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بودم، يكروز وارد اطاقم شدم ، ديدم پيشخدمت آنجا پيش بند چرك آبـي رنـگ خـودش را بسـته و                      ) نسبزان( در  
ي راجع به جنگ از آلماني ترجمه شـده بـود از روي     تازگه  مرا كه ديد رفت كتابي را كه ب       . مشغول گرد گيري است   

 من عاريه بدهيد بخوانم؟ه  ممكن است اين كتاب را ب-: ميز برداشت و گفت 
 . به چه درد شما ميخورد ؟ اين كتاب رمان نيست-: با تعجب از او پرسيدم 

 .شدم)  بشها(  خودم ميدانم ، اما آخر منهم در جنگ بودم، اسير -: جواب داد 
چون چيزهاي راست و دروغ به بدرفتاري آلمانيها شنيده بودم كنجكاو شدم، خواستم از او زير پا كشي بكـنم            من  

 :باري از او پرسيدم . ولي گمان ميكردم مثل همه فرانسويها حاال ميرود صد كرور فحش به آلمانيها بدهد
 رفتـاري كردنـد ؟ ممكـن اسـت شـرح            با شـما خيلـي بـد      )  بزبان تحقير آميز فرانسه بجاي آلمانيها        (آيا بشها    -

 اسارت خودتان را بگوئيد؟
 :اين پرسش من درد دل او را باز كرد و برايم اين طور حكايت كرد

. جنگ در گرفت) نانسي ( من دو سال در آلمان اسير بودم ، خيلي وقت نبود كه سرباز شده بودم ، نزديك شهر         ‹‹ 
مـا هـم چـاره نداشـتيم        . وائي شـليك كردنـد    هـ مـا را گرفتنـد ، سـر         عده ما تقريبا سيصد نفر ميشد، آلمانيهـا دور          

چنـد نفـر از آلمانيهـا جلـو     . نميتوانستيم ايستادگي بكنيم، همه مان تفنگها را انداختيم و دسـتهايمان را بـاال كـرديم            
دلمـان  شما خوشبخت بوديد كه جنگ برايتان تمام شد، مـا هـم خيلـي               ‹‹ : زبان فرانسه گفت    ه  آمدند، يكي از آنها ب    

بعد جيبهاي ما را گشتند هر چه اسلحه داشـتيم گرفتنـد و مـا را دسـته          ›› . جاي شما بوده باشيم     ه  ميخواست كه ب  
چند نفر زخمي ميـان مـا بـود كـه بـه مريضـخانه فرسـتادند، بعـد از دو روز                      . دسته كرده با پاسبان روانه كردند     

اما از بسكه اين كـار كثيـف        . ي ناخوش روسي كردند   مسافرت من و يكنفر فرانسوي ديگر را نگهبان اطاق اسيريها         
خواهش كردم كار مرا تغييـر      . بود و ناخوشها روي زمين اخ و تف ميانداختند، من چند روز بيشتر در آنجا نماندم               

در يك دهكده براي كارهاي فالحتي ، رفيقم هم با          ) كلني  ( بعد مرا فرستادند نزديك شهر      . بدهند، آنها هم پذيرفتند     
از صبح زود ساعت شش بلند ميشديم ، به طويله سر ميزديم، اسبها را قشو ميكرديم ، به كشـتزار سـيب                      . بودمن  

خيال فـرار افتـاديم ،   ه زميني سركشي ميكرديم، كارمان رسيدگي به كارهاي فالحتي بود، در همانجا من و رفيقم ب       
. فرانسـه  ه ، ميخواسـتيم از راه هلنـد بـرويم بـ    دو شب و دو روز پاي پياده از بيراهه از اينسو به آنسـو ميـرفتيم               

بيشتر شبها راه ميافتاديم ، بدبختانه آلماني هم بلد نبوديم ، من چون گوشم سنگين بود چند كلمه بيشتر آلماني ياد 
خره گيـر افتـاديم ، جـاي مـا را عـوض كردنـد و مـا را                   نگرفتم ، اما رفيقم بهتر از من ياد گرفته بود، تا اينكـه بـاال              

 .فرستادند به جنوب آلمان
 از شما گوشمالي نكردند؟ -
 تكرار بكنيم ، آزاديمان را خواهنـد گرفـت و كارهـاي     راتنها ما را ترسانيدند كه اگر دوباره اين كار          .  هيچ   -‹‹  -

با دخترهـا عشـقبازي     . ايمان هم بهتر شد   ما خواهند داد ، ولي كارمان مثل پيش فالحت بود ، ج           ه  سخت تري ب  
ميكرديم ، يعني روزها كه در جنگل كار ميكرديم فاصله بفاصله ديـده بـان بـود كـه مبـادا از اسـيريها كسـي                          



پيش سينه ما نمـره دوختـه       ه  چون ب . بگريزد، ولي شبها دزد كي بيرون ميرفتيم ، رفيقم يك زن را آبستن كرد             
 دستمال سفيد بخيه ميزديم و هر شب ساعت هشـت از مزرعـه ميآمـديم    بودند، شب كه ميشد روي آن را يك       

چيزيكه خنده داشت ، مـا زبـان آنهـا را           . بيرون، نزديك ايستگاه راه آهن جاي ديد و باز ديد ما با دخترها بود             
باالخره . ت داشتم هيچوقت فراموشم نميشود      سنميدانستيم ، دختر من موهاي بور داشت، من او را خيلي  دو            

 …دان فهميدند از ما شكايت كردند ما هم يكي دو شب نرفتيم ، بعد جاي مالقات خودمان را عوض كرديم رن
 شما چه بود؟ه  بد رفتاري آلمانيها نسبت ب-
كارمان نداشتند فقط   ه  كار خودمان رسيدگي ميكرديم ، آنها هم از ما راضي بودند و كاري ب             ه  چون ما ب  .  هيچ   -  ‹‹

 ».ا را نرسانيدنددو سه بار كاغذهاي م
 كدام كاغذها ؟ -

ي را فرانسويها ميگرفتند، نبا ين ترتيب كه كاغذ خويشان اسيريهاي آلما.  براي اسيريها مبادله كاغذ برقرار بود-‹‹ 
 ».و آلمانيها هم كاغذ اسيريهاي فرانسه را ما بين آنها تقسيم ميكردند

 علتش چه بود؟ -
 در فرانسه اسير شده بودند، فرانسويها آنها را به الجزاير فرستاده اند  ميگفتند كه صاحب منصبهاي آلماني كه-‹‹ 

كارهاي سخت وادار كرده اند و با اسيريهاي آلماني بد رفتاري ميكنند، از اينجهت آلماني ها هم كاغـذ                   ه  و آنها را ب   
بـا رفقـا آنقـدر      ه فرانسه   شنيديم كه آلمانيها شكست خورده اند، و قرار شد برگرديم ب          ما را نرسانيدند، اما وقتيكه      

فرانسـه مـي آورد، عكـس       ه  كي جرئت ميكرد با ما حرف بزند ؟ در همان راه آهني كـه مـا را بـ                  ! لش گيري كرديم    
راه آهـن را    .  پسـت بـاد آلمـان        : م را با تنه خوك روي بدنـه اطـاق كشـيده بـوديم و زيـرش نوشـته بـوديم                    لويله

  ››…ك بود دعوا بشود ينگهداشتند ، نزد
بهترين دوره زندگيم همان ايام اسارت مـن        : ز آنكه نيمساعتي شرح اسارت خودش را داد آهي كشيد و گفت             بعد ا 

 .در آلمان بود و جاروب را برداشته از در بيرون رفت
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 مينوي . به م 
 

      اودت مثل گلهاي اول بهار تر و تازه بود ، با يك جفت چشم خمار برنگ آسمان و زلفهاي بـوري كـه هميشـه                         
ساعتهاي دراز با نيم رخ ظريـف رنـگ پريـده جلـو پنجـرة اطـاقش مـي              . يكدسته از آن روي گونه اش آويزان بود       

" پاروي پايش مي انداخت، رمان ميخواند جورابش را وصله ميزد و يا خامـه دوزي ميكـرد ، مخصوصـا                   . نشست  
 .وقتيكه والس گريزري را در ويلن ميزد، قلب من از جا كنده ميشد

 ، چقدر دقيقه ها، ساعتها و شايد روزهـاي يكشـنبه را مـن از                      پنجرة اطاق من روبروي پنجره اطاق اودت بود       
بخصوص شبها وقتيكه جورابهايش را در ميآورد و در رختخـوابش           . او نگاه ميكردم    ه  پشت شيشة پنجرة اطاقم ب    

 !ميرفت 
 گم كرده   اگر يكروز او را نميديدم، مثل اين بود كه چيزي         .       باين ترتيب رابطة مرموزي ميان من و او توليد شد         

دو هفته بود كه هر روز      . گاهي روزها از بسكه باو نگاه ميكردم، بلند ميشد و لنگه در پنجره اش را ميبست               . باشم  
همديگر را ميديديم ، ولي نگاه اودت سرد و بي اعتنا بود ، بدون اينكه لبخند بزند و يا حركتي از او ناشي بشود كه                        

 . صورت او جدي و تودار بود الصا. تمايلش را نسبت بمن آشكار بكند 
. ه خانة سر كوچه مان صبحانه بخورم      اول باري كه با او روبرو شدم ، يكروز صبح بود كه رفته بودم در قهو

من سالم كـردم ، او لبخنـد        . از آنجا كه بيرون آمدم، اودت را ديدم ، كيف ويلن دستش بود و بطرف مترو ميرفت                  
، از همين يك "مرسي"او در جواب سرش را تكان داد و گفت .  كيف را همراهش ببرمزد ، بعد اجازه خواستم كه آن

 .كلمه آشنائي ما شروع شد
.       از آنروز ببعد پنجرة اطاقمان را كه باز ميكرديم ، از دور با حركت دست و به علم اشاره با هم حرف ميزديم                      

ورگ باهم مالقات بكنيم و بعد بـه سـينما يـا تـآتر و يـا               ولي هميشه منجر ميشد باينكه برويم پائين در باغ لوگزامب         
اودت تنها در خانه بود، چون ناپدري و مادرش بمسافرت          . كافه برويم ، يا بطور ديگر چند ساعت وقت را بگذرانيم          
 .رفته بودند و او بمناسبت كارش در پاريس مانده بود

دو ماه بود   .  و لجباز بود، گاهي مرا از جا در ميكرد         سمج: ولي اخالق بچه ها را داشت     .       او خيلي كم حرف بود    
در ايـن   ". يينـوي "تماشاي جشن جمعـه بـازار       ه  را برويم ب   يكروز قرار گذاشتيم كه شب    . كه باهم رفيق شده بوديم    

از رستوران كه در آمـديم، تمـام        . شب اودت لباس آبي نوش را پوشيده بود و خوشحال تر از هميشه بنظر ميآمد              
 .تا اينكه جلو لوناپارك از مترو در آمديم. مترو برايم از زندگي خودش صحبت كردراه را در 

بعضيها معركـه   . دو طرف خيابان اسباب سرگرمي و تفريح چيده شده بود         .       گروه انبوهي در آمد و شد بودند      
 برق بدور يك محور     گرفته بودند، تيراندازي، بخت آزمائي، شيريني فروشي، سيرك، اتومبيلهاي كوچكي كه با قوة            

صـداي  . ميگرديدند، بالن هائي كه دور خود ميچرخيدند ، نشيمن هاي متحرك و نمايشهاي گوناگون وجود داشت                 
 .جيغ دخترها، صحبت ، خنده ، همهمه صداي موتور و موزيكهاي مختلف درهم پيچيده بود



بـود كـه بـدور خـودش ميگشـت و                  ما تصميم گرفتيم سوار واگن زره پوش بشـويم و آن نشـيمن متحركـي                
وقتيكه خواسـتيم سـوار     . درموقع گردش يك روپوش از پارچه روي آنرا مي گرفت و بشكل كرم سبزي در ميآمد               

مـا تنـگ پهلـوي هـم        . كش ها و كيفش را بمن داد ، تا در موقع تكان و حركت از دسـتش نيفتـد                  تبشويم ، اودت دس   
 . بلند شد و پنج دقيقه ما را از چشم تماشا كنندگان پنهان كردنشستيم ، واگن براه افتاد و روپوش سبز آهسته

 –       روپوش واگن كه عقب رفت ، هنوز لبهاي ما بهم چسبيده بود من اودت را ميبوسيدم و او هم دفاعي نميكرد                    
ش او را چون مادر. بعد پياده شديم و در راه برايم نقل ميكرد كه اين دفعه سوم است كه بجشن جمعه بازار ميآيد 

ولي اودت از . چندين جاي ديگر بتماشا رفتيم، باالخره نصف شب بود كه خسته و مانده برگشتيم   . قدغن كرده بود  
دو سـه بـار بـازوي او را بـزور           . اين جا دل نمي كند ، پاي هر معركه اي ميايستاد و من ناچار بـودم كـه بايسـتم                   

ينكه پاي معركه كسي ايستاد كه تيغ ژيلت مي فروخـت، نطـق             كشيدم ، او هم خواهي نخواهي با من راه ميافتاد تا ا           
ايندفعـه از جـا در رفـتم ، بـازوي او را             . خريـدن ميكـرد   ه  ميكرد و خوبي آنرا عمال نشان ميداد ومردم را دعوت ب          

 :سخت كشيدم و گفتم 
 ."زنها نيسته اينكه ديگر مربوط ب       " 

 :       ولي او بازويش را كشيد و گفت 
 ."ميخواهم تماشا بكنم . خودم ميدانم "        

بخانه كه برگشتم ، كوچه خلوت و پنجرة اطـاق اودت           .        من هم بدون اينكه جوابش را بدهم ، بطرف مترو رفتم          
وارد اطاقم شدم ، چراغ را روشن كردم ، پنجره را بـاز كـردم و چـون خـوابم نميآمـد مـدتي كتـاب                          . خاموش بود 

ديدم اودت آمده پائين پنجرة اطاقش پهلوي       . ف شب بود ، رفتم پنجره را به بندم و بخوابم          يك بعد از نص   . خواندم  
همينكـه آمـدم لباسـم را در    . من از اين حركت او تعجب كردم، پنجره را به تغير بستم   . چراغ گاز در كوچه ايستاده    

ه پول و كليد در خانـه       كتم  بياورم ، ملتفت شدم كه كيف منجق دوزي و دستكشهاي اودت در جيبم است و ميدانس               
 .اش در كيفش است ، آنها را بهم بستم و از پنجره پائين انداختم

ئي ميكردم، پنجرة اطاق او كه باز ميشد من پنجـرة اطـاقم                    سه هفته گذشت و در تمام اين مدت من با بي اعتنا           
اودت بـر  ه روز پيش از حركتم به انگليس سر پيچ كوچه ب        . در ضمن برايم مسافرت به لندن پيش آمد       . را مي بستم  

بعد از سالم و تعـارف مـن خبـر مسـافرتم را بـاو               . خوردم كه كيف ويلن دستش بود و بطرف مترو پيش ميرفت            
اودت با خونسردي كيـف منجـق دوزي خـود را بـاز             . كت آنشب خودم نسبت باو عذر خواهي كردم       گفتم و از حر   

 :كرد آينة كوچكي كه از ميان شكسته بود بدستم داد و گفت 
 ."ميداني اين بدبختي ميآورد . آنشب كه كيفم را از پنجره پرت كردي اينطور شد        " 

پرست خواندم و باو وعده دادم كه پيش از حركت دوبـاره او را ببيـنم،              من در جواب خنديدم و او را خرافات         
 .ولي بدبختانه موفق نشدم

 :يك ماه بود كه در لندن بودم ، اين كاغذ از اودت به من رسيد "        تقريبا
  "1930 ستامبر 21پاريس        " 
 جمشيد جانم       " 
چون . ي مرا اذيت مي كند، مي خواهم امشب با تو چند كلمه صحبت بكنم           نميداني چقدر تنها هستم ، اين تنهائ             " 

اگـر  . مي نويسم مرا ببخش   " تو"اگر در اين كاغذ     . وقتي كه بتو كاغذ مي نويسم ، مثل اينست كه با تو حرف ميزنم               
 !ميدانستي درد روحي من تا چه اندازه زياد است 



آيـا زمـان   . كه نميـدانم چـه بكـنم    حركت ميكند در آهسته و كند   عقربك ساعت آنق   –روزها چقدر دراز است            " 
بنظر تو هم اين قدر طوالني است ؟ شايد در آنجا با دختري آشنائي پيدا كـرده باشـي ، اگـر چـه مـن مطمئـنم كـه               

.  جلو چشم من است   ههميشه سرت توي كتاب است ، همانطوريكه در پاريس بودي ، در آن اطاق محقر كه هر دقيق                 
 محصل چيني آن را كرايه كرده، ولي من پشت شيشه هايم را پارچة كلفت كشيده ام تـا بيـرون را نبيـنم،                        حاال يك 

 :چون كسي را كه دوست داشتم آنجا نيست، همانطوريكه بر گردان تصنيف ميگويد 
 ."ديار ديگر رفت برنميگردد ه پرنده اي كه ب       " 
 آن روز افتـادم كـه       د ميزديم ، نزديك آن نيمكت سنگي كه رسيديم يـا          ديروز با هلن درباغ لوگزامبورك قدم            " 

روي همان نيمكت نشسته بوديم و تو از مملكت خودت صحبت ميكردي، و آن همـه وعـده ميـدادي و مـن هـم آن                          
مـن هميشـه    !  دست و مسخره دوستانم شده ام و حرفم سر زبانها افتـاده              بوعده ها را باور كردم و امروز اسبا       

قتـي عكسـت را نگـاه    ورا ميزنم، عكسي كه در بيشة ونسن برداشتيم روي ميزم اسـت،       " گريز ري   "  والس   بياد تو 
نميـدانم تـو هـم    ! ولي افسـوس  !" نه، اين عكس مرا گول نميزند " با خود ميگويم  : ميكنم، همان بمن دلگرمي ميدهد      

تو خودت بمن داده بـودي، قلـبم گـواهي پـيش     اما از آن شبي كه آينه ام شكست ، همان آينه اي كه    . معتقدي يا نه    
روز آخري كه يكديگر را ديديم و گفتي كه بانگليس ميروي، قلبم بمن گفت كه تو خيلـي دور                   . آمد ناگواري را ميداد   

چـرا آنقـدر    : مادام بـورل بمـن گفـت        .  و از آنچه كه ميترسيدم بسرم آمد         -ميروي و هرگز يكديگر رانخواهيم ديد     
 .ت مرا به برتاني ببرد ولي من با او نرفتم ، چون ميدانستم كه بيشتر كسل خواهم شدغمناكي؟ و ميخواس

مرا بـبخش و اگـر اسـباب        . اگر بتو كاغذ تند نوشتم، از خلق تنگي بوده        .  گذشته ها ، گذشته      –باري بگذريم          " 
ابود خواهي كرد، همچين نيست ، كاغذهايم را پاره و ن. زحمت ترا فراهم آوردم، اميداورم كه فراموشم خواهي كرد

 ژيمي ؟
اگر ميدانستي درين ساعت چقدر درد و اندوهم زياد است ، از همـه چيـز بيـزار شـده ام  ، از كـار روزانـة                                   " 

، ليف باشم ميداني من ديگر نمي توانم بيش ازين بي تك        . خودم سر خورده ام ، در صورتيكه پيش ازين اينطور نبود          
 همان طوريكه تصميم گرفتـه ام       –اما غصة همه آنها بپاي مال من نميرسد         . ني خيليها مي شود   اگر چه اسباب نگرا   

ترن ساعت شش و سي و پنج دقيقه را ميگيرم و به كاله ميروم، آخـرين          . خارج خواهم شد  . روز يكشنبه از پاريس   
و هـر   . ختي هـا را مـي شـويد       ، آنوقت آب آبي رنگ دريا را مي بينم ، اين آب همة بدب             يشهري كه تو از آنجا گذشت     

لحظه رنگش عوض مي شود، و با زمزمه هاي غمناك و افسونگر خودش روي ساحل شني ميخورد، كـف ميكنـد ،       
. آن كفها را شنها مزمزه ميكنند و فرو ميدهند، و بعد همين موجهاي دريا آخرين افكار مرا با خـودش خواهـد بـرد                       

البد ميگـوئي كـه او چنـين كـاري را        . و را بسوي خودش مي كشاند       مرگ لبخند بزند با اين لبخند ا       چون بكسي كه  
 .نميكند ولي خواهي ديد كه من دروغ نميگويم

 بوسه هاي مرا از دور بپذير
       ."                                                                                                                        اودت السور

       دو كاغذ در جواب اودت نوشتم ، ولي يكي از آنها بدون جواب ماند و دومـي بـه آدرس خـودم برگشـت كـه                          
 . "برگشت بفرستنده " رويش مهر زده بودند 

. فتم ، همانجا كه منزل قديميم بود             سال بعد كه به پاريس برگشتم با شتاب هر چه تمامتر به كوچة سن ژاك ر               
 در خانـه اش ه ولي پنجره اطاق اودت بسـته بـود و بـ   . ن يك محصل چيني والس گريزري را سوت ميزد        از اطاق م  

 ورقه اي آويزان كرده بودند كه روي آن نوشته بود ،
 "خانه اجاره اي " 



 



 بن بست

 صادق هدايت
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 شريف با چشمهاي متعجب، دندانهاي سفيد و محكم و پيشاني كوتاه كه موي انبوه سياهي دورش را گرفتـه بـود،                    
جب تر ، دندان هاي عاريـه و پيشـاني بلنـد    بيست و دوسال از عمرش را در مسافرت بسر برده و با چشمهاي متع       

او . شهر مولد خود عودت كرده بـود      ه  چين خورده كه از طاسي سرش وصله گرفته بود و با حال بدتر و كورتر ب               
رياسـت ماليـه آبـاده    ه در سن چهل و سه سالگي پس از طي مراحل ضباطي ، دفتر داري ، كمك محاسب و غيره ب       

زيـرا همينكـه     .دنيا آمده و ايام طفوليـت خـود را در آنجـا گذرانيـده بـود               ه  آنجا ب شهري كه در    . انتخاب شده بود    
پس از چنـدي وارد ماليـه شـد و تـا            . تهران فرستاد   ه  اسم تحصيل او را ب    ه  سن دوازده رسيد، پدرش ب    ه  شريف ب 

ل شخصـي بـه     حاال بواسطه اتفاق و يـا تمايـ       . دوشي و سرگرداني دور واليت را بسر ميبرد         ه  كنون زندگي خانه ب   
 .آباده مراجعت كرده بود و بدون ذوق و شوق در خانه موروثي و يا در اداره مشغول كشتن وقت بود

گـاهي  . صبح خيلي دير بيدار ميشد ، نه از راه تن پروري و راحت طلبي ، بلكه فقط منظورش گذرانيـدن وقـت بـود                       
اعتنا و الابالي شده بود و بهمين جهـت از          ويرش مي گرفت اصال سر كار نميرفت ، چون او نسبت به همه چيز بي                

ساير رفقاي همكارش كه پررو و زرنگ  و دزد بودند عقب افتاده بود ، چيزي كه در زندگي باعث عقـب افتـادن او                         
ه اگرچه شريف براي امرار معـاش احتيـاجي بـ         . شده بود عرق و ترياك نبود بلكه خوش طينتي و دلرحيمي او بود            

اصـطالح تـا آخـر عمـرش آب بـاريكي        ه  براي او گذاشته بود كه ب      ريقدر بخور و نم   ه  بپول دولت نداشت و پدرش      
داشته باشد، و شايد اگر گشادبازي نميكرد و پيروي هوا و هوس  را نكرده بود ، بيشتر از احتياج خـودش را هـم                         

ز طـرف ديگـر     داشت ، ولي از آنجا ئي كه او تفريح و سرگرمي شخصي نميتوانست براي خودش اختيار بكنـد و ا                   
نشستن پشت ميز اداره براي او عادت ثانوي و يكنوع وسواس شده بود، ازين رو مايـل نبـود كـه ميـز اداره را از                       

 .دست بدهد
بنظرش همه اشخاص سـائيده     . پس از مراجعت همه چيز بنظر شريف تنگ ، محدود، سطحي و كوچك جلوه ميكرد              

اما چنگال خود را بيشتر در شكم زندگي فرو         . ت داده بودند    شده و كهنه مي آمدند و رنگ و روغن خود را از دس            
بعضـي از آنهـا كـم و بـيش بـه            . به ترسها، وسواسها و خرافات و خود خواهي آنها افزوده شده بـود            . برده بودند 

شكمشان جلوآمده بـود ، يـا شـهوت آنهـا از پـائين تنـه بـآرواره شـان                  . آرزوهاي محدود خودشان رسيده بودند    
 و يا در ميان گيـر و دار زنـدگي ، حـواس آنهـا متوجـه كـاله بـرداري ، چاپيـدن رعايـاي خـود،                            بودسرايت كرده   

خود او آيا پير و ناتوان نشده بود . محصول پنبه و ترياك و گندم و يا قنداق بچه و نقرس كهنه خودشان شده بود             
؟ خـواهر كـوچكش كـه در موقـع          شهر مولد خود برنگشته بود    ه  اميد استراحت ب  ه   وافور و بطري عرق ب     لو با منق  

آخرين مالقات با او آنقدر تر و تازه و جوان سرزنده  بنظر ميآمد حاال شوهر كرده بود ، چنـد شـكم زائيـده بـود،       
شيارهائي مثل جاي پنجه كالغ گوشه چشمش ديده ميشد كه با سكوت بليغـي بمنزلـه                . چين و چروك خورده بود      



طعنه آباده ميناميدند براي او ه حتي شهر سرخ گلي و خرابه اي كه گويا ب. شمار ميرفت  ه  آينه پيري خود شريف ب    
 .يك حالت تهديد كننده داشت

شايد دنيا تغيير نكرده و فقط در اثر پيري و نااميدي همه چيز بنظر او گيرندگي و خوشروئي جادوئي ايام جـواني                      
ي از قواي او از يك منفذ نامرئي بيرون  رفته           فقط او دست خالي مانده بود و هر سال مقدار         . را از دست داده بود      

بجز چند يادبود ناكـام و يكـي دو رسـوائي و كوششـهاي بيهـوده ، چيـز ديگـري                     . بود بي آنكه ملتفت شده باشد       
آن سوراخ كشانيده بود و حاال انتظار روزهاي بهتري را          ه  او فقط الشه خود را از اين سوراخ ب        . برايش نمانده بود  

 .نداشت 
خميـازه  . ره تمام وقت شريف پشت ميز قهـوه اي رنـگ پريـده ، در اطـاق بـاال خانـه اداره ماليـه ميگذشـت                      در ادا 

كاغـذهاي اداره   ه  ميكشيد، لغت الروس را ورق ميزد و عكسهاي آنرا تماشا ميكرد، سيگار ميكشيد  يا سرسركي ب                
داره بر خالف رؤساي ادارات كه      رسيدگي ميكرد و يك امضاي گل و گشادي زيرش ميانداخت ، ولي در خارج از ا               

شبها دور هم جمع ميشدند و بساط قمار دائر ميكردند، او با همكاران و رؤساي ساير ادارات مراوده و جوششـي                     
در منزل وقت خـود را بـه باغبـاني و سـبزيكاري             . كناره گيري و گوشه نشيني را اختيار كرده بود          . نشان نميداد   

بعد از آن كه غالمرضا  منقل برنجي را آتـش           . فور و تشريفات آن ميشد       بساط  بيشتر وقت او صرف     . ميگذرانيد  
ميكرد و زير درخت بيد كنار استخر روي سفره چرمي ميگذاشت، شريف جعبه هـزار پيشـه خـود را كـه محتـوي                

دقت باز ميكرد  و اسباب فور و بطري كوچك عـرق را مرتـب دور خـودش ميچيـد و بـا تفـنن                         ه  آالت وافور بود ب   
گاهي غالمرضا مطيع و ساكت و سر بزير ميآمد و باو تريـاك ميـداد ، مثـل اينكـه مشـغول انجـام                        . شغول ميشد م

 .مراسم مذهبي ميباشد
. صاحبش وفادار مانـده بـود     ه  غالمرضا پير مرد لهيده اي بود كه جزو اثاثيه خانه بشمار ميرفت و مثل يك سگ ب                

فقـط او  . براي هر گونه  فداكاري در راه اربابش مضايقه نداشت  از آن آدم هاي قديمي خوشرو و بي آزار بود كه            
چون شريف وسواس شـديدي بـه   . بود كه به وسواسهاي  شريف آشنا بود و ميتوانست مطابق ميلش رفتار بكند    

عالمرضـا توجـه مخصوصـي در       . همه چيز ايراد ميگرفت     ه  تميزي داشت ، دايم دست و صورتش را ميشست و ب          
 . حوله ، مالفه و جارو زدن اطاقها مبذول ميداشت تا مطابق ميل اربابش رفتار كرده باشدشستن گيالس آب ،

شريف پس از پايان تشريفات و مراسم وافور و حقه چيني ، چوب كهور و حتي تخته نرد سفري را كـه هـر دفعـه                          
. فري ميگذاشـت  بي جهت بيرون مي آورد ، بدقت پاك ميكرد و با سليقه مخصوصي در خانه بندي هاي جعبـه سـ                 

بعد آلبوم عكس را  كه مثل چيز مقدسي جلد تافته گرفته بود با احتياط در مي آورد ، ورق ميزد مثل اينكه تماشاي          
همه رفقا و اشخاصي كه در      . اين آلبوم سينماي زندگي ، تمام گذشته او بود          . ه ترياك بود  ئآلبوم متمم و مكمل نش    

، عكس آنها در اين آلبوم وجود داشت و يادبودهاي دور و تأثير انگيزي              طي مسافرت هايش با آنها آشنا شده بود       
 .در او توليد ميكرد

امـا در طـي   . تفريح دماغي شريف ديوان حافظ، كليات سعدي بود كه سر حد دانش مردم متوسـط بشـمار ميـرود              
افه خونسردي را وسيله    مردم حس ميكرد و در معامله با آنها قي        ه  تجربيات تلخ زندگي يكنوع زدگي و تنفر نسبت ب        

بـراي اينكـه گـم      . پايش زنگوله بسته بـود    ه  عالوه بر اين يك كبك دست آموز داشت كه ب         . داده بود  دفاع خود قرار  
 . نشود يك سگ الغر هم براي پاسباني كبك نگه داشته بود كه در مواقع بيكاري همدم او بودند 

ف ، الابالي و بچگانه حيوانات پناه برده بود و در انس و عالقـه             دنياي بي تكل  ه  مثل اينكه از دنياي پر تزوير آدمها ب       
 .آنها سادگي احساسات و مهرباني كه در زندگي از آن محروم مانده بود جستجو ميكرد



يكروز طرف عصر كه شريف پشت ميز اداره مشغول رسيدگي به دوسيه قطوري بود، در باز شـد وجـواني وارد                     
دست شريف  ه  ان عضو ماليه آباده مأموريت داشت و كاغذ سفارش نامه خود را ب            عنوه  اطاق گرديد كه از تهران ب     

بطـوري حـالش منقلـب شـد كـه          . شريف همينكه سر خود را از روي دوسيه بلند كرد و او را ديد يكـه خـورد                 . داد
د دوباره  قلب او آويخته بو   ه  بزحمت ميتوانست از تغيير حالت خود جلوگيري بكند مثل اينكه يك رشته نامرئي كه ب              

نظرش تيـره و تـار شـد، يـك          ه  دنيا ب . كشيده شد ، و زخمي  كه سالها التيام پذيرفته بود از سر نو مجروح گرديد                 
آيـا چنـين چيـزي      . پرده كدر و مه آلود جلو چشمش پائين آمد و منظره محو و دردناكي روي آن پرده نقش بست                  

واب دوره جوانيش ديده بود و بهترين دوره زندگيش         ممكن بود؟ شريف اين جوان  را  در يك خواب عميق ، در خ              
بيست و يكسال قبل اين پيش آمد رخ داد و بعد او مانند يك چيز ظريف شكننده كه مربـوط                    . را با او گذرانيده بود      

 .اين دنيا نبود از جلو چشمش ناپديد شده ب
ود ، چطور اين جوان از بار مرگ ه شده  و در انتظتشريف نميتوانست باور بكند در صورتيكه خودش پير و شكس

ه احسـاس مبهمـي كـه مربـوط بـ         . دنياي مجهولي كه در آن رفته بود جوان تر و شاداب تر جلو او سبز شده بـود                 
زحمت آب دهن خود را فرو داد، خرخره برجسته او حركت كـرد  ه ب. فيقش ميشد قلب او را فشردريادبود دردناك   

 .و دوباره سر جاي اولش قرار گرفت
نـه تنهـا شـباهت      . ف اين جوان را خوب ميشناخت، با او در يك مدرسه بود  وقتيكه سن حاالي او را داشـت                     شري

جسماني و ظاهري او با محسن رفيق و همشاگردي او كامل بود بلكه صدا ، حركات بي اراده ، نگـاه گـيج و طـرز                          
بنظر ميآمـد   . زلزل و نگراني ديده ميشد      اما درقيافه اش آثار ت    . سينه صاف كردن  او همه شبيه رفيق ناكامش بود           

 .بهمين جهت يك حالت بچگانه و دمدمي داشت . كه روح او از قيد  قوانين زندگي مردمان معمولي رسته بود
فقط اسم  . خطها جلو  او ميرقصيدند    . لي نميتوانست آنرا بخواند   وشريف كاغذ سفارش نامه را جلو چشمش گرفت         

از آنجائيكـه هميشـه در كارهـاي        !) بايد اين اتفاق بيفتد     :(  خودش زير لب تكرار ميكرد     با. اورا كه مجيد بود خواند      
در موقع تعجب اين جمله جبـري را  .شريف گراته ميافتاد و مثل اين بود كه قوه شومي پيوسته او را دنبال مي كند           

 . با خودش تكرار ميكرد 
حركت افتاده  ه  قبال تهيه شده و با نظم  عقربك ساعت ب         در زندگي يكنواخت او و روزهائيكه ميدانست مانند كليشه          

باالخره پس از انـدكي ترديـد بـا لحـن خيـر خواهانـه اي كـه از شـدت                     . بود، اين پيش آمد خيلي غريب بنظر ميآمد       
بعد از آنكه مطمئن شد كه مجيد پسر محسن اسـت ، بـاو گفـت          . اضطراب ميلرزيد ، از مجيد اسم پدرش را پرسيد          

سـپس  . ز برادر صميمي تر بوده و در يك مدرسه تحصيل مي كرده اند و در اداره همكار بـوده انـد           كه با پدرش ا   
شما بجاي پسر من هستيد وظيفه من است كـه شـما را   . گردن من دارد ه مرحوم ابوي شما حق برادري ب:( افزود  

 .)منزل خودم دعوت بكنم ه ب
اثاثيه و تخت سفري او را      . منزل خود راهنمائي بكند     ه  يد را ب  باالخره تصميم گرفت كه قبل از پايان وقت اداري مج         

از ميان ديوارهاي گلي سرخ و چند خرابـه كـه           . طرف منزل شريف رهسپار شدند      ه  پيشخدمت  اداره برداشت و ب     
در طي راه شريف از مراتب دوستي و يگانگي خودش بـا پـدر او صـحبت            . دورش چينه كشيده شده بود رد شدند      

 -اينكه وارد خانه بزرگ آبرومندي شدند كه جوي آب و دار و درخت  داشت ، و يك استخر بـزرگ بـي                      ميكرد ، تا    
اين باغچه در مقابل منظره خشك و بي روح شهر بمنزلـه واحـه در               . تناسب بيشتر فضاي باغ را اشغال كرده بود         

 .ميان صحرا بشمار ميآمد
زيرا براي او اين سرپرستي ناگهاني نه تنها        . اه ميرفت   شريف با قدمهاي مطمئن تر و حالت سرشارتر از معمول ر          

يك نوع احساس . دوست مرده اش بود، بلكه از آن يك جور لذت مخصوصي ميبرد ه يك نوع انجام وظيفه نسبت ب 



تشكر و قدرداني از رفيق مرده اش در او پيدا شده  بود كه پس از مرگش ، بعد از سالها دوباره تغيير گوارائي در                         
 .براي اولين بار از سرنوشت خودش راضي بود_ . يكنواخت او داده بود زندگي

سالون او عبارت . شريف به غالمرضا دستور داد كه تختخواب مجيد را در اطاق پذيرائي بزند           . همينكه وارد شدند    
 ها ، طـرف     رج درگاه بدرازي آن ديده ميشد و قرينه درگاه         از اطاق دنگالي بود كه از قالي مفروش شده بود و يك           

يـك جعبـه    . ميز بزرگي وسط اطاق گذاشته بودند كه از قالي پوشيده شـده بـود             . مقابل پنج در رو به ايوان داشت        
 .قلمزده شش ترك كار آباده روي ميز و چند صندلي دور آن بود

ينكه پيش از ا. با پيراهن و زير شلواري باطاق شخصي خودش رفت          . عادت معمول لباسش را در آورد       ه  شريف ب 
اين آينه كه هر روز بر سبيل عادت جلـو آن موهـاي تنـك سـر خـود را                    _ جلو بساط وافور بنشيند جلو آينه رفت        

شانه ميزد و نگاه سرسركي بخود ميانداخت ، ايندفعه بيش از معمول بصورت خود دقيـق شـد دنـدانهاي طالئـي ،        
نفسـش پـس    . نا اميدي بر انداز كرد       روي   خود را از  پاي چشم چين خورده ، پوست سوخته و شانه هاي تو رفته             

يك جور نفرين يك جور بغض گنگ نسبت به بيـدادي دنيـا و همـه                . رفت ، بنظرش آمد كه هميشه آنقدر كريه بوده        
نوع كينه مبهم نسبت به پدر و مادرش حس كرد كه او را باين ريخت و هيكل پـس انداختـه                      يك. مردمان حس كرد  

اگر پررو و خوش مشرب و سرزباندار و بي حيا مثل ديگران            . ده بود بكجا بر ميخورد      اگر هرگز بدنيا نيام   ! بودند  
آب دهنش را فرو داد ، خرخره او حركت كـرد و  . بود حاال يادبودهاي گواراتري براي روز پيري اش اندوخته بود         

 مشغول كشـيدن    شريف. در همين وقت مجيد وارد شد، هر دو سر بساط نشستند            . دوباره سر جاي اولش ايستاد    
مركز اطالع خواهد داد و يكي دو ماه        ه  وافور شد و در ضمن صحبت وعده و وعيد به مجيد ميداد كه ورود او را ب                

 .ديگر برايش تقاضاي اضافه حقوق خواهد كرد
مجيد اين حركـت را بـدون اكـراه         . شام را زودتر خوردند و قبل از اينكه مجيد برود ، شريف پيشاني او را بوسيد                 

با !...)بايستي اين اتفاق بيفتد، بايستي ! چه غريب است :( شريف با خودش تكرار كرد    . ور خيلي طبيعي تلقي كرد    بط
با دسـتمال رويـش را      . دست لرزان آلبوم عكس را كه يگانه نماينده تحوالت مرتب و مطمئن قيافه او بود برداشت                 

واهرش ايستاده بود، لباس چـروك خـورده ، نگـاه    در عكس بچگيش كه پهلوي خ    . پاك كرد ، جلو چراغ ورق ميزد        
 .                       مثل اينكه ميخواست خبر ناگواري را پنهان بكند. متعجب داشت و لبخند زوركي زده بود 

عكسي كه با شاگردان مدرسه برداشته  بود ، همين چشمهاي متعجب را داشت ، باضافه يك جور دلهره و هيجان                      
عكس  فوري  كه  در گاردن  پـارتي  بـا محسـن     . يده  ميشد  كه  سعي كرده  بود  الپوشاني  بكند              در قيافه اش  د    

ولي  اين  تعجب عميق تر  شده بود ، مثـل  اينكـه  در خـودش       . داشت  متعجب  پدر مجيد  انداخته  بود ، چشمهاي           
 جلوه  كـرد  و دسـتش  را  روي  شـانه              نگاهش  دور  و نااميد  بنظرش         . رنگ  عكس  پريده  بود        . فرو رفته  بود     

قيافـه  محسـن  محـو و لغزنـده بنظـرش       . در آنوقت  چهارده  پانزده  سال  بيشتر  نداشت . محسن  گذاشته  بود  
اين عكس  را  پسنديده  كه   موهاي  مرتـب               .آمد ، مثل  چيز  دمدمي  و موقت  كه  محكوم  به  نااميد  شدن  است                       

بدقت  آنـرا  از  تـوي  آلبـوم  در    . ويهمرفته  وضع آبرومند تري  از عكسهاي  ديگر داشت روي  سرش  بود  و ر       
محسن  كـامال  شـبيه مجيـد  بـود  امـا  خـود                   . عكس  آخري  كه  د ر مازندران  با  محسن  برداشته  بود                  . آورد  

ه  انتظار انهدام  نسـل  بشـر را   شريف  با  ريشي   كه  چند  روز نتراشيده  بود و نگاه متعجبش  مثل  اين  بود  ك                     
بعد به  عكسهائي  كـه  در واليـات  مختلـف  بـا اعضـاي       . ميكشد ، حالت  سخت  و زننده اي  داشت  كه  نپسنديد         

نه تنها اين اشخاص مطـابق يـاد بـودي كـه در او گذاشـته           . ادارات  و يا اشخاص  ديگر بر داشته  بود  دقت  كرد                
بلكه همه  آنها  را  ميديد  و صدايشان  را مي شنيد و نمي توانست  آن قسـمت                       . د  د در مقابلش مجسم ميشدن    نبود

 .از گذشته را دور بيندازد ، فراموش  بكند ، چون  اين  ياد بودها  جزو زندگي او شده  بود



س  احساس درد ناك و خشني  بود ، بطوريكه  نفسش  پـ  . تماشاي  اين  عكسها امشب  تاثير غريبي در او گذاشت             
شـريف  لبهـايش      .  او مجسـم  شـد         يك  رشته  عدم موفقيت ، دوند گيهاي  بيهوده  و عشقهاي  ناكـام  جلـو                    ،رفت
در رختخواب  كه  دراز  كشيد  و پلكهايش  را  به  هم  فشرد ، يك صف از رفقايش                  . لرزيد ، نگاهش  خيره  بود        مي

 صورتها از پشت ابر و دود موج ميزدنـد ، در ميـان              همه اين . جلو او رديف ايستاده  بودند كه آخرش محو ميشد           
خود  گرفته  بودند ،  در آن ميان محسـن  رفيـق  هـم  مدرسـه اش  از                        ه  دود مي لغزيدند و يك زندگي جادوئي  ب        

فقـط  او  بـود  كـه  تـأثير فرامـوش   نشـدني  در شـريف  گذاشـته  بـود ، و ورود          .  ده تر بود نهمه دقيق تر و ز   
آيا مـرگ  ناگهـاني  محسـن  كـه         .  و شباهت  عجيب  او با پدرش  اين  تأثير را شديد تر كرده  بود                    ناگهاني  مجيد  

بعد در آخر هر مجلـس  كيفـي  تـه  مـزه                ه  جلو چشمش  ورپريده  زندگي  او را زهر آلود نكرده بود ؟ و از اين  ب                  
 .خاكستر در دهنش  مي ماند و احساس خستگي  و زدگي  ميكرد

  عنـو  از اين  رو نسبت  به  خودش  يك.  زشتش  بود       ر زندگي  باعث  ترس شريف  شده  بود ، قيافه      چيزي  كه  د    
 .احساس  مبهم  پستي  مي كرد  و مي ترسيد به  كسي  اظهار عالقه  بكند و مسخره بشود

  مثـل اينكـه    ،ينمودگويا  فقط محسن  بود كه  بنظر ميآمد  با صميميت  و يگانگي  مخصوص  باو اظهار دوستي  م                       
ملتفت  زشتي  ظاهري  او نبود ، يا بروي  خودش  نميآورد و يا اصال شيفته صفات اخالقي  و نكـات  روحـي  او                              

يكجور عشق  و ارادت  برادرانه ، يكنوع  گذشت  در مقابل  او ابـراز  ميداشـت  و گـاهي  كـه  نسـبت                                . شده  بود    
حضور محسن يكنوع  حس پرسـتش   .  باعث  حسادت  شريف  ميشد بديگران  همين صميميت  را نشان  مي داد ،       

 صورتش ، نگاهش ، حركات بي تكلفش ، حتي  عادتي  كه  داشت  هميشه مـداد كپـي                        زيبائي  در او توليد مي كرد      
ي  كه  سر چيزهاي  پـوچ  از هـم  كـرده بودنـد، بـرايش       يرا  زبان  بزند و گوشه لبش جوهري  بود و حتي قهرها    

آنوقت هردو  آنها  شانزده  سال  داشـتند ، يـادش افتـاد  يكـروز     . اينها  پر از لطف  و كشش  شاعرانه  بود          همه    
. بعد از مذاكره ، خسته  و كسل  هر دو بقصد  گردش  تا بهجت  آباد رفتند     . عصر ، موقع  امتحان  آخر سال بود          

.  استخر بهجت  آباد لخت  شد تا آب تنـي  بكنـد                هوا گرم بود ، محسن  كه  عالقه  مخصوصي  بشنا  داشت ، دم                  
آب  استخر سرد بود ، بعد هم  چند رهگذر سر رسيدند محسن  از  شنا صرف  نظـر  كـرد ، برگشـت  خنديـد  و                                 

آمـد كنـار جـوي       . بعـد دسـتپاچه رختهـايش  را  پوشـيد            . نگاه  گيج  شرمنده  خود  را بصورت  شريف  دوخت               
ش را روي  شانه او گذاشت  اين  حركت  خودماني  و طبيعي  براي  شريف  حكم                       پهلوي  شريف  نشست  و دست       

يك  نوع  كيف  عميق  و گوارائي  را  داشت  و حس  كرد كه  جريان  برق  و حـرارت  ماليمـي  بـين  آنهـا  رد و                                    
خـود را نزديـك  او   اما  محسن  سر . شريف  آرزو مي كرد كه  تا  مدت طويلي  بهمين  حال  بمانند .  بدل  ميشد    

 .))من كار دارم  زود بر مي گردم : ((طوريكه  شريف  نفسش  را  روي  صورت او حس  كرد و گفت ببرد 
. شريف گرچه  سعي  كرد كه  حركت  طبيعي  بكند ، ولي با ترس  و اضطراب  روي  پيشاني محسـن  را بوسـيد                               

 يعني  لبهاي  خود  را به پيشـاني  او             -  او را ميبوسيد    همانجوريكه  وقتي  بچه  بود ، روز عيد نوروز پدر بزرگش            
بعد بلند  شدند ، محسن  اين  حركـت  بـي تناسـب و اظهـار                    . پيشاني  محسن  سرد بود       . ميماليد  و بر مي داشت       

 !عالقه او را بدون  تعجب  تلقي  كرد  مثل اينكه  بايد  اين طور اتفاق بيفتد
طالئي كه  پدرش  بـاو   )) مكب ((دست  آورده باشد ، ساعت ه  دل  محسن  را ب  هنگام  مراجعت ، شريف براي  اينك       

داده  بود و چندين  بار  محسن  با اشتياق  و كنجكـاوي  بچـه گانـه اي  آنـرا  برانـداز كـرده  بـود ، در آورد بـه                                       
ن  محسن  بي آنكه  از او توضيحي  بخواهد  و يا تشكر بكند ، ساعت  را گرفت  ، نگاه  گيجي  بآ                          . محسن  بخشيد      

همـان  روز در بـين        . شادي  ساده  و بچگانه اي  در صورتش  درخشيد  و بعد آنرا  در جيبش  گذاشت                      . انداخت  
اين خبر تـأثير سـختي        . راه  محسن  از روي  بي ميلي  براي  شريف  گفت  كه پدرش  خيال  دارد باو  زن  بدهد                            



شـريف  كينـه  و حسـادت  شـديدي             . ا  خواهنـد  شـد        در شريف  كرد زيرا قلبش  گواهي  داد كه  از يكديگر  جـد                
اگر چه  چند بار ديگر هم  محسـن  بـا  شـريف  بـه اسـتخر                     . زن  نديده  و نشناخته  محسن  حس كرد            ه  نسبت  ب  

 .بهجت  آباد  آمد و شنا كرد ، اما مانعي  در دوستي  آنها  توليد  گرديده  بود ، فاصله اي  بين آنها  پيدا شده بود
بعد  ميان  دو رفيق  جدائي  افتاد و به ندرت يكديگر  را        ه  ازين  سرونه  ب    .  امتحانات  محسن  عروسي  كرد         بعد از 

.  سر خودش آمـد   ه  ابتدا  شريف  از محسن  متنفر  شد ، ولي  از آنچه  رفيقش  را سرزنش  مي كرد ب                       ... مي ديدند   
در آنجا  اقوامش  دور او را گرفتنـد          .  به آباده  كرد      عنوان  ديدار  خويشانش      ه  چون  در همين  اوان  مسافرتي  ب         

يعني  با در نظر گرفتن  الحاق  امالك  شريف  بامالك  عفت  كه از پـدرش          . و وادار  شد دختر خاله اش  را بگيرد           
ك  به ارث  برده  بود، و از اينقرار  امالك  پدرش  كه در سورمك  نزديك  گنبد بهرام   واقـع  شـده بـود  بـه امـال                                  

باالخره مراسـم   .  اما  شريف  بهيچوجه  كله  محاسبه  و بر آوردهاي  اقتصادي  را نداشت       . زنش  متصل  ميشد      
همينكه  شـريف را بـا عـروس  دسـت بدسـت  دادنـد و در اطـاق تنهـا                        . عقد با سرعت  مخصوصي  انجام گرفت         

آميز بود كه تمام  رگهاي  شـريف  را خـرد             ماندند، عفت شروع  بخنده كرد، يكجور خنده تمام  نشدني و مسخره              
شريف  ساكت  كنار اطاق  نشسته  بود و جزئيات  صورت  زنش  را با صورت  مادر زنش مقايسه  ميكـرد،              . كرد

چون  دختر  و مادر شباهت  تمامي  با  يكديگر داشتند و حس  ميكرد  همينكه  زنش  پـا بسـن ميگذاشـت ، بهـيچ                                 
بعـد هـم  دعواهـاي        . را نميتوانست  بگيرد  تا موقعيكـه  نسـخه  دوم  مـادرش  ميشـد                    وسيله اي  جلو زشتي  او        

خنـده عفـت    . ضوعهاي  پوچ ، همه پيش چشمش  مجسـم  گرديـد    وخانوادگي ، مشاجره هاي  تمام  نشدني  سر م          
ب  پستاندار  بود      نه تنها  باو ثابت  شد ، بلكه  حس كرد كه  اين  زن  يك جور جانور غري                      ،مزيد  بر علت شده بود     

خودش  را بـه ناخوشـي  زد ، شـب را زيـر شـمدي  كـه  بـوي صـابون          . كه براي  سرگرداني  او خلق شده  بود        
بعـد دخترخالـه اش      . آشتياني  ميداد  خوابهاي  آشفته  ديد و فردا  صبح  بدون  خدانگهداري  عازم  تهـران  شـد                          

 .اپرهيزي  را خيلي  گران پرداخت رسوائي  باال آورد و پدرش  جريمه  اين  همه  ن
در غيبت شريف ، محسن  توسط  يكي  از اقوام با نفوذ  خود  وارد  اداره  امور  ماليه  شـده  بـود ، بـراي  اينكـه                          

ه   شـريف  هـم  بـ         ،بـه  اصـرار  محسـن       . هر چه  زودتر  داخل  در زندگي  اجتماعي  بشود  و سر انجام  بگيـرد                     
 .دو  مامور  ماليه مازندران  شدند  و وارد  ماليه  شد و هرتوسط  اقوام  او معرفي  

شهسـوار   ه  در مازندران  يكجا  منزل  گرفته  و  يگانه  تفريح  آنها  بازي  تخته  نرد  بود  و روزهاي  تعطيل  را ب                               
و آب  تنـي       ميرفتند، محسن كه  عالقه  و شوق  بسيار  به  شنا  داشت  كنار  دريا  محـل  دنجـي  را بـراي  شـنا                                    

يكروز  كه  هوا  گرفتـه  و خفـه  و دريـا  منقلـب  بـود ،       : خاطر داشت   ه  انتخاب  كرده  بود شريف  هنوز  خوب  ب           
ً بـا  اينكـار  مخالفـت  كـرد ، زيـرا آب                  اگر چه  شريف   جدا      . عادت  معمول  لخت  شد  و در آب  رفت              ه  محسن  ب  

 محسن  به خودش  مغـرور        -ولي  محسن  به  حرف او گوش  نداد          ! دريا  بطور غير عادي  در كش  و قوس  بود              
بود با وجود  ترس  و دلهره اي  كه در قيافه اش  ديده  ميشد ، سماجت  ورزيد  و شريف را مسخره  كرد كه  از                                

با بازوي  الغر وسـفيدش  كـه رگهـاي  آبـي      . آب  مي ترسد و بعد با حركت  بي اعتنا  و مرددي   داخل  آب  شد         
شـريف همينطـور  كـه  بـه  ايـن              .  آب  كم كم  بـاال  ميآمـد            –اشت ، امواج  را ميشكافت  و از ساحل  دور ميشد              د

مثـل   . . )) بيـا  :((منظره  خيره  شده  بود  ناگهان  ملتفت  شد ديد  محسن  دستش  را بطرف  او تكان  داد و گفـت                           
بعالوه  كسي  هـم  در        .  هرگز شنا  بلد نبود     – برنميآمد   اما  او كاري  از  دستش         . صدائي  كه در خواب  ميشنوند        

بـا دهـن  بـاز  و مـردد            . اول  گمان  كـرد كـه شـوخي  اسـت                . نزديكي  ديده  نميشد  كه  بتواند  باو  كمك  بكند                
بـا  . محسن  حركت  ديگري  از  روي  نا اميدي  كرد ، مثل  اينكه  از او كمـك  ميخواسـت                             . بمحسن  نگاه  ميكرد      



 آب او را    –و غرق  شـد      ! )) يا  . . بي  : ((كوشش  فوق العاده  دستش  را بلند  كرد و با  صداي  خراشيده اي  گفت                     
                              …غلتانيد ، موجها روي  هم  مي لغزيدند

رويهـم   فقـط  موجهـاي  سـبز رنـگ را ميديـد  كـه       . شريف مات  و متحير ، سر جاي  خودش  خشكش  زده  بود      
بقدري   متوحش  شد كه  جراًت  حركت  يا فكر از او  رفته  بـود  و همينطـور  خيـره                             . ميلغزيدند  و دور ميشدند      

.  امواج  به  پيچ  و تاب  خود  ميافزودند   و آب  تا زير  پاي  او روي  ماسه  باال  آمده  بـود        –بدريا  نگاه  ميكرد      
سرشان  تاجي  از كف  سفيد  ديده  ميشـد ، ميآمدنـد  و زيـر پـاي  او                         موجهاي  پر  جوش  و خروش  كه  روي               

شريف  بي اراده  برگشت  و با گامهاي  سنگين  زير باران  بطرف  جنگل  رفت  و بـا               . روي  شنها  خرد  ميشدند        
ز  پـرده     جوداتش  بي اندازه  دور  شده  ، همه  چيـز  را  ا                 واحساس  مخصوصي  كه  بنظرش  ميآمد  از دنيا  و م              

 ! . . . ))تو پست  هستي ،  تو  آدمكشي : ((كدري  ميديد  و صداي  خفه اي   بغل  گوشش  تكرار  ميكرد 
نظرش  فريب  مسخره آلـودي  بـيش           ه  در اين  موقع  مرگ   بنظر او  بي اندازه  آسان  و طبيعي  ميآمد ، زندگي ب                      

محسـن  كـه  آنقـدر سـر دمـاغ ،       . من  ناهار  نخورده  بود آيا چهار پنج  ساعت  پيش  با محسن  روي  چ          .  نبود    
بعد همينطـور كـه روي  سـبزه          ! چاالك  و دلربا  بود  ته  ديگ  را  با چه  لذت  و اشتهائي  كروچ  كروچ  ميجويد                           

دراز  كشيده  بود ، براي او جسته  گريخته  درد  دل  ميكرد كه زنـش  آبسـتن  اسـت  و مـدتي  اسـت  كـه  از او                  
اغذي  نرسيده  ولي  از ترس  ماالريا و تكان  راه او را در تهران  گذاشـته  بـود ، از نقشـه  آينـده  خـودش ، از                                    ك

حاال  مثـل شـمعي  كـه  فـوت             . اولين  بار بود كه او صحبت  جدي  با  شريف  ميكرد                  . تفريحات  صحبت  ميكرد      
 ؟ آيا  خواب  نديده  بود ؟    او  مرده  بود مثـل  اينكـه                        آيا  همه  اينها  حقيقت  داشت        !  بكنند  مرد و خاموش  شد        

ن  دفـاع  ماننـد  گـوش  ماهيهـاي  مـرده  و خـرده        وو تن  او  بد. معني  مردن  دقيق  نشده  بود ه تا اين  لحظه  ب   
 شـده    ريزهاي  ديگر  زير  امواج  دريا  كه زمزمه   ميكردند ، بي تكليف  بدست  هوا  و  هوس  موجهـا   سـپرده                                  

!  بود ،ميلغزيدند  و دور ميشدند؛ فقط  يكدسته  كالغ  سياه  كنار  دريا ، زير باران در سكوت  پاسـباني  ميكردنـد                             
تـا  دو روز دنيـاي    . . )) چرا بايد ؟ . . . اما چرا ! . .  بايد اين اتفاق  بيفتد  : ((شريف براي اولين  بار با خودش گفت         

. يف  جلوه  ميكرد  مثل اين بود كه همه  چيز  را از پشت  پرده  كدر دود ميبينـد                ظاهري  بي رنگ و محو بنظر شر       
ه در صورتيكه  ب   . خودش  دلداري  بدهد      ه  سرش گيج  ميرفت ، اشتها  نداشت  و بهيچ  وسيله اي  نمي توانست  ب                  

ن  او را ماننـد  چيـز بـي    او ميخواست  كه  بميرد  و بعد ا ز چند ساعت  ، آب  دريـا  بـد           ! اين  آساني  ميشد  مرد        
 قوه  مرمـوزي  او را        ،  مصرف  كنار  ساحل  بيندازد  و دو باره  زمزمه  افسونگر  و غمناك  خود را شروع  بكند                       

. بسوي  اين  امواج  كه همه  بدبختي ها را ميشست  و آرزوي  موهوم  زنـدگي  را بـا خـودش  ميبـرد ميكشـاند                                 
. آب  تيره  دريا او را بسوي  خودش  ميخوانـد              . . . )) بيا  . . . بيا  : (( رد    صداي  موجها  بيخ  گوشش  زمزمه  ميك          

چـرا بـراي نجـات  دوسـتت  اقـدامي       . تـو جـاني  هسـتي     . . . تو پست  هستي : ((اما صداي  ديگري  باو  ميگفت   
 ))نكردي ؟ 

را هنـوز بيـاد  ميـآورد ، بلكـه در            قدري  در خاطر شريف  زنده  بود كه  نه  تنهـا  جزئيـات  آنـ                    ه  اين  پيش آمد  ب     
ساعت  مكب  محسن  نگاه  ميكرد  وقايع  گذشته جلوش  نقش  مي بست ه هر دفعه ب. گيرودار آن  شركت  داشت   

چون  دو روز قبل  از اين  پيش آمد، محسن  ساعت  مكب  را باو داده  بود  كه  براي  مرمت  به  سـاعت  سـاز                                    . 
شـريف  .   او مانده  بود  و هنوز هم  آنرا مانند چيـز مقدسـي  بـا خـودش   داشـت                             اتفاقاً  ساعت در جيب    . بدهد  

چندين  بار جوياي  زن  و بچه  محسن  شد ، ولـي  اثـري                    . باالخره  از مأموريت  استعفا داد و به  تهران  برگشت            
ا ورود  ناگهـاني  مجيـد         امـ . مرور ايام  اين  خاطرات  از نظرش  محـو  شـده  بـود                   ه  از آنها  بدست  نياورده  و ب        

حاال  همزاد زنده  رفيقش  . تأثير  غريبي  در او كرد و زندگي  قوي  تر و درد ناك تري  به  اين  ياد بودها  بخشيد 



. ون  پيري  او را كه  نديده  بودهچ. كي ميدانست ، شايد  خود او بود ! از گوشت و استخوان  جلو او نشسته  بود 
شـريف  پـي بـرد  كـه  محسـن              . ين  قيافه  و اندام  رفيقش  ناگهان  از  نظر او ناپديـد شـد                    در همين  سن و با هم      

 شايد  اين  دليل  و برگه  زندگي  جاودان  بود،     ،نمرده  بود ، بلكه  روح  او در جسم  اين  جوان  حلول  كرده  بود                    
پس  از اين     .  همين  توليد  مثل  گرفته  بود          شايد  همان  چيزي  را كه  زندگي  جاوداني  ميگفتند مبداء  خود را از                    

در  عـين  حـال        !  قرار  محسن  نمرده  بود ، در صورتيكه  او تا ابد ميمرد ، چون از خودش  بچه نگذاشـته  بـود                           
عقربك  ساعت مكب  دقايق  او را كه بسـوي             .  شادي  عميقي  باو دست  داد كه بكلي  نيست  و نابود  خواهد شد                   

 . رفت  ميشمرد نيستي  مي
شريف  در رختخواب  غلت  ميزد ، با فكر محسن  بخواب  رفت  و هنوز  تاريك  و روشن  بود كه  با فكر مجيد از 

بلند  شد  جلوي  آئينه        . دهنش  بد مزه  بود       .  خميازه  كشيد ، حس  كرد  كه  خسته  و كوفته  است                 . خواب  پريد    
شمهايش  خيـز  داشـت ، چـين هـاي  صـورتش  عميـق تـر  شـده  بـود ،               پاي  چ  . نگاهي  بصورت  خود  انداخت        

موهايش  ژوليده  بود  و يك  رگ  از كشاله  ران  تا پشت كمرش  تير ميكشـيد ،  بعـد  رفـت  بـا احتيـاط  از الي                                       
.  بـود    يك  تكه  از روشنائي  پنجره روي  صورت  او افتاده               . درز در اطاق  مهمانخانه  به  تخت  مجيد نگاه  كرد               

.  صورتش  حالت  بچه گانه  داشت  و لپهايش  گل  انداخته  بود و دانه هاي  عرق  روي  پيشـاني  او ميدرخشـيد                                
بنظـرش  مجيـد  يـك  وجـود  روحـاني  و قابـل        . دستش  را با مشت  گره كرده از زير شمد بيرون  آورده  بـود                 

 بيد كنار استخر ، پهلوي  بسـاط  ناشـتائي  نشسـته                عادت  هر روز ، شريف  زير درخت          ه  ب. ستايش  جلوه  كرد      
بعـد از سـالم  و تعـارف  ، شـريف  بـراي  اينكـه                    . بود و سيگار ميكشيد ، كه مجيد آمـد پـاي  چاشـت  نشسـت                    

پس  از جواب  منفي  مجيـد ، شـريف  دسـت                . موضوع  صحبتي  پيدا  بكند ، از او پرسيد  كه  ساعت  دارد  يا نه                     
 اين  امـانتي  اسـت  كـه  از  پـدرتان      «:بار  به  پدرش  بخشيده  بود ، در آورد  و گفت             ي  كه  يك    كرد ساعت  مكب   

 ».پيش  من  مانده  بود 
مثل  اينكه  جانور عجيبـي  را ديـده  باشـد ، خوشـحالي                  . نگاه  سر سركي  بآن  انداخت         . مجيد  ساعت  را گرفت       

. بعد ساعت  را در جيبش  گذاشت  بي آنكه  اظهار تشـكر بكنـد                . دبچه گانه  اما گذرنده ي  در چشمهايش  درخشي          
و جزئيات  ياد     . در اين  لحظه  او با ياد بودهاي  ايام  جوانيش  زندگي  ميكرد                  . شريف  زير چشمي  او را ميپائيد         

از .  بـود    بودهاي  دنياي  گمشده اي  كه  مانند  خواب  با  پدر مجيد  گذرانيده  بود  جلو چشـمش  مجسـم  شـده                              
و مجيد  كه نسـخه  ثـاني  پـدرش      . تمام  حركات مجيد حتي  نان خوردن  او انعكاسي  از پدرش  جستجو  ميكرد                   

بعد دست كرد با احتياط  عكسي  را از بغلش  در آورد بدست  مجيد                  . بود  كامال آرزوي  شريف  را  بر مي آورد             
آنوقت  مـن  هنـوز  حصـبه           . تان  در گاردان  پارتي  بر داشتم          اين  عكس  فوري  را با مرحوم پدر         : (( داد و گفت    

 ))!كه  موهاي  سرم  بريزد بودم نگرفته  
بعـد  . عكس  انداخت ، گوئي  عكس  بيگانه اي  را ديده  است  وبزمين  گذاشت                ه  مجيد  نگاهي  از روي  بي ميلي  ب          

  طاسي  سر شريف  نشده  بود  شـريف  عكـس                 نگاه  گيجي  بصورت شريف  كرد ، انگاري  تا اين  موقع  ملتفت                
 .را برداشت  و بلند شد وبا  مجيد  به  اداره  رفتند 

دو هفته  زندگي  افسون  آميز شريف  بطول  انجاميـد  و او  بـا  پشـتكار  خسـتگي  ناپـذير  مجيـد  را بـه  ريـزه                 
در .   توجه  سـاير اعضـاي  اداره  شـد    بهمين  علت  مجيد  طرف. كاريهاي  اداره  و رموز  محاسبات  آشنا  كرد  

كارها  بيشتر رسيدگي  ه پشت  ميز اداره  ب. زندگي  اداري  و داخلي  شريف  نيز تغييرات  كلي  حاصل  شده  بود 
هر هفته  كه  به  سركشي  دهات اطراف  آباده ميرفت  مجيد را بعنوان  منشي  مخصوص  همراه                         . و دقت  ميكرد     
وسواس  تميزي  از سرش  افتاده  بـود  . انه  از غالمرضا  ايرادهاي  بني اسرائيلي  نميگرفت        در خ . خودش  ميبرد  



غـذا  را  بـا اشـتها  ميخـورد ،             . بنظر ميآمد كه شريف  با  زندگي  آشـتي  كـرده               . ودر هر گيالسي  آب  ميخورد        
ه  بود ، آنهم  در موقعيكه  زنـدگي            زيرا  زندگي  گمشده  خود را از نو بدست  آورد            . چشمهايش  برق  افتاده  بود        

شبها  مجيد  الاباليانه  و بي تكليف  ميآمد  دم  بساط  فـور  مـي نشسـت ، بـا  شـريف                              ! او را محكوم  كرده  بود        
تخته  نرد  ميزد  يا صحبتهاي  دري وري  ميكرد ، و هميشه  پيش  از اينكه  برود  بخوابد  شريف  پيشاني ا و را                                

يك نوع  حالت  پر كيف ، يك  جور  عشق  عميق  و مجهول  در زنـدگي  يـك  نواخـت ، سـاكت ،     . پدرانه ميبوسيد  
ي  نداشت ، يـك  جـور  اطمينـان ،             نتنها  و سرد  شريف  پيدا  شده  بود  كه  ظا هراً  هيچ  ربطي  با  عوالم  شهوا                          

ساس  پرستش  مبهم  و فـداكاري   بيطرفي  ، سيري  و استغناي  طبع  در خودش  حس  ميكرد و در عين  حال  اح       
او وظيفه  خودش  ميدانست  كه  از مجيد  سرپرستي  بكند ، مواظـب                   . مجيد  آشكار  مينمود      ه  پدرانه اي  نسبت  ب     

آيا ممكن  بود  كه  شريف  بچه  خودش را  تـا ايـن   ! آيا مجيد  جاي  بچه  خود او نبود  . اخالق  و رفتارش  باشد       
 باشد ؟اندازه  دوست  داشته 

يكروز گرم  تابستاني  كه آسمان  از ابرهاي  تيره  پوشيده  شده بود ، در اداره  ماليه  كار فوق العـاده اي  پـيش                               
از يك طرف  مفتش  تحديد  ترياك  از مركز رسيده  بود  و از طرف  ديگر كميسـيونهاي  اداري  مـانع                             .  آمد كرد   

 در اداره  خورد و غالمرضا  با  تـر  دسـتي  مخصـوص  در  اطـاق                       ناهار  را  . شد  كه شريف  ظهر  بخانه  برود           
شريف  بعجله  مشغول رسيدگي  كارهاي  اداري  شـد و يكـي  دو      . آبدار  خانه  اداره  بساط  فور  را  بر پا  كرد                 

 . بار  مجيد  را احضار  كرد  ولي  مجيد  باداره  نيامده  بود 
ه قيافـه  او بـ  . اداره  آمد و بزور  وارد  اطاق  كميسـيون  شـد   ه اسان  بهوا گرگ  و ميش  بود  كه  غالمرضا  هر    

 ))مگر  چي  شده ؟ : (( اندازه اي  گرفته  بود  كه  شريف  يكه  خورد ، از پشت  ميز  بلند  شد و بعجله  پرسيد 
شـتم  ديـدم  در  از پشـت     من  وقتي  كه ظهـر  بخانـه  برگ          . . . آقاي  مجيد  خان  تو استخر  خفه  شده             . . .  آقا  (( 

چند  ساعت  انتظار  كشيدم ، بعد از خانه  همسايه  وارد  شـدم ، ديـدم  نعـش  آقـاي  مجيـد  روي  آب                            . . . بسته  
 . . .آمده 

بعد  با صداي  . خرخره اش  حركت كرد  ودوباره  سر جاي  اولش  قرار  گرفت           . شريف  آب  دهانش  را فرو داد          
 . ))دكتر  را خبر نكردي؟ . . .  پس: (( خفه اي  گفت 

 ! . . ))روي  آب آمده  بود ، نعش  را  بردم  در ايوان  گذاشتم . ش  سرد  شده عآقا ، كار از كار  گذشته ، ن(( 
هـوا  خفـه و   . طعم تلخ  مزه اي  در دهن  شريف  پيچيده ، با گامهاي  سنگين  از اطاق  كميسـيون  بيـرون  رفـت                      

عطر مست كننده  زمين  و بوي برگهاي شسته  در اين  اول شـب  تابسـتاني                     .   ريزي  ميباريد      تاريك  بود ، باران    
در . غالمرضا  ساكت  مثل  سايه  دنبـال  او  ميرفـت                . شريف  از چند كوچه  گذشت        . در هوا  پراكنده  شده  بود         

 را در ايـوان  گذاشـته  بودنـد ،            نعـش  مجيـد    . خانه اش  چهار  طاق  باز بود ، چراغ  توري  در ايوان  ميسـوخت                    
 .زلفهاي  خيس  او از زير آن  پيدا  بود و بنظر  ميآمد  كه  قد  كشيده  است . رويش يك  شمد سفيد  كشيده  بود

شريف  پاي  ايوان  زير  باران  ايستاد ، ناگهان  نگاهش  به  استخر  افتاد كه رويش  قطـره هـاي  بـاران  جلـوي                                   
نگاه  او وحشت  زده  و تهي  بود ، اين  استخر  كـه آنقـدر دقـايق  آرامـش  و                           .   ميزدند    روشنائي  چراغ  چشمك    

يكمرتبه  سر تا سر زنـدگيش  در ايـن  شـهر، ميـز اداره ، بسـاط فـور ،                       ! كيف  خود را در كنارش  گذرانيده  بود           
حس  كرد كه  بعد       .  كرد   درخت بيد ، كبك  دست  آموز و تفريحاتش  همه  محدود و پست  و مسخره آميز  جلوه                       

از اين  زندگي  در اين  خانه  برايش  تحمل  ناپذير  است ، به آب  سياه  وعميق  استخر  كه مثـل  آب  دريـا  بـود                    
 اما اين  هيكل  انساني  كه در اين  گوي  دست و پا ميزد                  –بنظرش  آب استخر يك گوي  بلورين  آمد           . خيره  شد    

مجيد  را ميديد  كه  بازوهاي  الغر  سفيد  خـود  را  كـه  رگهـاي  آبـي  داشـت  در آن                                 كه بود ؟ درين  گوي  او           



پرده  تاريكي  جلو چشم  شـريف  پـائين  آمـده                ! چه جانگداز  بود     ! . . )) بيا  . . . بيا  : (( تكان  ميداد  وبا و ميگفت        
 .به قدمهاي  گشاد  و  بي اعتنا  بر گشت . بود 

زد، زير  باران  از در خانه  بيرون  رفت  همان  حـالتي  كـه در موقـع  مـرگ محسـن  حـس                                دستها  را به  پشت         
جلـو چشـمش     ! )) بايد ايـن  اتفـاق  افتـاده باشـد            : ((با خودش  تكرار ميكرد      . كرده  بود ، دوباره  در او  پيدا  شد           

ي  دور دسـت  مازنـدران  محـو و پـاك               منظره ها . سياهي  ميرفت ، باران  تند تر  شده  بود ، اما او  ملتفت  نبود                    
شده  مثل  اينكه ا ز پشت  پرده  كدر همه چيز را  مي بينـد ، جلـو چشـمش  نقـش  بسـته  بـود و صـدائي  پشـت                                  

