبن امیر یا : فت و  فت الیق دعای فصیح زببان ببر و ایبستاد

 دارم، بضاعتی یةما اندک ام،آمده شهر این بر ببازر انی ببر خبراسان جبان 

 نیشابّری و  اشانی زر چند دیناری .روم اصفهان جان  رب و  نم م املر خّاستم

 چّن .سپردم بدو خّد مهر بر . نم م املر صریا  مرد این با خّاستم داشتم،
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 همچنان .داشتم طل  خّد زر و آمدم او پیش ندیدم سّدا آن در را خّد صبر 

 صریا  .شدم روان و نهادم آستین در و بدیدم خّد مهر من .داد من بر مهر بر

 سخنان این است  رده آن در طمع  رد، نخّاهم م املر او با من  ر دید چّن

 در چّن .است من آن از زر این  ر  ّیدمی بیندمی غری  مبرا چّن . ّیدمبی

 از وّاند  ردخال  قّل خّد نمی برآمد دهانش از سخن بسیار مردم حضّر

 .شرمساری

صریا   فت  ر امیر   ّیی؟وّ چر می و  فت:خلیفر روی بر صریا   رد 

از آن من است و پیبش مبن آمد و از من زر قاشانی و  زر آن  ّید.می دروغ او

 من سر بدره زر پیش او نهادم هر بدره از نّعی، طل   رد. یشابّری[ ن]و مغربی

 و در هم آمیخت و مبهر  بردبر رفت و در  یسر  رد و بر مشتی زری هر و از

 همچنان آن زر مرا من ببروم و زر بیاورم. نهاد و باز بیرون آورد و  بفت: آستین

 پیش وی نهادم، ساعتی برفت و باز آمد زر طل   رد. مهر بر من سپرد. بر

چر  بر سّی برنا  رد و  فت: خلیفر روی است. من آن  ّید ازبرداشت و می

بر شیدم و بشمردم و  ن اسبت و در خبانرم آن برنا  فت زر از جبّاب داری؟

و عدد چند  اوست بگّید  ر بر وزن آن ا ر زر از مهر  ردم و پیش او آوردم.

بیش باشد  و ا ر یک جّ  م وزن و عدد. بر من بگّیم چند است االی و است،

رد فبرمای.خلیفر روی بر جهّد   ادب االی آن جهّد را و زر بدو ده، بزن من  ردن

 ر بر وزن چند  بگّید او  فت:یا میر زر همگی بر وزن بّدند. چر  ّیی؟  ر

و بر عدد صد  و دو دانگر و دو حبیر است دینار و چهارده سیصد برنا  فت است.

زر از  قاشانی. درسبت درست مغربی دست و صد و یازده نیشابّری و نبّد

و  وزن زیر و باال نبّد بر مّیی و سر بّد  ردند راست رخبریار برآوردند و شما



 133 دلبلة محتاله 

بفرمّد وا زر بر خراسانی   ّید.می خلیفر را وحقیق شد  ر خراسانی راسبت عدد.

 حاضر ببّدند شبفاعت  ر ی[] سان وا و جهّد را سیاست  ردند و بزدند دادند

د و هزار دینار زر بر جناب بستدن بخّاستند و یک خّن و جهّد را بر  بردند

 .جهّد را رها  ردند

و چّن  شد زن او بدید یو از دلیر چّن آن هبنر شد. وثاق خراسانی بر

 گر حاملر شبد دو فبرزندسال دی بر یک شکم بیاورد. دید سر فرزندرحاملر  

اسامی  ندند.محتالر خّا ةرا دلی طریار بر زنی دادند و او  ر ببر پنجچنان ]بیاورد[

دام و یکی را جند، و  را را نا ربز و یبکی یکی بّد: جملر دینب دامادان وی

ببّد و  ]د[مامریکی نام را[ دختر]ان. یکی عبّد، و یکی ابّریاح و یکی ابّغنم

مینا و یکی شنگر و از این هفت  و یکی  یی  و یبکی یکی مهینر و یکی سبتر

غداد هر بشکیار بّدند و مردم دختر خلق بسیار در وجّد آمدند و جملر طریار و م

 (1)از ایشان بر حذر بّدند.

ر شکل ا ببدلیر در بغداد منتشر شد و دلیر را عادت بّدی  ر خّد ر ةو آواز

و  فتیم روفان و من مان شهر درون ر ةدر خان آراستی و در شهر افتادی و زاهده

و  برم،امش  مرا جای دهید  ر ض یفم و راه بر جایی نمی شفاعت  ردی  ر

 ]و[ یبدندشچّن راه یافتی در نماز استادی و قرآن بخّاندی وا مردم بر او ایمن 

بر  ردی وا خو دختران و دامادان را  آمدی در ببگشادی و بیرون بخسبیدندی،

 ریختی.و سحر اه دلر نیز بگ خان و مانشان را پاک ببردندی و برفتندی بیامدندی،

خلیفر رسیدی  سمع  ردی و چّن این خبر بر خراب مسلمانان ةصد هزار خان

 .محتالر ة فت این  ار  سی نیست اال  بار دلی

 سّ خّد برآمد و بر طل  شکاری بر هر ةاند  ر وقتی دلر از خانآورده
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ای بلند و رفیع و دری و دروازه دید  ّشکی ای افتاد، ذرش بر  ّچر. رفتمی

وقت  صن ببستر. از خدیام و مالزمان بر در وو مردم بسیار  عالی و د انها بستر

خادمان ب ضی  وا باستاد و قرار  رفت ]جا[دلر بر آن نبماز پیشین و  رمگاه بّد.

نرم  پّشیده بّد و وسبیح در  ردن انداختر، های زاهدانردلیر جامر بر خّاب رفتند.

ایّانی دید  د.برداشت و در میان ایّان ش نرم خّد را بدان  ّشک رسانید و پرده

چّن در  در سرای ملّ انر بباشد. انداختر چنانچر او فرشهای دیببا ببر آراسبتر،

 ماه آسمان، چهره چّنباال چّن سرو روان و برمبیان سبرای شد  نیز ی دید بر

صد  نیزک ماهروی  مشتری رخساری. خدیی و حسنی،آفتاب از این سروقدیی،

 نشستر. ی ایبستاده و آن  نیزک در میان ایشانو حببشی و هبند  رجی و زنگی

 یافتم آنچر اللیر ا بر، خّد  فت: باو  چّن چشم دلیر بر ایشان افتاد شبادمان شبد

حزین  آواز بر آمد و سالم  رد و آواز بر شید و عشری قرآنپیش خّاستم!می

در  مبد و دلر رادر حال از وخت ببر زیبر آ  ر آن  نیزک حیران شد.بخّاند چنان

ای   نیزک  بفت: دلیر  ریر آغاز  رد. بر  رفت و بنّاخت و پیش خّد بنشاند.

ای  دلیر  فت:  ریی و این زاری از بهر چیست؟می  ر است وّ را چر افتاده مادر

ای  بر وّ فرامّش  برده دانی مبرا،شناسی و نمیفرزند چر واقع شد  ر مرا نمی

بّدم و امسال  خبدای ةم حج نمّدم، وا حال مجاور خبان ّچک بّدی  ر من عز

حج باز  شتم  ر آرزوی دیدار وّ داشتم و از بهر زیارت مادر مرحّمت  ةبا قافل

بر زاری زار بگریست و   نیزک چبّن نام مادر بشنید بگریست و دلیر اللیر.رحبمها

رفتمی و جای وّ  جان مادر  اشکی مرا مبرگ دریبافتی و ببر دوزخ ای  فت:می

ای   نیزک  فت: پ   ریست. رد و میاز این نّع زاری می از وّ خالی ندیدمی.

شناسی پ  از مرا نمی وّ بّدم، ةدای  فت دلیر مادر مرا آ باه  بن  بر وّ  یستی.
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ای و من از خدمت وّ شبرمسارم  بر در خدمت وّ وقصیر  ر وّ بزرگ شدهآن

مبادرم   ر شناسم  ر من  ّچک بّدموّ را نمی من پ  دختر  فت: ام. رده

 .ا نّن وبّ مادر منی آنچر باید وّ را از من بخّاه یافت: فبرمان

 فت مرا آرزوی دیدار وّ بّد  ر من پیرم و دسبت از دنبیای فانی 

  نیزک فرمّد وا آن حاجتی خّاهم. وّ از اما ا ر جای خالی  نی ام.بازداشتر

ر آغاز  رد و یپ  دلیر بار دیگر  ر  ردند. و جبای خبالی درفبتن  نیز ان

 روزی وبا آمدیحج مرا مرگ پیش یا بر راه  فت ای  اش مرا مادر نزادی،می

مادر چر  ای  فت:  نیزک. چنین حاجتی نخّاستمی یا بر زمین فرو شدمی

 ر  خشک شدی، ای مبادر  اشکی زبان در دهن من دلیر  بفت: خّاهی؟مبی

ام و شانزده حبج پیباده  برده و چهار هفتاد سال است وا من بر عبادت مشغّلم

اما حاال ضرورت اسبت،  بر زبان رانم. وّانم سخنی چنانحجی شترسّار و نمی

اندر  [] ر ستا بدان و آ اه باش  ر مرا پسری باید  بفتن  ر طاقت ندارم.می

بلندبباال و خّشروی و   سی نبیست. و خّبی صّرت جمال آن شهر بغداد بر

و  نرسیده بر ادب و بر همر علمی آراستر است، هژده هنّز سالش بر خّشخّی،

و آرام و قرار از وی  است رسیده مرگ بر وی نزدیک  ر آمد،او را  باری پیبش

من این سخن از مبهر مبادری و  و است شده رمیده اسبت و ببر وبّ عاشق

بمیرد و خدای و الی وّ را بر آن  وّ آرزوی تم  ر مبادا آن جّان درمهربانی  ف

رحمت  خّاهد  ر ببر ویو مبی و مرا پیش وّ فرستاده اسبت  بناه ببگیرد،

مبگر دل وی قدری  وبا  بنی و روی مبارک خّیش بر وی نمایی و باز ردی

ی و خدای و الی وّ را برهان مرگ شّد و وّ را زیانی نباشد و جّانی را از سا ن

بباز یری و بر وی  وی از و ا ر لان و مرحمت برساند، هبمر مرادی ربب
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 .البتر بخّاهد مبردن و خبّن وی در  ردن وّ بماند نبخشایی،

 بّدی  ر زن پیر و []آن ببشنید بدو  فت ا ر نر سبخن دختر چّن آن

بّ ر ما ثابت داری با وی بخدای  برده و حبقی ةخان زیارت زاهدی و چند بار

من از مادر ببر وجبّد  وا  بر جهانیان عبرت  بیرند ا[کرد]می وعبالمتی بب

 مرا  جا دیده است؟ وّ  ر این پسر ندانم ام هر ز روی بیگانر ندیدم.آمده

ای مادر بسیار  ریر و زاری  دختر  فت: دلیر بار دیگر  ریستن آغباز  برد.

 بر شبرط آن غم مبخّر  بر حاجت وّ روا  نم، ر وّ ببسّخت.بب دلم  بر مکن

بنمایم زیرا چر روا  وّ پسر با وّ بیایم و دیار خّیش بر داری نگاه راز من [] ر

پ  دختر جبم ی از  بنیز ان  من باشد. در  ردن جّانی دارم  بر خّننبمی

و  ببرآورد زر مبغربی بگشاد و صد دینار صبندوقی خبّد را آواز داد و سبر

 ردن و دست  رد و  در درپّشید و حلی و زیّرهای بسیار فاخر هایجامر

و فبیروزه و  ل بل  لّبندهای مرصیع و عقدهای مروارید  رانبها و انگشتریهای

 وبّ رنبجای مادر ایبن پای و  فت: دینار پیش دلیر نهاد پ  از آن صد المبا،،

 نیزک  فت ا ر وّ زر  من هیچ نستانم. ایبن چبر سخن است،  فت دلیر اسبت.

