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                                                                            ما به نگه می توان نمود  حال  ادراک

 لختی ز حال خویش به سیما نوشته ایم 

 « نظیری »

 

خسرو قبادیانی  یا ابو معین الدین ناصر ابن   ابومعین )ناصر خسر  معروف وطن ما  شاعر و حکیم 

تا  که در طی آن سر گذشت سفر خود را از بلخ   سفرنامه دارد کتابی بنام (  ۱۸۴  بلخی متوفی سنه

.مکهء معظمه و بالعکس نوشته و دید گیها و شندگیهای خویش را در آن گنجانیده است   

موصوف در شهر بصره است که همراه با  از جمله مطالب خواندنی آن کتاب یکی سرگذشت حکیم 

وارد بصره شده و میخواسته اند بحمام بروند ولی حمامی (  ۱۱۴) نه س  برادرش در بیستم شعبان

. بحمام داخل شوند ایشان را راه نداده و نگذاشته است   

میگوید  خود وی درین باب چنین :   

موی سرباز نکرده   و سه ماه بود که  چون بآنجا رسیدیم از برهنگی وعاجزی بدیوانگان مانند بودیم

که هوا سرد بود وجامه نبود، ومن وبرادرم  که در گرمابه رویم باشد که گرم شویم   وخواستیم بودیم 

در که  را   در پشت بسته از سرما گفتیم اکنون ما پالس پارهء  هریک به لنگی کهنه پوشیده بودیم و  
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بفروختم و از بهای آن درمکی چند سیاه در  کتاب در آن می نهادم ،   جرجینکی بود که گذارد؟   حمام 

از خود  که بگرمابه بان دهم تا باشد که ما را دمکی زیاد تر در گرمابه بگذارد که شوخ  کاغذی کردم 

. ؛ چون آن درمکها پیش او نهادم ، در ما نگریست پنداشت که مادیوانه ایم  باز کنیم  

از آنجا . می آیند و نگذاشت که ما بگرمابه در رویممردم از گرمابه بیرون  که هم اکنون  گفت بروید 

که   پنداشتند  بر در گرمابه بازی میکردند کودکان   برفتیم ، و به تشناب   آمدیم بیرون   خجالت زده

به  و باز شدیم  می انداختند و بانک می کردند ، ما بگوشهء   افتادند و سنگ در پی ما   مادیوانگانیم

« ی نگریستیمتعجب در کار دنیا م  

ذکر   به فوق از اینکه سخت دچار تنگدستی شده بود، سخن میگوید و  ناصر خسر بعد از ذکر مطالب

می پردازد  کرده   وزیر ملک اهواز معرفی  خود که او را به ابوالفتح علی ابن احمد  یکی از آشنایان

سر   میراند و از احسان او سپاسگزاری میکند و دنبالهء  و معنوی وزیر سخن  مادی و از کمکهای 

: مینماید گذشتت را بدینگونه بیان   

 میبدر آن گرمابه شد یمروز  دیپوش  یلباس کیبود ، هر  شده  کیما ن یاویبعد از آنکه حال دن»     

 یبر پا  گرمابه بان وهر که آنجا بودند همه  میدر رفت  چون از در آن را در آنجا نگذاشتند ،  که ما 

 رونیکه ب  یآمدند وخدمت کردند وبوقت  میودالک وق میشد چندانکه ما در حمام  استادندیخاستند و ب

و   میدیپوش نشستند ، تا ما جامه  ینم خاسته بودند و یبر پا هر که در مسلخ گرمابه بود همه  میآمد

جوانا نند که فالن  نیا(  گفتیظاهرا م)  دیگویاز آن خود م یاریب یحمام انهیو در آن م  میآمد رونیب

. میندان شانیو گمان بردند که ما زبان ا  میدر حمام نگذاشت  شانرایروز ما ا   

، آن مرد  میکه پالس  پاره ها را در پشت  بسته بود  میما آن یگوئیکه راست م  گفتم یمن بزبان تاز

« روز بود ستیهر دو حال درمدت ب نیخجل شد وعذر ها خواست وا  

: حکیم در این جا اضافه میکند که  

 فضل و از  نالید و از روزگار پیش آید نباید   که بشدتی که  بدانند تا مردم   واین فصل بدان آوردم»  

«. که او تعالی رحیم است وعم نواله نامید نباید شد  گار جل جاللرحمت آفرید  

ادامه داردسلسله این حکایات جالب و آموزنده   
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