 ! . . ))تو جاني  هستي . . . تو رذل  هستي : (( گوشش  زمزمه  ميكرد 
ي  از  منـزل  خـارج  شـده بـود كـه      گا تصميم  گناو ب. اين  جمله  را سابق  بر اين  در خواب  عميقي  شنيده  بود                

حس  ميكرد  در دنيـاي  موهـومي  زنـدگي  ميكنـد  و كمتـرين  ارتبـاطي  بـا  قضـاياي                          . ديگر  به  آنجا بر نگردد        
باران  دور او تار تنيده  بود ، او ميان  اين  !  از همه  اين  پيش آمدها  دور و بر كنار  بود  . گذشته و كنوني  ندارد      

تارهاي  نازك  شده  خيس  بود  و دانه هاي  باران  مثل  جانورهاي  لزجي  بود  كه  اين  تارها  را  ميگرفتنـد  و                                    
شريف  مانند  يك  سايه  سرگردان  در كوچه  هاي  خلوت  ونمناك  زير باران  ميگذشت  و دور . پا ئين  ميآمدند 

 . . .       ميشد 
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 صادق هدايت
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اي   در قهـوه  ه  دور حياط انداخت، بعد با چوب دسـتي خـودش بـ           ه  سيد احمد همينكه وارد خانه شد، نگاه مظنوني ب        
 :رنگ اطاق روي آب انبار زد و آهسته گفت

 »..!  ربابه …ربابه « 
 :اي هراسان بيرون آمد  در باز شد و دختر رنگ پريده

 ». داداشي تو هستي ؟ بيا باال« 
سـيد احمـد    . دست برادرش را گرفت و در اطاق تاريك كوچك كه تا كمركش ديوار نـم كشـيده بـود داخـل شـدند                      

ر خـالف   ولـي بـ   . ربابه هـم جلـو او نشسـت         . عصايش را كنار اطاق گذاشت و روي نمد كهنه گوشة اطاق نشست           
آلود او نگاه كـرد از روي   سيد احمد بعد از آنكه مدتي خيره به چشمهاي اشك      . معمول ربابه اخم آلود و گرفته بود      

 :ميلي پرسيد  بي
 » ننجون كجاست ؟« 

 :گرفته گفت  ربابه با صداي نيم
 ». گور مرگش اون اطاق خوابيده« 
 »خوابيده ؟ « 
دم ، چادرم گرفت به كاسة چيني، همانيكه رويش گلهاي سـرخ داشـت،         امروز من آشپزخانه را جارو ميز      …آره  « 

 هي سرم را بديوار … گيسهايم رو گرفت مشت مشت كند      … اگر بداني ننجون چه بسرم آورد      …افتاد و شكست    
  …ميگفت آن ننة گور بگوريت، بابام هم اونجا وايساده بود ميخنديد . به ننم فحش ميداد  ميزد،

 »ميخنديد ؟ « : سيد احمد خشمگين
همان جوريكه يكماه پيش شد، بعد يكمرتبه دهنش كف كـرد،        .  ميدوني حالش بهم خورده بود     …هي خنديد خنديد  « 

اگـر  . آنوقت پريد ننجون رو گرفـت، آنقـدر گلـويش را فشـار داد كـه چشـمهايش از كاسـه در آمـده بـود                       . كج شد 
 ». چه جور كشتحاال فهميدم ننمون را . اش كرده بود سلطان نبود خفه ماه

 :چشمهاي سيد احمد با روشنائي سبز رنگي درخشيد و پرسيد 
 »كي گفت كه ننمون رو اينجور كشت؟ « 
نميـدوني وقتيكـه    . سلطان بود كه رفت سـر نعـش او و ميگفـت كـه گيسـهايش را دور گـردنش پيچيـده بـود                         ماه« 

  »…دستهايش را انداخت بيخ گلوي ننجون 
گاه ميكرد، دستهاي خشك خودش را مثل برگ چنار بلند كرد، انگشتهايش بـاز شـد و                 سيد احمد همينظور كه باو ن     

 .مانند اينكه بخواهد شخص خيالي را خفه بكند دستهايش را بهم قفل كرد
 :سيد احمد دوباره پرسيد. او خيره نگاه كرده ربابه كه ملتفت او بود كمي خودش را كنار كشيد و ب

 »اه ؟ مگر بابام امروز نرفت مسجد ش« 



: ها كـه تـو مسـجد بـراي مـردم ميگـه         حالش خوب نبود، از همان بعد از ظهر پرت ميگفت، از همان مسئله          …نه  « 
 ». ا حرف ميزديدن غسل، طهارت، از آن

 ».مبطالت روزه، حيض و نفاس « 
  يـك چيزهـائي ميگفـت كـه مـن          …من بخيـالم ديوانـه شـده        .  از خودش ميپرسيد و بخودش جواب ميداد       …آره« 

  »…كشيدم خجالت مي
 : بعد ربابه نزديكتر به احمد شد، دست روي سر او كشيد و گفت

گويد با يازده تومان و شش قران هم ميشود يك گاو خريـد؟ حـال    پس كي فرار ميكنيم؟ مگر نگفتي كه عباس مي        « 
تـر فـرار كنـيم    ببـين هـر چـه زود   . من هم رخت شوري ميكنم، پول خودم را در ميآورم  . ما يك الغرش را ميخريم    

 »! بهتره، من ميترسم
 ». چند روز است كه پام اذيتم ميكند. بگذار هوا بهتر بشود« 
 ». همچين نيست، داداشي؟ اقال هر چه باشد از اينجا بهتر است. هوا كه بهتر شد ميريم« 

 .بعد هر دو آنها خاموش شدند
پيوسته و چشمهاي براق و صورت عصـباني داشـت   پشت بهم  هاي پر ابرو. احمد جواني بود هژده ساله و بلند باال  

ربابه پانزده ساله و گندمگون بود، ابروهاي تنگ، لبهاي برجستة سرخ، دسـتهاي             . و پشت لبش تازه سبز شده بود      
. كوچك و چانة باريك داشت، و بيشتر به مادرش رفته بود، در صورتيكه سيد احمـد شـبيه و نمونـة پـدرش بـود                        

 .در احمد آشكار شده بودحتي نشان مرض خطرناك او 
 مردم بيكار را دور خودش جمع ميكـرد و برايشـان   .سيد جعفر، پدرشان، كارش معركه گرفتن در مسجد شاه بود    

بقـدري در فـن خـودش       . بطور سؤال و جواب مسائل فقهي و تكليفي را بدون پرده و رو دربايستي تشريح ميكـرد                
آموز و زهر او را خنثي كرده بـود و بـا آن نمـايش     را دستمهارت داشت كه در موقع فروش دعا يك عقرب سياه         

 پنجسال پيش يكشـب كـه       .اش در ميآورد    اگرچه در اين اواخر كاسبيش خوب نميچريد، ولي بقدر خرج خانه          . ميداد
همه خوابيده بودند، مست وارد خانه شد و صـبح صـغرا زنـش را خفـه شـده در اطـاق او پيـدا كردنـد كـه بعلـت                               

دو مـاه   . سلطان خواهر خواندة صغرا كه سيد جعفر را مسئول مرگ او ميدانسـت              بغير از ماه  . ناخوشي مرده است  
 .سلطان را بزني گرفت بعد سيد جعفر رقيه

و . رفيه سلطان بالي جان اين دو بچة يتيم احمد و ربابه شد و از شكنجه و آزار آنهـا بهيچوجـه كوتـاهي نميكـرد                        
سـلطان    هايش ميانجيگري بكند، برعكس در آزار آنها با رقيه          جعفر از بچه  آور بود، بجاي اينكه سيد        چيزيكه شگفت 

هـا را پيـدا كـرده بـود، بـه اميـد اينكـه                 شركت مينمود، چون سيد جعفر از آن مردهائي بود كه سر جواني اين بچه             
. انـه ميگـذاريم   االاهللا پس مياندازد، و دهن باز بي روزي نميماند و خدا بچه بدهد سرش را پوسـت هندو                   گويندة الاله 

ها مال اوست و همة خيالش اين بود كـه ايـن دو تـا نـانخور                   هچاما حاال كه آنها را ميديد تعجب ميكرد چطور اين ب          
 همانوقت سيد احمد و ربابه خودشان را     زا. زيادي را از سر خودش باز كند و دل فارغ با رقيه خانه را خلوت بكند               

يكديگر دلبسـتگي   ه  ناپذير شد، بهمين جهت آنها بيش از پيش ب          يشان تحمل در خانه پدري بيگانه ديدند و زندگي برا       
سلطان براي اينكه آنها را از زندگي خودش جدا بكند، اطاق روي آب انبار را كـه نمنـاك و تاريـك                        رقيه. پيدا كردند 

ن بـار بـرايش دعـا       بود براي آنها اختصاص داد و از اين رو دو ماه بود كه احمد پا درد گرفته بود و با آنكه چندي                     
دوزي ميرفـت و ربابـه تمـام روز كـار خانـه را                احمد روزها عصازنان به دكان پينه     . بهودي نميرفت ه  گرفتند رو ب  

نزديـك غـروب كـه احمـد        . عشق اينكه شب را با برادرش است كه يگانه دلداري دهندة او بشمار ميآمـد              ه  ميكرد، ب 
اگر ربابه گريه ميكرد او نيـز       . و در انجام آن كار پيشي ميگرفت      بخانه برميگشت، اگر كاري به ربابه رجوع ميشد ا        



ميگريست و همچنين بعكس، و شب كه ميشـد بـا هـم كـنج اطـاق تاريكشـان شـام ميخوردنـد و لحـاف رويشـان                            
 .اش ميگفـت و احمـد هـم از كارهـاي خـودش              ربابـه از كارهـاي روزانـه      . ميكشيدند و مدتي با هم درددل ميكردند      

 .چون تصميم گرفته بودند كه از خانة پدرشان بگريزند.  بيشتر در موضوع فرار بودبخصوص صحبت آنها
و بـرايش شـرح     . اي رفيق احمد بود كه روزها در بازار با او كـار ميكـرد               كسيكه فكر آنها را قوت داد، عباس ارنگه       

هـاي   تـه بـود كـه خانـه    بطوري اين فكر در تصور احمـد جـاي گرف  . زندگي ارزان و فراواني ارنگه را نقل كرده بود  
هاي گوارا و زندگي تابستان و زمستان آنجا همانطوريكـه عبـاس              هاي سبز، چشمه    دهاتي، زنهاي تنبان قرمز، كوه    

اي شيفتة ارنگه شده بود كه نقشة فرار خودش را بـه              برايش نقل كرده بود، جلو چشمش مجسم ميشد، و به اندازه          
 باالخره تصميم گرفتند كه هر سه آنها به ارنگه رفته و زندگي تازه و .عباس گفت و عباس هم فكر او را تمجيد كرد

 .آزادي براي خودشان تهيه كنند
هر شب احمد نقشة فرارشان را براي ربابه تكرار ميكرد كه هميشه يكجور بود، و ربابه با چشمهاي ذوق زده فكر                     

ش نقش ميبست و چون تنهـا مسـافرتي كـه    ا انگيز در مخيلة ساده خياالت شگفت. و هوش برادرش را تمجيد ميكرد  
در عمرش كرده بود زيارت سيد ملك خاتون بود، هر دفعه كه حرف ارنگه بميان ميآمد ربابه ياد آنروز ميافتاد كه                     

شـان دويـد زمـين خـورد و      اش زنده بود و او بسكه دنبال تـاجي دختـر همسـايه    آش رشته بار گذاشته بودند، ننه    
خاتون است و نيز به برادرش وعده ميداد كـه از كـار               ميكرد ارنگه هم شبيه سيد ملك     او گمان   . پيشانيش زخم شد  

اش يـازده     تـاكنون احمـد از مـزد روزانـه        . بازوي خودش هيچ دريغ نخواهد كرد و در مخارج كمك او خواهد شـد             
و ماده و دو اگر شش تومان و چهار قران بدست ميآورد، ميتوانست يك گا. انداز كرده بود تومان و شش هزار پس

آنوقت ميرفتند در خانة عباس، روزها آنها زمين را كشت و درو ميكردند، ربابه هم شير ميدوشـيد،                  . بز ماده بخرد  
دوزي مينمود و سر دو سال بقول عباس ميتوانستند از            توت خشك ميكرد و زمستان هم احمد پينه       . ماست ميبست 

 .دسترنج خودشان داراي زمين و خانه بشوند
ريـز گيـرش      ر چـه خـرده    احمد بخيال فرار به اندوختة خود ميافزود و ربابه هم هـ           .  زمستان و بهار گذشت    پائيز و 

گذاشت، تا در موقع فرار همراه خودشان ببرند و شبها وقتيكه توي  اش مي پيچيد و در مجري كهنه آمد بدقت مي   مي
آمد ديگـري رخ داد و آن ايـن           ولي پيش . رختخواب ميرفتند بجز حرف ارنگه و ترتيب فرار چيز ديگر در ميان نبود            

معلـوم  . خواستگاري ربابـه فرسـتاد   ه  كه ربابه را ديده بود مادرش را ب       بود كه يكروز مشدي غالم عالف سر گذر         
ربابـه  . آمد تأثير بدي در اخالق احمـد كـرد   اما اين پيش. سلطان هر دو باين امر راضي بودند      بود سيدجعفر و رقيه   

و بيشـتر   كه باين مطلب پي برده بود، براي اينكه به احمد نشان بدهد كه مشدي غالم را دوسـت نـدارد، نسـبت بـا                       
تـر    كرد، پا درد بود كـه سـخت         ابراز محبت ميكرد، بطوريكه احمد خسته ميشد و چيز ديگري كه احمد را تهديد مي              

 .شده بود و از اين جهت پيوسته غمگين و خاموش بود
 شاه عبدالعظيم رفته بودند و قرار بود كه شب را در آنجـا            ه  سلطان ب   هاي زيارتي كه سيد جعفر و رقيه        يكي از روز  

تر از هميشه بود، حتي كمي به خودآرائي پرداختـه و از سـفيداب تبريـز                  بمانند ربابه از غيبت زن پدرش خوشحال      
صورتش ماليده بود، ولي سيداحمد درين روز ديرتر از معمـول بخانـه      ه  زن پدرش كه چندي پيش كش رفته بود ب        

 فكـر دردنـاك بـرايش آمـد كـه ربابـه حـاال               هرچند بزك ربابه در نظر احمد بطرز ديگري جلوه كرد، ولي اين           . آمد
خودش را آزاد و زن مشدي غالم ميداند و تاكنون هم به بهانة فرار او را گول زده، از نقشة فرار خودش منصرف                       

  : همينكه ربابه برادرش را ديد جلو دويد و گفت. كرد و حاال كه شوهر برايش پيدا شده ماندگار خواهد بود
 »چرا امشب دير كردي؟ . مثل سير و سركه ميجوشيدمن دلواپس بودم، دلم « 
 ». با عباس بودم« 



 ». داداشي ، امشب نميايند« 
 ». من ميدانم« 
 »چي خوردي دهنت بو ميدهد؟ چرا چشمهايت اينطور شده؟ مگر ناخوشي؟ « 
 ». عباس زوركي بمن شراب داد. نه، شراب خوردم« 
 »دوا خوردي؟ « 
 »! يلچه كار بكنم با اين پاي عل« 
 »مگر پاي معركة بابام نشنيدي براي شراب چه چيزهائي ميگفت؟ « 
ميـداني  . سلطان گفتي كه همان شب كه ننمون را خفه كرد مست بوده             تو خودت گفتي، از قول ماه     . كاسبيش بوده « 

يش اگر از دكان همسايه كفش گاوميش خوب بخرند من هزار عيب رو           . اين حرفهائي كه ميزند براي كاسبيش است      
 ». اما كاسبي كردن با راست گفتن دو تا است. ميگذارم تا جنس دكان خودمان را بفروشم

 ». شايد حكيم بهش داده« 
همة كيفها را كرده، همة بامبولهـا       . حكيم چرا بمن نميدهد؟  منكه جوانم، حالم بدتر از اوست او شصت سال دارد              « 

. گر شراب براي پادرد خوبست، چرا مـن نخـورم؟ دروغ اسـت   ا. را زده، ميفهمي؟ آنوقت ارث پادردش را بمن داده 
 ». همة اين حرفها دروغ است

 »مگر نميرويم النگه؟ « 
دو روز ديگر هـم تـو ميـروي         . شود  چرا شراب نخورم؟ با اين حالم، من نميتوانم تكان بخورم، هر دفعه بدتر مي             « 

صرها كه برميگردم، مثـل اينسـت كـه بـا چمـاق مـرا               ع. من تنها ميمانم، توي اين خانه جانم بلبم رسيد        . خانة غالم 
 » چرا شراب نخورم؟ .ميخواهم بروم، بروم سر بگذارم به بيابان. ميآورند

 .شان خوابيدند يقه بعد شام خوردند و كنار حوض در رختخوابقچند د. بعد يكمرتبه ما بين آنها سكوت شد
 :ربابه سر دماغ بود، تخمه ميشكست و ميخواند

 »رم النگه ميخوام ب« 
 »يه پاي خرم ميلنگه « 

 .خنديد، اما احمد متفكر و گرفته بود و پيش خودش گمان كرد كه ربابه باو طعنه ميزند قه قه مي
 :ربابه دوباره گفت 

ننجون نيسـت، مـا بـا هـم هسـتيم، همچـين نيسـت               . النگه كه رفتيم هر روز همينطور است      . امشب ما تنها هستيم   « 
 »احمد؟

 :باز گفت . مد بزور لبخند زد، ربابه گمان كرد براي پا دردش استدر جواب او اح
سلطان نگفت از بـاد       مگر ماه . پات خوب ميشه  . كنم  ميدوني، فرار كه كرديم، اونجا تو النگه من از تو پرستاري مي           « 

 »حاال مبادا وقت بزنگاه پات درد بگيره، نتوانيم برويم؟ . بايد چيزهاي حرارتي بخوري. است
 »!  پام عيبي نداره ـ اما بتوچه ، تو كه شوهر ميكنينه،« 
 ». به جدم كه نه، هرگز من زن مشدي غالم نميشم، با تو ميام« 

كـرد و ميخنديـد و        ربابه آزادانه صحبت مـي    . هاي كوچك از ته آسمان سوسو ميزدند        ستاره. مهتاب باال آمده بود   
ج را در ربابـه سـراغ نداشـت و بـا تعجـب بـاو نگـاه        احمد هيچوقت اين صـورت مهـي  . هايش گلگون شده بود     گونه
 .كرد مي

 :آميز پرسيد  احمد با لحن تمسخر



 »از مشدي غالم چه خبر؟ « 
 »! اش زير گل برود مرده شور ريختش را ببرند، الهي ننه« 
 ». خواهي نه، تو خودت او را مي« 
 ». من بجز تو كسي را دوست ندارم. بجدم كه نه« 
 »! گوئي دروغ مي« 
 ». گويم، هر آني كه راه بيفتي من هم با تو ميايم واهللا دروغ نمي« 
 ». نه، پس فردا ميرويم.. هفتة ديگر« 
 »..! با اين پا « 
 ». مسخرة تو شدم. ؟ از همان اول فهميده بودم، تو مرا مسخره كردي..ديدي كه من فهميدم.. هان..هان« 
 ».ن برويمبيا همين اال. گويم تو بخيالت كه من دروغ مي« 
تـو  . تـوي النگـه مردهـاي پـرزور، جـوان و سـرخ و سـفيد دارد                .  اما تو آنجا هم ميخواهي شوهر بكنـي        …هان  « 

  »…ميخواهي 
 ». ام راستي من عباس را نديده« 

كشيد، انگشتهايش ميلرزيد و دهنش خشك شـده          دشواري نفس مي  ه  هايش گل انداخته بود، ب      در اينوقت احمد گونه   
 .ه ملتفت او نبود دنبال حرفش را گرفتربابه ك. بود

 وانگهـي او پيـر و زشـت         …گـويم   نمـي .. آخر مگر نبايد بگويم بله؟      . به جدم قسم اگر من زن مشدي غالم بشوم        « 
 » حاال النگه خيلي دور است؟ …با تو ميايم . سلطان گفت دو تا زن دارد، من او را نميخواهم ماه. است

 ».با مال ميرويموانگهي ما . نه، پشت كوه است« 
 … ميدونم، رويش برف اسـت، مـن يـخ ماسـت هـم بلـدم        …هاي كبود كه از روي پشت باممان پيداست           آن كوه « 

مان، يادت هست؟ وقتيكه   ايلياتي هستند، من يادم است، ننه نادعلي گاهي ميامد خانه         …زنهاي اونجا چطورند، هان     
 كوه صحبت ميكرد، داداشي، بگو به بينم گاو كـه خريـديم منكـه               از توي . ام زنده بود ها، اون هم مال دهات بود          ننه

 ». بلد نيستم بدوشم
 :ربابه باز گفت. كرد احمد باو خيره نگاه مي

زمستانها تو  . ام  من ارسي نوهايم را با يك النگو كه ننم بمن داده بود، رويش سه تا نگين دارد، آنها را هم پيچيده                    « 
 »! ارسي ميدوزي، همچين نيست 

 .مد با سر اشاره كرد آرياح
 »گيري؟  تو زن دهاتي هم مي« 

ربابه اين تغيير حالت او را حـس كـرده بـود، ولـي از روي لجاجـت                  . احمد بطرز مخصوصي باو خيره مينگريست     
 :ميخواست او را بحرف بياورد، غلت زد و شروع كرد بخواندن 

 منم، منم، بلبل سرگشته،« 
 از كوه و كمر برگشته،« 
 ابكار، مرا كشته،مادر ن« 
 .پدر نامرد، مرا خورده« 
 ـ: خواهر دلسوز «

 استخوانهاي مرا با هفتا گالب شسه،« 



 زير درخت گل چال كرده،« 
 :منم شدم يه بلبل« 
 ».پر پر« 

انبار با هم ميخواندند، ولي امشب جور ديگر بنظر احمـد             اي بود كه سه سال پيش در اطاق روي آب           اين همان ترانه  
امـا تـو    . كـنم و ميـروم      مثل اين بود كه ميخواست باو بفهماند كه من شـوهر مـي            .  را بيشتر عصباني كرد    و او آمد  
 .گير ميشوي و نقشة فرارمان بهم ميخورد زمين

 :ربابه دوباره در رختخواب غلت زد، برگشت و گفت 
 ». امشب هوا خنك است دستت را بده بمن« 

لي انگشتهاي سرد احمد مثل ماري كـه در مجـاورت گرمـا جـان               دست احمد را گرفت، روي گردن خود گذاشت، و        
هـايش داغ شـده بـود دسـت      در اينوقت جلو چشمش تاريك شده بود، تند نفس ميكشيد، شـقيقه          . بگيرد، بلرزه افتاد  

 :راستش را بدون اراده بلند كرد و گردن ربابه را محكم گرفت، ربابه گفت
 ». ميترسم، مرا اينجور نگاه نكن« 

 : را بهم فشار داد و زير لب دوباره گفتچشمهايش
 »..!  شكل بابام شدي … چشمها …اوه « 

باقي حرف در دهنش ماند، چون دستهاي احمد با تردستي و چاالكي مخصوصي دو رشـتة گـيس بافتـة ربابـه را                    
او را بـه    ربابه فرياد كشيد؛ ولي احمد گلويش را گرفـت و سـر             . گرفت و بدور گردنش پيچانيد و بسختي فشار داد        

بعد احمد بلند شد، چند قـدم       . حس روي زانوي او افتاد      آلودي از دهنش بيرون آمد و بي        كف خون . سنگ حوض زد  
 . كمك عصا راه رفت، سپس مثل اينكه همة قواي او بكار رفته بود دوباره بزمين خوردهب

 .صبح مردة هر دو آنها را در حياط پهلوي حوض پيدا كردند
 



 داش آكل 

 صادق هدايت

 com.Sokhanسايت سخن  : انتشارنسخه الكترونيك
 

يكـروز داش آكـل روي   .         همة اهل شيراز ميدانستند كه داش آكل و كاكا رستم ساية يكديگر را با تير ميزدند              
قفس كركي كه رويش شلة سرخ كشيده   . توغ قديميش بود    سكوي قهوه خانة دو ميل چندك زده بود ، همانجا كه پا           

ناگاه كاكارسـتم از در درآمـد ، نگـاه          . بود ، پهلويش گذاشته بود و با سرانگشتش يخ را دور كاسة آبي ميگردانيد               
بعـد رو كـرد بـه       . تحقير آميزي باو انداخت و همينطور كه دستش بر شالش بود رفت روي سكوي مقابل نشست                 

 :ي و گفت شاكرد قهوه چ
 . "به به بچه ، يه يه چاي بيار ببينيم         " 

        داش آكل نگاه پرمعني بشاگرد قهوه چي انداخت ، بطوريكه او ماستها را كيسه كرد و فرمان كاكا را نشـنيده        
 را خشك   استكانها را از جام برنجي در ميآورد و در سطل آب فرو ميبرد ، بعد يكي يكي خيلي آهسته آنها                   . گرفت  
 .از مالش حوله دور شيشة استكان صداي غژ غژ بلند شد . ميكرد 

 ! "به به تو هستم؟ ! مه مه مگه كري : "         كاكا رستم از اين بي اعتنائي خشمگين شد ، دوباره داد زد 
 :ت         شاگرد قهوه چي با لبخند مردد به داش آكل نگاه كرد و كاكا رستم از مابين دندانهايش گف

 واي شك كمشان ، آنهائي كه ق ق قپي پا ميشند اگ لولوطي هستند ا ا امشب  ميآيند ، دست و پـه پـه                           –ار          " 
 !"پنجه نرم ميك كنند 

        داش آكل همينطور كه يخ را دور كاسه مي گردانيد و زير چشمي وضعيت را ميپائيد خندة گستاخي كرد كـه              
 : زير سبيل حنا بستة او برق زد و گفت يك رج دندانهاي سفيد محكم از

 . "بيغيرتها رجز ميخوانند ، آنوقت معلوم ميشود رستم صولت وافندي پيزي كيست         " 
        همه زدند زير خنده ، نه اينكه به گرفتن زبان كاكا رستم خنديدند، چون ميدانستند كـه او زبـانش مـي گيـرد،                      

ني سفيد سرشناس بـود و هـيچ لـوطي پيـدا نميشـد كـه ضـرب شسـتش را                     ولي داش آكل در شهر مثل گاو پيشا       
نچشيده باشد ، هر شب وقتيكه توي خانة مال اسحق يهودي يك بطر عرق دو آتشه را سر مـي كشـيد و دم محلـة                          

خود كاكا هم ميدانست كه مرد      . سهل بود ، اگر جدش هم ميآمد لنگ ميانداخت            دزك ميايستاد، كا كا رستم كه      رس
و حريف داش آكل نيست ، چون دو بار از دست او زخم خورده بود و سه چهـار بـار هـم روي سـينه اش                           ميدان  

داش آكل مثـل    . بخت برگشته چند شب پيش كاكا رستم ميدان را خالي ديده بود و گرد و خاك ميكرد                . نشسته بود 
 :اجل معلق سر رسيد و يكمشت متلك بارش كرده ، باو گفته بود 

ميـداني  .  ، خـوب شـنگلت كـرده         معلوم ميشه كه يك بست فور  بيشـتر كشـيدي          .  مردت خانه نيست     كاكا ،         " 
، اين بي غيرت بازيها ، اين دون بازيها را كنار بگذار ، خودت را زده اي به التي ، خجالت هم نميكشي ؟ ايـنهم                          چييه

گيري ؟ به پورياي ولي قسم اگـر دو  هر شبة خدا جلو راه مردم را مي. يكجور گدائي است كه پيشة خودت كرده اي     
 . "با برگة همين قمه دو نيمت مي كنم. مرتبه بد مستي كردي سبيلت را دود ميدهم 



        آنوقت كاكا رستم دمش را گذاشت روي كولش و رفت، اما كينة داش آكل را بدلش گرفته بود و پي بهانه مي                    
 .گشت تا تالفي بكند

او در همان حال كـه محلـة سـردزك را قـرق              چه. را همة اهل شيراز دوست داشتند             از طرف ديگر داش آكل      
كار زنها و بچه ها نداشت ، بلكه بر عكس با مردم به مهرباني رفتار ميكرد و اگر اجل برگشته اي                  ه  ميكرد ، كاري ب   

 اغلب ديده ميشد    .ديگر جان سالمت از دست داش آكل بدر نميبرد           كسي زور مي گفت،   ه  با زني شوخي ميكرد يا ب     
 .كه داش آكل از مردم دستگيري ميكرد، بخشش مينمود و اگر دنگش ميگرفت بار مردم را بخانه شان ميرسانيد 

        ولي باالي دست خودش چشم نداشت كس ديگر را ببيند، آن هم كاكـا رسـتم كـه روزي سـه مثقـال تريـاك                         
حقيري كه در قهوه خانه نسبت باو شد مثل بـرج زهـر مـار               كاكا رستم از اين ت    . ميكشيد و هزار جور بامبول ميزد     

بعد از چنـد دقيقـه كـه شـليك خنـده            . نشسته بود ، سبيلش را ميجويد و اگر كاردش مي زدند خونش در نمي آمد                
فروكش كرد همه آرام شدند مگر شاگرد قهوه چي كه با رنگ تاسيده پيرهن يخه حسني ، شبكاله و شـلوار دبيـت                       

كاكا . ش گذاشته بود و از زور خنده پيچ و تاب ميخورد و بيشتر سايرين به خندة او ميخنديدند           دستش را روي دل   
ولي قندان به   . رستم از جا در رفت ، دست كرد قندان بلور تراش را برداشت براي سر شاگرد قهوه چي پرت كرد                     

بعد كا كا رستم بلند شد      . كست  سماور خورد و سماور از باالي سكو با قوري بزمين غلطيد و چندين فنجان را ش               
 .با چهرة برافروخته از قهوه خانه بيرون رفت 

 :        قهوه چي با حال پريشان سماور را وارسي كرد گفت 
 . "رستم بود و يكدست اسلحه ، ما بوديم و همين سماور لكنته         " 

 . بدتر خنده شدت كرد نايه به رستم زده بود،        اين جمله را با لحن غم انگيزي ادا كرد ، ولي چون در آن ك
قهوه چي از زور پسي بشاگردش حمله كرد ، ولي داش آكل با لبخند دسـت كـرد ، يـك كيسـه پـول از جيـبش در                             

 .آورد، آن ميان انداخت
 .        قهوه چي كيسه را برداشت ، وزن كرد و لبخند زد 

ه د ، كاله نمدي كوتاه سراسيمه وارد قهوه خانه شد ، نگاهي بـ                     درين بين مردي با پستك مخمل ، شلوار گشا        
 :اطراف انداخت ، رفت جلو داش آكل سالم كرد و گفت 

 ."حاجي صمد مرحوم شد         " 
 :        داش آكل سرش را بلند كرد و گفت 

 ! "خدا بيامرزدش         " 
 . "ا نميدانيد وصيت كرده ممگر ش        " 
 . "برو مرده خورها را خبر كن . كه مرده خور نيستم من        " 
  "…آخر شما را وكيل و وصي خودش كرده         " 

 ي        مثل اينكه ازين حرف چرت داش آكل پاره شد ، دو بـاره نگـاهي بسـر تـا پـاي او كـرد ، دسـت كشـيد رو            
 نصفش از تابش آفتاب سوخته و قهوه        پيشانيش ، كاله تخم مرغي او پس رفت و پيشاني دورنگه او بيرون آمد كه              

بعد سرش را تكـان داد ، چپـق دسـته خـاتم             . اي رنگ شده بود و نصف ديگرش كه زير كاله بود سفيد مانده بود               
 :خودش را در آورد ، بآهستگي سر آنرا توتون ريخت و با شستش دور آنرا جمع كرد ، آتش زد و گفت 

خوب ، تو برو    . ه گذشت ، ولي خوب كاري نكرد ، ما را توي دغمسه انداخت              خدا حاجي را بيامرزد ، حاال ك              " 
 ."، من از عقب ميآيم 

 .        كسيكه وارد شده بود پيشكار حاجي صمد بود و با گامهاي بلند از در بيرون رفت 



ن روي هواي خنـده             داش آكل سه گره اش را در هم كشيد ، با تفنن بچپقش پك ميزد و مثل اين بود كه ناگها                    
بلنـد شـد   . بعد از آنكه داش آكل خاكستر چـپقش را خـالي كـرد   . و شادي قهوه خانه از ابرهاي تاريك پوشيده شد      

 . شاكرد قهوه چي سپرد و از قهوه خانه بيرون رفت تقفس كرك را بدس
نفر قاري و جزوه كـش      اش آكل وارد بيروني حاجي صمد شد ، ختم را ورچيده بودند ، فقط چند                د        هنگاميكه  

بعد از اينكه چند دقيقه دم حوض معطل شد ، او را وارد اطاق بزرگي كردند كـه ارسـي             . سر پول كشمكش داشتند     
خانم آمد پشت پـرده و پـس از سـالم و تعـارف معمـولي داش آكـل روي تشـك                      . هاي آن رو به بيروني باز بود        

 :نشست و گفت 
 ."شما ببخشد ه  خدا بچه هايتان را بخانم سر شما سالمت باشد ،        " 

 :خانم با صداي گرفته گفت 
        همان شبي كه حال حاجي بهم خورد ، رفتند امام جمعه را سـر بـالينش آوردنـد و حـاجي در حضـور همـة                          

 "آقايان شما را وكيل و وصي خودش معرفي كرد ، البد شما حاجي را از پيش ميشناختيد؟ 
 . "پيش در سفر كازرون باهم آشنا شديم ما پنج سالي         " 
 . "حاجي خدا بيامرز هميشه مي گفت اگر يكنفر مرد هست فالني است         " 
خانم ، من آزادي خودم را از همه چيز بيشتر دوست دارم ، اما حاال كه زير دين مرده رفته ام ، بهمين تيغة                                " 

 "نشان ميدهم آفتاب قسم اگر نمردم بهمة اين كلم بسرها 
        بعد همينطور كه سرش را بر گردانيد ، از الي پردة ديگر دختري را با چهرة برافروخته و چشم هاي گيرندة                     

يكدقيقه نكشيد كه در چشمهاي يكديگر نگاه كردند ، ولي آن دختر مثل اينكـه خجالـت كشـيد ، پـرده را                       . سياه ديد   
 بود ؟آيا اين دختر خوشگل . انداخت و عقب رفت 

 هر صورت چشمهاي گيرندة او كار خودش را كرد و حال داش آكل را دگرگـون نمـود ، او سـر را               رشايد ، ولي د   
 .پائين انداخت و سرخ شد 

        اين دختر مرجان ، دختر حاجي صمد بود كه از كنجكاوي آمده بود داش سرشناش شهر و قيم خودشان را                    
 . ببيند

كارهاي حاجي شد ، با يكنفر سمسار خبره ، دو نفر داش محـل و               ه   مشغول رسيدگي ب           داش آكل از روز بعد    
در آنـرا مهـر و      . آنچه زيادي بود در انبـاري گذاشـت         . يكنفر منشي همة چيزها را با دقت ثبت و سياهه بر داشت             

را وصـول كـرد و      موم كرد ، آنچه فروختني بود فروخت ، قباله هاي امالك را داد برايش خواندنـد ، طلـب هـايش                      
شب سوم داش آكل خسته و كوفته از . همة اينكارها در دو روز و دو شب رو براه شد      . بدهكاريهايش را پرداخت    

 :لنگر باو برخورد و گفت چدر راه امام قلي . نزديك چهار سوي سيد حاج غريب بطرف خانه اش ميرفت 
ديشب ميگفـت يـارو خـوب مـا را غـال گذاشـت و         .  بود تا حاال دو شب است كه كاكا رستم چشم براه شما                  " 

 ! "شيخي را ديد ، بنظرم قولش از يادش رفته 
 :سبيلش و گفت ه         داش آكل دست كشيد ب

 !"بي خيالش باش         " 
        داش آكل خوب يادش بود كه سه روز پيش در قهوه خانة دو ميل كاكا رستم برايش خـط و نشـان كشـيد ،                         

 آنجائيكه حريفش را ميشناخت و ميدانست كه كاكا رستم با امامقلي ساخته تـا او را از رو ببرنـد ، اهميتـي                        ولي از 
اسش متوجه مرجان بود ، هرچـه       ودر ميان راه همة هوش و ح      . بحرف او نداد ، راه خودش را پيش گرفت و رفت            

 .جسم ميشد ميخواست صورت او را از جلو چشمش دور بكند بيشتر و سخت تر در نظرش م



هر كـس دفعـة اول او را ميديـد قيافـه اش تـوي      .         داش آكل مردي سي و پنجساله ، تنومند ولي بد سيما بود           
ذوق ميزد ، اما اگر يك مجلس پاي صحبت او مي نشستند يا حكايت هائي كه از دورة زنـدگي او ورد زبانهـا بـود                          

صـورت او خـورده بـود نديـده      ه   چپ انـدر راسـت قمـه كـه بـ           ميشنيدند، آدم را شيفتة او ميكرد ، هرگاه زخمهاي        
چشمهاي ميشي ، ابروهاي سياه پرپشت ، گونه هـاي فـراخ ،   : ميگرفتند ، داش آكل قيافه نجيب و گيرنده اي داشت          

ولي زخمها كار او را خراب كرده بود ، روي گونه ها و پيشاني او جـاي زخـم                   . بيني باريك با ريش و سبيل سياه        
د كه بد جوش خورده بود و گوشت سرخ از الي شيارهاي صورتش برق ميزد و از همه بدتر يكي از آنها                قداره بو 

 .كنار چشم چپش را پائين كشيده بود 
ولي داش  .         پدر او يكي از مالكين بزرگ فارس بود زمانيكه مرد همة دارائي او به پسر يكي يكدانه اش رسيد                    

بود ، به پول و مال دنيا ارزشي نمي گذاشت ، زندگيش را بمردانگـي و آزادي و                  پشت گوش فراخ و گشاد باز        آكل
مـردم  ه  هيچ دلبستگي ديگري در زندگانيش نداشت و همة دارائي خودش را بـ            . بخشش و بزرگ منشي ميگذرانيد      

ر مجالس  ا عرق دو آتشه مينوشيد و سر چهار راه ها نعره ميكشيد و يا د              يندار و تنگدست بذل و بخشش ميكرد ،         
 . بزم با يكدسته از دوستان كه انگل او شده بودند صرف ميكرد

        همة معايب و محاسن او تا همين اندازه محدود ميشد ، ولي چيزيكه شـگفت اور بنظـر ميآمـد اينكـه تـاكنون                        
حرمانه چند بار هم كه رفقا زير پايش نشسته و مجالس م          . موضوع عشق و عاشقي در زندگي او رخنه نكرده بود           

اما از روزيكه وكيل و وصي حاجي صمد شد و مرجـان را ديـد ،                . فراهم آورده بودند او هميشه كناره گرفته بود         
در زندگيش تغيير كلي رخ داد ، از يكطرف خودش را زير دين مرده ميدانست و زير بار مسـئوليت رفتـه بـود ، از                          

 كسـي كـه     –ش از هر چيز او را در فشار گذاشته بـود            ولي اين مسئوليت بي   . طرف ديگر دلباختة مرجان شده بود       
توي مال خودش توپ بسته بود و از الابالي گري مقداري از دارائي خودش را آتش زده بـود ، هـر روز از صـبح                          

زن و بچه هاي او را در خانة كوچكتر برد، . زود كه بلند ميشد بفكر اين بود كه درآمد امالك حاجي را زيادتر بكند 
ي آنها را كرايه داد ، براي بچه هايش معلم سر خانه آورد ، دارائي او را بجريان انداخت و از صبح تـا                       خانه شخص 

 .شام مشغول دوندگي و سركشي بعالقه و امالك حاجي بود
ديگر با دوستانش جوششي نداشت     .         ازين به بعد داش آكل از شبگردي و قرق كردن چهار سو كناره گرفت               

ولي همة داشـها و التهـا كـه بـا او همچشـمي داشـتند بـه تحريـك آخونـدها كـه               .  از سرش افتاد   و آن شور سابق   
دستشان افتـاده بـراي داش آكـل لغـز ميخواندنـد و حـرف او نقـل        ه دستشان از مال حاجي كوتاه شده بود ، دو ب     

 : گفته ميشد در قهوه خانه پاچنار اغلب توي كوك داش آكل ميرفتند و. مجالس و قهوه خانه ها شده بود 
 يارو خوب دك شد ، در خانـه حـاجي مـوس مـوس               ؟داش آكل را ميگوئي ؟ دهنش ميچاد ، سگ كي باشد                    " 

 ."ميكند ، گويا چيزي ميماسد ، ديگر دم محلة سر دزك كه ميرسد دمش را تو پاش ميگيرد و رد ميشود 
 :        كاكا رستم با عقده اي كه در دل داشت با لكنت زبانش ميگفت 

خاك تو چشم مردم    ! گزليكش را غالف كرد     ! يارو عاشق دختر حاجي صمد شده       ! سر پيري معركه گيري             " 
 . "خدا بخت بدهد . پاشيد ، كتره اي چو انداخت تا وكيل حاجي شد و همة امالكش را باال كشيد 

هـر جـا كـه وارد ميشـد در     .   ديگر حناي داش آكل پيش كسي رنگ نداشت و برايش تره هم خورد نميكردنـد                
داش آكل از گوشـه و كنـار ايـن حرفهـا را ميشـنيد ولـي       . گوشي با هم پچ و پچ ميكردند و او را دست ميانداختند     

پي او ريشه دوانيده بود كه فكر       بروي خودش نميآورد و اهميتي هم نميداد ، چون عشق مرجان بطوري در رگ و                
 .و ذكري جز او نداشت



جلو قفس مي نشست .         شبها از زور پريشاني عرق مينوشيد و براي سرگرمي خودش يك طوطي خريده بود          
اگر داش آكل خواستگاري مرجان را ميكرد البته مادرش  مرجان را بروي دسـت بـاو               . و با طوطي درد دل ميكرد       

 طرف ديگر او نميخواست كه پاي بند زن و بچه بشود، ميخواست آزاد باشـد ، همـان طوريكـه بـار                       ولي از . ميداد  
بعالوه پيش خودش گمان مي كرد هرگاه دختري كه باو سپرده شده بزني بگيرد ، نمك بحرامي خواهد                  . آمده بود   

مهاي قمه ، گوشة چشـم  بود ، از همه بدتر هر شب صورت خودش را در آينه نگاه ميكرد ، جاي جوش خوردة زخ          
 :پائين كشيده خودشرا برانداز ميكرد ، و با آهنگ خراشيده اي بلند بلند ميگفت 

 او  … نه ، از مردانگي دور است        …بلكه شوهر خوشگل و جوان پيدا بكند        ! شايد مرا دوست نداشته باشد              " 
 … تو مرا كشـتي      … مرجان   …ا ميكشد    اما چه بكنم ؟ اين عشق مر       …چهارده سال دارد و من چهل سالم است         

 ..! " عشق تو مرا كشت …به كه بگويم ؟ مرجان 
آنوقت با سر درد همينطور كه نشسته بـود         .         اشك در چشمهايش جمع و گيالس روي گيالس عرق مينوشيد           

 .خوابش ميبرد 
ي دلگشا و شراب هاي ارغوانيش              ولي نصف شب، آنوقتي كه شهر شيراز با كوچه هاي پر پيچ و خم ، باغها               

آن وقتيكـه  . هـم چشـمك ميزدنـد    ه بخواب ميرفت ، آن وقتيكه ستاره ها آرام و مرموز باالي آسمان قيـر گـون بـ              
مرجان با گونه هاي گلگونش در رختخواب آهسته نفس ميكشيد و گذارش روزانـه از جلـوي چشـمش ميگذشـت ،        

عي با تمام احساسات و هوا و هوس ، بدون رودر بايستي از تـو               همانوقت بود كه داش آكل حقيقي ، داش آكل طبي         
قشري كه آداب و رسوم جامعه بدور او بسته بود ، از توي افكاري كه از بچگي باو تلقين شده بود، بيرون ميآمـد                        
و آزادانه مرجان را تنگ در آغوش مي كشيد ، تپش آهسته قلب ، لبهاي آتشـي و تـن نـرمش را حـس ميكـرد و از        

ولي هنگاميكه از خواب مي پريد ، بخودش دشنام ميداد ، به زندگي نفرين ميفرستاد   . گونه هايش بوسه ميزد     روي  
و مانند ديوانه ها در اطاق بدور خودش مي گشت ، زير لب با خودش حرف ميزد و باقي روز را هم براي ايـن كـه          

 .انيد فكر عشق را در خودش بكشد به دوندگي و رسيدگي بكارهاي حاجي ميگذر
        هفت سال بهمين منوال گذشت ، داش آكل از پرستاري و جانفشاني دربارة زن و بچـة حـاجي ذره اي فـرو                        

اگر يكي از بچه هاي حاجي ناخوش ميشد شب و روز مانند يك مادر دلسوز بپاي او شب زنـده داري                     . گذار نكرد   
مرجان چيز ديگري بود و شايد همـان عشـق مرجـان    ه بمي كرد، و به آنها دلبستگي پيدا كرده بود ، ولي عالقة او     

درين مدت همة بچـه هـاي حـاجي صـمد از آب و گـل در      . بود كه او را تا اين اندازه آرام و دست آموز كرده بود              
 .آمده بودند

ه براي مرجان شوهر پيدا شد ، آنهم چه شوهري ك:         ولي ، آنچه كه نبايد بشود شد و پيش آمد مهم روي داد 
ازيـن واقعـه خـم بـابروي داش آكـل نيامـد ، بلكـه بـرعكس بـا نهايـت                . هم پيرتر و هم بدگل تر از داش آكل بـود            

زن و بچـة حـاجي را دوبـاره         . خونسردي مشغول تهية جهاز شد و براي شب عقدكنان جشن شاياني آماده كـرد               
ي مردانه معين كرد ، همة كله گنـده     بخانه شخصي خودشان برد و اطاق بزرگ ارسي دار را براي پذيرائي مهمانها            

 . ها ، تاجرها و بزرگان شهر شيراز درين جشن دعوت داشتند
        ساعت پنج بعد از ظهر آنروز ، وقتيكه مهمانها گوش تا گوش دور اطاق روي قاليهـا و قاليچـه هـاي گرانبهـا                    

 آكـل بـا همـان سـر و وضـع داشـي              نشسته بودند و خوانچه هاي شيريني و ميوه جلو آنها چيده شده بود ، داش              
قديمش، با موهاي پاشنه نخواب شانه كرده ، ار خلق راه راه ، شـب بنـد قـداره ، شـال جـوزه گـره، شـلوار دبيـت                 

همـه  . ستك دنبال او وارد شـدند       دسه نفر هم با دفتر و       . مشكي، ملكي كار آباده و كاله طاسولة نو نوار وارد شد            
 :داش آكل با قدمهاي بلند جلو امام جمعه رفت ، ايستاد و گفت . ند انها بسر تا پاي او خيره شدممه



پسـر از همـه   . آقاي امام ، حاجي خدا بيامرز وصيت كرد و هفـت سـال آزگـار مـا را تـوي هچـل انـداخت                         " 
سه ه اشاره كرد ب. ( اينهم حساب و كتاب دارائي حاجي است . كوچكترش كه پنج ساله بود حاال دوازده سال دارد      

حاال ديگـر  . تا بامروز هم هرچه خرج شده با مخارج امشب همه را از جيب خود داده ام . ) نفري كه دنبال او بودند 
 !" ما به سي خودمان آنها هم به سي خودشان 

سپس بدون اينكه ديگر چيزي بيفزايد يا منتظـر جـواب بشـود ،              .       تا اينجا كه رسيد بغض بيخ گلويش را گرفت          
در كوچه نفس راحتي كشيد، حس كرد كه آزاد . ا زير انداخت و با چشم هاي اشك آلود از در بيرون رفت سرش ر

گامهاي بلند و الابالي بـر      . شده و بار مسئوليت از روي دوشش برداشته شده ، ولي دل او شكسته و مجروح بود                  
درنگ از پله هاي نم كشيدة آجري       ميداشت، همينطور كه ميگذشت خانة مال اسحق عرق كش جهود را شناخت، بي              

آن داخل حياط كهنه و دود زده اي شد كه دور تا دورش اطاقهاي كوچك كثيف با پنجرة هاي سوراخ سوراخ مثل                      
شيده ، بوي پرك و سردابه هـاي كهنـه در هـوا             ربوي ت . النة زنبور داشت و روي آب حوض خزه سبز بسته بود            

 .ه چرك و ريش بزي و چشمهاي طماع جلو آمد ، خندة ساختگي كرد مال اسحق الغر با شبكال. پراكنده بود 
 :      داش آكل بحالت پكر گفت 

 . "جون جفت سبيلهايت يك بتر خوبش را بده گلويمان را تازه بكنيم      " 
داش .       مال اسحق سرش را تكان داد، از پلكان زير زمين پائين رفت و پس از چند دقيقه با يـك بتـري بـاال آمـد                         

آكل بتري را از دست او گرفت ، گردن آنرا بجرز ديوار زد سرش پريد ، آنوقت تا نصف آن را سر كشـيد ، اشـك                           
در چشمهايش جمع شد ، جلو سرفه اش را گرفت و با پشت دست دهن خود را پاك كرد پسر مال اسحق كـه بچـة                          

ش آويزان بود ، بداش آكـل نگـاه مـي كـرد ،              زردنبوي كثيفي بود ، با شكم باال آمده و دهان باز و مفي كه روي لب               
 .داش آكل انگشتش را زد زير در نمكداني كه در طاقچة حياط بود و در دهنش گذاشت 

 :      مال اسحق جلو آمد، روي دوش داش آكل زد و سر زباني گفت 
 ! "           مزة لوطي خاك است       " 

  :      بعد دست كرد زير پارچة لباس او و گفت 
 . "هر وقت نخواستي من خوب ميخرم . اين چيه كه پوشيدي ؟ اين ارخلق حاال ور افتاده       " 

تنـگ  .       داش آكل لبخند افسرده اي زد ، از جيبش پولي در آورد ، كف دست او گذاشت و از خانه بيـرون آمـد                         
از ظهر نمنـاك    د   در اثر باران بع    كوچه ها هنوز  . تنش گرم و فكرش پريشان بود و سرش درد ميكرد           . غروب بود   

و بوي كاه گل و بهار نارنج در هوا پيچيده بود ، صورت مرجان ، گونه هاي سرخ ، چشم هاي سياه و مـژه هـاي                            
زنـدگي  . و و مرموز جلـو چشـم داش آكـل مجسـم شـده بـود                 حبلند با چتر زلف كه روي پيشاني او ريخته بود م          

گردشهائي كه با دوستانش سر قبـر  . پيشين از جلو او يك بيك رد ميشدند  گذشتة خود را بياد آورد ، ياد گارهاي         
ولـي چيزيكـه بـرايش مسـلم بـود          . سعدي و بابا كوهي كرده بود بياد آورد ، گاهي لبخند ميزد ، زماني اخم ميكرد               

، اينكه از خانة خودش ميترسيد، آن وضعيت برايش تحمل ناپذير بـود، مثـل ايـن بـود كـه دلـش كنـده شـده بـود                             
سـر تـا سـر زنـدگي        ! فكر كرد بازهم امشب عرق بخورد و بـا طـوطي درد دل بكنـد                . ميخواست برود دور بشود     

 :، از روي بي حوصلگي زمزمه كرد ددرين ضمن شعري بيادش افتا. برايش كوچك و پوچ و بي معني شده بود
 به شب نشيني زندانيان برم حسرت ،      " 

 "    كه نقل مجلسشان دانه هاي زنجير است                               
 :      آهنگ ديگري بياد آورد، كمي بلندتر خواند 

 دلم ديوانه شد، اي عاقالن، آريد زنجيري ،      " 



 !"                                  كه نبود چارة ديوانه جز زنجير تدبيري 
د، اما مثل اينكه حوصله اش سر رفت ، يا فكـرش جـاي ديگـر                      اين شعر را با لحن نا اميدي و غم و غصه خوان           

 .بود خاموش شد 
اينجا همـان ميـدانگاهي بـود كـه پيشـتر وقتـي دل              .       هوا تاريك شده بود كه داش آكل دم محله سردزك رسيد          

 در  بدون اراده رفت روي سكوي سنگي جلـو       . ودماغ داشت آنجا را قرق ميكرد و هيچكس جرأت نميكرد جلو بيايد           
ظرش آمد كه اينجا نسـبت بـه پـيش خـراب تـر              نب. خانه اي نشست ، چپقش را در آورد چاق كرد ، آهسته ميكشيد            

 و عـوض شـده بـود چشـمش سـياهي       چشم او عوض شده بودند ، همانطوريكـه خـود او شكسـته            ه  شده، مردم ب  
 :مد و همينكه نزديك شد گفت ، سرش درد ميكرد ، ناگهان ساية تاريكي نمايان شد كه از دور بسوي او ميآميرفت
 ." ميشناسه رلو لو لوطي لوطي را شه شب تا      " 

 :كمرش زد، تف برزمين انداخت و گفت ه ستش را بد      داش آكل كاكا رستم را شناخت ، بلند شد ، 
 !"دي ارواي باباي بيغيرتت ، تو گمان كردي خيلي لوطي هستي ، اما تو بميري روي زمين سفت نشاشي      " 

 :      كاكا رستم خندة تمسخر آميزي كرد، جلو آمد و گفت 
اام شب خاخاخانة حاجي عـع عقـد كنـان اسـت،     !.. خ خ خيلي وقته ديگ ديگه اي اين طرفهاپه په پيدات نيست                " 

 "…مك توتو را راه نه نه 
 :      داش آكل حرفش را بريد 

 ."ن نصف ديگرش را هم من امشب ميگيرم خدا ترا شناخت كه نصف زبانت داد، آ      " 
داش آكـل   . كاكا رستم هم مثل رستم در حمام قمه اش را بدست گرفـت              .       دست برد قمة خود را بيرون كشيد        

 :سر قمه اش را بزمين كوبيد، دست بسينه ايستاد و گفت 
 ! "حاال يك لوطي ميخواهم كه اين قمه را از زمين بيرون بياورد       " 

از صـداي  . مچ دست او زد كه قمه از دسـتش پريـد   ه    كاكا رستم ناگهان باو حمله كرد ، ولي داش آكل چنان ب      
 . پيش آمدن يا ميانجيگري را نداشت تآنها دسته اي گذرنده بتماشا ايستادند ، ولي كسي جرأ

 :      داش آكل با لبخند گفت 
فعه غرس تر نگهداري، چون امشب ميخواهم خرده حسابهايمانرا پاك          برو، برو بردار ، اما بشرط اينكه اين د              " 
 !"بكنم 

تا نيمسـاعت روي زمـين ميغلطيدنـد،       .       كاكا رستم با مشت هاي گره كرده جلو آمد، و هر دو بهم گالويز شدند              
 در ميان كشـمكش سـرداش آكـل بسـختي    . عرق از سرو رويشان ميريخت ، ولي پيروزي نصيب هيچكدام نميشد           

كاكا رستم هم اگر چه بقصد جان ميزد ولـي تـاب مقـاومتش              . روي سنگفرش خورد ، نزديك بود كه از حال برود           
قمة داش آكل افتاد كه در دسترس او واقع شده بـود ، بـا همـة زور و                   ه  اما در همينوقت چشمش ب    . تمام شده بود    

چنان فرو كرد كه دستهاي هر دوشان از . ردپهلوي داش آكل فرو به توانائي خودش آنرا از زمين بيرون كشيد و ب
 .كار افتاد

دشواري از زمين بلند كردند ، چكـه هـاي خـون از پهلـويش بـزمين      ه       تماشاچيان جلو دويدند و داش آكل را ب   
زمين خورد بعـد او را      ه  دستش را روي زخم گذاشت ، چند قدم خودش را كنار ديوار كشانيد ، دوباره ب               . ميريخت  
 .روي دست بخانه اش بردندبرداشته 

      فردا صبح همينكه خبر زخـم خـوردن داش آكـل بخانـة حـاجي صـمد رسـيد ، ولـي خـان پسـر بـزرگش بـه                              
سر بالين داش آكل كه رسيد ديد او با رنگ پريده در رختخواب افتاده، كف خونين از دهـنش                  . احوالپرسي او رفت    



داش آكل مثل اينكه در حالت اغمـا او را شـناخت ،         . ي كشيد دشواري نفس م  ه  بيرون آمده و چشمانش تار شده ، ب       
 :داي نيم گرفته لرزان گفت صبا 

  "… به … او را بسپريد … جان طوطي … جان شما … داشتم … همين طوطي …در دنيا       " 
ال داش آكـل از حـ  .       دوباره خاموش شد، ولي خان دستمال ابريشمي را در آورد ، اشك چشمش را پـاك كـرد    

 .رفت و يكساعت بعد مرد
 .      همة اهل شيراز برايش گريه كردند

 .برد خانهه  و بتي رابرداشط      ولي خان قفس طو
      عصر همان روز بود، مرجان قفس طوسي را جلوش گذاشته بود و به رنگ آميزي پروبـال، نـوك برگشـته و                      

 : با لحن خراشيده اي گفت –لحن داشي ناكاه طوطي با . چشمهاي گرد بي حالت طوطي خيره شده بود
 ." مرا كشت … عشق تو … مرجان … به كه بگويم … تو مرا كشتي … مرجان …مرجان       " 

 .                                   اشك از چشمهاي مرجان سرازير شد
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قـول عـوام جـور و اخـت     ه اولين برخورد، جان در يـك قالـب ميشـوند، بـ           ه  نميدانم چطور است بعضي اشخاص ب     
راموش نكننـد در صـورتيكه بـر عكـس بعضـي            آيند و يكبار معرفي كافي است براي اينكه يكديگر را هيچوقت ف            مي

ديگر با وجوديكه مكرر بهم معرفي ميشوند و در مراحل زندگي سر راه يكديگر واقـع مـي گردنـد، هميشـه از هـم                         
گريزان هستند، ميان آنها هرگز حس همدردي و جوشش پيدا نميشود و اگر در كوچه هم بهم بر بخورند ، يكديگر                     

حاال اين خاصيت را ميخواهند اسمش را سمپاتي يـا آنتـي         !  جهت ، دشمني بي جهت     دوستي بي . را نديده مي گيرند   
حلـول ارواح هسـتند دورتـر       ه  آنهائيكه معتقد بـ   . پاتي بگذارند و يا در اثر مغناطيس و روحيه اشخاص بدانند يا نه              

بـاين جهـت   رفته ميگويند كه اين اشخاص در زندگي سابق خودشان روي زمين دوست و يـا دشـمن بـوده انـد و       
اين . آساني معماي باال را حل بكند     ه  ين فرضيات نميتوانند ب    ا نسبت بهم متمايل و يا از هم متنفرند ولي هيچكدام از          

 .كشش و جوشش ناگهاني نه مربوط به خصايل روحي است و نه ربطي با محاسن جسماني دارد
 شب عيد نوروز بود ، تصميم گرفتـه بـودم           .باري، يكي ازين برخوردها ي عجيب، چند شب پيش برايم اتفاق افتاد             

براي احتراز از شر ديد و بازديدهاي ساختگي و خسته كننده ، سه روزه تعطيل را بروم جاي دنجـي پيـدا بكـنم و                   
بعالوه وقت هم اجـازه نميـداد از ايـن رو           . هرچه فكر كردم ديدم مسافرت دور صالح نيست         . براي خودم لم بدهم   

سيگاري آتـش زدم و در      . بعد از تهيه جواز، سرشب بود، رفتم در كافه ژاله نشستم            . قصد مسافرت كرج را كردم    
تماشـاي آمـد و شـد مـردم مشـغول           ه  ضمن اينكه گيالس شير و قهوه خودم را آهسته آهسته مزمزه ميكردم و ب             

بگرد دقـت كـردم، ديـدم حسـن شـ     . طرفم آمـد ه من اظهار خصوصيت كرد و به بودم، ديدم آدم تنومندي از دور ب     
بعضـي  . ده سال شايد بيشتر ميگذشت كه او را نديده بودم، و غريب تر آنكه هردومان يكديگر را شـناختيم                    . است

همان صورت خنـده رو     . صورتها كمتر تغيير ميكند بعضي بيشتر عوض ميشود، صورت حسن عوض نشده بود              
مثل اينكه خودش را    . طبيعي بنظر ميآمد  و ساده بود، ولي نميدانم چه در حركات و لباسش بود كه ساختگي و غير                

 .گرفته بود
در حياط  .من تا آنشب اسم خانواده اش را نميدانستم ، او خودش بمن گفت در مدرسه فقط باو حسن خان ميگفتند    

ه مدرسه موقع بازي و تفريح حسن خان چهره زردنبو ، استخوان بندي درشت و حركـات شـل و ول داشـت  وبـ                        
ه  نميداد ، هميشه يخه اش باز و روي كفشهايش خاك نشسته بود و همان حالت الابالي ب            لباس خودش هيچ اهميتي   

از ايـن  .اما خيلي زود عصباني ميشد و خيلي زود هم خشمش فـرو كـش ميكـرد    . او بيشتر ميآمد و رويش ميافتاد   
 .اشته بودند گذ»حمال«و نميدانم چرا اسمش را . جهت بيشتر طرف تفريح و آزار بچه هاي موذي واقع ميشد

ولـي حـاال بـا حالـت        .  مبهم و نا معلومي بين ما وجـود داشـت          اختالفمن هميشه از او دوري ميكردم ، مثل اينكه          
مخصوص خودماني كه آمد سر ميز من نشست آن اكراه ديرينه و بي دليل  را مرتفع كرد و يا گذشتن زمـان ايـن                         



كه كرده بود حاال چاق، خوشحال و گردن كلفت شده بود، و اما فرقي . تباين مجهول را خود بخود از بين برده بود    
 .از آنهائي بود كه دور خودشان توليد شادي ميكنند

گيالسهاي عرق را پي در پي بـاال ميريخـت و   . محض ورود، به پيشخدمت كافه، دستور داد برايش عرق آوردند        ه  ب
بيش از سنش شكسته  سطه شهوتراني زياد،ولي بوا. در اثر استعمال عرق ، يكجور خوشحالي موقت باو دست داد

سر و وضـع    ه  بنظر ميآمد و خطي كه گوشه لبش ميافتاد، نا اميدي تلخي را آشكار مي كرد چيزي كه غريب بود، ب                   
هر دقيقـه بـر ميگشـت و در آينـه           .  خود خيلي پرداخته بود، اما جار ميزد كه ساختگي است، همين توي ذوق ميزد             

هر چه بيشتر كله اش گرم ميشد، بيشتر صورتش بچه گانه و حالت الابالي قديم            رد،  كراوات خودش را مرتب مي ك     
 .را بخود ميگرفت

من گفت كه مدتي است عاشق زني شده ، يعني يك نفر آرتيست شهير، كـه خيلـي فرنگـي            ه  باالخره ، بدون مقدمه ب    
شتم ولي جـرأت نمـي كـردم عشـق           يكسال بود او نو از دور دوستش دا        «:مآب و دولتمند است و تكرار ميكرد كه         

 »!خودم رو بهش اظهار بكنم، تا اينكه همين اواخر يه طوري پيش آمد كرد كه بهم رسيديم
 » عاشق موقتي يا خيال داري بگيريش؟«:من پرسيدم 

هر شب كه بـا     . چيزي كه هس مخارجش زياد ميشه       . ضر بشه كه با من زندگي بكنه البته كه مي گيرمش            ا اگر ح  «
اگه شده هفت در رو . اما من از زير سنگم كه شده پيدا ميكنم      . من رو دسم ميگذاره   وافه ميريم ده پونزده ت    كه  هم ب 

چيزي كه هس ، روي اصل عاشقيس بشـرط اينكـه از هميـه روابـط             . بيه ديگ محتاج بكنم مخارجش رو در ميارم         
. بيا تو خونيه ما بمـون  . رم گفت  ماد. مادرم معرفيش كردم    ه  سابق خودش دس بكشه ميدوني بردمش منزلمون ب       

من خـرج   وبا اين وضع ماهي دويسـت و پنجـاه تـ          . دشمنت ميياد اينجا تو چار ديوار خودشو حبس بكنه        : اون گفت 
فردا شب بيا همينجا اونم با خودم مييـارم  . من خرج هتل و دانسينگ رو دسم ميگذاره    وپانسيون دويست و پنجاه ت    

 ».ببين چطوره
 ».كرج هستم فردا شب من در «
راسـش نميدونسـم    .  راسي ميگي؟ براي نوروز ميري كرج؟ خودت تنها هسي؟ چطوره، منم اونو ور ميدارم ميام               «

 »بعالوه تو مسافرت به اخالق همديگه بهتر آشنا ميشيم؟. ونگهي خرجش كمتر ميشه. چه كار بكنم 
 ». مانعي نداره وليكن جواز«
 ».حاال فرداشب حريكت ميكني. جواز نميخواد . كرج رفته ام  جواز الزم نيس من صد مرتبه بي جواز «
 ». دروازه قزوين هستم، از اونجا راه ميافتيمم  د9صبح ساعت «
 ».پس من ميرم  بضعيفه خبر بدم كه خودش رو آماده بكنه.  با هم ميريم 9درست سر ساعت _  منم ميام «

باالخره از هم جدا شديم و      . ه برا يم نقل كرد تعجب كردم      من از اين اظهار صميميت ناگهاني و دروغ و دونگهائي ك          
 .قرار مان براي صبح شد

الغر، كوتاه ، مژه هاي    : خانم مثل نازنين صنم توي كتاب بود       . حسن با معشوقه اش آمدند     9فردا صبح سر ساعت     
يـان بدسـتش    لباسش از روي آخرين مد پاريس بـود و يـك انگشـتر برل             . سياه كرده، لب و ناخن هاي سرخ داشت       

همينكه خانم اتومبيل فـرد كهنـه  راديـد          . ميدرخشيد و مثل اين كه خودش را براي مهماني شب نشيني آراسته بود            
 بـاالخره  ».من تا حاال با اتومبيـل كرايـه سـفر نكـرده بـودم      .  من بخيالم اتومبيل شخصيس     «:وحشت كرد و گفت     

 .طرف كرج روانه شده سوار شديم و اتومبيل ب
هوا خنك بود و پالتو مي      .  پياده شديم  » عصر جديد  «جلو مهمانخانه   . نب حسن بود ، از او جواز نگرفتند         جاه  حق ب 

مهمانخانه ظاهرا عبارت بود از يك باغچه گر گرفته ، با درختهاي تبريزي دراز سفيد و يك ايوان دراز كه                    . چسبيد  



هر اطـاقي سـه تخـت       . كارخانه فرد در آمده باشد    يك رج اطاق سفيد كرده ، متحدالشكل داشت ، مثل اينكه از توي              
پيدا بود كـه اطاقهـا رابـراي مسـافران          . فنري با شمد و لحاف مشكوك داشت و يك آينه سر طاقچه گذاشته بودند             

چون اگر كسي در يكـي از آنهـا خـودش را محبـوس ميكـرد بـزودي حوصـله اش سـر                       . موقتي ترتيب داده بودند   
رشته كوه كبود بود و گنجشكهاي تغلي جا افتاده كه از سرماي زمستان جان               يك چشم انداز جلوي ايوان،   . ميرفت

سالمت برده بودند، با چشمهاي كالپيسه شده و پرهاي كز كرده ، مثل اينكه از نسيم بهاري مست شده بودنـد،                     ه  ب
 سر و صداي آنهـا  بي اراده روي شاخه هاي تبريزي جست ميزدند ، و يا از در و ديوار باال مي رفتند ، بطوري كه        

ولي همه اينها روي هم رفته يك حالت سرمستي و ييالقي به مهمانخانـه ميـداد كـه بـدون                    . توليد سرگيجه مي كرد   
 .لطف و دلربائي نبود

همين كه اطاقهايمان معين شد و گرد و غبار اتومبيل را از خودمان گرفتيم ، من رفتم در ايوان قدم ميزدم و منتظر                       
نزديـك كـه آمـد او را        . يكمرتبه ملتفت شدم ، ديدم از ته ايوان ، يكنفـر بمـن اشـاره ميكنـد                . حسن و خانمش بودم     

و . او معرفـي شـده بـودم        ه   پالس بـود و در آنجـا بـ         »پروانه«اين همان جواني بود كه هر شب در كافه          . شناختم  
 . گذاشته بودند» دن ژوان «رندان بطعنه اسمش را 

مولي و تازه بدوران رسيده اداري بود لباسش خاكستري ، شلوار چارلسـتون             از اين جوانهاي مكش مرگ ماي مع      
سرش غرق بريانتين بود و يك انگشتر الماس بـدلي بدسـتش كـه ناخنهـاي                . گشاد  مد شش سال قبل پوشيده بود       

ب  سه روز است در كرج مانده و خيال دارد امشـ       «:بعد از اظهار مرحمت گفت كه       . مانيكور شده  داشت برق ميزد       
 »! براي خاطر يك دختر ارمني اينجا آمده بودم ، امروز صبح رفت«: قدري يواش تر گفت».به تهران برگردد

. من ناچار ، دن ژوان را به آنها معرفي كـردم          . حسن و خانمش مثل طاوس مست از اطاق خارج شدند         . در اينوقت   
خـانم روي   . فرت راضـي و خشـنود بودنـد         حسن و خانمش ظاهرا از اين مسا      . بعد با هم رفتيم دور ميز نشستيم        

همچنين نـيس؟ راسـي بـراي شـما نگفـتم ، يـه              .  ما اصلن يه جور سمپاتي بهم داريم         «:دوش حسن ميزد و ميگفت    
نميدونين چه آفتـي  ! اما از  وختيكه زن گرفت از چشمم افتاد . برادر دارم مثل سيبي كه با حسن نصب كرده باشن           

.. صـميميت و اخـالق خـوب رو مـن خيلـي دوس دارم             .  شدم خونه ام رو جدا بكنم        رو گرفته ، من باالخره مجبور     
 »!قربون يكجو اخالق خوب

دن ژوان پاشد رفت از اطاق خـودش يـك گرامـافون بـا چنـد                . سالمتي خانم بلند كرديم     ه  گيالسهاي خودمان را ب   
رد ، نه يكبار نـه ده بـار، مـن           بعد بدون مقدمه خانم را برقص دعوت ك       . صفحه آورد و شروع كرد به صفحه زدن         

 .ملتفت نگاههاي شرر بار حسن بودم كه دندان قروچه ميرفت و ظاهرا بروي مباركش نميآورد
در . از جاده چالوس ، گردش كنـان روانـه شـديم            . بعد از ناهار ، تصميم گرفتيم كه برويم قدري هوا خوري بكنيم           

 بعد هم مثل اين كه سالهاست خانم را ميشناسد ، بـا او گـرم   ». امشب هم ميمونم «:راه، دن ژوان آهسته بمن گفت   
و حكايتهاي جعلـي هـم بـراي خـانم نقـل ميكـرد، بطـوري كـه                  . از همه چيز و از همه جا اطالع داشت        ! صحبت شد 

 !فرصت نميداد كه ما دو نفر هم اظهار حياتي بكنيم
 سـرت رو  «:ولي خانم باو تشر زد و گفـت  . حسن مثل اينكه تصميم فوري گرفت، رفت كنار خانم كه چيزي بگويد  

دن ژوان پـالتوي خـودش را درآورد   .  حسن هراسان خودش را كنار كشـيد  »باال بگير ، اين لك روي لباست چيه؟ 
دن ژوان ، رودخانه گل آلود كنار جـاده و درختهـائي كـه از دور                . من نزديك بآنها شدم   . روي دوش خانم انداخت   

ايـن  !  چقدر خوبه آدم بياد اينجور جاها زندگي بكنه        «:ده بود ، نشان ميداد و ميگفت      مثل چوب جارو از زمين در آم      
شب مهتاب آدم بياد كنار رودخونه يه گرامـافون  . هوا، اين رودخونه، اين درختا، كه براي يه ماه ديگه جونه ميزنه     

 »!حيف شد كه دوربين عكاسيم رو جا گذاشتم... هم داشته باشه 



ك ، مردهاي دهاتي كه لباس و آجيده نو پوشيده بودند و بچه ها با لباسهاي رنگارنگ درآمد و                   از آبادي هاي نزدي   
آب . رفتيم روي سـنگها نشسـتيم       . دن ژوان كنار رودخانه محلي را نشان داد       . خانم اظهار خستگي كرد   . شد بودند 

جلـو نظرمـان را تپـه هـاي         . يبردگل آلود رودخانه باد كرده بود، زنجير وار موج ميزد و گل و الي را با خودش م                 
دن ژوان لباسش را در آورد و در تمام مدتي . هوا نسبتا گرم شده بود . خاكي و يكرشته كوه سرمازده گرفته بود

و خانم  . كه آنجا نشسته بوديم ، از معشوقه  خودش و عطر كتي ، عشق و ناموس  و رقص قفقازي صحبت ميكرد                     
 يـه شـلوار ازيـن بهتـر      «:حرفهاي پوچ احمقانه، مثال مي گفـت      . حرفهاي صد تا يه غاز او گوش ميداد       ه  با دهن باز ب   

