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داستان دنباله دار تاریخییک   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کار همفرهنگی متعلق به تیم آریانا افغانستان آنالین، به با ابراز ممنونیت از جانب همکاران 

وزنده ان تاریخی آمدانشمند، محقق خبره و نویسندۀ الیق افغان محترم حامد نوید، با ارسال این داست

« بهزاد» کمال الدین درخشان حیات ارزشمند و ، که در حقیقت گوشه ای ازو نهایت دلچسپ

مشهور و چیره دست وطن عزیز ما افغانستان است، افتخار داریم که چنین  و میناتوریست نقاش

 آثار نابی را خدمت هموطنان عزیز تقدیم می نماییم.
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 پیشگفتار:
 

هجری خورشیدی در قریه ساغر غو ر که درآنوقت ازتابعین  ۸۰۶کمال الدین بهزاد فرزند شرف الدین درسال  

هرات بود به قول تذکره نویسان  در عهد سلطنت شاهرخ میرزا پسر تیمورکورگانی و ملکه گوهر شاد بیگم  چشم 

به جهان کشود. گویند پدرش شرف الدین خطاط ورزیده ای بود و هنگامیکه شاهرخ میرزا به تشویق ملکه 

طان وخوشنویسان را برای ایجاد کتابخانه عظیم سلطنتی از سراسر امپراطوری گسترده اش گوهرشاد بیگم خطا

به هرات فرا میخواند اوبا خانواده اش از قریه بهزادی شکر درۀ کابل نخست به غور و سپس  به هرات کوچ 

 کرد و در زیر دست استاد روح هللا میرک هروی خراسانی شروع به کار نمود. 

دکی بیش نبود که نخست مادر و در پی مرگ مادر پدرش را از دست داد. مرگ پدر و مادر اثرات بهزاد هنوز کو

ناگواری را بر روحش بجا گذاشت، ولی میرک هروی که در وی استعداد فراوان میدید او را چون فرزندش 

عهد شاهرخ و  پرورش کرد و آنچه از هنر نقاشی میدانست برایش آموزش داد. هنر نقاشی میناتوری هرات در

ملکه گوهر شاد با ظهور هنرمندان بزرگی چون موسی مصور، میرخلیل، جنید، موالنا ولی هللا ولی و میرک به 

 اوجی رسیده بود که این شیوه از فرآورده های ناب فرهنگ وتمدن خاور زمین شناخته میشد. 

اط، خوشنویس، نقاش و تذهیبکار درین دوره طالیی به قول میر خوند تنها در هرات بیش از سه هزار، خط 

وجود داشت که به نگارش، صحافی و تذهیبکاری کتب و مؤرق های مصور یا البومهای نقاشی شده میپرداختند 

و در هنرستانی که در زیر ادارۀ مستقیم شهزاده بایسنغر پسر شاهرخ میرزا که خود خطاط  بزرگی بود بهترینها 

میرک از زمره بزرگان این کانون هنری بود. به گواه بسی مؤرخین عرب به ایجاد آثار هنری مشغول بودند و 

 دوران درخشش بهزاد در ساحه نقاشی و موالنا عبدالرحمان جامی در عرصه ادبیات به شمار میرود.

اما این دوره شاهد خونین بارترین وقایع تاریخی نیز بود بخصوص بعد از درگذشت سلطان حسین بایقرا که پس 

در اثر جنگهای محمد خان شیبانی و اسماعیل صفوی از ماورا لنهرو خراسان تا تبرستان و فارس  از مرگ او

به خون هزاران انسان رنگین شد و کما ل الدین بهزاد هروی در چنین دوران پر از شکوه وهمچنان پر آشوب 

ایجاد کرد که اینک جزء همگام با امواج حوادث روزگار رشد نمود، به کهولت رسید و نابترین آثار هنری را 

 ازگنجینه های هنری جهان است و زینتبخش معتبر ترین موزیم ها و گالری های هنری در سراسر گیتی.