 را  فت: پرستاران  نیزک پ  دلیر ناچار زر بستد. وّ همراه نیایم. با نستانی من

 آید.پرسش خالر رفتر است و زود مبی بر من  نند بگّیید و مادرم طل  ا ر پدر

 و بّد. رفت و  نیزک همراهمی و نرم نرم بیرون آمد پ  دلر با دل شاد از سرای

چّن بر بازار  روش برهنر  ند. بر چر  ر  نیزک را آوردی خاطر حیلتها بر

پشت  پ  نشستر و بالشی زرببفت نگاه  رد برنایی دید بر دو انی صریافان رسید،

 باال،بلند نیکّروی، خّشخّی، مردی ایستاده، پای بر نهاده و غالمان در پیش

این جّان پسر من  را بدید بایستاد و  نیزک را  فت: او دلیر چّن نّرسیده. خایی
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]برنا   نیزک باستاد. .خّش  نم دل را جا بایست وا من بروم و اووّ این است.

بنهادند وا دلیر بر  فرمّد وا  رسی  رد. و احترام استاد پای ببر دلر را ببدید [چّن

یک ساعت  دلیر خّاهی؟ای و چر میر چر  ارآمدهمادر ب پ   فت: آن نشست.

سریی   ر خّاهمست و میا پ   فت ای جّان مرا با وبّ سبخنی نیکّ نگریست.

جّان صریا  غالمان را  فت وا   ر خلّت باشد.با وّ در مبیان نبهم بر شرط آن

ستاده آن زن  ر در آن برابر ای ای جّان نیکّروی، پ  دلیر  فت: دور بایستادند.

روی وّ  و در همر شهر بغداد بر خبّبی مبثل و مانند ندارد. است دختر من است

جّان  طاقتش نمانده است و بیم آن است  ر هالک شّد. را دیبده اسبت  ر

پ   فارغ باش  ر دل وّ از این بند برهانم.  فت: ای پیر چّن سخن دلیر بشنید

پ  نزد صریا   دو ان را بستند.ها  ردند و غالمان را فرمّد وا زر در  یسر

و صد دینار زر مغربی  پّشیدهای فاخر درخبانر رفت و جامر ببر صریا  برفتند.

مرد صریا  و  افتاد. دلیر در پیش در  یسر بر دستارچر بست و با دلیر همراه شد.

ن بیرو زر مغربی دلیر مشتی دو ان  ازری رسیدند. بر رفتند وادختر از دنبال می

 باالی دو  ان وّ بیاسایم ةخّاهم دمی در غبرفمی  رد و بر  بازر داد و  بفت:

  ازر مرد  ر هّا  رم است و راه خانر دور است و این جّان داماد من است.

دلیر مرد  بر  رامت و اعزاز بروید و بنشینید. مغربی بدید  فت: چّن درسبت

ند و ببر زیر آمد و  ازر را  فت ای صریا  و  نیزک را در آن غرفر ببرد و ببنشا

  ر دیدی با شّهر بر قاضی رفتر بّدند وبا  جمال و  مال بدین دختری اوستاد،

باری این محنت و زحمت  چر بّدی ا ر شّهر او وّ بّدی وا طبالق بستاند.

 فت ای  رفت.غرفر باال می بر  ر وقتدر آن  ازر دختر را ببدیده ببّد، نبّدی.

مغربی  زرو مرا هبر روز یک دینار  ی چر بّدی ا ر آن دختر نصی  من شدی،سنی
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 . س  است و من خّیش را بر بند ی بر وّ دادمی

 فتر دید چنانخصریا  و دخبتر را ببر هم  بر شد. غرفر ببر دلیر دیگرباره

 د.اناز هجر بسیار بر وصال رسیده ب د اند،صد سال عاشق بّده  ر پنداری  ر

 مکنید، شرم ای جانان مادر دلر  فت زده شدند.چّن ایشان دلر را بدیدند شرم

ر نر بر من سپارید  بیها و زر و زریشما جامر ا نّن جّانان را چنین بسیار افتد.

 [و صرا ] چّن دختر باشید. آلّد نشّد و شما ساعتی بر عشرت مشغّلعرق

و  آن همر را درهم بست دلیر بر دلیر سپردند، ها از خّد بر ندند وها و زرینرجامر

ر یش  ازپبیامد و  پ  من ساعتی بروم وا شما را شرم نباشد. بر زیر آمد و  فت:

ند وّ را زحمت هرچ داد و  فت:  ازر بنشست و درستی دیبگر ببیرون  رد و بر

 و ّریدخاین درست بر بازار بر و قدری نان و حلّا و بریان آر وا باهم  است،

ب ام طو روی بر راه نهاد وا   ازر برخاست باشد  ر مهر وّ اندر دل دختر افتد.

ازر   ةچّن جای را خالی دید برخاست و جامر از ون بیرون  رد و جام آورد.دلیر

را  قضا جمع  رد و در بست. بّد هایی  ر در دو ان  ازرجامر درپّشید و جملر

ا رای جّانمرد این استر  لیر  فت:د شستر.ای در  ذار بّد بر استری نخربنده

و درستی بر دست  برم نهم و بر دو ان  برایر ببر من ده وا این رخت بر وی

باب و دلیر آن اس چّن درست بدید زود از استر بر زیر آمد. خر بنده داد. خربنده

و  لید را بر  ببست دو ان رخت بر استر بار  رد و وبنگ ببر بشید و در

م و بر  سی مده وا من بیای ودار   لید را خّب نگاه این رببنده داد و  بفت:خب

 پ  دلیر  نم. چنین  فت خربنده درستی دیگر بدهم و خرواری دیگر هست ببرم.

د با خبّ ةباد براند و برفت وا بر خبان بر سبر رخت ببر نبشست و استر را چّن

 .آن همر مال و زر و زیّر و فارغ بنشستند
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 ساعت برآمد و صریا  و دختر از عشقبازی بپرداختند مرد یک اما چّن

و وّ از سر عهد صحبتی  چبّن مبیان مبن دلبر حّر سرشت ای  فت: صریا 

آنچر  زر و جّاهر و رخبت و قماش، از باید  ر شهد ]چّ[ وازه شد چّ شیر و

 .آردو بر خدمت  و بستاند بیاید مادر خّد را بگّیی وا باید،

 مبن این زن پیش صریا   فت نر، این زن نر مادر وّ است؟ دختر  فت:

مرا بیاورد وا م صیتی چنین از  این دختر من بر وّ عاشق است. و  بفت: آمبد

این زن پیش من آمد و  فت  ای،ای مرد وّ دیّانر  فت: دختر .شد مبن ظباهر

و مبرا پیش وّ آورد و و ریفت است و ببخّاهد مبردن  عاشق وّ بر  ر پسر من

مرد صبریا  و دخبتر با  چنین  اری نبگذشتر. ام بر منبّده من زیرا  ر وا  رد،

 فتند آن زن حاضر  وّ است. مادر  فتی[ ] ر آن  ردند  ریکدیگر مجادلر می

اثری  دلیر از هردو از غبرفر بر زیر آمدند، از او بپرسیم  ر مبادر  بیست؟ است.

 بر زن دانستند  ر آن شد. هردو زعفرانی ةرخسار دیدند و دو ان را بستر یافتند.ن

 ردند  ر نا اه می مرد صریا  و دختر در آن دو ان خصّمت حیلتی  رده، ایشان

ای   ازر  فت:  بر  بلید دو بان در دست استاده. دید را خربنده  ازر برسید.

خداوند دو ان بر مبن داده و اسبتر  بنده  فت:خر داد؟ وّ مهتر این  لید  ر بر

 ازر  و ببرد  ر باز آید و دیگر بببرد! نهاد خرواری بار بر وی من بر  رایر برده.

  رد. خربنده و فریاد برآورد و مشتی در  ار  رد بزد و  بریبان چاک دسبت

 و زد او ببر قدرت روی از مشتی نیز او و بگرفت  ازر ریش بجست و خربنده

 ماجرا آن دو ان اندرون در دختر و صریا  مرد. آویختند یکدیگر در هبردو

 و زر دینار هبزار ده ببفریفت، مبرا و بیامد وّ مادر : فتمی دختر .شنیدندمی

 و ببرد [مرا] دینار هزار ده وّ مادر : فتمی صریا  جّان .ببرد من رخت و زیّر
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 .رسید شهر حاج  بر ایبشان احبّال عاقبت .دندشب جمع جاآن بسیار مردم

 قبهقر ببر خلیفر .نمّد عرض احّال و برد خلیفر حضرت بر را ایشان حاج 

 و بسّخت دختر آن بر دل را خلیفر پ  .است دلیر  ار این البتر : فت و بخندید

 آن [ ر]  برد مبالمت را حاج  و فرستاد اشخانر بر و  رد همراه بدو  سی

 و افتادند دلیر طل  بر خربنده و  ازر و صریا  پ  .آرید دست بر را نابکار طریار

 ببر سبال یک از ب د .نیامد بیرون خانر از سال یک دلیر.  ردندمبی طبل  را وی

 محلیر بر محلیر . ند غبارت را مبسلمان  دام ةخان خّد وا شد روانر صیدی طبل 

 و بشناختند .بّدند او جّیان و مترصید خربنده و  ازر و صریا  را قضا .رفتمی

 اسبت سبال یک مدت بری؟  جا جان ما دسبت از مبل ّنر ای  فتند و بگرفتند

 سبخن چر این ناجّانمردان ای  ر برآورد فریاد دلیر .طلبیممبی را وبّ مبا وا

 و حاجی و پیرم زنی من .اندممی بسیار آدمی بر آدمی  ّیید؟می شما  ر اسبت

 و عباجز مبن بر شما  ر اسبت وهمت چر این و دارید چر قبصد مبن بر زاهده،

 دست مردم دلیر، زاری ب  از .شبدند جبمع ایشان بر عامیر برید؟می بیچاره

 است دلیر این  ر برآوردند فریاد . نند رها و بستانند را او خّاستند پ  .بازداشتند

 ایبمن خلیفر از دهید خالص را او شما ا ر .بریممی خبلیفر نبزد را وا ما و

 در بر و انداختند پیبش را دلیر سبر هر آن پ  .بازداشتند دسبت مردم .نبباشید

 دلیر .شّد بیدار [خلیفر] وا باشید  فتند خلیفر خادمان .آوردنبد خبلیفر سرای

 . ردهبمی وبسبیح و خّاندیهم قرآن و بنشست بّد بیدار  ر خادمی نزدیک

 در وی زرق  بر ببدانست دلیر چّن . ردمی حال و آمد خّش دلیر آواز را خادم

 مرا و بستان این : بفت و داد خادم بر و آورد بیرون چبند درستی  برد، ثبرا او

 زر چّن خادم .بگزارم نمازی و خلیفر حرم در وا روم پرده پ  وا ده اجازت
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 دلیر  ر برآوردند فبریاد خبربنده و  ازر و صریا  زود .داد دستّری را او بستد

 رفت؟ وّاند  بجا خبلیفر حبرم درون از او یباران، ای:  فت خادم شد؟  جا

 آواز بر بخّاند قرآن از عشری و  شید بر آواز شد حرم در چبّن دلیر .داد آواز

 است دهآم زنی  فتند و رفتند خاوّن پیش بشنیدند دلیر آواز  نیز ان چّن .حزین

 پیش را دلیر  نیز ان .بیاورید را او  ر بفرمّد خاوّن .خّاندمبی خبّش قبرآنی و

 بسیار و راند انبز بر ثناها فصیح لفظ بر و بر شاد زبان دلیر .بردند خاوّن

 . رفت جای همر دل در دلیر مهر و آورد  ریستن بر را خاوّن  ر چنان بگریست

 !فرزند ای : فت دلیر ؟چیست  ریر همر این سب  مادر ای : فت خاوّن

ام و حق بسیار بر وّ پرورده شناسی و من وبّ راچر  نم  ر وّ مرا نمی

 الحرامزیارت بیت []بر و من بّدی  ّچک وّ هنّز ای،خّرده دارم و شیر من

اللیر هات رحمچّن خبر فّت مادر ام.خدا بّده ةو مدوی من در خان []رفتم

ط خدمت بر جای آوردم و شر برخاستم و بیامدم،.  رد  ارآزار در دلم  بشنیدم،

و این ساعت هیچ نمانده است مگر چند  شد صر  هبرچر داشبتم در آن راه

 ام:هریک را صن تی آمّختر اند و مناند و زن  رفترا نّن ایشان بزرگ شده بنده.