سنگ زمـين  ه وختي كه خواستم پائين بيام پام گرفت ب. داشتم ، هفته پيش رفتم با يكي از رفقا سوار هواپيما شدم     
. تمـام پـام مجـروح شـده بـود         . ود تمن برام دوختـه بـ      25سر زانوم پاره شد اين شلوارو خياطي لوكس         . خوردم  

خدا بهت رحم كـرده، اگـه كنـده زانويـت           : اون گفت   . درشكه سوار شدم رفتم مريضخونه آمريكائي پيش ماكتاول         
سه روز خوابيدم ، خوب شدم ، اما ازون باال ، شيرووني خونه هـا آنقـدر قشـنگ                   . ضربت ديده بود چالق ميشدي    

امـا وختـي    . ا مورچه شده بودن   مآد. گنبد مسجد سپهساالر هم پيدا بود     . يدمخونيه خودمونم ازون باال د    ! پيدا بود   
 »!..كه هواپيما پائين ميياد، دل آدم هري تو ميريزه 

حسن و دن ژوان كه سر دماغ و شنگول بودند ،          . باالخره، بعد از رفع خستگي ، بلند شديم و بطرف كرج برگشتيم             
 ايـن كفشـو دو هفتيـه        «:اشنهء كفشش ور آمد خانم تكرار مي كـرد          خانم آمد برقصد پ   . رنگ قفقازي سوت ميزدند   
در حـالي  .  دن ژوان كه حاضر خدمت بود ، با يك قلبه سنگ پاشنه كفش را درست كرد             »!پيش از باتا خريده بودم      

 .كه خانم با دستش باو تكيه كرده بود
ينم واسيه من زن نميشـه؟ بايـد ولـش         ا «:نچه در كافه بمن اظهار كرده بود گفت       آحسن بمن ملحق شد و بر خالف        

 »!خونه مون كه بند نميشه هيچ ، ميخواد آزادم باشه ، خيلي آزاد . من نميتونم تنگه اش را خورد بكنم . بكنم 
فات جور بجوري روي ميز  را پر كرده لنزديك غروب كه وارد مهمانخانه شديم ، چند بطري عرق، گرامافون و مخ          

 .بود
حسـن پكـر و عصـباني  خـون خـونش را             .  بكار انداخت و پي در پي بـا خـانم مـي رقصـيد              دن ژوان گرامافون را   

 جون مـا راسـش رو بگـو ، عاشـق       «:شوخي باو گوشه وكنايه ميزد كه خالي از بغض نبود ، ميگفت             ه  ميخورد و ب  
 ».معشوقه ما شدي؟ بگو ديگه ، ما طالقش ميديم

من خودم نومزد دارم، تو     !  به «:تختخواب نشست و گفت   دن ژوان يك صفحه ويلون احساساتي گذاشت، آمد روي          
مـي بوسـيد و بسـر و رويـش ميماليـد و در              .  از كيف بغلـش عكـس دختـر غمنـاكي را  در آورد                »!..گمون ميكني   

 . مثل اينكه گريه توي آستينش بود،چشمهايش اشك حلقه زد
از رقـص دن ژوان بـا       اينكـه   راي  حسن بـ  . بلند شد و رفت پيش دن ژوان نشست          احساس رحم خانم بجوش آمد،    

آنهـا مشـغول    . خانمش جلوگيري بكند از پيشخدمت ورق بازي خواست و دن ژوان را دعوت به بازي بلـوت كـرد                  
ولي خانم كه سر كيف بود و قر توي كمرش خشك شده بود، گويا براي لج بازي بـا حسـن،                     . بلوت دونفري شدند  

ه ر ميان رقص حس كردم كه خانم دست مرا فشار ميداد و ب            د. رقص كرد ه  رفت يك صفحه گذاشت و مرا دعوت ب       
 . صورت من چسبانيده من اظهار عالقه ميكرد و دو سه بار صورتش را ب

جر ميزد، داد   . حسن فرصت را غنيمت دانسته بود، در بازي دق دلي و دلپري خودش را سر دن ژوان خالي ميكرد                  
 بـرو   «:حسـن زد و گفـت     ه  ، خانم رفت و يك سيلي آبـدار بـ         همينكه رقص تمام شد   . مي كشيد ، عصباني شده بود       

 »!برو گمشو ، عينهو يه حمال . اين چه ريختيه ؟ عقم نشست !  گمشو



بي اراده دستش را بـرد كـه كـروات           .حسن با چشمهاي رك زده باو نگاه ميكرد و بغض بيخ گلويش را گرفته بود              
. رقص كـرد  ه  بازي استعفا داد و دوباره با خانم شروع ب        دن ژوان از    .خودش را درست بكند، ولي يخه اش باز بود        

 . دن ژوان يك صفحه تانگوگذاشت. ديدم بلند شد، از اطاق بيرون رفت: من زير چشمي حسن را ميپائيدم 
حس كـردم كـه دسـتش       . حسن وارد اطاق شد، نگاهي باطراف انداخت ، آمد دست مرا گرفت از اطاق بيرون كشيد               

. ز ايوان ، رگهاي شقيقه هايش بلند شده بود، چشمهايش باز و لب پـائيينش ول شـده بـود                     زير چراغ گا  : مي لرزيد 
ه ريدهمينطور كه دست مرا گرفته بود ب. درست بريخت الابالي زماني كه او را در مدرسه ديده بودم ، درآمده بود               

خوب ! ه اونو بمن معرفي كردي ديشب كه تو بمن گفتي، من بخيالم فقط با تو هستم ، تقصير تو شد ك      «:بريده گفت   
اين خالف تمدن نيس؟ تو بهش حالي كن كـه ايـن            . تو ديده و شناخته بودي، اما اون بي اجازه من با زنم ميرقصه              

انگشتر بدلي خودش برخ زن من ميكشه ، ميگه ده هـزار تمـن بـراي            . اداهاي لوس بچگونه رو از خودش در نياره         
وختي كه ميرقصه چرا    . بخيالش من خرم    . يشه، پاي گرامافون گريه ميكنه      عاشق م ! معشوقه خودم خرج كرده ام      

. منم خيلي از اين عاشقي هاي كشـكي ديـدم     . از من اجازه نميخواد؟ همه اينها رو من ميفهمم، من از اون زرنگترم              
 زنـدگي بكـنم ،    ميدوني اين زن زياد آزاده، من ميدونسم كه نميتونم زيـاد باهـاش       ،ببين تو اونو بمن معرفي كردي     

 ».ولي همين اآلن من ميرم ديگه اينجا بند نميشم
عـرق  . سر و روت بزن ، از خر شيطون پائين بيـا   ه  حاال برو يك مشت آب ب     . يكشب هزار شب نميشه     ! اي بابا   _ «

 ».ونگهي شب اول ساله بد شگوني ميشه . خوردي پرت ميگي 
عجله رفت در اطاق خودش، از تـوي كيـف خـانم    ه  شد ، بولي جواب من، اثر بدي كرد، مثل چيزي كه حسن آتشي   

پول برداشت ، به پيشخدمت مهمانخانه دستور داد كه يك اتوموبيل در بست براي شهر حاضر بكند، چـون خيـال                     
را نگاه كـرد     ديوانه وار دور خود   . اتفاقا در حياط مهمانخانه يك اتومبيل ايستاده بود       . داشت في الفور حركت بكند      

.  همين اآلن بايد بـرم شـهر، هرچـي ميخـواي ميـدم      «: االي سر شوفر خواب آلود او را بيدار كرد و گفت        و رفت ب  
 »!زود باش 

شوفر چشـمهايش را ميماليـد و بطـرف اتومبيـل           . رفت توي اتومبيل فرد نشست      . حسن يخه پالتوش را باال كشيد     
 ». بيخود ميگه ، مست كرده برو بخواب «:من بشوفر گفتم . ميرفت 

يكمرتبه خانم حسن متغير، اخمهايش را در هـم كشـيده ، آمـد دم               . شوفر هم از خدا خواست و برگشت كه بخوابد          
 »!تو اصال آدم نيسـي ، مـرده شـور ريخـت حمالـت رو ببـرن       !  خاك تو سرت   «:اتومبيل رو كرد به حسن و گفت        

 ». اين اليـق زنـي مثـه  زن بـرادرم بـود              از اولم من براش احساس ترحم داشتم نه عشق ،          «. »رويش را بمن كرد     «
ميخـوايي منـو اينجـا سـر صـحرا          . پاشو ، پاشو بيا اينجا تو اطاق ، بايد حرفمو با تو تموم بكنم               «دوباره به حسن    

 »!بگذاري ؟ خاك تو سرت بكنن 
ق و  هـ . حال شوريده بلند شد ، رفت در اطاقش ، روي تخت خواب افتاد ، دستها را جلو صورتش گرفـت                     ه  حسن ب 

منـو  ... مـن زنـدگيم تمـوم شـده         ... من ميـرم شـهر      ...  نه ، نه زندگي من بيخود شده         «:هق گريه مي كرد و ميگفت       
... نـه   . تا حاال گمون ميكردم زندگي من مال خودم نبوده ، مال تو هم هس               !... بايد برم ، ديگه بسه      ...ديوونه كردي   

 »!ديگه بسه ... ي كنم سر راه پياده ميشم ، خودمو از باالي دره پرت م
حسن نه تنها جمالت معمولي جمالت معمولي رمانهاي پست عشق آلود را تكرار مي كرد ، بلكه بازيگر آنهـا شـده                      

اين آدم ظاهرا كله شق كه از من رو در بايستي داشت و سعي  مي كرد خـودش را سـير و كهنـه كـار و غـد                              . بود
وجود خوار و بيچاره اي شده بود كه عشق و ترحم از معشـوقه اش               م. جلوه بدهد، يكمرتبه كنترل خود را گم كرد       

_ !ه گوشت مچاله شده ،شكنجه شده كه مثل كوه روي تخت غلتيده بـود ، درد ميكشـيد   داينهمه تو. گدائي مي كرد    



در صـورتيكه خـانم بـه برتـري       . يكنوع درد خود پسندي بود و در عين حال جنبـه مضـحك و خنـده آور داشـت                    
 «.كمرش زده بود و ميگفت ه آميز دستش را برحال تحقيه  ب. آواز بلند ميخواند    ه   بود، فتح خود را ب     خودش مطمئن 

آقا باصـرار   !  نگاهش بكنين ، عينهو يه حمال        « : رويش را بمن كرد    ».نميدونسم تو انقد احمقي     ! برو گمشو ، احمق     
من نميدونسم انقـد احمقـه وگرنـه هرگـز          ! هبه بينين به چه ريختي افتاد     . من يه خورده سرو وضعش رو تميز كرد       

بـه بينـين چطـور افتـاده روتختخـواب ؟ ايـن حالـت               ! تو مسافرت اخالق خـوب معلـوم ميشـه          . نميومدم ، افسوس  
خوب شد زودتر فهميدم ، من هرگز نميتونم بـا ايـن            ! چه اشتباهي كردم    . اگه جون بجونش بكنن حماله      . طبيعيشه  

 »!زندگي بكنم 
حسن هق هق گريه مي كرد ، همينكـه مـن   .  بود» خاك تو سرت    «تحقير آميزي كرد كه مفهومش      با دستش حركت    

رفتم در اطـاق دن ژوان ، ديـدم همـه         . امدم  و آنها را تنها گذاشتم        آجاي نازك كشيده از اطاق بيرون       ه  ديدم كار ب  
 .چيزها ريخته و پاشيده،سوزن به ته صفحه رسيده ، تق و تق صدا مي كند 

 چـه خبـره ؟ دعواشـون       «:او گفـت    . من تكـانش دادم     . ن با رنگ پريده ، سياه مست ، روي تخت افتاده بود           دن ژوا 
ايـن  . بتـو سـمپاتي دارم      : رو دوس دارم ، نه، گفت       وت: شده؟ تقصير من چيه؟ خودش بمن اظهار عالقه كرد  گفت            

يـه مـوي   . هيچ خيالي براش نداشتم من . دس منو تو رقص فشار مي داد و دوبارم ماچم كرد          . حسن مثه حماالس    
نديدي پيش از اينكه بلوت بازي بكنم رفتم بيـرون ؟ بـراي ايـن بـود كـه           . نومزدمو نميدم هزار تا از اين زنا بگيرم         

 ».مو از رو صورتم پاك بكنم وجاي سرخاب لب خان
 ». نه ، باين سادگي هم نيس ، آخر منم ميديدم «
مثه حكايت هميه زنهاي عفيفـيس كـه اول فرشـته ناكـام ، پرنـده بيگنـاه ،               اوه آش دهن سوزي نيس كه حكايتش         «

! مـن نميـدونم     ! اونارو گـول ميزنـه    . انوخت يه جوون سنگدل شقي پيدا ميشه        . مجسمه عصمت و پاكدامني هسن      
امـا همـين خـانوم    . چرا انقدر دختراي ناكام گول جووناي سنگدل رو ميخورن و براي دختراي ديگه عبرت نميشه             

 »..هفتا جوون جنايتكارو لب چشمه ميبره و تشنه بر ميگردونه
مـن فهميـدم كـه      . او ميشد ، كيكش نميگزيد و كامال برايش طبيعـي بـود           ه  قضايائي كه مربوط ب   ه  دن ژوان نسبت ب   

دوران رسيده ، اطوارش ، دروغهاي لوس و تملقهاي بيجائي كه ميگفت ، قرت              ه  حرفهاي بي سر وته، اداهاي تازه ب      
او حقيقتا . اختن و خود آرائيش كامال بي اراده و از روي قوه كوري بود كه با محيط و طرز محيط او وفق ميداد        اند

 .يك دن ژوان محيط خودش بود بي آنكه خودش بداند
 :صبح در اتاقم را زدند ،  در را باز كردم ، خانم حسن چمدان بدست وارد شد و گفت 

هيچ ميدونين كه حسـن شـبونه رفـت ؟ مـن اومـدم از شـما خـداحافظي        _  .من ميرم قزوين پيش خواهرم     .اآلن_ «
 ».بكنم

 ».ولي صبر بكنين با هم ميريم حسنو پيدا مي كنيم ! خيلي متأسفم _ «
. ميرم پـيش خـواهرم      ! مرده شور تركيبش رو ببرن      . هرگز، من ديگه حاضر نيسم توي روي حسن نگاه بكنم           _ «

 »!عد شبونه فرار ميكنهاون منو گول زد، آورد اينجا ، ب
پنج دقيقه بعد، دن ژوان با  چمداني كه گويا فقط محتوي يك             . بي آنكه منتظر جواب من بشود از اطاق بيرون رفت           

 »تو ديگه كجا ميري ؟«: من گفتم . گرامافون بود ، براي خداحافظي آمد دم اطاقم 
 ». من كار دارم بايد برم شهر ، ديشبم بيخود موندم«

گنجشـكها بـا جـار و       . رفـتن نداشـتم     ه  ولي من تعجيلـي بـ     ! علي ماند و حوضش     . انگهداري كرد و رفت     او هم خد  
من بفكر قضاياي عجيب    . گويا نسيم بهاري آنها را مست كرده بود         . جنجال، چشم هاي كالپيسه بيدار شده بودند        



هـاري بـوده و رفقـاي مـنهم مثـل           و غريب ديشب افتادم و فهميدم كه اين قضايا هم مربوط به نسيم مست كننده ب               
 .گنجشكهاي مست شده بودند

ديدم يك اتومبيل لكنته ، بدتر از اتومبيلي كه مـا           . قصد گردش از مهمانخانه بيرون رفتم       ه  بعد از صرف ناشتائي ب    
 :مسـافرين آن افتـاد    ه  ناگهان چشمم ب  . را به كرج آورده بود، بزحمت و با سر و صدا ، از جلو مهمانخانه رد ميشد                

طـرف  ه از پشت شيشه دن ژوان و خانم حسن را ديدم كه پهلوي هم نشسته گرم صحبت بودند و اتومبيل آنهـا بـ      
  .جاده قزوين ميرفت 

 
 پايان



 

 گرداب

 صادق هدايت

 com.Sokhanسايت سخن  : انتشارنسخه الكترونيك
 

 :همايون با خودش زير لب ميگفت 
آيا ممكن است ؟ آنقدر جوان، آنجا در شاه عبدالعظيم ما بين هزاران مردة ديگـر ، ميـان      .. آيا راست است ؟            " 

يند و نه آخر پائيز را و نـه روزهـاي    بديگر نه اول بهار را مي        ! كفن به تنش چسبيده    …يده  خاك سرد نمناك خواب   
او كـه آنقـدر خنـدان       ! كلي خاموش شـد     ه   آيا روشنائي چشم او و آهنگ صدايش ب        …خفة غمگين مانند امروز را      

  ".بود و حرف هاي بامزه ميزد
ه را گرفته و از پشت آن شيرواني خانة همسايه ديـده مـي                  هوا ابر بود ، بخار كمرنگي روي سيشه هاي پنجر         

برفپاره ها آهسته و مرتـب در هـوا ميچرخيدنـد و روي لبـة شـيرواني      . شد كه يك ورقه برف رويش نشسته بود  
از دود كش روي شيرواني دود سياه رنگي بيرون ميآمد كـه جلـو آسـمان خاكسـتري پـيچ و خـم               . فرود ميآمدند   

 .ديد مي گرديد ميخورد و كم كم ناپ
ولـي بـر    .        همايون با زن جوان و دختر كوچكش هما در اطاق سر دستي خودشان جلو بخاري نشسته بودند                  

روز همة آنهـا افسـرده و خـاموش         مخالف معمول كه روز جمعه در اين اطاق خنده و شادي فرمانروائي داشت ، ا              
، امروز عروسك گچـي خـود را بـا صـورت شكسـته              حتي دختر كوچكشان كه آنقدر مجلس گرمي ميكرد         . بودند  

مثل اينكه او هم پي برده بـود كـه نقصـي در بـين اسـت وآن      . پهلويش گذاشته ، مات و پكر به بيرون نگاه مي كرد     
و نيز حس مي كرد كـه افسـردگي پـدر و مـادرش بـراي      . عادت هميشه نيامده بوده نقص عموجان بهرام بود كه ب    

چشم هاي سرخ بي خوابي كشيده و دود سيگار كه در هوا موج ميزد همة اينها فكر او                  لباس سياه ،    :  خاطر اوست 
 .را تأييد ميكرد

بـدون اراده يـاد روزهـاي زمسـتان         .        همايون خيره با آتش بخاري نگاه مي كرد ، ولي فكرش جاي ديگر بود               
دند او و بهرام    ززنگ تنفس را كه مي    مدرسه افتاده بود ، وقتيكه مثل امروز يك وجب برف روي زمين مي نشست ،                

يك گلوله برف را روي زمين ميغلتانيدند تا        :  بازي انها در اين وقت هميشه يكجور بود          –بديگران فرصت نميدادند    
بدون . اينكه تودة بزرگي ميشد ، بعد بچه ها دو دسته ميشدند، آنرا سنگر مي كردند و گلوله برفبازي شروع ميشد 

. يكديگر گلوله پرتـاب مـي كردنـد       ه  بكنند با دستهاي سرخ شده كه از شدت سرما ميسوخت ب          اينكه احساس سرما    
هم فشرد و به بهرام پرت كرد كه پيشاني او را           ه  يكروز كه مشغول همين بازي بودند، او يك چنگه برف آبدار را ب            

او بـا بهـرام از همانجـا    كف دست او زد و شايد مقدمـة دوسـتي        ه  زخم كرد، خان ناظم آمد و چند تا تركة محكم ب          
در اين مدت هژده سال        . شروع شد و تا همين اواخر هر وقت داغ زخم پيشاني او را ميديد ياد كف دستيها ميافتاد                   

باندازه اي روح و فكر آنها بهم نزديك شده بود كه نه تنها افكار و احساسات خيلي محرمانة خودشان را بيكـديگر                      
 .ار نهائي يكديگر را نگفته درك ميكردندمي كفتند ، بلكه خيلي از افك



تـاكنون كمتـرين اخـتالف نظـر يـا كـوچكترين         . هر دو آنها يك فكر ، يك سليقه و يك اخـالق داشـتند               "        تقريبا
تا اينكه پريروز صبح بود در اداره به همايون تلفن زدند كه بهرام ميرزا خودش . كدورت ما بين آنها رخ نداده بود       

تاخت سر بـالين او رفـت ، پارچـه سـفيدي كـه روي صـورتش                 ه  ايون همان ساعت درشكه گرفت و ب      هم. را كشته 
مژه هاي خونالود ، مغز سر او كـه روي بـالش            .  كرده بود آهسته پس زد       تانداخته بودند و خون از پشت آن نش       

ر كـرد ، بعـد تـا نزديـك          ريخته بود، لكه هاي خون روي قاليچه ، ناله و بيتابي خويشانش مانند صاعقه در او تـأثي                 
يكدسته گل فرستاد آوردند ، روي قبر او گذاشـت و           . خاك سپردند پا بپاي تابوت همراهي كرد        ه  غروب كه او را ب    
 ولي از آنروز تاكنون دقيقـه اي آرام نداشـت ، خـواب بـه                –ا نگهداري با دل پري بخانه برگشت        دپس از آخرين خ   

سفيد پيدا شده بود يك بسته سيگار روبرويش بود و پي در پـي از               چشمش نيامده بود و روي شقيقه هايش موي         
 .آن ميكشيد 

عقيـده و  يچ هـ .        اولين بار بود كه همايون در مسئله مرگ غور و تفكر مي كرد ، ولي فكرش بجائي نمي رسيد                   
 .فرضي نميتوانست او را قانع بكند 

دانست و گاهي حالت ديـوانگي بـاو دسـت ميـداد ، هرچـه                      بكلي مبهوت مانده بود و هيچ تكليف خودش را نمي         
بهـم  " كوشش ميكرد نميتوانست فراموش بكند ، دوستي آنها در توي مدرسه شروع شده بود و زندگي آنها تقريبا                 

در غم و شادي يكديگر شريك بودند و هر لحظه كه بر ميگشت و عكس بهـرام را نگـاه ميكـرد تمـام                        . آميخته بود   
با سبيلهاي بور ، چشمهاي زاغ كه از هم فاصـله داشـت ،              : ه او جلوش زنده ميشد و او را ميديد          يادگار هاي گذشت  

دهن كوچك ، چانة باريك، خندة بلند و سينه صاف كردن او همه جلو چشمش بود ، نميتوانست بـاور بكنـد كـه او                         
مأموريـت رفتـه    ه  مدت سه سال كه ب    چه جانفشانيها كه بهرام در بارة او نكرد ، در            ! …مرده، آنهم آنقدر ناگهاني     

 . "نگذاشت آب تو دل اهل خانه تكان بخورد " بود و بهرام سرپرستي خانة او را مي كرد بقول بدري زنش 
       اكنون همايون بار زندگي را حس ميكرد و افسوس روزهاي گذشته را ميخورد كه آنقدر خودماني در همـين                   

ولـي  .  بازي ميكردند و ساعتها ميگذشت بدون آنكه گذشتن آنرا حس بكننـد              اطاق دور هم گرد ميآمدند ، تخته نرد       
با اينكه آنها آنقدر يكدل و يكرنگ بودند و هيچ چيز را از : "چيزيكه بيشتر از همه او را شكنجه مينمود اين فكر بود          

 علتـي داشـته ؟      يكديگر پنهان نميكردند ، چطور شد كه بهرام ازين تصميم خود كشي بـا او مشـورت نكـرد ؟ چـه                     
ه آخـر مثـل اينكـه فكـري بـ     . همين را پي در پي از خودش ميپرسيد        "ديوانه شده يا سر خانوادگي در ميان بوده ؟          

 :بزنش بدري پناهنده شد و از او پرسيد . ظرش رسيد ن
 "تو چه حدس ميزني ، هيچ ميداني چرا بهرام اين كار را كرد ؟        " 

 خامه دوزي بود سرش را بلند كرد و مثل اينكه منتظر اين پرسش نبود با بـي ميلـي                    سرگرم"        بدري كه ظاهرا  
 : گفت 

 "من چرا بدانم ، مگر بتو نگفته بود ؟       " 
ه ولي چيزي بـ   .  از سفر كه برگشتم حس كردم تغيير كرده        … منهم از همين متعجبم      … آخر پرسيدم    …نه        " 

 اداره روح او را پژمرده ميكرد، بارهـا         ر چون كا  …راي كارهاي اداري است     من نگفت گمان كردم اين گرفتگي او ب       
 . " اما او هيچ مطلبي را از من نميپوشيد …بمن گفته بود 

 . "شاط بود ، از او اينكار بعيد بود نچقدر سر زنده و دل ب! خدا بيامرزدش       " 
 يكروز وارد اطـاقش كـه       … وقتيكه تنها بود     … خيلي   گاهي خيلي عوض ميشد   : . اينطور مينمود   " نه ، ظاهرا        " 

همينكه ديد من يكـه خـوردم، بـراي اينكـه     . شدم او را نشناختم ، سرش را ميان دستهايش گرفته بود فكر مي كرد  
 . ! "بازيگر خوبي بود . مغلطه بكند خنديد و از همان شوخيها كرد



آخر هر چـه باشـد تـو    . غمگين بشوي ، مالحظه ات را كردهشايد چيزي داشته كه اگر بتو مي گفت ميترسيد              " 
  "…اما او . فكر زندگي باشي ه زن و بچه داري ، بايد ب

دوباره خاموشي آنهـا را بفكـر       .       سرش را با حالت پر معني تكان داد ، مثل اينكه خود كشي او اهميتي نداشته                 
همـين زن كـه     .  و محـض مصـلحت روزگـار اسـت           ولي همايون حس كرد كه حرفهاي زنش ساختگي       . وادار كرد   

درين ساعت مانند اينكه پـرده اي از  ! عشق داشت ه  هشت سال پيش او را ميپرستيد ، كه آنقدر افكار لطيف راجع ب            
از زنش بيزار شد كه حاال مادي ، . جلو چشمش افتاد ، اين دلداري زنش در مقابل يادگارهاي بهرام او را متنفر كرد

و دليلـي كـه   . فكر مال و زندگي دنيا بوده و نميخواست غـم و غصـه بخـودش راه بدهـد       ه  تاده و ب  عقل رس، جا اف   
چه فكر پستي ، چون او خودش را از اين لذت عمومي محـروم كـرده   ! ميآورد اين بود كه بهرام زن و بچه نداشته     

ا بهرام قابل افسوس نبود؟ آيا      آي! آيا ارزش بچة او در دنيا بيش از رفيقش است ؟ هرگز             . مردنش افسوسي ندارد    
 …در دنيا كسي را مانند او پيدا خواهد كرد ؟ 

      او بايد بميرد و اين سيد خانم هفهفوي نود ساله بايد زنده باشد، كه امروز توي برف و سرما از پا چنار عصا             
لحت خداسـت ، بنظـر زنـش    اين مص. زنان آمده بود ، سراغ خانه بهرام را ميگرفت تا برود از حلواي مرده بخورد            

از حاال هم بـدون بـزك ريخـتش خيلـي           . انم در ميآيد    خشكل همين سيد    ه  طبيعي است و زن او بدري هم يكروز ب        
پـاي  . اداره ميـرود، هنـوز او خـواب اسـت          ه  صـبح زود كـه بـ      .  شده، حالت چشمها و صدايش تغيير كـرده        ضعو

بد زنش هم همين احساس را نسبت باو مي كند ، كـه             ال. چشمهايش چين خورده و تازگي خودش را از دست داده           
ميداند ؟ آيا خود او هم تغييري نكرده ، آيا همان همايون مهربان فرمانبردار و خوشگل سابق است ؟ آيـا زنـش را      
 فريب نداده ؟ اما چرا اين افكار براي او پيدا شده بود ؟ آيا در اثر بيخوابي بود و يا از ياد بود دردناك دوستش ؟  

دندانش گرفتـه بـود كاغـذ بـزرگ الك زده اي آورد             ه        درين وقت در باز شد و خدمتكاري كه گوشة چادر را ب           
 .بدست همايون داد و رفت 

      همايون خط كوتاه و بريده بريدة بهرام را روي پاكت شناخت با شتاب سر آنرا باز كرد، كاغـذي از ميـان آن                       
 : بيرون آورد و خواند 

 اين جانب بهرام ميرزاي ارژن پور از روي رضـا    311 مهر   13آلن كه يكساعت و نيم از شب گذشته بتاريخ          ا      " 
 . " بهرام ارژن پور –بخشيدم  و رغبت همه دارائي خودم را به هما خانم ماه آفريد

 .همايون با تعجب دوباره آنرا خواند و بحالت بهت زده كاغذ از دستش افتاد      " 
 :ير چشمي متوجه او بود پرسيد زكه       بدري 

 "كاغذ كي بود ؟       " 
 . "بهرام       " 
 "چه نوشته ؟       " 
  "…ميداني همه دارائي خودش را به هما بخشيده       " 
 ! "چه مرد نازنيني       " 

او بدون اراده روي عكـس  ولي نگاه .       اين اظهار تعجب مخلوط با مالطفت همايون را بيشتر از زنش متنفر كرد   
ماننـد اينكـه    . ناگهان چيزي بنظرش رسيد كه بي اختيار لرزيـد        . سپس برگشته به هما نگاه كرد       . بهرام قرار گرفت    

ه او رفتـه بـود و نـه بـ         ه  دخترش هما بدون كم و زياد شبيه بهرام بـود ، نـه بـ              : پردة ديگري از جلو چشمش افتاد       
نبود ، دهن كوچك ، چانة باريك ، درست همه اسباب صورت او ماننـد بهـرام   چشم هيچ كدام از آنها زاغ      . مادرش  

او ه اكنون همايون پي برد كه چرا بهرام آنقدر هما را دوست داشت و حاال هم بعد از مرگش دارائي خود را ب         . بود  



 رفيقـي كـه بـا او    آيا اين بچه اي كه آنقدر دوست داشت نتيجة روابط محرمانة بهرام با زنش بود ؟ آنهم! بخشيده  
 داشته بي آنكـه او بدانـد و در تمـام ايـن      هجان در يك قالب بود و آنقدر بهم اطمينان داشتند ؟ زنش سالها با او را               

نـه ،  . برايش فرسـتاده  را مدت او را گول زده ، مسخره كرده و حاال هم اين وصيت نامه ، اين دشنام پس از مرگ                     
اين افكار مانند برق از جلوش گذشت ، سرش درد گرفـت ، گونـه               . وار بكند   او نميتوانست همة اينها را بخودش هم      

 :بدري انداخت و گفت ه هايش سرخ شد ، نگاه شررباري ب
 " .تو چه مي گوئي ، هان ، چرا بهرام اينكار را كرده ، مگر خواهر و برادر نداشت ؟       " 
در گز كه بودي هما سرخك گرفت ، ده شبانروز اين مـرد             بن. حاال اين بچه را دوست داشت        از بسكه دور از         " 

 ! " .خدا بيامرزدش . پاي بالين اين بچه پرستاري ميكرد 
 :      همايون خشمناك گفت 

  "…نه باين سادگي هم نيست       " 
. روي چطور باين سادگي نيست ؟ همه كه مثل تو بيعالقه نيستند كه سـه سـال زن و بچـه ات را بينـدازي بـ                   " 

خواست بچة  .  دل دادن دست     نخواست. وقتي هم كه برميگردي دست از پا درازتر ، يك جوراب هم برايم نياوردي             
وانگهي مگر نميديدي ايـن بچـه را از تخـم چشـمش بيشـتر               . تو يعني خواستن تو  وگرنه عاشق هما كه نشده بود            

 …دوست داشت 
 . "نه ، بمن راستش را نميگوئي       " 
  " … ميخواهي كه چه بگويم ؟ من نمي فهمم       "

 . "نفهمي ميزني ه خودت را ب      " 
 يكي ديگر خودش را كشته ، يكي ديگر مال خودش را بخشيده ، من بايد حساب كتاب پـس           …يعني كه چه ؟           " 

 "بدهم ؟ 
 ! "همينقدر ميدانم كه تو هم بايد بداني       " 
برو خودت را معالجه كن ، حواست پرت است ، از جان من . شه كنايه سرم نمي شود ميداني چيست ، من گو      " 

 چه ميخواهي ؟
 "خيالت من نميدانم ؟ ه ب      " 
 "پس چرا از من ميپرسي ؟       " 

 :صبري فرياد زد        همايون با بي
 ! "بس است مرا مسخره كردي . بس است       " 

 . برداشته گنجله كرد و در بخاري انداخت كه گر زد و خاكستر شد       سپس وصيت نامة بهرام را
 :      بدري پارچه بنفشي كه در دست داشت پرت كرد ، بلند شد و گفت 

 "من لجبازي كردي ؟ به بچة خودت هم روا نداري ؟ ه ب" مثال      " 
 :ميز تكيه داد و با لحن تمسخر آميز گفت ه       همايون هم بلند شد، ب

 "پس چرا شكل بهرام است ؟ .  بچة من …بچة من       " 
 .      با آرنجش زد به قاب خاتم كه عكس بهرام در آن بود و بزمين افتاد 

 :گ پريده و آهنگ تهديد آميز گفت نر بدري با. گريه افتاده       بچه كه تا كنون بغض كرده بود، ب
 "مقصود تو چيست ؟ چه ميخواهي بگوئي ؟       " 



هشت سال است كه تف سر باال بودي نه     . مسخره كردي   .       ميخواهم بگويم كه هشت سال است مرا گول زدي          
 "؟ …زن 

 " ؟ به دخترم ؟ …به من       " 
 :       همايون با خندة عصباني قاب عكس را نشان داد و نفس زنان گفت 

م بگويم كه حاال چشمم باز شد ، فهميـدم چـرا بخشـش              ميخواه. بردار ببين   . … دختر تو    …دختر تو   : آره        " 
  "…اما تو بقولي خودت هشت سال است كه . كرده ، پدر مهرباني بوده 

كه همه جور ذلت كشيدم ، كه با فالكت تو ساختم ، كه سه سـال نبـودي خانـه ات را    . كه توي خانة تو بودم           " 
حـاال هـم   .  بندر گز عاشق يك زنيكه شلختة روسي شـده بـودي   نگهداشتم ، بعد هم خبرش را برايم آوردند كه در  

 …ولي من ديگر حاضر نيستم    . اين مزد دستم است ، نميتواني بهانه اي بگيري ، ميگوئي بچه ام شكل بهرام است                 
 . " بيا برويم…بيا جانم . ديگر يكدقيقه توي اين خانه بند نميشوم 

و اين كشمكش عجيب و بي سابقه ميان پدر و مادرش را نگاه . يلرزيدحالت وحشت زده و رنگ پريده مه       هما ب
بـدري دم در دسـته كليـدي را از جيـبش در     . ش را گرفت و هر دو بطرف در رفتنـد      درگريه كنان دامن ما   . ميكرد  

 . آورد و بسختي پرتاب كرد كه جلو پاي همايون غلطيد
ه دقيقه بعد صداي چرخ درشكه شنيده شد كه ميان بـرف و        صداي گرية هما و صداي پا در داالن دور شد ، د          

ميترسـيد كـه سـرش را بلنـد بكنـد،           . سـر جـاي خـودش ايسـتاده بـود           ه  همايون مات ومنگ ب   . سرما آنها را برد     
از خودش ميپرسيد ، شايد ديوانه شده و يا خواب ترسناكي   . نميخواست باور بكند كه اين پيش آمدها راست است          

بعد اين خانه و زنـدگي بـرايش تحمـل ناپـذير بـود و ديگـر نميتوانسـت        ه چيزيكه آشكار بود ازين ب  مي بيند ، ولي     
گار گذشته رفيقش چركين ديا. نميتوانست او را ببوسد و نوازش بكند. دخترش هما را كه آنقدر دوست داشت ببيند

كـانون خـانوادگي او را آلـوده    از همه بدتر زنش هشت سال پنهاني او با يگانـه دوسـتش راه داشـته و                . شده بود   
ه تنها او گول خورده و بـ   . همه بازيگرهاي زبر دستي بوده اند     ! بدون اينكه بداند    . همة اينها در خفاي او      . كرده بود 

خودش را بي اندازه . از سر تا سر زندگيش بيزار شد ، از همه چيز و همه كس سرخورده بود       . ريشش خنديده اند  
ه  راه ديگري نداشت مگر اينكه  در يكـي از شـهرهاي دور يـا يكـي از بنـدرهاي جنـوب بـ                        .بيگانه حس كرد     تنها و 

برود جائي كـه هـيچ   . نيست بكند   ه  مأموريت برود و باقي زندگيش را در آنجا بسر ببرد و يا اينكه خودش را سرب               
 نخستين بار حس كرد چون براي. صداي كسي را نشنود ، در يك گودال بخوابد و ديگر بيدار نشود . كس را نبيند 

 .آن پي نبرده بود ه كه ميان او و همة كسانيكه دور او بودند گرداب ترسناكي وجود داشته كه تاكنون ب
از پشت شيشه پنجـره تكـه هـاي         . رازي اطاق راه رفت ، دوباره بميز تكيه داد          ه د       سيگاري آتش زد چند قدم ب     

آهنـگ موسـيقي مرمـوزي در هـوا ميرقصـيدند و روي لبـة               ه   بـ  هكـ برف مرتب آهسته و بي اعتنا مانند ايـن بـود            
 ده خودشـان در     هبي اختيار ياد روزهاي خوش و گوارائي افتاد كه با پـدر و مـادرش بـ                . شيرواني فرود ميآمدند    

رد، كروزها را تنها الي سبزه ها زير سايه درخت ميخوابيد ، همانجا كه شير علي چپقش را چاق مي                  . عراق ميرفتند   
چرخ .  چرخ خرمن مينشست و دخترش كه چادر سرخ داشت ساعتهاي دراز آنجا انتظار پدرش را ميكشيد        و روي 

گاوها كه در اثر سيخك پشتشـان زخـم شـده           . خرمن با صداي سوزناكش خوشه هاي طالئي گندم را خرد ميكرد          
. ثـل همـان گاوهـا بـود         وضع او اكنون م   . بود با شاخهاي بلند و پيشاني گشاده تا غروب دور خودشان ميگشتند             

دور خودش چرخيده بود ، ماننـد       ه  او هم تمام زندگي چشم بسته ب      . حاال ميدانست اين جانوران چه حس ميكردند        
مانند آن گاوها كه خرمن را ميكوبيدند ، ساعتهاي يكنواختي كه در اطاق كوچك گمرك پشت ميز                 : يابوي عصاري   

ميكرد بياد آورد ، گاهي همكارش سـاعت را نگـاه ميكـرد و خميـازه                نشسته بود و پيوسته همان كاغذ ها را سياه          



ميكشيد ، دوباره قلم را بر ميداشت و همان نمرات را روي ستون خودش مينوشت ، مطابقه ميكـرد ، جمـع ميـزد ،           
 ولي آنوقت يك دلخوشي داشت ، ميدانست كه هر چند چشمش ، فكرش ، جـوانيش و                  –دفترها را زير و رو ميكرد       

ش خرده خرده به تحليل ميرود ، اما شب كه بهرام ، دختر و زنش را با لبخند مي بيند خسـتگي او را بيـرون                          نيروي
 .اين روز انداخته بودند ه هر سه آنها بودند كه او را ب. ولي حاال از هر سه آنها بيزار شده بود . ميآورد

كشـوي آنـرا بيـرون كشـيد هفـت تيـر        .       مثل اينكه تصميم ناگهاني گرفت ، رفت پشت ميـز تحريـرش نشسـت            
امتحان كرد ، فشنگها سر جايش بود توي لولـة سـرد و سـياه               . كوچكي كه هميشه در سفر همراه داشت در آورد          

بـاالخره آنـرا    . آنرا نگاه كرد و آنرا آهسته برد روي شقيقه اش گذاشت ، ولي صورت خونالود بهرام بيادش افتـاد                  
 .در جيب شلوارش جاي داد 

كوچه .  در خانه بيرون رفت      زچتر را هم برداشت و ا     . در داالن پالتو و گالش خود را پوشيد         .   دوباره بلند شد      
. او بي درنگ  راه افتاد ، در صورتيكه نميدانست كجا ميـرود          . تكه هاي برف آهسته در هوا ميچرخيد        . خلوت بود   

 . ترسناك بگريزد و دور بشودينهمه پيش آمدهاياهمينقدر ميخواست كه از خانه اش ، از 
جاي چرخ درشكه ميان آن تشكيل شيارهاي پسـت   .       از خياباني سر در آورد كه سرد و سفيد و غم انگيز بود              

اتومبيلي از پهلوي او گذشت و برفهاي آبدار و گـل خيابـان را      . او آهسته گامهاي بلند برميداشت      . و بلند داده بود     
در بـين  . يستاد لباسش را نگاه كرد غرق گل شده بود و مثل اين بود كه او را تسلي داد               ا. سر و روي او پاشيد      ه  ب

صورت او كـه نگـاه كـرد ديـد     ه يك كبريت خريد ، ولي ب. او را صدا زد . راه برخورد بيك پسر بچة كبريت فروش        
ناگهان جلوي  . يش گرفت   ياد بهرام افتاد ، تنش لرزيد و راه خود را پ          . چشمهاي زاغ، لب كوچك و موي بور داشت         

پشـت شيشـه    . د چسبانيد ، نزديـك بـود كالهـش بيفتـد            رشيشة س ه  جلو رفت پيشانيش را ب    . شيشة دكاني ايستاد  
آستينش را روي شيشه ميماليد تا بخار آب روي آن را پاك بكند ولي اينكار بيهوده بود         . اسباب بازي چيده بودند     

يادش . آن نگريست   ه  بي جلو او بود ، لبخند ميزد ، مدتي مات ب          يك عروسك بزرگ با صورت سرخ و چشمهاي آ        . 
راه ه  او دوبـاره بـ    . صاحب مغازه در را باز كـرد        . افتاد اگر اين عروسك مال هما بود چقدر او را خوشحال ميكرد           

سر راه او مرغ فروشي پهلوي سبد خودش نشسته بود ، روي سبد سـه مـرغ و                  . افتاد ، از دو كوچة ديگر گذشت        
پهلوي او روي   . پاهاي سرخ آنها از سرما ميلرزيد     .  خروس كه پاهايشان بهم بسته شده بود گذاشته شده بود            يك

كمي دورتر جلو هشتي خانه اي پسر بچة كچلي نشسته بود كه بازوهـايش              . برف چكه هاي خون سرخ ريخته بود      
 .از پيراهن پاره بيرون آمده بود

ينكه محله و راهش را بشناسد، برفي كه ميآمد حس نمي كرد و چتر بسـته اي                       همة اينها را متوجه شد، بدون ا      
در كوچة خلوت ديگري رفت ، روي سـكوي خانـه اي نشسـت ، بـرف                 . كه برداشته بود همينطور در دست داشت        

سـرش سـنگيني ميكـرد، چشـمهايش        . خستگي زيادي او را فـرا گرفتـه بـود           . تندتر شده بود ، چترش را باز كرد         
 . بسته شد آهسته

يـاد  ه  همـه گـزارش روزانـه را بـ        .       صداي حرف گذرنده اي او را بخود آورد ، بلند شد ، هوا تاريك شده بـود                  
همچنين بچه كچلي كه در هشتي آن خانه ديده بود و بازويش از پيراهن پاره پيدا بود و پاهاي سرخ خـيس                      . آورد

از دكان . كمي احساس گرسنگي نمود   . روي برفها ريخته بود     شدة مرغها كه روي سبد از سرما ميلزيد، و خونيكه           
 .شيريني فروشي نان شيريني خريد ، در راه ميخورد و مانند سايه در كوچه ها بدون اراده پرسه ميزد

يـك سـاعت بعـد از زور        . روي صـندلي راحتـي افتـاد      .  نصف شب گذشته بود      ز       وقتي كه وارد خانه شد دو ا      
خـواب ديـد كـه در اطـاقي همـان بچـة             . ا لباس رفت روي تخت خواب ، لحاف را بسرش كشيد            سرما بيدار شد ، ب    

كبريت فروش لباس سياه پوشيده بود و پشت ميزي نشسته بود كه رويش يك عروسك بزرگ بود ، با چشـمهاي                     



در دسـت   شـمعي   . دختـر او همـا وارد شـد         . سينه ايسـتاده بودنـد      ه  آبي كه لبخند ميزد و جلو او سه نفر دست ب          
جلو رفت ، دست آن پسر كبريـت  .  او مردي وارد شد كه روي صورتش نقاب سفيد خونالود بود    رپشت س . داشت

همين كه خواست از در بيرون برود دو تا دست كـه هفـت تيـر بطـرف او گرفتـه بودنـد از       . فروش و هما را گرفت   
 .همايون هراسان با سر درد از خواب پريد . پشت پرده در آمد

روزها را به اداره ميرفت و فقط شبها خيلي دير براي خـواب بخانـه               .   دو هفته زندگي او بهمين ترتيب گذشت             
. گاهي عصرها نميدانست چطور گذارش از نزديك مدرسة دخترانه اي ميافتاد كه همـا در آنجـا بـود                    . بر ميگشت   

. دي علي نوكر خانة پدر زنش او را ببينـد         وقت مرخصي آنها سرپيچ پشت ديوار پنهان ميشد ، ميترسيد مبادا مشه           
يكي يكي بچه ها را برانداز ميكرد ولي دخترش هما را مابين آنها نميديد ، تا اينكه درخواست مأموريت او قبول شد 

 .او پيشنهاد كردند كه برود در گمرك كرمانشاه ه و ب
اتومبيل را ديد و قطع كرد و بليـت  ر گاراژ        روز پيش از حركت همايون همة كارهايش را رو براه كرد ، حتي د          

چون چمدانهايش را نبسته بـود عـوض اينكـه غـروب همـانروز بـرود قـرار                  خريد، با وجود اصرار صاحب گاراژ       
 . كرمانشاه حركت بكنده گذاشت فردا صبح ب

ريده ريختـه  اطاق شو.        وارد خانه اش كه شد يكسر رفت باطاق سر دستي خودش كه ميز تحريرش آنجا بود             
پارچة بنفش خامه دوزي و پاكت بهرام را كه وصيت نامچه           . و پاشيده ، خاكستر سرد در پيش بخاري ريخته بود           

در آن بود روي ميز گذاشته بودند ، پاكت را برداشت از ميان پاره كرد ، ولي تكه كاغذ نوشته اي در ميان آن ديد                         
 :نكه تكه ها را روي ميز بغل هم گذاشت اينطور خواند آعد از ب. كه آنروز از شدت تعجيل ملتفت آن نشده بود 

ميدانم كه از اين تصميم ناگهاني من تعجب خواهي كرد ، چون       . البد اين كاغذ بعد از مرگم بتو خواهد رسيد                 " 
ن بـدري   هيچ كاري را بدون مشورت با تو نمي كردم ، ولي براي اينكه سري در ميان ما نباشد اقرار ميكنم كـه مـ                       

چهار سال بود كه با خودم ميجنگيدم ، آخرش غلبه كردم  و ديوي كه در مـن بيـدار شـده                      . زنت را دوست داشتم     
     -! پيشكش ناقابلي به هما خانم ميكنم كه اميدوارم قبول شود . تو خيانت نكرده باشم ه بود كشتم ، براي اينكه ب

  "–                                                                       قربان تو بهرام                                             
آيـا ميتوانسـت    . چة خـودش اسـت    بحاال ديگر او شك نداشت كه هما        .       همايون مدتي مات دور اطاق نگاه كرد        

سـر  . يبش فرو كرد و از خانه بيرون رفت   برود بدون اينكه هما را ببيند ؟ كاغذ را دوباره و سه باره خواند ، در ج                
راه در مغازه اسباب بازي وارد شد و بي تأمل عروسك بزرگي كه صورت سرخ و چشمهاي آبي داشـت خريـد و                    

مشدي علي نوكرشان همايون را كه ديد با چشـمهاي اشـك            . سوي خانة پدر زنش رفت ، آنجا كه رسيد در زد            ه  ب
 : آلود گفت 

 ! "انم خي بسرم شد ؟ هما آقا ، چه خاك "       
 "چه شده ؟        " 
هر روز من ميبردمش مدرسه ، روز يكشنبه بود         .آقا ، نميدانيد ، هما خانم از دوري شما چه بي تابي ميكرد                     " 

ما آنقـدر دسـتپاچه     . گفته بود ميروم آقا جانم را ببينم        . تا حال پنج روز ميشود كه عصرش از مدرسه فرار كرد            . 
 . "مگر محمد بشما نگفت ؟ به نظميه تلفون كرديم دوبار من آمدم در خانه تان . يم شد

 "چه ميگوئي ؟ چه شده ؟        " 
تـا  . از سوز سرما سينه پهلو كـرد  . راه را گم كرده بود .        هيچ آقا ، سر شب بود كه او را به خانه مان آوردند          

روز او را برديم شاه عبدالعظيم ، همان پهلوي قبر بهـرام ميـرزا او را                دي. آن دميكه مرد همه اش شما را صدا ميزد        
 . "خاك سپرديم ه ب



بعـد ماننـد    .        همايون خيره به مشدي علي نگاه ميكرد ، به اينجا كه رسيد جعبة عروسك از زيـر بغلـش افتـاد                      
 ديگر از بستن چمدان منصرف شـد        چون. ديوانه ها يخة پالتوش را باال كشيد و با گامهاي بلند بطرف گاراژ رفت               

 .  و با اتومبيل عصر ميتوانست هرچه زودتر حركت بكند 
 



 گجسته دژ

 صادق هدايت

 com.Sokhanسايت سخن  : انتشارنسخه الكترونيك
 

 و ساروج سـاخته بودنـد، و دركمـركش      قصر ماكان بزرگ و محكم داراي سه حصار و هفت بارو بود كه از آهك                
 .كوه نزديك آسي ويشه جلوي آسمان الجوردي سر بر افراشته بود

در آنزمان هر روز طرف عصر ماكان كاكويه . ت سال پيش اينجا آباد و پر از ساختمان و خانه بود  دويس
با پيشاني بلند و سينة فراخ در ايوان قصر و يا در باروي چپ آن كشيك مي كشـيد تـا دختـري كـه در رودخانـه                            

از آن پس همـة نيروهـاي       ولي  . خودش را مي شست ببيند، و باالخره همان دخترك سبب جوانمرگي ماكان گرديد            
ويران كننده طبيعت و آدمها براي خراب كردن آن دسـت بـه يكـديگر داده بودنـد، سـبزه هـاي ديمـي كـه از پـاي                             

شكسته روئيده بود، از اطراف خرده خـرده آنـرا مـي خـورد و فشـار ميـداد، طاقهـا                     ديوارهاي نمناك و جرزهاي     
 سـنگيني روي ايـن ملـك و كشـت زارهـاي دور آن               خاموشـي . شكست برداشته بود و سـتونها فـرو ريختـه بـود           

جلوي قصر يـك رودخانـة      .  چون پس از تسلط پسران سام همة زمينها خراب و باير مانده بود             .فرمانروائي داشت 
 .كوچك مانند نوار سمين زمزمه كنان از ميان چمن زمرد گون ماروار ميگذشت و آهسته ناپديد ميگرديد

امـا كسـي نيمدانسـت      . ته دژ ميناميدنـد و آنـرا بدشـگون ميدانسـتند          اين كوشك ويران را مردم ده گجسـ       
بوسيلة چه افسوني بجاي آن همه شكوه پيشين يك مرد الغر پير، داراي چشمهاي درخشان، در باروي چـپ ايـن                     

ــ وقتيكـه دهكـدة      . اين مرد را خشتون مي ناميدند و از برج خارج نميشد مگر غروب آفتاب             . قصر منزل گزيده بود   
از باوري چپ قصر بيرون     .  قصر غرق در تاريكي ميشد، آنوقت خشتون خودش را در لبادة سياهي ميپيچيد             پائين

 .مي آمد و روي تپه اي كه مشرف به قصر بود آهسته گردش ميكرد و يا چوب خشك جمع مينمود
 از نگاهش پرهيز مي آيا او ديوانه يا عاقل، توانگر و يا تنگدست بود؟ اين را كسي نميدانست، تنها اهالي ده

كردند، و چيزيكه بر هراس مردم ده افزده بود وجود يك دختر بچه بود كه هر روز عصر ميآمد و جلـو قصـر در                         
 .رودخانه آب تني ميكرد

                                            
روشنك .  ميزدند يكروز تنگ عصر كه هوا ماليم و طبيعت آرام بود، و يك دسته كبوتر روي آسمان چرخ                 

ناگاه ديد آدمي شبيه رهبانان كه ريش بلند خاكستري و       . بعادت معمول در رودخانه جلو قصر خودش را ميشست        
بيني برگشته داشت و خودش را در لبادة سياهي پيچيده بـود بـاو نزديـك شـد، دختـر هراسـان پيـراهن خـود را                           

 :د و با لبخند گفتبرداشت و روي سينه اش را پوشانيد، آن مرد آهسته جلو آم
 »دختر جان، اينجا چه ميكني؟«  
 : روشنك كه مشغول پوشيدن لباسش بود گفت 
 ».خودم را ميشويم« 
 ».من بجاي پدرت هستم! دختر جان، بيهوده مترس« 
پدر من خيلي وقت است كه رفته، من خيلي كوچك بودم كه رفت، درست يادم نيست ولي ريـش سـياهي                  « 

 ». روي زانويش مينشاندداشت، مرا ميبوسيد و



 »!افسوس، من هم دختركي داشتم« 
 »شما همان جادوگر گجسته دژ هستيد؟« 
 ».اين اسمي است كه مردم رويم گذاشته اند«           

مردم پشت سر من و مادرم بد گوئي ميكنند، چون مي بينند كه تنها آب تني ميكنم، مي گويند كـه دختـر                       « 
 »...نبايد 

از جانوران كمترند، آنچه كه آنها را اداره ميكند، اول شكم و بعـد              ... را مي گوئي بيچاره ها      اين مردم ده    « 
 » .شهوت است با يكمشت غضب و يكمشت بايد و نبايد كه كور كورانه بگوش آنها خوانده اند

 وقتيكـه شـنا ميكـنم، مثـل اينسـت كـه همـة        . ولي من نميتوانم از آب چشم بپوشم، من براي آب ميميـرم           « 
پرندگان، همة طبيعت با من گفتگو مي كنند؛ دلم ميخواست همة روزهايم را جلو دريا باشم، زمزمة آب با من حرف    

 ».ميزند مرا ميخواند و بسوي خودش ميكشاند، شايد من بايستي ماهي شده باشم
 آنهـا   ما مختصر همة جانورانيم، همة احساسات آنها در ما هست و بعضـي از             . آدميزاد جهان كين است   « 

 ».بايد آنرا كشت. در ما غلبه دارد
چون از دريا  و از آب كه دور ميشـوم مثـل اينسـت كـه     . بايد خودم را بكشمبراي اينكه ماهي را بكشم،      « 

 ».يك تكه از هستي من آنجا درخيز آب دريا موج ميزند و اندوه بي پايان مرا ميگيرد
 ». نشيني براي پيران است، وقتيكه از كار و جنبش مي افتندگوشه! ولي تو آنقدر جوان و بچه هستي           « 
 »دلم ميخواست يك ماهي ميشدم و شنا مي كردم، هميشه شنا مي كردم« 
 ». شدقپدر بزرگ من هم همين واسوس را داشت و آخرش غر« 
 »... آنهم در آب : آدم بميرد! چه مرگ قشنگي« 
هائي تباين معني كه روح و يا خاصي. روح مي گويند حقيقت دارد چون آنچه كه بقاي     ... ً نمرده  نه، او كامال  « 

ولـي روح شخصـي هـر       . و پدر بزرگ من بچه داشت، پس بكلي نمرده است         . از آن در بچة اشخاص حلول مي كند       
اين دريچه ايست كـه عـادت و        . كسي با تنش ميميرد، چون محتاج به خوراك است و بعد از تن نميتواند زنده بماند               

 ».وسواس و ناخوشي هاي پدر و مادر را به بچه انتقال ميدهداخالق و 
 »پس پدر شما هم طال درست مي كرد؟« 
 »نه، او جستجو مي كرد، همة مردم معمولي آنرا  جستجو مي كنند، ولي به چه درد ميخورد؟« 
 »پس شما طال درست كرده ايد؟« 
 هفت سال است كه شبها روي زمين نمناك    بر فرض هم كه طال را پيدا كردم، به چه دردم خواهد خورد؟            « 

شينيان را جستجو مي كنم، رمزها را ميخوانم و در چنگال آهنين افسوسها            يبيخوابي مي كشم، توي كتابها اسرار پ      
آنچه كه اكسـير اعظـم مـي گوينـد، در تـو اسـت، در        . بهايم سفيد است  شعمرم آفتاب لب بام است و       . خرد شده ام  

 ».دست جادوگرلبخند افسونگرتست نه در 
 » .تاكنون كسي با من اينجور حرف نزده، همة مردم بمن خل و ديوانه مي گويند« 
 ».طبيعت هستي و با زبان گنگ آن آشنائيه چون زبان ترا نميفهمند، چون تو نزديكتر ب« 
بنظـرم گـاهي حرفهـاي شـما را درسـت           . راست است كه من بچه ام، ولي زنـدگيم آنقـدر غمنـاك اسـت              « 
اما مادرم تنهاسـت و  . آنها لغزنده هستند، ولي ميخواستم خيلي پيش شما بمانم و بحرفهايتان گوش بدهم  ،نميفهمم

 ».آنقدر تنها هستم. من هم تنها هستم. همة مردم ده از او بدشان مي آيد



ولـي بعضـيها بـديوار    . ما همه مان تنهائيم، نبايد گول خورد، زندگي يك زندان است، زنـدانهاي گونـاگون               
شانرا سرگرم مي كنند بعضيها ميخواهند فرار بكنند، دستشان را بيهوده زخـم  دندان صورت ميكشند و با آن خو  ز

مي كنند، و بعضيها هم ماتم مي گيرند ولي اصل كار اينست كه بايد خودمان را گول بزنيم، هميشه بايد خودمـانرا                      
بنظرم امروز زبان در اختيارم نيست، ... ميشود گول بزنيم، ولي وقتي ميآيد كه آدم از گول زدن خودش هم خسته 

 » .چون سالهاست كه بجز با خودم با كسي ديگر حرف نزده ام و حاال حرارت تازه اي در خودم حس ميكنم
 :روشنك با تعجب گفت

 »!آه، مادر جانم آمد« 
. ون دوخته بوددر اينوقت زن بلند باالئي كه چادر سفيد بسرداشت، آهسته نزديك شد، نگاهش را به خشت 

دختـر كـه    . همينكه جلو آمد چند دقيقه در چشمهاي يكديگر نگاه كردند، ولي زن روي سبزه ها بحالـت غـش افتـاد                    
 .آمخته باين بحران بود هراسان دويد، سر مادر را روي زانويش گذاشت و نوازش ميكرد

 . شد و نشستزن بحال آمد، بلند . خشتون نزديك رفت و با انگشت پيشاني او را لمس كرد 
 .خشتون دور ميشد، در صورتيكه نگاه پر از تحسين دختر دنبال او بود 

********** 
ميگفتند كه اين مرد اسمش خشتون نيسـت        . و مرد حكايتهاي شگفت آوري سر زبان مردم ده بود         راجع به اين زن     

 در خرابـة گجسـته دژ جـاي       و مالشمعون يهودي است، هفت سال پيش با يكنفر درويش وارد ديلبر شـدند و بعـد                
حالت و وضع خشـتون ايـن       . گزيدند، رفيق مالشمعون پس از چندي نابود شد و كسي نميدانست چه بسرش آمده             

مسئله را تآييد ميكرد، بعضي ميگفتند كه او رياضت كش است، روزي يـك بـادام ميخـورد و بـا ارواح و جـن هـا                            
كبريت احمر آورده و مشـغول سـاختن كيمياسـت، رفـيقش را             برخي معتقد بودند كه از كوه دماوند        . آميزش دارد 

دسته اي مي گفتند كه در آن بارو گـنج پيـدا كـرده و دو تـا          . كشته و از روي كتاب جفر و طلسمات او كار مي كند           
چشمهاي او نگاه بكند افسون خواهد دختر كه در ده گم شده بودند كار او ميدانستند و معتقد بودند كه هر كس در  

يكنفر قسم ميخورد كه بچشم خودش ديده       . روز را نماز مي خواند و طاعت ميكند       ده ديگر مي گفتند كه تمام       ع. شد
و هر وقت نزديك غروب سرو كلة خشتون از پشت تپه نمايـان             . كه مالشمعون كلة مرده از قبرستان دزديده است       

 كه چه زمستان و چه تابسـتان از دود كـش   ولي چيزيكه نميشد انكار كرد اين بود. ميشد مردم ده بسم اهللا ميگفتند    
 .با روي چپ قصر پيوسته دود آبي رنگي بيرون ميآيد

چهار ماه بود كه روشنك و مادرش خورشيد، در اين ده آمده بودند و در خانة خودشان نزديك گجسـته              
 پـدر خورشـيد     چـون يـازده سـال پـيش       . اين خانه سالها بود كه خالي و مردود مانـده بـود           . دژ منزل كرده بودند   

جن ها سنگسـاران كـرده   زيرا مي گفتند كه اين خانه را    . ترك بكند بواسطة شهرت بدي مجبور شد كه خانه اش را          
اند، در صورتيكه همساية آنها اينكار را كرده بود تا خانه را بقيمت ارزان بخرد و باالخره معامله شان نشـد، ولـي                       

 .سبت مجاورت با اين خانه به قصر ماكان گجسته دژ لقب داده بودنداين خانه بد نام ماند، و شايد مردم ده بمنا
چوي باو تهمت زده بودنـد كـه جهـود    . طرز مرموزي گم شده بوده هشت سال بود كه شوهر خورشيد ب     

بعد هم از او كاغذ باين مضمون رسيد كه ترا ترك كردم ولي اميدوارم روزي كه بر ميگردم خودم را بهمـه                      . است
 .بشناسانم

خورشيد بعد از آنكه چهار سال در خانة پدرش بود ناخوش سخت شد، ساعتهاي دراز در غش بـود و بعـد ازيـن                        
امسال كـه پـدرش مـرد       . ناخوشي هر شب در خواب بلند ميشد و راه ميافتاد و بعد بر ميگشت و دوباره ميخوابيد                

. ه داشت آمده بود در اينجا زندگي مي كـرد         او هم با ماهيانة كمي ك     . اين خانة پرت را در اين ده سهم ارث او دادند          



ولي از يكطرف شهرت بد اين خانه و از طرف ديگر حالت مرموز خورشيد كه شبها در خواب گردش ميكـرد همـة                       
 .اهل ده را بد گمان كرده بود بطوري كه اين مادر و دختر را همدست خشتون ميدانستند

********** 
نك در همان شب وقتيكه همة جنبنـدگان خـاموش شـدند و دهكـدة پـائين                 پس از مالقات خشتون با مادر روش           

عادت هر شب از توي رختخواب بلند شد، با چشمهاي بسته آهسته سر ه قصر در خواب غوطه ور شد، خورشيد ب    
رده از  مبالين دخترش رفت، بدقت نفس كشيدن او را گوش داد، سپس چادر سفيدي بسرش پيچيد و با گامهاي شـ                   

يد راه باريك و خطرناكي كـه بـه گجسـته        درون آمد ولي خط سير او امشب عوض شد، پس از كمي تر            خانه اش بي  
 دژ ميرفت در پيش گرفت،

جلو باروي چپ قصر كمي تأمل كرد ولي بعد در چوبي را پس زد و داخل داالن تاريكي شده آنرا پيمود،                      
فت و در سردابه اي وارد شد كه هـواي آنجـا            در ديگري را طرف دست راست باز كرد و از پنج پلة نمناك پائين ر              

پيسوز كوچكي ميان آن ميسـوخت، خورشـيد كنـار اطـاق ايسـتاده، دسـتهايش را روي هـم                    . سنگين و نمناك بود   
گذاشت و سرش را پائين انداخت، ولي صورت استخواني و پاي چشمهاي كبود او جلوي روشنائي كوره ترسناك                  

 .مي نمود
بـا  . يش بلند و لبهاي نازك و پيشاني چين خورده، جلـو كـوره نشسـته بـود                خشتون كوچك و الغر، با ر      

و چشمهايش به بوته اي كه روي آتش بـود خيـره شـده بـود،     . وجود حرارت آن لبادة چركي بخودش پيچيده بود 
با وضـع اسـرار آميـز ايـن مـرد، اطـاق غـار ماننـد او،                  . دست راست را با انگشتان بلند روي زانويش گذاشته بود         

همة آنها بـا    شيشه و قرع و انبيق، بوي دوايي كه در هوا پراكنده بود،             شير زنگ زده اي كه بديوار آويزان بود،         شم
فقر او جور مي آمد، بطوريكه انسان از روي ناميدي از خودش ميپرسيد آيا چه فكري در پشت پيشاني ايـن مـرد                       

 مي كند؟ كه گردن الغر و كلة بزرگ و استخوان بندي برجسته دارد پرواز 
. چند دقيقه در خاموشي گذشت بدون اينكه خشتون رويش را برگرداند و به ميهمان تازه وارد نگاه بكنـد                   

 :ن آمرانه گفتحل سپس بلند شد، آهسته جلو زن رفت و با
اما فردا شب از چنگ مـن جـان بـدر نميبـري،     ! امشب دست خالي آمدي، او را نياوردي     ... هان ميدانستم   « 

بغلش ميزني، مبادا بيدار بشود، بدقت او را در پتو ميپيچي مي آوري اينجا             . نطور كه دخترت خوابيده   فردا شب همي  
اگر در راه تكان خورد، مي ايستي تا دوباره بخوابـد، آنوقـت او را               ... گفتم كه نبايد بيدار بشود، خوب ميشنوي؟      ... 