 

 آغاز داستان

 :سواری از دوردست

شب تاریک و بارانئ بود وباد با شدت قطرات باران را بر شاخه های کاج و ناجو که سراسر باغ مصال را تزئین 

میبخشید می افشاند. صدای سم اسپی باالی خیابان سنگفرش شده  با غ که به آرامگاه گوهرشاد بیگم منتهی میشد 

طور آرامگاه را باز کرد و با احتیاط و نا به گوش مجاور آرمگاه رسید. مردی میانه سال مشعلی بدست درب ق

باوری به بیرون نگریست. چهره استخوانی اش که باریش ماش وبرنجی  پوشیده بود در پرتو لرزان مشعل 
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مضطرب به نظر میخورد. با دقت به امتداد خیابان نگاه کرد. هیکل سواری ازالبالی شاخه های درختان ناجو 

 رامگاه نزدیک می گردید.هویدا بود که آهسته آهسته به آ

مرد میانه سال درزیر لب گفت: خداوند خیر کند. این که باشد که درین نیمه شب بارانی به زیارت گاه می آید؟ 

سپس با آواز بلندتری صدا زد رحیم یکبار بیرون بیا! سوار ناشناسی درین نیمه  شب به زیارتگاه می آید! زود 

 ادی نیست.باش که آمدن این مهمان نا خوانده ع

لحظه  نگذشت که مرد جوان و تنومندی با کمانی در دست از درب آرامگاه بیرون آمد و با صدای خواب آلود 

 گفت: هرکه باشد با یک تیر او را به اسپش میدوزم.

سپس تیری را از تیردان کمری اش برون کشید و درخانه  کمان جا داد؛ اما مرد میانه سال که بادقت به آخر باغ 

گریست با صدای محتاطانه  گفت: صبر کن! فکر میکنم این مرد مسلح نیست. شاید مسافری باشد که میخواهد مین

شب را درینجا سپری کند. بگزار کمی نزدیکتر شود. مرد جوان با ناباوری پاسخ داد: هرچه شما امر کنید مرتضی 

 صاحب! ما آماده  فرمانیم.

یک نگاهی کرد درحالیکه هنوز  تیر را به سوی هیکلی که از میان رحیم از احترام  چیزی نگفت. به باغ تار

شاخه های لرزان در ختان هویدا بود و با تأنی وشکیب نزدیک میشد نشانه گرفته بود. لحظه چند نگذشت که پیر 

ذ ومردی با موهای سپید و پریشان وریشی انبوه  از میان تاریکی پدید آمد، چهره  مؤقر وچشمان درخشان و پر نف

ش در پرتو نارنجی رنگ نور مشعل شکوه خاصی داشت. اسپش از شدت خستگی میلرزید. پیر مرد با صدای 

م صمتین و تأثیرناکی گفت: دست نگهدارید که من از جمله دوستانم نه از زمره دشمنان، دلیران راستین برروی خ

 تیغ میکشند نه بر مسافری که از راه دور آمده است.

 خاصی پرسید: آیا پرسیده میتوانم که شما کی هستید و از کجا می آیید؟مرتضی با احترام 

پیرمرد مکثی کرد و با تأنی جواب داد: اسمم کمال الدین بهزاد است و مانند شما از اهل هرات استم. من هزران 

یم. بیا فرسخ را راه پیموده ام تا قبل از مرگم به زیارت ولی نعمتم، بانوی بزرگ هرات ملکه گوهرشاد بیگم

طبیبان در تبریز برایم گفتند که چند گاهی از مرگم بیش نمانده، گفتم میخواهم که این چند روز آخر حیاتم را در 

 وطن آبائیم در خدمت موالیم ملکه بزرگ سپری نمایم وبر مزارش اتحاف دعا کنم.