 بر من ایشان را ا نّن خربند ی و سییم را  ازری. یکی را صریافی و دیگری را

راه حج  نم و این  ام وا بهای ایشان را بر من دهد و خرجامبیر آورده حضرت

 .جا بسر برمباقی عمر آن

خبلیفر از  چّن خاوّن این بشنید  فت ای مادر دل فارغ دار  ر چّن

در این حدیث  رضر دارم.جا برم و احبّال وبّ را عخبّاب بیدار شّد وّ را آن

خاوّن بر خدمت  خلیفر از خّاب بیدار شد. بّدند  ر خادمی بیامد و  فت:

 ایمرا دایبر خاوّن  فت: خلیفر  فت بگّ.. امآمده حاجتی خلیفر رفت  فت بر
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مبارک بّده است و  ةمجاور خان سال ست و حبق او بر من بسیار اسبت و چبندا

 ةبر خان باز خّاهدن آمده است وا مرا ببیند و میا نّ پیر و ض ین شده است.

یکی را  است: و هریک را صن تی آمّختر خدا رود و سر بنده دارد هر سر بزرگ،

را  خّاهد  ر هر سرو می صریافی و یکی را  ازری و یبکی را خبربند ی،

ری ا نّن خلیفر دستّ جا مجاور شّد.و خرج راه  ند و بر حجی رود و آن بفروشد

خاوّن    فرستاد و دلیر  خلیفر  فت صّاب است. دهد وا او را بر خدمت آورم.

و آواز بر  شید و  ببیاراست بمد و ثناحدرآمد زبان ببر  دلر چّن .داشت را طل 

پ   چنانچر خلیفر را آب از چشم روان شد. عشری قرآن بخّاند و آواز حزین،

زن  فت یبا امیر  ر حاجتی داری بخّاه.مادر چ ای و  فت: خلیفر او را بنّاخت

 اما سبر ببنده دارم، آن است  ر خدای و الی عمر وّ را زیاده  بند. من حاجت

مبارک بروم و  ةخان دهی وا بر راه من بر خّاهم  ر آن را بخری و بهای ایشان

صریا  د وا نببفرستاد وا آن بند ان را ببین خلیفر خبادم  ّیم.می دعای دولت وّ

  فت: خبادم پ  مباییم. ایشان  فتند  دام است و  ازر  دام و خربنده  دام.

ضایع  شما  ّید غم مخّرید و ونگدل مباشید  ر رها نکنم  ر رنجمبی خلیفر

ایم و بر هرچر فرماید ما بند ان خلیفر ایشان بر روی درافتادند و  بفتند:. شّد

بفرمّد وا از خبزینر سیصد دینار  با خلیفر باز فت.و   ردید خادم باز. ایماستاده

و بر خلیفر آفرین خّاند و با  برخاست دلیر  رد]ند[. وسلیم زر سرخ ببر دلیر

در حق من  ردی  ار ومام  عنایتی چّن خاوّن خاوّن بر حجره آمد و  فت ای

 چنان ازخّاهم  ر می دلیر  فت: دارم. آنچر بفرمایی منیت خاوّن  فت:  ن!

 بینند  ر مرا بر جای فرزند بیرون روم  ر ایبن بند ان نشناسند چّن مرا جااین

درپّشم و  قیمتی  ر من ةو مّزه بر من دهد با دستی جام چادر از بّدند.
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 .نشناسند مرا پرستاران

پ  خاوّن فرمّد وا یک دست جامر  ر پانبصد دیبنار قیمت داشت و 

نار مر   خاوّن  ر بر پانصد دی ]و[ بر دلیر دادند و  نیزکمّزه  و زوج چادری

 .رخت باز آورد وا خریده بّدند با او بفرستادند

خرام  رد و چنان  و آغاز دلیر برخاست و دعا بگفت و در پیش  نیزک افتاد

 بغداد شهر در []دلیر جمع بگذشت  ر ایشان  مان نبردند  ر آن دلیر است. بر آن

  نیزک را  فت: پ  در مسجدی شد و بنشست. بر  ّچر روانر شد،  ّچر افتاد.

 دلیر  فت:  نیزک  فت ده سال باشد. باشی؟خلیفر می ةوا در خان است  اه چند

اللیر  فت سبحان دلیر نر.  نیزک  فت هیچ خّابی و لذیوبی از جبّانان نیز دیدی؟

واللیر  ر  ظلم است. وّ للیر  ر بروا  نیزک بدین زیبایی خّد چگّنر زند انی  ند!

اسبت  افبتاده  نیزک  فت چر  نم چّن قسمت چبنین. بهتری بسیار بیوّ از بی

برهانم  بال مرا چبر دهبی ا بر وّ را از این مادر، ای جان دلیر  فت: و من اسیرم.

بر جایی  را وّ  فت: دلیر ا ر بتّانی حا می.  فت:  نیزک برسانم؟ و بر مراد دل

 با و زر ببستانم و ببر وبّ دهم وا نیکّروی  ر وّ بپسندی بفروشم برم و بر مردی

و بدو دهی و   نی را ببیازارد زر بیرون ا ر وقتی آن مرد وبّ داری.خّیشتن می

 نیزک  خری و هرجا  ر خّاهی نشینی و مرا بر دعای خیر یاد  نی. باز خّد را

برد  بر رفت و نزد نخیا، را  نیزک پ  دلیر ای نبنر حبا می. و  فت: شد خریم

بر مردی خبّبروی جّان فروشی  ر من پیرم و مرا  را این  نیزک و  فت:

ای  دایر  فت: و  نیزک را نمّد. بیاورد ا، برفت مردی نیکّروینخی خّاهد.نمی

دینار زر  ببر پنجاه هزاررا   نیزک آری.  فت خّاهی؟مبی جّان را این مادر جان

و  جّان خبریم شد و زر  شید ارزید.سرخ بخرید و  نیزک بر صدهزار بیش مبی
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با خّد داشتی  همیشر صریه زر  ر و یک نهاد جی  دلیر زر بستد و در بر دلیر داد.

 زر ة نیزک صری باید  بر ایبن زر از خبّاجر نهانی  نی.زنهار می بدو داد و  فت:

و ببر  ببگرفت  بنیزک دست و دلیر و شاد شد و بر دلیر بسیار دعا  رد دبست

داری  ر همیشر در ن مت و  زنهار  ر این  نیزک را نیکّ خّاجر سپرد و  فت:

خّیش  ةدلیر بر خان پ  فرزند بّده است. ةآسایش بّده است و مبرا ببر مبنزل

 .آمد و آسّده بنشست

بار بنشست و فرمّد وا آن  ةبیرون آمد و ببر صبفینماز دیگر خلیفر از خانر 

افبتادند و دعبا  در ایشان چّن خلیفر را دیدند بر روی سر غالم را حاضر  ردند.

 فت  ]را[ صریا  دل خّش دارید  ر من شما را نیکّ دارم. ت: فتند.خلیفر  ف

و غالمان  ة نی. ازر را  بفت بباید  ر جام وّ را سرمایر دهم وا صریافی

بر  ار  وّ را آخّرساالری دهم. ت:بنده را  فو خر بشّیی خدمتگاران را وّ

ایشان عرض  است. سر هریک در چر مروبر ةمبشغّل شبّید وبا بنگرم انداز

حضّر  را بر زریاق بر جان فرمانبرداریم امبیا آن فرماید نمّدند هرچر خداوند

خبّرد و  ر مدیت یک سبال ببی بستانید آورید و مال ما سر ون را از او باز

  فت: خلیفر آوردیم. دلیر را بر دست وا ایمهای شهر بغداد دویدهخّاب در  ّچر

ایشان فریاد  ض ین زاهد حاجی بّد و شبما را ببر مبن فروخت. این عّرت

فرمّد او را بگیرید و نزد من آرید وا مال شما از او  خلیفر برآوردند آن دلیر بّد.

چّن خلیفر حال باز  ا نّن رنج ما ضایع شد. .خدمت آوردیم ببر او را انم.ببست

خلیفر  دانست خجل شد و  فت دلیر با من حبلیتها  رد و سبیصد دینار زر بستد.

و  فت  خاوّن فرستاد نزد خادمی خلیفر خبر بّد.خاوّن و  نیزک بی ةاز جام

 او را بگیرید و نزد من فبرستید.ببگّیند  بر آن زن دلیر است ا ر نرفتر باشد 
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 ةجام خامّش  ر دسبتی خاوّن  فت: ببیامد و احبّال بر خاوّن باز  فت. خادم

خادم بر خدمت خلیفر آمد و احّال  ماهروی از من برده است. و  نیز ی قبیمتی

پ   آن مکیاره چر  برد؟  رخلیفر  رم  بشت و  بفت دیدید  باز  فت.

بباشد دلیر را ببر   ر حیلت جم ی ببر بمار وا بر هر و  بفت:حباج  را بخّاند 

خّد رفت و فارغ  ةدلیر بر خان بدان مشغّل شد. حاج  دست آرند و بگیرند.

او  برآمده بّد نبا اه جّان صریا  و بب د از یبک سال بر طل  صیدی بنشست،

شت دو وا  رد دلیر پ بّد. آن روز سبرمای سخت وی آویبخت. را بشناخت و در

دلیر  چگّنر بری؟ ای مل ّن از دست من جان صریا   فت: و وبسبیح در  بردن.

در  مکن. خامّش باش و هبیچ اضباراب ای جّان غّغا و فریاد چیست؟  فت:

 سّزد. نم و آن دختر در آرزوی روی وّ مبییک سال من وبّ را طبل  مبی این

ا وا وّ را پیش دختر برم و جامر یببا مبن با نّن  حیلت ببر  ازر ساختر بّدم. آن

ا ر چبنین است و  صریا   بفت: وّ باز دهم  ر همچنان نهاده است. و زر

دلیر او را پیش  برد و شبارع بر شبارع  نیست بیایم. دیگرباره دروغ و حیلت

شد و صریا  را نیز با خّد  خانر در آن دلیر  بستاخ شد وبا سرایی دید نیکّ.مبی

بالش در پ  پشت و آن  ر بنشین و آن فت برو در آن صفی بر درون برد،

صریا   بیایم. در آن اسبت وبا مبن جبملر دان پیبش خّد نر  ر رخّت وّجبامر

 برآمد. مردم خانر چّن بر غرفر بّدند دلیر بر غرفر ر آمبد و ببنشست.دلیبر بر صفی

 مردم خّد ببرفت. و از در حال بیفتاد جا نشستر،قضا را مردم آن سرای را دید آن

همر از جای ببجستند و  بالب و  از خّد برفت. نا اه پیر سرای دیبدند  بر زنی

  فت دلیر رسید؟ پرسیدند  ر وّ را چر رویش زدنبد وبا ببر حال باز آمد. آب ببر

دانی در شما نشستر و جامر ةصفی آمده بّدم دزدی را دیدم در بر قضای حاجتی
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مردی چند بر غبرفر  بام دویدم و حرامی مرا ندید. من ورسیدم و بر پیش  رفتر،

دیدند و بر  خّد ةصریا  را در خان . مرددویدند هر یکی با چّبی زیر بر بّدند

 رد و صریا  ببندند رها نمی خّاستند دو دستچندان  ر می چّب  رفتند.

دلیر در میان غبلغلر  پ  شنّد.نمی او سخن داشت  سیچندان  ر فریاد می

  مرد .پخّد رفت ةو بر خان دان بر فت و بگریختفبرصت یافت و آن جامر

 .حاج  شهر بردند و پیش صریا  را دست بربستند و از خانر بیرون آوردند

دلیر را   فت صریا  جّان چّن حاج  او را بدید شناخت و احّال باز پرسید.

 پ  و ومامت ماجرا بر حاج  باز  فت.  ّنر مبتال  رد،مبرا بدین و او ببگرفتم

پ   ایشان  فتند نر. شناسید؟این جّان را نمی شما قّم، ای  فت: حاج 

غالمی  ببّدند، سبخن ایشان در با ایشان بگفت. حاج  سر ذشت جّان و دلیر

جا و در آن است برده دان راغلبر جبامر از خانر بیامد و  فت آن پیرزن در مبیان

پیش   رفتر پ  حاج  بفرمّد وا دست صریا  را پانصد دینار زر سرخ مال بّد.

 و طل  خلیفر را عج  آمد و  فت بروید خلیفر بردند و احّال دلیر را باز فتند.