 »خوب ميشنوي، هان ؟... ميآوري توي همين اطاق ميدهي بدست من 
سر خورشيد پائين تر افتاده بود، بد جوري نفـس مـي كشـيد و چكـه هـاي عـرق از روي شـقيقه هـايش             

 :خشتون كمي تأمل كرد و دوباره گفت. سرازير شده بود
 »حاال فهميدي؟. آيا خوب ميشنوي چه ميگويم؟ فردا شب او را ميآوري« 
 :زن با صداي خراشيده گفت 
 »... آري « 
-او را مـي     ... اما فردا شب يادت نميرود، دخترت را ميآوري         .  آمدي برمي گردي   برو، از همان راهي كه    « 

 » .آوري اينجا بدست من مي سپاري
 .بيرون رفتدر خورشيد كمي تأمل كرد بعد با گامهاي شمرده از  



روي لبهاي نـازكش لبخنـد تمسـخر آميـزي          . در اينساعت چشمهاي خشتون با پرتو ناخوشي ميدرخشيد        
، د نگـاه كـرد، برگشـت بميـان سـردابه          ديك كوره رفت و مايع سبز مايل بزنگاري را كه در بوته بـو             نقش بست، نز  

 :دستهاي استخوانيش را تكان  ميداد و ديوانه وار ميگفت
..! سه قطره خون دختر باكره، فردا شب      . دمفردا شب سه قطره خون به اكسير من، به نطفة طال روح ميد            « 

آخـري آنهـا بدسـت خـودم كشـته شـد و همـة اسـرار                 . د و به مقصـود نرسـيدند      استادانم همه خون جگر خوردن    
هفت سال است كه ماننـد      ... من نتيجة دسترنج آنها را خواهم برد      ... آشور براي من ماند   و  جادوگران مصر و كلده     

ا امـ ... مردگان بسر ميبرم، از همة خوشيها چشم پوشيدم، زن و بچه ام را تـرك كـردم، زيـر زمـين مـدفون شـدم                    
همـة ايـن   ... نه، پس فردا از زير زمين بيرون مي آيم و همة اين خوشيهاي روي زمين از آن من خواهد بـود           ... فردا

... آرزو مي كنند كه به آنها فحش بدهم، دامـن قبـايم را مـي بوسـند                . خاك پايم ميافتند  ه  مردمي كه از من بيزارند ب     
همه مـرا عقـل كـل مـي پندارنـد، اسـمم يـر               .  هم پست تر ميشود    طال پيشم از خاكستر   )... قهقهة خنده ... (پول... پول

پول، كيف، زن، زمين و آسمان و خداها همه زير نگينم خواهند آمد، فردا شـب همـة اينهـا بـا يـه چكـه                          . زبانهاست
آري، چرا بدست من كشته نشود؟ چرا قرباني اكسير اعظم نشـود؟            ... خون، سه قطره از آخرين خون تن آن دختر        

ولـي  ...  شهوت راني اين مردم معمولي بشود كه به موشـكافي روح او پـي نميبرنـد                يتر است از اينكه قربان    البته به 
چـه فلـز نجيبـي اسـت، چـه رنـگ            .. طال  ) قهقهة خنده ... (جسم او كه روح ندارد در اختيار من ميماند، مال من است           

فسانه هاي بشر دست بسينه دور آن        چه طلسمي است كه دنيا و آخرت و همة ا          ،دلكش و چه صداي مطبوعي دارد     
 »...!طال... طال!... ميگردند

مـايع سـبز مايـل      ه  صداي او در سياه چال پيچيد، ناگهان جلو كوره ايسـتاده خفـه شـد و چشـمش را بـ                     
 .بزنگاري دوخت و دوباره همان حالت بدبخت فلكزده را بخود گرفت و كنار كوره خزيد

********** 
ن صرف درست كردن يك تخت چوبي دراز شد كه جلو كوره آتـش پايـه هـاي                  روز بعد همة وقت خشتو     

قرع و انبيق با : باولين نگاه تغييرات زياد در وضع غار ديده ميشد       . آنرا بزمين كوبيد و پارچة سفيد روي آن كشيد        
ود كه رويش خطوط هندسي كشيده شده ب      جلو پيسوز ورق كتاب خطي باز بود        . شيشه هاي گوناگون دور او بود     

و عالمتهائي بخط قرمز رويش بود شمشير زنگ زده اي كنج اطاق در دسترس خودش گذاشته بـود و روي مـايع                      
سبز مايل بزنكاري ته بوته بخار سفيدي موج ميزد كه طرف توجه خشتون بود و هر دقيقه با بي تابي بر ميگشـت            

 .و بدر نگاه ميكرد
 سفيد پيچيـده اي را بغـل گرفتـه بـود وارد شـد،               اعت شب پيش در باز شده و خورشيد كه چيز         سبهمان   

 :خشتون همينكه او را ديد، بلند شد جلو رفت و بالحن آمرانه اي گفت
بده من حاال آزادي، اما مبـادا بكسـي بـروز بـدهي؟ تـا دو روز ديگـر تـو                     . ميدانستم كه او را مي آوري     « 

 ».نميتواني حرف بزني، حاال بده بمن
 زن گرفت، برد روي تخت چـوبي جلـو كـوره گذاشـت، سـر خورشـيد روي                    آن سفيد پيچيده را از دست      

 .سينه اش خم شده بود، عرق ميريخت، بعد با گامهاي شمرده از در بيرون رفت
صـورت روشـنك بـا موهـاي     . با شـتاب سـفيد را پـس زد       . ولي مثل اينكه دقيقه هاي خشتون قيمتي بود        

خشتون سرش را   . ه چشمهايش بسته بود و آهسته نفس مي كشيد        ژوليده و مژه هاي بلند از زير آن بيرون آمد ك          
بعد خشتون شمشـير را از گوشـة اطـاق برداشـت،            . بچه عرق ميريخت  . نزديك او برد، نفس مرتب او را گوش داد        

چيزي زير لب خواند و با نوك شمشير روي زمين، دور تخت را خط كشيد و خودش بـاالي سـر دختـر در خـيط                          



بعد ازآنكه تمام شد دستها و پاهـاي        . كتابي جلو روشنائي پيسوز شروع كرد بخواندن عزايم       از روي ورق    . ايستاد
خـون از   . روشنك را محكم به نيمكت بست، شمشير را برداشت و بيك ضربت سر آنرا در گلوي روشنك فرو برد                  

دوبـاره  .  كـرد  او با آستين لباده اش صورت خود را پـاك         . و بسر و روي خشتون پاشيده شد      . گلويش فوران كرد  
جلو روشنائي كوره با صورت خونالود، چشمهائي كه بي اندازه باز شده . بزبان مرموزي شروع كرد بدعا خواندن

دريـن بـين روشـنك تكـان سـختي          . به شكل مرموزي در آمده بـود      بود و ريش زير چانه اش كه تكان مي خورد،           
ن گشادي را برداشـت كـه ماننـد قيـف تـه آن      خشتون از كنار تخت شيشة ده. و سرش از تخت آويزان شدخورد  

ر سـ خشـتون   . دختر دوباره تكان سخت تري خورد و گـردنش كـج شـد            . باريك مي شد و زير گلوي او نگهداشت       
خونالود او را گرفت برگردانيد، ولي در اين وقت چكه هاي خون به ندرت از گلويش ميچكيد و خشتون بـدقت هـر                       

شيشة ديگري برداشت، گلوي دختر را فشار داد، بعد پيسـوزرا  . دد مي گرفتچه تمامتر آنها را در شيشه هاي متع     
ولـي جلـو روشـنائي لـرزان        . بلند كرد و نزديك برد و سه قطره از آخرين چكه هاي خون تن او در شيشـه چكيـد                   

 .را شناخت پيسوز لكة ماه گرفتة روي پيشاني روشنك را ديد و دخترش
يسوز را پرت كرد كه بزمين افتاد و خاموش شـد و شيشـه اي را   همينكه دختر خود را شناخت هراسان پ   

 :كه در دست داشت بلند كرد و فرياد كشيد
 ».خون روشنك... خون دخترم... سه قطره خون... كيميا... كيميا« 
بوتـه از  : بعد شيشه را چنان فشار داد كه در دستش شكست و خرده هاي آنرا بطرف بوتـه پرتـاب كـرد                 

 :شت، مايع زنگاري آن روي زمين پخش شد و آتش شعله زدروي سه پايه برگ
********** 

 .تا صبح مردم ده هلهله كنان تماشاي دود و آتش را ميكردند كه از گجسته دژ زبانه مي كشيد         
  پايان                                                                                                   
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اغلب  من   . من  معرفي  شده  بود، در كافه  سر ميز ما ميآمد               ه  چند شب  بود  مرتباً  مهندس  اتريشي كه  اخيراً  ب              
د  اجازه  ميخواست ، كنار ميز ما مي نشست  و گاهي  هم معنـي                 با يكي  دو  نفر  از رفقا  نشسته  بوديم ، او ميآم               

از آنجائيكه  چنـدين  زبـان        . معني  زبان  فارسي  را ياد بگيرد        چون  ميخواست      . لغات  فارسي  را از ما ميپرسيد         
ذا  يـاد  مادري  خودش  بهتر  بلد اسـت ، لـ      از زبان   خارجه  ميدانست ، مخصوصاً  زبان  تركي  را كه ادعا  ميكرد                

 .گرفتن  فارسي  برايش  چندان  دشوار  نبود 
ظاهراً  مردي  بود  چهار شانه با قيافه  جدي ، سر بزرگ و چشمهاي  آبي تيره ، مثل  اينكـه  رنـگ  رود  دانـوب                                   

صورت  پر خون سرخ  داشت  و موهاي  خاكستري  دور پيشاني  بلند و بر                   . در چشم هايش  منعكس  شده  بود          
امـا   .  روئيده  بود و از طرز حركات  سنگين  و هيكـل  ورزشـكاري  قـوت  و سـالمتي  تـراوش  ميكـرد                               آمده  او  

تقريبـاً  در حـدود       . ساختمان  او با حالت اندوه  و گرفتگي  كه در چشمهايش  ديده  ميشد  متناقض  بنظر ميآمـد                        
هميشـه  جـدي و آرام  بـود    . د  مي كـرد  ولي  رويهم  رفته  جوانتر  نمو   .  ميگذشت   ش  چهل سال يا بيشتر  از سن      

مثل اينكه  زندگي  آرام  و بي دغدغه اي  را طي  كرده و جاي زخمي  گوشه  چشم  راست او ديده  مي شـد   كـه                                    
من  گمان  مي  كردم   بواسطه   شغل  مهندسي  و  راه  سازي  در اثر  انفجار  سنگ   يـا  كـوه   گوشـه   چشـم                

 . است  او   زخم  بر داشته 
قول  خودش  يك  حالت  يا شخصيت  دوگانـه  در او                ه  او عالقه  مخصوصي  نسبت  به  ادبيات  ظاهر  ميكرد و ب               

وجود داشت ، كه روزها  مبدل  به مهندسي  ميشد  و سر وكارش  با  فرمولهاي  رياضـي  بـود  و شـبها  شـاعر              
 .ميشد و يا بوسيله  بازي  شطرنج  وقت خود را ميگذرانيد 

ت ، از سـ يك  شب من  تنها  سر ميز نشسته بودم ، ديدم  مهندس  اتريشي  آمد اجازه  خواست  و سر ميز من نش  
موسيقي  گـوش  كـرديم  بـي آنكـه            ه  سراغمان  نيامد ، مدتي  ب      ه  قضا در اين  شب  تنها  ماندم  و از رفقا كسي  ب               

در .  يك آواز  روسي  معروف  را شروع  كـرد    »ازين   استنكا  ر   «ناگهان  اركستر    . حرفي بين  ما رد و بدل  بشود          
ايـن  نكتـه  بـر    ه مثل  اينكه  او  هم ب. او  ديدماينوقت  من يك  حالت  درد آميخته  با كيف  در چشمها  و صورت   

ني   ميدانيد ، من يك  يادگـار  فرامـوش  نشـد   «: حالت  بي اعتنا  گفت ه ب. درد  دل  پيدا  كرد ه  خورد و يا احتياج  ب     
يـك  زن  و يـك  حالـت  مخصـوص  افسوسـهاي  جـواني  مـن             ه  يادگاري  كه  مربـوط  بـ        . اين  موزيك  دارم       با

 »! ميشود 
 ».  ولي  اين  ساز  روسي  است «
 ». سر برده ام ه دوره  زندگي  اسارت  در روسيه  ب  بله  ميدانم ، من يك«
 ».ه ايد   اسير  شد1914 شايد  در موقع  جنگ  بين المللي  «
ميدانيـد   .  بله  از همان ابتداي  جنگ ، من در فرونت  صربستان  بودم ، بعد در جنـگ  بـا  روسـها  اسـير شـدم                                 «

 ». زندگي  اسارت  چندان  گوارا نيست 



آيا شـما  كتـاب  يـاد بـود خانـه مردگـان  تـأليف  دوستويوفسـكي  را         !  است ، آنهم  اسارت  در سيبري    حاضو«
  »خوانده ايد ؟ 

اي  آزادي   عنوان  اسير جنگي  بـوديم  و تـا انـدازه        ه  چونكه  ما ب   .  بله خوانده ام ، ولي  كامال به آن ترتيب  نبود              «
ولـي  ميـان  مـا پروفسـورها ، نقاشـها ، شـيمي دانهـا ،                   . داشتيم ، در صورتيكه  او با موژيكها  در زنـدان  بـوده                

پـاي  چشـم  مـرا كـه در جنـگ              . انها ، شعرا و نويسندگان  بودند        سنگتراشها ، پيرايشگرها، جراح ها ، موسيقي  د        
 ». گلوله  خورده  بود  در همانجا  عمل  كردند 

 ». شما خيلي  سخت  نميگذشته ه  در اينصورت  ب«
راستش  را ميخواهيد ، در اوايل        . ه ما را ميكردند   ظ  است ، در ابتدا  مالح       ح مقصودتان  از سختي  چيست ؟ واض        «

اگـر چـه  تمـام  روز را محبـوس  بـوديم  ، ولـي در اردوي         .   اندازه اي از وضع  خودمـان  راضـي  بـوديم                ما تا 
ه عـالوه  بـ  ه بـ . آلونكهائي  براي  خودمان  ساخته  بوديم       . تآتر  درست  كرده  بوديم        . خودمان  آزادي  داشتيم      

ه بـ .  آنوقت  در سيبري  فراواني  و ارزاني  بـود               روبل در ماه  پول  جيبي  ميدادند  و در            25هر افسري  از  قرار       
وبعـد  هـم  ميدادنـد  مـا اجـازه              . لب  پـول  جيبـي  مـا را نميپرداختنـد              غاندازه  كافي  خوراك  داشتيم ، اگر چه  ا           

من خسته و كسل  شده بـودم  و          . تصور  بكنيد  ما مجبور  بوديم  سالها  حبس  باشيم               . نداشتيم  خارج  بشويم        
ما ه م ، چندي  كه گذشت ، يعني  شش  ماه  بعد  وقتي  كه اسراي  ترك  بدخواندن  كتاب  ميگذرانه  روز را بتمام 

ملحق  شدند ، من براي آموختن  زبان  تركي  با آنها  طرح  دوستي  ريختم ، در اين  اوان  بـا يـك  جـوان  عـرب                               
روع  به  تحصيل  كردم  ودر مـدت  كمـي  زبـان                  ش. آشنا  شدم  كه اسمش  عارف بن عارف  اهل  اورشليم  بود                 

چـون  بـين  مـا  محصـليني  بودنـد كـه        . زبـان  تركـي  كنفـرانس   ميـدادم     ه  طوريكه  بـ   ه  ب. تركي  را  ياد گرفتم       
در اينصـورت  درسـها  و   . ما  اجازه  دادنـد  كـه  درس  بـدهيم    ه  تحصيالت  خودشان  را  تمام  نكرده  بودند ، ب            

نمايش  تآتر  ميداديم  و زنهاي  روسي  از خارج  بهترين  تزئين  و لباس  و لوازم  ديگـر را                      . ير شد   كنفرانسها  دا  
تماشـاي  نمايشـهاي  مـا         ه  اغلب  يك  چيز عالي  از آب  در ميآمـد ، بطوريكـه  از خـارج  بـ                      . برايمان ميفرستادند   

 .ميآمدند
 »؟  پس  براي خودتان  يك جور زندگي  مخصوصي  داشته ايد «
شما فراموش  ميكنيد  كه  ما در يـك  اردو  حـبس                 . من فقط  قسمت  خويش  را شرح  دادم            !  شما گمان  ميكنيد      «

اطـراف   . مسافت  دو كيلومتر با شهر كراسنويارسـك  فاصـله  داشـت               ه  بوديم  كه روي  تپه  واقع  شده  بود و ب             
فاصـله   ه  زمين  كوبيده  شده  بود و فاصله  ب          ه    متر ب   طول شش ه  اردو  سيم  خاردار  كشيده  بودند و تيرهائي  ب            

ولي من از آلونك  خودم  بيرون  نميآمـدم و همـه               . دست  كشيك  ميدادند      ه  باروهائي  بود  كه  پاسبانان  تفنگ  ب          
 مـن  دلـداري   ه تنها  چيزي  كه بـ     . وقتم  صرف  خواندن  كتاب  ميشد و يا كنفرانسهاي  خودم  را تهيه  مي كردم                     

ر پيـ ميداد اين  بود كه  ميديدم  اين  همه  اشخاص  تحصيل  كرده  صنعتگر  ديگر، همه  جـوان و خوشـبخت  يـا                                
 ».وبدبخت با  سرنوشت  من شريك  بودند 

گاز خفه كننـده  و مـرگ  دائمـي  كـه جلـو                 ه از خطر جنگ ، ترانشه، صداي شليك،       ك اما  شما  فراموش  ميكنيد           «
 »وديد ؟ چشمتان  بود  محفوظ  ب

 لباسـها  بـه      – گفتم  شما از وضع  ما  خبر نداريد ، فقط  روزي  دو ساعت  ما حق  تفـريح  و گـردش  داشـتيم                                «
  درجه  زير صفر بـود   50 يا 40زمستان  هوا  . چرك  شده  بود، لباس  زير  نداشتيم   تنمان  چين  خورده بود و   

عــالوه  حريــق ، ه بــ. ت  چهارپــا  در آغــل  حــبس  بــوديم   درجــه  حــرارت  مــا مثــل  حيوانــا30و تابســتان  در 
گـاهي  از ميـان  مـا    . ناخوشيهاي  مسري  و وقايع  وحشت انگيزي  كه  رخ  ميداد ، همه  اينها  بد تر از جنگ  بود  



  دوش  وارد  شـد و چنـان  ه يكي  ديوانه  ميشد ، يك  شب من  با  رفقا  ورق  بازي  ميكردم ، يكي  از رفقا  تبر  بـ                      
همـه مـان  را       ضربت  شديدي  روي  ميز زد كه  همه مان  از جا جستيم  و اگر تبر را از دستش  نگرفته  بودنـد                             

اداي  سـگ  را در ميـآورد ، دايـم  پـارس  ميكـرد و                   .  از اهالي  مجار ديوانه شده  بود        يكنفر  . تكه پاره  كرده  بود     
 وجود  رفيق  عربم  عارف  بود ، او مي داد   بمن  تسليت اسباب  سر گرمي  ما  شده  بود ، بزرگترين  چيزي  كه          

گذشته  از اين من  ياد گارهاي  . همه  چيز بي عالقه  بود ، حضورش  توليد  شادي  ميكرد ه هميشه  زنده  دل  و ب
 اسـت     چاپ  كـردم  خيلـي  مفصـل            » كاتيا   «: ايام  اسارت  خودم  را  با عارف  در يك  روزنامه  وين  با عنوان                       

 . نميتوانم  شرح  بدهم 
 » به چه  مناسبت  كاتيا ؟ «
او بـراي  مـن اولـين  زن  و    .   درست  است  ، ميخواهم  راجع  باو  صحبت  بكنم ، از موضـوع  پـرت   شـدم         - «

 طرف  مـن  بيايـد      ه  مي دانيد  هميشه  زن  بايد ب        . آخرين  زن  بود و يك  تأثير  فراموش  نشدني  در من  گذاشت                   
چون  اگر  من  جلو   زن    بروم    اينطور    حس    ميكنم    كـه  آن   زن   .  طرف  زن  نمي روم ه و هرگز  من  ب  

براي  خاطر  من  خودش  را  تسليم   نكرده ، ولي  براي   پول  يا  زبان  بازي  و يا  يك  علت   ديگري  كه  خارج      
اما  در صورتيكه   اولين  بـار  زن             . اختگي  و مصنوعي   را   ميكنم             احساس  يك  چيز  س      . از  من   بوده  است           

ايـن  تنهـا      . حكايتي  را كه  ميروم  نقل   بكنم  يكي  از اين  پيش آمدهاست                    . طرف   من  بيايد ، او را  ميپرستم            ه  ب
ل  از  آن  ميگـذرد ، امـا              سـا   20 و يا      18گرچه    . ياد  بود  عاشقانه اي   است  كه هرگز  فراموش  نخواهم  كرد                   

همانوقتيكه  ما  نزديك  كراسنويارسك   اسير  بوديم ، بعد  از  آشنائي  مـن            .  هميشه  جلو  چشمم  مجسم  است          
هم  مربوط   ميكرد ، هـر دومـان  در   ه اً  برادرانه  و جدائي  ناپذير  ما  را ب           تبا  جوانان  عرب  كه  يك  جور  حقيق            

شتيم   و تمام  وقتمان  صرف  تحصيل  زبان  و يـا  بـازي  ورق  ميشـد  مـن  بـاو  آلمـاني                       يك  آلونك  منزل  دا      
شب  چراغ  نداشتيم  ، تـوي  دوات     يادم  است  ما  يك. من  زبان  عربي  ياد  ميداد ه  ميآموختم  و او در عوض  ب       

. وشنائي   اين  چراغ   كار  ميكـرديم           روغن  ريختيم  و با تريشنه  پيراهن  خودمان  فتيله  درست  كرديم  و در ر                    
  در همين  موقع  من  زبان  تركي  را تكميل  ميكردم  و از راه  چين ، از سوئد  و نـروژ  و دانمـارك  كتـاب  وارد                                     

. عارف  جوان  خوشگلي  بود  كه  موهاي  سياه  تابدار  داشت  و هميشه  شاد و خندان  و الابالي   بود    . ميكرديم  
رفيق  عـربم  را از  مـن           . براي  اينكه  از تركها  جدا  بشوند           .   اسراي  عرب  را احظار  كردند           1917بهر حال  در     

رستادند  در شهر  كراسنويارسك  تا  اينكه  وسايل  حـركتش  را فـراهم    او  را  ف  او  پول  دادند و     ه  ب. جدا  كردند    
ببين  رفيق  تو از ما جدا شد براي  اينكـه  بـر ضـد  مـا  جنـگ                     «: تركها  مرا  سرزنش  ميكردند  و ميگفتند           . بكنند  
   طـرف    ولي  عارف  از  آنجائيكه  خوشگل  بود و صـورت  شـرقي  داشـت  در شـهر  كرانسـو يارسـك            »! بكند  

يـك  روز مـن  بـا آن وضـع      . سراغ  ما ميآمد ه گاهي  هم  ب. توجه  دخترها  گرديد و مشغول  عيش و نوش  شد         
مـن   . مرتبه  در باز شد  و ديدم  يك  دختر  جوان  خوشگل  وارد  اطاقم  شد                      كثيف  مشغول  خواندن  بودم ، يك        

  دختر  نگاه  مي كردم  و  او  بنظـرم  يـك  فرشـته  يـا                         سر  تا پاي   ه  سرجاي  خود  خشك  شده  بودم  و مات  ب             
، ريشـي  كـه  مثـل          ا آن  وضع  كثيف ، زندگي  مرگبـار          سه  چهار  سال  ميگذشت  كه ب         . يك  موجود  خيالي  آمد        

تـنم  چسـبيده  بـود  ، در ميـان  كتـاب  و كاغـذ        ه ريش  راسپوتين تا  روي  سينه ام  خزيده  بود  و لباسي  كه  ب 
آن  دختر زبان آلماني  هم  . و تميز  در  مزبله  من باور  نكردني  بود    وجود  يك  دختر تر     . ره ها  بسر ميبردم        پا

طـوري  ذوق  زده  شـده  بـودم  كـه  نميتوانسـتم                   ه  حرف  زدن  كرد ولي  من   بـ           ه  ميدانست  و با  من  شروع  ب         
عارف  وارد  شد و خنديـد  مـن  فهميـدم  بـراي  متعجـب           پشت  سر او  در باز  شد  و رفيقم               . جوابش  را  بدهم      

اين  .  من  نشان  بدهد    ه  كردن  من  اينكار  را كرده  بود  و مخصوصاً او را آورده  بود  تا  معشوقه  خودش  را ب                          



ن  چون  مـ   . كار را از روي  بدجنسي  نكرده  بود  كه  دل  مرا  بسوزاند ، فقط  براي  تفريح  و شوخي  كرده  بود                              
 بعـد  از     ».  بيا برويم  شهر، من  برايت  اجازه  ميگيرم             «: من  گفت    ه  كامالً  از روحيه  او  اطالع  داشتم ، عارف  ب             

طـرف   ه  باالخره  با  عارف  و كاتيا  كه  اجازه  مـرا  گرفـت ، بـ                    . شهر  ميرفتم    ه  چند سال  اولين  بار بود كه من ب         
 كم كم آب ميشد و بهار  شروع  شده  بود، نميتوانيد  تصور بكنيد  كه  من                      شهر روانه  شديم ، در جاده ها  برفها           

ه از كنار  رودخانه  يني سئي  رد  ميشديم ، من  از شادي  در پوست  خودم  نميگنجيـدم  و بـ                           ! چه حالي  داشتم       
د ، من  مثل  مرده اي        كلي  محو جمال  آن دختر  شده  بودم  ، تمام  راه  را  دختر  از هر در با من  صحبت  ميكر                             

پس  از ساليان  دراز  سر از قبر در آورده  و در  دنياي  درخشاني  متولـد  شـده ، جـرأت  حـرف زدن  بـا او را                
نداشتم  نميتوانستم   جوابش  را بدهم  تا  اينكه  باالخره  وارد  شهر شديم  و ما را در اطـاقي  بردنـد كـه  در آن               

من مثل  دهاتيها  بدر و ديوار نگاه  ميكـردم  و از                .  سفيد ، صندلي  و تختخواب  بود        چراغ  برق ، ميز  با روميزي         
عارف  كنار ميز نشستيم  دختر برايمان    من و»  است  يا  به  خواب ؟ به بيداري آنچه مي بينم «: خود  ميپرسيدم 

.  گرم  كن  وكار بر وحراف  بـود     حرف  زدن  كرد ، از آن دخترهاي  مجلس            ه  چائي  آورد ، بعد  با من  شروع  ب           
در خانـه    . بعد فهميدم  كه   دختر نيست ، شوهر  او در جنگ  كشته  شده  بود و يك  بچـه  كوچـك  هـم  داشـت                                   

. زنش  هم  بودند  و اين  زن  كه با  زن  مهندس  آشنائي  داشت  ، با   هم  زندگي  ميكردنـد      آنها  يك  مهندس  و      
شـب  را  در آنجـا  گذرانـديم ، يـك  شـبي  كـه هرگـز  تصـورش  را          .   كرايـه  كـرده  بـود    گويا  اطـاق  را  از او     

 من براي  آن  زن  جوان  عشق  نداشتم ، اصـالً  جـرأت  نميكـردم   ايـن  فكـر  را بخـودم  راه                                    ،نميتوانستم  بكنم  
ه  بـود ، فرشـته  نجـات  كـه              او براي  من  از گوشت  و استخوان  نبـود ، يـك فرشـت                 . بدهم  ، او را مي پرستيدم          

من  نميتوانستم  با  او حرف  بـزنم  يـا  دسـتش               . زندگي  تاريك  و  بي معني  مرا  يك  لحظه  روشن  كرده  بود                     
 . را ببوسم 

نـه   . همينقدر  ميدانم  كه  زندگي  در  زندان  برايم   تحمل  ناپذير  شـده  بـود  ! صبح  برگشتم  ولي  با چه  حالي           «
شـي  كنـاره گيـري      وعـذر ناخ  ه  از دو  كنفرانس  هفتگي  خودم  ب         . تم  بخوابم  ونه  بنويسم  و نه كار كنم             ميتوانس

عني  مبهم  و مجهول  بخـودش  گرفتـه  بـود ، مثـل  اينكـه                 منظرم  يك      ه  بعد از اين  پيش آمد  همه چيز  ب          . كردم  
 ».شت ، يك كاغذ  از كاتيا  برايم  آمددو سه  هفته  گذ. همه  اين  وقايع  را در خواب  ديده  بودم 

 » بچه  وسيله  مبادله  كاغذ  ميكردند ؟ «
 زير يكي  از تيرها را كه دور از چشم   انداز پاسبان  بود ، محبوسين  كنده  بودنـد و تـه تيـر  را بريـده  بودنـد                  «

اچـاق  ميرفـت  و بـراي  ديگـران             طور ق ه  نوبت  يكي  از ما  ب       ه  هر روز ب  . ته  و گذاشته  ميشد       شبطوري  كه  بردا    
باري  در كاغذ  خودش  نوشـته          . چيزهائي  كه  احتياج  داشتند  ميخريد  و ميآورد ، كاغذها  را هم  او  ميرسانيد                      

گويا عـارف  . اي  ما بود  من از كنار  رودخانه  بروم  و او به  مالقات  من  خواهد  آمد       نبود  دوشنبه  كه  روز ش       
البته  چون  اين زن خوشگل  و خـوش  صـحبت  بـود                . د ما  هفته اي  دو روز  حق  شنا  داشتيم               برايش  گفته  بو    

امـا  رابطـه  داشـتن  بـا  محبوسـين  بـرايش                  . دسـت  بيـاورد      ه  ميتوانست  اجازه  ورود  به  منطقه  ممنوع  را  ب              
 دوشنبه  موقعي  كـه  مـا را از كنـار              باري  روز    . نظرش  رسيده  بود      ه  تعريفي  نداشت  از اين  جهت  اين  راه  ب             

همين  كه  قـدري  از  ميـان  بيشـه     . رودخانه  ميبردند  من  با ترس  و لرز  به محلي  كه  قرار  گذاشته  بود رفتم  
او بـاز    . با هم  رفتيم  كنار بيشه  نشستيم  ، جنگل  سبز و انبوه  دور  ما  را  گرفته  بود                           . گذشتم  كاتيا  را  ديدم        

صحبت  كرد ، من  فقط  دست  او را  در دست  گرفتم  و بوسيدم ، كاتيا  طاقت  نيـاورد  و خـودش  را              ه  وع  ب  شر
در آغوش  من  انداخت ، او خودش  را  تسليم  كـرد ، در صـورتيكه  مـن  هيچوقـت  تصـورش  را  بخـودم  راه                                      

 !ود نداده  بودم ، چون  او براي  من  يك  موجود  مقدس  دست  نزدني  ب



سه  چهـار  بـار همـين  كـار را     . يش  برايم  سخت  و نا گوار  شد پبعد  زندگي  محبس  بيش  از ه  از آن  روز ب    «
. تكرار كرديم  و در روزهاي  شنا  من  دزدكي  از  او مالقات  ميكردم ، تا  اينكه  يك  هفته  از  او بي خبر مانـدم                                    

  او ميآيد  و لبـاس  مبـدل  بـرايم     مشنا  مي رويه د  نوبت  ديگر  كه  ببعد كاغذ  ديگري  از او رسيد  و نوشته  بو        
ه من  به   رفقايم  اطالع  دادم  كه  ممكن  است  چند  شب  غيبت  بكنم  و از آنها  خواهش  كردم  كه  ب                                   . مي آورد   

نفـر    سـتاديم   و  يـك  اي چهار  در  محوطه  حياط  ميه  از موقع  سرشماري  كه  چهار ب        . جاي  من  امضاء  بكنند        
چونكه  اين  تنها  موقع  تفريح  ما  بود و هميشه  عـده اي  جابجـا  ميشـدند ،    . ماها  را  ميشمرد  ترسي  نداشتيم          

او  ه  بهـر  حـال  روز  موعـود ، كنـار  رودخانـه  بـ                  . بطوري  كه  سرشماري  دقيق  هيچوقت   صورت  نميگرفت               
ه  ب ا بلند  چركس  و يك  كاله  پوستي  آورده  لباس  را پوشيدم  و كاله  ر                      برخوردم  ديدم  برايم  يكدست  لباس          

 .سر  گذاشتم  و راه  افتاديم 
ما  برمي خورد ، كاتيـا  بـا مـن       ه  در  بين  راه  اگر  كسي  ب          . از ساخلو  محبوسين  تا   شهر  دو ساعت  راه  بود                 

بـاالخره  رفتـيم      . » اسپاسيبو   «:   فقط  گاهي  مي گفتم           ولي  من  هيچ  جوابش  را  نميدادم            . روسي  حرف  ميزد      
قصـد   ه فردايش  با  خـانواده  مهنـدس  روسـي  و زن  و بچـه اش  بـ                . تا صبح  در اطاق  او  بودم          .  خانه اش   ه  ب

 كه  قلـه  آن  بشـكل    »سه  ستون «گردش  در كوه ها  حركت  كرديم ، سه  روز  گردش  ما  طول  كشيد  در كوه                
در ايـن  محـل  مثـل  يـك      .  شقه  در آمده  بود  رفتيم  و در جنگل  نزديك  آنجا  چادر زديم  و آتش  كرديم                      سه  

خوراك هاي  خوب  مي خورديم  و مشروب  خـوب   . دنياي  دور  و گمشده  دور از مردم  و هياهوي  آنها بوديم              
  ،نسـيم  ماليـم  و جـان بخشـي  ميوزيـد           . يكـرديم   مي نوشيديم  و از الي  شاخه  درختها  ستاره ها  را  تماشا  م                  

 را با صداي  افسونگري  مـي خوانـد و   »استنكا رازين «  و »كشتيبانان  ولگا  «: كاتيا  شروع  بخواندن  كرد ، آواز          
صداي  كاتيا  مثل  زنگهاي  كليسا  در گوشم  صدا  ميكرد  من  . مهندس  روسي  با  صداي  بم  باو  جواب  ميداد 

ه از  شدت  كيـف  و لـذت  بـ   . اولين  بار  بود  كه  اين  آواز  آسماني  را  مي شنيدم      جاي  خودم  مانده  بودم،      ه  ب
 . خود ميلرزيدم  و حس  ميكردم  كه  بدون  كاتيا  نمي توانستم   زندگي  بكنم 

 همان  ساعت  زنـدگي        اين  شب  تأثيري  در زندگي  من  گذاشت ، تلخي  گوارائي  حس  كردم  كه  حاضر  بودم                           
باالخره  برگشتم  هرگـز فراموشـم  نميشـود ،            . من  قطع  بشود  و ا گر  مرده  بودم  تا  ابد  روح  من  شاد  بود                          

صبح  كه  بيدار  شدم ، كاتيا  سماور  را  آتش  كرده  بود  برايم  چائي  ميريخـت  در بـاز  شـد  و عـارف  وارد                                         
من  انداخت ، بعـد  در  را   ه  او هيچ  نگفت  فقط  نگاهي  به  كاتيا  كرد و نگاهي  ب    من  سر  جايم  خشكم  زد ،         . شد  

بچه است ، ولش   كن ، او  با  همـه  دخترهـا    «:  او  گفت » مگر چه  شده ؟«: من  از كاتيا  پرسيدم  . بست  و رفت  
ست  كه  سرراهش  گلها  را  مي چيند ، بو او كسي  ا! درك ه ب. راه  دارد ، من  از اينجور  جوانها  خوشم  نميآيد  

 »! ميكند و دور  مياندازد 
 ».ويا  شدم   اثرش  را  نيافتم بعد  هر چه  جه رفيقم  رفت  و ديگر از آن  ب«
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پائين درختها پر از برگ مرده بـود برگهـاي نيمـه     .ميوزيدسردي بجا ميشدند وباد موذي     ا   از صبح زود ابرها ج    
يك دسته كالغ با همهمه وجنجال بسوي مقصـد          .ندزمين ميافتاد ه  جاني كه فاصله به فاصله در هوا چرخ ميزدند ب         

پنجره هاي سـياه وبـدون       خانه هاي دهاتي از دور مثل قوطي كبريت كه روي هم چيده باشند با             . نامعلومي ميرفت 
 با ريش وسبيل خاكستري، چاالك و زنده دل، گامهاي محكم برمي داشت   ادخداد .در دمدمي وموقتي بنظر ميآمدند    

نگاه او ظاهرا روي جاده نمناك و دورنمـاي جلگـه ممتـد مـي               . ر رگ و پي پيرش حس مي كرد       و نيروي تازه اي د    
و   كالغها برايش پيـام شـادي ميآوردنـد        .درختها به نظر او مي رقصيدند      .باد پوست تن او را نوازش مي كرد       . شد

 .انيده بـود  غـل داشـت كـه بـه خـودش چسـب           بغچه قلمكـاري زيـر ب     . مدآهمه طبيعت به نظر او خرم وخوشرو مي         
. چشمهايش مي درخشيد و هر گامي كه برميداشت، ساق پاي ورزيده او از زير شلوار گشاد سياهش پيدا مي شـد        

بلند . استخوان بندي درشتي داشت . مردي شصت ساله بودادخداد. ماني و كالهش نمدي زرد بودسرخت او آبي آ
اهـالي دماونـد  او را نديـده بودنـد، چـون گوشـه                تقريبا بيست سال بود كه       .اندام بود وچشمهاي درخشان داشت    

نشيني اختيار كرده بود باالي چشمه عال سر راه جاده مازندران خداداد براي خـودش يـك الونـك از سـنگ وگـل                        
را بيل مي زمين با دستهاي زمخت خودش . بيست سال بود كه تك و تنها زندگي تارك دنيايي مي كرد .ساخته بود

هشـتاد مـن    .همان كاريكه پدرش و شايد پشت در پشت او مي كردنـد          .ت ودرو مي نمود   زد، آبياري مي كرد وكش    
و حـاال بـا      .يعنـي  بـا آرد تاخـت زد        . ن را فروخـت   آبه او ارث رسيده بود كه در سال قحطي نصف بيشتر            1زمين  

تعجب همه  چيزي كه اسباب     .همان تكه اي كه برايش مانده بود از حاصل كوچك آن زندگي خودش را مي گذرانيد               
شده بود اين بود كه در دوسه سال اخير خداداد در آباديها و اغلب در بازار دماوند ديده مي شد كه پارچه زنانه ،                        
قند وچاي و خرده ريز مي خريد، گاهي هم در كوههاي اطراف در آب گرم، جابن و گيليارد او را بـا يـك دختـرك                          

 سرماها كه با چنگال آهنين خودش صـورت انسـان را مـي    چهار سال پيش يك شب سرد از آن. كولي ديده بودند  
نالـه هـاي بريـده بريـده كـه      : و در رختخواب رفت صداي غريبي شنيد      خراشد، خداداد همين كه چراغ را فوت كرد       
خداداد كه نه از  .تا اينكه در كلبه او را زدند صدا پيوسته نزديك مي شد. معلوم نبود صداي جانور است يا آدميزاد

هر چـه   .نه از گرگ مي ترسيد، بلند شد نشست و حس كرد كه يك چكه عرق سرد روي تيره پشتش لغزيد                     غول و   
با دست لـرزان   .پرسيد كي هستي و چه كار داري كسي جواب نمي داد و هنگاميكه مي خوابيد دوباره در مي زدند   

ود برداشـت ودر را يكمرتبـه       ديوار آويخته بـ   ه  كارد بزرگي كه براي شكستن چوب وچليكه ب        چراغ را روشن كرد،   
تعجب او بيشتر شد كه دختر كولي كوچكي را با لباس سرخ ديد كه دم در اشك روي گونه هايش يخ زده        .باز كرد 
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دم آتـش او را گـرم       . دست دختر بچه را گرفت، داخل اطـاق كـرد         . خداداد كارد را گوشه اطاق پرت كرد       .وميلرزيد
از او پرسش كـرد بـي نتيجـه    هر چه فردا صبح . ب براي او درست كردخودش رختخواكهنه  هاي  تكرد وبعد با رخ   

بهمين مناسبت خداداد اسم اورا الل يا اللو گذاشـت  . مثل اينكه بچه قسم خورده بود راجع بخودش هيچ نگويد       . بود
 و نميدانسـت در ميـان زمـين    چيزيكه غريب بود حاال موسم ييالق قشالق كوليهـا نبـود وخـداداد     .وكم كم الله شد   

از آلونكش بيرون رفت ورد پاي بچه را گرفت، ولي رد پاي او روي برگهاي نم                . آسمان اين دختر از كجا آمده بود      
او هم جواب منفي داد باالخره تصميم گرفت بچه را نگهـدارد تـا               از آسيابان چشمه عال پرسيد،    . كشيده گم مي شد   

روي  .صورتي با نمك وچشمهاي گيرنـده داشـت       . بودالله دختر بچه دوازده ساله گندم گون         .صاحبش پيدا بشود  
در مدت چهار سال كه الله در آلونك خدا داد بسر ميبرد، هرچـه              . دست وميان پيشاني اورا خال آبي كوبيده بودند       

بعد هم ديگر خد داد مايل نبـود كـه اللـه را از              . هيچكس از كوليها اورا نميشناختند     شد، خداداد جوياي خويشان او   
نه دلبستگي پدر . او پيدا كرده را وجه فرزندي خودش بر داشت و كم كم عالقه مخصوصي نسبت ب  او!دست بدهد

 . و فرزندي، اما مثل عالقه زن ومرد او را دوست مي داشت
   همانوقت كه وسوسه عشق بسرش زد، ميان اطاق را بند كشيد و با يك پرده آنرا جدا كرد تا خوابگاهشان از هم 

او بابـا ميگفـت حـالش       ه  يكه از همه بدتر بود الله به خداداد بابا خطاب ميكـرد و هـر دفعـه كـه بـ                    چيز. مجزا باشد 
هر چـه    .يكروز كه خداداد وارد خانه اش شد ديد دو تا مرغ كاكلي در نزديكي آلونكش راه ميروند                . دگرگون ميشد 

طاني روي لبهـاي او نمـودار       به الله نصيحت ميكرد كه دزدي بد است به آتش دوزخ مي سوزي لبخند شـي                خداداد
اگـر دو سـه روز      . گـردش داشـت   ه  الله ميل زيـادي بـ     . خالي ميكرد شانه  ميشد وبه بهانه اي از اين گونه مباحثات         

پشت هم باران ميآمد ومجبور ميشد در آلونك بماند خاموش وغمگين ميگرديد،  ولي روزهائيكه هوا خوب بود بـا                    
چه دو سه بار . او شده  تنها ميرفت و همين اسباب بد گماني خداداد نسبت باغلب. گردش ميرفته خداداد ويا تنها ب

حتي يكروز هم آنها را ديد كه عباس تمشك مـي           . او را  رقيب خودش ميدانست      عباس چوپان را با الله ديده بود و       
چشـمهاي اللـه    همان شب به الله توپيد كه نبايد با مرد غريبه حـرف بزنـد اشـك در                  . دهن الله ميگذاشت  ه  ب چيد و 

ننه عباس دو بار به خواستگاري الله براي پسرش آمده بود ولي هر دفعـه               . جمع شد و قلب دهاتي او را متاثر كرد        
خداداد بهانه آورد كه الله هنوز بچه است وپيش خودش اينطور دليل ميآورد كه اين عبـاس تنبـل وارث او خواهـد                  

آنوقت روح نياكانش چه باو ميگفتند كه .او تعلق خواهد گرفته بشد ودارائي اي كه در مدت پنجاه سال گرد آورده 
از اين گذشته دختري كـه او در آلونـك          . بجاي وارث يكنفر بي سر وپا را اختيار كرده كه نمي تواند زمين را بكارد              

ش زحمت كشيده وبزرگ كرده بـود، بـرايش حكـم يـك درخـت               يپاه  خودش پناه داده، غذا داده، لباس پوشانيده، ب       
يوه را داشت كه او پرورانيده وبعرصه رسانيده ويكنفر بيگانه ميوه آنرا بچيند، آيا سيب سرخ براي دست چـالق                    م

 ايـن سـادگي نبـود و      ه  چراكه نه؟ ولي او حس مي كـرد كـه موضـوع بـ              بد است؟ نمي تواند الله را خودش بگيرد؟       
را پدر خودش ميناميـد بيشـتر او را نـا           بعد هم اين عادت بدي كه دختر داشت و او            رضايت دختر هم شرط بود و     

وبازوهـاي او را     شبها اغلب وقتيكه دختر مي خوابيد چراغ را باال مي گرفـت، صـورت، سينه،پسـتان               . اميد مي كرد  
زنـدگي او   . خانـه بـر ميگشـت     ه  بعد مانند ديوانه مي رفت بيرون در كوه وكمر و خيلي دير ب            . مدتها تماشا مي كرد   

او . تو پيري .نه: اگر الله ميگفت. او عشق خودش را ابراز بكنده ت و ترس مانع ميشد كه ب    ميان بيم و اميد مي گذش     
يك تخته سنگ بزرگ نزديك آلونك خـداداد بـود كـه اللـه اغلـب      . ديگر چاره اي نداشت مگر اينكه خودش را بكشد     

مان حالـت مـي مانـد،       هه  روي آن مي نشست و ماهيچه هاي ورزيده پاهاي لختش را به آن مي چسبانيد ومدتها ب                
محـض اينكـه كسـي      ه  ولي ب . بدون اينكه خسته بشود وگاهي زير لب با خودش آواز غم انگيزي را زمزمه مي كرد               



بطور  تصادف اين آواز را شنيده بود وخيلي ميل داشت كه دوباره             د  خدادا. نزديك او ميآمد ناگهان خاموش ميشد     
 . بشنود

امروز صبح وقتيكه خداداد مي خواست برود به شهر دماوند، الله روي همين تخته سنگ نشسته بود، ولـي از هـر               
برايـت يـك    « :او گفـت  ه  بـ  خداداد. شهر برود ه  بر خالف معمول نخواست كه دنبال خداداد ب       . روز خوشحال تر بود   

 ».لچك سرخ ميخرم
ي خداداد ارزش داشت وهنگاميكه وارد بـازار كوچـك دماونـد            دنيا برا  لبخند بچگانه و خوشبخت او را ديد كه يك        

آنهـا را در     بعد قند وچـائي گرفـت،     . شد، اول رفت دم دكان بزازي ويكدانه لچك سرخ با گل وبته سبز وزرد خريد              
براي خداداد كه آمخته به پياده روي بـود، اگـر           . بغچه قلمكار پيچيد وبا گامهاي بلند بسوي كلبه خودش روانه شد          

با وجود پيري وشكسـتگي حـاال     . شهر تا خانه اش دو فرسنگ فاصله داشت، بيش از يك ميدان بنظرش نميآمد             چه  
اين لچك برازنده روي دوش الله است كه : در بين راه با خودش فكر ميكرد. زندگي او مقصد ومعني پيدا كرده بود      

اينكـه احسـاس شـرم در او پيـدا ميشـد، بـا          بعد مثل   . روي شانه اش بيندازد و سر آنرا زير  پستانهايش گره بزند           
! ميكـنم  يك شوهر خـوب بـرايش پيـدا        جاي پدرش هستم و   ه  چون ب . من بايد به خوشگلي او بنازم     : خودش ميگفت 

 .خون را در سرش جمع ميكردارد، تمام ولي فكر اينكه عباس چوپان او را دوست د
تي  ح .چيزي را حس نمي كرد    ،  ر راه كسي را نمي ديد     د .از راههاي پست وبلند ، از كنار دره ، كوه وجلگه ميگذشت           

پيشتر گاهي كه به آباديهاي اطراف گذارش مي افتاد همه اش آسمان را نگـاه مـي                  .خستگي راه در او تاثير نداشت     
ارش مي آيد يا نه، به زمين نگاه مي كرد تا حاصل مردم را ديد بزند، ازقيمت جو، گندم، لوبيا، قيسي،                  بكرد تا ببيند    

 زمين او امسـال حاصـلش       ،اما حاال فكر ديگري به جز الله نداشت       .ب ، گيالس، زردآلو وغيره استفسار مي كرد       سي
 .يك مـوي اللـه نميارزيـد      ه  خوب نبود ونا گزير شد تا مقداري از پس انداز خود را خرج كند ولي اينها در نظرش ب                  

ن آلونـك او مثـل دوتـا قـوطي كبريـت      آدي مقـام  دراين بين از كنار درختها گذشت و در جاده ديگرافتاد كه در بلن            
قدمهايش را تند كرد دست بغچه را بخودش فشرد وراهـي را كـه               .شكسته كه بغل هم گذاشته باشند نمايان گرديد       

ولـي اللـه     .وردآخوب مي شناخت پيموده از سر بااليي ديگر گذشت يك پيچ خورد و جلو الونك خـودش سـر در                     
كسي  ..!الله  .الله  :  فرياد زد  ، دستش را گذاشت كنار دهنش     ،آمد دم در   .و نه در اطاق   آنجا نبود نه روي تخته سنگ       

 انعكاس صـدايش بـاو جـواب        ...اللو..اللو..الله.الله  :  بيرون رفت وباز با تمام قوت ريه خودش فرياد زد          .جواب نداد 
. جلـو آلـونكش، اطـراف را نگـاه كـرد     دويد باالي تخته سـنگ    .او دست داد  ه  و واهمه مهيبي ب     ترس ...اللو..هالل: داد

 ديد لباسهاي نوي كه امسال بـراي        ، برگشت در اطاق دقت كرد، مجري الله را باز كرد          .اثري از لباس سرخ او نديد     
 دوباره بيرون آمد در چشمه      . ازين قضايا سر در نمي آورد      .شودبمي خواست ديوانه     .او گرفته بود در آنجا نبود     
كه با لباده دراز و كاله آبي ترك ترك و شال وشلوار سياه و قباي سه چاك پاي درخت                   عال برخورد به آخوند ده      

كمي دورتر زني را بـا       .چنان نگاه زهر آلودي به خداداد انداخت كه جرات نكرد از او چيزي بپرسد              .چپق مي كشيد  
ست نشاني را از اللـه بـه        چادر سرخ  شلوار سياه و گيس بافته ديد كه بچه اش را به پشتش بسته بود او هم نتوان                   

  .خداداد ناچار برگشت .خداداد بدهد
اصال خواب به چشمش نيامـد،      !  چه خوابهاي بدي كه خداداد نديد        .تاريكي شب همه جا را فرا گرفت ولي الله نيامد         

مـي  كابوس بود و به كوچكترين صدا بلند مي شد، به خيالش كه او آمده بيشتر از ده مرتبه بلند شد پـرده را پـس      
آيا كسي بزور او را بـرده ؟  . زد، كور كورانه رختخواب سرد الله را دست مي كشيد ميلرزيد وسر جايش مي افتاد 

 يا خودش رفته؟  آيا گولش زده اند



درراه همـه   .  خداداد  لچكي را كه خريده بود برداشت وبه جستجوي الله رفـت             ،   فردا صبح هوا صاف وسرد بود     
 مثل اين بود كه او را مي        دها مي آمدند كوههاي آبي وخاكستري كه تا كمر آنها برف بو           مردم به نظر او ديو و اژد      

:  از آنهـا هراسـان پرسـيد     .را خفه مي كرد در بين راه برخورد بـه دونفـر دهـاتي              ترسانيد بوي پونه كنار جوي او     
 »شماها الله را نديديد؟«

 :ديوانه شده و از هم پرسيدندان اول به خيالش
 »كي ؟«
 ».دختر كولي يك «

 :يكي از آنها گفت
 ». شايد آنها را مي گويي . مومج چادر زده اند،آمده انداز كوليها دوروز است كه يكدسته «

 تـا  ،ن دفعه با گامهاي تند و لغزنده راه مي رفـت از چنـدين جـاده وراه پيچيـد       يخداداد جاده مومج را پيش گرفت، ا      
كمي دورتـر يـك     . ديد كنار جوي مردي خوابيده بود      نزديك كه شد،     .اينكه از دور چند سياه چادر به نظرش رسيد        

 :آن زن سالم كرد وگفت .زن كولي بلغور غربيل مي كرد
 »..الك، غربيل ، گردو.مهره مار داريم . فال مي گيريم«

 :خداداد ديوانه وار گفت
  » نمي داني كجاست؟،الله، اللو را نديدي«
 ». بهت مي گويم،فال مي گيرم«
 ».پولت مي دهم ،بگو«
 ».نيازش را بده تا بگويم«

 بصورتش نگاه   ، كولي دست اورا گرفت    .خداداد خسته بود، دست كرد از جيبش يك قران در آورد به زن كولي داد              
 :كرد و گفت

 چون چيزي را گـم كـرده اي كـه چهـار سـال بـه                 .اي مرد تو االن غصه اي در دل داري        : علي پشت وپناهت است   «
 ». نه جگر پاره ات است و نه او را از جگر پاره ات كمتر دوست داريپايش زحمت كشيدي،

 : زير لب گفت: خداداد با چشمان اشك آلود به كولي نگاه مي كرد
 ».درست است.درست است «
اما چه فايده    او هم ترا دوست دارد،     .زنده و تندرست است   . اما بيخود غم مخور، چه آن دختر در نزديكي تواست         «

 »!ار خودش را كرده كه سرنوشت ك
 ».چطور؟ ترا به هر چه ميپرستي بگو، چطور«
 ».در اطاق را باز گذاشتي شيطان داخل شد و او را گول زد. بخودت غصه راه نده او خوشبخت است«
 »اسمش عباس نيست؟«
 »!نه«
 ».تو كي هستي؟ از كجا خبر داري؟ ترا به خدا راستش را بگو ، هر چه بخواهي به تو مي دهم «
ولي در اين موقع ديد كـه پـرده مجـاور پـس     . گذاشت در دست كولي .قران ديگر در آورد    ست كرد از جيبش يك    د

يـك سـيب سـرخ در دسـت          .رفت والله از آن بيرون آمد، همان لباس سرخ نوي كه برايش خريده بود، تـنش بـود                 
 :ه زن فالگير و گفتبعد خنديد ، روكرد ب .داشت كه آنرا با آستين لباسش پاك مي كرد و گاز مي زد



نگاه او پي در پي  .خداداد از شدت تعجب دهنش باز مانده بود .به او اشاره كرد  و»ننه جون، اين بابا خداداد است«
روي الله و مادرش قرار مي گرفت ولي تا كنون اللو را آنقدر خوشحال وزنـده دل نديـده بـود، دسـت كـرد ازالي                  

 :ت بغچه لچك سرخ را جلو او انداخت و گف
 ».از بازار اين را براي تو خريدم«

بعد دويد جلو چادر، دست مرد جواني        .اللو خنده بلندي كرد ، لچك را روي دستش انداخت و زير پستانش گره زد              
 سپس بهمان آهنگ مخصوصي كه ميخوانـد       .را گرفت بيرون كشيد، به خداداد اشاره كرد و چيزي به آن مرد گفت             

با ماهيچه هاي لخت ورزيـده اش دسـت بـه گـردن آن مـرد از زيـر درختهـاي بيـد                       به زمزمه كردن و     كرد  شروع  
  .گذشتند و دور شدند

 افتان وخيزان از همان راهي كه آمده بود برگشت، رفت در آلونكش و در               .خداداد از غم وخوشحالي گريه مي كرد      
 .را بروي خودش بست و ديگر كسي او را نديد

 



 ميهن پرست

 صادق هدايت

 com.Sokhan  سايت سخن: انتشارنسخه الكترونيك
 

 
سيد نصراهللا ولي پس از هفتاد و چهار سال زندگي يكنواخت و پيمودن روزي چهارمرتبـه كوچـه حمـام وزيـر از                       

 .خارجه آنهم هندوستان برايش پيش آمده بوده ت بخانه به اداره و از اداره به خانه، اولين بار بود كه مسافر
مسافرت بزرگ نرفته و مسقط الراس آباء و اجدادي خود ، كاشان را هم نديـده                ه  او در داخله مملكت هم ب     كنون  تا  

 و ناراحـت   او سخت   ه  اما در طي راه بي اندازه ب      . در تمام مدت عمر يگانه مسافرت او سه روز به دماوند بود           . بود  
عالوه پس از مراجعت، منـزل او را دزد زده بـود، از ايـن               ه  ب. طوري كه باعث نگراني خاطرش شده بود      ه  بگذشت،  

 .سبب ترس مبهمي از مسافرت در دل او توليد شده بود
از آنجائيكه تمام دوره زندگي سيد نصراهللا صرف تحصيل علوم و فنون و عوامل معنوي شده بود ، فقط دو سـال                      

.  عده انبياء بشر افزوده بـود ه و در اين مدت قليل ، سالي يك چكيده فضل و معرفت ب  . گذشتاز عمرزناشوئي او مي   
ر و فلسفه غربي و شـرقي، در عرفـان، علـوم قديمـه و     حزيرا در ادبيات فارسي و عربي و فرانسه ، در تحقيق و تب          

او مانند ساير فضال و ادبـا       . دجديده، سيد نصراهللا بي آنكه اثري از خود گذاشته باشد انگشت نماي خاليق شده بو              
نبود كه در نتيجه نوشتن مقاالت عريض و طويل در دفاع خود، يا از اهميت مقام سياسي، يا مهـاجرت، يـا حاشـيه                      

هم انداختن اشـعار بنـد تنبـاني و يـا بـاالخره بـا تملـق وبادمجـان         ه فالن كتاب پوسيده يا قافيه دزدي و ب     ه  رفتن ب 
 .ه باشد دورقاب چيني شهرت بدست آورد

طوري با مخرج صـحيح  ه رشته تحرير در بياورد، زيرا لغات عربي را به سيد نصراهللا كسر مقامش بود كه كتابي ب     
هر چند او   . و اصيل استعمال ميكرد كه شك و ترديدي از فضل و معلومات خود در فكر مستمعين باقي نميگذاشت                 

 از لحاظ منطق و بديع و قوانين صرف و نحـو، هيچيـك              شمرده  ادا ميكرد، ولي    و  كلمات و جمالت را خيلي آهسته       
چون سيد نصراهللا اين جملـه را سـر      . او وارد بيارد  ه  از علماي فقه اللغه كره  ارض نميتوانست كوچكترين ايرادي ب          

اگر سخن زر است ، سكوت گوهر است و در صورت اجبار و يا بـراي اسـتفاده                  : ((مشق خويش قرار داده بود كه       
 )). را بايد هفت مرتبه در دهان مزه مزه كرد و بعد به زبان آورد ديگران، حرف

معارف سيد نصراهللا را براي مطلـب    وزير  كه روزي آقاي حكيم باشي پور،       . همين علت شهره خاص و عام بود        ه  ب
بـا زبـان    , پس از احضار مالطفت و ستايش بسيار و وعد وعيـد بيشـمار            , مهم و فوري در اطاق خود احضار كرد       

 معجـزه آسـاي معـارفي در كشـور باسـتاني            تاز آنجائيكه ترقيـا   :  و نرم خود به سيد نصراهللا پيشنهاد كرد          چرب
ذا حيف است سرزميني مانند هندوستان كه مهد نژاد آريائي و ميليونها نفوس مسلمان             ل, باعث حيرت عالميان شده   

ديد االختراع اطالع كافي حاصل نكنـد و        از تغيرات مشعشع معارفي ما و خصوصاً از لغات ج         , و فارسي زبان دارد   
سـاخت  ((يك كتابچه از لغـات      , دست داده باشد  ه  براي اينكه دليل مبرهن و برهان قاطعي از اقدامات مجدانه خود ب           

انضـمام يكدسـته از   ه بـ , تصويب نخبه علما و فضالي عصر رسـيده بـود           ه  صحه ملوكانه و ب   ه  كه ب )) فرهنگستان
ه بـ ,  و بـاد زيـر غبغـب خـود انداختـه بـود      برداشته شده, ايستاده و نشسته ,  روبروعكسهاي خود كه از نيمرخ و     



ور كـرده  راتمام مخبرين روزنامه ها بدهد تا گـ به و دستور اكيد داد كه اين عكسها را در هندوستان           . ايشان سپرد 
 .د نزيب صفحات جرايد خود بساز

واسـطه عالقـه    ه  ولي از طرفـي ديگـر بـ       . متاثر شد   از الطاف مخصوص حكيم باشي پور خيلي        , آقاي سيد نصراهللا  
ابتدا كله سـرخ و  , واسطه بعد مسافت و عبور از درياه از طرف ديگر ب, زندگي و مفارقت از عيال و اطفال    ه  مفرط ب 

علت كبر سـن و  ه لبخند فيلسوف مآبانه اي زد و پيشنهاد حكيم باشي پور را كه ب, بي مو و براق خود را تكان داد   
يكـي از ادبـا و   ه در ضمن گوشزد كرد كه خوبست اين ماموريت مهم را بـ . خود ميبست رد نمود   ه  ئي كه ب  كسالتها

 اصرار و ابرار نمودند كه مخصوصاً مقام شامخ ادبي و سن  اما آقاي حكيم باشي پور. مبلغين ديگر رجوع بكنند 
زيرا ماموريت مزبور از جمله اسرار . سازد ايشان را براي اين كار از ديگران ممتاز مي, سال و شهرتي كه دارند و 

اداري و فقط شايسته شخصي مانند ايشان است و باالخره سيد نصراهللا خواهي نخواهي پيشنهاد مقامات عـالي را                   
 .با كمال افتخار پذيرفت 

بـه  همينكه زحمات و مشقاتي را كـه در سـفر كوتـاه خـود               , سيد نصراهللا در موقع خروج از اتاق حكيم باشي پور           
خاطر آورد و بعد مسافرت هندوستان را پـيش خـود مجسـم كـرد اضـطراب و تـرس                    ه  دماوند متحمل شده بود ب    

محض اينكـه سـر ميـز اداري        ه  ب. طوري كه سرش گيج رفت و زمين زير پايش لرزيد           ه  ب, او دست داد  ه  مجهولي ب 
از طرفي  . يب تفكر فرو برد     جه  سر ب . همينكه اضطرابش كمي فروكش كرد      . زنگ زد و آب خوردن خواست     , رسيد

 كيلـو وزن    89لـو از    يمفارقت از زن و فرزند و تغيراتي كه سفر در زندگي آرام او ميكـرد و ممكـن بـود چنـدين ك                      
در كفـه   , خرج دولت خواهد كرد   ه  دعوتها و سياحتهائي كه ب    , افتخارات, از طرف ديگر منافع مادي    , خالص او بكاهد  

زيرا او قبل از همه چيز بـه تقويـت مزاجـي و زنـدگي      .  اين دلش آرام نگرفت    باوجود. ترازوي معنوي خود سنجيد     
. مخاطره بيندازد ه  بي دغدغه خود عالقه داشت و شرط عقل نبود كه براي استفاده هاي نسيه وضع فعلي خود را ب                  

ريـت از   ولي تكليف ايـن مامو    , در نتيجه يكجور كينه و بغض شديدي نسبت به حكيم باشي پور در دلش توليد شد               
سفر ناگزير بود و بعالوه از استفاده پولي ه لذا از اقدام ب. منزله وظيفه اداري بشمار ميرفت ه طرف شخص وزير ب

 .نميتوانست چشم بپوشد
فوق العـاده بـدي     , ين مسافرت اضافه بر مخارج سفر      ا چون سيد نصراهللا در اندوختن پول خيلي حساس بود و در          

, شايد ميتوانست ماننـد برزويـه طبيـب       : آنوقت يك وسيله ديگر هم داشت       .  ميكرد آب و هوا و حقوق دو برابر اخذ       
با خودش زير لـب  . كتابي از قبيل كليله و دمنه از هندوستان سوغات بياورد و اسم خودش را تا ابد جاويدان بكند      

 :زمزمه كرد 
 ! ))ه ميرود ل زين قند پارسي كه به بنگا                              شكر شكن شوند همه طوطيان هند((            

زودي اين خبر منتشر شد و رفقـاي اداري و دوسـتان سـيد نصـراهللا          ه  و ب . همه اين خياالت در مغزش ميچرخيدند     
ولـي سـيد    . او تبريك ميگفتند و موفقيت ايشان را از خداوند متعال خواستار مي شدند              ه  دسته دسته مي آمدند و ب     

حالت جبري تكان ميـداد و      ه  چشمش را بهم ميكشيد و سرش را ب       , خود مي گرفت  ه  جانب ب ه  نصراهللا صورت حق ب   
 !))چه بكنم ؟ براي خدمت ميهن عزيز: (( ميگفت 

آينـه و قـرآن   زيرسـيد نصـراهللا از   , روز و ساعت سـعد   ه  ب, ماه استخاره و مشورت با منجمين      باالخره پس از يك   
ايد كه عكسهاي متعـدد از او برداشـتند حركـت كـرد ولـي قبـل از                  گذشت و با تشريفات الزم در ميان مخبرين جر        

 .زنش سپرد ه حركت وصيتنامه خود را ب
از معارف آنجا بازديد كرد و , دست آورده در اهواز كه فرصتي ب. و ناراحت گذشت از تهران تا اهواز باو خيلي بد  

اشتند ايرادات سختي بـه تلفـظ عربـي آنهـا      اما با وجوديكه اهالي لهجه عربي د      . شاگردان را امتحان مختصر نمود      



. منزل خودشان سبقت گرفتند     ه  بعد روساي ادارات به پيشباز او آمدند و هر كدام در دعوت سيد نصراهللا ب              . گرفت
زيرا همه اين تشـريفات سـاختگي و نطـق هـاي            . دعوت آنها را اجابت نكرد    , ولي از آنجائيكه او خسته و كسل بود       

قهاي چاپي كه مجبـور بـود بشـنود بيشـتر موجبـات مـالل               لو تم , جا مبادله و تكرار بشود    چاپي كه بايستي در هر    
در . چون سيد نصراهللا باطناً مايل بود كه تغييري در زندگي آرام و يكنواختش رخ ندهد                . خاطر او را فراهم ميآورد    

عربي و اشارات علمي و نكات      لغات اصيل    ضمن تصميم گرفته بود كه مقاله بلند باالئي در مدح حكيم باشي پور با             
عـالوه اضـطراب و تهيـيج راه        ه  بـ . اما تا كنون فرصت كافي بدست نياورده بود       , فلسفي و الهي تهيه و تدوين بكند      
بنـد دل سـيد     , هر دفعه كه اتومبيل از جاده نـاهموار يـا خطرنـاك عبـور ميكـرد               . مانع از اجراي اين مقصود ميشد     

مال تا كرده اي از جيب خود در مـي آورد و عـرق روي    تبعد دس , كرسي ميخواند زير لب آيه ال   . نصراهللا پاره ميشد  
 .پيشانيش را پاك ميكرد 

قبالً بليط كشتي و همه وسائل حركت را بـرايش فـراهم        . در خرمشهر با سالم و صلوات از او استقبال شاياني شد          
ه اتفـاق صـاحبخانه بـ   ه صـبح بـ  . د را در منزل رئيس معارف خوابهاي شوريده ديـ    شب  سيد نصراهللا   . كرده بودند 

با تعجب و كنجكاوي درختهاي خرمـا را كـه دو طـرف    . ه دريا بودع بيشتر منظورش مطال .تماشاي رودخانه رفت
تا كنـون او دريـا   . بلم و چند كشتي سفيد را كه از دور لنگر انداخته بودند تماشا كرد, رودخانه صف كشيده بودند   

چشـم  ه  حاال همه اينها را بـ     . و عكس درخت خرما را در كتابها مشاهده كرده بود           را روي نقشه جغرافيا ديده بود       
ه دنيـا بـ  . فوراً محاسن جهانگردي و مسافرت را كه قدما در كتب خودشان ذكر كرده بودند بيـاد آورد           ! خود ميديد 

و يك نـوع خـود      ) !)تا پخته شود خام     , بسيار سفر بايد    : ((با خودش گفت    . نظرش وسيع و شگفت انگيز جلوه كرد      
ياد آورد امشب بايد سوار كشتي بشـود ضـربان قلـبش تنـد شـد و اظهـار           ه  پسندي فلسفي حس كرد اما همينكه ب      

 .خستگي كرد 
ولي هيجان و اضـطراب مخصوصـي در دل   . به مهماني گذرانيد, سيد نصراهللا تا غروب كه موقع حركت كشتي بود        

و بطور مستقيم يـا غيـر مسـتقيم از          . اطاق جراحي خواهد رفت    همثل كسيكه براي عمل خطرناكي عنقريب ب      . داشت
, صداي سوت كشتي بلند شـد     ,  طرف غروب مانند ناله نا اميدي      ،مسافرت دريا كسب اطالع مينمود    ه  حضار راجع ب  

 ميزبانان فوراً اثاثيه سيد نصراهللا را از گمرك تحويل گرفته در بلم گذاشتند و در بلـم . سيد نصراهللا دلش تو ريخت      
سيد نصراهللا كيف محتوي كتابچه لغات جديـد و         . طرف كشتي روانه شدند   ه  ديگر او را در ميان خودشان نشانده ب       

امـواج دربـا جلـو مهتـاب مثـل نقـره            , بلـم تكـان ميخـورد     . شـكمش چسـبانيده بـود     ه  عكس حكيم باشي پور را بـ      
سير نصراهللا همه اينها    . دندميدرخشيدند و درخت هاي سبز تيره خرما دو طرف ساحل در سكوت صف كشيده بو              

مثل شتري كه براي قرباني انتخـاب شـده و قبـل از كشـتن بـه تـزئين و تجمـل او                       , را با تنفر و سوء ظن نگاه كرد       
بلم تكان ميخورد آب دريا لب پـر  . سيد نصراهللا حس ميكرد كه همه اين تشريفات براي گول زدن اوست          . ميپردازند

بـراي اينكـه هيجـان درونـي خـود را       . ندگي او كامالً در معرض خطر قرار گرفته       بنظر سيد نصراهللا آمد كه ز     . ميزد
ولي مرد بلمي بيانـات ايشـان را ملتفـت نشـد و بـا               . عربي فصيح با راننده بلم صحبت بكند      ه  سعي كرد ب  , بپوشاند

يافـت كـه    فراسـت در  ه  سيد نصراهللا ب  . عربي دست و پاشكستهاي كه باعث عذاب روح سيد نصراهللا بود جواب داد              
 !هد كرد كه بتواند با او صحبت بكند ايك نفر عرب در تمام دنيا پيدا نخو

جهازي كه عازم بمبئي بود از همه قشنگ تر و پرنورتر بنظـر مـي               . كشتي ها از دور مانند طبق چراغ ميدرخشيدند       
,  خـودش ميـآورد  خزه و عطرهاي فاسد شده را با, نسيم شوري از روي دريا ميگذشت كه بوي ماهي گنديده        . آمد

اول قـايق  . ناجور و سنگين كه هنوز طوفان با نفـس تميـز كننـده اش آنهـا را پراكنـده نكـرده بـود        , بوهاي مخلوط 
طـرف  ه  بـ , موتوري دكتر به كشتي رفت و بعد از اطراف بلم ها و كشتي هاي بادي كه حامل مـال التجـاره بودنـد                      



, اد و فريادهاي حمالهاي عـرب و صـداي موتـور كشـتي            د, در ميان جارو جنجال مسافرين    . كشتي حمله ور شدند   
ل او را   غـ مـاه زيـر ب    ه  مثل زن پا ب   . باالخره همينكه قدري خلوت شد      . نزديك بود كه سيد نصراهللا قبض روح بشود       

لبخند فلسفي رقيقي روي    , محض اينكه وارد كشتي شد    ه  ب. گرفتند و با هزار ترس و لرز از نردبان كشتي باال رفت           
, او جـاي دادنـد    ه  و پس از آنكه اثاثيه و چمدانهايش را در اطـاق مخصـوص بـ              . پريده اش هويدا گرديد   لبهاي رنگ   

 .همراهانش با تعظيم و تكريم از او خداحافظي كردند 
روي تختخواب باريك اطاق درجه دوم نشسـت و كيـف لغـات و عكسـها را بغـل                   , سيد نصراهللا سرش گيج ميرفت    

ولـي از لحـاظ صـرفه جـوئي         ,  اعتبار مخارج سفر براي درجه اول را داشـت         اگر چه سيد نصراهللا   . دستش گذاشت 
از پنجره اطاق هياهوي مسـافرين و       .  گرفته بود , درجه دوم را ترجيح داده بود و اگر منعش نميكردند درجه سوم           

 در داالن , چـراغ سـاحل از دور سوسـو ميـزد         : بلند شد نگـاهي بـه بيـرون انـداخت           . صداي حركت جرثقيل ميآمد   
ازين منظره تاثر و پشيماني شديدي بـه سـيد   . اطاقهاي كشتي دسته دسته حمالهاي عرب مشغول آمد و شد بودند          

ساحل بر گردد و تمارض بكند و يـا اصـالً           ه  چند بار تصميم گرفت كه تا كشتي حركت نكرده ب         . نصراهللا دست داد    
 زن و بچه و زندگي راحتي كه آنطرف ساحل          بعد در غالب خود با    ! ولي حس كرد كه خيلي دير شده        . استعفا بدهد 

اطـاق كوچـك سـفيدي    . برگشت به ماوا و اطاق جديدش دقيق شد , گذاشته بود خداحافظي كرد و لب خود را گزيد  
اضـافه  ه بـ ,  تختخواب فنري كه دوتاي آنها رويهم قرار گرفته بـود كي. بود كه از آهن و چوب درست كرده بودند      

حكايـت عجيـب و غريـب و عجايـب          . تميـز و مطمـئن بـود      , ظاهراً محكم , لي داشت رخت آويز و يك عس    , روشويي
همين . هندوستان خوانده بود در خاطرش جان گرفت        ه  قصه سند باد بحري و همه افسانه هائي كه راجع ب          , البحار

 ملتفـت  زبان انگليسي گفت كه سيد نصـراهللا ه وقت پيشخدمت سياه هندي با لباس سفيد و تميز وارد شد و چيزي ب        
 ديـوار خانـه اش بـوده ؛         رهـا چپي برد كه سر حـد معلومـات او          . و از سستي معلومات خودش خجل گرديد        . نشد

مردمان و زندگيهاي ديگر هم در دنيا وجود دارد كه او سابق بر اين هرگز نميتوانست تصورش را بكند و                    , زبانها  
مثل اينكه او باعث شده بود كه سيد نصراهللا دچار      , بدون مناسبت تمام بغض و كينه او متوجه پيشخدمت هندو شد          

 .را آماده كرد  باالخره پيشخدمت شمد و پتو آورد و يكي از تختخوابها. زحمت مسافرت بشود 
بـراي  افتاد اما تخت    سيد نصراهللا به حالت خسته و كوفته روي تخت          . در اينوقت جنجال بيرون فروكش كرده بود        

. وارد شد و با علم اشـاره بـاو فهمانـد كـه شـام حاضـر اسـت                  , ه پيشخدمت در زد     دوبار. او تنگ و ناراحت بود      
سـرميزي كـه    . اطاق رستوران كشتي راهنمـائي كـرد        ه  از پلكان پائين رفت و سيد نصراهللا را ب        , خودش جلو افتاد    

دقت وارسـي   ه  سيد نصراهللا هر غذائي را ب     . زبان فارسي حرف ميزدند   ه  دو نفر از مسافران ب    , سيد نصراهللا نشست  
ه چـون طبـق طـب قـديم او بـ       . ميكرد و ميچشيد كه مبادا مخالف حفظ الصحه بوده و يا ادويه هندي داشته باشـد                 

موقع تعـادل مـزاج را برقـرار    ه تا ب, سردي و گرمي غذاها معتقد بود و با خودش مقداري ادويه خنك همراه داشت   
 .بكند 

سيد . خطاب ميكرد )) چكرا((ليسي دستور ميداد و پيشخدمت هندي را زبان انگه يكي از ايراني ها كه سر ميز بود ب
را وسيله قـرار داده داخـل در        )) چكرا((نصراهللا از پيدا كردن همزبان انگليسي دان اطمينان حاصل كرد و موضوع             

 ,اسـكندر   , بعالوه از زمان لشكر كشـي داريـوش كبيـر           . زبان هندي بچه زبان فارسي است     ((مبحث لغوي شد كه     
هـم بـراي همـين       من, سپاهيان ايراني متدرجاً زبان فارسي را به هندوستان برده اند           , سلطان محمود و نادر شاه      

يا همـين ترشـي هنـدي كـه         . زعم اين ضعيف همان چاكر فارسي است      ه  ب)) چكرا((هندوستان ميروم و    ه  مقصود ب 
طور كلي ريشه تمام زبانهـاي دنيـا        ه  چون ب . گرفته شده است    )) چاشني((از لغات فارسي    , ميگوئيد  )) چتني((شما  

همانطوريكه همه نژادهاي بشر از اوالد حام و شـام و يافـث و يـا سـلم و     , از فارسي و عربي و تركي گرفته شده         



مركـب از سـه لغـت       , مـن پيـدا كـرده ام        , مثالً لغت سماور كه تصور ميكنند روسي اسـت          . تور و ايرج مي باشند      
سـه  . بـوده   ))ور_ مـاء  _ سـه  : ((زيـرا در اصـل   . كسر اول خوانـده شـود  ه است و بايد بعربي و تركي  , فارسي  
 !)) ازين قبيل لغات زياد است. سه آب بياور : يعني .  ماء عربي و ور تركي است ،فارسي

يـد  سيد نصراهللا در ضمن سواالت فهم     . مسافران ايراني از اطالعات تاريخي و لغوي سيد نصراهللا به حيرت افتادند             
 .كه شخص انگليسي دان سابقاً در هندوستان بوده و اكنون به ماموريت اداري به بوشهر ميرود 

ش جلـو آينـه ديـد رنگـ       . احسـاس خسـتگي مينمـود       , اطاق خود مراجعت كرد   ه  سيد نصراهللا ب  , بعد از صرف قهوه     
 .خواب رفت ه در حاليكه زير لب آيه الكرسي ميخواند در تخت خواب افتاد و ب. پريده

هنوز تاريك روشن بود كه سيد نصراهللا حركت خفيف كشتي را حس كرد و صـداي موتـور را در عـالم خـواب و                         
احسـاس سـر   . يكه خورد مثل اينكه هيچ منتظر نبود در كشتي بيدار بشـود     , چشمش را كه باز كرد      . بيداري شنيد   

خـط سـرخ    ه  ار نصب بود كـه روي آن بـ        ديوه  بعد از صرف صبحانه دقت كرد ديد ورقه بلند باالئي ب          . درد ميكرد   
 :چاپ شده بود 

B . I . S . N . CO Itd . 
Emergency Instructions for Passengers 

زبان انگليسي نوشته شده بود و در سـه عكـس مـردي را نشـان ميـداد كـه در            ه  زير عنوان فوق شرح مبسوطي ب     
 .پيچيدن آنرا روي سينه بند نشان ميداد عكس اول مشغول بستن سينه بند مخصوصي بود و دوتاي ديگر طرز 

عقيده سيد نصراهللا در اين مطلب تاييد شد كه زبان انگليسي همان زبان فرانسه است گيرم امال و تلفظ آنرا خـراب                      
 فرانسه آمـده اسـت و عنـوان ورقـه را اينطـور              emerger از Emergencyپيش خود گمان كرد كه لغت       . كرده اند   

سقف اطـاق دو    ه  ديد ب , در همين وقت ملتفت شد      ))  راجع به بيرون آوردن مسافرين از آب       تعليمات: ((ترجمه كرد   
لـرزه بـر انـدامش    . مخزن چوبي كه در يكي از آنها دو عدد سينه بند و در ديگري يك سينه بند بود وجود داشـت                     

 ايـن كشـتي بـا تمـام         زيـرا , علم اروپائي هم نميشـود اطمينـان كامـل داشـت            ه  افتاد و با خودش نتيجه گرفت كه ب       
 !عظمتش ممكن بود غرق بشود 

خواسـت شـرح انگليسـي را بخوانـد امـا از موضـوع چيـز زيـادي                  . مدتي دنبال كتاب لغت گشت ولـي پيـدا نكـرد            
ولي شكي برايش  باقي نماند كه اين اعالن براي پـيش بينـي              . فقط چند لغت را از گزينه حدث زد         . دستگيرش نشد   