چون اشباح غول  غبار و دمه پیر مرد به اطراف باغ نگاهی کرد. مناره های رفیع مصال در تاریکی آنشب پر از

 پیکری هویدا بودند. آهی کشید وبا صداییکه درآن یک جهان احساس نهفته بود ادامه داد:

اینجا زادگاه منست وه که ازین شهر چه خاطراتی دارم. به آسمان نگریست و گفت: خدایا از تو سپاس دارم تا بعد 

 رزمینم برگردم و بر خاک گهربارش بوسه  وفا زنم.از عمری دوری از وطن مرا سزاوار آن دیدی که به س

بهزاد دویدند و  مرتضی و عبد الرحیم بی مهابا سر تعظیم فرو آوردند و با اخالص فراوان به سوی اسپ استاد

بر دستان استخوانی استاد بزرگ بوسه زدند. مرتضی درحالیکه بهزاد را کمک میکرد تا از اسپش پیاده شود 

اال تر ازین که استادی به بزرگی شما سراغ ما درویشان را درین نیمه شب بارانی بگیرد. گفت: چه افتخاری ب

بفرمایید صفا بیاورید و رفع خستگی کنید. شما از راهی دور آمده اید و حتما بسیار خسته هستید. سپس درحالیکه 

 در آبخور ببند. صدایش را بلند تر میکرد رو به مرد جوان نمود: عبد الرحیم برو و اسپ استاد را
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رحیم درحالیکه سری از خجلت به پائین آورده بود رو به استاد بهزاد کرد و گفت: استاد گرانقدر امید است  

 گستاخی مرا به بزرگواری خود ببخشید، من شمارا به جا نیاورده بودم.

جا نمی آوردی، اما همواره استاد بهزاد تبسمی نمود و گفت: فرقی نمیکند، من سالها ازینجا دور بودم باید مرا ب

به یاد داشته باش که در کشیدن کمان بر روی کسی عجول نباشی شاید روزی پیشمانی به بار آرد. سپس مکثی 

 کرد و ادامه داد: ببخش نخست باید خورجین هارا از اسپ پایین کنیم تا بیشتر مرطوب نگردند.

رحیم نیز با بار و بسته استاد داخل شد و آنرا در گوشه مرتضی استاد بهزاد را به داخل زیارتگاه رهنمایی کرد، 

 ای گذاشت و به سرعت از  آرامگاه برون رفت تا اسپ را د ر طویله ببند.

بهزاد با بیحالی به روی زمین نشست و به دیوار تکیه داد، نگاهش به سقف پر از نقش و نگار آرامگاه خیره مانده 

و رفته باشد. در حالیکه به ریش انبوه و سپیدش دست میکشید در زیر بود. مثلیکه در رویای دور و درازی فر

لب گفت: وه که ازین بنای با صفا چه خاطراتی دارم، خاطرات بس شیرین و خاطرات بس دردناک، اما تلخ و 

را به خویش آورد: استاد کمی چای آوردم تا رفع خستگی  شیرین زندگی همه ارزشمندند..... صدای مرتضی او

 .کنید

نقاش پیر مثلیکه از خواب بیدار شده باشد به  اونگریست. مرتضی درحالیکه پتنوسی از چای و شیرینی راحمل 

میکرد  به سویش می آمد. بهزاد  به سوی مرتضی دید و گفت: چای را پسانتر میخوریم  لطفا  پتنوس را همینجا 

ربتش اتحاف دعای نکرده ام لب به چیزی بگذارید. من تا نخست به حضور ملکه بزرگ شرفیاب نشده ام و بر ت

نخواهم زد لطفا درب زیر خانه را باز کنید که بر مدفن ولی نعمتم زانوی حرمت نهم. سپس با قوت از جا 

برخاست. مثلیکه روح تازه یی در تنش دمیده باشد به سوی درب زیر زمینی روان شد. مرتضی مشعلی را از 

تا درب زیر زمینی را باز کند. با چابکی قفل را باز نمود و گفت: بفرمایید دیوار برداشت و بر بهزاد سبقت جست 

 اما احتیاط کنید که  پله ها تنگ اند.