 . بنید مبگر بر چنگ شما آید

 ناخت،بش را  ازر او چّن مبدیوی ببر این برآمد دلیر در  ذاری بّد،

از  جان دلیر برجست و او را بگرفت.دلیر بر رنگ زاهدان برآمده بّد. ازر  فت ای

  ازر مردم این سخنها از  ر من امروز وّ را بر آوش بسّزانم. دست من  جا بری

 مردم غلبر  ردند و  ازر را  فتند از این پارسا  رد.و دلیر فبریاد می شنیدندمبی

مگر دیّانر  هی و چرا او را در عتاب  ردن و خااب داری،خّازاهد چر می زن

غّغا سا ن  شت و  ازر همچنان دشنام  ساعتی آن وا دلیر خامّش شد ای؟شده

 این  ر شما چر دانید خلق، ای وّ را نبکشم رها نکنم، وبا  فت مبنداد و میمی
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و سبر سّی آسمان  دلیر بیامد و بگریست است.  رده چر    است و با من چر

 ادبیهابی این مبرا ببر فبرزند و جاه و جاللت  ر این یا رب بر عزیت  رد و  فت:

خّاهد خّد را بکشد و ندانم دیّانر شده است و می  ند نگیری و او ر با من می

و لگد  چّب بشنیدند او را بر فرزند من بیارامد.چّن از دلیر این ایبن چر  نم  بر

 فت  ازر می دهی؟مادر خبّد را چبرا دشبنام می بدبخت  فتند ایرفتند و می 

 شد. بیهّش او را چندان بزدند  ر وا  ردندمردم قبّل نمی مادر من است؟ او  ی

او فرزند من است  ر   ر حدی  ذشت فریاد برآورد از دانست  بر غّغا دلیر چّن

و دسبت و پای او  برید زنهار او را بر بیمارستان بت.او را مالیخّلیا پدید آمده اس

 ازر را   رد آمدند، مردم خّیشتن را وباه نکند. وا غل و زنجیر ببندید ببر را

ای   فش و دستار  ازر را بر رفت و  فت. بگرفتند و بر بیمارستان بردند

 مردمان ام.رسانیده و دستار بهم  فش این وا امرشتر مسلمانان بر دست خّد دوک

دلیر رختها را  بگذاشتند. رخت و لببا،  ازر برآوردند و او را یک ازار محلیر

طاقت ندارم  ر او   نم؟  ر چّن  فت دلیر روی؟می  فتند  جا برداشت  ر برود.

فرمایید بروم و او را ببینم شما می چّن ام،آمّختر صن تی را او ببینم. حال را بدان

 ولیکن باید  ر هرچر او  ّید قبّل نکنید  ر دیبّانر را سبخن بسیار باشد.

 ای مسلمانان  فت: رد و میمردمان در آن غّغا  ازر را ببستند و  ازر فریاد می

شما مرا پیش خلیفر  آباد ویران  رده است.ة این زن نر مادر من است و هزار خان

 ایبن زن  یست.  بر د آن وقت دانیدچّن شما را مالمت  ن برید  ر مرا ببیند.

 ریست دمید و زارزار میخّاند و بر  ازر میهّاللیر احد میدلیر ایستاده بّد و قل

دلیر  دهی  ر دیّانر شده است. بر عزیوت  ر فرزند مرا شفا یارب  فت:و می

  رد.خندید و شادی می فت و مبیو شادمان بر خانر رسید و با خّد مبی برفت
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بر   رچنان داروی ولخ چّن زهر قاول ند و یک قدحد ازر را بر بیمارستان آور

 رد  ر من ازر فریاد می  .چّب محکم بزدند دیّانگان دهند بدادند و پنجاه

وا یک هفتر ببر   ازر مسکین داند یبا خلیفر. ار من حاج  شبهر مبی دیّانر نیم،

 بر وماشای  ازر زی دوستی از دوستانرو  رآن ببیمارستان در ببند بّد وا

چّن  ازر  بر  ازر افتاد  ر در غل زنجیر بند بّد. ]او[ نا اه چشم بیمارستان شد.

و  او را دید آواز داد  ر ای یبار ببر فبریاد من ر، و حاج  شهر را آ اهی ده

حال  بگّ  ر دلیر را  برفتم و مبرا بر دست ظالمان باز داد و مرا چنین  ر دیدی

 حاج  بیامد و  ازر را بدان برفت و حاج  را خبر  رد. جّان من بدو بگّی.

و بفرمّد وا او را از غل و زنجیر باز  ردند و او را پیش  دیبد ببخندید  بّنر

 سست شد و  فت در همر جهان او را بدید از خنده چّن خبلیفر خلیفر بردند.

همر در طلبش باشید  پ  خلیفر  فت د.مثل این مل ّنر یاد ندار عییاری   

برآمد  چّن مدوی بدهم. ]او[ جزای واشباید خبدای وب الی او را  رفتار  ند 

. بشناخت را وی در حال  ذشت.نا اه خربنده در شارع عام دلیر را دید  بر مبی

 ر چندین  برجست و او را بگرفت و  فت ای مل ّنر از دست من جان  جا بری

وّ  من شدی. ا نّن شبکر مر خدای را  ر وّ  رفتار م.أاست وا طبلبکار وبّ سال

دلیر  فت از خدای بتر،   ر جملر عبالمیان عببرت ببگیرند. بکشم صّروی را بر

خربنده  فت نر چبنان اسبت  ای. ر در من ظنی نکنی، مگر بر  سی غلط  رده

چّن دلیر  برم.پیش خلیفر می را خّرم و وّنمی من از وّ فری   بر وّ پنداری،

 خربنده  برفت و بر  ناری برد و  فت بدانست  ر  ار از دست رفت دسبت

را  مبکان جّانمرد چّن من در آن روز استر وّ را بردم راه غلط  ردم و آن []ای

زر بستان و  دینار[د ]استر خّد را با پانص نبیافتم و وبا حال در طل  وّ بّدم.
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 نرسد. ا ر مبرا نبزد خلیفر بری وّ را پانصد فایده ن  ر مرا ندیدی.چنان بدا

شد وبا ببر بر پیش رفت و خربنده در پ  او مبی دلیر پ  خربنده راضی شد.

نظر بر دو ان حجامی افتاد  ر اوستادی بنشستر و  ]را[ دلیر بازار رسیدند. میان

سباعتی بایست وا   بفت رادلیر خربنده  چند غالم و شا رد در خدمتش استاده.

چر  خربنده از دور بایستاد و چشم بر دلیر  ر وا دیبگر من بفرستم  ر استر بیارند.

 اشرفی دلیر پیش حجیام رفت و درستی از رود. حبیلت سبازد وا از دست بیرون

فرزندی دارم  بر  ست.ا ببا وّ حباجتی مرا استاد ای پیش او نهاد و  فت: سرخ

در دهان او پیدا شده است و او را نزد طبی  بردم  فت  [باد خّر]ه  رم و

 ن.  نّمن غیر وی فرزندی ندارم ببباید  ند و رنر بمیرد. را او دندانهای بباالی

باید  ر غالمان را بفرمایی وا او را ببگیرند و  دهد  ر دندانش بکنند.نمی رضا

و الحاح  ند دست از او باز ندارند و  دفریا ببیاورند و بر سخن نگذارند و هرچند

 ر او را را مبحکم ببندند و دندانهای باالی وی بکنند پیش از آن دست و پایبش

چّن شیر بدویدند و درجبستند  وا  رد مرد حجیام غبالمان را اشارت خببر شبّد.

جیام ح زدند و دست و پایش را محکم ببستند. و مبرد خربنده را بردند و بر زمین

هرچند  خربنده مرد بکند. برخاست و  لبتین بر درآورد و دندانهای بباالی وی

 چّن دنبدانش بکندند و بیهّش فریاد  برد و احبّال باز  بفت سبّد نداشت.

و دستارش ببر مبن دهید  ر پر خّن نشّد و دستار و جامر  جامر  فت: دلیر شد.

را بیاورم وا وی  ستاد مبن ببروم و غالمای ا بگرفت و  فت: را خربنده و  فش

خربنده  ةچّن چبست جام پیش  رفت و ایمن ببنشست. خبانر دلیر راه را ببرند.

شاد شد و با دختران بر سماع  دلیر آمد. ببیرون را بکاویدند بیست دینار زر سبرخ

 .و ارغشتک درآمد
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ر فت و فریاد و ا بو دندانها ر ببرخاست اما چّن خربنده بر هّش آمبد

 لیفر رسید.در سبرای خب بر وا رفتبرهنر و عباجز و فبرومانده مبی  رد.می فغان

چر  و این از حبال وی پرسبید  ر چر بّده است شناخت.حاج  شهر وی را می

ندان ببر خبدمت خحاج   راز خّد باز  فت. خربنده در حال حالت است.

باضر حبربنده را خخلیفر فبرمّد وا د. م لّم  بر و احّال او خلیفر را رفت خلیفر

 ظیم.ر ال لی ال اال باللی ةالقّیت. بگف احبّال خربنده پرسید. از حال او باز  بردند،

ای باید آوردن  ر خانر را بر دست طریاره این خلیفر روی بر حاج   رد و  فت:

بر  ببگرفتند، رااو  او ةحاج   فت یا امیر  بسی خبان مبردم ببسیار خراب  رد.

عاجز  ار او  آید و ما ند و  بسی ببا او برنمیای خبّد را خالص میحبیلر

 .است روی زمین حا م ةباقی خلیف ایم.شده

صبیدی ببیرون آمبده بّد  طل  مدوی بر آن برآمد دلیر دیگرباره بر اما چّن

در   برانمایر نگشتریهایا فاخر پّشیده و چادری نیکّ در سر  رده، هایو جامر

 دست در دستبند زریین افبکنده،  بّش های قبیمتی درانبگشت  برده،  ّشّاره

وا بر  شناخت،را نمی او    ر هیچ ردید چناننیکّور می تی هرچرنیر زب نهاده،

 نشاط بّد.  رد و دردر مسجد  ّری نشستر و رقص می سّق سلاان رسید.

ذوق و  این دلیر با خّد  فت را ببندد. خّاست در رفت.نا اه در مسجد 

 من آن است  ر زری دارد.  مان  ّر از خبری خالی نیست. خبّشحالی و رقص

 دلیر آن بدید چّنت. بدوخ دلق از دهان برآورد و در سرخ نا اه  ّر درستی زر

دا داند  ر چندین خ افتاد  ر از آن بهتر نباشد. دستم صیدی بر شد و  فت: شاد

د. بّ جهت و آن رقص و خّشحالی از این درست سبرخ در ایبن دوختر است

چّن بر  مسجد را باز  رد و بیرون آمد. در دلق بدوخت در را درست  ّر چّن
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 ای و  ریبان  ّر درآویخت و  فت: در مسجد رسید دلیر برجست و بر ریش

ومان و فرزندان خّد بگذاری و در بر وبّ خان  رسید  اروبار بدان بد ف ال،  ّر

 ای. رده خّ  دایی خّرند و وّ براز ن مت وّ می مسجدها  ردی؟چندین   

بر حال و  مال  و نبظر شبدند جمع بر ایشان دلیر بانگ و فریاد برآورد و مردم

 ج  و دیدند،فاخر می های  برانمایر و لبا، ردند و آن زرییبنردلیر می

پ   نمّدند  ر زنی بدین خّبی و دالرامی و محبّبی از آن این  ّر است.می

ای  ّر بدبخت زنی بدین خّبی و نازنینی را با این همر زر و زیّر  را  فتند  ّر

طلبی و ای و از مبسجدها نان میچبرا  بذشتر و دست از او چرا باز داشبتر

برآورد و  فت ای مردمان این همر  ّر بانگ و فریاد  ای.یار  ذاشترسب ن مت

من از  ام.بدانید  ر من زنی ندارم و هر ز زن خّاستر مکنید. عی  و نصیحت

دلیر  فت ای مسلمانان  شّهر وی نیم. من  ّید.می  جا و این زن از  جا؟ دروغ

خّاهد هفت دختر دارد و چندان زر و سیم دارد  ر در ا نّن  ر او مبرا نبمی

من بدهد و مرا طالق  بکند و مهر آید و فکر دختران خانر بر حساب نگنجد.

 .من نیز از او بیزارم  اه هر جا خّاهد برود،آن  ّید.

و  رو بر خبانر مردمان زبان بر  ّر  شادند و  فتند حق بر طر  زن است.