ديد دو نفر هندو هنوز كنار دودكش       . عجله پوشيد روي كشتي رفت      ه  لباسش را ب  .  است از خطر بعد از غرق شدن     
تا چشم كار مي كرد آب بود كه رويهم موج          . تعجيل ميدويد ه  خوابيده بودند، يك نفر مالح هندي با لباس زنگاري ب         

نرده درجه  ه   كرد ، ديد ب    اطراف كشتي را دقت   . فقط از دور يك حاشه رقيق رنگ پريده از ساحل پيدا بود             . مي زد   
روي صورت غذا  همين لغت را ديده )). والرو: ((اول كمربندهاي سفيدي نصب شده بود كه رويش خوانده مي شد        

يك زن هندي كه ساري پوشيده و حلقه هاي طال در گـوش             . پس نتيجه گرفت كه اسم اين كشتي والرو است          . بود  
  .و بيني خود كرده بود آمد از كنار او گذشت

آيا دو سال پيش در روزنامه نخوانده كه يك كشـتي           . هزار جور افكار وحشتناك در مغز سيد نصراهللا جان گرفت           
بزرگ در اقيانوس اطلس غرق شد ؟ چندي پيش در روزنامه عكس كشتي فرانسوي كه در بحر احمر آتـش گرفـت           

مخـاطره  ه   نميارزيد كه انسان جـانش را بـ        زحمتشه  ب! نديده بود ؟ اگر از دو ميليارد احتمال يكي راست در ميآمد           
 آنهم براي چه ؟, بيندازد 

در صـورتيكه   . ياد حكيم باشي پور افتاد كه روز بروز گردنش كلفت مي شد و سنگ خودش را دائم بسينه ميـزد                     
  د؟آيا همه مينوتهائي كه از اطاقش بر ميگشت پر از غلط و اشتباهات صرف و نحوي نبو                . بيسواد و شارالتان بود     



بعد هم شهرت داشت كه ابتدا يهودي بوده در مدرسه آمريكائي براي اخذ تصديق مسيحي شده و حـاال هـم خايـه            
كتاب . ترجمه غلط كاراليل را از داماد جهودش امانت مي گرفت و كنفرانس مي داد               !  آخوندها را دستمال مي كرد      

در روزنامه ها اسـمش را هـم رديـف          .  ميزد   ضد اسالمي كشف مي كرد و از اطراف ديگر كوس تجدد و المذهبي            
حاال زندگيش را براي چنين     !  افالطون و سقراط و بوعلي و فردوسي و سعدي و حافظ و غيره چاپ ميكرد                , اسم  

مخاطره بيندازد كه بعد شكمش را جلو دهد و بگويد عكـس مـرا در روزنامـه هـاي هندوسـتان چـاپ                       ه  موجودي ب 
 اي مانند سيد نصراهللا را وسيله جاه طلبي احمقانه خود قرار بدهـد و ايـن لغتهـاي                   شخصي بامايه و با پايه    , كردند

هندوستان ببرد ؟ شايد در آنجا دو نفر آدم چيـز  ه فه بحاينها را ت, معني كه نه فارسي و نه عربي است مضحك بي 
- در صورتيكه نوچه  , ت  او چه خواهند گفت ؟ چرا اين تكه را مخصوصاً براي او گرف            ه  آنوقت ب ! فهم پيدا ميشدند    

با پـول ملـت در اروپـا ميچرنـد تـا           , عنوان مبهم مطالعه  ه  هم قرض بدهند و ب    ه  ها و فدائيان ديگر هم دارد كه نان ب        
هر كدام از آنها ميرسانيد تـا كتـابي مـثالً           ه  و يا اينكه ماهي دو سه هزار تومان ب        . هواخواه و هوچي آتيه او بشوند     

مگر او شـش    . خرج دولت چاپ بشود     ه  تدوين بكند و ب    ))و تعاليم او در عالم بشريت     جرجيس پيغمبر   : (( راجع به   
يـا ترجمـه   , انگشتي بود و نميتوانست راحت در كنج خانه پهلـوي زن و فرزنـدش بنشـيند و از ايـن قبيـل ترهـات            

,  خانـه بـدوش      قلم ديگران بيرون بدهد كه حاال بايد مثل اشخاص ماجراجو و          ه  مزخرف ترين كتابهاي فرانسه را ب     
بي پروا به آب و آتش بزند و گنده كارهايهاي يكدسته از هوچيهاي حكيم باشي پور را به هندوستان برده خودش                     

سيد نصراهللا يك مرتبه ملتفـت شـد كـه          _ آيا صادرات معارفي آبرومندتري پيدا نميشد ؟      . و مردم را مسخره بكند      
يات زندگي بر خورده بود كـه نـان و آش در همـين هـوچي                زيرا در طي تجرب   . دست احساسات سپرده  ه  عنان را ب  

مردم را  , دوران رسيده و نمايشهاي لوس پيدا ميشود كه خاك در چشم عوام ميپاشند              ه  بازيهاي يك مشت تازه ب    
وانگهي مگر خود او را وادار نكردنـد كـه در پـرورش افكـار بـراي دوره                  _ . گول زده و كيسه را پر پول ميسازند         

نهـاي ديگـر   ه آ بكند ؟ او هم پذيرفت براي اينكه هنر نمائي بكند و داد سخنوري بدهد و بـاالخره بـ              مشعشع مداحي 
قبله ه ناخوش رو به ه بيمادر ميهن را تشب: الحق موضوع بكري را انتخاب كرد ! بفهماند كه كهر كم از كبود نيست  

 باالي سرش آورده بودند و باالخره او        شيوه ژيلبالس با شيشه اماله و شاخ حجامت       ه  كرده بود كه رضاخان را ب     
آنهاي ديگر دهانشان ميچائيد كـه بتواننـد نطقـي بـا چنـين      .) با وجود كدورت خاطر پوز خندي زد     ! ( را نجات داد    

ه  فرنگ رفته ب. او همه اين علماء و فضال را بزرگ كرده بود و خوب ميشناخت   . دنالفاظ وزين و عبارات دلنشين بكن     
پيشتر ميرفتند نجف حجت .  فقط عناوين آنها فرق ميكرد، قديميها همه سر و ته يك كرباس بودندها و متجددين و-

االسالم ميشدند و حاال ميرفتند فرنگ با عنوان دكتري برميگشتند و كارشان عوام فريبي و همـه حواسشـان تـوي     
اگر چه سيد نصـراهللا  . جه بودندخاره فكر خانه سه طبقه و اتومبيل و ماموريت به همه ب. شكم و زير شكمشان بود 

مثالً يك طبيب   . ايران آمده بودند محشور بود    ه  خارجه نرفته بود اما با خيلي از اطباء و دانشمندان اروپائي كه ب            ه  ب
ه ايراني آرزويش اين بود كه مدير كل و وكيل و وزير بشود در صورتيكه مرحوم دكتر تولوزان تمام وقـتش را بـ                  

يادش افتاد كه ! ديگران عقب مانده بود؟ براي اينكه اهل علم و مطالعه بود ه  او چرا نسبت بمطالعه ميگذرانيد؟ خود
او طـرف توجهـات     ! پاي ميز خطابه با چه ولعي لغات را از دهنش ميقاپيدند و بعد چه تبريكات گرمي باو ميگفتنـد                    

ه شانه خالي كرد شايد حـاال هـم بـ        ! اره نطق بكند    اما دفعه بعد مجبورش كردند دوب     ! مخصوص ملوكانه شده بود     
هر كه را : (( سرش را تكان داد و زير لب گفت ! اين ماموريت خطرناك فرستاه بودند ه جرم همين سرپيچي او را ب

 .))طاووس بايد جور هندوستان كشد 
مرد ايرانـي كـه انگليسـي        هدر راهرو برخورد ب   , از اطاق رستوران كه بيرون آمد     , سيد نصراهللا بعد از صرف نهار     

 ))شما تنها هستيد ؟: (( بدون سابقه از او پرسيد . ميدانست 



 ))بله  -(( 
 . ))اطاق بنده تشريف بياوريد ه ممكن است ب, اگر گز اصفهان ميل ميفرمائيد _ (( 

هسـته  آلـي   جلـو او گذاشـت و خي      , زحمـت از چمـدان درآورد       ه  جعبه گزي را ب   . اطاق خود راهنمائي كرد     ه  او را ب  
بازهم كـم  . هر گاه انسان همه عمر عزيزش را صرف تحصيل زبان و علوم و فنون بكند         : ((صحبت كرد   ه  شروع ب 

! مطالعـه بپـردازيم     ه  افسوس كه عمر كوتاه ما كفاف نميدهد كه با فراغت خـاطر تمـام وقـت خودمـان را بـ                    . است  
هر آينه كوچكترين چيـزي را بـا        . تازه اي برخوريم    كمترين تغييري در زندگي كافي است براي اينكه به مجهوالت           

اگر يك برگ خشك را زيـر ذره بـين          . ديده عبرت نگريسته و مورد تحقيق قرار دهيم همين مطلب تاييد خواهد شد              
يـك ذره   . مـا مكشـوف ميگـردد       ه  خواهيم ديد كه دنياي جديدي با قوانين و اصول خود بـ           , ميكروسكوپ بگذاريم   
 :كن است موضوع سالها بحث فلسفي و تفكر و تعمق واقع بشود چنانكه عرفا گفته اند خاشاك روي زمين مم

   آفتابيش در ميان بيني                                دل هر ذره اي كه بشكافي                         
ودند كـه غيـر قابـل تجزيـه         همان چيزي را كه قدما ذره ميگفتند و تصوير مينم         , ما ثابت ميكند  ه  علم نظري امروز ب   

گردش افالك و قوانين تغييـر ناپـذير   ,  حال اگر نظري بسوي آسمان بيفكنيم . تشكيل يك منظومه را ميدهد , است  
 :آنها فقط ما را دچار بهت و حيرت ميكند بطوري كه در پايان امر مجبوريم منصفانه اقرار بكنيم 

 !                           كه بدانم همي كه نادانم    من      تا بدانجا رسيد دانش                        
 آنچـه در    «: عقيده هسـتم كـه ميگويـد         من با هرمس تريسمژيست هم    . اطراف ما مملو از اسرار و مجهوالت است         

اقوام طناب كالم اين بود كه اينهمه       اباري مقصود از     _ ».ي يافت ميشود در دنياي علوي هم وجود دارد          لدنياي سف 
هي است كه عمر ما وفا نميكنـد تـا در چگـونگي و ماهيـت                يبد, و طوايف و السنه كه در فراخناي جهان وجود دارد         

در ايام شـباب از فـرا   , چيزيكه باعث تاسف منست    . رموز زبان آنها پي ببريم      ه  روحيه اين طوايف غور نموده و ب      
. دشواري ميتوانم لغات و جمالت را از هـم تفكيـك بكـنم            ه  يزي غفلت ورزيدم و حال مي بينم كه ب        لگرفتن لسان انگ  

چون اساساً ريشه زبان آنگلوساكسون با زبانهاي التيني فرق دارد و چنانكه بايد و شايد بمعنـي لغـات و جمـالت                  
ه عنـوان آنـرا بـ     . ) دسـتورالعمل ضـروري را نشـان داد         ( مثالً اخطاريه اي كه بديوار است       . انگليزي مسلط نيستم  

 )).گويا مقصود دستورالعمل نجات مسافرين از غرق شدن است , ريافتم فراست د
بيانات ثقيل فيلسوفانه را با تعجـب گـوش داد و بـي آنكـه       , شخص تازه وارد در حاليكه گز توي دهانش مانده بود         
 :مقصود سيد نصراهللا را بفهمد مطلبش را تصديق كرد 

 )).همينطور است كه ميفرمائيد . البته , البته _ (( 
 )) خطر غرق شدن كشتي را تهديد ميكند ؟اآيا حقيقت_ (( 
ولـي اتفـاق هميشـه      . مآل انديشي اروپائي را ميرساند      , چه فرمايشي است ؟ فقط محض احتياط است         ! هرگز  _ (( 

 )).ممكن است 
 )).مقصود اينست كه اتفاق ممتنع نيست بلكه ممكن الوقوع است , بله _ (( 
 )).البته _ (( 
 )).ما وسيله احتراز از اتفاق غير مترقبه را پيش بيني كرده اند ا_ (( 
 )).البته _ (( 
اختصـار بـرايم ترجمـه      ه  قبول زحمت فرموده اين اخطاريه را البتـه بـ         , بكنم  خواهش  ابعالي  نممكن است از ج   _ (( 

 ))بفرمائيد ؟
 ))!با كمال افتخار _ (( 



اسـتعمال  ه راي سيد نصراهللا دستور العمل مفصلي كه راجع بـ      انده و ب  واعالن را خ  , شخص انگليسي دان برخاست     
و مخصوصاً در اعالن تذكر داده شده بود كه الزم اسـت مسـافرين بـراي    . ژاكتهاي نجات نوشته بود ترجمه كرد       

 .استعمال ژاكت قبالً آنرا امتحان بكنند ه آشنائي ب
ه در صورتيكه كشتي آتش بگيرد يا بـ       :  پرسيد   عرق روي پيشانيش را پاك كرد و      , دقت گوش داد    ه  سيد نصراهللا ب  

 البته ممكن است و محال نيست و مثالً سال قبل بود كه يك كشتي فرانسوي در بحر احمـر    ،علت ديگري غرق شود   
خاطر دارم در يك روزنامه التيني خواندم كه يك كشتي بزرگ هم در اقيـانوس اطلـس غـرق                   ه  ب. طعمه حريق شد    

 .عيش و نوش مشغول بودند ه ب, كه قالب تهي كردند شد و مسافرينش تا آن دم 
 ))روزنامه التيني ؟ -(( 
 فقـط از لحـاظ      ،ببخشيد اگر سواالت بنده كسـل كننـده اسـت         . من زبان فرانسوي را زبان التيني ميگويم        , بله  _ (( 

يـدانم و مـي     زيرا من هميشه خودم را محصـل م       . وديعه گذاشته ه  كنجكاوي فطري است كه خداوند متعال در من ب        
مقصود اين بـود كـه هـر گـاه در موقـع غـرق شـدن                 . معلومات خود بيفزايم    ه  خواهم در هر موقع استفاده كرده ب      

 )) شخصي از فن شنا بي بهره باشد چه خواهد شد ؟ ,كشتي
ا ابتـد . آب خواهنـد انـداخت      ه  قايقهاي بزرگي دو طرف كشتي هست كه آنها را فوراً بـ           , همانطوريكه فرموديد   _ (( 

 )).بچه ها بعد زنها بعد مردها را در آنها ميگذاشتند تا موقعي كه كشتي امدادي برسد
 )).ولي ماهيهاي خطرناك وجود دارد و ممكن است قبل از نجات صدمه برسانند _ (( 
مثالً اگر خداي نخواسته دستگاه تلگراف بي سـيم آتـش           .  ممكن الوقوع است     ، قسم اتفاق ممكن است    هالبته هم _ (( 

ممكن اسـت از  , بر فرض هم كه مسافرين را در قايق نجات جمع آوري بكنند      , بگيرد و كشتي دور از ساحل باشد        
 ))! در زندگي همه جور پيش آمد ممكن است ،تاخير رسيدن كشتي امدادي و نداشتن آذوقه تلف بشوند

 ))! هر نوع اتفاقي ممكن الوقوع استدر زندگي: ((حال متفكر سرش را تكان دادو زير لب تكرار كرد ه سيدنصراهللا ب
 ))فرموديد قايقهاي بزرگي دو طرف كشتي وجود دارد ؟_ : (( بعد پرسيد 

 )).مگر مالحظه نفرموديد ؟ بفرمائيد نشان بدهم , بله _ (( 
 ))بفرمائيد بدانم آيا اين كشتي در بنادر ديگر هم ايست ميكند ؟.  خيلي متشكرم _ (( 
امشب يكي دو ساعت در بوشـهر نگـه         , فقط در بوشهر و كراچي و بمبئي لنگر مياندازد        چون خط سريع است     _ (( 

 )).خواهد داشت 
سكوت . و بعد خاموش شد     . . . )) اسباب زحمت جنابعالي را فراهم آوردم       . خيلي متشكرم   : (( سيد نصراهللا متفكر    

راهللا دسـتمالي در آورد روي پيشـاني   سـيد نصـ  . مرد انگليسي دان خداحافظي كرد و رفت   . مرگ اطاق را فرا گرفت    
دقت كرد ديد دو قايق بزرگ سياه كه تا حـال           . طرف عرشه كشتي رفت   ه  بعد بلند شد با احتياط ب     . سوزانش كشيد   

اسـم كشـتي را دوبـاره روي        )) آكسـفرد : ((ملتفت نشده بود دو طرف كشتي آويزان بـود و رويـش نوشـته بـود                 
پيش خودش تصور . مثل اينكه باين اسم آشنا بود   !)) والرو والرو   : ((ار كرد   چند بار تكر  . كمربندهاي نجات خواند    

متشنج ميشد و   , بعد به امواج دريا خيره شد كه ميغريد         . كرد شايد يكي از رب النوع هاي يوناني يا آشوري باشد            
رنگ سياه  ه  ا مبدل ب  رنگ سبز چركتاب دري   . بعد رويهم مي پيچيد و دور ميشد        , كشتي حمله ميكرد    ه  فرياد زنان ب  

بنظرش امواج دريا مايع جاندار يا جسم لغزنده حساسي جلوه كرد كه از شدت درد و خشم بـا لـرزش                     . شده بود   
خود ميپيچيد مانند جسم شكنجه شده اي كه بيهوده درد مي كشيد و حاضر بود صدها ازيـن كشـتيها    ه  عصباني ب 

يكنوع احساس آميختـه    ! يك لحظه در خود غوطه ور بسازد        ه  و مسافرانش را بدون مالحظه فضل و معرفت آنها ب         
بعالوه زير اين توده آب حيوانات و ماهيهاي خطرناك وجود          . او دست داد    ه  از ترس و تنفر از قواي كور طبيعت ب        



ه آيا در خرمشهر نشنيده بود كه تا كنون چندين بـار زنهـا و بچـه هـائي كـه بـ                     . خون او تشنه بودند     ه  داشت كه ب  
آنها را كوسه ماهي در آب كشيده و نصف كـرده ؟ زيـر پـايش لـرزه                  , ختشوئي كنار رودخانه رفته بودند    هواي ر 

كشـتي  ه تا چشم كار ميكرد آب بود كه عقب ميزد و ب    . د  مصداي آواز فلزي موتور ميآ    . خفيف كشتي را حس كرد      
تكه هاي كف دنبـالش كشـيده       , كشتي آب را ميشكافت و مثل خونابه اي كه از جراحات جاري بشود            . حمله ميكرد   

همـه اينهـا بنظـرش      . دو پرنده كوچك كه معلوم نبود آشيانه آنها كجاست پشت سر كشتي پرواز ميكردند               . ميشد  
آيا آنها ديگر , آنوقت مردمان ديگري كه در طبقه زيرين كشتي مسكن داشتند       . عجيب و غريب و باور نكردني آمد        

اما اين دليل كـافي نبـود       . دام از مسافرين اضطرابي از خود ظاهر نميساختند         چه نوع آدميزادي بودند ؟ ولي هيچك      
زيرا فرق وجود او كه افتخار نژاد بشر بشمار ميرفت با ديگران از زمين              , كه باعث آرامش فكر سيد نصراهللا باشد        

 !تا آسمان بود 
 هرودوتـوس ننوشـته كـه ايرانيـان         مگر, سيد نصراهللا معتقد بود كه بيجهت اهالي كاشان مشهور به ترسو هستند             

هندوسـتان دعـوت    ه  يادش افتاد در كتابي خوانده بود كه اكبر شاه هندي حـافظ را بـ              , قديم از آب و دريا ترسيده       
 :چنانكه بهمين مناسبت ميگويد . كرد ولي حافظ از منظره كشتي و دريا ترسيده و از مسافرت صرفنظر كرد 

 ك و بيم موج و گردابي چنين هايلشب تاري((                       
 ))كجا دانند حال ما سبكساران ساحلها ؟  ((                                                                

او ه بي آنكه ب, دوباره آمد و ساكت و آرام از پهلويش رد شد , زن هندي كه در بيني و گوشش حلقه هاي طال بود 
يكـي  ه  مثل اينكه دسـت بـ     , ي آمدند   ذناخوش و مو  , سافران كشتي بنظر سيد نصراهللا وحشتناك       همه م . اعتنا بكند   

اطاق ه  ب. فكرش خسته بود    , سرش گيج رفت    !  كرده بودند تا او را غافلگير كرده با شكنجه استادانه اي بكشندش             
لرزش . در مغزش ميگرديدند شه هاي ترسناك ياندجور هزار . لباسش را كند و روي تختش افتاد. خودش پناه برد 

اين لرزش بـا    , يكنواخت كشتي را بهتر حس ميكرد و مثل اينكه احساسات او دقيق تر و تيزتر از معمول شده بود                    
 .خواب رفت ه كم كم پلك هاي چشمش سنگين شد و ب. صداي قلب او هم آهنگ شده بود 

خـود   ! . . .))والـرو   : ((  سينه ميزدند و ميگفتند      ديد دسته اي از اعراب روي عرشه كشتي با كمربند نجات ايستاده           
او هم روي عباي بوشهري كه هميشه در خانه ميپوشيد سينه بند نجات بست و بچـه هـايش را قلمـدوش كشـيده                        

عرق سـرد بـه     . از شدت وحشت از خواب پريد       .  همينكه خواست در دريا بجهد زنش دامن عباي او را كشيد            . بود
صـداي  , اطاق كشتي افتـاد     ه  وقتي كه چشمش ب   . دهنش تلخ مزه بود     , سرش تير ميكشيد    , تمام تنش نشسته بود     

مثل اينكـه ميخواسـت از ايـن جهـنم          , دوباره چشمش را بست     , فلزي موتور را شنيد و لغزش كشتي را حس كرد           
قالبـدوزي سـرخ    ياد كرسي اطاقشـان افتـاد كـه رويـش           .  بي اختيار تمام فكر او متوجه خانه اش شد          . فرار بكند   
زير گوشي و دشكهاي گرم و نرم اطراف آنرا مثل نعمت گرانبهائي كه از آن محروم مانـده بـود آرزو                     . افتاده بود   

قوقوسي اناري كه زنش در بشقاب      . بچه اش كه تازه زبان باز كرده بود لغات را با مخرج صحيح ادا ميكرد                . كرد  
بـا خـودش شـرط      ! ا مانند دنياي افسون آميزي از او دور شده بودند           پشت ميز اداره و همه اين كيفه      , دانه ميكرد   

حكيم باشـي پـور   ه از ته دل ب. كرد كه در موقع مراجعت از راه خشكي بوسيله راه آهن برگردد كه مطمئن تر بود            
يز در صورتيكه خودش با گردن سرخ و تبسم ساختگي پشت م  , اين بال دچار كرده بود      ه  نفرين فرستاد كه او را ب     

ايـن وسـيله   ه وزارتش نشسته و همه حواسش توي لنگ و پاچه دخترها و پسـرها بـود و بـراي مقامـات عاليـه بـ                
ميـداد و عنـاوين برايشـان       يـك دسـته دزد و دغـل و مبلغـين خـودش كارهـاي پـر منفعـت                    ه  ب. گشائي ميكرد   ركا

در ! ور بمـردم حقنـه بكننـد        معني بسازند و بز    عضو فرهنگستان درست ميكرد تا لغت هاي مضحك بي        . ميتراشيد
صورتيكه همه جاي دنيا لغت را بعد از استعمال مردم و نويسندگان داخل زبان مينمايند و او كه در علم فقه اللغـه                       



_ شايد عمداً او را سنگ قالب كـرده بودنـد           ! بي ذوق و بي سليقه شده       , بي نظير است حمال اين لغت هاي بچگانه         
جواناني كه فقط ديپلم از سـتاره ونـوس داشـتند مخالفـت             ه  يآمد و با دادن تصديق ب     چون از او كار چاق كني برنم      

زيرا زندگي آرام وبـي دغدغـه داشـت و شخصـاً از آب گـل آلـود مـاهي        , او تا كنون الي سيبل ميگذاشت  .  كرده  
ينكـه در افكـارش   مثـل ا , بلند شد و نشست  . مخاطره انداخته بودند    ه  ميگرفت اما حاال جانش را براي هيچ و پوچ ب         

براي سـر گرمـي مشـغول دوخـتن آن شـد فكـر              . خاطر آورد كه دكمه زير شلوارش افتاده        ه  ب. تغيير حاصل شد    
 .اين كار زنانه را كه هرگز شايسته فضل دانشمندي مثل او نبوده متحمل نميشد , ميكرد اگر زنش آنجا بود 

سيد نصراهللا دلش تو ريخـت و گمـان كـرد     . مه افتاد   ميان مسافران همه  . در اين وقت كشتي سوت كشيد و ايستاد         
دستپاچه لباسش را پوشيد و در      . زودي ملتفت شد كه به بوشهر رسيده اند         ه  ولي ب . اتفاق ناگواري رخ داده است      

 ميشد  هيكي دو قايق موتوري ديد    , فقط از دور چراغ ضعيفي ميدرخشيد       . ظاهراً بندر پيدا نبود     , ايوان كشتي رفت    
بنظـرش آمـد كـه      . ل باربندي شده بودند از هياهوي حمالها خوابي كه ديده بود بياد آورد              وي مشغ دتي با چند كش 

خشـكي  ه  ساحل دريا آنقـدر دور و تاريـك بـود كـه فكـر مراجعـت بـ                 .  كابوس وحشتناكي را در بيداري مي بيند        
د اطالع مفيـدي    يران رفت تا شا   اطاق رستو ه  ب. ساعتش را نگاه كرد موقع شام بود        . بنظرش خام و بي اساس آمد       

اما همه كساني كه سر ميز بودند حتي مرد انگليسـي دان و پيشـخدمتها بنظـر او سـاكت و اخـم آلـود                         . كسب كند   
اصـال  , دلش بد آمده شام به دهـنش مـزه نكـرد            ه  ب. مثل اينكه مي خواستند خبر شومي را از او بپوشانند           , آمدند  

مـرد انگليسـي دان بـا       .  با يك موز خورد براي اينكه سر دلـش سـبك باشـد               فقط سوپ را  , حس كرد اشتها ندارد     
 .اطاقش پناه برد ه سيد نصراهللا مايوس و متفكر ب. اشاره از او خداحافظي كرد و رفت مثل اينكه عجله داشت 

مـا صـالح    اگر چه هوا دم كـرده و گـرم بـود ا           . در را بست و پرده را كشيد        . براي اينكه همهمه خارج را خفه بكند        
, قلم و كاغذ را برداشت تا يادداشتهائي راجع به نطق فلسـفي خـود بـردارد            . ت پيچ بادبزن برقي را باز بكند        نسندا

: در ميان خطوط دقت كرد ديد نوشـته         . روي كاغذ مطلب مبهمي نوشته بود كه نپسنديد         . ولي حواسش جمع نبود     
. م الشان است كه شاخ حجامت را گذاشت و خون ملت را كشيد مقصود فقط تبليغ آن قائد عظي. يعني من , ميهن (( 

مقصود از تعليم اجباري با سواد كردن مردم نيست فقط براي اينست كـه همـه مـردم بتواننـد تعريـف او را و در                          
 زبانهاي بومي كه. د و حرف بزنند نزبان روزنامه ها فكر بكنه ب, نتيجه حكيم باشي پور را در روزنامه ها بخوانند       

و لغتهاي ساختگي كه ,   كاري كه نه عرب توانست بكند و نه مغول ،اصيل ترين نمونه فارسي است فراموش بشود
. همه اش من در آري اسـت  , آنها تحميل بشود ؟  من در آري ه  نه زبان خشايارشا است و نه زبان مشتي حسن ب         

جا آمده و چه صالحيتي دارد كه منافع وطـن          مگر او از آن   . منافع مقدس خودش را منافع مقدس ميهن جلوه ميدهد          
. ر خندي زداز خودش پرسيد آيا ديوانه نشده بود ؟ زه: دوباره خواند . . . )) را بهتر از من ميتواند تشخيص بدهد  

آيا يـك قـوه خـارجي محـرك او بـوده يـا              . زبان آورده بود    ه  چنين جمالتي نه فكر كرده بود و نه ب        ه  او تا كنون ب   
 .باالخره كاغذ را پاره كرد . وحيه اش تغيير داده بود ؟ شايد در اثر بدخوابي بوده مسافرت در ر

لبـاس پوشـيد و     , سيد نصراهللا بلند شـد      , كشتي حركت ميكرد    . در اينوقت صداي يكنواخت جرثقيل خفه شده بود         
. تي گذاشـته انـد      تنهـا در كشـ    را  چون تصور ميكرد او     . از مشاهده مسافرين دلش آرام گرفت       . روي كشتي رفت    

ه آب دريـا بـ    . شكل تهديد آميزي روي آسمان جابجا ميشد چراغ بندر از دور سوسو ميزد              ه  توده هاي ابر سياه ب    
ماه . سيد نصراهللا دب اكبر و دب اصغر را تشخيص داد          , طرف ديگر كه آسمان صاف بود       . رنگ قير در آمده بود      

ر آن يـك رودخانـه نقـره اي روي آب سـياه ميدرخشـيد و بسـوي                  كنار آسمان بنظر ميآمد كه پائين آمده و از زي         
 .هوا خفه بود . كشتي ميآمد 



يك جور احساس آسايش بي دليلي در او پيدا شد مثل اينكـه             .  اضطرابش فروكش كرد    . سيد نصراهللا قلبش فشرد     
موهوم و شكننده    , سر تا سر زندگيش بنظر او يك خواب دور        . براي اولين بار با عنصر طبيعت آشتي كرده است          

در نتيجـه يـك نـوع       . احساسات زمان طفوليت در او بيدار شد و با احساس تنهائي و دوري توام شـده بـود                   . آمد  
قلـم و كاغـذ را      . اطاق خودش بـر گشـت       ه  با گامهاي سنگين دوباره ب    .  ترحم درد ناكي براي خودش حس ميكرد        

درين زمـان كـه در سـايه        . وسته مهد ادبيات پارسي بوده      كشور هندوستان پي  : ((برداشت كمي فكر كرد و نوشت       
 . . . ))توجهات پدر تاجدار ترقيات روز افزون معارفي 

دوبـاره قلـم    . دربيـاورد   ادبـي   لبـاس   ه  بعد سعي كرد توصيف ماه را روي دريـا بـ          . فكرش نرسيد   ه  ديگر چيزي ب  
ماه از كرانه آسمان ماننـد شـاهد   . زه ميطلبيد يرفام با غرش تندر آسا كشتي را به مبار       قآب  : (( برداشت و نوشت    

اينهم پسندش نشد مثل اينكه قوه مجهـولي تمـام          ! )) بيطرف جوشن سيمين خود را روي امواج افكنده تبسم ميكند           
. احسـاس سـر درد كـرد        . بعد خواست كاغذي بزنش بنويسد      . معلومات معنوي و فلسفي او را بيرون كشيده بود          

شيشه و جدار چوبي و پرده و پنجره .  افتاد و سينه بند نجات را ديده بلند شد در را بست      سقفه  ناگهان نگاهش ب  
را جلو كشيد همينكه مطمئن شد كامالً محفوظ است يكي از سينه بند هـا را بـا احتيـاط از مخـزنش در آورد وزن                          

ي شبيه گوني دوختـه  شكل مكعب مستطيل بود كه در پارچه خاكستري زمخته   مثل چهار قطعه چوب سبك ب       ،كرد
دو قطعه از . با دقت سر خود را از چهار قطعه چوب پنبه كه بوسيله پارچه بهم متصل بود بيرون آورد    . شده بود   

رفت جلوي عكسي كه روي دستور . ف او قرار گرفت   تچوبها روي سينه و دو قطعه ديگر مانند كوله پشتي روي ك           
بعد رفت جلـوي آينـه      . سينه بند چسب تن او شد       . نرا محكم كشيد    العمل ضروري بود ايستاد مطابق دستور بند آ       

 .قيافه خودش را برانداز كرد 
شكل جانيهائي شده بود كه در انتظار مرگ چندين ماه در زندان گرسنگي و بيخوابي . از پريدگي رنگ خود ترسيد 

 در دريـا بيفتـد چـه وضـع      يـاد آورد و پـيش خـود تصـور كـرد زمانيكـه             ه  خوابي كه ديده بـود بـ      . كشيده باشند   
هـم ميخـورد بطوريكـه      ه  دنـدانهايش بـ   , زانوهـايش سسـت شـد       , وحشتناكي خواهد داشت لرزه بر اندامش افتاد        

صـدايش  . . . )) والـرو   . . والـرو   : (( نبض خودش را گرفت بي اراده چندين بار زير لب گفـت             . صدايش را ميشنيد    
 اشك در چشـمش حلقـه زد و         .ب خود با زن و بچه اش وداع كرد        در قل . شدت درد ميكرد  ه  سرش ب . خراشيده بود   

ولي يادش آمد كه در موقع خطر بستن آن كار , خواست سينه بند را باز كند . برگشت تا صورت خود را اقالً نبيند 
 داد با سينه بند بخوابد عرق سردي از سر تا پايش جاري بود و حس حآساني نيست و از لحاظ مآل انديشي ترجي      

دو قرص آسپرين خورد و در حاليكه آيه الكرسـي ميخوانـد رفـت روي تختخـواب بـه                   . د كه جداً ناخوش است      كر
 .ناراحت بود و ضربان قلبش را كه تند شده بود ميشمرد . پهلو خوابيد 

ولـي لبـاس زنانـه      , هنوز چشمش بهم نرفته بود كه ديد كشتي آتش گرفته او باالي عرشه روي منبر ايستاده بود                  
اسـتعمال  ه نطق مهيجي راجـع بـ  . كل ساري زن هندي كه حلقه طال در گوش و بيني خود كرده بود دربرداشت                بش

مجبور بود صدايش را دائماً بلنـد تـر         , در ميان سكوت كشتي و ناقوسهائي كه ميزدند         . كمربند نجات ايراد ميكرد     
.  و روي سـر مـردم نثـار مينمـود            فاصله دست در كيـف خـود ميكـرد و عكسـهائي در ميـآورد              ه  بكند و فاصله ب   

مسافرين از روي نا اميدي خودشان را در دريا ميانداختند ولي ماهيهاي بزرگ با چشـمهاي خشـمگين درخشـان                    
ديد بچه هـايش    , يكمرتبه ملتفت شد    . شهاي تكه تكه شده بود      عا را از ميان دو پاره ميكردند و روي آب پر از ن            نهآ

و مـرد ايرانـي انگليسـي دان را    )) آكسـفورد  : (( خـط سـفيد نوشـته    ه رويـش بـ  در قايق سياهي نشسته بودند كه  
 .طرف مقصد نامعلومي ميبرد ه شناخت كه پارو ميزد آنها را ب



خودش را در آب انـداخت در همينوقـت يـك مـاهي ترسـناك بـزرگ بـا        , او نزديك شد ه همينكه شعله هاي آتش ب 
ه ر ميان چهار دندان كند خود مثل چهار قطعـه آجـر گرفـت و بـ          او حمله ور شده سينه اش ا د       ه  چشمهاي آتشين ب  

 .سختي فشار داد بطوريكه بيهوش شد 
 .ر اطاقش پيدا كردصبح پيشخدمت هندو نعش سيد نصراهللا را در حاليكه سينه بند نجات خفت كردن او شده بود د

* *                                                                   *  
جمعيت انبوهي دور مجسمه سيد نصراهللا ايستاده بودند كه با يكدسـت كيفـي را               , دو ماه بعد در كوچه حمام وزير      

عالمت عفريـت جهـل     به  زير پايش خفاشي    . سوي هندوستان كرده  ه  شكمش چسبانيده و با دست ديگر اشاره ب       ه  ب
ار مجسمه روي منبري ايستاده نطـق مفصـلي در   آقاي حكيم باشي پور با قيافه متاثر و متالم كن. در حال نزع بود     

ن فاجعـه نـاگوار فرامـوش نشـدني و فقـدان آن             آدر ضمن نطق مكـرر اشـاره بـه          . مناقب آن محروم ايراد ميكرد      
فيلسوف دهر و درياي علم نمودند سپس نونهاالن و نوباوه گان ميهن را مخاطـب قـرار داده                  , هشتمين سبعه دنيا    

گفتار  و پندار ايـن نابغـه مـيهن پرسـت را كـه در راه مـيهن فـداكاري و                      ,  پيوسته كردار    شما بايد : ((نتيجه گرفت   
ه هر  يضسر مشق خويش قرار بدهيد و فر      , نظيري از خود بروز داد و عاقبت شربت شهادت را چشيد             شهامت بي 

 خويش سـاخته و     فرد ميهن پرستي است كه مجسمه يا الاقل شمايل اين اديب اريب و فاضل ارجمند را زيب ديوار                 
وجود چنين عناصر ميهن پرستي تفاخر بكند و نيز سعي و كوشـش بليـع بنماينـد كـه در راه مـيهن و خـدمات                          ه  ب

 . )بغض بيخ گلويش را گرفت (رفي امع
خيابـان  ((مخصوصاً من در فرهنگستان پيشنهاد خواهم كرد كـه كوچـه حمـام وزيـر را         : ((بعد از سه دقيقه مكث      

مرحـوم را كـه    ند و از عالقه اي كه به پارسي سره و سر زمين آباء و اجدادي خـودم دارم آن               بنام)) ميهن پرست   
 .بوي ميدهم )) ميهن پرست (( ناميده و لقب )) پيروز يزدان (( سيد نصراهللا بود 

 مقـام   ,البته بلكه بوسيله جانفشاني و فداكاري كه در راه مـيهن نمـود              , آن فقيد محروم نمرده است      , اشتباه نكنيد   
 : گفته اارجمندي در قلب همه افراد ميهن احراز كرد چنانكه شيخ العرف

 ,بعد از وفات تربت ما در زمين مجوي ((                            
 ! ))  در سينه هاي مردم عارف مزار ماست                                                                   

كـه  )) والـرو  (( اعانه اي فراهم بياورند تـا كشـتي مسـافرتي      , از ارباب جود و سخا تقاضا ميكنم        در خاتمه من    (( 
 . ))از كمپاني خريداري و در موزه معارف حفظ بشود , قتلگاه آن مرحوم جنت مكان خلد آشيان است 

حركتش گرفتـه شـده   بعد دست كرد در كيفي كه همراه داشت و مقداري از آخرين عكسهاي سيد نصراهللا كه موقع           
. حضار عكسها را از يكديگر قاپيده روي قلب خودشـان گذاشـتند             .  بود در آورده و روي سر مستمعين نثار كرد          

  .سپس نونهاالن و نوباو گان با چشم گريان و دل بريان پراكنده شدند 
 

 پايان



 محلل 

 صادق هدايت

 com.Sokhanسايت سخن  : انتشارنسخه الكترونيك
 

خانة كوچكي تنگهـاي دوغ و        جلو قهوه . ها سوت و كور مانده بود       چهار ساعت بغروب مانده پس قلعه در ميان كوه        
هاي جگر خراشش آنجـا روي        فكسني با صفحه  يك گرامافون   . شربت و ليوانهاي رنگ برنگ روي ميز چيده بودند        

چي با آستين باالزده سماور مسوار را تكان داد، تفاله چائي را دور ريخت، بعد پيت خـالي بنـزين                      ـ قهوه  سكو بود 
 .را كه دستة مفتولي به آن انداخته بودند برداشته بسمت رودخانه رفت

ته رودخانه رويهم ميغلطيد و حالت تر و تازه بآنجا داده           آفتاب ميتابيد، از پائين صداي زمزمة يكنواخت آب كه در           
زده روي صـورتش دراز كشـيده و          خانـه مـردي بـا لنـگ نـم           روي يكي از نيمكتهاي جلـو قهـوه       . بود شنيده ميشد  

روي نيمكت قرينة آن، زير ساية درخت توت، دو نفـر پهلـوي هـم               . هايش را جفت كرده پهلويش گذاشته بود        آجيده
آمـد سالهاسـت      شان گرم شده بود كـه بنظـر مـي           بطوري چانه . قدمه دل داده و قلبه گرفته بودند      نشسته و بدون م   

 .يكديگر را ميشناسند
اش را  مشهدي شهباز الغر، مافنگي با سبيل كلفت و ابروهاي بهم پيوسته گوشة نيمكت كز كرده، دست حنـا بسـته               

 :تكان ميداد و ميگفت
ميگفت پارسال سي تومـان مـك       . پيش پسر دائيم، آنجا يك باغچه دارد      ) ه؟  مغ محل ( ديروز رفته بودم مرغ محله      « 

زنـش هـم    . امسال سرمازده، همة سردرختيها ريخته، بيك حال و زارياتي بود         . آلوچه زرد آلوي باغش را فروخت     
 ». بعد از ماه مبارك تا حاال بستري افتاده، كلي مخارج روي دستش گذاشته

 :ا كرد، با تفنن چپق ميكشيد، ريش جو گندميش را خاراند و گفتآميرزا يداهللا عينكش را جابج
 ». اصال خير و بركت از همه چيزها رفته« 

 :شهباز سرش را از روي تصديق تكان داد و گفت
خـدا قسـمت بكنـد بيسـت و پنجسـال پـيش در       . رسـم زمانـه برگشـته   . انگار دوره آخر زمان است. قربان دهنت « 

نان سنگگ ميخريديم ببلنـدي     . مرغ ميدادند ده تا صد دينار       كمن دو عباسي بود، تخم    روغن ي . خراسان مجاور بودم  
. با هم دو تركه سوار ميشـديم      . پولي داشت؟ خدا بيامرزد پدرم را يك االغ بندري خريده بود            كي غصه بي  . يك آدم 

ا از دل و دماغ ميافتنـد، از  حاال همه جوانه. كردم بازي مي مان تيله هاي محله من بيست سالم بود، توي كوچه با بچه      
اگـر پيـرم و ميلـرزم بصـد تـا جـوان        : غورگي مويز ميشوند، باز هم قربان دورة خودمان، بقولي آن خـدا بيـامرز             

 ». ميارزم
 »! سال بسال دريغ از پارسال« : يداهللا پك زد بچپقش، گفت 

 ». هاي خودش را عاقبت بخير كند خدا همه بنده« : شهباز گفت
بجان خودت يكوقت بود در خانمان سـي نفـر نـان خـور داشـتيم، حـاال فكـريم                    « :  جدي بخودش گرفت   يداهللا قيافة 

كـردم، مـاهي هشـت     ام را از كجا گير بياورم دو سال پيش سـه جـا معلمـي مـي              روزي يكريال پول توتون و چائي     
بمـن  . معلم سـرخانه بـودم    همين پريروز كه عيد قربان بود رفتم خانه يكي از اعيان كه پيشتر              . تومان در ميآوردم  

داشـت  . مروت حيوان زبان بسـته را بلنـد كـرد بـزمين كوبيـد               گفتند كه بروم دعا براي گوسفند بخوانم، قصاب بي        



نميدانم چه روي زمين بود، ديـدم چشـمش تركيـده           . كرد، حيوان تقال كرد، از زير پايش بلند شد          كاردش را تيز مي   
آلـود گوسـفند جلـو چشـمم      سردرد برگشتم، همه شب هـي كلـة خـون    دلم مالش رفت، ببهانة     . ازش خون ميريخت  

 نه زبانم الل، در خوبي خدا كه شكي نيسـت، امـا ايـن     …آنوقت از دهنم در رفت كفر گفتم، كفر خيال كردم           . ميآمد
 .خدايا، پروردگارا، تو خودت بهتر ميداني، هر چه باشد انسان محل نسيان است. بسته، گناه دارد جانوران زبان

آخـر نميشـود    ! …آره، اگر ميتوانستم هر چه تو دلم هست بگويم        « : ميرزا يداهللا لختي بفكر فرو رفت، دوباره گفت       آ
 ». استغفراهللا زبانم الل. همه چيز را گفت

 ». برو فكر نان كن خربزه آب است« : اش سررفت گفت شهباز مثل اينكه حوصله
 ». چه بر ميآيد؟ از اول دنيا همينطور بودهآره، از دست ما « : ميلي گفت ميرزا يداهللا با بي

هـائي كـه در    چه حقه. ايم كفني زنده مانده ما ديگر ازمان گذشته، بقولي مردم پاتيلمان در رفته، از بي     « : شهباز گفت 
 ».انداز ميكردم اين دنياي دون نزديم، يكوقت تهران دكان بقالي داشتم، خرج در رفته روزي شش قران پس

 ». بقال بودي؟ من از بقال جماعت خوشم نميآيد« : حرفش را بريد ميرزا يداهللا 
 »ا؟چر«

 ». اش دراز است، حاال تو اول حرفت را تمام بكن صهق« 
اي براي خودمان دست      كم يك خانه و النه      گذشت، كم   امرم مي . بله، دكان بقالي داشتم   : شهباز دنبالة سخن را گرفت    

. االن پنج سال است كه زنم مرا بخاك سياه نشـانده . اي پيدا شد  يك پتيارهو پا كرديم، چه دردسرتان بدهم، آنوقت  
تازه با خون دل آمده بودم سر و ساماني بگيرم، هر چه رشته بودم پنبه كرد، مخلـص                  . اين زن نبود، آتشپاره بود    

يـده، بايـد    حضـرت مـرا طلب    « : پاهايش را توي يك كفش كرد كه        . كلثوم، والدة احمد يك شب از پاي وعظ برگشت        
هر !  مرا بگو كه عقلم را دادم دست اين زن…اي بسرم آورد كه نگو و نشنو  پيسي» بروم استخوانم را سبك بكنم 

 …يـك زن عقلـم را دزديـد   . چه باشد، آدميزاد شير خام خورده، من همان آدم بودم كه از سبيلهايم خون ميچكيـد      
خودم يك .  اين چيزها سرم نميشود، مهرم حالل، جانم آزاد«همان شب ميگفت . خدا نكند كه زن زير جلد آدم برود

ام خوب آمده، يا طالقم بده يـا بهمـين سـوي               استخاره هم كرده   …بند دارم، آنها را ميفروشم ميروم       النگو با گردن  
د آقا هر چه كردم، مگر حريفش شدم؟ دو هفته تو روي من نگاه نكرد آنقدر كرد، كر                » . كنم  ات را خفه مي     چراغ بچه 

ام را برداشت و رفت آنجا كـه عـرب نـي     كه هر چه داشتم فروختم، پول جرينگه كردم دادم بدستش، پسر دو ساله       
 ». دانم چه بسرش آمده تا حاال كه پنجسال است رفته، نمي. بيندازد

 ». خدا كند كه از شر عربها محفوظ باشد« : ميرزا يداهللا گفت
انگـار كـه آب شـد بـزمين فـرو      ! ن عمريها ـ بيابان برهود، آفتاب سوزان  آره، ميان عربهاي لختي زبان نفهم ـ اي « 

 ». اش كم است راست ميگويند كه زن يك دنده. دريغ از يك انگشت كاغذ. رفت
 ». تقصير مردها است كه آنها را اينجور بار ميآورند و نميگذارند چشم و گوششان باز بشود« : ميرزا يداهللا گفت

نميدانم چطور شد كه يكمرتبه  . چيزيكه غريب است، اين زن اصال خل و چل بود         « : ودشهباز گرم صحبت خودش ب    
  »…آتشي شد، گاهي تنهائي گريه ميكرد، گاس براي شوهر اولش بود 

 »مگر تو شوهر دوميش بودي؟« : ميرزا يداهللا پرسيد
 ». ديگر بله، چي ميگفتم، حرفم يادت رفت « 
 ». شوهر اولش گفتي« 



 در هر صورت هر چه بزبان خوش خواستم حاليش بكنم،           …كردم كه براي شوهر اوليش بوده       ال مي بله، اول خي  « 
آيـا روزي   . دانم چـه بسـر پسـرم آورد         انگاريكه با ديوار حرف ميزنم، مثل چيزيكه اجل پس گردنش زده بود، نمي            

 ». ميآيد كه چشمم تو چشمش بيفتد؟ پسري كه بعد از اينهمه نذر و نياز خدا بمن داد
لب كـالم آنسـت كـه مـردم بايـد آدم بشـوند، باسـواد                . هر كسي را نگاه بكني يك بدبختي دارد       « : ميرزا يداهللا گفت  

يكوقت بود خودم باالي منبر ميگفتم، هر كـس يـك سـفر             . آخر تا آنها خر هستند ما هم سوارشان ميشويم        . بشوند
 ». بعتبات برود آمرزيده ميشود و جايش در بهشت خواهد بود

 »شما كه از علماء نيستيد؟ «: از شهب
 ». ام و هيچكاره حاال همه كاره. بيني كه معمم نيستم اين حكايت مال دوازده سال پيش است، مي« 

 :ميرزا يداهللا زبان را دور دهنش گردانيد و با حالت افسرده گفت
 ». زندگاني مرا هم يك زن خراب كرد« 

 »! امان از دست زن« : شهباز
 ما از زير    …اي  اين بدبختي دست خودم است اگر تهران بودي، البد اسم ابوي را شنيده            .  بزن ندارد  نه، اين دخلي  « 

اسمش را كه ميبردند يكي ميگفتند و صد تا         . شد  پدرم از آنهائي بود كه نعلين جلو پايش جفت مي         . ايم  بته در نيامده  
. بردند ها ازش حساب مي گنده همة كله. يندازيرفت، جا نبود كه سوزن ب وقتي باالي منبر مي  . ريخت  از دهانشان مي  

 :مقصودم اين نيست كه بيخودي قمپز در بكنم، چون آن مرحوم هر چه بود براي خودش بود
 از فضل پدر ترا چه حاصل؟   گيرم پدر تو بود فاضل                      

كردم ـ خوب يـك خانـه بـا يكمشـت و      بهر حال بعد از فوت مرحوم ابوي من جانشين او شدم و در خانه را باز « 
خودم هنوز طلبه بودم و ماهي چهار تومان با پنج مـن گنـدم مسـتمري داشـتم،                  . خرت خورت هم برايمان گذاشت    

چون معروف بود كـه نفـس مرحـوم         . يك لفت و ليسي ميكرديم    . باضافه ماه محرم و صفر نانمان توي روغن بود        
اي در آن ميـان       ديدم دختر هشت يا نـه سـاله       . ي بردند تا دعا بدهم    خوش  يكشب مرا سر بالين نا    . ابوي مجرب است  

  »…ميپلكيد ـ آقا بيك نظر گلويمان پيش او گير كرد، جواني است و هزار چم و خم 
پيش او دو تا صيغه داشتم كه هر دو را مطلقه كرده بودم، ولي اين چيز ديگري بود ـ ميگويند كه ليلي را بچشـم   « 

شـب كـه    . ري دو روز بعد يك دستمال آجيل آچار و سه تومان پول نقد فرستادم، عقدش كردم               با. مجنون بايد ديد  
از شما چه پنهان؟ اين دختر تا       . من از خودم خجالت كشيدم    . او را آوردند، آنقدر كوچك بود كه بغلش كرده بودند         

اما آن مردهاي هفتاد    .  بودم حاال من كه سي سالم بود، جوان و جاهل        . لرزيد  ديد مثل جوجه مي     سه روز مرا كه مي    
 ». گيرند ساله را بگو كه با هزار جور ناخوشي دختر نه ساله مي

خوب بچه چه سرش ميشود كه عروسي چيست؟ بخيالش چارقد پولكي سرش ميكنند، رخـت نـو ميپوشـد و در                     « 
ولي نميدانـد كـه    خانة پدر كه كتك خورده و فحش شنيده شوهر او را ناز و نوازش ميكند و روي سرش ميگذارد،                    

 ». اند خانة شوهر برايش ديگ حلوا بار نگذاشته
اش  مـن قربـان صـدقه   . گريه ميكرد. شب اول از من ميترسيد: بهرحال من آنقدر زحمت كشيدم تا او را رام كردم   « 

باالي غيرتت آبروي ما را بباد نده، خوب تو آن باالي اطاق بخواب من اين پائين، چون دلم برايش : گفتم ميرفتم، مي
، وانگهي ديگر چشم و دلم سير بود و كار كشته شـده             خيلي خودداري كردم كه بجبر با او رفتار نكردم        . ميسوخت

 .بهر صورت او هم نصيحت مرا بگوش گرفت. بودم
 .شب اول برايش يك قصه نقل كردم، خوابش برد

 .شب دوم يك قصه ديگر شروع كردم و نصفش را براي شب بعد گذاشتم



مشيد رفت بشكار، پـس بـاقيش را چـرا          تا آنجا كه ملك ج    : شب سوم، هيچ نگفتم تا اينكه يارو بصدا در آمد و گفت           
امشب سرم درد ميكند، صدايم نميرسد، اگر اجـازه         « : گوئي از ذوق توي پوست نميگنجيدم، گفتم        نميگوئي؟ مرا مي  

 ». بهمين شيوه رفتم جلوتر، رفتم جلوتر تا اينكه رام شد. »بدهيد بيايم جلوتر 
آلود ميـرزا يـداهللا را كـه از پشـت       و چشمهاي اشكخواست چيزي بگويد، اما صورت جدي. اش گرفت   شهباز خنده 

 .شيشة عينك ديد، خودداري كرد
نميداني چه زني بود،   ! اين حكايت دوازده سال پيش است، دوازده سال       « : ميرزا يداهللا با حرارت مخصوصي ميگفت     

. ز بدنـدانش بـود     هميشه گوشة چادر نما    …آخ حاال كه يادم ميافتد    . سرجور، دلجور بهمة كارهايم رسيدگي ميكرد     
ديزي بار ميگذاشـت    . پيراهن و جورابم را وصله ميزد     . رختها را با دستهاي كوچكش ميشست، روي بند ميانداخت        

چـه  . همه را فريفتـة اخـالق خـودش كـرده بـود           ! دست زير بال خواهرم ميكرد، چقدر خوش سلوك، چقدر مهربان         
كـرد، سـه    اشعار شيخ را از بر مي. ماه قرآن ميخواندسر دو . هوشي داشت؟ من خواندن و نوشتن را باو ياد دادم     
اي شـدم   دست بر قضا در همين اوان بود كه وكيل بيوه ميوه  . سال با هم سر كرديم، كه الذ اوقات زندگي من است          

تا اينكه بخيال افتادم او را بحبالة نكاح . آقا برايش دندان تيز كرديم  . خودش هم آب و رنگي داشت     . كه بي پول نبود   
آقا روز بد نبيني، اين كـه ظـاهراً خـل وضـع بنظـر               . نميدانم كدام خدانشناس خبرش را براي زنم آورد       . ر بياورم د

هر چه بزبان خوش خواستم سرش را شيره بمالم، مگر حـريفش شـدم؟ بـا             . دانستم آنقدر حسود است     نمي. ميآمد
مـان    ود، از اينكار صرف نظـر كـردم و ميانـه          كار ب   الوكاله مقدار وجهي آن ضعيفه بمن بده        وجود اينكه از بابت حق    

 !ولي نميداني يك ماه اين زن چه بروز من آورد. پاك بهم خورد
دستش را بكمرش زد و حرفهائي بار من كرد . بكلي عوض شد. شايد ديوانه شده بود يا چيز خورش كرده بودند« 

ت بگذارند، عمامه پر مكرت را دور گردنت        الهي عينك را روي نعش    « : گفت  مي. كه تو قوطي هيچ عطاري پيدا نميشد      
مـن  . روح آن بابـاي قرمسـاقم بسـوزد كـه مـرا بتـو داد              . از همان روز اول فهميدم كه تو تيكة من نيستي         . پيچند  ب

اينهم دست  . ام  سه سال آزگار است كه با گدائي تو ساخته        . يكوقت چشمم را باز كردم ديدم، توي بغل تو قرمساقم         
ديگر با تـو   كه نيست ؟ زور      ، ـ داغ پشت دستم گذاشتمد   كار آدم را باآدمهاي بيغيرت نيندازمزدم بود؟ خدا سر و

همين . همين االن. ميروم بست مي نشينم... نمي توانم زنگي بكنم ـ مهرم حالل، جانم آزاد بهمين سوي چراغ ميروم
 ».االن

همينطور كه سر شـام نشسـته بـودم،         . شدجلو چشمم تيره و تار      . آنقدر گفت، گفت كه من از جا در رفتم        
ظرفها را برداشتم پاشيدم ميان حياط، سر شب بود پا شديم با هم رفتيم بحجرة آشيخ مهدي در حضور او زنم را 

 ».سه طالقه كردم
ي نداشت و زنـم بمـن       دفردايش پشيمان شدم، ولي چه فايده كه پشيماني سو        « . دست روي دستش ميزد   

اگر آشنائي بمن بـر ميخـورد از حـواس     . وز مثل ديوانه ها در كوچه و بازار پرسه ميزدم         تا چند ر  . حرام شده بود  
 .پرتي سالمش را نمي گرفتم

يك دقيقه صورتش از جلو چشمم رد نمشد، نـه خـواب            . بعد از اين ديگر من روي خوشي به خودم نديدم         
. دو ماه ناخوش بستري شدم    . حش ميداد در و ديوار بمن ف    . نميتوانستم در خانه مان بند شوم     . خوراكنه  داشتم و   

بعد هم كه رمقي پيدا كردم، معلوم بود اگر لب تر مي كردم صد تا دختـر                 . توي هذيان همه اش اسم او را ميآوردم       
باالخره عزمم را جزم كردم تا بهر وسـيله اي كـه شـده دوبـاره او را                  . پيشكشم مي كردند، اما او چيز ديگري بود       

هر چه جل و پالس ، كتـاب پـاره و           .  رفتم اين در بزن آن در بزن، ديدم هيچ فايده اي ندارد            .عدة او سر آمد   . بگيرم



چاره اي نداشتم مگر اينكه يكنفر محلل پيدا بكـنم          . هژده تومان پول درست كردم    . ته خانه برايم مانده بود فروختم     
 .ه ماه و ده روز بتوانم او را بگيرمكه زنم را به خودش عقد بكند، بعد طالقش بدهد، تا دوباره بعد از انقضاي س

از آنهـائي   . يك بقال الدنگ پف يوزي در محله مان بود كه هفت تا سگ صورتش را ميليسيد سير ميشـد                  «
بود كه براي يك پياز سر ميبرد؛ رفتم با او ساخت و پاخت كردم كه ربابه را عقد بكند، بعد او را طالق بدهد و مـن           

ن باو بدهم او هم قبول كردـ گول مردم را نبايد خورد همـين مـرد كـه، همـين پـف                      همة مخارج را اضافه پنج توما     
 »...يوز

 :شهباز بارنگ پريده صورتش را در دو دستش پنهان كرد و گفت
 »...هيچ همچنين چيزي نمي شود ... نه... بقال بود؟ اسمش چه بود؟ چه بقالي بود؟ مال كدام محله؟ نه« 

صحبت بود و پيش آمدها جلو چشمش مجسم شده بود كه دنبال حرفش را              ولي ميرزا يداهللا بطوري گرم      
 :قطع نكرد

زنيكـه سـه سـال مـال مـن بـود، اگـر كسـي           . نميداني چه حالي شدم   . همان مرد كة بقال زنم را عقد كرد       «
بايد به دست خـودم همسـر ايـن مردكـع     درست فكر كن حاال    . اسمش را بزبان مي آورد شكمش را پاره مي كردم         

ـ باري فردا صبح م هايم است كه با چشم گريان طالق داد هغگفتم، شايد اين انتقام صيبا خودم . كلفت بشودگردن 
الوعده وفـا،   : وقتيكه آمد باو گفتم   . يكساعت مرا سر پا معطل كرد كه يك قرن بمن گذاشت          . زود رفتم در خانة بقال    

زنـم  « : نيش جلو چشـمم هسـت، خنديـد و گفـت          هنوز صورت شيطا  . ربابه را طالق بده، پنج تومان پيش من داري        
 ».چنان برق از چشمم پريد. است، يك مويش را نميدهم هزار تومان بگيرم

 »...اوه...راستش را بگو.  هيچ همچين چيزي نميشود نه،«: شهباز ميلرزيد و گفت
م؟ وقتيكـه گفـت     حاال ديدي حق بجانب من بود؟ حاال فهميدي چرا از بقال جماعت بيزار            «: ميرزا يداهللا گفت  

ولي كـي فرصـت چانـه زدن داشـت؟          . يك مويش را نميدهم هزار تومان بگيرم، فهميدم ميخواهد بيشتر پول بگيرد           
باندازه اي حالم منقلب بود، باندازه اي از زندگي بيـزار شـده      . دود از كله ام بلند شد     . نمي داني كجاي آدم ميسوزد    

. از همان راه رفتم بـازار سمسـارها       .  كردم كه از هر فحشي بدتر بود       يك نگاه باو  . بودم، كه ديگر جوابش را ندادم     
از آن  . گيوه هايم را ور كشيدم راه افتـادم       . كاله نمدي سرم گذاشتم   . ردايم را فروختم، يك قباي قدك خريدم       و عبا

 نمي توانسـتم  دوازده سال آزگار ديگر. وقت تا حاال سلندر و حيران از اين شهر بآن شهر از اين ده بآن ده ميروم       
 يهوه خانه ها شاهنامه ميخوانم، ن     براي مردم كاغذ مينويسم، در ق     .. در يكجا بمانم، گاهي نقالي ميكنم، گاهي معلمي       

خيلـي چيزهـا آدم     . ميخـواهم همينطـور عمـرم بگـذرد       . ميزنم، خوشم ميآيد كه دنيا و مردم دنيا را سـياحت بكـنم            
يكـيش  يك پايمان اين دنيا است،      .  مرده ها مردار سنگ ميسازئيم     براي. دستگيرش ميشود، وانگهي ديگر پير شديم     

   :شاعر چه خوب گفته. افسوس كه تجربه هايمان ديگر به درد اين دنيا نميخورد. آن دنيا
  

    عمر دو بايست در اين روزگار   مرد خردمند هنر پيشه را
 ».با  دگري  تجربه  بردن  بكار   يكي تجربه آموختنه  تا ب
ز يداهللا باينجا كه رسيد خسته شد، مثل اينكه آواره هايش از كار افتاد چـون  زيـادتر از معمـول فكـر       ميرا

كرده بود و حرف زده بود، دست كرد چپقش را برداشت، به آب رودخانه خيره خيره نگاه ميكرد و به آواز دور و             
 .ي كه از پشت كوه ميآمد گوش مي داداخفه 

 :آهي كشيد و گفت. دست برداشتشهباز سرش را از ما بين دو 
 » !   هيچ دوئي نيست كه سه نشود«



 .ميرزا يداهللا منگ و مات بود، متوجه او نشد
 ».يك مرد ديگر را هم بي خانمان مي كند« : شهباز بلندتر گفت

 »كي ؟«: يداهللا بخودش آمد، پرسيد
 ».همان ربابة آتش بجان گرفته «

 »مقصود چيست؟«: هراسان پرسيد. بوده آمدميرزا يداهللا چشمهايش از حدقه بيرون 
صورت چين ميخـورد،  . راستي روزگار خيلي آدم را عوض مي كند« : مشهدي شهباز خندة ساختگي كرد    

 »صدا عوض مي شود، نه شما مرا شناختيد و نه من شما را،. موها سفيد ميشود، دندانها ميافتد
 »چطور؟«: ميرزا يداهللا پرسيد

 »! ه نداشت؟ چشمهايش را متصل بهم نمي زد ربابه صورتش مهر آبل«
 »كي بتو گفت؟«: ميرزا يداهللا پرخاش كرد

رسول نيستيد كه در كوچة حمام مرمر       يداهللا، پسر مرحوم آقا شيخ      شما آقا شيخ    «: مشهدي شهباز خنديد  
 ».منزل داشتيد؟ هر روز صبح از جلو دكانم رد مي شديد؟ منهم محلل هستم، همانم

 :رش را نزديك برد و گفتميرزا يداهللا س
تو هماني كه دوازه سال مرا باين روز انداختي؟ همان شهباز بقال تو هستي؟ يكوقـت بـود تـوي همـين                      « 

افسـوس كـه روزگـار دسـت هـر دومـانرا از پشـت               . كوه كمر ، اگر بدست من افتاد بودي حسابمان پاك شده بود           
 ».بسته

او هم ويـالن اسـت بـروز مـن          . ابه، تو انتقام مرا كشيدي    بارك اهللا رب  «: بعد ديوانه وار با خودش مي گفت      
 .دوباره خاموش شد و لبخند دردناكي روي لبهايش نقش بست» .افتاده

بلند شد نشست، خميـازه كشـيد، چشـمهايش را          : كسيكه روي نيمكت روبروي آنها خوابيده بود، غلت زد        
 .ماالند

ـ   ولي مي ترسيدند كه نگاهشان با هم تالقي بكند         مشهدي شهباز و ميرزا يداهللا دزدكي بهم گاه مي كردند،         
 .حاال بايستي بفكر مرگ بوده باشند. دو دشمن بيچاره از هنگام كشمكش عشق و عاشقي شان گذشته بود

 »داش اكبر، دو تا قند پهلو بيار،«:  شهباز بعد از كمي سكوت رو كرد بقهوه چي و گفت
 



 مرده خورها

 صادق هدايت

 com.Sokhanسايت سخن  : انتشارنسخه الكترونيك
 

يكي از آنهـا  . چراغ نفتي كه سر تاقچه بود دود ميزد، ولي دو نفر زني كه روي مخده نشسته بودند ملتفت نميشدند             
همان است، دستمال بزرگي در دست داشت كه پي در پي بـا             كه با چادر سياه آن باال نشسته بود بنظر ميآمد كه م           

آن ديگري با چادر نماز تيره رنگ كه روي صورتش كشيده بـود ظـاهراً    . آن دماغ مي گرفت و سرش را ميجنبانيد       
 قليان آورد جلو مهمان گذاشت و خودش رفت پائين           دلوگريه و ناله ميكرد در باز شد هووي او با چشمهاي پف آ            

 زني كه پهلوي مهمان نشسته بود ناگهان مثل چيزيكه حالت عصباني باو دست بدهد، شروع كرد بـه                  .اطاق نشست 
 :گيس كندن و سر و سينه زدن

خانم اين مرد ! اين شوهر نبود يك پارچه جواهر بود؛ خاك برسرم بكنند كه قدرش را ندانستم: ـ بي بي خانم جونم
 . نمرد، او را كشتندور پريد او.  شوهر بيچاره ام…يك تو بمن نگفت

 .چادر از سرش افتاد، موهاي حنا بسته روي سرش پريشان شد، خودش را انداخت روي تشك و غش كرد
 :بي بي خانم همينطور كه قليان زير لبش بود رو كرد به هوو

 ـ نرگس خانم كاه گل و گالب اينجا بهم نمي رسد؟
 :شت داد بدست مهمان و آهسته گفتنرگس با خونسردي بلند شد از سر رف شيشه گالب را بردا

 .ـ اين غشها دروغي است، همانساعتي كه مشتي چانه مي انداخت دست كرد ساعت جيبش را در آورد
 :گالب نزديك بيني او برد حالش سر جا آمد نشست و ميگفت بي بي خانم بازوهاي ناخوش را مالش داد،

يـك  : د، مشدي توي رختخواب نشسـته بـود بمـن گفـت           ـ ديدي چه بروزم آمد؟ بي بي خانم، همين امروز صبح بو           
دلش اثر كرده بود، بعـد گفـت كـه مـن            ه  خانم انگار كه ب   . سيگار را دادم بدستش كشيد    . سيگار چاق كن بده به من     

گفت از بابت حسن دلم غرس است ميدانم كه . ديگر ميميرم، اما چه بكنم به خجالتهاي تو؟ گفتم الهي تو زنده باشي         
آب بيرون ميكشد ولي دلم براي تو ميسوزد، اگر براي خانه يك بخشش نامه بنويسـي مـن پـايش را                     گليمش را از    

 .مهر ميكنم
 .انشااهللا پسرت تن درست باشد. منيجه خانم حاال بنيه ات را از دست نده: بي بي خانم سينه اش را صاف كرد

 .ستش برق زدقليان را بي بي خانم داد به منيژه كه گرفت و النگوهاي طال به مچ د
ـ نه بعد از مشدي رجب من ديگر نميتوانم زنده باشم، يك زن بيچاره، بي دست و پا، تا گلـويم قـرض،                       :منيژه خانم 

 آن -: پسرم هم در اين شهر نيست نميتوانم در اين خانه بمانم، جل زير پايم هم مال بچه صغير است، بي بي خانم                     
 . گفت كليدم را درياب تا بدست كسي نيفتدخدا بيامرز همان وقتيكه رو به قبله بود بمن

 .نرگس پائين اطاق هق هق گريه ميكند
. همين هفته پيش بود رفتم در دكان مشدي براي بچه رقيه سـرنج بخـرم              !  خدا بند از پيش خدا نبرد      -: بي بي خانم  

ي چه ناخوشـي  خدا بيامرزدش هرچه كردم پولش را از من نگرفت، گفت سيد خانم شما آب و گل داريد خانم مشد     
 گرفت كه اينطور نفله شد؟



خانم، من بالين ايـن مـرد جانفشـاني كـردم، رفـتم از      .  سه شب و سه روز بود كه من خواب بچشمم نيامد      –منيژه  
مسجد جمعه برايش دعاي بيوقتي گرفتم، حكيم موسي را برايش آوردم گفت ثقـل سـرد كـرده مـنهم تـا توانسـتم                        

زبان دم كردم زنيان و باديان، سنبله تيپ، گل خار خاسـك، تـاج ريـزي، بـرگ                  گرمي بنافش بستم، برايش گل گاو       
نارنج بخوردش دادم، دو روز بود حالش بهتر بود، امروز صـبح مـن پهلـوي رختخـواب او چـرت مـي زدم ديـدم                    

 : مشتي دست كشيد روي زلف هايم گفت
ا را ببخش، حاللمـان بكـن، اگـر         منيجه تو بپاي من خيلي زحمت كشيدي حاال ديگر هر بدي هر خطائي كردم م               -

 پاشـو   -: من واسه رنگ رفتم تو دلش     ! دوباره گفت ما را حالل بكن     . من سر تو زن گرفتم براي كنيزي تو بود        
 .و كاسبي كه ها حرف مي زني؟ برو در دكانت سر كاريسر پا چرا مثل خاله زن

اما بي بـي    .  باشد دست زير بالش بكند     خانم من رفتم يك چرت بخوابم نرگس را فرستادم پيش مشدي تا اگر الزم             
خانم، بجان يكدانه فرزندم اگر بخواهم دروغ بگويم، نزديك ظهر كه بيدار شدم ديدم حالش بدتر شـده، همـين يـك                      

  …!ساعتي كه از او منفك شدم
 .بي بي خانم با دستمالي كه در دستش بود دماغ گرفت و سرش را با حالت پر معني تكان داد

تا آن خدا بيامرز زنده بود بخونش تشـنه  . همچين تنها تنها بقاضي نرو  ! ت پيش گرفته تا پس نيفتد     حاال دس ! نرگس
خوب كمتر ننه من غريبم در بياور، بي بي خـانم خيـر             ! بودي، حاال يكهو عزيز شد؟ برايش پستان بتنور ميچسباند        

. كردم، او همه اش ميخورد و ميخوابيداز جوانيم نبينم اگر بخواهم دروغ بگويم، من همه اش پرستاري مشتي را مي   
حاال دارد تو چشمم بمن نارو ميزند، يعني من او را كشتم؟ چرا آن كسي او را نكشد كه كليد و همه در و بند زيـر                           

 .دستش بود و در اطاق را بروي من بست
 ميـداني چيسـت     كسي با تو حرف نميزند مثل نخود همه آش خودت را قاتي هر حرفي ميكني،              : چه فضوليها : منيژه

 .آن ممه را لولو برد من ديگر مجيزت را نميگويم
 . صلوات بفرستيد بر شيطان لعنت بكنيد، نرگس خانم شما برويد بيرون–بي بي خانم 

 .نرگس گريه كنان از در بيرون رفت
كنيد، من  تو داني و خدا روزگار مرا تماشا ب       .  اي، اگر بخت ما بخت بود دست خر براي خودش درخت بود            -: منيژه

 چطور ميتوانم با اين زنيكه كولي قرشمال توي اين خانه بسر ببرم؟
 . كم محلي از صد تا چوب بدتر است-: بي بي خانم

 بهر حال خانم چه برايتان بگويم، من دم حوض نشسته بودم يكمرتبه ديدم نـرگس تـوي سـرش ميـزد و                       -: منيژه
بينيد دويدم وارد اطاق شدم مشتي مثل مار بـه خـودش مـي              خانم روز بد ن   . بيائيد كه مشتي از دست رفت     : ميگفت
رنگش مثل ماست پريـد، دمـاغش تيـغ كشـيد، سـياهي         . نفس نفس ميزد، يكهو پس افتاد دندانهايش كليد شد         پيچيد،

تنش مثل چوب خشك شد، نفسش بند آمد، من كاري كـه كـردم دويـدم آينـه آوردم، جلـو دهـنش              . چشمانش رفت 
خدا نصـيب هـيچ تنـا    . ل بود نفس نميكشيد، خانم تو سرم زدم، موهايم را چنگه چنگه كندم            گرفتم، انگاري كه يكسا   