بهزاد بسوی مرتضی نگریست و مشعل را از دستش گرفت، با صدای آرامی گفت: پریشان نباشید من با این بنا  

میخواهم تنها باشم. مرتضی دست ادب به سینه گذاشت  کامال آشنا هستم. اگر آزرده نمی شوید از این نقطه به بعد

 و پاسخ داد: هرچه شما امر بفرمایید جناب استاد.

نقاش سالخورده با احتیاط از زینه ها پایین شد. مشعل را بلند نمود تا قبر ها را یک به یک بپوید. چهرۀ متین و 

قبر ها روان شد و  در نگاهش بارقه از  پر ابوهتش در نور مشعل شکوه اسرار آمیزی داشت. به سوی یکی از

گ سپس با آستینش گرد روی سن یقین درخشید. در زیرلب گفت: بلی همین است مقبره  ولی نعمت من همین است.

مزار را پاک کرد و نام ملکه گوهر شاد بانوی بزرگ هرات برحاشیه سنگ مزار ظاهر شد. مشعل را بر 

وسپس درجوار قبر ملکه زانو زد. با حرمت و اخالص سربه زیر افگنده بود. مشعلدانی دیوار کنار مقبره گذاشت 

از حرکت لبانش ظاهر بود که درحال دعاست. قطره  اشکی از چشمش بر چهرۀ  پر چینش فرو چکید، در سکوت 

 شبی که به جز از صدای باد و باران چیزی شنیده نمیشد،  آواز گرفته و مغموش در زیر زمین ای آرامگاه به

 گوش میرسید:

 بازآمدم که بوسه زنم بر مزار تو      چرخ ساخت دور مرا از کنار تو گر
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لحظه ای سکوت کرد و ادامه داد: ای بانوی بزرگ هرات، ای آنکه چون مادر پر مهری دست نوازش بر همه 

رگ تو چون هنرمندان و اهل دل می کشیدی. همه میدانند که تو به خاطر نجات ما جام شهادت نوشیدی اما م

 خنجری بود که قلب مرا درجوانی چنان شکست که تا حال التیام نیافته. 

نقاش سالخورده در سکوت فرو رفت و خاطرات سالهای پیش که ملکه گورهرشاد در حدود شصت سال و چندی 

گردیدند  عمر داشت در نظرش زنده شد. به یادش آمد که همراه با پدر خوانده اش میرک نقاش، وارد تاالر مجللی

که ملکه گوهرشاد د ر آنجا از ادبا و هنرمندان پذیرایی میکرد. ا ین اولین باری بود که به ارگ شاهی هرات  که  

  شدند. قلعه  اختیارالدین نیز یاد میشد میرفتند.   یادش آمد که با چه هیجانی از زینه های شمالی قصر باال

و در کنارش نواسه اش، عال الدوله پسر شهزاده بایسنغر که  ملکه با جالل و شکوه بر تخت بزرگی نشسته بود

در حدود سی سال داشت باچشمان نافذ و خمار آلود بر بالشت زربفتی تکیه کرده بود. روح هللا میرک هروی و 

  کمال الدین بهزاد هردو در مقابل گوهر شاد بیگم تعظیم نمودند و منتظر هدایات او به حرمت ایستادند.

شاد با تبسم ملیحی به سوی هردو دید و با لحن بزرگوارانه ای گفت: خوش آمدید جناب میرک امید ملکه گوهر

است خطاطی و تذهیبکاری مناجات نامه خواجه عبدهللا انصاری را تمام کرده باشید که اعلیحضرت جنت مکان 

 شاهرخ میرزا سخت به  آن عالقه داشتند. 