]باشد. ّر با خّد  زن بده وا او نیز شّهری داشتر ایشان بده و طبالق حبق

 ا نّن بدان مرا غبلط  رده است. بر من ماند. [زن شّهری داشتر ید  ر ایناندیش

 ّر دانبستر بّد  ر آن زن  اسبت. نبّشتر من نیز با او بروم وا قضا بر سر من چر

مسلمانان چّن چنین است این زن را بگّیید وا   فت ای او را رها نخّاهد  رد.

 فتند این  دلیر را مردم باشد. با من خّش نبماید و با من بدی نکند و سباز اری 

در حبضّر شما عهد  دلیر  بفت:ی. باید  ر بر او زبان خّش  بّی مرد  ّر است.
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را نرنجانم و   نم و او ب د از این با او بر زبان خّش  ّیم و ساز اری  ردم  ر

ند و دلیر داد چّن شبرط  ردند مردم دست او را بگرفتند و بر دست خدمت  نم.

 پدر خبّد  ّر را بر خانر آورد و دختران را  بفت بیایید و دست پای دلیر برفتند.

دادند و چاپلّسی بیامدند و بّسر بر دست و پای  ّر می دختران بببّسید.

نمّدند و  فتند ای پدر ما از فراق وّ بر جان رسیده بّدیم  ردند و نشاط میمی

 ندانیم با وّ چبر بد  ردیم. ما سخت شده است. بر ّولخ دل و این زند انی  ر بر

از دست مادر شما آواره بّدم  ر با من زند انی نر بر  ای فرزندان!  ّر  فت:

وخت نشاندند  دلیر  فت وا  ّر بر  زیدم. الجرم از شما مفارقت وجر نیکّ  رده،

ن  نخّرده  ر  بّر هبر ز از آن ج شربتی و قدح  الب آوردند بر  ّر دادند.

چّن  ّر از  پ  ط امهای لاین آوردند و در پیش  ّر از هر ّنر بنهادند. بّد.

و ا نّن در بهشت  اللیر من وا حال در دوزخ بّدم سبحان آن ط امها بخّرد  فت

ای رخت آورد و در شستند دلیر بقچربچّن سفره برداشتر شد و دست  افتادم.

 ّر پنداشت  ر  و م ایر. قیمتی و خّشبّرختی بغایت نفی  و   بّر پّشبانید.

دلیر با دختران  فت این خرقر را  دلق را پیش خّد بنهاد. بیند.آن را بر خّاب می

  بفت  ّر ببرید و در صندوق بنهید و خّب نگر دارید  ر سب  بر ت است.

س ادت و  ةست و مایا درویشی ةمرا خّب نگر دارید  ر خرق ةای خباوّن خرق

 خاطر جمع دار. خّب نگر داشتر خّاهد شد، است، دلیر  فت چنین ت.بر ت اس

 و  فتند این صندوق رخت دادند پیر خرقر را در صندوق نهادند و  لید بر

این دو  لید آن  خّاهد بّد. خرقر و آنبچر رخبت شماست در آن شبماست.

 بینا را ریشیدلیر بّهای خّش آورد و نا دل  ّر وسلیی یافت. نبزد شبما بباشد.

 و ریشش را م ایر  ردانید. ریشش شانر زد و بخّر بر آوش نهاد بّد. بزرگ سیاه
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خّاب  ةخبّاب اطبل  در افبکندند و نابینا را در جام ةچّن ش  درآمد جام

بر  نشاط زیر سبرش نبهاد و در  نار نابینا رفت و بخسبید. قّ پر برد و بالشی از

  ر وّدلیر  فت از نشاط آن ا ونگ در بر  شید و  ام جست. ّر پدید آمد و دلیر ر

سخن  آن نابینا را حبیض دارم، دو سبر روزی صبر باید  رد وا پاک شّم. دیدم را

دختران  چّن آن شنید بگذشت و روز برآمد. نداشت. اما چاره از مرگ بتر ببّد،

آوردند و  یش پدرای زر پو هریک صریه  ردند آمدند و خدمت بر سالم پدر

نابنیا  ببر ببازار برد و بر جهت ما جّاهر بخرد. را زرهبا  فتند مادر ما را بگّی وا

جّاهر بستدیم وّ  وا چّن ببیا اه مبارای شّهر وّ هم دلیر  فت: شاید.  فت:

 ببدهم. زر  نند جا بنشینی من جّاهر بر دختران نمایم وا چّن ایشان خّشآن

 را ارییفاخر پّشانیدند و دست ةد وبا استر زین  نند و نابینا را جامدلیر ببفرمّ

 غالم نیز زیرک و دانا رفتند.بفرمّد وا لجام اسب  ببگرفت و انبدر ر اب وی می

 دلیر نیز خّد را بیاراست و برفتند وا بر ببازار صبریافان رسبیدند. عییارپیشر بّد. و

یی را بر نظر درآورد  ر در همر بازار از ایشان جّهر و مرد صریافی جّان []دلیر

مردی دید  جبّهری نظر  رد، پیش او فبرود آورد. را نابیناد. وری نبّمایرصاح 

غالم را  فت وبا  برسی  پّشیده. بزر انر و لباسی نابینا اما بر غایت محتشم

 است؟  ار بفرمایید  ر چر چیز در مرد جّهری  فت ببنهاد و نابینا بنشست.

مرد  شهر ببغداد مثل آن نباشد. چند قیمتی خّاهم  ر در هبمر جّهر  فت: نابینا

بر غایت  بزرگ آبدار، مرواریدهای و در پیش دلیر بنهاد. بگشاد جّهری درجی

برخیز و این ت:  ف را نابینا زن  بزیده ببرداشت. ةسبر ةدلیر ده دان وازه و قیمتی.

 ایشان پسند نبمایند زر ببیاور. ا ر نر، بر وا خّش  نند یا جّاهر را نزد دختران

غالم نابینا  در استّار  رد و فارغ بنشست. و [رفت خانر ]و بر دلیر جّاهر بر رفت



 154 50/   گذشته و آيندة فرهنگ و ادب ايران

 از سبر و جبامر از وبن بر ن و خّش و آسّده بنشین. دستار  رماست.  فت: را

 ببگذشت دیبر چّن  ّر نهاد. سر  ّچک نزد غالم بّد بر دستار  رد. چنان  ّر

شما دور  ةشما دیر آمدند مگر خان مردم و  بسی نیامد جّهری نابینا را  فت

 بیاید. و بر خانر رو بگّ زود برنشین  فت:  ّر غالم را است  بر دیبر آمدند.

نابینا مبنتظر  و برفت. ببرد و بر استر سّار شد و رخت غالم چّن باد بجست

 جاست وا  شما ة فت خان جّهری م بّد وا روز بر پشین رسید  سی نیامد.غبال

ای   بفت: جّهریم. ندان من نابینا  فت: را بیاورد. جّهر وا مبن  بسی بفرستم

زن   فت نبام ات را چر نام اسبت؟ ر زن قحبر بگّ بدبخت ة بّر حبرامزاد

 فت ای  ّر بدف ل جّهرهای  شت. جهان در چشم جّهری ویره و وار ندانم.

بگّ  بر زنبت  ندانم.  ّییفبرستادی این زمان می خبانر دادی و بر زنی بر من

جّهری از خبشم برجست و مشت محکم بر  ردن   فت نبدانم.ت. دختر  بیس

مرد  هّش برفت. از  ر بزد را نشست و چندان وی اشو ببر سینر زد  بّر

خالیق ببر ایشان جمع شدند و بر   رد. ّر نیز فبریاد می ورد.برآ فریاد جّهری

  بّر پرسیدند. از احّال دادند. خبالص هزار حبیلر  ّر را از دست جّهری

 جّهری  زیدند.می دندان بر مردم انبگشت حبیرت  ّر همر احّالها  فت.

بستد و بر  ها از منزاده بیامد و دوازده دانر مروارید  رانبحرام  ّر این  فت

ا نّن هرچند  دسبت زن داد و  بفت این را بر خانر بر وبا دخبتران ببپسندند.

آن   ذشت.حاج  شهر در آن وقت مبی دانم. ّید نمیمی  بّ؟ پرسم  ر زنمی

 بر او عرضر داشتند و حاج  هردو را پیش خّاند و احّال باز پرسید، احبّال

خلیفر  باز نمّد. یشان را بر خبدمت خبلیفر برد و حالا دلیر است. دانست  ر ف ل

مبرد جّهری  فت  خبّشی داد. زید و هبردو را دل انگشت وبحییر ببر دندان
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 . ردزد و افسّ، می شت، دست بر دست می ّر می هزار دیبنار من بردند.

 و  فت وا آن خرقر را بیاوردند و در آوبش بنشست امیا دلیر در خانر فارغ

دیدند دلیر و فرزندان چّن آن ب هفتصد درست از آن بیرون آورد.د. انبداختن

دیبگرباره دلیر  ببگذشت چّن سبالی ببر این واق ر آغباز  ردند. رقبص و نبشاط

  جّانی را دید چّن ماه ش  چهارده. نا اه بر طل  صیدی برآمده بّد.

 بیت

 ای عابد فریبیاز این مر پاره  

 زیببیروی طباوو،صّمالیک   

 شمشاد نارستر هنّزش  برد  ل   

 چّن سّسن آزاد ز سرو او و او   

دستار قبص    بمال خبّشرویی و آراسبتگی و زیببایی، جّانی در

 و ی ،زقامتی بر غایت جامر  مبصری بر سر نهاده،  فشی از ادیم در پا  رده،

 .ری فرویی عابد

 ن بغداد و ندیم و مصاح  خلیفر بّد.از محتشما بّد ابّنّا، نام مردی

را دید  ر در برابر آن جبّان ایستاده و محّ جمال آن  لرخسار  دلیر ابّنّا،

 ر ابّنّا، بر  دلیر دانست بّد. خبربی دل از دست داده، جّان از حال او  شتر،

 دور آه از ندارد  ر بر جّان اظهار درد خّد  ند. آن ةپسر عاشق است امیا زهر

 پیش سالم  رد و بایستاد و سر دلیر رفبت ببدان جّان  شید.حسروی می

 فت مرا با وّ دو سر سخن  دلیر ای مادر چر حاجت داری؟ جّان  فت: انداخت.

را  فت وا دور  جّان غالمان سمع وّ رسانم. برباید  ر آن در خلّت  است،

دلش در  است  ر فرستاده وّ نزد [دلیر  فت ای جبّان مبرا دختر]ی بایستادند.
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است  ر سر بر  التما، آن وخّر بیگانر شده است. رو عشق وّست و از خّاب

 فقیرم جّان  فت من مرد یبابید. وفای آن دلبر درآری وا از وصال یکدیگر وبمتیع

 .و باز شت دور شّ، []من و با دختر مردم بزرگ مرا  اری نیست از پیش

 او را اند  رهمزبانی با آن جّان این بّد  ر ابّنّا، بد از[] امیا غرض دلیر

 وپیش پسبر بباز شت پیش ابّنّا، آمد  دلیر چّن از پسر آشنایی هست. با آن

وّ مرد  بینی؟حیران در این پسر من می خبیره و حیران خیره چر  بفت:

وجهی  وّ یز بر مهرنا رچر او را  بر شرم و حیا، ستا چشمی و او پسریشّخ

ّاند اندیشر دارد و این ساعت مرا نزد خّد خ هست اما از ط ن خالیق و بدنامی

 ما ربایم  ر وّ را نزد آن عزیز رو و بگّ  ر دانستر مبهربان، ةای دایب و  فت:

 ر من بر این دارد.می همر    دوستدار خّد را دوست مهری و محبتی هست،

بر سب  ط ن   نمنمی رم و با وّ الفت و آمیزشیداناک میظاهر خّد را اندیشر

آمد  وّانم ]وّ[ة مبایست  ر چّن وقت یابم بر خان من وّ در ببرابر مردم اسبت.

 .شما را ببینم ةو مرا در خاطر است  ر خان و باهم صحبتی بداریم،

دلیر را  دست  رفت. وپیدن ابّنّا، چبّن آن بشنید از شادی دل در برش

دلیر  بفت ای اببّنّا،  هر ّنر ط ام و شبربت آورد. و از ر خانر بردب  رفت

 عزیز است: غایت بر است  ر در عالم سر چیز است  ره فرزندم بر وّ پیغام داد

 ر آن ةاما بر واسا احتیاجی نیست، زر را ببر ا رچر مبا  جان و زر و دوست.