بنده اي نكند، بعد رفتم از همان تربتي كه شـما از كـربال سـوغات آورده بوديـد در اسـتكان گردانيـدم ريخـتم بـه           
چـك و چونـه اش   دندانهايش كليد شده بود، آب تربت از دور دهـنش ميريخـت، بعـد چشـمهايش رابسـتم،       . حلقش

رابستم، فرستادم پي آشيخ علي، او را وكيل دفن و كفن كردم، بيست تومان باودادم، خانم نعش دو ساعت بـزمين                     
 .حاال البد او را بخاك سپرده اند! نماند

 .منيژه قليان را داد به دست بي بي خانم



روحش را زود خالص كردنـد،      . بودهخانم از بسكه ثوابكار     ! سعادتشه   خوشا ب  -: بي بي خانم سرش را تكان داد      
 خانم مشدي چه سن و سالي داشت؟! نعش ما را بگو چند روز بزمين ميماند. خدا غرق رحمتش بكند

خودش هميشه ميگفت، شاه شهيد را كه تير زدند         .  بميرم الهي، باز هم جوان بود، اس و قسش درست بود           -: منيژه
. تازه جاافتاده و عاقل مرد بـود      .  سال براي مرد چيزي نيست     50 خانم.  سال ميشود  20 سالش بود، تا حاال هم       40

 .از اين زندگي سير شده ام. كاشكي خدا بجاي او مرا ميكشت. نرگس او را چيز خور كرد
خانم خدا پاك ميكند و خـاك  ! سعادتش كه مرده اش بزمين نمانده اما خوشا ب.  دور از جانتان باشد-: بي بي خانم  

 .خدا همه بنده هاي خودش را بيامرزد. ا را بگو كه زنده مانده ايمما گناهكاره. ميكند
 . تومان از بابت كفن و دفن ميخواهد5 شيخ علي آمده -: نرگس وارد اطاق ميشود

 در ديزي باز است، حياي گربه كجاست؟ هان، مرده خورها بو ميكشند، حاال ميان هيرووير قلمتراش بيار                  -: منيژه
اين پولها  . كنار، دو بدست آشيخ افتاده ميخواهد گوش من زن بيچاره را ببرد           ه  مه بدبختيها ب  ه! زير ابرويم را بگير   

نيامد اقال هفت قدم دنبال تـابوت او راه بـرود،           ها  يكي از دوستان جون جونيش، از هم پياله         . مال بچه صغير است   
همه اينها فـرع    : ميگفت. يز ميكرد سوز و بر  . يوز باشي ديروز آمده بود احوالپرسي     ! همه مگس دور شيريني بودند    

چرا شله اش نپخته است؟ چرا حكيم خوب نياورديد؟ امروز فرستادم خبرش كردم تا ما كـه مـرد                   . پرستاري است 
خوب بگو بيايد به بينم چه      ) به نرگس .(بهانه آورده بود كه در عدليه مرافعه دارد       . نداريم بكارهايمان رسيدگي بكند   

 ميگويد؟
 .داشته از در بيرون ميرودنرگس قليان را بر

چه خاكي به سرم بريزم؟ ! مرا بي كس و باني گذاشت !  شوهر بيچاره ام   -: منيژه دوباره شروع ميكند به زنجموره     
 !سر سياه زمستان يك مشت بچه بسرم ريخته، نه بار نه بنشن، نه زغال نه زندگي

خدا شما را زنده بگذارد، پسرتان سالمت بـوده         ! سالم عليكم : با عمامه بزرگ و لهجه غليظ     . شيخ علي وارد ميشود   
چقدر به بنده التفات داشـت، حـاال بايـد يكـي بمـن              . باشد، سايه تان از سرما كم نشود، خدا آن مرحوم را بيامرزد           

تسليت بدهد، خانم مرگ بدست خداست، بي اراده خدا برگ از درخت نمي افتـد، مـا هـم بنوبـه خودمـان ميـرويم،                         
 گرفته بود، از دست ما بنده هاي عاجز كاري ساخته نيست، اگر بدانيد خانم تابوت چه جور مصلحتش اينطور قرار  

 !صاف ميرفت
  خانم، تابوت او صاف ميرفته؟– خوشا به سعادتش -: بي بي خانم

  خوب بگوئيد به بينم مرده را بخاك سپردند؟ كارتان تمام شد؟–منيژه 
 تومان از مخارج كم آمـده، صـورت         5به شما ياد آوري ميكنم، ولي        خانم ببخشيد اگر اين قضيه مولمه را         -:آشيخ

 .مزد گور كن بزمين مانده. حسابش حاضر است
  حاال مرده را در سر قبر آقا به امان خدا گذاشتيد؟-:منيژه
 . نه گور كن آنجاست-:آشيخ

 ! پدر بي كسي بسوزد-:بي بي خانم
غ كرده ايد كه مشتي صد دينار پول داشته دروغ است، اين جلي              من بيچاره از كجا پول آورده ام؟ اگر سرا         -:منيژه

 سبد بيار جوجه بگيـر،      ،كه زن جوان و مرد پير     . كه زير پايم افتاده مال توله تفليسيهاي  نرگس است، مگر نشنيدي           
 مـن   د؟ منكه گنج قارون زير سرم نيسـت،       يد از او بگير   يچرا نميرو ! پناه بر خدا توي آن اطاق يك جوال خالي كرده         

يك زن لچك بسر از همه جه بي خبر آه ندارم كه با ناله سودا بكنم، از كجا آورده ام پاي كي حساب ميشود؟ جلد                         
 .باشيدها، يك قبض بنويسيد بعد تا يكنفر مرد پيدا بشود رسيدگي بكند



 .ريد، چشم چشم همين اآلن خدا سايه تان را از سرما كم نكند، البته خدمات من را هم در نظر دا-:آشيخ
چمباته نشسته روي يك تكه كاغذ چيزي نوشته مي دهد بدست منيژه، او هم دست كرده از كيسه اي كه بگـردنش                      

 .آويخته چند اسكناس بيرون ميآورد شمرده ميدهد به آشيخ و قبض رسيد را در كيسه ميگذارد
 صد دينار اندوخته بودم، اينهم مـال زيـارت بـود،             من بيوه زن با خون جگر      -:منيژه باز شروع ميكند به زنجموره     

 كي ديگر به من پس مي دهد؟ ختم را كي ورگذار ميكند؟ مخارج شب هفت را كي مي دهد؟
 دستتان درد نكند، خانم تا مرا داريد از چه مي ترسيد؟ همه اش بگردن خودم، مشدي آنقدرها بگـردن مـن    -:آشيخ

 ).بيرون ميروداز در (بنده را فراموش نكنيد. حق دارد
 !سعادتش كه مرده اش بزمين نمانده خوشا ب!  شب مرگ كسي در خانه اش نميخوابد-:بي بي خانم

 تومان خـرج كـرده ام، همـه         50 كاشكي مرا هم برده بودند، اين هم زندگي شد؟ فكرش را بكنيد كه تا حاال                 -:منيژه
انه با نرگس به جوال بـروم؟ نميدانيـد چـه آفتـي             از فردا من چطور ميتوانم توي اين خ       . اش را از جيب خودم دادم     

ننـه تـابوتش   !  يكي هم از دريچه بپري،واه پناه بر خدا؟ مويش را آتش زدند، كم بود جن و پري        ) نگاه ميكند ! (است
 ).ناله ميكند! (را هم با خودش آورده

 .در باز شد نرگس و مادرش وارد ميشوند
 شما آدم نيستيد توي اين اطاق نشسته ايد؟ نرگس ميرود فتيله چراغ             مگر!  سالم چه بوي نفتي ميآيد     -:مادر نرگس 

نـرگس سـرش را پـائين انداختـه گريـه      . را پائين ميكشد، بي بي خانم نيمه خيز جلو مادر نرگس بلند شده مينشيند       
 .ميكند، مادرش چاق و موهاي خاكستري دارد

ي اين خانه تو و بچه هايت بـي كـس هسـتيد، همـه               خدا را خوش نمي آيد، تو     !  ننه اينجور گريه نكن    -):به دخترش (
اگر بنا بود كسي بيوه زن . آخر تو يك صورت ظاهر هم ميخواهي!  شما بيجيد و حرامزاده–خاله اند و خواهرزاده 

 .چهار طرف خودت را بپا، نگذار آل و آشغالها را زير و رو بكنند. نشود قربانش بروم ام البني بيوه زن نميشد
 .ان از در بيرون ميرودنرگس گريه كن

. خوب، مرگ يكبار شيون هـم يكبـار       .  ميدانيد چه است؟ من از آن بيدها نيستم كه از اين بادها بلرزم             -:مادر نرگس 
از فردا دخترم با سه تا بچه قد و نيمه قـد  . حاال كه آن خدا بيامرز رفت، اما من آمده ام تكليف دخترم را معين بكنم 

من ميخواستم همين امشب در و پيكر را بدهيد مهر و موم بكنند، اگر چه خـدا دهـن            . روي دستش بايد زندگي بكند    
بايـد هرچـه   . باز را بي روزي نميگذارد، اما تا اين بچه هاي صغير از آب و گل در بياينـد دم شـتر بـزمين ميرسـد            

 .زودتر وكيل و وصي را معين بكنيد
ه ام كه نبايد مهر و موم بشود؟ بد كردم جمع و جور كـردم؟                مگر همه كارها را من بايد بكنم؟ مگر من گفت          -:منيژه

 .خودتان برويد آخوند و مال بياوريد مهر و موم كند. دو چشم بينا: كور از خدا چه ميخواهد
حاال خيلـي   . در اين موقع نرگس وارد شده يك فنجان چائي روبروي مادرش ميگذارد و لوچه اش را آويزان ميكند                 

 .ر باين خيال ميافتادنددير است خوب بود زودت
دور نرگس خودش كم بود     ه  خدا ب .  قباحت هم خوب چيزي است، راستش به ستوه آمده ام          -:منيژه به بي بي خانم    

تـف، تـف، شـرم و حيـا هـم خـوب       . رفته ننه جونش را هم خبر كرده، تا سه ساعت پيش هنوز شوهرش زنده بود      
همـين اآلن برويـد و   . رم تا بدست هـر شـلخته اي نيفتـد    چيزي است، مشدي خودش بمن وصيت كرد، كليد را بردا         

من حاضرم، كليد را ميدهم بدست وكيل، يكدقيقـه         . وكيل و وصي بياوريد، هر چه دار و نداراست مهر و موم بكنيد            
من زن بيچاره داغ ديده كه در هفت آسـمان يـك     تومان از من گرفت رفت،5پيش بود شيخ علي آمد بضرب دگنك    

دو روز ديگر سر سياه زمستان اگر براي خاطر آن خدا بيـامرز نبـود               . توي اين خانه پوست انداختم    ! ستاره ندارم 



سـه شـب و سـه روز        . بعد از مشتي در و ديوار اين خانه بمن فحش ميدهد          . اآلن سر برهنه از خانه بيرون ميرفتم      
 دستم چانه انداخت آنوقـت ديـدم        آزگار شب زنده داري كردم، بعد از آنكه همه آبها از آسياب افتاد و مشتي روي               

نرگس خانم، زن سوگلي مثل طاوس خرامان خرامان وارد اطاق شد دروغكي آب غوره ميگرفت، من هم از لـج در                     
 .را برويش بستم

 خوب، خوب، در اطاق را بستي تا چيزها را تو در تو بكني، دروغگو اصال كم حافظـه مـي شـود، تـا حـاال       -:نرگس
. ن من بودم كه زير مشدي را تر و خشك ميكردم، تو شـبها ميرفتـي تخـت ميخوابيـدي                صد جور حرف زده اي، اي     

وانگهي مشتي تا آن دميكه مرد ناخوش زمين گير نشد، نشاني بآن نشاني كه هنوز مشـدي نفـس ميكشـيد، بـراي                       
؟ بعـد در  اينكه پولهايش را بلند بكني چك و چونه اش را بستي، جلد دادي او را بخاك بسـپرند، بخيالـت مـن خـرم        

 اطاق را برويم بستي تا چيزها را زير و رو بكني، حاال همه كاسه كوزه ها را سر من ميشكني؟
 زنكه رويش را با آب مرده شور خانه شسته؟ تو چشم من دروغ ميگـوئي؟ از منكـه گذشـته، مـن آردم را             -:منيژه

و گنده بود هروقـت گـم ميشـد در اطـاق     اما تو برو فكر خودت را بكن، تا مشدي سرو مر. بيختم و الكم را آويختم  
عصرها كه از كار بر ميگشت غرق بزك براي خود شيريني ميدويد جلـو، در خانـه       . نرگس خانم پيدايش مي كردند    

سفيد كردم، يك پسر دسته گل برايش بزرگ كـردم،          در خانه اش    شوهري كه من موهايم را      . را برويش باز ميكرد   
.  بخوردش دادي، من كه پول كار نكرده نداشتم كه خرج سرخاب سفيد آب بكـنم               تو او را از من دزديدي، مهر گياه       

تي در محله جهودها برايم جادو جنبل كردي، مرا از چشم شوهرم انداختي، اگر اآلن پاشنه در اطاقت را بگردند                    رف
گـذارم؟  آنوقت ميخواستي وقتي مشتي ناخوش شد پيزيش را هم مـن جـا ب             . پر از طلسم و دعاي سفيد بختي است       

 …اگر براي
از دهن سگ دريا نجس نمي شود، ميداني چيست؟ حرف دهنت را بفهم وگرنه سـنگ                .  خوب بس است   -:ننه نرگس 

حاال ميخواهي كنج اين خانه دخترم را زجر كش بكني؟ البته دخترم جوان اسـت،               . يك من دومنه، سروكارت با منه     
 . جوان را همه دوست دارندالبته زن. مشدي پير بود. هر يك سر مويش يك طلسم است

 . صلوات بفرستيد لعنت بر شيطان بكنيد-:بي بي خانم
مـن مثـل دده بمباسـي كـار         . همه دروبند كليدش دست تـو بـود       .  عوضش سركار خانم وهمه كاره بوديد      -:نرگس

 هـر  ميكردم و تنگه تو را خورد ميكردم، براي خاطر مشدي بود كه هر چه ميگفتي گل ميكـردم ميـزدم بسـرم، تـو        
يعني توقع داشتي او را از اطاق . شب ميپريدي بجان مشدي، يك شكم با او دعوا ميكردي، او هم بمن پناهنده ميشد

ماه با او قهر بودي، حاال يك مرتبه شوهر جون جوني         ه   ب هما. بيرون بكنم؟ اصال خودت مشدي را دق مرگ كردي        
 !شد

 همانطوري كه مرد حاضر نيست كـه بگوينـد بـاالي            . چشمش كور ميشد ميخواست سر زنش هوو نياورد        -:منيژه
آن گور بگور شده تا . باو بي محبت ميشود. چشم زنت ابرو است زنهم وقتي كه ديد شوهرش سر او زن مي آورد
 .زنده بود سوهان روحم بود، بعد هم كه رفت تو را جلو چشمم گذاشت

شوهر داري بلد نيست، بايد پيـه هـوو را بـه تـنش               تو از بي قابليتي خودت بود، زني هم كه خانه داري و              -:نرگس
حاال گذشته ها گذشته، اما مال صغير نبايد زير پا بشود، درستش باشد اين النگوها كه بدست كرده اي مـال                     . بمالد

 دوتاي ديگرش را از كجا آوردي؟. صغير است، تا امروز صبح يكي از آنها بيشتر مال خودت نبود
 لـب بـود كـه       – سال در خانه اين مرد استخوان خـورد كـردم            25من  ! خ مشخص ميكند   حاال ميان دعوا نر    -:منيژه

 …حاال هر چه از دهنم بيرون بيايد به آن گور بگور. زنيكه ديروزه چيز خودم را بخودم نميتواند ببيند. دندان آمد



روح او اآلن همـه     ايـن بجـاي حمـد و سـوره اسـت؟            . زبانتان را گاز بگيريـد    .  خانم صلوات بفرستيد   -:بي بي خانم  
 .فكر بچه هايش را بكنيد. بقولي شما سه ساعت نيست كه او مرده. حرفهاي شما را ميشنود

  زنگوله هاي پاي تابوت؟-:منيژه
 ).غش ميكند! (بينب خاك بگورم، مرده را –مادر نرگس فرياد مي زند 
 ).زبانش بند ميآيد ( مشدي آمده– واي ننه پشت شيشه را نگاه بكن مشدي -:بي بي خانم جيغ ميكشد

مشدي با كفن سفيد خـاك آلـود، صـورت رنـگ پريـده، موهـاي                . زنها يكمرتبه با هم فرياد ميكشند، در باز ميشود        
 .ه داده در درگاه ميايستدكيژوليده وارد اطاق ميشود و به در ت

 نـه، نـه،   – ميكنـد  با دسته كليد و النگوهـا جلـو مشـتي پـرت    . منيژه دستپاچه كيسه را از گردن خودش در ميآورد        
دسته كليد را بردار، صد توماني كه از صندوقت برداشتم توي كيسـه           . …نزديك من نيا؟ بردار و برو، مرده، مرده       

بلند مي شود خودش را پشت بـي بـي خـانم            ( توماني، بردار و برو ، بمن رحم بكن، برو، برو،            5با يك قبض    . است
 .)پنهان مي كند

 تومـاني كـه از آشـيخ        5 اينهم دندانهاي عاريه ات با       –ر آورده مياندازد جلو او      نرگس از گوشه چارقدش چيزي د     
 .)با دستهايش صورت خودش را پنهان ميكند و ميافتد در دامن مادرش(بردار برو، زودباش، برو . علي گرفتم

  …! تومان براي مشتي تمام شد50 همان دندانهائي كه -:منيژه
 !هوش آمدمه  من نمرده ام، سكته ناقص بود، در قبر ب…د نه نترسي-:مشدي رجب مات بالبخند

اشـاره بـه    (دست از جانمان بردار، مرا كه دوسـت نداشـتي، زن عزيـزه آنجاسـت                .  نه نه، تو مرده اي برو      -:منيژه
 .) نرگس مي كند
 گـور كـن غـش كـرد بلنـد           …هوش آمدم ه   كه ب  …هنوز رويم خاك نريخته بودند    .  نه من نمرده ام    –مشدي رجب   

خـودش  . خانـه آورد ه  عباي او را گرفتم با درشكه مرا بـ       …خودم را رسانيدم به خونه يوز باشي      !  دويدم …مشد
 .هم در حياط است

من قليان  ه  يكي ب .. قليان! سه ساعت مرده را بزمين گذاشت     !  اينهم ماشاهللا از كار كردن آشيخ علي       … اينهم –منيژه  
 !زنده بگور… اوه زنده بگور…برساند
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 صادق هدايت

 com.Sokhan  سايت سخن: انتشارنسخه الكترونيك

 

 ». چون ملكوت آسمان مال آنهاست  خوشبخت كسانيكه عقلشان پاره سنگ ميبرد ،« 

 3-5انجيل ماتئوس

 »آسمان كه معلوم نيست ، ولي روي زمينش حتما مال آنهاست «

 

آنچـه را عقايـد و   . ال بعد اخالق ، عادات ، احساسات و همة وضع زندگي بشر به كلي تغيير كرده بـود          دو هزار س  

احتيـاج  . مذاهب مختلف در دو هزار سال پيش به مردم وعـده مـي داد ، علـوم بـه صـورت عملـي در آورده بـود                            

وشـي و زشـتي محكـوم    تشنگي، گرسنگي ، عشق ورزي و احتياجات ديگر زندگي برطرف شده بـود ، پيـري ، ناخ      

زندگي خانوادگي متروك و همة مردم در ساختمانهاي بزرگ چندين مرتبـه مثـل كنـدوي زنبـور     . انسان شده بود    

بي دوا و آن خستگي و زدگي از زندگي بي مقصد و            مانده بود، يك درد     ولي تنها يك درد     . عسل زندگي مي كردند     

 . بي معني بود 

اخوشي عمومي و مسري بود يك ناخوشي ديگر هم داشت و آن تمايل او بـه          سوسن عالوه بر كسالت زندگي كه ن      

م روز را در طبقـة بيسـت و دو          اتمـ . معنويات بود كه خـودش نمـي دانسـت چيسـت ولـي آن را دنبـال مـي كـرد                      

. آسمانخراش در كارگاه خود زحمت مي كشيد و افكارش را در مـواد سـخت بـه صـورت مجسـمه در مـي آورد                          

را دور از دوستان و آشنايان انتخاب كرده بود تا با فراغت خاطر مشغول به كار                » كانار«ر  سوسن مخصوصاً شه  



يك زندگي عجيب و منحصر به خود او بود كه هر گونـه كيـف و   . بشود ، چون او با افكار خودش زندگي مي كرد           

 . تفريح را از خودش رانده و با جديت مخصوصي به كار اشتغال داشت 

وب بود كه سوسن از مجسمه تازه اي كه مشغول به سـاختن بـود دسـت كشـيد ، وارد اطـاق                       يك روز نزديك غر   

Studio     قيافه او بي روح ، بـي       . جدار نازكي كه دسته فلزي داشت ، پس زد ، پنجرة اطاق عقب رفت               .   خودش شد

از . ه بـود  احساسات ، يك صورت جدي ، خوشگل و بي حركت بود و چنان به نظر مي آمد كه با موم درست شـد                    

آن باال دورنماي شهر ، خفه ، مرموز ، ساختمانهاي بزرگ ، فراخ و بلند و بـه شـكل هـاي گونـاگون چهارگوشـه ،                     

رچهاي سـمي و ناخوشـي      اگرد، ضلع دار كه از   شيشه هاي كدر راست و صاف درست شده بود و متفرق مثل ق                   

د، مي مخفي و غيرمرئي غم انگيز و سخت به نظر ميآكه از زمين روئيده باشد پيدا بود و زير روشنائي نورافكن ها

جاده متحرك و روشني كه روشنائي خـود را از نـور     . بدون اينكه ظاهراً چراغي ديده بشود همة شهر روشن بود           

آفتاب كسب مي كرد و به چندين قسمت شده بود قوسي مانند از كمر كش آسـمان خـراش بزرگـي كـه روبـروي                         

فت ، بعد دور مي زد و از طرف ديگر پائين مي رفت ، در آن اتـو راديـو الكتريـك هـا                        پنجره سوسن بود باال مي ر     

Auto  Radio – electrique به شكلهاي  گوناگون در حركت بودند كه قوه خودشان را از مراكز راديو الكتريك  

ها از آنجا مي آمدند     مي گرفتند و اين مراكز به وسيله قوه خورشيد كار مي كردند و عالمت شهرهايي كه اتوراديو                

مثل اينكه نقاشي   . از دو روي كرانه آسمان رنگهاي بي تناسب تيره به هم مخلوط شده بود             . جلو آنها مي درخشيد     

 . ته رنگهاي روي تخته شستي خودش را به هم مخلوط كرده و با بي اعتنايي آن را روي آسمان كشيده بود 

 به خودشان مانند مورچه بدون اراده در هم وول مي زدند ، مردم كوچك ، ساكت و آرام در جاده هاي مخصوص

يا در باغهاي روي آسمان خراش مشغول گردش بودند ، مغازه ها با شيشه هاي بزرگ روشـن جلـوي آنهـا بلنـد        

  Aatomateدر ميان ميدانگاهي آدمـك مصـنوعي   .   و پرده هاي متحرك اعالن مي كردند Haut – Parleurگوها 

 بود آمد و شد مردم  و اتو راديو الكتريك ها را با حركات تند و خشن دستش تعيين مي كرد ، از                        كه به جاي پليس   



چشمهاي او نورهاي رنگين تراوش مي كرد و جاده هاي متحرك را با قوه برق از حركت نگه مي داشت و دوباره                       

ر جلوي در تأتر راديو ويزييـون       د. اعالن هاي رنگين روي ابرهاي مصنوعي نقش انداخته بود          . به راه مي انداخت     

Radio – Vision    كه روبروي پنجره سوسن در آسمان خراش مقابل  واقع شده بود جمعيـت زيـادي در امـد و  

  دائم پايين و باال مي آمد و اتو راديوها جلو ساختمانها و مغازه ها مسـافر پيـاده مـي          Liftباالكش ها   . شد بودند   

 . كردند 

 در طبقه هجده آسمان خراش مقابل بود از دور شلوغ ، با درختهاي بزرگ ، نقشهاي غيـر                   باغ گردشگاه بزرگي كه   

اتـو  . معمولي درهم و متناسب با آبشار بلندش كه از دور روشن بود غيرطبيعي و شگفت انگيز بـه نظـر مـي آمـد        

تمـام شـهر بـا    .   كه از دستگاه مركزي كسب قوه خورشيد مي كردند پشت هم وارد مـي شـدند     Autogireژيرها  

دورنمـاي آن كـم كـم محـو و در     . آسمان خراش هاي باشكوه صورت يك قلعه جنگي يا النـه حشـرات را داشـت        

فقط هيكل كوه دماوند از طرف جنوب شهر  خاموش ، بلند ، باشكوه و تهديد آميز بـود                   . تاريكي غوطه ور مي شد      

اين بود كه تمام اين شهر را يك جادوگر زبردسـت           مثل  . و از قله مخروطي آن بخار نارنجي رنگي بيرون مي آمد            

 . مافوق تصور آنچه ميليونها سال انسان در مخيله خودش پرورانيده بود از عدم به وجود آورده بود 

اين چشم انداز آرام ، غمناك ، شلوغ و افسونگر زير آسمان گرم و هواي خفه براي سوسن يكنواخت و غـم انگيـز                        

همة اين مردم ، دوندگيهاي آنها و تفـريح         . روثي او در جلو اين همه تصنع شورش كرد          بود و روح نياكان روح مو     

مثـل اينكـه   . اين شـورش درونـي بـود       . يا كارشان در سوسن احساس تنفر توليد كرد و قلب حساس او را فشرد               

جنگـل و  خودش را محبوس شده حس مي كرد ، آرزو داشت فرار بكنـد ، سـر بـه بيابـان بگـذارد ، بـرود در يـك                      

  بـا روشـنائي غيـر مرئـي ماننـد روز             Studioاطـاق   . خودش را پنهان بكند ، بي اختيار جدار پنجره را جلو كشيد             

سوسن دگمه برقي كنار بدنه ديوار را فشار داد و رفـت روي تخـت فلـزي گوشـه اطـاق روي بـالش                        . روشن بود   

نگ آبي بازي با بوي عطر مخصوصي كـه كمـي           يكمرتبه تمام فضاي اطاق را ر     .   دراز كشيد     Elastiqueاالستيك  



هنگ ساز ماليمي شروع كرد به زدن ، آهنگ به قدري لطيف بود مثل اينكه با                آ. زننده و مست كننده بود فرا گرفت        

 . آالت موسيقي معمولي و با دستهاي معمولي زده نمي شد ، يك ساز لطيف آسماني بود 

 خيره شده بود كه به جـاي روزنامـه وقـايع روزانـه دنيـا ،                  Televisionهاي سوسن روي صفحة تلوزيون      مچش

اشخاص و دورنماهاي طبيعي را به شكل برجسته و به رنگهاي طبيعـي خودشـان و اگـر مـي خواسـتند بـا صـدا                          

ولي پيدا بود كه فكـر  . در اين وقت دورنماهاي طبيعي جزيره هاي استراليا از روي آن مي گذشت              . نمايش مي داد    

 .  است سوسن جاي ديگر

 خيلي ساده ، زرد كدر به رنگ موهايش بود ، پاپوشهايش  به همان رنگ ، چشمهايش درشت ، مـژه                      سوسنلباس  

. هايش بلند ، ابروها باريك ، بازو و دستها و ساقهاي پايش متناسب ، سفيدرنگ پريده بود و اندام موزون داشـت                       

 آدمي كـه    –ك آدم مصنوعي يا يك عروسك كرده بود         بيشتر او را شبيه ي    . حالت قشنگي كه به خودش گرفته بود        

ممكن است در خواب ببيند و يا در مثلها و افسانه هاي جن و پري تصور بكنند او را جلوه مي داد و از روي پـرده   

نگـاهش  . چهره او جوان و تودار بود ، نه خوشحال به نظر مي آمد و نه غمناك                 . نقاشي جان بگيرد و بيرون بيايد       

ن ميل ، بدون اراده و حركاتش مانند عروسك قشنگي بود كه نفس شيطاني و يا قوه مافوق خدائي در آن                     تيره بدو 

از دور كـه روي تخـت       . روح دميده باشد ، به طوريكه از ظاهر به روحيه ، اخالق و احساسات او نمي شد پي برد                    

 جرئت نمي كـرد او را لمـس بكنـد از            دراز كشيده بود مانند مجسمه ظريف و شكننده اي به نظر مي آمد كه انسان              

به قدري اثاثيه ، لباس تن او ، حركات و وضع اطاقش با هم جور بود كـه                  . ترس اينكه مبادا كنفت و پژمرده بشود        

چنين به نظـر مـي آمـد كـه          . هر گاه يكي از صندليها را دست خارجي جابجا مي كرد تناسب آنها به هم مي خورد                  

چنانكـه از   . آهنگها ، رنگها ، خط ها ، بوها ، سازها و نقشـهاي زيبـا اداره مـي شـد                     زندگي سوسن روي تناسبها ،      

 . سليقه لباس ، از صندلي و فرش اطاق و طرز حالت و زندگي او هر كسي حس مي كرد او باهنر زنده بود 



هاي متحـرك   اطاق او عجالتاً به صورت سه گوشه در آمده بود و يكي از ضلع هاي آن مدور بود و همه اين جدار                     

  را دارا Soundproof شيشه هاي كلفت و سبك كه نمي شكست و خاصيت –از شيشه هاي كدر درست شده بود 

همه اين جرزها متحرك بـود و بـه         . بود ، يعني صداي خارج را خفه مي كرد و به عالوه هيچوقت آتش نمي گرفت                 

 االستيكي بود كه در آن هوا پر كـرده باشـند و             كف اطاق نرم و شبيه جدار     . هم راه داشت و قابل تغيير شكل بود         

طـرف چـپ اطـاق سرتاسـر از         . دشك و بالش و درون مبلها همه از هوا پر شـده بـود               . صداي پا را خفه مي كرد       

پنجره هاي متحرك بود و بغل آن به باغ و گلخانه باز مي شد كه رويش گنبـد شيشـه اي داشـت و در آن گياهـان              

دسـتگاههاي  . و يك مار سفيد بزرگ خيلي آهسته براي خودش روي زمين مي لغزيـد               عجيب و غريب روئيده بود      

  هواي اطاق را هميشه به درجه معين نگه مي داشت و جلو هر دري يـك چشـم برقـي                      Climatisationهواسازي  

Electric  eyc  بـاز   پاسباني مي نمود و همين كه از فاصله معين كسي را مي ديد زنگ مي زد و در خود به خـود

 . مي شد 

  كوچـك    Televisionناگـاه تلوزيـون     .  سوسن نگاهش به دورنماي جزاير استراليا خيره شده بود           كهدر اين بين    

صـورت رفيـق نقـاش آمريكـايي        . سوسن نيمه تنه بلند شد ، دگمه آن را فشار داد ، نگاه كـرد                . روي ميز زنگ زد     

 : فت   را ديد كه روي صفحه ظاهر شد ، سوسن گTedخودش تد 

  الو تد كجايي ؟ -« 

مي خـواهي بـا   .   وارد شدم Stratosphere x2هستم ، امروز با استراتسفرايكس دو » كانار « همين جا ، در  -

 هم حرف بزنيم ؟ 

 » . مانعي ندارد  -

چند دقيقـه بعـد در يـك    . سوسن نيز به حالت اولش روي تخت دراز كشيد    . رنگ صفحه دوباره كدر و تاريك شد        

پشت سر او در . اق زنگ زد و خود به خود باز شد و تد كه جوان بلند باالي خوشگلي بود وارد اطاق گرديد   لته اط 



ماننـد يـك نفـر      . اول تد از بوي عطر ، صداي ساز و به خصـوص از تماشـاي سوسـن دم در ايسـتاد                      . بسته شد   

 :  گفت طرفدار و خبره صنعت شناس به او نگاه كرد ، سرش را تكان داد ، جلو رفت و

 باز هم در فكر ؟  -

سوسن سرش را تكان داد ، تد روي صندلي كنار تخت نشست ، نگاهي به گلخانة مصنوعي انداخت كه درش نيمـه               

 : باز بود و متوجه مار سفيد شد كه آهسته مي لغزيد و از در بيرون مي آمد ، از سوسن پرسيد 

 ! اين مار كه نمي زند  -

 .  ندارد نه ، حيوانكي شي شي به كسي كار -

  گذاشته شـده بـود ،   Watsonتد خم شد و كتابي را از طبقه دوم ميز برداشت كه پهلويش ماشين خواناي واتسن                 

 :  ، با تعجب گفت Entomologie  Romancee: پشت كتاب نوشته بود 

 !  هالال ، از كي تا حاال حشره شناس شده اي ، آنجا مار ، اينجا كتاب حشرات -« 

 . ه بود اين براي مجسم -

 راستي سوسو كار تازه چه در دست داري ؟  -

 . چيز مهمي ندارم  -

ناگهان در اطاق باز شد و دختر سياه كوچكي سرتاپا لخت با چشمهاي درشت و موهاي تاب دار وزكرده ، لبهـاي                      

ر سيني كوچك چـوبي كـه د      . سرخ كه به بازو و مچ پايش حلقه هاي كلفت طاليي بود با گامهاي شمرده وارد شد                  

بز سگيالس ها را روي ميز گذاشت ، در هر كدام يك ساقه كاه بود و مشروب . آن دو گيالس بود در دست داشت 

تد از ساقه كـاه مشـروب   . دوباره بدون اينكه كلمه اي حرف بزند از همان در خارج شد . رنگي در آن مي جوشيد    

سوسن بلند شد ، سر كاه را مكيد ، رها كـرد و             . را چشيد ، مزه آن لطيف ، سرد و گوارا بود ، مستي ماليم داشت                

 : پرسيد 



 چه خبر تازه اي ؟  -

 .  همان آخر دنيا  -

  آخر دنيا ؟  -

ببخشيد ، انقراض نسل بشر ، مي خواهند همه مردم را در شهرها جمع بكنند و با قوه برق يا قوه گاز و يا بـه                           -

  . !وسيله ديگر همه را نابود بكنند تا نژاد بشر آزاد بشود 

 .   هستند Naktkulturlerگويا فقط منتظر لختيها . ديدم » شبتاب «  در اخبار  -

 . يك دسته از آنها گم شده اند ولي ديروز نماينده آنها با شرايطي حاضر شده بود كه تسليم بشود  -

 !  تا در خودكشي عمومي شركت بكنند  -

ا كنار بيايند و همه منتظر پيشـنهاد پروفسـور       ولي دوباره در خبر ديشب نشان مي داد كه نتوانستند با لختيه            -

 . راك هستند 

 . چون امشب قرار است كه پروفسور راك راه تازه اي به دنيا پيشنهاد بكند 

 ! اوهوه ، راه تازه  -

 . نمي دانم اين چه اصراري است ، حتماً همه افراد بشر حاضر نيستند ولي اكثريت رأي قطعي داده  -

من از لفظ اكثريت و اقليت و بشر همچنين كساني كه مبتال به جنون خدمت به  . نيم   بهتر است كه حرفش را نز      -

خوب بـود همـين طـور ناگهـاني     .   هستند و از اين جور چيزها بدم مي آيد Socialser Vissomaniaجامعه 

مـزه  من از چيزهايي كه قبالً نقشه اش را بكشند بدم مي آيد وانگهي مرگ دسـته جمعـي بـي                     . تمام مي شديم    

 . نيست 

تد و سوسن با هم بلند شدند ، سوسن كنار ديوار دگمه اي را فشـار              . پس برويم كارهاي تازه را تماشا بكنيم         -

مجسـمه هـاي نيمـه كـاره ، اسـباب و            . آنها وارد شدند    . داد ، بدنه ديوار از هم باز و اطاق كارگاه پديدار شد             



يك مجسمه بلند سه پهلو جلـو پـرده مخمـل    . ريخته بود ادوات ، ماشين هاي كوچك الكتريكي در هم و بر هم     

. يك طرف زمينه آن از دانه هاي برجسته شـبيه تخـم كـرم ابريشـم بـود           . خاكستري رنگي گذاشته شده بود      

بچگي يـا  « : ش نوشته شده بود ريزميان آن يك كرم بزرگ روي برگ توت مشغول خوردن بود و روي پايه              

.  در پيله دور خودش را تنيده و اطراف آن شاخه و برگ درخت تـوت بـود                   طرف ديگرش همين كرم   » ناداني  

و به پهلوي سوم همان پيله به شـكل پروانـه طالئـي در آمـده و بـه      » تفكر يا عقل رسي      «: زير آن نوشته بود     

همه ايـن مجسـمه از مـاده        . » مرگ يا آزادي    « : سوي يك ستاره كوچك پرواز مي كرد ،  زير آن نوشته بود              

  :تد بعد از دقت گفت . فاف متبلور ساخته شده بود ش

 . عمومي به تو الهام شده خودكشي سوسو باز هم خيال پرستي ؟ گويا اين موضوع از پيشنهاد  -

 . سوسن شانه هايش را باال انداخت 

ه ببين سوسو ، تو روح را مسخره كرده اي ، حالت اين پروانه ، چشمهاي مسخره آميزش ، اين ستاره كور كـ             -

مثل ايـن  . گوشه آسمان چشمك مي زند ، يك رمز ، يك استعاره روحي را به صورت مسخره آميز در آورده         

 . است كه خواسته اي كوچكي فكر و تشبيهات بچه گانه مردمان سه هزار سال پيش را نشان بدهي 

 !  شايد  -

. ه نـژاد بشـر نـابود بشـود           پس چرا كار مي كني ، چرا به خودت زحمت مي دهي ؟ مگر تصميم نگرفته اند ك                  -

 . مدتي است كه من از نقاشي دست كشيده ام 

 كي به تو گفته بود كه من براي بشر كار مي كنم ؟ بر فرض هم كه بشر نابود شد ، و كارهايم به دست برف                           -

چون حاال من از كار خودم كيـف مـي كـنم و         . و باران و قواي كور كور طبيعت  سپرده شد ، باز هم به درك                

 . ين كافي است هم



 در صورتي كه كيفهاي بهتر است ، كيف تنبلي ، كيف عشق ، كيف شبهاي مهتاب ، آيا اينها بهتر نيست ؟ بايـد             -

كلـه  دربعد از آنكه مرديم چه اهميتي دارد كه يادگار موهـوم مـا   . گيرم كه بشر هم بود  . دم را غنيمت دانست     

 نه و از كارهايمان ديگران كيف بكنند يا نكنند ؟ يك دسته ميكروب كه روي زمين مي غلتد بماند يا 

باز هم به چـه درد مـي خـورد ؟ كيـف             .  در صورتي كه همه چيز گذرنده است و دنيا روزي آخر خواهد شد               -

يك موهوم . عشق و شبهاي مهتاب هم برايم يكسان است ، همه اش فراموش مي شود ، همه اش موهوم است     

 ! بزرگ 

 . نهم به دست خودش آقط بشر تمام مي شود ،  دنيا آخر نمي شود ، ف -

.  چه فرقي دارد ؟ هر جنبنده اي دنيا را يك جور تصور مي كند و زماني كه مرد دنياي او با خودش مي ميرد                   -

وانگهي در صورتي كه باالخره زندگي روي زمين خاموش خواهد شد ، پس بهتر آن  است كه بشر به ميـل و                       

 م بدهد ، چه اهميتي دارد ؟ اراده خودش اين كار را امجا

 پس اين روحي كه به آن معتقدي بعد از آنكه خورشيد مثل قطره ژاله در فضا تبخيـر شـد و همـه رفتنـد پـي                            -

كارشان ، اين روح شبپره تو كه با چشمهاي تمسخر آميز به ستاره كور خيره شده در فضاي سرگردان چـه                     

اي زرد ناخوش و رنجور را رويشان نمره ميگذارنـد          مي كند ؟ آيا موزه مخصوصي هست كه اين همه روح ه           

و در آنجا نگه مي دارند ؟ اين فكر از خودپسندي بشر سه هزار سال پـيش اسـت كـه دنيـاي موهـومي وراي                          

 . دنياي مادي براي خودش تصور كرده ولي بعد از آن كه جسم معدوم شد سايه اش نمي ماند 

. و مطلق كه بعد از تن بتواند زندگي جداگانه بكند معتقد نيستم             من به يك روح مستقل      .  مقصود مرا نفهميدي     -

پروانه هـم   . ولي مجموع خواص معنوي كه تشكيل شخصيت هر كس و هر جنبنده اي را مي دهد روح اوست                   

مگر نه اينكـه افكـار و       . داراي يك دسته خواص مادي و روحي است كه همه آنها تشكيل وجود او را مي دهد                  

 از طبيعت نيست و همان طوري كه جسم ما موادي كه از طبيعت گرفته پس از مرگ بـه آن                     تصورات ما خارج  



چرا افكار و اشكالي كه از طبيعت به ما الهام مي شود از بين برود ؟ اين اشكال هم پـس از مـرگ              . رد مي كند    

ه عكاسـي  ولي نيست نمي شود و بعدها ممكن است در سرهاي ديگر مانند عكس روي شيش     . تجزيه مي شود    

 . ري كه ذرات تن ما در تن ديگران مي رود وهمان ط. تأثير بكند 

من ربطي ميان آينـه و جسـمي كـه روي       .  بايد يك فصل تازه به روانشناسي و يا االهيات قديم حاشيه بروي              -

اگر مي خواهي اسم اين را روح بگذاري باشد ، ولي به نظر من چون آرتيسـت  . آن منعكس مي شود نمي بينم     

براي اينكـه راه    . حساس تر از ديگران است و بهتر از سايرين كثافت ها و احتياجات خشن زندگي را مي بيند                   

فرار پيدا كند و خودش را گول بزند زندگي را آن طوري كه مي خواهد ، نه آن طوري كه هست در تراوشهاي                       

  .ولي اين ربطي به روح ندارد ، فقط يك ناخوشي است . خودش مي نماياند 

 .  اين هم فرضي است  -

 چون آرتيست بيشتر از ساير مردم درد مي كشد و همين يك جور ناخوشي اسـت ، آدم طبيعـي ، آدم سـالم                   -

خواندن ، نوشتن و فكر كردن همه اينهـا بـدبختي           . بايد خوب بخورد ، خوب بنوشد و خوب عشق ورزي بكند            

به طبيعت برگشت ، انسان هرچه از طبيعت دور بشود          لختيها عاقلند كه مي گويند بايد       . است ، نكبت مي آورد      

 . آفتاب طاليي ، چشمه هاي درخشان ، ميوه هاي گوارا ، هواي لطيف . بدبخت تر مي شود 

 ! تبريك مي گويم ، شاعر هم شده اي  -

تنهـا  .  از وقتي كه عاشق تو شده ام همه چيز به نظرم قشنگ مي آيد … تو را دوست دارم   … از روزي كه       -

 . و در دسترس من نيستي ، براي همين بود كه ديوانه وار كارهايم را گذاشتم و به ديدن تو آمدم ت

محتاج به مقدمه نبود ، چرا آن قدر مرموز حرف مي زني ، چرا زيـر لفافـه   ! چه شاعرانه  !  اوه ، چه اضطرابي      -

 . ق افالطوني است البد عشقت هم عش. گفتگو مي كني ؟ اين عادت مردمان سه هزار سال پيش بود 



آن طوري كـه خـودم حـس مـي كـنم ، آن              .  نه ، عشق خودم ، عشق من ، عشق ديگران برايم دليل نمي شود                -

 نمي خواستم كه اين مطلب را بگويم ولي حاال          …مي خواهم كه از من پرهيز بكني        . طوري كه خودم مي دانم      

 . ال آمدم به تو بگويم كه دنيا تمام مي شود ، حاال كه نژاد بشر معدوم مي شود حا

كني نـه از عشـق و ايـن درد عشـق              تو از درد عشق كيف مي     !  بچه ننه    …اي    ولي آنقدر بدان كه بچه    .  متشكرم   - 

ايـنهم تخـت    . خواهي امتحان بكني من اآلن حاضـرم        اگر مي . اين عشق كشته شده است    . است كه ترا هنرمند كرده      

 ).اشاره كرد به تخت(خواب 

. خواهم كه حرفت را تمام بكني         كنم باقيش را نگو ، نمي       آنقدر با من سخت نباش ، خواهش مي       كنم    خواهش مي  -

آمدم توي كوچه از پشـت پنجـره خانـه            خوردم مي   كنم كه قديمي هستم ، كاشكي مثل قديم شراب مي           اقرار مي 

 .خوابيدم ديدم و همانجا تا صبح پشت پنجره تو مي گلي كوتاه ، جلو چراغ سايه ترا مي

 !ديدي كه مشغول معاشقه هستيم و از پشت پنجره سايه مرا با مرد ديگر مي -

 .خواهم همين را مي -

 اي؟ كني ، آيا هيچ وقت مرا در خواب نديده نه ، اشتباه مي -

 .چرا ، فقط يكبار و از خودم بيزار شدم -

. كنـي     شـتباه مـي   خواهي آن بطور حقيقي بـوده ، خـودت ا           اي همانطور مرا مي     همانطوريكه مرا در خواب ديده     -

 . همين شهوت كشته شده است كه به اين صورت در آمده 

 . ام  ات را در آغوش كشيده ام و مرده خواب ديدم كه ترا كشته -

 .تواني خوابت را در بيداري تعبير بكني مي. باز هم حاضرم  -

 !چه دوره شومي  -



ست براي استفاده خودشان براي برعكس ، چند قرن تمدن پست آنرا بد دانسته ، يكدسته ناخوش و شهوت پر    -

امروز دوباره به طبيعت برگشته ، نتيجه طبيعي خودش را          . ورزي را به آسمان رسانيده بودند         احتكار ، عشق  

 .آورد كند ، امروزه زن كسل كننده شده و مشروب سردرد مي سير كرده ، وانگهي عادات و كيفها تغيير مي

برم كه انهدام بشـر نتيجـة عقالنـي دورة ماسـت ،      حاال پي مي! يم كن شرمي زندگي مي در چه دوره مادي و بي     -

ازين حيث . ولي به طور كلي بشر در باطن هميشه يكجور بوده ، يكجور احساسات داشته و يكجور فكر كرده     

. آدم امروزه با آدم ميمون بيست هزار سال پيش فرقي نكرده ولي تمدن تغييـرات ظـاهري بـه آن داده اسـت                     

چـون  . حق به جانب لختيهاست كه پشت پا به تمدن بشر زده انـد              . ساسات امروزه ساختگي است     همه اين اح  

با ارث ميليونها سال كه پشت سر ماست انسان هميشه از ديدن جنگل ، سبزه ، گل و بلبل بيشتر كيف مي برد             

 شـاخة درختهـا     هـا سـال زيـر       چونكه بشر ميليـون   . تا از قصرهائي كه ا ز افكار متمدن ناخوش درست كرده            

خوابيده ، آرامش جنگل را حس كرده ، صبح زود از آواز پرندگان بيدار شده ، شبهاي مهتاب به آسمان نگـاه                      

كرده و حاال به واسطة محروم ماندن ازين كيفها است ، بواسطة دور افتادن از محيط طبيعي خودش است كـه     

رم ، هر وقت به ماه نگاه مي كنم فكر مي كـنم كـه               ب  مثالً من از مهتاب بيشتر كيف مي      . بصورت امروز درآمده    

اعتنـا در آمـده و        اند و ماه سـرد و بـي         گريه كرده . اند    اند جلو آن فكر كرده      نياكان انسان همه به آن نگاه كرده      

كـنم تـا از بهتـرين         من از مهتـاب بيشـتر كيـف مـي         . غروب كرده مثل اينست كه يادگار آنها در آن مانده است          

همه اختراعات انسان و نتيجه افكار او اصلش از همان احساسـات مـوروثي              . شر اختراع كرده    چراغهائي كه ب  

 چرا عشق كه اولين احتياج طبيعي بوده ازين قانون خارج باشد؟. است

تـر و نـه       ولي عشـق نـه پسـت      !  حرف بزني تا همه استفاده بكنند        Radioبايد توي راديو    ! منطق قشنگي است     -

امروزه عشق و تآتر از هـم       . يك احتياج طبيعي است مثل خوردن و خوابيدن         . ديگر است تر از احتياجات      عالي

 !برو خودت را معالجه بكن . مجزا شده ، تو از مردمان قديم هستي ترسو كم جرئت 



خواهي خودت را نشان بدهي نيستي ، پس چرا مرا رد كردي ، پس چرا  دانم تو به اين سختي هم كه مي    من مي  -

 . تو اظهار كردم به من جواب منفي دادي ؟ اما حاال هر دفعه به 

 .بردم  شتر از عشق كيف مييچونكه از كار خودم ب -

 : بلند شد ؛ تد هراسان گفت » شبتاب « صداي زنگ اخبار Studioدر اين وقت از اطاق 

 .گوش كن ، بايد خبر مهم باشد -

  خودشان و هم سايرين را آسوده بكنند ؟ام ، هر چه زودتر كلك را بكنند هم من از اين خبرها خسته شده -

 .نه ، چه تعجيلي است ؟ اينهم خودش تفريحي دارد -

 شدند ، سوسن دگمه كنار تلويزيون را فشار داد ، صفحه اول رنگ  Studioتد دست سوسن را گرفت ، وارد اطاق

ذاشـت و چنـد قـدم       سوسن دستش را به گردن تـد گ       » البراتوار پروفسور راك  «: برنگ شد بعد رويش نوشته شد       

 .دورتر به تماشا ايستادند

اول . ردي ظاهر شد كه پشت ميز بزرگي نشسته بود ، جلو او چند لوله شيشه و دواهاي مختلف بـود             مروي پرده   

 :كند بعد سرش را بلند كرد و با لحن طبيعي و چهرة تودار گفت  مثل اين بود كه كاغذي را نگاه مي

امروز بيست هزار سال است كه آدم روي زمين پيدا شده و در تمام ايـن مـدت آدميـزاد كوشـيده و بـا عناصـر            «

امـروزه همـة    . طبيعت جنگيده و فكر كرده تا نواقص طبيعت را رفع بكند و يك دليل و منطقي براي زندگي پيدا كند                     

دام از آنها نتوانسته آدميزاد را خوشبخت ،        عقايد ، مذاهب و همه فرضيات بشر سنجيده و آزموده شده ولي هيچك            

امروزه با وجود اينكه همه قواي طبيعت بازيچه و دست نشانده آدميزاد شده از قعر دريا تا                 . راضي و آسوده بكند   

هـاي بـزرگ      اوج آسمانها ديگر رمز و اسراري بر ايمان باقي نگذاشته و از قوائي كه مـا را احاطـه كـرده اسـتفاده                      

امروزه با وجود اينكه هـر گونـه آسـايش از حيـث خـورد و      . بها و نور خورشيد آ بكار بردن انرژي  كنيم مانند   مي

 همـان چيـزي كـه پـدران سـادة مـا       –خوراك و پوشاك و خانه و شهوت و گردش در دسترس همة مـردم اسـت         



وشـش انسـان   كردند ، در ساية علم و ك  كردند و بهشت خودشان را مطابق همين آرزو تصور مي           هميشه آرزو مي  

سرما ، گرما ، پيري ، ديوانگي ، ناخوشي ، جنگ ، كشـتار ، رقابـت بـين طبقـات                   . براي همه مردم ميسر شده است       

حتي جنايات و دزدي همة اينها را ترقي علم از بين برده و همه دشمنان بشر را مقهور كرده اسـت ، ولـي بـدبختي      

سه هزار سال پيش يكنفر آدم معمولي كه بقدر بخور و نميـر             در  . ديگر ، فكر مردم بهمان تناسب ترقي كرده است          

خوشبخت بود ، در كثافـت خـودش   . و لباس خودش پول در ميآورد ؛ يك زن ، يك خانه و يكمشت خرافات داشت   

 اين زندگي تنبل و خوشگذراني قديم را امـروزه علـوم هـزار مرتبـه          –غلطيد و شكر خدايش را  ميكرد تا بميرد            مي

امـروزه در تحـت مراقبـت چشـمهاي الكتريـك بـا جزئـي توجـه در                  . بهتـر بـراي همـه فـراهم ميسـازد           تر و     عالي

 كـه از سـلولز    Ersatzها خـروار ميـوه ، گنـدم ، سـبزي ، و مـاده مغـذي ارزاتـز        هاي مخصوص ميليون گرمخانه

امرزه به كمـك  . كند نياز مي     شود ما را از هر گونه رنج و زحمت بيهوده بي            درختهاي منطقه گرمسير استخراج مي    

شـود و همـة مـردم بـدون           هاي علمي پنبه ، پشم و ابريشم پرورش ميكنند و پارچه مي             ماشينهاي برقي و با طريقه    

جواني ابدي ، اين آرزوي كهنه بشر عملي شـده نـواقص صـورتها رفـع                . پرداخت و يا مبادله از آن استفاده ميكنند       

ــي ــ     مـ ــده ، زن و عشـ ــاد شـ ــدازه زيـ ــي انـ ــن بـ ــود ، سـ ــيها را    شـ ــت ، ناخوشـ ــر اسـ ــه ميسـ ــراي همـ ق بـ

شـود در زمـان خيلـي      از بين برده ، زمين براي بشر كوچك شده تمام زمين را مي Bacteriophageميكروبخوار

مگر طبيعت چه به انسان داده بـود ؟ هـيچ ، گرمـا ،           . ايم    ها رابطه پيدا كرده     با ستاره . كم و با سرعت عجيب پيمود       

امروزه انسان در اين كشمكش فتح كرده و بـه آنچـه آرزو             . ، ناخوشي و جنگ با عناصر       سرما ، گرسنگي ، پيري      

 . كرده رسيده است مي

ولي از همة اين ترقيات مهمتر فتح بزرگ آدميزاد فـتح خرافـات ، آزادي افكـار ، راسـتي و ترقـي فكـر در طبقـات                      «

توانـد    لغات قلنبه توخالي ندارد و كسي نمـي       پردازي و استعمال      امروزه ديگر كسي احتياج به عبارت     . مختلف است   

پرده و  زيرا زبان علمي ساده ، بي. ترقي زبان علمي از مهمترين ترقيات بشر بشمار ميآيد . كس ديگر را گول بزند  



ببخشـيد  . شود آن را سيصد جور تعبيـر كـرد        مزه شده كه نمي     عاري از هر گونه تشبيهات و استعارات لوس و بي         

پس از اينقرار بشر امروز بايد خـودش        . دانند و الزم به تكرار نبود         وردم ، اين مطالب را همه مي      سر شما را درد آ    

 خواهد ؟  آيا ديگر چه مي. هاي تاريخي بداند  ترين بشر دوره را خوشبخت

ز اما همين ترقي فكر و باز شدن چشم مردم است كه آنها را بدبخت كرده ، با وجود همة اين ترقيات مردم بيش ا                       «

اين درد فلسفي اين دردي كه خيام در سه هزار سال پيش بـآن پـي بـرده و                   . پيش ناراضي هستند و درد ميكشند       

چون بايـد   . بايد دوائي براي اين درد پيدا كرد        ! .  از دهر چه ميكشيم ، نايند دگر         –ناآمدگان اگر بدانند كه ما      : گفته  

زنـدگي تاريـك و     . ايم و امروزه هم ميتوانيم با خيام دم بگيـريم            اقرار بكنيم كه ازين حيث فرقي با آن زمان نكرده         

 انسـتيتو دوتانـازي راهنمـائي ميكنـد و خودكشـي يـك موضـوع         Institut d’ Euthanasieمقصد مردم را بـه  بي

پس نه علوم و نه عقايد گوناگون و نه         . ميرد    اغراق ميشود گفت كسي بمرگ طبيعي نمي        بطوريكه بي . عمومي شده   

آيا زمين و خورشـيد     . ي فلسفي نتوانسته از دردهاي روحي بشر پست جز يك يادگار تاريخي بيش نمانده               فرضها

ما روزي از بين نخواهد رفت ؟ مطابق حساب دقيقي كه پروفسور روانشيد كرده تا سه هزار و پانصد سال ديگـر                      

كند و دو هزار سال  را تهديد ميبطوريكه خطر مرگ روي زمين     . كاهد    زمين سرد ميشود و از انرژي خورشيد مي       

پس اين آخرين پيروزي فكر بشر است كه خودش را چشم بسته تسليم قـواي               . ديگر بكلي زندگي خاموش ميشود      

كور طبيعت و حوادث آن نكند و آنقدر شجاعت در او پيدا شده كه بميل و رضايت خودش را در نيسـتي جـاودان                        

از قيد احتياجات زندگي خواهد بود يعني اضمحالل و نابود شدن نژاد او  آخرين فتح بشر آزادي او      . ور بكند     غوطه

 . از روي زمين 

 تشكيل شد دوازده هزار نفر از علماي روي كرة زمين رأي دادنـد كـه ايـن كـار      M3در كنگرة اخيري كه در شهر

 چنـدي پـيش همكـار       در. بشود و تقريباً همة مردم دنيا رضايت خودشانرا براي انهدام نسـل بشـر اعـالم كردنـد                   

آوري بكننــد و بوســيلة  عزيــزم پروفســور شــوك پيشــنهاد كــرد كــه همــة مــردم را در شــهرهاي بــزرگ جمــع  



 اهـالي   Hopomiteپرفسور هوپ پيشنهاد كرد بوسـيلة هوپوميـت  .  راديوزيل آنها را معدوم بكنند Radiosileقوه

 مـردم را بكشـند ،    Fatal Coulourكشـنده پروفسور شيدوش پيشنهاد كرد بوسيلة رنگ . شهرها را معدوم بكنند

 همه را خفه بكنند تـا بطـرز خـوش و آرام     Courant ozogeneاش اين بود كه با جريان اوزوژن دكتر بالده عقيده

 بدسـت آمـده دريـن     Institut d’ Euthanasieتمام بكنند و مطابق سرشماري اخيري كـه از انسـتيتو دوتانـازي   

جمعـي فـرار      اند ، تا اينكه از زجر و كشـتار دسـته             و پنجهزار نفر خودكشي كرده     روزها هر روز متجاوز از بيست     

اند خشن و وحشيانه است و عالوه بر اينكه           شود همة اينها راههائي كه فرض كرده        پس بطوريكه مالحظه مي   . كنند  

البـد  . تـر مـي كنـد        نتيجة قطعي نميدهد ، بجاي اينكه درد و شكنجه را از روي زمين براندازد آنـرا بـدتر و سـخت                    

شود ، ولي چيزيكه مهـم اسـت همـين مردمـان زنـده كنـوني          خواهيد گفت اين درد براي يكبار است و بعد تمام مي          

بعـالوه ممكـن    . بايد فكري بحال آنها كرد ، بايد از درد آنها جلوگيري بشـود              . اند    هستند كه آنها را فراموش كرده     

اي جان بسالمت ببرند و زنده بمانند و نتيجه همه زحمتهايمان ببـاد      ستهاست پس از همة دقتها براي فرار از درد د         

چـون مقصـود مـا از اينكـار اينسـت كـه درد را از روي زمـين                   . برود و زمين دوباره بهمان صورت اول دربيايد         

ز بيست سـال    اينك من يك پيشنهاد بر پيشنهادهاي ديگران ميافزايم و آن را پس ا            . براندازيم نه اينكه بآن بيفزائيم      

سـروم گگـن ليـبس اليـدن        «تجربه و آزمايش روزانه بدست آورده ام كه عبارتست از سـروم مخصـوص باسـم                 

   Serum gegen Liebesleidenschaft.»شافت

خاصيت اين سـروم آنسـت كـه نـه          . بناميم  . ل. ل. گ. س: چون عنوان آن مفصل است بهتر اين است كه آنرا بنام            

اي در  بـدون اينكـه لطمـه   . برد ، بلكه بكلي ميل و رغبت شـهوت را سـلب ميكنـد     ا از بين ميتنها وسيلة توليد مثل ر   

پس استعمال اين سروم بهترين راه اسـت بـراي خنثـي كـردن تـوده                . سالمتي جسماني و فكري اشخاص برساند       

 Suicide of the-: شـك بـر طبـق فلسـفه      ولي افراد اليق و برگزيده بـي . دهند  عوام كه بمرگ عمومي تن در نمي

fittest ام و هميشـه   مدت بيست سال است كه اين سروم را روي آدمهـا و جـانوران آزمـوده   .  رفتار خواهند كرد



خوبست پيش از اينكه اين سروم را عمالً بمعرض امتحان بگذارم چند نمونه زنده از تـأثير            . نتيجة مثبت داده است     

 .»اين سروم را نشان بدهم

 راك از پشت ميز بلند شد و بوسيله دگمة برقي جدار اطاق عقب رفت ، در اطاق مجاور مرد                    در اين وقت پروفسور   

زن خوشگلي هم سـر تـا پـا        . جواني ظاهر شد كه لخت روي صندلي نشسته بود و از پنجره به بيرون نگاه ميكرد                 

 :پروفسور راك بآن مرد اشاره كرد و گفت . لخت نزديك او نشسته بود

 .را در خودتان بگوئيد. ل. ل. گ. س:  سروم خواهش ميكنم تأثير -

 :آن مرد بلند شد و گفت 

 Rayon Vbپرست بودم و همة وقتم صرف اين كار ميشد ، چندين بار عمل كردم و شـعاع  شهوت من خيلي  -

حاال ديگر از اين تهييج و ميلي كه دائـم مـرا   . ل. ل. گ. بعد از استعمال س. را امتحان كردم ، تغييري پيدا نشد    

وت بـود ولـي     همردم و عالقه من از راه شـ         مي) اشاره(من براي همين زن     . ام    كرد بكلي آزاد شده     وسوسه مي 

اما نميتوانم بگويم كه بدبختم ، برعكس يك آسـايش و آرامـش مخصوصـي در مـن                  . حاال با هم رفيق هستيم      

ورزي بنظر مـا   ين و عشقام ، بقدري وضعيت روي زم توليد شده مثل اينست كه بميل و آرزوي خودم رسيده   

آور شده كه اندازه ندارد در هر صورت مـن بايـد از پروفسـور راك تشـكر بكـنم كـه زنـدگيم را آرام و              خنده

 ».آسوده كرد

 :پروفسور راك گفت

جد بزرگوار آدميـزاد را   Anthropopithequeاآلن ميمون. حاال من يك نمونه از هزارها را بشما نشان ميدهم -

 ». دمالحظه خواهيد كر



اطاقي پديدار شد كه در     . در ديگر را باز كرد ، از داالني كه گذشت ديوار ديگري  را بوسيلة دگمة برقي حركت داد                    

اش زده روي   بزرگ بحالت افسرده يكي روي تخت خوابيده بود و ديگري دست زير چانـه  آن دو ميمون نر و مادة     

 :صندلي يله داده بود ، پروفسور راك گفت

ايـم و     اي است كه امروز ما با وسايل علمي و از اختالط خـون چنـدين ميمـون بدسـت آورده                     دهاين نسل گمش   -

زبـان و   حاال اجازه بدهيد من بجاي اين زن و شوهر بي. نمايندة رشتة خاندان گمشده و اسالف آدميزاد است  

حيث هوش و قوه فرقـي   يازده سال است كه از     اينها اآلن هيچ ميل و خواهشي ندارند ،       . شهوت حرف بزنم        بي

تر شده ، مزاج آنها رو به بهبودي است ولي تنها ميل و شهوت در    اند بلكه ميخواهم بگويم فكر آنها دقيق        نكرده

اند و حاال ما ناهار و شـاممان را سـر يـك               آزار شده   از شيطنت آنها كاسته ، جا سنگين و بي        . آنها كشته شده    

عالوه بر اينكه آرامـش كلـي در اشـخاص توليـد            . ل. ل. گ. سروم س ميز با هم ميخوريم ، پس مالحظه بكنيد         

كنـد و بـاين وسـيله         ميكند هيچ زياني از لحاظ جسماني و فكري ندارد ، فقط از پيدايش نسل بعد جلوگيري مي                

 .بعد از نسل حاضر ديگر كسي بوجود نميآيد و نژاد بشر آهسته و آرام و آسوده خودبخود از بين ميرود

را روي جانواران و حتي گياههـا و سـلولها نشـان            . ل. ل. گ. نيد ، در البراتوار خودم تأثير سروم س       حاال صبر بك  

 ».  خودشان را اظهار خواهند كرد بدهم و بعد هم دانشمندان بزرگ عقيدة

 :تد دست سوسن را گرفت ، كنار كشيد و گفت 

  …بس است ، بس است -

 :تد گفت. لند شد و جريان قطع گرديد سوسن پيچ كنار صفحه را پيچاند ، صداي خرخر ب -

 گوئي ؟ همة اينها ديوانگي نيست ؟  سوسو، سوسي جان چه مي -

 . نهايت عقل است  -



من .  اينهاد از بين رفته و لغات پوچ شده   عشق ، دوستي ، عالقه و همة      . اي زندگي ميكنيم      ببين ما در چه دوره     -

حقيقتاً بشر ديوانه شده و . كه از چوب تراشيده شده ببينم    هائي    حركت ، اين قيافه     هاي بي   نميتوانم اين صورت  

 !در يك حركت ناشي از جنون و  تكبر ميرود نطفة مقدس انسان را معدوم بكند

گرفتـي كـه چـرا از     تـو همـين اآلن بمـن ايـراد مـي     ! چه صفت غريبـي  !  مقدس  نطفة. حاال بهم رسيديم  ! اوهو   -

شوي ؟ برعكس چه فتح   مقدس قايل مي وح بشود ، حاال خودت نطفةام ممكن بود تعبير ر     اي كه ساخته    مجسمه

زمـين ميليونهـا   .  جنايات ، زجرها ، قشنگيها و احمقيهايش نابود بشود   مقدس با همة بزرگي است كه اين نطفة 

پيدايش بشر در مقابل عمر زمين مانند يكروز بيش نيست و اين روز         . سال آرام و آسوده دور خودش گرديد        

نظم و آرامش طبيعت را بهم زد ، بگـذار دوبـاره            .  هستيها را بستوه آورد       همة. اش روي كره زمين بود      اغتش

 . اين آرامش بزمين رد بشود 

 اما باين طرز وحشيانه؟ -

تر از ميل بزندگي است ؟ هميشه عشق و مرگ با هم توأم است ، هميشه بشـر                    كني ميل مرگ ضعيف     گمان مي  -

امـروز آزاد شـده و بـا        .  مبارزه زندگي كوشيده در حقيقت خواستار مـرگ بـوده            در عين اينكه باسم جنگ و     

 وسايل زندگي راحت برايش فراهم است ولي باز هم ميـل مـرگ در بشـر كشـته نشـده بلكـه                      وجود اينكه همة  

طاقتي آرزوي نيسـتي دسـته         مردم با بي    بطوريكه همة   تر شده و يكجور القاي خودبخود و عمومي شده ،           قوي

 .  اين نتيجة منطقي وجود آدميزاد است  The Struggle for Deathي را ميكنند و براي مرگ ميجنگندجمع

روم ، ولي يك كلمه ، تنها يك كلمه بـه مـن               سوسوي من ، سوسي جان من اآلن مي       . من دارم ديوانه مي شوم       -

يـك كلمـه بگـو كـه     . ن ارزش دارد  نميداني تا چه اندازه اين كلمه اگر چه بقول تو پوچ ، اما براي م              . جواب بده   

دوستت دارم يا از تو متنفرم ، فحش بده ، ناسزا بگو ، مرا از اطاقت بيرون بكن ولي آنقدر ساكت ، خونسرد ،                        

قيد نباش ، من ميدانم همه اينها ساختگي است ، ظـاهري اسـت ، قلـب و احساسـات بشـر هيچوقـت                          آرام و بي  



دار زمين را هـم بـدور خورشـيد تغييـر بدهـد ، اگـر خـودش را                 اگر روزي بشر ميتوانست م    . شود  عوض نمي 

نگاههـاي غمنـاك ايـن      . بستارة سيرييوس هم ميرسانيد همان آدميزاد ضـعيف و ترسـو و احساسـاتي بـود                 

يك كلمه بمن جواب بده ،      . ميمون را ديدي ، پر از روح ، پر از احساسات بود ، همين روح موروثي بشر است                   

  …بمن فحش بده 

  Anthropologie چه بچة بزرگي ؟ تو هنوز آدم دو هزار سال پيش هستي ، نمونه خـوبي بـراي مـوزه   بچه ، -

 هستي ، اينهمه دخترهاي خوشگل ، اينهمه وسايل تفريح هست ، ديگر منتظر چه هستي ؟

د همه اينها بنظرم يكسان است ، من ترا براي عشق معمولي آنطوريكه تصور ميكني نميخواهم ، روحم نميتوانـ     -

 . از تو جدا بشود 

 بقول پروفسور راك اجداد بزرگوارمان ،  بينم كه تأثير ميمونهاي بزرگ ،     حاال خوب مي  ! اي    روح ؟ چه مسخره    -

 .تو مانده استدر زياد 

در خودبخـود بـاز شـد و        . تد تا نزديك در رفت ، مكث كرد مثل اينكه ميخواست چيزي بگويـد ، دوبـاره برگشـت                    

 . گرديدآهسته پشت سر او بسته

 كرد ، زيرا    يولي برخالف انتظار تأثير غريب    .  مردم زدند     ششماه ازين بين گذشت و سروم كشنده شهوت را بهمة         

كه در البراتوار در مايع و مقدار مواد سروم اشتباه شد ، بطوريكه شهوت را نكشت ولي وسيله دفـع آنـرا  خنثـي                         

پروفسور راك  . ردم باقسام گوناگون خودكشي ميكردند      ازين رو يك جنون عمومي بمردم دست داد ، همه م          . كرد

شـد پوشـيده شـده بـود از خودكشـيها ، حركـات         تلويزيـون كـه روشـن مـي     نيز خودش را كشت و روي صـفحة  

كردنـد ، مـردي كـه چشـم      دسته فرياد مي شد ، مردمي كه در شهرها دسته       هائي كه منفجر مي     آميز ، كارخانه    جنون

اش مشروب مينوشيد يا دختري كه در اطاق خودش گـل              زني كه در كاسة سر بچه       د ، خودش را از كاسه درميآور    

سستيها و احساسـات بچگانـه در بشـر بـه           . آوري كرده بود و خودش را كشته بود           انگيز جمع   و عكسهاي شهوت  



ظم شهر بهم   ن. حركت چين افتاده بود ، پير شده بود           همه اين صورتهاي آرام و بي     .  سختي رسيده بود    منتها درجة 

شـد و كسـي بكسـي      ماشينها بهم ميخورد ، صداي فرياد و هياهو شنيده مي         اغلب قوه برق ميايستاد ،    . خورده بود 

كرد متصل در كـار بـود و    هائي كه مرده را تبديل به خاكستر مي ها مشكل شده بود ، كوره       جمع كردن مرده  . نبود  

انگيـز و     انگيـز ، افكـار شـهوت        هاي شهوت   انگيز ، پرده    اي شهوت ، سازه نميدادبا وجود اين احتياج شهرها را كفاف        

روي » كانـار «آمد تهديد آميز ديگري بـراي شـهر           پيش. شد    متفكرين همه وقتشان صرف موضوعهاي شهوتي مي      

هاي قوي قبالً تعيـين       گرافماگر چه روز ، ساعت و دقيقة آتشفشاني را سيس         . شد    هاي پي در پي مي      لرزه  داد زمين 

 .بود ولي كسي باين موضوع اهميت نميدادكرده 

وضع او شوريده ، با رنگ پريده . ل. ل. گ. س: اين تغييرات در زندگي سوسن تأثير كلي كرد ، بعد از تلقيح سروم 

روي هر ميزي يك شيشه . انگيز در هوا پراكنده بود و ساز شهوتي دائم ميزد مايل بزردي ، در اطاقش عطر شهوت

اي را داشـت كـه بعـد از چپـو در آن      اطاق او درهم و برهم و صـورت خانـه  . شته شده بود   مشروب و گيالس گذا   

 .عيش بكنند و مشروب بخورند و بعد آنرا ترك بكنند

خراش روبـروي   آسمان.  خودش جلو پنجره نشسته بود به بيرون نگاه ميكرد  Studioيكروز كه سوسن در اطاق

اي  ه دودزده پيدا بود ، اتو راديوهاي شكسته فاصله بفاصله در جادههاي شكست پنجره او خراب ، سوخته با شيشه

وار در حركت بودنـد صـداي همهمـه از آن پـائين               كه از كمركش آن باال ميرفت افتاده بود ، مردم هراسان ، ديوانه            

 و واج   ده آسمان خراش گروه انبوهي هـاج      جهاي متحرك همه ايستاده بود و در باغ گردشگاه طبقه ه            جاده. ميآمد  

درين بين كه سوسـن مشـغول       . يك گله آن ساز ميزدند و ميرقصيدند        . اي نمايش ميدادند      دسته. در هم ميلوليدند    

تد با حالت شوريده وارد شد ، درين اواخر چندين بـار بـه ديـدن سوسـن                  . تماشا بود در اطاق زنگ زد و باز شد          