ت از ماست که به حضور شما و شهزاده عال الدوله بن بایسنغر میرک تعظیم مجدد کرد و جواب داد: سعاد

شرفیاب شدیم. بلی کار خطاطی مناجات پیر هرات تکمیل گردیده و برای مالحظه شما آماده است. سپس اوراق 

 بسته بندی شده  را به پیشگاه ملکه تقدیم کرد.

اسخ داد: از اینکه کار با ارزشی را به تبسمی از ممنونیت بر روی ملکه هویدا گشت، و با لحن رضایت بخشی پ

نکویی تمام کردید ممنونم من به پاس شادمانی روح سلطان فقید امشب آنرا به دقت مطالعه خواهم کرد، اما نگفتید 

 که این جوان خوش پوش وخوبصورت کیست؟

ه یاد یح میدهد که بمیرک در حالیکه تبسمی برلب داشت  گفت: این جوان کمال الدین پسر خواندۀ منست، اما ترج

 پدر مرحومش بهزاد خوانده شود.

ملکه با اشاره سر حرف میرک را تأیید نمود و گفت: بلی یادم می آید که شرف الدین خطاطی از نواحئ کابل به 

 در بار ما آمده بود تا در کتابخانۀ سلطنتی به کار آغاز کند.

کر درۀ کابل به هرات کوچیده بود اما بهزاد درینجا میرک: درست میفرمایید پدرش شرف الدین ازقریه بهزادی ش

تولد شده و خود را هروی میشمارد. این جوان در نقاشی استعداد عجیبی دارد، فکر میکنم یکی از نقاشی های 

گوهرشاد با لحن مادرانه  گفت: چند سال داری فرزند  خود را برای مالحضه حضور مبارک با خود آورده است.

 ین هنر رو آورده ئی؟و ازچه وقت به ا

 بهزاد درحالیکه  اثرش را دو دسته به ملکه تقدیم میکرد پاسخ داد: من هفده ساله استم و از کودکی نقاشی میکردم.

ملکه با دقت تابلو را نگریست، روبه شهزاده عال الدوله کرد و با لحن تعجب آوری گفت: ببین این نقاشی با چه 

 آمیزش نکویی دارند.ظرافتی کار شده و رنگها یش چه 
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شهزاده درحالیکه به تابلو مینگریست گفت: بلی گلها و شاخه های درختان با دقت خاصی رسامی شده و از زیبایی 

خاصی برخوردارند، اما برایم بگو که چرا شاخه های چند درخت از محدوده  حواشی صفحه برون شده و داخل 

 ودن حاشیه در کار همه هنرمندان معمول است؟چوکات نیست؟ درحالیکه چوکات بندی و مراعات نم

بهزاد به سادگی جواب داد: برای اینکه من زیبایی بی انتهای طبیعت را در داخل هیچ محدوده و چوکاتی نمی 

 بینم.

عال الدوله از جا برخاست وبه سوی بهزاد با تعجب نگریست و با لحن متفکرانه  پرسید: پس تو حقیت را در 

 جستجو میکنی؟  ماورای محدوده ها

بهزاد درحالیکه به دریچه های کاخ نگاه میکرد گفت: بلی بسیار حقایق هستند که فراتر از محدوده های ساختۀ 

 دست و فکر بشر قرار دارند.

عال الدوله: چرا آب زالل این نهر را به جائیکه به رنگ نیلی و یا سفید بیافرینی، با رنگ تیره و قیرگونی نقاشی 

 کرده ئی؟

زاد: من این نقش را بیاد مادرم آفریده ام. روزیکه اورا در کنار نهر دفن میکردند، آب آن نهر با همه شفایت به

 آن در نظرم قیرگون مینمود.