 د  ر پانبصد دیبنار زر سرخعشق و محبت وّ را با خّد بدانیم ببای ةمروب

زر دریغ  ا ری. بر جهت ما بفرستی وا دانیم  ر وّ عاشق صادق دایر مصحّب

چّن  ابّنّا، خّد را از بلهّ،  شیده داریم. داشبتی م لّم شّد  ر بلهّسی،

اول  زر طبل  داشبت. ةالحال  یسفی خبریم شد. پسر آن بشنید از فهم و زیر ی
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 رده بر پسر  بر دلیر داد و پانصد دینار در  اغذی قیمتی ةجامصد دینار و دستی 

و محبیت بنّشت و ش ر عاشقانر وحریر  شّق ای مبنی بر  مالفرستاد و رق ر

دایر دست من و دامن وبّ  ر از من غافل  ای  رد و  فت نمّد و دلیر را و یل

ینار زر بر خدمت وّ من آید سیصد د ةخان پسر بر چّن آری. نشّی و مرادم بر

خّد رفت و فارغ  ةخّشی داد و بیرون آمد و بر خاندلیر او را وسلیی و دل آورم.

چشم بر راه جّان داشت  ر  ابّنبّا، ببگذشت، چند روزی اما چّن بنشست.

واب شد بگذشت و  سی نیامد، ابّنّا، بی روز چّن ده دایر او را بر خانر آورد.

 شّخ پر بهانر، یگانر و ای دلبر []ای  رآن مضمّنش ّشتای بر پسر نو رق ر

بر من  راه فرمّده ببّدید  بر شّخی مکن و سر دایر پیغام شرین شما رسانید.

جاوید  ةرا زند و وّ وّ آیم ةمن خّد بر خان مگیر  ر از بدنامی اندیشر دارم،

دیبنار  و پانبصد دادمبر مژد انی آن صد دینار و یک دست رخت بر دایر م.  ردان

و منتظر  فرستادم امتحان محبیت فقیر بر طل  آن اشاره رفتر بّد ة ر بر واسا

 .ای  ر فقیر خّد را خرسندی داده بّدند امیدوارمخدمات دیگرم و بر وعده

پ  غرض چیست  بر بباهم وبّانیم  نشستن باهم ما چیست؟ بّدن غرض از

 .نشست

رق ر را بدو  وا داد غالم پسبر سبپرد و زری ببر غالم بر ابّ نّا، رق ر را]

چّن آن نامر را  خلّوی بر دست پسر داد. رق ر را بگرفت و در [غالم رساند.

 و غبالم ببینداخت و رنگش زرد شد و رق ر ملّل  شت بخّاند طب ش بر غایت

بگیری و ببر من مردم ب دست هایی ازرق ر ای  ر چنین ارهوّ چر  بفت را

  ر ای مرد امیی نر مرا نّشت جّاب نهاد و درپسر دوات و قلم پیش رسانی؟!

 یستی و از  بجایی و   بر دانمنمی پیغام فرستادم و وّ را وّ ست و نر برا ایدایر
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 بر مرا رانی هبرچر بینی از خّد بینی. زبان ا ر بار دیگر نام من بر چبر نام داری.

 ر ا ر خّاهم صد چّن وّ و  است چندان زر و خزانر خّد و اقبال پدر لتدو

 چّن رسان. غالم داد  ر بر آن مرد ببر رق ر را هزار همچّ وبّ را در زر  بیرم.

مبنی بر لان و مرحمت  پنداشت  بر آن جبّاب ابّنّا، آورد غالم جّاب

را فری  داده  او ت  ر آن زندر جانش افتاد و دانس چّن بخّاند آوش است.

و پیش خلیفر  بّد ّنّا، ندیم خلیفر. و اباست ببّده مبحتالر ةدلی است و آن

 از  فت.خلیفر را خلیفر بباز رفت و آن حکایت از اول وا بر آخبر در خدمت

او  محتالر ةزنک این  ر نماند  سی شهر دلیر و جی  آمد و  فت در این فب لهای

 فروخت. ا فریبی نداد و یک بار مبرا نبیز ببفریفت و سر مرد را بر غالمی بر منر

 .پ  خلیفر بسیار بخندید

چّن سال بر سر آمد شنید  ر فضل  شبد. نبشیندلیر وا یک سال دیگر خانر

برمکی دختری دارد سخت با جبمال و عبروسی آن دخبتر در میان  بن یحیی

ما   ر خّب نباشد دختران را  فت: اند.جا جمعنشهر آ است و ومامت خاوّنان

هر هبفت دختر را لبا، درپّشانید و بر  چنین مجل  را نبینیم و وبماشا نکنیم.

های خّد لباسهای فاخر و زرییبنر باشند. طریق  نیز ان مقرر  رد با او همراه

لبا،    در ومامت شهر بغداد بر آن خّبی زریینر و   رچنان وافبر درپّشبید

و  و استری نبیکّ زیبن  رد نداشت و آن هفت دختر چّن  نیزان در پی سر،

عبدالرحبمان آمبده  الدینبگّ مادر جالل شد و  فت: فضل شست و بر سراینبر

 الدین عبدالرحمان زنی بّد محتشم و البتر بر هیچو این مادر جالل اسبت،

نبیکّ بّد و پیش مادر خلیفر  متیحبر و او را در ببغداد مجلسی مخفی نرفتی

آمد از ببرای و ظیم او بر پای داشت و هر وقتی پیش مادر خلیفر مبی جای عظیم
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مادر  ةآواز فضل ةچّن در خان  ردی و سخت م رو  بّد. خاستی و احترام

زربفت و  شنیدند شبادمان شبدند و بر استقبال برآمدند. الدین عبدالرحمانجالل

 ردند وا  نیز ان او ببر رفتند و او را انداز میدر زیر پای استر پای مخمل قیمتی

 بر ادب وبمام پیبش فضل او را ندیده ببّد. زن درآوردند. بر خانر ومام ببر اعزاز

چندان زیب   دلیر خاوّنان بنشاندند. آمد و عذرها خّاست و او را باالدست جمیع

نگریستند و چّن او می در چندان زنان ر آنو زیبنت و جّاهرآالت پّشیده بّد  

داشتند و چّن ش  درآمد  ردند و ببر روی او مبجل  می نیز ان خدمتش می

 .ن نیز بازی بّدآو غرض دلیر از   ر برخیزد و برود،  ردعزم 

نمّدند دادند و الحاح میپایبش بّسر میودسبت بزر ان زنان زن فضل و

رد و مبارک ذجهاز دختر ببر نبظر شما بگ ش  را باید بّدن واو  فتند البتیر ام

 شما مرا نالبیدید،  ر رفتن مبن آن ببّد امیا  فت سب  د.دلیر راضی شب  ردد.

فضل خّاهر خّد را بر   نم و شما را ببینم. آمدم وا وماشای مجل من خبّد مبی

ا بر جهت او فرش و ای نبیکّ رغرفر پ  عذرخّاهی فرستاد و عذرها خبّاست.

در رزقم  دلیر ببا خّد  بفت: و جبای خبّاب زربفت بنهادند. رخت ببگستردند

 اللیر ببّریاهای زیر فرش نیز خّاهم ربّدن وا بر چیزهای دیگرشباءان  شاده شد.

  رد ومی دلیر وب رین پ  مادر دختر جهاز را بر نبظر دلیر درآورد. چر رسد.

وقت خّاب شبد زن فبضل التما، نبمّد  بر جبهاز چّن  باخت.نیرنگ می

چّن چنان اسبابی بّد  الدین باشد.باالخانر در خدمت مبادر جالل دختر در همین

آالت و رخت و لبا، همر را پرندآالت و طالآالت و نقره  ر زر و جّهر و

 در وقت خّاب زیّرهای خّد را ببدو سبپردند. زنان دیبگر نبیز هریک بنهادند.

جای خّد  بر پ  هبر زنی نگاه دارنبد.  رد  ردلیر ببر  بنیز ان اشبارت می
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داماد بر پای غرفر حاضر  دلیر در خفیر دختری را بفرستاد وا هر هفت بخّابید.

 چر رسد وا بر زر و زیّر و جّاهر دلیر هبرچر در آن خبانر ببّد وا بّریا، شدند.

و خّد  فبرستادند پایبین ببستند و از روزن ببر هاپشبتّاره دخبتران وا ]بفرمّد[

 .خّد رسیدند و بر سالمت بنشستند ةفرود آمدند و سر خّد  رفتند و بر خان

شدند زن فضل و جم ی از  بیدار خّاب چّن صبح بدمید و مردم از

الدین عبدالرحبمان آمدند وا عذر نمایند و او را جالل مادر بر خدمت خاوّنان

 باالخانر درآمدند چّن شت  نند و زیّرها بستانند و در عرو، پّشانند.بزر دا

ایشان واریک شد  جهان پیش چشم را برهنر دیدند.از فرش وا بّریا نیز اثری نبّد.

و متحیر بماندند و فریاد و رستخیز برخاست و عبقل و هبّش از زن فضل 

اند و هر دانر جّهری بر قیمتی ساختر سالی او را زر ران بر  ر زیّرهایی برفت.

حالی بر  در این وقت عرو، را بر داماد باید ببرند. هم رسیده بّد،ایام بر در  لیی

فضل آزرده بر خدمت ی. قبیامت بّد نر روز عروس روز  بّیی ایشان  ذشت  ر

عبدالرحمان  الدینفرستاد وا مادر جالل    خلیفر باز فت. خلیفر رفت و احّال

 ماه، از آن ببر سر پیبش او چّن بیامدند و پیغام خلیفر بگزاردند ا طل  نمایند.ر

پیش  شرمسار خادمان و چبّن خباللی و خیالی شده. بیمار بّد و در حالت نزع،

 مادر خلیفر فضل را مالمت  رد و  فت آمدند و حال بیماری او باز فتند. خلیفر

 ار دلیر  خدا  ر این  بار، بر این  ارها آید.  سی نیست  ر از او الدینجالل

پ  فبرمّد  بر دلیر را بر جدی   زید. فت و انگشت میمی ال حّل خلیفر اسبت.

مردم بسیار از  محلیر بگردند و وفحص نمایند. بر و محلیر ومام طل  بنمایند

او را  ةخان بر دست دهد یا را محالت بگرفتند و عقّبت  ردند وا شاید  سی دلیر

زر  بر خبراج یک سال  دینار هزار ر[]هزا دلیر نشد. بنماید فایده نکرد و پیدا
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خانر بیرون  و از راندمی وا سالی عیش بغداد بّد ببرد و فارغ و آسّده بنشست.

و در  ّچر  نمّدبر طل  صیدی وردید می ب د از آن یک سال بیرون آمد، نیامد.

 بگرفتند و ببستند بشناختند و در وی آویختند و او را محکمقّمی او را  رفت،می

 عاجز زاهد من دین، فت ایبن  افران ببی رد و مبی شیدند و او فریاد میو می

پیرم و از دست پیری و  زن من خّاهید؟می زنید و از من چررا چرا می حاجی

در شهر بغداد  من بدارید. از خدا ببترسید و دست از فقیرم، فریاد. در دستیبی

در  بر وا  شیدندخبّاری مبی ببر او را او بر دل نداشت. از نبّد  ر داغی  سی

خلیفر   ردند  ر دلیر  رفتار شده است. خبر سرای خلیفر بردند و خلیفر را

و  و دلیر را در صبندوقی نهادند را ببخّانند حاج  شهر را فرمّد  ر مالحان

و در  شتی نهادند و بر  داده  ر این صندوق را برداشتند مالحان را برصندوق 

 آرند و غرق  نند،را بر خّاستند صبندوق را بگشایند و دلیر میان دریبا آوردنبد.

 این و این ناقر  فت:میان صندوق می آب زد و در بر مکری دیگرباره دلیر

 ما مالحانیم و وّ در صندوق در میان فتند  جاست؟های  جایند و این چر بلر

دلیر  غبرق  بنیم. دریا در وّ را  ر و حکم حاج  و خلیفر آن اسبت دریایی

چّن  و او در مستی و نادانستر مرا در صندوقی  رد. مادر حاجبم،  فت من

 را خّد و چّن داند  ر من غرق شدم هّشیار شّند و بدانند پشیمان شّند

دلیر  را  ر وّ را غرق نکردیم. خدای و  فتند شکر مر بترسیدند نمالحا بکشد.