 باو نشـان نميـداد و وعـده داده بـود كـه بعـد از                 اي بود كه    آمده بود ولي سوسن هميشه مشغول ساختن مجسمه       

 : تد جلو آمد گفت . در ابتدا سوسن بقدري مشغول تماشاي بيرون بود كه ملتفت تد نشد . اتمامش آنرا نشان بدهد



  هان ، به چه نگاه ميكني؟-«

 . فتح عشق را تماشا ميكنم  -

يعت براي توليد مثـل بـود كـه تمـام ميـل             همان دام طب  . حاال حرف مرا باور ميكني؟ اين همان حس عشق بود            -

و حاال كه اين حس را از او گرفتند ببـين چطـور نتيجـة        . بزندگي ، دوندگي و تمدن بشر روي آن بنا شده بود            

 .هزاران سال فكر و زحمت خودش را از روي تحقير نابود ميكند و فكر ، انرژي و عالقه او بزندگي بريده شد

 طبيعتـي كـه تـاكنون او را اسـير و            –يده و طاغي زير همة قوانين طبيعت بزند         چه ازين بهتر كه آدميزاد شور      -

بجـاي اينكـه طبيعـت بعـدها     . بگذار خراب بكند ، خراب كردن هم كيـف دارد          . دست نشانده خودش كرده بود      

حس انهدام و حس ايجـاد يـك مـو از هـم             . خرده خراب بكند بهتر آنست كه بدست خودش خراب بشود             خرده

 .ارد فاصله د

 هايت را بشكني ؟  آيا تو حاضر هستي مجسمه -

 فقـط يكـي بيشـتر بـاقي           ديگـر سـاختم ،       آنها را شكستم و با مصالح آنها يك مجسـمة           آسوده باش ، من همة     -

 .نمانده

 مجسمة كرم ابريشم را هم شكستي ؟ -

 . از آن ديگر كيف نميكردم . آنهم برايم قديمي شده بود  -

 !ا ببينيم ، گمان ميكنم كه امروز ديگر اجازه ميدهي پس برويم اين مجسمة تازه ر -

جلو آن مجسمة بزرگي به بلندي يك گز و نـيم پيـدا بـود كـه بـا                   . هر دو از جا بلند شدند و در اطاق كارگاه رفتند            

مجسـمة دو حشـرة     . درخشيد ، پرده مخمل ابريشمي خواب و بيدار پشت آن آويزان بود             روشنائي سرخ رنگي مي   

. بالهاي بزرگ مسي رنگ آنها رويش لعاب كدري برنگ گوشـت تـن بـود              . ود كه بهم پيچيده بودند      بزرگ ظريف ب  



تنه آنها بهم چسبيده بود و توأم شده بود و سرهايشان يكي شبيه به تد و ديگري شبيه سوسـن بـود كـه سـرش                          

 :پرسيد تد با تعجب . چشمهايش بسته و دستهاي تد در تن او فرو رفته بود . بعقب افتاده بود 

  باز هم حشرات؟-«

 . است كه يكروز زندگي ميكند و در عالم كيف ميميرد Ephemereاين حشره دمدمي

  با اين صورتها انتخاب كردي؟راچرا اين موضوع  -

 ! بودي ، خوابي كه مرا خفه كرده بودي و در آغوشم كشيده بودي هاين همان خوابي است كه ديد -

، شايد شهوت مانده باشد ولي باز هم تكرار ميكـنم كـه تـو را دوسـت                  ببين عشق در من كشته شده       ! سوسو   -

 .باز هم ميگويم كه براي شهوت نيست . دارم ، روح ترا دوست دارم 

  كنم كـه از شـكنجة       اقرار مي . دادم    دوست داشتم و مخصوصاً ترا شكنجه مي      . ل. ل. گ. س: منهم ترا پيش از      -

اآلن من ترا براي شـهوت      . افسانة روح را كنار بگذار      .  قديمي شده    تو كيف ميكردم ولي حاال اين حرفها برايم       

 .حاال حس ميكنم كه منطق ، احساسات و تمام هستيم عوض شده . ميخواهم 

هاي زندگي مرا بخـري ؟ آيـا ميتـواني      سوسو ، ممكن است از تو يك خواهش بكنم ؟ آيا ميتواني آخرين دقيقه              -

 !ام  اش از دست تو در شكنجه بوده  ؟ اين زندگي كه همه زندگي مرا شاعرانه بكني آخرين لحظة

 .هان فهميدم مقصودت چيست ، با  من بيا  -

ساز   رفتند ، تد روي نيمكت الستيك نشست ، سوسن رفت پيچ Studioسوسن دست تد را گرفت ، دوباره در اطاق

عـد نـارنجي شـد و سـاز شـهوتي           يكمرتبه هوا برنگ سرخ و ب     . نگهداشت  » پ«را گردانيد و عقربك را جلو عالمت        

از مشـروبي كـه روي ميـز بـود          . بعد سوسن رفت پهلوي تـد نشسـت         . لطيفي با عطر مهيجي در هوا پراكنده شد         

  تـد دسـت كـرد شيشـة       . گيالسها را پر كرد ، يكي را بدست تد داد و ديگري را خودش برداشت بـا هـم نوشـيدند                      



سوسن دسـت او را گرفـت و روي   .  بود در گيالسش بريزد كوچكي از جيبش درآورد و خواست دوائي كه در آن    

 :شيشه را نگاه كرد و گفت 

ايـن دواهـا   . رويش دو وجب خـاك نشسـته   ! اي   اوه ، چه لغت كهنه Atropineچه ميخواهي بكني ؟ آتروپين -

ي ها  ميداني اثرش چيست ؟ صرع ، هذيان ، غش بعد هم كابوس و منظره             . براي دو هزار سال پيش خوب بود        

 .پس صبر كن . قتل عام ، سرهاي بريده و هزار جور شكنجه ميدهد تا بكشد 

 : گوشه اطاق كه در مخفي داشت گوي ورشوي بيرون آورد ، بدست تد داد و گفت سوسن بلند شد ، از گنجة

 و بـراي مـن  . اش را تمام نكنـي   اين صورتك را ميگذاري و خيلي آرام از دهنه اين بالن نفس ميكشي ، اما همه            -

 !شي هم بگذار شي

 اين چيست ؟ -

بعـد از آنكـه كمـي تهيـيج     .  است ، خواب بخواب ميبرد آنهم با كيف  Protoxide d’ Azoteپروتكسيددازوت -

شهوتي ميكند و كارهاي روزانه را بياد ميآورد ، چشم را كم نور ميكند و گوش گزگز ميكند ، ولي رويهمرفته                     

 .كيف دارد

- Laughing Gas؟ 

 .خودش است  -

سـرش را  . د سرش را  تكان داد و بند صورتك را كه بآن گوي ورشوي آويزان بود از پشت گردنش وصل كـرد                  ت

سوسـن بنـد    . روي بالش گذاشت و صورت آرام و خوش بخودش گرفت چند دقيقـه بعـد چشـمهايش بهـم رفـت                      

  . صورتك را باز كرد پيچ گوي را بست ، روي ميز گذاشت و تد را روي تخت االستيك خوابانيد

در همين روز طرف غروب بود كه صداي همهمه و جنجـال از دور بلنـد شـد و گـروه لختيهـا بـا انـدام ورزيـده ،                              

 .شدند و تا اول شب همه شهر را بدون مقاومت گرفتند» كانار«رنگهاي سوخته و بازوهاي توانا وارد شهر 



هواي آنجا با روشنائي سرخ رنـگ روشـن         وقتيكه پنج نفر از لختيها در را شكستند و وارد كارگاه سوسن شدند ،               

 حشـره    مجسـمة . اي در هـوا پراكنـده بـود         كننـده   ساز شهوتي ماليـم متـرنم و عطـر شـهوت انگيـز و ديوانـه               . بود

شده گذاشـته   كاري  جلو پرده خاكستري خواب و بيدار ميدرخشيد و جلو آن تابوت بزرگ منبت Ephremeدمدمي

 . » شقخواب ع « :بودند كه رويش نوشته بود 

تـابوت آهسـته سـه تـا زنـگ زد و درش             . اي كه كنار تابوت بـود فشـار داد            يكي از لختيها جلو رفت و روي دگمه       

لختيها بـا تعجـب     . انگيز كه در هوا پراكنده بود بيرون زد           خودبخود باز شد ، بوي عطر تندي از همان عطر شهوت          

حشرات ميان پارچـة لطيفـي        لخت شبيه صورت مجسمة   چون ديدند كه در ميان تابوت يك زن و مرد             . بعقب رفتند 

 . لبهايشان بهم چسبيده بود و مار سفيدي دور كمر آنها چنبر زده بود مثل بخار در آغوش هم خوابيده بودند ،

  
 پايان



 صورتكها 

 صادق هدايت

 com.Sokhanسايت سخن  : انتشارنسخه الكترونيك
 

   منوچهر دست راست را زير چانه اش زده روي نيمكت والميده بود، سيماي او افسـرده، چشـمهاي او خسـته و                      
 :ده بود قرار مي گرفت و از خودش مي پرسيدلباسي كه در روي صندلي افتا نگاه او پي در پي به لنگر ساعت و

 ».آيا خجسته امشب به بال خواهد رفت؟ من كه هرگز نمي توانم«
هوا تيره وخفه بود، باران ريز سمجي مي باريد و روي آب لبخندهاي افسرده ميانداخت كه زنجير وار درهم مـي                      

تنهـا صـداي    . زيـر بـاران مانـده بـود          تكـ شاخه درختها خـاموش و بـي حر       . پيچيدند و بعد كم كم محو مي شدند       
از آن هواهاي سنگين و دلچسب بـود كـه روي قلـب را               .ان در ته ناودان حلبي شنيده ميشد      يكنواخت چكه هاي بار   

ايـن منظـره بـه       .نج دنجي باشد و كمي آهسته پيانو بزند       كفشار مي دهد و آدم آرزو مي كند كه دور از آبادي در              
همه فكر منوچهر بدون اراده دور يك سالك كوچـك پـرواز مـي               .مدآخت وجور مي    طرز غريبي با افكار منوچهر ا     

چشمهاي ميشـي  . سالك كوچكي كه آنقدر بجا گوشه لب خجسته واقع شده بود و بر خوشگلي او افزوده بود            . كرد
و آن  فكر كوچـك     ون ميانداخت، سر كوچك،   رگيرنده، دندانهاي سفيدي كه هر وقت مي خنديد با رشادت آنها را بي            

 براي منوچهر او يك بت يا يك عروسك چيني لطيف بود كه   ،نگاه بي گناه مثل نگاه بره اي كه بسالخ خانه مي برند           
انه اي دوست   ياز روزيكه با خجسته آشنا شده بود، او را به طرز وحش            . شود تو كنف  مي ترسيد به آن دست بزند     

 .ايي بود وفكر متاركه با او به نظرش غير ممكن مي آمدهر حركت او براي منوچهر پر از معني، پر از دلرب .داشت
   ولي ديروز عصر بود كه فرنگيس خواهر بزرگش با چشمهاي اشك آلود وارد اطاق شد و بعد از يكمشت گله به                     

م بـا مـردم مـراوده       يديگـر نمـي تـوان      .اگر تو خجسته را بگيري آبروي چندين و چندساله ما بباد ميرود           «: او گفت 
 و  »!جلو همه خوار وسر شكست خواهيم شد كه بگويند برادرت خجسته متـرس ابـوالفتح را گرفتـه                   . يمداشته باش 

عكس خجسته بود با چشمهاي خمـار       . عكسي در آورد به او داد كه همه نقشه هاي منوچهر را ضايع و خراب كرد               
د، آيا براي خاطر او با خـانواده        از ديدن اين عكس دود از سر منوچهر بلند ش          .مست كه در بغل ابوالفتح افتاده بود      

 اينكه دوباره او را     نه مي توانست از خجسته چشم بپوشد و نه         اش بهم نزده ؟ حاال اين سر شكستگي را چه بكند؟          
اين عكس نيست ونابود     در هر صورت تمام اميدها و افكاري كه شالوده آينده خود را روي آن بنا كرده بود                 .ببيند
 .كرد

تـا اينكـه در موقـع        .هر دفعه كه چراغها روشن ميشد، به هم نگاه مـي كردنـد             . سينما شروع شد      آشنايي آنها در  
و چيزيكه از سـاعت اول منـوچهر را شـيفته خجسـته كـرد سـادگي او بـود در                      خروج از سينما با هم حرف زدند      

كرار شد تا شب سوم     و سه شب دوشنبه ديگر اين مالقات ت        ديهمانجا اقرار كرد كه شبهاي دوشنبه به سينما مي آ         
باندازه اي منوچهر فريفته خجسـته شـده بـود          .منوچهر او را با اتومبيل خود در خيابان لختي به خانه اش رسانيد            

بـراي منـوچهر    كه همه معايب ومحاسن او، همه حركاتش، سليقه وحتي غلطهاي اماليي كه در كاغذ هايش مي كرد   
 .بهترين دوره زندگي او بشمار ميرفت م آشنا بودنداين يك ماهي كه با ه .بهتر از آن ممكن نبود

را گذاشت و مـدتها در      ) سرناتا(صفحه   .اولين بار كه خجسته به خانه او در همين اطاق آمد، گرامافن را كوك كرد              
 . با يكديگر نقشه آينده خودشان را مي ريختنـد »وكا«دامن او گريه كرد چقدر در اطاق تنها يا در اطاق كوچك كافه  



چهر هميشه پيشنهادش اين بود كه با او برود به امالكش در مازندران، كنار رودخانه يك كوشك كوچك تميـز                    منو
اين پيشنهاد موافق سليقه وپسند خجسته نبود، كه مايل بود در تهـران باشـد، بـه مـد                 .با هم زندگي بكنند    بسازد و 

با وجـود    .و در مجالس رقص حاضر بشود      رودو تابستانها با اتومبيل در زرگنده به  گردش ب          جديد لباس بپوشد  
مخالفت خانواده اش منوچهر تصميم گرفته بود كه خجسته را بزني بگيرد و بـراي اتمـام حجـت بـا پـدرش داخـل        

ولي پدر او ازآن شاهزاده كهنه ها بود با افكار پوسيده كه موضوع صحبتش هميشه از معجزه انبيـاء                    .مذاكره شد 
 ،و دور اطاق در قفسه ها شـيريني چيـده بـود           بود  از مسافرتهاي خودش نقل مي كرد       و حكايتهاي معجزه آسا كه      
كه اينهمه نعمت آفريده و معده قوي  و آرواره هايش مي جنبيد و شكر خدا را مي كرد پيوسته چشمهايش مي دويد

را ترك كرد،   ازين تصميم منوچهر بي اندازه خشمناك شد و پس از مشاجره سختي منوچهر خانه پدري                . باو داده 
 .چون تصميم او قطعي بود

منـوچهر   .درين يكماه اخير چيزيكه طرف توجه و موضوع صحبت خجسته و منوچهر بود بـال كلـوب ايـران بـود                    
اما خجسته لباس خودش را به او نمي گفـت، چـون مـي خواسـت در        ،  براي خودش لباس كشتيباني تهيه كرده بود      

نـه   ين عكس مشئوم اين عكسي كه ديروز خواهرش فرنگيس براي او آوردولي ا .همان شب بال او را غافلگير بكند     
فـورا بـه خجسـته كاغـذ         صرف كرد بلكه همه اميدها وآرزويش را خراب كـرد و          نتنها منوچهر را از رفتن به بال م       

 و  اول تصميم گرفت برود، پيش ابوالفتح، بعد خجسـته         اما اين كافي نبود   .نوشت كه ديگر حاضر نيست او را ببيند         
چـون او   .بعد از كمي فكر اينكار بنظرش بچگانه آمد ونقشه ديگري بـراي خـودش كشـيد    .بعد هم خودش را بكشد 

مي دانست كه بدون خجسته زندگي برايش غير ممكن است و براي اينكه انتقام بكشد تصميم گرفت به هـر وسـيله         
ش بـه او داده     ر رختخـواب پـدرو مـاد      و اين زندگي را كه يك شـب تـوي          آشتي كند  اي كه شده دوباره با خجسته     

 اين فكر بنظرش خيلـي قشـنگ و        .و در آغوش هم بميرند     با يك شب تاخت بزند، خجسته باشد زهر بخورند         بودند
 .شاعرانه بود

 . منوچهر سيگاري آتش زد وبلند شد بدون اراده دور اطاق شروع كرد به راه رفتن،ش تنگ شدامثل اينكه حوصله 
 صورتكي كه براي امشب خريده بـود برداشـت    ،ه لباس مالحي او روي آن افتاده بود ايستاد        ناگهان جلو صندلي ك   

و نـيم همـه در آن    امشب سـاعت نـه  : با خودش فكر كرد .نگاه كرد شبيه صورت خندان و چاقي بود با دهن گشاد       
نداشت كه با خجسـته    آيا خجسته هم خواهد رفت؟ از اين فكر قلبش تند زد، چون هيچ استبعاد               .تاالر بزرگ هستند    

 شبهاييكه تا نزديك صبح پشت پنجره       ،شبهاي بي خوابي   بعد از آنهمه  . برقصد و  با ابوالفتح برود   شايديكنفر ديگر   
آيـا ايـن   ،  غـم انگيـز ولـي دلربـا    ،فن گريه مي كرد، ساعتهاي درازماخانه او قدم مي زد روزهاييكه پاي صفحه گرا        

جسته كه لب به شراب نميزد، حاال مست و اليعقـل در بغـل ايـن مردكـه                  خجسته اي بود كه برايش ميمرد، همان خ       
بخصـوص اتومبيـل، چـون يكـي دو بـار كـه              .افتاده بود؟ آيا براي پول و اتومبيل او بود كه اظهار عالقه مي كـرد              

منـوچهر    مـدتي زنـگ زد،     ، در اينوقت صداي زنگ تلفـن بلنـد شـد          .مذاكره فروش آنرا كرد خجسته جدا متغير شد       
 .ي را برداشتگوش

 »كجاست؟..الو«
 »آنجا كجاست؟«
 »...منوچهر شه اندوه«
 »خودشان هستند؟«
 »!بفرمائيد..بله «
 »..و كندب يازده كسي مي خواهد راجع به كار فوق العاده مهمي با شما گفتگو ياز ساعت ده ال«



صداي اين مرد را نمي  .كند   منوچهر از بي حوصلگي گوشي را دوباره آويزان كرد و نگذاشت كه حرفش را تمام     
ه در بيـداري  كـ را مسخره كرده بودند؟ آيا موضوع رمز با كسي دارد؟ منوچهر از آن كساني بـود            آيا او  ،شناخت

از ديروز ايـن حـس در او بيشـتر           .ولي فكرشان جاي ديگر است     خواب هستند، راه مي روند، و هزار كار مي كنند         
 بوده ؟ كس ديگري نمي توانست باشد مگـر خجسـته كـه ميخواهـد             شخص كه  ناي: از خودش مي پرسيد   .شده بود 

ولي آيا جاي ترديد باقي   .  عكس را دشمنانش درست كرده اند      نبيايد هزار جور قسم دروغ بخورد وثابت كند كه اي         
بود؟ آيا يك مرتبه گول خوردن كافي نبود؟ از ساعت ده تا يازده حتما اوست چون عالقه مـرا نسـبت بـه خـودش       

د و اين را هم مي داند كه بعد از اين پيش آمد امشب به بال نخواهم رفت، او هم البد نميرود، ميخواهد بيايـد             مي دان 
اينجا ولي آيا من مي توانم در را برويش ببندم يا بيرونش كنم؟ براي منوچهر شكي باقي نبود كه خجسـته امشـب                       

بت به او نشان بدهد، تصميم گرفـت كـه بـرود بـه              خواهد آمد و براي اينكه بي عالقگي و بي اعتنايي خودش را نس            
گوش خجسته برسد و بداند كه براي اين پيش آمد از تفريح بـال خـودش را                 ه  اگر چه نيم ساعت هم باشد تا ب        .بال

 .محروم نكرده
ساعت ده بود كه اتومبيل فيات منـوچهر در بـاغ            .   منوچهر چراغ را روشن كرد ومشغول تيز كردن تيغ ژيلت شد          

  .لباس كشتيباني سفيد از آن پياده شد يستاد، و او بااكلوب ايران جلو عمارت 
تاالر شلوغ و صداي موزيك تانگو بلند بود، همه مهمانان با لباسهاي جور بجـور لباسـهاي گونـاگون بـوي عطـر                       

تا آخر رقص دور زد دو سه نفر از دوستانش را بـا لباسـهاي               منوچهر  . سفيدآب ودود سيگار در هوا پراكنده بود      
كنـد  باز شنيدن اين تانگوي اسپانيولي عوض اينكـه در او ميـل رقـص را تهيـيج                  .مختلف شناخت، ولي آشنايي نداد    
ياد روزهايي افتاد كه با ماگ بود و بعضي تكه هاي زندگي فرنگ او را بيـادش                  .افكار غم انگيزي برايش توليد كرد     

جلـو   از اطاق بيرون رفـت وارد اطـاق بوفـه شـد،     .د، اين آهنگ همه آنها را بيش از حقيقت در نظر او جلوه داد             آور
 .حالش بهتر شد، دوباره به تاالر رقص برگشت .دو گيالس ويسكي سدا پشت هم نوشيد) بار(نوشگاه 

ولـي منـوچهر     .كنار او ايستاد  با شنل سياه و صورتك به شكل چيني آمد و          )اهريمن(يستوفبين زني بلباس م   ين  در
ساز پشت هـم ميـزد، مفيسـتو جلـو      .جمعيت زيادي در آمد وشد بود     .بقدري حواسش پرت بود كه متوجه او نشد       

 :و گفت منوچهر آمد
 »نميرقصي؟«

 خواست رد شود، خجسته بازوي او را گرفت و          ،منوچهر صداي خجسته را شناخت ولي خودش را به نشنيدن زد          
يك پيرمرد كنج اطاق نشسته بودنـد و       يك زن و   ،نجا خلوت بود  آدر   .ي كه پهلوي تاالر بود رفتند     با هم بطرف اطاق   

منوچهر بدون اراده روي صندلي راحتـي   .يك مرد چاق هم كه لباس راجه هندي پوشيده بود خودش را باد مي زد    
 : و گفت خجسته هم روي دسته پهن آن قرار گرفت بعد به پشت منوچهر زد .نشست

 »م ترا دعوت كرد و با او نرقصيدي؟هيچ ميداني بي تربيتي كردي؟ يك خان! از دماغ شير افتاده! ه هه اوهب« 
 » ...« 
چـرا نمانـدي؟ مـي دانسـتم كـه از       . كسي بديـدنت ميآيـد   ،امروز عصر به تو تلفن كردم كه ساعت ده خانه بماني          « 

 ».لجبازي با من هم شده تو به بال ميآيي
ن بود كه سقف اطاق روي سر منوچهر فرود آمد و پي برد كه تا چـه انـدازه ايـن كلـه كوچـك                         از اين حرف مثل اي    

ها و روحيه او پي برده در صورتيكه هنوز خجسته را نمي شناخت و چشم بسته تسليم او شـده                    يخجسته به سست  
 :سيدخجسته باز پر .درين ساعت همه عشق و عالقه او نسبت به خجسته تبديل به كينه شده بود .بود

 لباس من چطور است؟ 



 :منوچهر بعد از كمي تامل 
 »!چه لباس برازنده اي پوشيدي، خوب روحيه ات را مجسم مي كند«
  »منوچ، تو راستي گمان كردي كه آن عكس درست است؟«
 »!تمال از ما بهتران اس..پس نه غلط است«
 ».به تو گفته بودم كه پارسال پسر خاله ام شيريني مرا خورده بود«
 »اما لباست؟«
  »چطور؟«
همان لباس تافته اي كه دو ماه پيش از الله زار خريدي كه رويش خـال سـياه دارد، تـوي عكـس همـان بـه تنـت                             «

 ».است
من هيچ وقت جرات نمي كردم كه برايت بگويم ولـي تصـميم گرفتـه                ! اگر تو مي دانستي    ،آخر يك چيزهايي هست   «

  »آيا مي شود دو نفر با هم راست حرف بزنند؟ .بودم كه پيش از عروسي مان به تو بگويم
  »پس حاال اقرار مي كني كه در تمام اين مدت به من دروغ مي گفتي؟«
 آيا ممكن است كه دو نفر ولو دو دقيقـه هـم باشـد صـاف وپوسـت            .نه مي خواهم بگويم من هميشه فكر كرده ام        «

 »كنده همه احساسات و افكار خودشان را بهم بگويند؟
 ».از پشت صورتك بهتر بشود راست گفت  كنمگمان مي«
 »من از خود مي پرسيدم آيا حقيقتا تو مرا دوست داشتي يا نه؟«
 »..دوست داشتم ولي«
 »من دروغ نميگفتي، آيا مرا از ته دل دوست داشتي؟ه اما در تمام اين مدت آيا ب درست است،«

در عشق اين مطلب بهتر     . از وجود خودمان نيست   تو براي من مظهر كس ديگر بودي، ميداني هيچ حقيقتي خارج            « 
معلوم ميشود، چون هر كسي با قوة تصور خودش كس ديگر را دوست دارد و اين از قوة تصور خودش است كه        

آن زن تصور نهاني خودمان اسـت، يـك         . كيف ميبرد نه از زني كه جلو اوست و گمان ميكند كه او را دوست دارد               
 ». ي فرق داردموهوم است كه با حقيقت خيل

 ».من درست نفهميدم«
ميخواهم بگويم كه تو براي من موهوم يك موهوم ديگر هستي، يعني تو بكسي شباهت داري كـه او موهـوم اول        « 

 ». برايت گفته بودم كه پيش از تو من ماگ را دوست داشتم. من بود
 »همان دختري كه توي دانسينگ با او آشنا شدي؟ « 
 » . خود اوست« 
 »را از من بيشتر دوست داشتي؟ او « 
پـيش خـودم تصـور      . تـرا ميبوسـيدم و در آغـوش ميكشـيدم بخيـال او            . ترا دوست داشتم چون شبيه او بودي      « 

ميكردم كه اوست و حاال هم با تو بهم زدم چون تو كه نمايندة موهـوم مـن بـودي يادگـار آن موهـوم را چـركين                       
 ». كردي

 »! مردها چه حسود و خودپسند هستند« 
 ». زنها هم دروغگو و مزورند« 



مگر من مال تو نبودم، مگر خودم را تسليم تو نكردم؟ چرا بقول خودت به موهوم اهميت ميگذاري؟ دنيا دمـدمي                     « 
چرا سر حرفهاي پوچ وقتمان را تلف بكنيم؟ چيزيكه ميماند همان خوشـي             . است، دو روز ديگر ماها خاك ميشويم      

 . باقيش پوچ است و بعد افسوس دارد.است، وقت را بايد غنيمت شمرد
 كه اين حرف را از ته دل نميزني، شماها آنقدر هم استقالل روح نداريد، حرفهاي ديگـران                  … افسوس …افسوس« 

 ». را مثل صفحة گرامافن تكرار ميكنيد
نزديـك  ر برداشـت    دهاي قديم را پوشيده بود و ديگري لباس كردي            مستوفيلباس  در اينوقت دو نفر مرد كه يكي        

 :آنها شدند، همينكه گذشتند خجسته گفت
ام و    ام بهـم زده     از امشب زندگي من بكلي عوض شـده ، بـا خـانواده            . با همة اين حرفها ميداني وقتمان تنگ است       « 

ميخواهي باور كن، ميخواهي هم باور نكن، ولـي بـراي آخـرين بـار اختيـارم را                  . ديگر هيچ چيز برايم اهميت ندارد     
 ».هر چه بگوئي خواهم كرد. ميدهم بدستت

از فردا بايد با همـين  . نماي مردم شدم من توي اين شهر انگشت    . يكمرتبه دوستيت را بمن ثابت كردي كافي است       « 
 ».ها بگردم تا مرا نشناسند صورتك توي كوچه

 اصـال   .گفتم كه حاضرم، همين االن، ميخواهي برويم آنجا در ملكت، دور از شـهر بـراي خودمـان زنـدگي بكنـيم                     «
 »! بشهر هم بر نميگرديم

با حرارت مخصوصي اين جمله را گفت، چون درين موقع پردة نقاشي كه در خانـة پـدر بـزرگش ديـده بـود جلـو                
. ها پيدا بـود     چشم او مجسم شد كه جنگلي را نشان ميداد با درختان انبوه، با يك تكه آسمان آبي كه از الي شاخه                    

هاسـت و     اي كـه شـكل دهـاتي        د، در خيال خودش مجسم كـرد كـه دسـت بچـه            اين پرده بنظر او خيلي شاعرانه بو      
در صورتيكه اين پيشنهاد . اي است كه بعد پيدا خواهد كرد و آن بچه. هاي سرخ دارد گرفته آنجا گردش ميكند گونه

 :فكر انتقام منوچهر را آسان كرد، سرش را بلند كرد و گفت
 ». همين االن ميرويم« 

ها كه پائين ميرفتند خجسته       از پله . منوچهر جلو نوشگاه يك گيالس ويسكي ديگر سر كشيد        . داز جايشان بلند شدن   
 :گفت

 ». اگر همينطور با صورتك برويم با مزه است، منكه صورتكم را بر نميدارم« 
 كـرد و    هاي خلوت نمناك كه گذشت تندتر       از كوچه . اتومبيل بوق زد و راه افتاد     . هر دو آنها جلو اتومبيل جا گرفتند      

پشت آن چند بار سوت كشيدند، ولي اتومبيل در جادة مازندران جست . بدون تأمل از دروازة شميران بيرون رفت    
مثل اين بـود كـه      . ميزد اثر ويسكي، هواي باراني و اين پيش آمدها، خون را بسرعت در بدن منوچهر دوران ميداد                

هوا تاريك و فقـط يـك نـوار سـفيد      . ش حس ميكرد  نيروي حياتي او دو برابر شده بود و قوة مخصوصي در خود           
 .جلو اتوموبيل روشن بود

 :خجسته خودش را به منوچهر چسبانيده بود ، ميخنديد و ميگفت 
 »! كاشكي دفعة آخر يك تانگو با هم رقصيده بوديم« 

. را ميرانـد هايش را باال انـداخت و بسـرعت هـر چـه تمـامتر اتوموبيـل        ولي منوچهر گوش بحرف او نميداد ، شانه   
ها بطرز غريبـي بـزرگ ميشـدند و از     ها و تپه دره. خجسته خواست دوباره چيزي بگويد، اما باد در دهن او پر شد    

ناگاه چرخها لغزيدند، اتوموبيل دور خودش گرديد و صداي غـرش آهـن،      . جهت مخالف سير اتوموبيل رد ميشدند     
بعد يكمرتبه صدا خاموش شد، تنهـا       . اه كنار جاده افتاد   فوالد و شكستن شيشه در فضا پيچيد و اتوموبيل در پرتگ          

 .هاي آبي رنگ از روي شكستة آن بلند ميشد شعله



كمي دورتر دو صورتك پهلوي هـم بـود، يكـي           . صبح يكمشت گوشت سوخته و لش اتومبيل كنار جاده افتاده بود          
 .چاق و سرخ و ديگري زرد و الغر بشكل چينيها كه بهم دهن كجي كرده بودند
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هوا كم كم تاريك ميشد، هاسميك لبه كاله را تا روي ابروهـايش پـايين كشـيده، يخـه پـالتوي ماشـي را بخـودش                          
متوجـه   ما بقدري فكـرش مشـغول بـود كـه        ا. سوي منزل مي رفت   ه  چسبانيده بود و با قدمهاي كوتاه ولي چابك ب        

جلـو چـراغ ابروهـاي باريـك، چشـمهاي      . اطراف خود نمي شد و حتي سوز سردي را كه ميوزيد حس نمـي كـرد        
 .درشت خيره و لب هاي نازك او در ميان صورت  رنگ پريده اش يك حالت دور و متفكر داشت

اسي و پايداري در قولي كه داده بود بيشتر او را            هاسميك عالوه بر اينكه خاطر خواه سورن بود، حس وظيفه شن          
اين خبر شومي كه امروز از شوهرش شنيد كه شب سه شنبه را در خانه بـرادر شـوهرش دعـوت              . شكنجه ميكرد 

. كه به سورن داده بود چشم بپوشـد  » رانده ووئي «زيرا هاسميك ناگريز بود از      ! دارد ، همه نقشه هايش را بهم زد       
 اتفـاقي كـه هرگـز بـرايش رخ          .سورن را غال بگذارد ولي بدقولي را بدتر ميدانست        اضر نبود   به هيچ وجه ح   گرچه  

چون پيش خود تصور ميكرد هرگاه به وعده گاه نرود و يا قبال به سورن اطالع ندهد، نه تنهـا خطـايش                      . نداده بود 
ز صبح تـا حـاال مشـغول        همين دليل امروز ا   ه  ب. شخصيت خودش ميباشد  ه  پوزش ناپذير خواهد بود بلكه دشنام ب      

هر كسـي  ه اما در همه جا تيرش به سنگ خورد وانگهي اين مطلبي نبود كه ب       ! دوندگي و در جستجوي سورن بود       
دوسـت جـان    ه  توسط كسي با او بنويسد و يا پيغام بفرستد ، حتي رويش نميشد اين موضوع را ب                ه  ابراز بكند يا ب   

ميخواسـت طـوري وانمـود بكنـد كـه          .  به سورن معرفي شده بود     در يك قالب خود سيرانوش بگويد كه بوسيله او        
كافـه  ه   امشب سورن بـ    تاطبيع. بطور اتفاق با سورن بر خورد كرده است ، آنوقت پوزش بخواهد و قضيه رابگويد              

حاال . چون شب درس ويلون او پيش واسيليچ  ويولونيست كافه بود          ! كنسرت ، پاتوغ هميشگي خودش هم نميرفت      
 سر خورده بود، ميخواست بهروسيله شده سورن را نزديك پانسيون واسيليچ پيدا بكند و اين مطلب             كه از همه جا   

زيرا اين آشنائي يگانه . و خوشقولي خود را به سورن ثابت بكند. او بگويد تا اقال پيش خودش شرمنده نباشده را ب
 .شمار ميرفته پيش آمد غريب و گوارا در زندگي يكنواخت هاسميك ب

ه بـ . ميآمد چند سال پيش ، به اصرار يكي از دوستانش نزد فالگيري رفت كه از روي لرد قهوه فال ميگرفت                     يادش  
. او گفته بود كه يك دوره عشقي در زندگي او با يك جوان الغـر انـدام بلنـد بـاال و خـوش سـيما روي خواهـد داد             

شايد پيشگوئي آن زن .  در ته دل شاد شد  ولي،حرف زن فالگير باور نكرد ظاهرا بيزاري نمود       ه  آنروز هاسميك ب  
. زيرا اين پيش آمد را در اثر سرنوشت خـود مـي دانسـت    . د سورن اظهار عشق بكنهباالخره او را وادار كرد كه ب   

طاس ، شكم پيش آمـده و     چون شوهرش با آن سر    . هيچ قيمتي نميخواست اين فرصت را از دست بدهد          ه  اكنون ب 
ه ميتراشيد و مثل سگ پا سوخته دنبال پول ميدويد و اسكناسهاي رنگين را رويهـم  ريش زبري كه دو روز يكمرتب   

او اطمينان كامل داشت ، يـا       ه  جمع ميكرد، هرگز نميتوانست آرزوهاي او را برآورد، خوشبختانه شوهرش نسبت ب           
آرام، تـامين   اصال اهميت نميداد چون او زن گرفته بـود مثـل اثاثيـه خانـه ، يكجـور بيمـه بـراي زنـدگي مرتـب و                            
جانـب در   ه  آشپزخانه و رختخواب بود يك نوع پيش بيني براي روز پيري و فرار از تنهائي بود تا صورت حـق بـ                     



بـه آمـد و     . كارهاي داخلي خانـه اش رسـيدگي بكنـد و بـس           ه  فقط ميخواست آدم مطمئني ب    . خود بگيرد   ه  جامعه ب 
را زير استنطاق ميكشيد ، او هميشه ميتوانست  برفرض هم كه هاسميك     . ي نمي گذاشت    عشدهاي هاسميك هيچ وق   

به آساني بهانه اي باراشد ، اما از زير بار دعوت برادر شوهرش بهيچ عنواني نميتوانسـت شـانه خـالي بكنـد و از            
ه هنـوز سـه ربـع بـ    . طرف ديگر هم نميخواست به سورن بدقولي كرده باشد و يا او را بااين آساني از دست بدهد      

خانه رفت بزك خود را تكميل بكند و        ه  از اينقرار هاسميك وقت داشت كه ب      . ن باقيمانده بود    تمام شدن درس سور   
سميك همينطور كه در    اه .بعد جلو پانسيون واسيليچ برود كه نزديك منزل او بود و انتظار خروج سورن را بكشد               

طـرف  ه  بـ .  هـم گسـيخت      صداي بوق اتومبيلي رشته افكـارش را از        فكر غوطه ور بود با خودش نقشه مي كشيد،        
كلم از آن بيـرون ميـزد و گروهـي سـر ميـز بيليـارد بـا جـار و جنجـال          ي دم خرابات پستي كه بو . پياده رو رفت  

مشغول بازي بودند، ناگهان ميان جمعيت ملتفت شد ديد واسيليچ استاد سورن مست اليعقـل بـا موهـاي پريشـان                     
 .از خرابا ت بيرون  آمد     ه جعبه ويلون را زير بغلش زده بود       صورت رنگ پريده و شانه هاي پائين افتاده در حاليك         

با وجـودي كـه از موقـع درس         :شش و بيست دقيقه بود از خودش پرسيد        ساعت مچي خود نگاه كرد،    ه  هاسميك ب 
 شد كه تعجب او بيجاسـت  توجه منزل نرفته است؟ ولي فورا مه سورن گذشته ، چطور ميشود كه استاد او هنوز ب 

يادش آمد يكشب ديگر هم واسـيليچ را بهمـين حالـت ديـده بـود كـه از                .ش هم بحال او آشنائي دارد     و البد شاگرد  
ت مست و شنگول بيرون آمد و بطرف يكي از اين زنهاي كو چه اي رفت و چيزي باو گفـت آن زن بـا                         باهمين خرا 

.  كه مرد نيستي   برو گم شو؟خجالت نميكشي؟ خاك بسرت تو      « : صورت بزك كرده رنگرزي شده بر گشت و گفت        
نوقـت  آ. بعد با صدائي خراشيده خنديـد » …! بره بهتره گآدم پيش س  ! همون يه دفه هم كه آمدم از سرت زياد بود         

نگـاه زيـر چشـمي بـه او          .واسيليچ با قيافه وحشت زده از خجالت برگشت و هاسميك را در چند قدمي خـود ديـد                 
چـون او مشـتري هـر        .را تند كرد و از ميان تاريكي رد شد        انداخت مثل اينكه گناهي از او سرزده باشد، قدمهايش          

شب خود هاسميك را ميشناخت كه در كافه كنسرت براي هر قطعـه سـازي زيـاد دسـت ميـزد بـا لبخنـد مـؤدبي                           
در همان شب هاسميك تعجـب       !شايد از اين جهت خجالت كشيد     . عالمت تشكر بطرف او خم ميكرد         ه  سرخود را ب  

 كافه ويلون ميزد با احساسات مردم بازي ميكرد و قادر بود حاالت گونـاگون از لغـزش                  كرد اين مرد كه وقتي در     
آرشه جادوئي خود روي سيم ويلون توليد كرده و شنوندگان را در دنياهـاي ناشـناس افسـونگر سـيرو سـياحت        

الـت جـدي و     زيرا وقتيكه واسـيليچ بـا آن ح        بدهد چطور ممكن بود كه احتياجات مردمان معمولي را داشته باشد؟          
اما بعد از پيش آمد  .لبخند متكبر ويلون را در دست ميگرفت، بصورت يك نيمچه خدا در نظر هامسيك جلوه ميكرد

بـدبختي و سـرگرداني او پـي بـرد و     ه آنشب بي آنكه از ارزش واسيليچ در نظر هاسميك بكاهد فقط تا اندازه اي ب      
براي كسيكه دنياهايي مافوق تصورات و لذايذ سايرين ايجـاد          فهميد همه كيفهايي كه براي مردم معمول جايز بود،          

ف ديگران لذت موهومي براي خودش جستجو       يو او كوشش مي كرد در پسمانده و وازده ك         . ميكرد غير ممكن بود   
مردي كه  .از آنشب در هاسميك يك نوع احساس مبهم ترحم و ستايش براي اين شخص ولگرد پيدا شده بود                  .بكند

 را در كافه مينواخت مثل اينكه مي خواست همه بدبختيها و سرگردانيهاي خـود               »چارداش« حرارت   آنقدر باشور و  
شكل ناله سوزناك از روي سيم ويلون بيرون بكشد و با يك لحظـه دردهـاي خـود را فرامـوش بكنـد؛ ولـي                         ه  را ب 

ه رجـه نيمچـه خـدائي بـ       همينكه در جعبه ويلون را ميبست، يك موجود بدبخت ، يك آدميزاد بيچـاره ميشـد و از د                  
يـن جعبـه سـياه      امثل اينكه ويلون اسباب بدبختي او شده بـود بـا وجـود              ! گرداب مذلت و ناتواني سقوط مي كرد        

 ! مانند تابوت همه افكار و احساسات خود در هد خرابات و دكان پياله فروشي همراه ميبرداويلون ر
كه دير يا زود بخانه برود؟ آيا از كسي كه هر زنـي سـر   براي اين مرد ريشه كن شده ولگرد چه اهميتي داشت         آيا

قدم هاي گشاد الابالي واسيليچ نگاه مي كرد و         ه  راه خود ميديد دعوت ميكرد ، چه توقعي ميشد داشت؟ هاسميك ب           



در ضمن اميدوار بود كـه سـورن را جلـو پانسـيون او ببينـد ،             . سعي داشت كه چند ذرع با او فاصله داشته باشد           
 گذشـت پـيچ خـورد و جلـو منـزلش      واسـيليچ از دو كوچـه  . له اي پيدا كند كه مطلب خود را به او بگويد     شايد وسي 

البد او در داالن : پيش خودش گمان كرد. نااميد شد چون سورن را سر راه و يا جلو پانسيون واسيليچ نديد   . رسيد
 .عالوه پنجره اطاق واسيليچ روشن بوده ب. يا در اطاق منتطر استادش است

.  چرا پنجره روشن بود؟ البد كسي در اطاق اوست و ايـن شـخص حتمـا سـورن بـود ، صـداي ويلـون بلنـد شـد                     
امـا كوشـش او     . جـره داخـل اطـاق را بـه بينـد            نهاسميك جلو پنجره رفت و كوشش كرد كه از پشت پارچه جلو پ            

ويولونيسـت بايـد سـر      «:گوش داد صداي حرف هم شنيده نمي شد پيش خودش اينطـور دليـل آورد                . بيهوده بود 
خانـه  ه   در اين صورت بهتر اسـت كـه بـ          ،ساعت هفت در كافه باشد، پس سورن هم ناچار با او بيرون خواهد آمد             

. يكسـر وارد اطـاق خـواب شـد        . هاسميك به تعجيل بطرف خانه رفت     » .رفنه آرايش خود را تكميل بكنم و بر گردم        
ناخنهاي دستش را جال داد، عطـر بسـر و سـينه اش زد،              چراغ را روشن كرد، جوراب ابريشمي پشت گلي پوشيد،          

در آينه كه نگاه كرد در اثر اسـتعمال عطـر هليـوتروپ يكنـوع سـر                 .  خود را سرخ كرد    بپودر بصورتش ماليد و ل    
چند دقيقـه از  . و كاله را بدقت سرش گذاشت گيجه گوارا باو دست داد ، يخه پالتو را از روي كيف بخودش پييچيد  

ولي مثل چيـزي كـه   . خ خودش را در آينه برانداز كرد و بالبخند راضي و خرسند از در بيرون رفت           روبرو و نيمر  
خاطرش رسيد ، دوباره بر گشت و به خدمتگذار سپرد هروقت شوهرش آمد باو بگويد كه خانم ، بديدن                   ه  مطلبي ب 

 .يكي از رفقاي هم مدرسه اي خودش رفته
در كوچه پانسيون واسيليچ كـه رسـيد چـراغ پنجـره هنـوز              . ه خارج شد  ده دقيقه به هفت مانده؟ هاسميك دستپاچ      

هيكـل هـر    .طـول كوچـه آهسـته قـدم زد        ه  روشن بود و همينكه نزديك رفت صداي ويلون شنيده ميشد چند بار بـ             
گذرنده اي را كه ميديد از ترس برخورد با آشنا دلش مي تپيد و خودش را پشت تنه درخت و يا در كوچـه تنـگ و     

 آيا اگر در وقت بزنگاه آشنايي باو بر ميخورد چه ميتوانسـت بگويـد؟  . ه در  آن نزديكي بود پنهان ميكرد       تاريكي ك 
نه جو و بدزبان كه با چشمهاي كنجكاو از الي در از پشت پنجره خودشـان گـوش بزنـگ                    ياين زنهاي دو بهمزن ك    

ا پيدا ميشـود و فقـط از سـر گردانـي و     هستند و منتظرند روي يكنفرلك بگذارند اينهمه مرمان بد جنسي كه در دني    
 .بدبختي ديگران لذت ميبرند

اگـر او را در      آيا همسايه خود او شوشيك پشت سرش نگفته بود كه هر شب در كافه به واسيليچ چشمك ميزنـد؟                  
كلي بباد ميرفـت در اينوقـت       ه  آبرويش ب ! اينجا و درين حال ميديد كه جلو خانه واسيليچ پرسه ميزند چه رسوائي              

 . حس كرد كه ضربان قلبش تند شد
درين . هاسميك بي باكانه با قدمهاي تند باو نزديك شد ولي يك نفر غريبه بود. هيكل مردي از پانسيون بيرون آمد

در عين حال كـه از  . يكجور حس تازه اي در در خودش كشف كرد      .لحظه كنجكاوي و بي حوصلگي زيادي داشت      
شايد براي اين بود . مردم گذرنده ميترسيد و درد انتظار و سر گرداني را متحمل مي شد، يكنوع لذت حقيقي ميبرد 

.  بـود اجو و مـاجر از آن رمانهاي پر گيرو دار.  يكي از رمانهائي كه خوانده بود افتاد  دكه چشم براه سورن بود؟ يا     
طراب وعشقبازي دزدكي را نچشيده     ضا تاكنون او مزه انتظار،    .در اينوقت حس ميكرد كه بازيگر رمان شده است          

از همانوقت كه چشم و گوشش باز شد او را      . ت فرصت عشقبازي پيدا نكرده بود     قچون در ايام جواني هيچو    . بود  
حـاال او خـودش را    .يـز زيـادي سـرش نميشـد    اما شوهرش از ريزه كاري هـاي عشـق چ       .نامزد همين مرد كردند   

د و دوبـاره شـروع   يـ صداي ويلون گاهي ميبر .دختربچه و بازيگر رمان افسون آميز و باور نكردني تصور ميكرد     
طوريكه هامسـيك از شـنيدن آن بيشـتر عصـباني           ه  ب زماني يك بر گردان را مدت درازي تكرار مي كردند،         . ميشد

 ولي همينكه پيش خودش گمان      ،ر احمقانه اي كه يك نت را صد مرتبه تكرار بكنند          چه كا . ميشد و از جا در ميرفت       



آيـا سـورن ويلـون را زيـر چانـه اش گرفتـه بـود و بـا آن                     .طراب او فروكش ميكرد   ضميكرد شايد سورن باشد ا    
گرفتـه ؟  آيا چشمهايش هم برق ميزد؟ آيا چه جور ويلـون را   انگشتان بلند عصباني آرشه را روي سيم ميغلتانيد؟  

بجلو خم شده يا مثل مجسمه صاف ايستاده ؟ اما او بايد آنگهاي غم انگيز و عاشقانه بزند نه اينكه يك برگردان را                       
لبهاي درشت شهوتي او     تن او ماليده بشود؟   ه  آيا ممكن است همين انگشتان بلند عصباني ب        !صد مرتبه تكرار بكند   

 كه بنظر هاسميك يكپارچه مغنـاطيس مـي آمـد، انـدام او را در                روي لبهايش سائيده بشود و باالخره اين وجودي       
 هاسـميك لـب خـود را گزيـد و سـرش را بـا           آغوش بگيرد و هزاران كلمات عشق انگيز بيخ گوش او زمزمه بكند؟           

ه چطور هنوز درس او تمام نشده؟ چرا واسيليچ پي كار و بار زندگي خودش بـ               ! هفت و ده دقيقه     ،  بيتابي تكان داد  
كافه برود  ه  ولي براي اين مرد الابالي چه اهميتي داشت كه ب         . يرود؟ شايد ساعت ندارد، اما غير ممكن است       كافه نم 

نظـرش  ه  بـ . اطراف خودش را نگاه كرد، به پنجره اطاق واسيليچ نزديك شـد           . يا نرود؟ شايد اصال استعفا داده بود      
صـداي حـرف    .  نـه    :بـدقت گـوش داد    ! محـو بـود   اما اين سايه آنقدر     . آمد كه سايه يكنفر را در اطاق تشخيص داد        

مورد بود، چون صداي ويلون از       احتياط او بي  . د خودش را كنار كشيد    يشنيده نميشد ، شايد ميخواست بيرون بيا      
آيـا سـورن    . گوشش آشنا بـود ميآمـد     ه  صداي جسته و گريخته و نامرتب آنهم مقام مفصلي كه ب          . سر نو بلند شد   

دش؟آيا نيامده؟ چرا نيامده؟ شايد ناخوش است يا اتفاقي افتاده است؟ اگـر ممكـن بـود                 بود كه ويلون ميزد يا استا     
چـرا خـودش     !يكنفر را پيدا كند كه بتواند برود و به بهانـه اي در اطـاق نگـاه بكنـد و خبـرش را بـراي او بيـاورد                           

 نميتوانست اينكار را بكند آيا بهتر از انتظار در كوچه نبود؟
يك داالن تاريك ديده ميشد و از درز در اطاق واسيليچ كه  نگاهي كرد، !ك در پانسيون شدسميك با احتياط نزدياه

اگـر ميتوانسـت نگـاهي دزدكـي در اطـاق بينـدازد و              .خوب كيپ نشده بود يك خط قائم از باال به پائين روشن بود            
به اطـراف   . كنار كشيد دوباره خودش را    . وقت صداي پائي در حياط پانسيون شنيده شد        در اين ! اقالمطمئن بشود 

 !چه دقيقه هاي طوالني   . يعني چه؟ هفت و بيست دقيقه       ،  ساعت نگاه كرد  ه  جلو چراغ ب  . نگاه كرد كسي ديده نميشد      
آيـا ميتوانسـت ايـن شـك و دلهـره را ده دقيقـه ديگـر                 . اين كندي حركت ميكنـد      ه  او تا حاال نميدانست كه ساعت ب      

سورن با استاد خود بيرون ميآمد ؟ شايد با هم ميرفتند و از كجـا او  مساعت ديگر متحمل شود؟ برفرض هم كه        ين
نيرويـي  . ميتوانست به آنها نزديك بشود و مطلب خودش را بگويد؟ در اين صورت همه زحماتش ببـاد رفتـه بـود                    

ن قوي تر از نيروي اراده و حفظ آبرو و همه مترسكهايي كه جامعه دور او درست كرده بود، هاسميك را توي داال
خواسـت از سـوراخ     . با قدمهاي شمرده و با خونسردي كه بخودش گمـان نداشـت وارد داالن شـد               . سيون راند نپا

ويلون را درست جلوي در ميزدنـد شـكي         : از الي در گوش داد    . ولي كليد از بيرون به در بود       جاي كليد نگاه بكند،   
 ميكرد ، براي اينكـه دسـتش روان بشـود و            برايش باقي نماند كه ويلون زننده سورن است چون يك آهنگ را تكرا            

گرنه و اسيليچ با آن قدرت و استادي چه احتياجي به تكرار نت داشت؟بر فرض هم كه در را باز ميكرد و واسيليچ                     
چون معذرت ميخواست كه اشـتباهي آمـده اسـت و بـا سـورن خـارج                 . مقصودش رسيده بود  ه  را ميديد ، بازهم ب    

 .ميشد
 !آنهم در ميان سـرو صـداي سـاز         بود وحركات سنگين بي اراده داشت ملتفت او نميشد،         اصال واسيليچ كه مست     

در مثل اينكه موقتا روي پاشنه اش . لنگه در را كمي فشار داد. هاسميك با تمام حرارتي كه د رتصميم خود داشت 
 كه بـا چهـره شـوريده    خود بخود لغزيد و تا نصفه باز شد هاسميك واسيليچ را در مقابل خود ديد    ! بند شده باشد  

. نگاهش در چشمهاي او دوخته شد، بقدري اين پيش آمد عجيب بود كه هاسميك علت حركت خود را فراموش كرد        
واسيليچ دنبالـه  . رس بلرزه افتاد چون نه راه پس داشت ونه راه پيش تسرجايش خشك شد و زانوهايش از شدت     

نگاههـاي مخصوصـي بـود، چـون نگـاه هـاي             .نگـاه كردنـد   ساز خود را قطع كرد، چند ثانيه در چشمهاي يكديگر           



دزدكي كه واسـيليچ دركافـه بـاو ميكـرد و هاسـميك هميشـه تصـور مينمـود اتفـاقي اسـت، دريـن لحظـه معنـي                             
يـك  . واسيليچ ويلون را با احتياط روي تختخواب گذاشـت و بـه هاسـميك تعظـيم كـرد                 . مخصوصي بخود گرفت    

مثل اينكه لغت ديگري براي      !خواهش ميكنم بفرمائيد توي اطاق    …بفرمائيد  : بعد گفت . تعظيم دستپاچه و ناشي بود    
هاسميك بي آنكـه از خـودش بپرسـد چـرا     . با حركت دست و كرنش دعوت خود را تكميل نمود     . تعارف پيدا نكرد  

نگـاهي بـه اطـراف      . بدون اراده با قدمهاي آهسته وارد اطاق شد و روي صـندلي راحتـي كنـار در نشسـت                  : آمده  
يـك تخـت خـواب در      : اطاق سرد محقر و اثاثيه آنجا مركب بود از          . واسيليچ در را بست   . انداخت سورن آنجا نبود   

دو صندلي مندرس يك ميز كهنـه كـه رويـش    . هم و بر هم كه مالفه قلمكار آن مدتها ميگذشت كه عوض نشده بود         
 موهـاي پريشـان كـه گويـا مصـنف           كاغذ ، نت موسيقي، پوست سيب ، كلوفان ، خاكستر پيپ و عكـس مـردي بـا                 

عكـس  . ي دود زده و دو بطري هم در طاقچه بـود          ليك چراغ الك  . موسيقي بود همه اينها در هم و برهم ديده ميشد           
زمين از زيلوي خاك آلودي مفروش بود و از همه اطاق و صـاحبش              . ده زني نيز بديوار اطاق ديده ميشد        يرنگ پر 

مال برق افتاده بود، بوي مرگبار فقر و نكبت متصاعد ميگرديد ك بـوي الكـل          كه روي لباس سياه او از كثرت استع       
ناگهان چشم هاسميك متوجه تختخواب شد و كارت        . سوخته، دود توتون و بوي تند عرق در آن مخلوط شده بود           

و  د . آمد موقع آمدم نبوديد، دفعه آينده خواهم     ه  من ب ! استاد محترم   : اسم سورن را آنجا ديد كه رويش نوشته بود        
واسيليچ مثل اينكه غفلتا فكري بخاطرش رسيد ، رفت از توي درگاه گـيالس  . سه دقيقه در سكوت دشواري گذشت     

يك شيشه ودكا هم آورد در آن ريخت و گيالس . لبكي گذاشتعكوچكي برداشت روي دسته صندلي هاسميك در ن
گـيالس  ه   سـرد اسـت؟ گـيالس خـود را بـ           بفرمائيـد بخوريـد هـوا     : آبخوري خودش را هم پر از ودكا كرد و گفت         

كمـي نوشـيد و بـا       . بوي عرق زير دماغش زد    . لب خود برد  ا   هاسميك گيالس را ت    ،  هاسميك زد و تا ته سر كشيد      
واسـيليچ جلـو آمـد و بـا دسـت لـرزان             . عرق گرم و سوزان از گلوي او پائين رفـت         . دستمال لب خود را پاك كرد     

ملتفت شد كه هنوز نخـورده اسـت بـاقي ودكـا را در گـيالس خـودش       . ندخواست گيالس هاسميك را دوباره پربك   
: ميز تكيه كرد، چشمهايش مي درخشيد و مثل اينكه با موجود خيالي حـرف ميزنـد بريـده بريـده گفـت                     ه  ب. ريخت  

 …فكـر مـن باشـد؟       ه   من نميدانستم آيا ممكن اسـت كسـي بـ          … من چيزي براي شما نداشتم       …! ببخشيد خانم   
در . چطور ممكنست؟ فقط در خواب همه چيـز را ميشـود ديـد            .) دست روي پيشاني خود كشيد     (…! ببخشيد خانم 

 …نه.) عكس ديوار كرد  ه  اشاره ب (  چند سال پيش كه در صوفيا بودم، همين دختر           …خواب همه چيز ممكن است      
چـه چيـز   .. يكـنم   در كافه هميشه من بـه نيمـرخ شـما نگـاه م          … نيمرخ شما هم شبيه است     …نميخواهم يادم بيايد  

خيلـي نزديـك آمـد،    ..  مـن ويلـون ميـزدم وارد اطـاقم شـد       …يادم است در خواب ديدم همـين دختـر          . …! غريبي
هاسـميك  .(يك دقيقه ، فقط يك دقيقه بـود       .. دستهايش را گرفتم نشست و حرفهايي كه فقط در خواب مي شود گفت            

 …از اينجا ميگذشتيد ، صـداي ويلـون مـرا شـنيديد           شايد  ):واسيليچ به تعجيل گفت   . حركتي از روي بي طاقتي كرد     
هاسـميك هـم ناچـار    . گيالس را بلند كرد سر كشـيد  . سالمتي شماه خانم ب .. اجازه بدهيد ويلون بزنم   .. همين اآلن   

ويلون را با احتياط برداشت زير چانه اش گذاشت   واسيليچ قيافه موقر بخود گرفت،    . گيالس را نزديك لب خود برد     
مثـل اينكـه سـاز بـه        .  از ارتعاش سيم ويلون لرزه به اندام هاسميك افتاد         ،سرناد شوبرت بود  . ن كرد و شروع بزد  

 را روي سيمها غلت ميداد، خم مي شد ، بلند ميشـد ماننـد               هواسيليچ آرش . حواس كرخت شده او جان تازه بخشيد      
بازبان نتوانسته بـه هاسـميك      مي خواست آنچه را كه      . اينكه مي خواست با تمام هستي خودش به ساز جان بدهد          

موهاي جو گندمي پريشان او خيس عرق دور صورتش ريخته بود،           . بفهماند ، شايد بوسيله ساز بتواند باو بگويد         
خاكستري ، پاي چشمهاي كبود، نگاه خيره و گوشه لبهايش كه ول شده             ه  نيمرخ او با بيني بلند، رنگ پريده مايل ب        

ولي ناگهان حالـت صـورتش عـوض شـد، مثـل         . فشارد ، منظره ترسناكي داشت    بود و بيهوده سعي مي كرد بهم ب       



شـايد دريـن دقيقـه او       . اينكه در دنياي مجهول و افسونگري جوالن ميداد و از نكبت زندگي خـودش گريختـه بـود                 
 زندگي ميكرد چون گمان ميكرد براي همزاد و يا سايه معشـوقه قـديم خـود، بـراي كسـي سـاز ميزنـد كـه             تاحقيق
شايد خوابي كه ديده بود دوباره جلـو او در عـالم بيـداري مجسـم     . مد و باالخره هنرش او را جلب كرده بود        ميفه

امـا همنيكـه   . با تمام قوا هنرنمايي ميكرد شايد اين بهترين قطعه اي بود كـه در عمـر خـود اجـرا ميكـرد                     ! شده بود 
را دريابد، ملتفت شد كه جاي او خالي        بطرف هاسميك برگشت و خواست در چشمان او تاثير ساز و احساساتش             

الي در را باز گذاشته بود، ناگهان ويلون را از زير چانه اش برداشـت ، جلـو آمـد ديـد                     و  هاسميك رفته بود    . است
گيالس ودكا كمي از سرش خالي شده، به ته سيگاري كه در نعلبكي افتاده بود سرخاب لب هاسميك چسبيده بـود                

واسيليچ ويلون را روي ميز پـرت كـرد، دسـتها را جلـو     ! كنده ميشد و در هوا موج ميزدو دود آبي رنگي از آن پرا   
 .صورت خود گرفت و در حال سرفه روي تختخواب افتاد

 
 پايان
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 صادق هدايت
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» تخـت ابونصـر   «  نزديـك شـيراز ، بـاالي تپـه           1»متروپوليتين ميوزيوم شـيكاگو   «  كاوشگروه  سال دوم بود  كه      
ه اغلب استخوان چندين نفر در آنها يافت مي شـد  غير از قبرهاي تنگ و ترش كه ولي ب. كاوش هاي علمي مي كرد  

،  كوزه هاي قرمز ، بلوني ، سرپوشهاي برنزي ، پيكان هاي سه پهلو ، گوشواره ، انگشتر، گردن بندهاي مهره اي                       
 .، النگو ، خنجر ، سكه اسكندر و هراكليوس و يك شمعدان بزرگ سه پايه چيز قابل توجهي پيدا نكرده بود 

هـاي  - د بيهوده سعي مي كـرد از روي مهـره           كه متخصص آركئولوژي و زبانهاي مرده بو        Warnerدكتر وارنر   
استوانه اي كه خطوط ميخي و اشكال انسان و يا حيوانات را داشت و يا عالمات ظروف سفالي تحقيقـات تـاريخي                      

رده ،بازوهـاي     كه همكارانش بودنـد ، بـا لبـاس زرد و چـروك خـو       Freeman  و فريمن     Gorestبكند ،  گورست     
سر و دوسيه زير بغل ، از صبح تا شام ه لخت و ساقهاي برهنه كه زير تابش آفتاب سوخته شده بود كاله كتاني ب         

مشغول راهنمايي كارگران ، ياد داشت ، عكسبرداري و كاوش بودند  و ليكن پيوسته بـه كلكسـيون تيلـه شكسـته                       
ه و تصميم گرفته بودند كه تا آخـر سـال را كجـدار و مريـز      بطوريكه كم كم هر سه نفر دلسرد شد       . افزوده ميشد   

 .نموده ، سال آينده به حفريات خاتمه بدهند 
اين محل حمل شـده بـود و فقـط          ه  يسيون ابتدا گول دروازه و سنگهاي تخت  جمشيدي را خورده بود  كه ب              مگويا  

ان جنس كه عبـارت بـود از بدنـه و           سر در آن از سنگ سياه برپا بود در صورتيكه چندين تخته سنگ ديگر از هم               
. جرز بدون ترتيب روي زمين افتاده بود و حتي شكسته يكي از اين سنگها جزو مصالح ساختمان بكار رفته بـود                      

 .پائين مي رفت ه و آثار يك رج پله از زير خاك در آمده بود كه از تپه ب
 اطاقهـا  ، مرتب كردن اشياء پيدا شده بـود ايـن  دكتر وارنر  در اطاقهاي روي تپه مقابل تمام روز مشغول مطالعه و     

عبارت بود از يك انبار ، يك آشپزخانه و روشوئي ، يك تاالر بزرگ كه جلـو ايـوان بـود و بـراي مطالعـه و نهـار                             
آنها قاسـم كـه    گماشته. اطاق دست چپ تاالر براي خواب تعيين شده بود . خوري و نشيمن تخصيص داده بودند      

: چون آباديهاي نزديـك ماننـد    .شيراز مي رفته ب 2آذوقه و برف نها بود، اغلب براي خريد هم شوفر و هم نوكر آ     
اندازه كـافي   ه  و يك قلعه دهاتي كه سر راه بود ، مايحتاج زندگي  محدود و ب              » برم دلك «و  » امامزاده دست خضر  «
 .هم نميرسيد ه ب

. ن رو در تابسـتان تفريحگـاه اهـالي شـيراز بـود              برم دلك محل نسبتاً با صفايي بود و هواي معتدل داشت ، از اي             
دكتر وارنـر و همكـارانش نيـز هـر وقـت            . سر مي بردند    ه  مردم با دم و دستگاه ميرفتند و يكي دو شب در آنجا ب            

بازي شطرنج و خواندن ه قصد گردش به برم  دلك ميرفتند و يا در تاالر وقت خود را ب     ه  دست از كار ميكشيدند، ب    
 .ميگذرانيدند 

                                                 
1- Metropolitiain  Museum  ,  Chicago. 

 .مي آورند » كوه بريف«در شرياز جباي يخ در تابستان برف مصرف ميشود كه از -2



زيرا كشـف   . مخصوصاً در زندگي دكتر وارنر تغيير كلي رخ داد          . ولي پس از كشف تابوت سيمويه ورق برگشت         
شمار ميرفت ، سند مهمي در برداشـت كـه تمـام            ه  اين تابوت عالوه بر اينكه يكي از قطعات گرانبهاي آركئولوژي ب          

 .خود مشغول كرد ه وقت وارنر را ب
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  ..  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  

يكروز كه فريمن با دسته اي از كارگران در دامنه كوه مقابل مشغول كاوش بود عالئمي كشف كرد و پس از كنـد                        
 كوه زده بودند    و چندين تخته سنگ كه با ساروج  و گل محكم شده بود ، باالخره به نقبي سر در آورد كه در                     او ك 

شكل مكعب مسـتطيل    ه  با حضور دكتر وارنر و گورست تابوت سنگي بزرگي در ميان سردابه كشف كردند كه ب               . 
زحمت زياد تابوت را حمل كردند و در اطـاق خـواب خـود كـه مجـاور                  ه  ب .از سنگ يك پارچه  تراشيده شده بود         

 .تاالر بزرگ بود گذاشتند 
  در تابوت را برداشتند گوشه تابوت ، كالبد موميايي مرد بلند باالئي ديـده ميشـد                 بادقت و احتياط زياد تخته سنگ     

سرش را پائين گرفته و خود فوالدين بسر داشت كـه دو رشـته              . كه چنباتمه نشسته و زانوهايش را بغل زده بود          
ي سـينه اش و     لباس زربفت گرانبهائي به تنش و يـك گردنبنـد جـواهر نشـان رو              . مرواريد رويش بسته شده بود      

اما تمام لباس اندوده به روغن مخصوصي بود و پارچه شفاف نازكي روي سرش افتاده . قداره اي به كمرش بود 
 .بود 

گوشه حريري كه جلو دهن موميائي واقع       . وارنر با احتياط هر چه تمام تر ، پارچه نازك روي موميائي را پس زد                
اسـتخوان چسـبيده بـود و    ه گوشـت صـورت بـ   . شـك شـده بـود    خـون خ ه شده بود جويده و مثل اينكه آلوده بـ        

حلقـه سـيمي   ه وارنر ملتفت شد ديد يك لوله فلزي مانند دعا كه بـ . حالت وحشت انگيز مي درخشيد ه چشمهايش ب 
دكتر وارنر لوله را از سيم جدا كرد ، همينكه بـاز  . حالت موقت آويخته بود ه وصل شده بود روي سينه موميائي ب      

خط پهلـوي نوشـته شـده بـود و روي     ه كه روي يكي از آنها ب. ق كاغذ پوستي از ميانش بيرون آورد     نمود دو ور  
وارنـر وظيفـه خـودش ميدانسـت كـه قبـل از             . ديگري كه كوچكتر بود خطوط هندسي و عالماتي نقش شـده بـود              

 .جستجو و كاوش بيشتري در اشياء تابوت ورقه را بخواند 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   

قدري شيفته مطالعه شده بود     ه  طول انجاميد  و در تمام اين مدت ب        ه  تحقيقات و مطالعات دكتر وارنر چندين هفته ب       
پس از فراغت همكارانش ،     و پيوسته   . اغلب در اطاق تنها با خودش حرف ميزد         . كه از خواب و خوراك افتاده بود        

ا غرق در مطالعه كتابهاي عجيب و غريب سحر و جـادو بـود              يو  . راجع به متن كاغذ پوستي با آنها مباحثه ميكرد          
 .كه رفقايش از آنها سر در نمي آوردند و اين روش او را حمل بر جنون ميكردند

 تيله شكسـته قرمـز رنـگ كـه روي آنهـا             مشت يكروز طرف عصر ، بعد از آنكه فريمن دست از كار كشيد ، با يك              
خطوط چپ اندر راست قهوه اي سير كشيده بود ، وارد تاالر شده تيله ها را روي ميز بزرگ ميان تاالر كـه مملـو                         

. ت متفكر قدم ميزد لحاه دكتر وارنر كنار لبش پيپ گذاشته بود و ب. بود از روزنامه ، مجله و آلبوم  عكس گذاشت 
 .گورست كجاست؟ «: از او پرسيد نزديك فريمن رفت و 

زيـر آفتـاب ،   . كلي عوض شده  حق هم دارد ، چون از مـا جـوانتر اسـت                 ه  رفته گردش ،  وانگهي يكهفته است ب       «  
 »!زندگي يك نواخت ، نداشتن تفريح ، به او خيلي سخت ميگذرد 

 » رفته شيراز ؟-« 
 ».وضوع زني در ميان باشد گويا م.  بله ، روز يكشنبه با هم در برم دلك  بوديم -« 



امـا فرامـوش كـردم بـاو        ! جوش آمـده    ه  هان ، خونش ب   .  بايد بهش تذكر بدهم كه مواظب رفتار خودش باشد           - «
ميدانيد ؟ ميخواهم امشب سـاعت هشـت و ربـع تشـريفاتي كـه در                . بگويم ، مي خواستم امشب  را دور هم باشيم           

 ».وصيت نامه دستور داده انجام بدهم 
همان دعاهائي كه ميگفتيد بايد با شـرايط مخصوصـي خوانـد  و مـرده  زنـده                   !  كدام دستور    -« :  متعجب    فريمن

 »!ميشود 
ولي پـيش خـودم تصـور ميكـنم ايـن      . اشتباه نكنيد ، من از شما  بي اعتقادترم          .  ميدانم كه تو دلت بمن ميخندي       « 

 معتقد بوده كه خون خودش را طعمـه موميـائي           وصيت نامه زني است كه شايد صدها سال پيش  در گور رفته  و              
ميخواهم بگويم بـاين وسـيله آرزو و خـواهش زنـي بـر آورده               . كرده  به اميد اينكه روزي كاغذش خوانده بشود          

براي ما چندان گران تمام نمي شـود ، فقـط دو            . ميشود كه نسبت به او مديون هستيم ، مديون حسادت او هستيم             
براي ما خرج ديگري ندارد . بالً تهيه كرده ام ، چند گل آتش  و نيم ساعت صرف انرژي   جور بخور الزم است كه ق     

 »!ما هنوز باسرار پيشينيان پي نبرده ايم ! . .  كي ميداند . 
ه اگر اين تابوت ب. عهده خودمان نمي بينم كه مطابق دستور عمل بكنيم ه  آيا مضحك نيست  ؟  من مسئوليتي ب- «

 »گر افتاده بود ، آيا خودش را مجبور به اجراي هوا و هوس اين زن ميدانست؟غير ما دست كس دي
اشاره به تيله هاي ما قبـل       . (بهمين جهت كه دست ما افتاده ،  من معتقدم بايد  مطابق وظيفه خودمان رفتار كنيم                  « 

د ، آدميـزاد  احمقـي در   شما گمان ميكنيد اين تيله هاي ماقبل تاريخي كه از روي آن مثال ميشود حـدس ز                ) : تاريخ
سته و در اين كاسـه آش ميخـورده علمـي اسـت ، در               يچهار پنج هزار سال پيش كه كنار اين كوه چشمه بوده ميز           

اما وصيت نامه قابل توجهي كه يك تراژدي انساني و حسـي            . صورتيكه هيچ رابطه مستقيمي با زندگي ما نداشته         
 يد ؟ خيلي طبيعي است كه آنجائيكه علوم متعارفي شكست ميخورد با           در بر دارد ، شما آنرا جزو خرافات مي پندار         

اگر مقصود علوم رسمي است كه از آن پول در ميايد ، خير اين موضوع علمي نيسـت و                   . لبخند شكاك تلقي بشود     
 ».برعكس من اين آزمايش را وظيفه شخصي خودمان ميدانم ، اعم از اينكه نتيجه بدهد يا ندهد ! فقط تفريحي است 

 ». ديروز ميگفتند كه همه مطالب وصيت نامه براي شما روشن نشده و هنوز اشكاالتي داريد -« 
ولي از آنجاييكه امشب شب چهـارده مـاه         .  فقط كلمه ، يا يك جمله اش را درست نفهميدم ، باقيش ترجمه شده                -« 

تأخير  بيندازم ه وانم اين اقدام را باست و موافق با شرايط موقعيت نجومي است كه در وصيت نامه قيد شده ، نميت
« يعني عزايم ، طلسم را در        »نيرنگ«پس از انجام مراسم     : اشتباه چندان مهم نيست در آخر وصيتنامه مينويسد           . 