عال الدوله با لحن متینی گفت: اگر پدرم شهزاده بایسنغر که خود در شاعری و خطاطی هنر ها  داشت زنده میبود 

 من هم قدر هنر و هنرمند را میشناسم گر چه اکنون مرد لشکر آرایی و رزم استم.برایت خلعت بزرگی میداد، اما 

 بهزاد: اما شما هنوز درکنه نهاد خود یک هنرمند استید و کسی نمیتواند از فطرتش دوری کند.

عال الدوله با هیجان دستی بهم زد و به حاجب دربار گفت: بروید و کیسه های زر بیاورید تا نثار این جوان کنم. 

او برعالوۀ اینکه نقاش چیره دستیست متفکریست وارسته و ره به عالم عرفان دارد. آفرین بر تو و آنکه ترا 

 پروریده است. امید است این سکه های زر خوشنودت بسازد. 

زاد با لحن مؤدبانه  جواب داد: از لطف بی پایان شما ممنون استم، اما هیچ زری نمیتواند جای مهر مادر را به

بگیرد. من میدانم که شما از نهایت مهربانی اینکار را میکنید. خدا کند که جوابم سبب آزردگی خاطر تان نگردیده 

 باشد.

ولی ملکه گوهر شاد با لحن آرامی گفت: بر خالف گفتار  بهزاد سر به زیر افگند و از روی ادب خامشی گزید، 

تو قلبم را مملو از مسرت ساخت، آفرین به وفا و مهریکه به مقام مادر داری. میدانم که من هیچگاه جای مادرت 

 را گرفته نمیتوانم اما اگر خواسته باشی میتوانی مرا مادر خطاب کنی. 

میکرد افزود: بیا فرزندم بیا بهزاد عزیز، تو جای شهزاده بایسنغر سپس درحالی که دستش را بسوی بهزاد دراز 

 فرزند فقید وهنرمندم را که درجوانی از نزدم رفت خواهی گرفت.

چشمان بهزاد جوان ا ز شادی برقی زد و بی مهابا بسوی تخت ملکه دوید. درحالیکه اشک از چشمانش سرازیر 

ه بزرگ درحالیکه موهای دراز و سیه رنگ بهزاد را نوازش بود سربه زانوان گوهر شاد بیگم  گذاشت. ملک

 میداد با صدای نرم و مهر انگیزی گفت: گریه نکن عزیزم تو اکنون مادری داری که ترا دوست دارد.

******** 
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فضای سرد سردابخانۀ آرامگاه در سکوتی مرموز فرو رفته بود. بهزاد تکانی خورد مثلیکه از خواب گرانی 

د، به دیوار های خشت کاری شده  زیر زمینی تاریک نگاه کرد. صدای خفیف وزش باد و باران برخاسته باش

 هنوز از بیرون عمارت به گوش میرسید.

مثلیکه دفعتا چیزی بیادش آمده باشد دستهای مرتعشش را به زیر شالیکه  بدورش پیچیده بود فرو برد. معلوم میشد 

از زیر شالش بیرون کرد، وبا انگشتان لرزانش کاغذی را از آن برون  به دنبال چیزی میگردد، لوله  فلزیی را

 کشید، سپس لوله   کاغذ را با احتیاط باز کرد و باالی سنگ مزار ملکه گذاشت.

با صدای معذرتبار و گرفته  گفت: من در سالهای هجرت در تبریز آنقدر نقاشی نکردم، فقط به تربیت شاگردان 

ته بود و به هوای وطن میتپید، اما فرمایش شما را که صحنه  دیدار فردوسی با شعرای مشغول بودم، چون دلم گرف

دربارسلطا ن محمود یعنی عنصری، فرخی وعسجدی درباغ فیروزی غزنه بود  تکمیل کرده ام که اینک پیشکش 

ده به زیر افگن حضور میکنم. ببخشید که چه دیر به سراغ مهربانی چون شما آمده ام. در حالیکه سر را از خجلت

 بود در زیر لب زمزمه کرد:

 ز جبینم این سیاهی تو بشـوی مــادر من     سر خاک تو نشینم به چه روی مادر من

بهزاد در فکر فرو رفت و خاموش گشت، اما حس نمود که آواز ملکه گوهرشاد در فضای تاریک زیر زمینی 

طنین افگنده است و با لحن تأثیرناکی میگوید: خوش آمدی بهزاد عزیز، این تک بیت تو شعر امیر خسرو را در 

 ذهنم تداعی کرد. 