با یکدیگر  مالحان  رد. این او با من در سرمستی  فت من او را نبصیحت  ردم،

بپرسد بگّییم  حاج  چّن داریم، را نگر او  ر یکی  فت آن بر مصلحت  ردند.

ببینیم  ّییم غرق نکردیم  دها ر حاج  را نادم و آزر  ر او را غرق  ردیم.

شاد نشد و  فت  ببینیم  ر حاج  شاد شبّد و مبا را خل ت و ن مت دهد و ا ر
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همر این رأی را پسندیدند و سر صندوق  بیاییم و او را غرق  نیم. خّب  ردید،

 و بر اعزاز بنشاندند و ط امهای را باز  ردند و دلیر را بر عزیت ومام بر خانر بردند

روز دیبگر حباج  مالحان را بخّاند و پرسید  ر چر  پیش وی آوردند. نیکّ

و  حاج   فت ال حّل  ردید؟  فتند فرمان بر جای آوردیم و او را غرق  ردیم.

مالحان   رد.جنبانید و از ف لهای دلیر یاد میال ظیم و سر میال لیی اال باللیر ةال قّ

 فتند حاج   جنباند.می سبر ادر مان بردند حاج  از غایت ندامت و غم مب

 ایم.ایم و در خانر بر عزیت ومام نشاندهندهد  ر ما او را نکشتر راه اندوه بر خاطر

حاج   است. افتاده او را این خاا زیرا چر  فت من مادر حاجبم و در سر مستی

خلیفر بر من داد  ر  دلیر ببّد  بر او چیست؟  یست و مبستی،  فت مادر،

چّن خلیفر بشنّد شما را در زیر  الحان را ببگّ وبا او را ببر دریا غرق  نند.م

مالحان  سی آمد و  فت  ةخان در این سخن بّدند  ر از چّب خّاهد  شت.

حاج  دلتنگ  زن ببگریخت و هبرچر از اسبباب در آن خانر بّد همر را ببرد. آن

خدمت  بر حاج   ردند.شد و فرمّد وا هبریک را صبد چّب بزدند و سیاست 

جم ی را  [] فت خلیفر بر غایت آرزده  شت. باز فت. رفت و احّال خلیفر

های خبدا دفع وّانیم او را از ببنده و یین  ن  ر او را پیدا  نند شاید  ر شبری 

 . رد

ر در پیدا  ردن او بسیار ببر جدی است و محلی خلیفر  ر اما چّن دلیر شنید

 ر  رفتار خّاهد شد و جان  دانستاند داد را  ّچر بر  ّچر سپردهداران شهر بغ

و زر و اسباب متّجر   ارسازی خّد  برده ببا دخبتران و دامادان نخّاهد برد.

مسلمانان خبراب  ةبّد و خانبر بصره می پیمّدند.می منازل شهر بصره شد.

 علّی او را بشناخت. ت.مال بسیار داش ی رفت  ریعلّی ةخان نا اه بر  رد.مبی
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را بگرفت و بر سبتّن  دست او برهد درجست و دلیر دلیر هرچند جست  رد از

مردم و یین  ردند وا  ببست و ببر نزد نای  بصره برد و احّالهای او باز فت.

اش را مهر بر نهادند و مالش ضبط دختران و دامادان او را نبیز ببگرفتند و خبانر

اد فرستاد و بر خدمت خلیفر نّشت  بر دلیر را ببا دختران و  ردند و خبر بر بغد

 خلیفر روی زمین باشد  نم. ةهرچر حکم خلیف ام.دامبادان و مالش ضبط  رده

مردم از بغداد روی در  بسّز و مال هر   بر صباحبش ببازده. را نّشت  ر او

و  پیچیدند، نمّد و دلیر را در بّریاخّد وصری  می لبصره نهادند و هر   ما

و بسّختند و دختران و دامادان او را نیز  انبداختند نفط بر آن زدنبد و در آوبش

مردم در میان افتادند   نیم.ایشان  فتند ما وّبر و باز شت می خّاستند سّزند.می

 .بسیار بر هم رسید طریاری و خّن ایبشان بباز خریدند و در عالم از نسل دلیر

ین  ظم اشهر ش بان الم مبحتالر وبا هبیچ نماید. ةدلی ومام شد  ر حکایت

 .شد ومام نّشتر است.

 دانشگاه بر لی، الیفرنیا

 
 :یادداشتها

ن و محتالر یا احمد دنب ة ریهای دلیلدیگر در هزار و یک ش  داستان حیلر مفصیل یک داستان. 1 

و شبغل   ندمبی ر آنان را مغلّباران صاح  نام بغداد است  ر سرانجام دلیلحبسن سّیمان از عیی

ین ابخش اول   یرد.باز می آنبان بر خبلیفر اسبت ازنامر شّهر خّد را  ر نگاهداری  بّورهای

امّال  سان  دلیلر  رآن لراز جم وغییر، داستان در حقیقت روایتی دیبگر اسبت از دلیر مختار با اندک

 . ندمی بدو وفّیض را شبّهر خشاید و شبغلبدهد و خلیفر او را میپ  می را باز

 مصری یبق ببا عبلی زبیقبدرش زامبحتالر و دخبترش و بر ةداستان دیگر سر ذشت دلیل

 اه بر دام  هیچ مصر اسبت و او را از آن روی زببیق خّانده بّدند  ر از طریاران م رو  یکی

این  رفت.داشتند بر در می را او قبصد دستگیریزنده از دام  سانی  بر  ةافتاد و مانند جیّنمی

 .انجامدمصری می علی زیبق با داستان پایانی خبّش دارد و سرانجام بر وصلت دخبتر دلیبلر
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هزار و یک  719و  698 شبهای این دو داستان جبذیاب  بر طّل و وفصیل فراوان دارند در

وّانند برای دیبدن می خّاستاران رسیده، ر ببر طبع تاب مکریر در مبکری اند و چّن اینش  آمده

 .آن ببر مبنبع اصلی رجّع  نند

)بر فتح اول و  د  ر دلریاسبت و خبّاهیم د مختار دلیر همین داستان مبستقل دیبگر، ةقص

  ر محتالر است ةو مختار نیز همین  لم است دلیلر مخفن وخفین الم( نخست بر وشدید و سپ 

 شکل م برمبرد ةسپ  در عر  عامی  وبای وأنیث پایبانی را از دسبت داده و مبحتال شده، نبخست

هیچ م نی مبفید و  دلیلر نام و سپ  مختار درآمده و چّن در این صّرت اخیر از پی مختال

 ی  ایبن هیأت ور دعبّی اند و شباهد ایبنبر زنی ببدو داده را دلیلر ای نداشتر ناچار نندهقبانع

 نام بر م مّل  شّرهای مسلمان باید بنا بّد،می ن و شّهریزاست  ر ا ر از آغاز نام  دو  بلمر

 و ا ر بر خال  عر  نبام و عذرا( مانند خبسرو و شبیرین و وامق) آمدهزن مبی نام از شّهر پیش

حر  عافی  بایستهرحال میرز ببا ن(یب  و رامیوو  )مانند لیبلی و مبجنّن شدهزن مبقدیم مبی

مام ذشتر از ومام این  فتگّها و درآید و  «دلر و مختار»شکل بر یکدیگر پیّستر باشد و بر را آن دو

  ّنا ّن یتنّیسهادر دس مختار( ةمختال و دل ةدل محتالر، ةدلی محتالر، ة)دلیل این صّروهای پنجگانر

 !دسبت است در

 ر این داستان با این  ّ آمده، الحکایات عّفیدر جّامع «محتال ةدلی» از حکایتی دیگر

ملیی پاری  بر  ة تابخان دستنّی  محفّظ در ایات،این داستان را از جّامع الحک شکست او پایان

 : نممی ب نقل 236برگ  سّم، قسم از و دوم بیست ابب  (persan:95 Suppl?ement)نشان

بزازی از  زن تان او در جهان سمر است با آن همر وقاحت و فصاحتمحتال  بر داسب ةدلی»

 فت بر خانر و بزیازی با غالم خّد می  ذشتدر بازار می دلیر  ر بّد چنان وی زیادت آمد و آن

در صندوق یکی ل ل و  هست اطل  دو فرستم.می سبز  ر خّاستر ببّدی ایبن ساعت ةرو و مقن 

سبز  ةبشنید در حال یک مقن  دلیر چّن این است. آمده خریدار  ر بفرست را هردو یکی سبز،

بخرید و بر و جیل ببدوید و غبالم را دریافت و  فت خّاجر  فتر اسبت  بر با من بیا و بها جامر 

جا زمانی صبر  ن وا همین ساعت سیم بر نزدیک وّ آرم.غالم را مّقّ   رد و وّ این سیم بستان،

سبز  ة ر دوش مقن   ّیدمبی شّهرت بزیاز رفبت و مقن ر وسلیم  رد و  بفت: ةبر خبانو خّد 

باید  ر بدهی  بدین نشان دو اطل  است در صندوق یکی ل ل و یکی سبز، خّاستر بّدی فرستادم.

ما او را نشناسیم اطل  ببدو نبتّان   ر  سی ت:زن مقن ر بستد و  ف وا ببرم  ر خریدار آمده است.

 چّن دانست  ر با این داد. ام باز نتّاناو  فت مقن ر باز ده. فت آرزویی  ر از شّهر خّاستر داد.
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قتیبر  بگذاشت و برفت و این حکایت اهل حزم را جملر مقن ر  یردمکر و خدی ت در نمی زن

 ...است

 ات درایجّامع الحک مبحتال در جهان سبمر است. ةمؤلن در آغاز قصر  ّید داسبتان دلی

و  زبان شهروی ومام داشتر،در آن روز ار در دنیای فارسی دلیر ده و داستانشهفتم نّشتر  قرن

 .بده استشای مکرر اشاره خّاهیم دیبد  ر پیش از این واریخ و ب د از آن نیز بر این زن افسانر

 لرلر و محتازن دال )برهان( یلرمکر و ح دلیر چنین آمده: ةدربار فبارسی در فبرهنگهای

زنی  نام را(آنجمن ا )آنندراج،  ر مشهّرنام زنی حیلر )برهان( عییار و واراست و منافق )برهان(

نام زنی   ّیند. مختار ةدل را ای دارد و عّام آنو افبسانر حکایت   ر و او را محتالر  بّیند.حیلر

 ین و ببا الم مبشدیدتبتحدلیر بر ف (.خدا)یادداشت مرحّم ده ستایمثلی و او را افسانر ةبسیار حیل

 : ر مشهّر است.حکیم فریخی  فترنام زن حیلر

 از آهّ همیشر وبا بر قّیت شیر برور باشد   متر باشد یّز صّرت همیشر وا بر

 رخّاند  بتاب حبیلیر دلیرها  بردد  نّن دایم همی چّن فردا، ر از چنگ وّ ز بهر آن از دلیر

 آن پّستین  نند و آن پّستین را نیز  ّیند و م ریب آن دلق است پّست از تین روباه سپید  رو بر فتح

تهای رشیدی نیز مانند آنندراج بر بی سروری و م نی رجّع شّد بر آنندراج( )برای شّاهد این

 350:ریخیدیّان ف است: آمده عبفیفی( )چاپ د تر در حاشیرء جهانگیری اند.استناد  رده فرخی

 دلیر را داده بازی روباه   رده ابلی  را بر حیلر وباه

 .نیز ابهام دارد )جانّر( بر م نی دلر لغت نامر آمده است: ةقّ در حاشی

 .رجّع بر دلیر شّد ور.نام زنی سخت مکیار و حیلر محتالر: ةدلی

 :آمده است منظّم( ة)سندبادنام در  تاب حکیم سند باد

 پر از  رد از این آسیا مّی او  ّی اوزنی بّد صبدسالر در  ب

  ری دلیر مختال دهر بر حیلت  بر روباه بازی  هن  رگ شهر

 بپرسید از او آشکار و نهان   او رفت مرد جّان نزدیک بر

 )2266-2264بیتهای )

شباعر این  ةمنظّم صریحا دلیر مختال آمده و ممکن است در دور ةنام این زن در سندبادنام

اند خّاندهمی فّقانی( ة)با وشدید الم و خای مّحد را دلیر مختال زن این هجری( هشتم )قرن  تاب

مردم بسیار اوفاق  ةعام  م بر مختار بدل شده و بر صّرت شّهر دلر درآمده است.و مختال  م
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ر را االحباو     )و  اه اخمخ!(  ر احمق را اخمق بنند چبنان ولفظ )خ( را افتد  ر حای حاییمی

 .االخبار و بهتان را بختان و بختّن و بختّم  ّیند و نظایر آن   

 :خّرشیدی  ّید 1308 سال سروده شده بر ،«خانّاده» ای با عنّانبهار در قصیده

..... 

 یک نیمر خراب مبسلک نبّبر  یک نبیمر خبراب مشرب دیرین

 ر اوب یک بهره اسیر فق جان  یک ببهره دلیل جهل جان اوبار

 قّمی سر وفنگدارشان رهبر   الن لیلر شان هادی طایفر یک

 وان داده ببر خبّرد جبفت مغز خر   ز مهر شّی دل خالی این  رده

 وین فتنرء برق عبینک دلبر   محتال ةآن  مره زرق دلی

 )475ص  خّرشیدی، 1355 وهران  بیر، امیر اول، چاپ دیّان ببهار،)

 :های مختلن  یتی پرا نده است تابخانر ر از این قصیر درنّیسها  شرح ب ضی دست

در  ،1981چاپ مبسکّ، Vostoco Vedenia در جلد ششم فهرست دستنّیسهای انستیتّ

ببستن بّد و مادر دلیر چهار سال آ ذیل آمده است: شرح داستان از این ایضبمن مب رفی نسخر

راسانی خن بلّغ رسید با عییاری چّن بر س و باهّش. دلر دختری بّد بسیار زیبا بزاد. را سپ  او

 عبیاری ده برسالی یک بار از خانر بیرون آم ببرازنبده و زیبا بّد زناشّیی  رد. مبردی  ر او نیز

 مردم برای زر بسیار بر چنگ آورد. ربانی را فریفت،روز صریا  و  ازر و سا یک رفت.مبی

 ربّد از ایبشان اما دلر خلیفر و زن او را نیز ببفریفت و زری  برامند رفتند. خلیفر دیّان شکایت بر

 .انداخت ابّنّا، و فضل بن یحیای برمکی را بر دام سال ب د مردی  ّر، و  ریخت.

و  ارد  ر هردو دزد و عییارندددلر دو شّهر  آمده، V.2180 ةدیبگر  بر در نسخ در وبحریری

 ر از آنبرند بیسر میببر زن ببا ک از آن دو بخشی از شبانروز راسالم و سلیم نام دارند و هری

 .وجّد شّهر دیگر آ اه باشند

وحریر دوم  ز آن  رفتر شده. ر مبتن مبا ا دارد ایشباهت بر نسخر وحریر نخست، ا ظاهر

ن آدر آمده و  اردرو،(د تر م ةورجم )متن فرانسّی، ش  و یک ست  ر در هزارا مانند حکایتی

 .شّداز زنی دارای دو یبا چبند شبّهر  فتگّ می

در  1904در  دیگر در لکنهّ و بار 1901فهرست داستان دلر یک بار بر سال  همین بر روایت

 .وجّد دارد «دزد بغداد» وحریری دیگر از آن نیز بر نام  ایران چباپ شبده

 . ندمی ای دیگر از آن را م رفیخّد نسخر فهرست قدرن نیز در
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 ایای از این داستان در مجمّعرنیز نسخر وباجیکستان در فهرست دسبتنّیسهای مبّجّد در

 .م ریفی شده( 256-238 )صفحات 167 ةشمار بر

 ةبجمّعنیز در م )جلد پنبجم( ازبکستان جمهّری های خای محفّظ دردر فهرست نسخر

در  ا آمده.این مجمّعر ظاهر 13 وا 1 در بر های ذا()  بر نام دلر و مختالر داستانی ،3695 ةشمار

 .ستسبانتیمتر ا X12/5 5/20  آن شده و قباع نّشتر ق..  ه 1245

نیز  760جلد دوم ص  بریتانیا(، ةمحفّظ در مّز فارسی )دستنّیسهای در فهرست ریّ

 زیر عنّان در دیگر از آن را ایبا آفبی  نبسخریدر فهرست ایند نیز انر ای دیگر م رفی شدهنسخر

 . ندمی م رفی «دلر حکایت عیاری و طراری»

 بپنجا دانشگاه ةدر فبهرست دسبتنّیسهای  تابخان این داستان بر نظم فارسی نیز آمده.

 منظّمر از اند.یاد  رده را نسخر این ها و دیّانهاشرح منظّمر در 257آذر، ص  ة نیجین )الهّر(،

یز در از انجام آن ن واز آغباز و د دو ببیت، و چهار «حمیدی» یا «حمیدالدین» بر نام تسا شاعری

 ببر نام دیبگر ایانر منظّمرو بر خط نیز در این  تابخ S-24/553 نسخر ةشمار این فهرست آمده.

 وهبجری یبازدهم  ةسد ةمبیان وخلص از «حمید» ایسراینده ةمحتالر سرود ةدلی نیرنگ: ة لدست

  النّری ن روز بار اسبت حمیددر دست است و از همی (1037-1014) روز ار جهانگیر پادشاه

و  پادشباه سبتّده شده جهانگیر نسخر این در باشد. نامر  ر شاید همین  ّیندهعصمت ةسرایند

 د  النّریگ حمیبر انبجام رسبانیده و همین سبال سبال مبر م.1618ق./ . ه  1028شاعر آن را در

 :ست.آغازا

 وز پ  نب ت رسبّل مجتبی  ارض و سما خالق حمد ب د

 ،1252رمضان  18 د بخش،محمد ولد محم شیخ نست لیق الدین،مغیث سید فقیر ة تابخان الهّر،

 و ر دلخم حرمان دو / هر سر فریاد و فغان ببرداشتند» شّد:آغاز افتاده و ببا این ببیت آغاز می

 (370صدییق: ةخالد د تر ةنامر رفتر از پایان)ب سباری 13ببرگ  26 ،«ان  اشتندج

آغاز .  ه 13 ةنست لیق آغاز سد حمید. 30،87 پنجاب پیبلک النببریری، الهّر، دیگر: ةنسخ

 (1:359)عباسی  خبای 8بندی با پیشانی زرین و جدول سار، 9هر صفحر  196+12 برابر نمّنر،

 .800-799وی/از احبمد منز ها(منظّمر، های خای پا ستانسخرفبهرست مشترک ن

 (475 ةشبمار 436)ص  )ا سفرد( فارسی  تابخانر ببادلیان دسبتنّیسهای در فبهرست

 خان و سر  ذشت سر درویشاشبر  حکایت نخستین، شده. ای از سر قصر مب رفیمجمّعر

 .است (23-1)برگ 
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جبّی دو حیلر آن ر و مختار و چستی و چاال یحکایت عیاری و طریاری دل» بخش دوم

رش بام خبّاجر ج فر و پدر و مبادنست بر ادختر بازر انی بغدادی  دلر است. «مبکار در بغداد

و بدو  ستا عییاری بیند  ر  ارشمی را بر خّاب نبام وی مردی زیبا مختار اند.هبردو در بذشتر

اثنا  اروانی بر  ندر ایب پردازد.ر عیاری مبیّاهد و خّد نیز بخدهد و او را شّهر خّیش میدل می

دلر را ببدو بباز  داستان رادارزن  اروانس مبیان ایبشان اسبت. در رسد  ر مبختار نبیزبغداد می

و بدو  ست  ر در خّاب دیده،ابیند او همان مردیرود و دلر میدلر می ةمختار بر خان  ّید.می

بر  مختار شروع بنماید. دلر ّد برخای از عبیاری نمّنر دهد بدین شرط  بر ویمیزناشّیی  ةوعد

 ند و هردو ج میسرانجام دلر با او ازدوا ز آنان بّده. ند  بر خبلیفر نیز اعبیاری ببا جبماعتی مبی

رسانند.و می بر اطالع وی قضایا را نّیسند و حقیقتجا بر خلیفر نامر میروند و از آنبر هرات می

 ّبر فهرست ری لن فبهرست در پایان شرح این قصرؤم برند.سر میباقی عمر را با یکدیگر بر

 .است  رفتر را ب 68 وا 33 برگ از قصر این .داده رجّع قنیز: 20/760

 دست در آن از فراوان وحریرهای و هانسخر  ر است بختیارنامر مجمّعر این ةقص سّمین

 .داریم

 در نام همین زیر  بر اسبت آن از وحریری شبیر اختال  اندک با مختار، دلر ةخنس این

 منتها .رسدمی نی امرا بر عاقبت دلر نسخر هردو در . ردیم یاد آن از پیشتر و رسیده عطب بر وهران

 داستان پایان در نیز او خّد .آورندمی قتل بر و  یرندمی را (مختار) دلر اول شّهر وهران، چاپ در

 آوردیم زیر بر دار از را او و آیدمی خراسانی عبیاری اما . شندمبی دار بر را او و شّدمی  دستگیر

 خط بر نسخر. نّیسندمی نامر خلیفر بر جاآن از و روندمی خراسان بر دلر دختران همراه باهم و

 با ب تا عناوین.اسبت جبدید اما شده نّشتر غلط بم ببسیار و خّب ً نسبة نست لیق ةشکست

 سار 14 دارای آن ةصفح هر و رق ی  تاب قاع .شده نّشتر  او  همان دست بر سرخ مر  

 م:انّشتر چنین یادداشت این ذیل در .ندارد واریخ و  او  رقم .است

 آن زا فقط باشد داشتر اسباسی وبفاوت چاپی ةنسخ با مبختار دلر ایبن  ر ندارم  مان

 نظر در را نسخر این باید شّد طبع وجدید خّاست چاپی ةنسخ ا ر و است بهتر و وردرست

 . رفت

 فهرست در  ر بادلیان در محفّظ دیگری دستنّی  از است شده  رفتر حاضر متن اما

 28  ر جلد، سر در هاقصر از ستا ایمجمّعر .شده مب ریفی 477 ةشمار ذیبل خای هاینسخر

 حّاشی، در مکتّب حکایت واپسین و شده نّشتر زشت  لیقینست بر آنها ةحاشی در حکایت
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 .است دلر داستان

 وا 187 هایشماره بر مجمّعر آن در و ستا اوزلی  لکسیّن از و جدید ً نسبة ةنسخ

 در آن حشر و آمبده سبّم جلد ب 304 وا الن 256 بر های ةحاشی در دلر داستان .شده ثبت 189

 .است مندرج 439 وا 437 تّنهایس اول، ج بادلیان، فبهرست

 قصر متن رواین از .دارد وجّد  متر  ّنا ّن هاینسخر ةمقابل امکان عّامانر داستانهای در

 [ ] در  بلماوی یا  لمر یا شده قیاسی وصحیح بّده الزم  ر هرجا و شده  رفتر نبسخر همین از نیز

 .است شده افبزده ببدان

 دو بر تردخ پنج دلر :دارد وجّد آشکار لغزش سر دو عبارت این در است م لّم  رچنان

 را داماد شش و دختر شش نام نّیسنده اما .دهدمی زنی بر طرار پنبج  ببر را آنان  ر زایدمی شکم

 .الخ...دندآم وجّد در بسیار خلق دختر هفت این از :است  بفتر عببارت پایبان در و  رده یاد

  ر است هآمد دارد بسیار وفاووهای روایبت این با  ر مختار ةدل استاند سنگی چاپ در

 آورد دختر ارچه دوم شبکم از مدوی از پ  آورد، دختر سر اول شکم از شد، حمل وضع را دلر...»

 (.5 ص) ،«زایید دختر هبفت شبکم دو از  ر

 عدد برجستگی و امتیازها و خّاص بر باوّجر) باشد ون هفت دلر دختران و داد باید ظاهرا

 باشد، زادهشکم سر با -است آمده چاپی نسخر در  رچنان -شکم دو بر یا و( اعداد میان در هفت

 بر بار چند نیز نمت در .برسد ون هفت بر آن شمار وا دخبتر در دیگر بار دو از هریک و سر اول بار

 بن فضل تردخ عروسی جهاز ربّدن داستان رد جملر از .است شده اشاره داماد هفت و دختر هفت

 .برمکی یحیای

 

 