 نیاییی بـه مـزار خـواهی آمدبه جنازه گر     کششی که عشق دارد نگذاردت به اینسان

میدانستم که عاقبت به سراغم خواهی آمد، اینک بیش از شصت سال از مرگم گذ شته  و از امپراطوری تیموری 

اثری نمانده اما سپاسگزارم که هنوز به فکر من هستی. گرچه  دیگر جز مشت خاکی از من بیش نمانده، لیکن 

من و سلطان بزرگ شاهرخ میرزا و پسرم شهزاده بایسنغر آغاز کرده  شادمانم که آن نهضت ادبی وهنریی را که

بودیم و ابو سعید از ما گرفت تو ادامه دادی و گسترش بخشیدی. بلی امروز به همت تو و شاگردانت ارزشهای 

 معنوی و هنری نگارستان هرات  تا اقصای عالم پخش گردیده.  یعنی از دهلی و آگره تا فارس و تبریز و دربار

 ترکان عثمانی گسترش یافته، بهزاد بدان که  تو اکنون از زمره  بزرگان هنرستان هرات هستی.

بهزاد با سری افگنده در زیر لب نالید: اما من خجل از آن هستم که دل در گرو عشق فیروزه دادم و شما میدانید 

 ابو سعید قاتل تان بود... که فیروزه با نو دختر سلطان

به آخر برساند صدای رسای گوهرشاد دوباره بلند شد، گفتار او را قطع نمود و چنین طنین  تا بهزاد حرفش را

 افگند: فیروزه درین میان معصوم و بیگاه بود و عشق ورزیدن هم گناهی نیست. خودت را بیش از این آزار مده.

 بهزاد فریاد کشید: شما چقدر بزرگوار هستید! سپس بیحال گشت و از پا در افتید.

مرتضی وعبد الرحیم از شنیدن آواز دردناک بهزاد به سردابخانه دویدند و او را باالی قبر گوهرشاد درحال 

بیهوشی یافتند. مرتضی با سراسیمگی به مالیدن دستان سرد استاد پرداخت و رحیم کوشید تا او را از جایش بلند 

 کند.

دارد. زود شو و طبیب زیارتگاه را از خواب  مرتضی با لحن مضطربی گفت: فکر میکنم هنوز رمقی به سینه 

 بیدار کن.
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 رحیم به چابکی بسوی پله کان دوید.

 مرتضی فریاد زد: پیش از رفتن کمی آب بیار ! 

 رحیم در حالیکه به سرعت از زینه ها باال میرفت گفت: به چشم. 

 را هم خبر کن! مرتضی با سراسیمه گی افزود : در همسایگی طبیب خانۀ قاسم علی نقاش است او 

 رحیم مکثی کرد و با تعجب گفت: قاسم علی؟  

 مرتضی به تندی جواب داد: او یکی از شاگردان استاد است وقتی چیزی را نمیفهمی زیاد سوال نکن.

 رحیم: به هردو دیده. 

 و از در بیرون شد. 

 و درخشش هنری و ادبی و عجم، شهر هرات در قرن نهم هجری مطابق به  قرن پانزدهم میالدی در اوج اعتال

 قرار داشت که این شگوفایی فرهنگی عصرتیموریان هرات همزمان با عصر رنسانس اروپا و دورۀ عروج علم 

  و فرهنگ وهنر در کشورهای غربیست. عصر سلطان حسین بایقرا و وزیر دانشمندش امیر علی شیر نوایی

 

 )ادامه دارد(
 

 