 يعنـي چـون ايـن       3»چگون دنمن تلتم را بين آترا او گندت سيمويه اور آخيزت          «نه ، جمله اينطور است      . افكند  » آتر  
يعنـي  » افكنـد «آتـش  : آيـا مقصـودش اينسـت كـه پـس از انجـام عـزايم        .  افكند سيمويه برخيزد طلسم را در آتش 

فرونشيند ؟ يا آتش خاموش مي شود ، آنوقت بايد منتظر بود كه موميائي برخيزد؟ شايد مقصودش طلسمي است                   
  آنـرا در آتـش       Incantationكه خطوط هندسي دارد و روي كاغذ جداگانه نوشته شده ، بايد پس از انجام نيرنگ                 

 .صبر كنيد ترجمه وصيتنامه را كه در جيبم است برايتان بخوانم . انداخت ، آنوقت سيمويه برميخيزد 
نـام  بـه   «:         دكتر وارنر رفت روي صندلي راحتي نشست ، كاغذي از جيبش درآورد و شروع بخوانـدن كـرد                   

بـرم دلـك ، شـاه     « ر پادشاه و زن سـيمويه ، مرزبـان          من گوراندخت ، دختر ونديپ مغ در عين حال خواه         ! يزدان  
شوهرم طبق . ده سال زناشوئي ما بطول انجاميد بي آنكه از تخمه سيمويه بوجود آيد       . هستم  » پسند و كاخ سپيد     

گـواهي  ه  ولي كوشش او بيهوده بود ، چه بـ        . رسوم و دستور جاودان همسر ديگري اختيار كرد تا پسري بياورد            

                                                 
 . اين تلتم را اندر آذر افكند سيمويه اور آخيزدچگون-1



اما سيمويه از راه هوسراني و نه از راه انجام مقاصـد دينـي بـا زن                 . بود  ) بيكار= اكار   (وع النسل   پزشكان او مقط  
با وجود عهد و پيماني . دختر پستي از روسپيان دل باخت ه وئي مشورت كرد و پس از بكار بردن داروهائي ب      دجا

تمام وقت خود را در     . ود پافشاري كرد    كه بين من و او رفته بود از تجديد زناشويي چشم بپوشيد ، در تصميم خ               
از كار و فرمـانروائي خـود دسـت كشـيد و جلـو              . عيش و نوش ميگذرانيد     ه  كاخ سپيد با خورشيد دختر روسپي ب      

موجب شرطي كه با    ه  باالخره مراسم عروسي را فراهم آورد ، من ب        . من توهين و تحقير روا ميداشت       ه  خورشيد ب 
ه تحمل رسوائي و خوار شدن تـرجيح دادم و بـراي انتقـام دسـت بـ                ه  ور شدن را ب   گه  سيمويه كرده بودم ، زنده ب     

همان شب كه جشن عروسي سيمويه و خورشيد بر پا بود ، اكسـير جـادوگر را در جـام                    . دامن زن جادوئي شدم     
 ».افتاد ) بوشاسپ(رانيدم و سيمويه در حالت موت كاذب واو خه شراب ريخته ب

ولي من ترجيح دادم كه . من داد ه  شدن سيمويه را در طلسم جداگانه ب      هدفع طلسم و زند   زن جادو ، وسيله             «
با شوهرم زنده در گور بروم و خونم در قبر خوراك او بشود ، خـون هرسـه مـا را در طـول اقامـت طويـل زيـر                              

عهد خود  ه  د كه من ب   براي اينكه برادرم بدان    !خود هموار بكند  ه  زميني خود بمكد ، تا خفت همسري با خورشيد را ب          
 ».وفا كرده ام ، طلسمي كه دوباره او را زنده خواهد كرد در جوف وصيتنامه است

. موت كـاذب اسـت   » بوشاسب « اي كسيكه اين وصيتنامه را ميخواني؛ بدان كه سيمويه نمرده و در حالت           « 
شد ، براي ايـن كـار بايـد در مـاه شـب              وسيله اين طلسم زنده خواهد      ه  مطابق دستور زن جادو موميائي شده و ب       

بگذارند و بـوي خـوش در       ) يونه(بخوردان را برافروخته در مندل      . چهارده بين تو و تابوت يك پرده فاصله باشد          
اينجا متن كلماتي است كه به پازند نوشته شـده ، گويـا سـرياني    . ( بانگ بلند ادا كنند ه آن بريزند و اين كلمات را ب 

بهرحـال دانسـتن معنـي عـزايم در مراسـم جـادوگري             . علوم نيست و فقـط بايـد خوانـده شـود            معني آن م  . است  
همين مطلب اخير را درست نفهميـدم  » .بعد ، چون طلسم را در آتش اندازند سيمويه برميخيزد      .) . ضروري نيست   

 ».اما چنانكه مالحظه ميكنيد همه دستورهاي الزم را داده است 
جكاوانه نگاهش را به صورت فريمن دوخت و بعد وصيت نامه را تا كرد و در جيبش گذاشت           دكتر وارنر كن

. 
 »! قصه حسادت ابدي زن « :           فريمن  سرش را تكان داد 

 :         وارنر عينك خود را برداشت ، پاك كرد و دوباره گذاشت 
اوال زندگي داخلي يـك حـاكم عيـاش را در           . ن شده    عالوه بر درام حسادت ، نكات مهمي براي من روش          -         « 

» سـپيد ،   برم دلـك ، شـاه پسـند و كـاخ    « زمان ساسانيان بر ما مكشوف ميكند ديگر اينكه ناحيه تخت ابونصر را            
عـالوه بـر مـا      ه  بـ ). ام-اين مطلب را از روي اسناد ديگر پيدا كرده           (بوده  » باغ زندان   « دست خضر   . ميناميده اند   

يعني زناشوئي بين خويشان نزديك و      » خويشي دادن = خويتودس  « شود كه در زمان ساسانيان ازدواج       ثابت مي   
همخون معمول بوده و يا الاقل نزد حكام و اشخاص با نفوذ مرسوم بوده ولي چيزي كه مهم است تا كنون ما نمي 

گفتند كه در قديم وقتـي كسـي زيـاد          دانستيم كه در هر قبري چرا چندين استخوان مرده پيدا ميشود اهالي اينجا مي             
گورش ميكردند تـا    ه  پير ميشده و كاري از او برنميآمده ، جوانان او را با تشريفاتي بيرون شهر ميبردند و زنده ب                  

اين اعتقاد نزد بعضي از طوايف افريقا هـم بـا تغييراتـي             .  باب زحمت ديگران نشود   ساين وسيله روي زمين ا    ه  او ب 
ولي مطابق اين سند معلوم ميشود هر مـردي كـه ميمـرده             . همين عقيده باقي بودم     ه  كنون ب من هم تا  . وجود دارد   

اين اعتقاد در نزد ملل قديم وجود داشته است    . زنهايش را با او زنده چال ميكرده اند تا در آن دنيا همدم او باشند                
. 



طبق . زي شبيه خون خشك شده است چيه از طرف ديگر چنانكه همه مان مالحظه كرديم ، دهن موميائي آلوده ب         « 
براي دفع بال ، بايد در قبرستانها       . دندان بگيرد ، بين زندگان مرگ و مير ميافتد          ه  عقايد عامه اگر مرده اي كفن را ب       

كاوش بكنند و بعد از آنكه مرده خونخوار را پيدا كردند ، سرش را با يك ضربت از تن جـدا بكننـد در مـتن كاغـذ                            
حاال من نميخواهم داخل در جزئيات عقايد عامه بشوم ،          » . خون ما خوراك مرده بشود      « : كه  پوستي نوشته شده    

آيا سيمويه در حالت موت كاذب از       . اما چيزي كه مهم است ما در اينجا يك سند حقيقي و تاريخي در دست داريم                 
است ؟ يا اينكه درين حالت پس آيا اين خوراك براي چندين صد سال يكنفر كافي         ! خون زنهاي خود تغذيه ميكرده      

من اعتقادي به خرافات ندارم ولـي در بـي اعتقـادي خـودم هـم متعصـب                  . از مدتي ديگر احتياج به خوراك ندارند        
صرف نظر از موهومات و خرافات ، علوم امروز بايد هر حادثـه             . نيستم ، فقط در عقايد آن زمان كنجكاو  شده ام            

  …ولي . ي كه به آن بسته اند مجزا كرده و در تحت مطالعه دقيق قرار دهد حسي وهرفنومني را ازشاخ وبرگهائ
يـك سـگ قهـوه اي بـزرگ هـم      .         درين بين گورست كه به آهنگ والسي سوت ميـزد ،  سراسـيمه وارد شـد           

 .گورست كاله خود را روي ميز پرتاب كرد و قاسم را صدا زد و دستور داد شربت بياورد. دنبالش بود 
 .   دكتر وارنر دنباله حرف خود را بريد و نگاهي به فريمن كرد    

 »شما صحبت مي كرديم ه حاال با فريمن راجع ب« :        وارنر به گورست 
 ». البد تعريفم را ميكرديد      « 

 »قرار شد گوش شما را بكشم « :       وارنر 
شما مژده بدهم كه پـيش آمـد خـوبي          ه  فقط آمدم ب  .  است   حرفهاي فريمن را باور نكنيد ، او مثل اتللو حسود              « 

 ». شده ، امشب هر دو شما مهمان من هستيد 
وارنر پيپ خود را دوباره توتون ريخـت و آتـش زد و بـا تفـنن     .       دستي روي سر اينكا ، سگ قهوه اي ، كشيد  

 .قاسم سه گيالس شربت آورد و جلو آنها گذاشت . مشغول  كشيدن شد 
سـه تـا خـانم هـم آنجـا          . امشب هردوتان در  برم دلك مهمان من هستيد          « : گورست از شربت چشيد و گفت             

مگر ما در مشرق زمين نيستيم ؟ تا حـاال بجـز آفتـاب              .  بگذرانيم   4»شبهاي عربي « مي خواهم يكشب مثل     . هستند  
اصالً از بسـكه مـا   . نشدهري عايد ما كله ما تابيده و خاكش كه توتياي چشممان كرده ايم چيز ديگ           ه  سوزانش كه ب  

ميان استخوان مرده و اشياء پوسيده دنياي قديم زندگي كرده ايم ، حس زندگي در ما كشـته شـده ، دكتـر ، شـما                          
. تمام روز را در اطاق دم كرده زير آفتاب مشـغول مطالعـه هسـتيد            . زندگي غريبي براي خودتان اختيار كرده ايد        

خودتان حرام كرده ايد    ه  اغلب بلند ميشويد با خودتان حرف ميزنيد ، تفريح و گردش را ب            شبها خوابتان نمي برد ،      
 !كارها آدم را زود پير مي كند  اين. باور بكنيد . و گرم كتاب شده ايد 

ولي متأسفم كه امشب نميتوانم دعـوت شـما را اجابـت بكـنم و در        . از نصايح شما خيلي متشكرم      « :          وارنر  
مـن قـدري كمـك بكنيـد     ه شما توصيه ميكنم كه امشب را با هم باشيم و ب          ه  حرف من گوش بدهيد ، ب     ه  ه ب صورتيك

امشب شب چهاردهم ماه است و تـا يـك مـاه            . چون خيال دارم مطابق دستور وصيت نامه گوراندخت رفتار بكنم           
 .ي تفريح وقت بسيار است ديگر كار ما تمام ميشود و بايد گزارش خودمان را تهيه بكنيم ، در صورتيكه برا

مـن گمـان    . وصيت آن زن رندي كه همه مان را مسخره كـرده ؟ شـوخي ميكنيـد                 « :         گورست زد زير خنده     
شـما تصـور ميكنيـد كـه        . حاال جداً تصميم گرفته ايد كه ميمون پير را زنـده بكنيـد              . نميكردم كه كار باينجا بكشد      
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در اين صورت مجمع احضـار ارواح       ! كنفر ديگر را هم به آن اضافه كنيد         ميخواهيد ي ! جمعيت روي زمين كم است      
 !نيويورك بما نشان خواهد داد 

پنج ماه است كه توي اين بيابان ما مثل سـگ جـان ميكنـيم و بعـد از                   « : گورست گفت   .         هر سه نفر خنديدند     
فكـر  ه  تقصير من است كـه بـ      . فريح بكنيم   كشف قابل توجه تابوت گمان ميكنم حاال حق داشته باشيم يك خورده ت            

چيزيكـه  . با اتومبيل رفتم شيراز ، سه تا خانم و دو نفر ساز زن را به اصرار آنها با خـودم آوردم                      ! شماها  بودم    
در . غريب است ، كشف تابوت سر زبانها افتاده و اين زنها گمان ميكنند كه ما گنج و جواهر زيادي پيدا كـرده ايـم      

هيچكس هم در آنجا نيسـت ، خلـوت         . چادر زده اند و امشب را آنجا ميمانند         . ن در برم دلك هستند      هر صورت اال  
است ، آيا از آن شيشه هاي ويسكي باز هم مانده ؟ از حيث خوراك همه وسايل فراهم اسـت ، قاسـم را فرسـتادم                   

 .همه چيزها را آماده كرده 
نبايـد فرامـوش   .  كه با اتومبيل ميسيون از اين قبيل تفريحات بشـود           فملمن مخا « :         دكتر وارنر با قيافه جدي      

در اينجـور جاهـاي كوچـك    . اخالق و رفتار ما را خيلي مواظب هسـتند  . گردن ماست  ه  كرد كه مسئوليت بزرگي ب    
دو روز ديگر قاسم يا هر يك از كارگران ممكن است هزار جور حـرف بـراي مـا در                !  آدم آب بخورد همه ميدانند      

 ».دفعه آخرين دفعه باشد  شما توصيه ميكنم كه اينه ب. من مايل نيستم كه رسوائي راه بيفتد . بياورند 
چون آنها بيرون شهر آمده بودند ، ولي چيزي كه قابل توجه            . مطمئن باشيد هيچكس ما را نديده       « :        گورست  

شـايد همـان سـازي      . هاي بومي را مي نوازند      ساز زنها جهودند  و فقط ساز      . است ، امشب ساز شرقي هم داريم        
گيرم پيره ميمون ! است كه در موقع آبادي اين محل  ميزده اند ،  وقتيكه سيمويه در امالك خودش زندگي ميكرده  

شما به تنهايي سه تا زن داشته ، در صورتيكه ما سه نفر هر كدام بيش از يك زن نخواهيم داشت باور بكنيد بايـد                         
شما ميگويم خورشيد خانم كه از همه كوچكتر است مال من خواهـد    ه  زنده ها زندگي كرد اما قبال ب      قدري هم ميان    

 ». بود 
 »خورشيد خانم ؟ « :          وارنر ناگهان متفكر 

دختر بلند باالئي است كه چشمهاي تابدار ، صورت گرد و موهاي سياه دارد         . بله ، خورشيد خانم     :         گورست  
) . رويـش را بـه فـريمن كـرد        (ميدانيد اول او مرا پسنديده و برايم كاغذ فرستاده          . شگلهاي شرقي است    از آن خو  . 

 من اشاره ميكرد ؟ه يادت هست روز يكشنبه آن زني كه در برم دلك ب
 » زن آخر سيمويه هم اسمش خورشيد بود ! چه تصادفات غريبي « :         وارنر 

كلـي فكـر شـما را سـخت         ه  م كه شوخي ميكنيد ، اما حاال ميبينم كه اين افسانه ب           من گمان ميكرد  « :         گورست  
آيا حقيقتاً تصور ميكنيد كه اسكلت جان ميگيرد و سر گذشت آن دنياي خودش را بـراي مـا                   . ل كرده   وبخود مشغ 

 جواهراتش  پس اگر . روز رستاخيز خيلي مانده     ه  اما هنوز ب  . نقل ميكند ؟ در اينصورت رمان مضحكي خواهد شد          
 »!آنوقت بعد امتحان بكنيد كه مرده زنده ميشود يا نه . را برداريم به احتياط نزديكتر است 

 ».دست به تركيب موميائي نبايد زد « :          وارنر با لحن جدي 
 اگـر زنـده شـد مـا را قتـل عـام نكنـد و                 پس اقال خلع سالحش بكنيم و قداره اش را برداريم كـه           « :         گورست  

 ».جواهرات را با خودش ببرد 
حقيقتاً موضوع عجيـب و     .  جانب شماست كه مرا دست مياندازيد       ه  حق ب « :         وارنر عينك خود را جابجا كرد       

ات مـا از عمليـ    . ولي حالت مرگ كاذب پـر از اسـرار اسـت          . خودم هم بهيچوجه مطمئن نيستم      . باور نكردني است    
آيا درست به چشمهاي اين موميائي نگاه كرده ايد ؟ چشمهايش ميدرخشـد             . جادوگران دنياي قديم اطالعي نداريم      

مثل اينسـت كـه     . نگاه پر از شهوت ، پر از كينه و شايد خجالت هم در آن ديده ميشود                 .  و زنده است ، نگاه ميكند       



بر فرض هم . م ، اما شراره زندگي در ته چشمهايش مانده من تاكنون اقرار نكرده بود  . هنوز از زندگي سير نشده      
ولي در صورتيكه زنده شـد و يـا فقـط تكـان             . كه زنده نشود ، همانطور كه به فريمن گفتم  ما چيزي گم نكرده ايم              

 »!خورد ، فكرش را بكنيد چه اتفاق بي نظيري در دنيا خواهد بود 
م بدانم آيا بعد از چندين صـد سـال ، بـر فـرض هـم كـه مـرده                     من ميخواه . تصور محال است    «  :         گورست  

چـون در  .  همـه اينهـا فـرض اسـت     ،موميائي بشود و اعضاي بدنش با وسايل مخصوصي تازه نگه داشـته شـود           
ه آيا ممكنست ب  . اينصورت ماموت را هم كه زير برفهاي سيبري كامال حفظ شده باشد ممكنست دوباره زنده كرد                 

 . چندين صد سال موميائي دوباره زنده شود قول خودمان بعد از
اما حالت موت كـاذب فنـومني اسـت كـه امـروزه هـم كـم و بـيش                    . من از شما ديرباورترم     «  :          دكتر وارنر   

مشاهده ميشود ، مثال جوكيان هندوستان قادرند كه از يك هفته الي چندين ماه زيـر زمـين مـدفون بشـوند و بعـد                  
از طرف ديگر گمان مي كـنم كـه يـك امـر          . كرات مشاهده شده    ه  گان عودت كنند  اين قضيه ب      دنياي زند ه  دوباره ب 

آيا حيواناتي كه تمام فصل زمستان را ميخوابند در حالت موت كاذب نيستند ؟ سيمويه بوسيله . طبيعي بوده باشد 
ا مجهول است موميائي شـده ،  مه دارو يا طلسم يا قواي مجهولي در حالت موت كاذب افتاده و بعد با وسايلي كه ب        

اگر . در اينصورت اعضاي تن او در اثر ناخوشي يا پيري مستعمل و فاسد نشده و حيات بالقوه خود را نگهداشته                     
زنـدگاني نگـاه    ه  با نظر عميق تري از علوم متد اول كه در مدرسه ها مي آموزند و اعتقادات و خرافـات مـذهبي بـ                      

همين وجود من و شما كه اينجا نشسته ايم و با هم حرف             . همه چيز معجز است     بكنيم ، خواهيم ديد كه در زندگي        
اگر موهاي سرم يكمرتبه نميريزد معجز است ، اگر گيالس شربت با شيشه اش در دستم                . ميزنيم يك معجز است     

ي شـده و  معجزهاي مسلمي كه به آنها خو گرفته ايم و برايمان امـر طبيعـ   . تبديل به بخار نميشود يك معجز است        
اگر .  هر گاه بر خالف اين اعجاز امر طبيعي ديگري اتفاق بيفتد كه به آن معتاد نيستيم برايمان معجز بشمار ميايد                

امروز يكي از دانشمندان موفق بشود كه در البراتوار خود يك موجود زنده را مدتي در حالت موت كاذب نگهدارد                    
بعد براي اثبات مدعاي خود كتابي با فورمولهاي رياضي و طبق قوانين دلخواه خود اين حالت را توليد بكند و ه و ب

چون امروز بشر از روي خـود پسـندي اعتقـادش از طبيعـت              . فيزيكي و شيميائي بنويسد ، همه باور خواهند كرد          
يعت بريده شده و بواسطه كشفيات و اختراعاتي كه كرده خودش را عقل كل ميپندارد و ادعا دارد كه همه اسرار طب

انسـان مغـرور ،   . ولي در حقيقت از پي بردن بـه ماهيـت  كـوچكترين چيـزي نـاتوان اسـت                 . را كشف كرده است     
در قـديم   . پرستش معلومات خود را مدرك قرار داده و ميخواهد حادثات طبيعت مطابق فرمولهاي او انجام بگيـرد                  

. بهمـين جهـت بيشـتر معجـزه اتفـاق مـي افتـاده               بشر ساده تر و افتاده تر بود و بيشتر به معجزه اعتقاد داشته ،               
گمان . ميخواهم بگويم كه نزديكتر به طبيعت و قوانين آن بوده و بهتر ميتوانسته از قواي مجهول آن استفاده بكند                    

نكنيد كه من مخالف علوم دقيق امروزه هستم ، برعكس معتقدم كه هر اتفاقي از آن غريب تـر نباشـد بشـر كشـف                         
 ». خواهد بود نكردني  غير از اين نباشد چيز مضحك و باور اگر. نكرده است 

من كاري بفرضيات شما ندارم ، شايد كه ايـن معجـز بـي سـابقه ممكـن                  « :         گورست كه كنجكاو بنظر ميآمد      
ملي اگر در آزمايش خودمان موفق نشديم و اين فرض بسيار قوي است ، فردا روبروي شوفر و كـارگران                    . باشد  

 ».  اعتبار ما از بين خواهد رفت و حرف ما نقل سر زبانها خواهد شد اهميت و
. كاري نداريم . فردا هم يكشنبه است     . مخصوصاً شوفر را مرخص كردم      .  من پيش بيني الزم را كرده ام         -       « 

ق مجـاور   چون مطابق دسـتور تـابوت بايـد در اطـا          . اينكه با رفتن شما مخالفت كردم ميخواستم با هم كمك كنيم            
بعد از كمكهاي جزئي در صـورتيكه مايـل         . باشد ، يعني همانجائيكه هست و بوسيله يك پرده از تاالر مجزا بشود              

 .محل عشقبازي خودتان برويد و يا آنجا باالي اطاق ساكت مينشينيد و عمليات را كنترل ميكنيد ه باشيد ميتوانيد ب



زمان شرايط مخصوصي براي انجام اين مراسم بجا ميآورده اند            ولي چيزي كه هست ، در آن         -« :        گورست  
 ».كه امروزه فراموش شده 

 تا آنجائيكه در دسترس من بوده مطالعات الزم را كرده ام اين مطلب را ميدانم كه عزايم بايد ميـان خـيط                       -       « 
خيط را بايد بـا زغـال و از روي    خوانده شود كه بمنزله حصاري در مقابل قواي حافظ جادوگر بشمار مي آيد ، و                

چون در جادو نفوذ و قدرت كالم و اطمينان بخود          . صداي بلند خواند    ه  عزايم را بايد ب   . اراده و ايمان محكم كشيد      
و همچنين بخور دانه هاي معطر به تأثير قواي ماوراء طبيعي ميافزايد و آتمسفر مناسبي . اهميت مخصوصي دارد   

 »! يث مطمئن باشيد از اين ح. ايجاد ميكند 
 ».  من گمان نمي كردم كه حقيقتاً جدي است ، در اينصورت خواهم ماند -« :          گورست 

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
وارنر پيه سـوز    . زحمت  جلو در اطاق خواب كشيدند        ه   را ب           بعد از شام دكتر وارنر و رفقايش تابوت سنگي        

جلو موميائي را كه ماده سياهي ته آن چسبيده بود  روشن كرد و بخوردان برنز را از توي تابوت برداشـت و بـه              
وارنر يك مشت   . تاالر آمد و پرده جلو در را انداخت  فريمن فرش را تا نصفه پس زد ، بعد بخوردان را آتش كرد                       

بعد . دود غليظ و معطري در هوا پراكنده شد . در و اسفند و صندل  كه قبال تهيه كرده بود روي گل آتش پاشيد كن
كاغذ پوستي را از جيبش در آورد ، جلو بخوردان ايستاد و از روي . دور خود با زغال روي زمين دايره اي كشيد 

ت ساكت ته تاالر روي صندلي نشسته تماشا مـي          فريمن و گورس  . كاغذ با صداي بلند مشغول خواندن عزايم شد         
 .كردند و اينكا جلوي پاي آنها خوابيده بود 

ولـي در ضـمن     .          وارنر كلمات عجيبي را خيلي شمرده ميخواند كه معني آنهـا را خـودش هـم نمـي دانسـت                     
 و در بخور دان جلو خواندن عزايم ، طلسم جداگانه اي كه رويش خطوط هندسي ترسيم شده بود از دستش لغزيد             

او افتاد و سوخت ، وبي آنكه او ملتفت بشود در ميان دود و بخور معطر ، حالت مخصوصي به وارنر دسـت داد ،                         
طوريكه فاصله به فاصـله     ه  سرش گيج ميرفت و يك نوع لرز آميخته با ترس و حالت عصباني باو مستولي شد ، ب                 

 .صدايش ميخراشيد و جلو چشمش سياهي ميرفت 
ولـي  .       ناگهان اينكا كه ظاهراً خواب و مطيع بنظر ميآمد بلند شد و به طرف در خيز برداشت و زوزه كشـيد                         

  ،گورست براي اينكه در مراسم عزايم خللي وارد نيايد ، قالده اينكا را گرفت و بزور او را برد و زير ميز خوابانيـد                       
در همين وقـت    . شت و ميخواست از اطاق بيرون برود        حال شتاب زده جست و خيز بر ميدا       ه  در صورتيكه سگ ب   

ولي مثل اينكه پايش سست شد يا در اثـر دود و كوشـش فـوق      . وارنر با صداي لرزاني چند كلمه نامفهوم ادا كرد          
 .گورست و فريمن او را برده روي نيمكت خوابانيدند . حالت عصباني زمين خورد ه العاده گيج شده بود ، ب

  .  .  .  .  ..  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
      همانوقت  كه طلسم در آتش افتاد ، جلو روشنائي پيه سوز كه بوي خوشي از آن پراكنده ميشد ، لرزه اي بـر                        

از تابوت بيرون آمد ، .  برخاست عطسه كرد ، سرش را بلند كرد و با حركت خشكي از جايش. اندام موميائي افتاد 
هيكـل بلنـد    . و پنجره را كه وارنر فراموش كرده بود محكم ببندد باز كرد و خـارج شـد   . بطرف پنجره اطاق رفت  

 .روانه گرديد» دست خضر « سياه و خشك او با قدمهاي شمرده بطرف آبادي 
اي از ماه كه بنظر  و روشنائي خيره كنندهنسيم ماليمي ميوزيد ، آسمان مثل سرپوش سربي سنگين و شفاف بود 

مثـل  . ميآمد پائين آمده است ، روي تپه و ماهور پراكنده شده بود كه طبيعت را بي جان و رنگ پريده جلوه ميداد                       
دست راست دروازه تخت جمشيدي با سنگ سياهش يگانه بنايي بود كه            . اين دنيا نبود    ه  اينكه اين منظره مربوط ب    



سايه سـيمويه   . باقي ديگر گودالها و مغاكهائي بود كه تلهاي خاك كنارش كود شده بود              . ر پا بود    از زمان سابق ب   
 .بلندتر از خودش دنبال او روي زمين كشيده ميشد 
ولي سـيمويه بـي آنكـه التفـاتي بكنـد ، قـدمهاي مرتـب و بلنـد                   .         در اينوقت زوزه اينكا از توي تاالر بلند شد          

نگاهش خيره و براق بـزمين دوختـه        . حركت افتاده باشد    ه  ينكه بوسيله كوك و يا قوه مجهولي ب       برميداشت ، مثل ا   
شده بود ، گويا مهتاب چشمش را ميزد ، همان شراب ارغواني سوزان كه از دسـت خورشـيد گرفـت و نوشـيد و                          

 !بيهوش شد 
يمويه مثل اينكه آخرين نشئه شرابي اما س.         در آبادي دست خضر و برم دلك ، از دور چند چراغ ميدرخشيد            

يكنـوع  .  كه نوشيده بود از سرش بيرون نرفته باشد ، در ياد بود آخرين دقـايق زنـدگي سـابقش غوطـه ور بـود                         
زندگي افسانه مانند محو و مغشوش ، يكنوع زندگي شديد و پر حـرارت در باقيمانـده يادبودهـاي زنـدگي پيشـين                        

. ه در امالك سابق خودش قدم ميزنـد ، همـه فكـر او متوجـه خورشـيد بـود                     او تصور ميكرد ك   . ميكرد  حس  خود  
. يادبودهاي مخلوط و محو از اولين برخوردي كه با خورشيد كرده بود در مغزش مجسم شده و جان گرفته بود                     

 !عشق آن زنده شده بود ه مثل اينكه زندگي او فقط مربوط باين يادبودها بود و ب
ه آنروزيكه با چند تن از گماشـتگان خـود بـ          ! ولين برخورد خود را با خورشيد بياد آورد                   سيمويه مجلس ا  

يـك دختـر بيابـاني بـا چهـره گيرنـده و چشـمهاي               . در بيابان خسته و تشنه به چادري پناه برد          . شكار رفته بود    
تنبـان بلنـد و     . يان بود   برجستگي پستانهاي ليموئي او زير پيرهن سرخ چين دار نما         . درشت تابدار جلو چادر آمد      

لبخند دلربائي دو لچه چرمـي كـه    با.  گشادي تا مچ پايش پائين آمده بود و پول طالئي جلو سربند او آويخته بود          
وقتيكه سيمويه دو لچه دوغ را باو رد كرد ،          . دست او داد    ه  پر از دوغ سرد مثل تگرگ بود از چاه بيرون آورد و ب            

خورشيد دست خود را با تردستي و حركت ظريفـي از دسـت             . فت و فشار داد     دست دختر را در دست خودش گر      
چـون  » تـو هـم دلـت سـريد؟       « دوباره لبخند زد ، دندان هاي محكم سفيدش بيرون افتاد و گفـت              . او بيرون كشيد    

و بـاو   آيا زن جاد  . اين جمله تا ته قلب سيمويه اثر كرد         .  خورشيد نمي دانست كه مهمان او سيمويه مرزبان است          
دستور نداده بود كه براي تقويت و جواني بايد با دختران باكره معاشرت بكند و دختران اعيـاني كـه بـاو معرفـي                        

 .كردند هيچ كدام را نپسنديده بود 
با وجـود شـرطي كـه بـا زن          !        اين پيشامد كافي بود كه سيمويه دل خود را ببازد و حقيقتاً دل سيمويه سريد                

چنـدين بـار    . بعد ، تمام هـوش و حواسـش پـيش دختـر بيابـاني بـود                 ه  رده بود ، از اين روز ب      اولش گوراندخت ك  
و باالخره با وجود بهتان و نارواهائيكـه زن اولـش از روي حسـادت بـه خورشـيد      . پيشكش هائي برايش فرستاد   

ي جشـن مفصـلي   ميزد و خود اورا تهديد بكشتن كرده بود ، رسماً به خواستگاري خورشيد فرستاد و شب عروس   
 .برپا كرد 

        همانشب وقتيكه سيمويه بطرف برم دلك رفت ، آتش زيادي افروخته بودند ، مهمانان هلهله ميكشيدند ، كـف                   
صورتهاي برافروخته و مست آنها جلو آتش زبانه ميكشيد و          . ميزدند ، شراب مينوشيدند و دور آتش ميرقصيدند         

سيمويه مطابق سنت ، از ميان جمعيت گردش كنان دنبال خورشيد ميگشت  .   طرز وحشتناكي روشن شده بود      ه  ب
خورشـيد بـا لبـاس جـواهر دوزي كنـار           . تا باالخره جلو مجلسي رسيد كه خنياگران مشغول ساز و آواز بودند             . 

سيمويه از پشت درختان سه بار خورشيد را صدا زد ، خورشيد با حركـت               . مجلس روي كنده درخت نشسته بود       
ئي از توي سيني يك جام شراب ارغواني برداشت ، بطـرف سـيمويه رفـت و جـام را بدسـت او داد سـيمويه             دلربا

بعد به تنه درختـي تكيـه كـرد و انـدام            . كمر خورشيد انداخت و آهسته زير درختان كاج پنهان شدند           ه  دستش را ب  
خورشيد چشـمهايش را بهـم      . باريك و پر حرارت خورشيد را در آغوش كشيد و روي سينه فراخ خود فشار داد                 



جـام را دور انـداخت و   . گذاشت سيمويه جام شراب ارغواني را كه از دست خورشيد گرفته بود تـا تـه سركشـيد        
ولي خورشيد سر خود را برگردانيـد و لبهـايش روي گـردن او              . لبهاي خود را بطرف دهن نيمه باز خورشيد برد          

پاهـايش  .  و پي سيمويه ريشه دوانيد و سـيمويه از حـال رفـت               ناگهان شراب قوي و سوزان در تمام رگ       . چسبيد
 .بعد ديگر نفهميد چه شده است . قلب او نفوذ كرد ه لرزيد و سرمائي از دستها و پاهايش ب

نظر سيمويه ميآمد كه از خواب مستي خود بيدار شده ، ولي هنوز بخار شراب جلو خاطره و فكر او                    ه          حاال ب 
افكارش همه در بخار لطيف شراب موج ميزد و ميجوشيد و در تمام هستي خود عشق                . ده بود   پرده تاريكي گستر  

او احتياج به تن گرم ، چشمهاي گيرنده و         . تشنه خورشيد بود    . سوزان و ديوانه واري براي خورشيد حس ميكرد         
ينكـه مسـتي او هنـوز از        مثـل ا  . احتياج به روشنائي ، به هـواي آزاد و سـاز داشـت              . اندام باريك خورشيد داشت     

ميـان  . صداي دور و خفه سازي كه در جشن عروسي او مينواختند در گوشش زنـگ ميـزد                . سرش در نرفته بود     
شكل دود در ه رتها ، رقص غالمان و كنيزان در جلو آتش كه همه بطور محو و پاك شده ، بوهمهمه و جنجال ، ص   

. ره ديگر جلوه گـر ميشـد ، خورشـيد را جسـتجو ميكـرد            مغزش نمودار ميگرديدند و سپس محو ميشدند بعد منظ        
 .صورت او جلو چشمش بود 

«          شبح پر از احساسات شهوتي سيمويه با قدمهاي شمرده و حالت خشك ، گردن شق و بيحركت از آبـادي           
 .رهسپار گرديد و سايه دراز او بدنبالش بزمين كشيده ميشد» برم دلك « طرف ه گذشته ب» دست خضر 

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
      سه خانمي كه براي خاطر گورست و همكارانش به برم دلك آمده بودند ، زير درختها كنار آب فرش انداختـه،                  

خورشـيد روي كنـده     . د و كله شان گـرم شـده بـود           مزه و مشروبي كه قاسم براي آنها تهيه كرده بود چيده بودن           
يكي از آنها دراز كشيده اشعاري با خودش زمزمه ميكرد و ديگـري كـه بـا سـاز زنهـا گـرم                      . درختي نشسته بود    

 :باالخره برگشت و به خورشيد گفت . صحبت بود با دلواپسي پي در پي به ساعت مچي خودش نگاه ميكرد 
 »! شاممون بخوريم بابا  اينا نمييادشون ، -       « 
 ». هنوز دير نشده « : خورشيد جواب داد        « 
 » ! ميگن خوشقولي را بايد از فرنگيها ياد گرفت ! اينم فرنگيمون        « 
 ».  گورس حتماً مياد ، خيلي خوش قوله -       « 
 ». ها  اين فرنگي گشنه ها كه تيله كني ميكنن ، داخل آدم حساب نميشن-       « 
رفتيم تماشاي تيله كنها ،     . به ، پس نميدوني هفتيه پيش باصرار محترم ، سر راه پياده شديم              «  : خورشيد           « 

گورس شكل عروسك فرنگي با موهاي گالبتونيش زير آفتاب وايساده . هل عمله زير دستشون كار ميكردن   چسي  
.  مارو كه ديد ، برگشت تو صـورت مـن خنديـد             .  دروغ نميگم    من جيگرم كباب شد ، حاال مياد ميبيني كه من         : بود  

تا حاال چهار مـرتبس كـه همديكـه رو ميبينـيم ، يـه      . توسط قاسم نوكرشون براش پيغوم فرستادم       ه  ميدوني من ب  
 ». دفعه وعده خالفي نكرده 

و پلـه هـم تـو دستشـون         خوب ، خوب ، ما اينجا نيومديم خوشگلي تحويل بگيريم ، ميخواسم بـدونم پـول                         « 
 »هست يا نه ؟

يه قبر شكافتن كه تـوش پـر از المـاس و جـواهر              !  مگه بهت نگفتم ؟ انقد طال و جواهر پيدا كردن كه نگو              -        « 
 ». خيالت من دروغ ميگم ؟ ميگي نه ، از قاسم بپرس ه بوده ، با هفتاد خم خسروي كه روش اژدها خوابيده بود ب

 ». دونستم كه نمييان ، من به يه نفر قول داده بودم  اگه مي-        « 
 ».كي رو ميخواسي بياري ؟ جواد آقا تو انگوش كوچيكه گورس حساب نميشه !  به -        « 



 »اون دوتاي ديگه چطورين ؟!  تو هم ما رو با گورس خودت كشتي -       « 
 ». اونام خوبن ، من فقط يكيشونو ديدم -       « 
!  شما ماشاال چقدر حوصله دارين       -« : ني كه روي قاليچه دراز كشيده بود و با خودش زمزمه ميكرد گفت                     ز

يـه دسـگاه   ! رحيم خان ، قربون دسـتت      ) : رويش را به ساز زنها كرد       . ( ميخوان بيان ، ميخوانم هرگز سيام نيان        
 » . ساز حسابي بزن 

طيع فوراً روي ساز خود خم شد و بـه آهنـگ مخصوصـي شـروع                       رحيم خان قانون زن با صورت قرمز و م        
همان آهنگ يك ترانه جهرمي     ه  شسته بود ، دنبك را برداشت و ب       نبنواختن كرد ، مرد كوتاه آبله روئي كه پهلويش          

 :را ميخواند 
 بلندي سيل عالم ميكنم من ، يار جوني ،       « 
 ،نظر بر دوسو دشمن ميكنم من ، يار جوني        « 
 يكيم شب ديگه مارو نگهدار ، يار جوني ،       « 
 كه فردا درد سر كم ميكنم من ، يار جوني ، مهربوني ،       « 
 بقربونت ميرم تو كه نميدوني ،       « 
 سر دو دو ميرم خونيه فلوني ، يار جوني ،       « 
 لبر من ،صداي ني ميياد ، ناليه جووني ، يار جوني  ، عزيز من ، د       « 
 »! . . . ازين گوشه لبات كن منزل من        « 

اما خورشيد گيالس خود را بلند كرد و . سالمتي يكديگر بهم ميزدند ه        زنها ميخنديدند و گيالسهاي شراب را ب
 .سر كشيد » گورس « سالمتي ه ب

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ..  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   
مثل اينكه چـراغ چشـمش   . برداشت پيدا شد ه       ناگهان از پشت درختها هيكل بلند و تاريكي كه لباس زردوزي ب    

« : بعد صداي خفه اي از جانـب او آمـد كـه گفـت               . را ميزد ، پشت سايه درخت ايستاد و صورتش را پائين گرفت             
 ». . خورشيد ، خورشيد ؟ 

ه بـ . طرف صدا دويـد     ه  خورشيد گيالس شراب را پر كرد ، برداشت و ب         .         صداي او آهنگ گورست را داشت       
خيالش كه گورست محض شوخي پشت درختها قايم شده ، ولي همينكه جلو هيكل تاريك رسيد، ديد كه يك دست                    

خورشـيد دسـتش را   . چيـد  استخواني خشك شده ، گيالس را از او گرفت و دسـت ديگـري محكـم دور كمـرش پي              
اما همينكه هيكل ترسناك ، گيالس را با حركت خشكي سر كشيد و صورت وحشتناك مـرده                 . بگردنبند او انداخت    

 .را ديد ، چشمهايش را بست و فرياد كشيد و لب خود را چنان گزيد كه خون از آن جاري شد 
ي خورشيد چسبيد ، مثل اينكه ميخواست خون او                 با حركت سريع و غير منتظره اي ، دهن سيمويه روي گلو           

كد ، ناگهان در اثر شراب و فرياد خورشيد ، مستي سنگيني كه تاكنون جلو چشـم سـيمويه را گرفتـه بـود از                        مرا ب 
وضع و موقعيت حقيقي خود آگـاه شـد ، اصـال حالـت         ه  مثل اينكه پرده اي از جلو چشمش افتاده و ب         . سرش پريد   

چون عالوه بر شباهت همان حالتي بود كه صورت خورشيد در زندگي سابقش . شيار كرد صورت اين زن او را ه
در صـورتيكه چنگـالش     . و آشكارا ديد كه اين زن از زور ترس و وحشت خودش را باو تسليم كرده بود                  . داشت  

و عالقـه نشـان     همانطوري كه در زندگي سابقش خورشيد نسبت با       : براي گردنبند بود    . بگردنبند او قفل شده بود      
به اميد عشق موهومي سالها در قبر انتظار خورشـيد را كشـيده             ! داده بود ، و تا حاال با يك اميد موهوم زنده بود             

 . . .بود ؟ 



 .         يكمرتبه خورشيد را رها كرد و مثل اينكه قواي مجهولي از او سلب شده با وزن سنگيني روي زمين غلتيد 
 .كه از چنگال كابوس هولناكي آزاد شده باشد دوباره فرياد كشيد و از هوش رفت          خورشيد مثل كسي

         در همين وقت دكتر وارنر و فريمن و گورست با اينكا وارد شدند همينكه خواستند سيمويه را از زمين بلنـد                     
. اسـش ديـده ميشـد       راب روي لب  شـ كنند ، ديدند تمام تنش تجزيه و تبديل بيكمشت خاكستر شده و يك لك بزرگ                

دقت روي آنها را نمـره گذاشـت    ه دكتر وارنر شبانه ب.   و مراجعت كردند هجواهرات و لباس و قداره او را برداشت     
 .و ضبط كرد 

 
 پايان



 طلب آمرزش

 صادق هدايت

 com.Sokhanسايت سخن  : انتشارنسخه الكترونيك
 

آفتـاب ميسـوزاند و   . باد سوزاني كه ميوزيد ، خاك و شـن داغ را مخلـوط ميكـرد و بصـورت مسـافران ميپاشـيد          
گـردن  . مهاي شتران با آنها مرتب شـده بـود        آهنگ يكنواخت زنگهاي آهنين و برنجي شنيده ميشد كه گا         . ميگداخت

 .شترها لنگر برميداشت، از پوزة اخم آلود و لوچة آويزان آنها پيدا بود كه از سرنوشت خودشان ناراضي هستند
 .       كارون خيلي آهسته در ميان گرد و غبار از ميان راه خاك آلود خاكستري رنگ ميگذشت و دور ميشد

بيابان خاكستري رنگ و شن زار بي آب و علف بود كه تا چشم كـار مـي كـرد، روي هـم                              چشم انداز اطراف    
فرسنگها ميگذشت بدون اينكه يـك  . شكل پشته هاي كوچك دو طرف جاده ممتد ميشده  موج ميزد و بعضي جاها ب     

ه اي تشـكيل    مشت آب گنديده بود ، دور آن خـانواد         درخت خرما اين منظره را تغييير بدهد، هر جا در چاله اي يك            
 .هوا ميسوزاند ، نفس آدم پس ميرفت ، مثل اينكه وارد داالن جهنم شده باشند. شده بود 

        سي و شش روز بود كه كاروان راه مي پيمود، دهن ها همـه خشـك، تـن هـا رنجـور، جيـب هـا تهـي، پـول                              
 .مسافران مانند برف جلو تابش آفتاب عربستان بخار ميشد

رفت و از زوار انعـام گرفـت، گلدسـته هـاي طالئـي              " تپه سالم   " قتيكه سر دستة مكاريها روي              ولي امروز و  
 .نمايان گرديد و همة مسافران صلوات فرستادند، مثل اين بود كه جان تازه اي به كالبد رنجورشان دميده شد

هـر  . دنـد   ر در كجاوه تكـان ميخو             خانم گلين و عزيز آقا با چادرهاي عبائي بور خاك آلود از قزوين تا اينجا              
خيلي خوبسـت ، چـون   : " روزي بنظرشان يكسال مي آمد عزيز آقا خورد و خمير شده بود ، اما با خودش ميگفت    

 ."براي زيارت ميروم 
بـه          عرب پا برهنه اي با صورت سياه و چشمهاي دريده و ريش كوسه زنجير كلفت آهنين دردست داشت و                    

 .گاهي بر ميگشت و صورت زنها را يكي يكي برانداز ميكرد زد وران زخم قاطر مي
        مشدي رمضان علي كه مرد آنها بود، با حسين آقا ناپسري عزيز آقا در دولنگه كجاوه نشسـته بودنـد و بـا                       

 . دقت پولهايش را ميشمرد
داد و به عزيز آقا كـه در لنگـة          د سرش را تكان     ز        خانم گلين رنگ پريده ، پردة ميان كجاوة خودشان را پس            

 :ديگر نشسته بود گفت 
 ."بيچاره شاباجي قسمتش نبود . از دور كه گلدسته را ديدم روحم پرواز كرد        " 

 : در دست ، خودش را باد ميزد جواب داد ن        عزيز آقا كه با دست خال كوبيده ، بادز
 " اما چطور شد كه افليج شده بود ؟. بودخدا بيامرزدش ، هر چه باشد ثواب كار        " 

.  پياز خورد، صبح از نصف تنه اش افليج شـد          يبعد هم ترش  .         با شوهرش دعوا كرد، طالق و طالق كشي شد        
 ." من با خودم آوردمش تا حضرت شفايش بدهد. هر چه دوا درمان كرديم، خوب نشد

 ."البد تكان راه برايش خوب نبوده         " 
 ."آخر زوار همانوقت كه نيت ميكند و راه ميافتد اگر بميرد آمرزيده شده . اما روحش رفت به بهشت   "      



نه ، من ميخواهم كه توي حرم بـروم، درد دلـم را بـا حضـرت     . هر وقت اين تابوتها را مي بينم تنم ميلرزد               " 
 ".كفن براي خودم بخرم، آنوقت بميرمبعد هم يك . بكنم
يـك  . در باغ سبز بزرگي گردش مي كـرديم       . دور از حاال ، شما هم بوديد      . ديشب شاه باجي را خواب ديدم         "       

خـوش آمديـد صـفا    : گفـت  . سيد نوراني با شال سبز عباي سبز ، عمامة سبز ، قباي سبز نعلين سبز جلو مـا آمـد            
ت از خواب قآنو. د خستگيتان را در بكنيدبروي:  و گفت ش يك عمارت سبز بزرگ را نشان دادبعد با انگشت. آورديد
 ."پريدم 

 !" خوشا به سعادتش         " 
 :        قافله با جنجال ميرفت و چاووش آن جلو ميخواند 

 "هر كه دارد هوس كرب وبال بسم اهللا ،        " 
 ."هر كه دارد سر همراهي ما بسم اهللا         " 

 :        ديگري جواب ميداد 
 "هر كه دارد هوس كرب و بال خوش باشد ، "        

 :        باز اولي ميخواند 
 "چه كربالست كه آدم بهوش ميآيد ،        " 

 ."        هنوز نالة زينب بگوش ميآيد 
 :         دوباره دومي جواب ميداد 

 چه كربالست ، عزيزان خدا نصيب كند ،        " 
 "ند        خدا مرا بفداي شه غريب ك

 :        چاووش اولي بيرقش را بحركت مي آورد و بفرياد بلند ميخواند 
 !بريده باد زباني نگويد اين كلمات         " 

         كه بر حبيب خدا ختم انبيا صلوات
         به يازده پسران علي ابوطالب

 "        بماه عارض هريك جدا جدا صلوات
 .وار دسته جمعي صلوات بلند ميفرستادند        و در آخر هر شعر تمام ز

        گنبد طالئي باشكوهي با مناره هاي قشنگش پديدار شد و گنبد آبي ديگري قرينة آن نمايان گرديـد كـه ميـان                 
نزديك غروب بود كه كاروان وارد خيابـاني شـد كـه دو طـرفش ديوارهـاي                 . خانه هاي گلي مثل وصلة ناجور بود      

عربهاي پاچه ور ماليـده ، صـورتهاي احمـق فينـه            : در اينجا ازدحام مهيبي بر پا شد      . ودخرابه و دكانهاي كوچك ب    
اخنهاي حنا بسته و سرها تراشـيده تسـبيح ميگردانيدنـد و بـا              نبسر، قيافه هاي آب زير كاه عمامه اي با ريشها و            

كردند ، يا عربي از بيخ گلـو        زبان فارسي حرف ميزدند ، يا تركي بلغور مي        . نعلين و عبا و زير شلواري قدم ميزدند       
زنهاي عرب با صورتهاي خـال كوبيـدة چـرك چشـمهاي            .  توي روده هايشان در ميآمد و در هوا غلغل ميزد            زو ا 

يكي از آنها پستان سياهش را تا نصفه در دهن بچة كثيفـي كـه               . واسوخته ، حلقه از پره بيني شان گذرانده بودند          
 .در بغلش بود فرو كرده بود 

يكي نوحه ميخواند ، يكي سينه ميزد ، يكي مهر و تسبيح و       : اين جمعيت به انواع گوناگون جلب مشتري ميكرد               
 . جن ميكرفت ، يكي دعا مينوشت ، يكي هم خانه كرايه ميداد يكفن متبرك ميفروخت ، يك

 .       جهودهاي قبا دراز از مسافران طال و جواهر ميخريدند



ي عربي نشسته بود، انگشت در بينيش كرده بود و با دسـت ديگـرش چـرك الي انگشـتهاي                           جلو قهوه خانه ا   
 .پايش را در ميآورد و صورتش از مگس پوشيده شده بود و شپش از سرش باال ميرفت

       كاروان كه ايستاد ، مشدي رمضان و حسين آقا جلو دويدند، كمك كردند ، خانم گلين و عزيز آقا را از كجاوه 
دست يكنفر بود و آنهـا را بخانـة         ه  هر تكه از چيزهايشان ب    . جمعيت زيادي به مسافران هجوم آورد     . ن آوردند پائي

 .هر چه دنباش گشتند ، از هر كه پرسيدند بيفايده بود. ولي درين ميان عزير آقا گم شد. خودشان دعوت ميكردند
ضان يك اطاق كثيف گلي از قرار شبي هفـت روپيـه                   باالخره ، بعداز آنكه خانم گلين و حسين آقا و مشدي رم           

 از كفشدار و از زيارتنامه خوانها . تمام شهر را زير پا كردند. كرايه كردند ، دوباره به جستجوي عزيز آقا رفتند 
. آخر وقت بود، صحن كمي خلوت شـد . اثري از او بدست نيامد. نام و نشاني گرفتنده يكي يكي سراغ عزيز آقا را ب  

گلين براي نهمين بار داخل حرم شد و ديد كه دسته اي زن و آخوند دور زني گرد آمده اند كه بقفـل ضـريح                         خانم  
 :چسبيده آنرا ميبوسد و فرياد ميزند 

سرازيري قبر ، روز پنجاه هزار سال ، وقتيكه همة چشمها ميـرود روي              ! يا امام حسين جونم ، بدادم برس               " 
 !"توبه ، توبه ، غلط كردم ، مرا ببخش ! بفريادم برس ! م بريزم ؟ بفريادم برس كاسه سرهاشان چه خاكي بسر

 :از اصرار زياد گفت  باالخره پس.        هرچه از او ميپرسيدند مگر چه شده ، جواب نميداد
 ."من يك كاري كرده ام ، ميترسم سيدالشهدا مرا نبخشد        " 

خانم گلين صـداي عزيـز آقـا را شـناخت،           . ل اشك از چشمانش سرازير بود            همين جمله را تكرار ميكرد و سي      
بعد از آنكـه  . خانه بردند، دورش جمع شدنده دست او را كشيد برد در صحن و بكمك حسين آقا او را ب         . جلو رفت 

ون دو تا چائي شيرين باو دادند و يك قليان برايش چاق كردند، عزيز آقا شرط كرد كـه حسـين آقـا از اطـاق بيـر                          
عزيز آقـا قليـان را جلـو كشـيد و اينجـور       حسين آقا كه از در بيرون رفت،. برود تا سرگذشت خودش را نقل بكند     

 :شروع كرد 
 

گلين خانم جونم، ميداني كه وقتي من به خانه گدا علي خدا بيامرز رفتم، سه سال مـا همچنـين زنـدگي كـرديم كـه                          
ولي در .ي سرش مي گذاشت وگدا علي مرا مي پرستيد و ر   . سكينه سلطان سركوب گدا علي را سر شوهرش ميزد        

اين مدت من آبستن نشدم، براي همين بود كه شوهرم حاشاوهللا كشتيارم شد كه من بچه ميخواهم، هر شـب تنـگ                      
من هر چـه دوا ودرمـان كـردم، دعـا گـرفتم،             . اين بدبختي را چه بكنم؟ اجاقم كور است         :دلم مي نشست و ميگفت      

 يـك صـيغه ميگيـرم،      اگر تو رضايت بـدهي،    : تا اينكه يكشب گدا علي پيش من گريه كرد وگفت            آخرش بچه ام نشد   
 .تو بچه را وجه فرزندي بزرگ ميكني       براي اينكه خدمت خانه را بكند وبعد از آنكه بچه پيدا كردم طالقش ميدهم و              

فرداي همانروز چـادر     . ميگيرم خودم اينكار را بگردن    !چه عيبي دارد   :من هم گول آن خدا بيامرز را خوردم وگفت        
وقتيكه . كردم،رفتم خديجه دختر حسن ماستبند را كه زشت وسياه وآبله رو بود براي شوهرم خواستگاري كردم               

. اگر دماغش را ميگرفتي جونش در ميرفت خديجه وارد خانه مان شد، سر تا پايش را ارزن ميريختي پائين نميآمد،
يكماه نگذشت كه آبي زيـر پوسـتش         خانم، ديزي بار ميگذاشت،   م كار ميكرد،  خديجه ه  من خانم خانه بودم،    خوب،
خـوب ديگـر معلـوم بـود خديجـه           .آنوقت زد وآبسـتن شـد      .استخوان تركانيد وشكمش گوشت نو باال آورد       رفت،

گدا علي از زير سنگ هـم   اگر چله زمستان آلبالو ويار ميكرد،.شوهرم همه حواسش پيش او بود    .پيازش كونه كرد  
هر شب كه گدا علي خانه ميآمد دستمال هـل وگـل          !من شده بودم سياه بخت وسياه روز       .شده بود برايش ميآورد   

خديجه دختر حسن ماستبند كه وقتـي وارد خانـه          -.را اطاق خديجه ميبرد ومن هم از صدقه سر او زندگي ميكردم           



آنوقـت پشـت دسـتم زدم       .بر ميفروخـت  من تك ه  حاال ب  يك لنگه كفشش نوحه مي خواند ويكيش سينه ميزد،         ما شد، 
 . وفهميدم كه عجب غلطي كرده ام

امـا   .   خانم، نه ماه من دندان روي جگر گذاشتم و جلو دروهمسايه با سيلي روي خود را سـرخ نگـه مـي داشـتم                       
خاك برايش خبر نبرد، پيش شوهرم به او بهتان ميزدم،  .روزها كه شوهرم خانه نبود، خديجه را خوب مي چراندم

خديجه از مشـدي تقـي      . اين تخم مول است    .تو اصال بچه ات نمي شود     ! سر پيري عاشق چشم وزغ شدي     : ميگفتم  
چه درد   .قاشق تراش آبستن است خديجه هم براي من انگشت توي شير ميزد وپيش گدا علي برايم مايه مي گرفت                  

و بيـداد مـا بـه     همه همسايه ها از دسـت داد  .سرتان بدهم؟ هر روز خانه مان الم شنگه اي بپا بود كه نگو و نشنو   
من دلم مثل سير وسركه ميجوشد كه مبادا بچه پسر باشد رفتم سر كتاب باز كردم جادو جنبل                   .عذاب آمده بودند  

روز گنـده تـر   ه روز بـ  .انگاري كه خديجه گوشت خوك خورده بود، جادو بهش كارگر نمي شد      به دور،  كردم خدا 
 .ه و نه روز و نه ساعت و نه دقيقه خديجه خانم زاييد آنهم چه؟ يك پسرمي شد تا اينكه سر نه ما

نمي دانم خديجه مهره مار با خودش داشت يا چيـز بخـورد گـدا    !    خانم، من تو خانه شوهرم شدم سكه يك پول          
دانم را  خانم جون، قربانتان همين زنيكه شرنده را كه خـودم رفـتم از محلـه پنبـه ريسـه آوردم، دنـ                     . علي داده بود  

. عزيز آقا، بي زحمت من دستم نمي رسد، كهنه هـاي  بچـه را بشـوريد                : روبروي شوهرم به من گفت    . شمرده بود 
اين را كه گفت من آتشي شدم روبروي گدا علي هر چه از دهنم در آمد به خودش و بچـه اش گفـتم، بـه گـدا علـي             

چرا اينجور مي كني ؟ مـي ترسـم شـير           : د، مي گفت  ن خدا بيامرز دستهاي مرا ماچ مي كر       آگفتم مرا طالق بده، اما      
امـا ديگـر از زور      .تو همين قدر بگذار بچه راه بيفتد آنوقـت خديجـه را طـالق مـي دهـم                    .اعراض دهن بچه بگذارد   

خياالت خواب وخوراك نداشتم تا اينكه خدايا توبه براي اينكه دل خديجه را بسوزانم يك روز همينكه رفت حمام و             
رويـم را برگردانيـدم و سـنجاق را تـا     .  من هم رفتم سر گهواره بچه سنجاق زير گلويم را كشيدم      خانه خلوت شد،  

دهـن  ه  خانم اين بچه دو شب و دو روز زبـان بـ           . بعد هولكي از اطاق بيرون دويدم     . بيخ توي مالج بچه فرو كردم       
وا و درمان كردند بيخود بود روز       هر چه برايش دعا گرفتند،  د       .هر فريادي كه مي زد بند دلم پاره مي شد         . نگرفت

 .دوم عصر مرد
   خوب پيدا بود، خديجه وشوهرم براي بچه گريه كردند، غصه خوردند، اما من مثل اين بـود كـه روي جگـرم آب     

. بين گذشت، دوباره خديجه آبستن شد     دو ماه از اين     ! دلشان ماند ه  خنك ريختند با خودم گفتم اقال  حسرت پسر ب         
خانم، به همان شازده حسين قسم كه از زور غصه دو ماه بيهوش و               .انستم چه خاكي به سرم كنم     اين دفعه نمي د   

گـدا علـي    .سر نه ماه خديجه يك پسر ديگر تركمون زد و دوباره عزيز نازنين شد             .بي گوش ناخوش بستري شدم      
دو روز خانـه    !  زري براي بچه جانش در مي رفت خدا به قوم موسي دستغاله داده بود، به او هم يـك پسـر كاكـل                     

خـانم  ! باز همان آش و همان كاسـه  .نشست و بچه قنداقي را مثل دسته هونگ جلوش گذاشته بود وتماشا مي كرد  
اين دست خودم نبود نمي توانستم  هوو و بچه اش را ببينم، يك روز خديجه دستش بند بـود ايـز گـم كـردم، بـاز                   

 باز شيون و    ،معلوم بود  .اين بچه هم بعد از يك روز مرد        .دمسنجاق زير گلويم را كشيدم و توي مالج بچه فروكر         
دل ه  ب اين دفعه نمي دانيد چه حالي بودم از يك طرف قند توي دلم آب كرده بودند كه داغ پسر را                    .واويال راه  افتاد   
تو سر مي براي بچه زبان گرفته بودم  . از طرف ديگر فكر مي كردم كه تا حاال دو تا خون كرده ام،خديجه گذاشتم

زدم، گريه مي كردم آنقدر گريه كردم كه خديجه و گدا علي دلشان به حال من سوخت و تعجب كرده بودند كه من                       
اما اين گريه ها براي خاطر بچه نبود، براي خودم بود براي روز قيامت، فشار               -چقدر بچه هوو را دوست داشته ام      

مي بيني كه بچه هايم پا نمـي گيرنـد           .من بچه دار بشوم   پس قسمت نبوده كه     : همان شب شوهرم به من گفت       . قبر
سر چله نكشيد كه باز هم خديجه آبستن شد و شوهرم براي اينكه بچه اش بماند نذر ونيازي نبود كه                     .ومي ميرند 



و موهاي سرش  نذر كرد كه اگر بچه دختر شد او را به سادات بدهد و اگر پسر شد اسمش را حسين بگذارد .نكرد
سر هشت ماه و ده روز خديجه پسر سومي .و با بچه برود كربال  ن طال بگيردآبعد به وزن ، ت سال نچيندرا تا هف

من هم دو دل بودم كه سومي       .عه مثل چيزي كه به دلش اثر كرده بود آني از بچه منفك نمي شد              فرا زاييد اما اين د    
خديجه باز كيابياي . ما همه اينها خياالت خام بودا.را هم بكشم يا اينكه كاري بكنم كه گدا علي خديجه را طالق بدهد

و  به مـن فرمـان مـي داد        .با دمش گردو مي شكست و هر دم توي دلم واسرنگ مي رفت             .كدبانو شده بود  و  خانه  
هر شب و هر روز استخاره مي كردم كـه بچـه را              .تا اينكه بچه چهارماهش تمام شد      .باالي حرفش هم حرفي نبود    

اينكه يك شب با خديجه دعواي سختي كردم و با خود عهد كردم كه سر حسين آقـا را زيـر آب                      تا   .بكشم يا نكشم  
مـن دويـدم تـوي      .دو روز كشيك كشيدم روز دوم بود، خديجه رفت از عطاري سر كوچه گل بنفشـه بخـرد                  .بكنم

مدم سـنجاق را تـوي      اما همينكه آ   .اطاق بچه را كه خواب بود از توي ننو برداشتم سنجاق را از زير گلويم كشيدم               
 .خانم نمي دانيـد چـه حـالي شـدم          .پيشانيش فرو بكنم، بچه از خواب پريد و عوض اينكه گريه كند تو رويم خنديد              

بچـه را سـر جـايش        .دلم نيامد خوب هر چه باشد راست راستي دلم از سنگ كه نبود            .دستم بي اختيار پايين افتاد      
بايـد   .خوب، تقصير بچه چيست ؟ دود از كنده بلند مي شود   : م گفتم گذاشتم و از اطاق بيرون دويدم آنوقت با خود        

امـا چـه بكـنم؟ همـه اش بـه            .خانم حاال كه براي شما مي گويم تنم مي لـرزد          . مادرش را نفله بكنم تا آسوده شوم      
خـدايا خـاك بـرايش خبـر      .گردن شوهر آتش به جان گرفته ام بود كه مرا دست نشانده يك دختر ماست بند كـرد       

 .دنبر
كه تو محله راه چمان بنام بود، بـرايش جـادو كـردم               از كرك گيس خديجه دزديدم بردم براي مال ابراهيم جهود         

نعل توي آتش گذاشتم، مال ابراهيم سه تومان از من گرفت كه او را دنبه گداز بكند، به من قـول داد كـه سـر هفتـه                            
 ماه گذشت خديجه مثل كوه احد روزبروز گنده تر مـي            اما نشان به آن نشاني كه يك      . نمي كشد كه خديجه ميميرد    

يك ماه بعد اول زمستان بود كه گدا علي سخت  .خانم، من اعتقادم از جادو وجنبل و اينجور چيزها سست شد         ! شد
يك شب كه حال گدا علي خيلـي بهـم          . ناخوش شد، به طوريكه دو مرتبه وصيت كرد و سه بار تربت حلقش كرديم             

م بازار از عطاري داراشكنه خريدم، آوردم خانه ريختم توي ديزي ابگوشت ، خوب بهم زدم  و        خورده بود من رفت   
دو . براي خودم حاضري خريده بودم، آنرا دزدكي خوردم سير كه شـدم رفـتم اطـاق گـدا علـي                     .سر بار گذاشتم    

امشـب  . درد مي كنـد اما من جوابش دادم كه سرم    .مرتبه خديجه به من گفت كه دير وقت است برويم شام بخوريم           
 .سر دلم خالي باشد بهتر است، ميل ندارم

من رفتم پشت در، گـوش ايسـتادم، صـداي نالـه اش را مـي                 .   خانم، خديجه شام اول وآخري را خورد و خوابيد        
تمام شب را من به بهانه پرستاري پيش        . اما چون هوا سرد بود و درها بسته بود صدايش بيرون نمي آمد             .شنيدم

 .دوباره ترسان و لرزان رفتم از پشت در گوش دادم، صداي گريه بچـه مـي آمـد                  نزديك صبح بود  .  ماندم گدا علي 
صبح كه همه بيـدار شـدند        !خانم، نمي دانيد چه حالي بودم      .برگشتم پيش گدا علي    .اما جرات نكردم در را باز بكنم      

ده، و از بسـكه تقـال كـرده بـود لحـاف         رفتم در اطاق خديجه را باز كردم، ديدم خديجه مثل زغال سـياه شـده مـر                
من او را روي دشك كشانيدم، لحاف را رويش انداختم بچه گريه و ناله مـي                 .ودشك هر كدام يك طرف افتاده بود      

بعد گريه كنان و تو سر زنان خبر مرگ خديجه را            .از اطاق بيرون آمدم، رفتم دم حوض دستم را آب كشيدم           .كرد
 .براي گدا علي بردم

بستني دوا ودرمان ميكرد، وانگهي آچند وقت بود كه براي : ه از من مي پرسيد خديجه از چه مرد، مي گفتم    هر ك
بـا خـودم مـي     اما من خـودم را مـي خـوردم و    كسي هم به من شك نياورد .شايد سكته كرده زياد چاق شده بود  

زندگي به مـن     . مي ديدم مي ترسيدم    آيا اين من هستم كه سه تا خون كرده ام؟ از صورت خودم كه در آينه               : گفتم



ياد روز قيامـت،    . روضه مي رفتم، گريه مي كردم، به فقير فقرا پول ميدادم اما دلم آرام نمي گرفت               ،  حرام شده بود  
آنوقت به خيـالم رسـيد كـه بـروم در كـربال             . فشار قبر و نكير ومنكر كه مي افتادم خدا مي داند چه حال مي شدم              

لي نذر پسرش كرده بود كه با او برويم به كربال بي ميل نبـود كـه بـرويم، امـا هميشـه                       مجاور بشوم و چون گداع    
چون آن صـفحات ناخوشـي       .سال بعد مي رويم به مشهد     : مي گفت ،  اين دست آن دست مي كرد     ،  بهانه مي تراشيد  

 را قاضـي    امسـال مـن كالهـم      .مده است و همينطور پشت گوش مي انداخت تا اينكه او هم عمرش را داد به شـما                 آ
واين بـود كـه وقـت حركـت       . چون خودش وصيت كرده بود     پول نقد كردم،   همه دارائي گدا علي را فروختم،      كردم،

هم حركت كرديم واين جواني كه با من است و مرا ننه خودش              شما ومشدي رمضان را نشاني دادند واز قزوين با        
سرگذشـت  ه  همه مات بـ   .  برود تا حكايتم را نشنود     گفتم از اطاق بيرون    .همان حسين آقا پسر خديجه است      ميداند،

روز  حاال نمي دانم خدا از سر تقصيرم ميگذرد يا نـه،           :بعد اشك در چشمش پر شد وگفت       .عزيز آقا گوش ميدادند   
ه چندين وچند سال است كه من اين آرزو را داشـتم تـا درد دلـم را بـ            خانم، قيامت حضرت شفاعتم را ميكند يانه؟     

  …اما روز قيامت  . كه گفتم انگاري كه آب روي آتش ريختندحاال :كسي بگويم
پس ما بـراي چـه اينجـا آمـده           خدا پدرت را بيامرزد،    :   مشدي رمضان علي خاكستر ته چپقش را تكان داد وگفت         

دو نفر مسافر پولـدار داشـتم ، ميـان راه كالسـكه چاپـاري      . ايم؟ سه سال پيش من در راه خراسان سورچي بودم  
چـون  . آن يكي ديگر را هم خودم خفه كردم وهزار و پانصد تومان از جيـبش در آوردم           كي از آنها مرد،   ي شكست،

همـين امـروز    . را تطهير بكنم   نآكربال  ه  خيال افتادم كه آن پول حرام بوده، آمدم ب        ه  سن گذاشته ام، امسال ب    ه  پا ب 
حـاال ايـن پـول از     و ساعت بيشتر طول نكشيد،د. من حالل كرد  ه   هزار تومانش را ب    ،يكي از علما  ه  آن را بخشيدم ب   

بعـد از    ي از آن در آورد و     ظـ دود غلي  خانم گلين قليان را از دست عزيز آقا گرفت،         .من حالل تر است   ه  شير مادر ب  
استخاره هم كـرده    . من ميدانستم كه تكان راه برايش بد است        همين شاه باجي كه همراه ما بود،       :كمي سكوت گفت  

شوهرش عاشق من شـد، مـرا هـوو          ميدانيد اين ناخواهري من بود،     .اما با وجود اين آوردمش    . ودبد آمده ب   .بودم
بعد هم در راه او را كشتم تا ارث پدرم           من از بسكه توي خانه باو هول وتكان دادم، افليج شد،          . برد سر شاه باجي   

 …همپس شما …پس:-: بعد گفت عزيز آقا از شادي اشك ميريخت وميخنديد،! باو نرسد
 ميافتـد  هرا زوار همانوقت كـه نيـت ميكنـد و    . مگر پاي منبر نشنيدي    :خانم گلين همينطوركه پك به قليان ميزد گفت       

 .اگر گناهش باندازه برگ درخت هم باشد ، طيب وطاهر مي شود
 



 پدران آدم

 صادق هدايت

 com.Sokhan  سايت سخن: انتشارنسخه الكترونيك

 

 ». يدم كه شبيه دست ميمون بود دمن در معدن زغال سنگ شمشك يك تكه زغال« 

 نفر كارگر معدن شمشك از يك

ور خورشـيد بـراي خـودش پيـدا كـرده بـود             ميليونها قرن از عمر زمين ميگذشت و زمين در كوره راهـي كـه بـد               

بـرق، طوفـان و بـاد بـوران و          و  رگبارهاي تند، رعـد     . ولي طبيعت هنوز از جوش و خروش نيفتاده بود        . ميچرخيد

از قله كـوه دماونـد پيوسـته دود و بخـار            . زمين لرزه هاي پي در پي داستان مكرر و دائمي زمين را تشكيل ميداد             

و عكس آن روي سطح آب آرام درياچه . ه شبها به شعله هاي نارنجي تبديل ميشد  خاكستري رنگي بيرون ميآمد ك    

روي كوه ها و دره هاي مشرف بدرياچه از جنگلهاي انبوه بـا درختهـاي تنومنـد بـزرگ        . دور آن منعكس ميگرديد   

آنجـا كـوچ    پوشيده شده بود و در زير شاخه اين درختها جانوران درنده و چرنده و ميمونهاي بزرگي كه تازه به                    

)  ميمون–آدم ( خانواده هاي گوناگون و ناشناس، ميمونهاي كالن شبيه به آدميزاد يا -كرده بودند زندگي ميكردند

ولي تـرس از جـانوران درنـده آنهـا را بـه هـم             . حلقه اي را تشكيل ميداد كه نژاد انسان را به ميمون متصل ميكرد            

 .نزديك و متحد كرده بود

يكـي  . ميمونها، دو تن از همه سرشناس تر بودند و مناسباتشان با هم گرمتر به نظر ميآمـد         ميان خانواده هاي اين     

خانواده داهاكي بود كه يك زن پير داشت موسوم به ريتيكي و يك دختر كوچك تاكـا و يـك پسـر جـوان زي زي                          

انواده ديگر كيسـا كـي   و خ. باقي بچه هايش به جنگلهاي دور رفته بودند و از آنها خبري نداشت    . برايش مانده بود  

كيسا كي كي پير بود و ساختمانش با ساير         . كي  بود كه از جنگلهاي دور دست سرزمين اونوها به اينجا آمده بود             



رنگ مويش خاكستري، صورت بزرگ، گونه هاي تو رفته، آرواره هـاي بـزرگ، دهـن گشـاد،               . ميمونها فرق داشت  

و طرف سرش چسبيده بود، چشمهايش به رنگ لرد شراب، در           دندانهاي نيش بلند داشت، و دو گوش گرد بزرگ د         

بيني پهن و ريش بلند، ريش مقدس بلندتر از معمول زير چانه اش آويزان و لـب پـايين     . كاسه سرش فرو رفته بود    

دسـتهاي دراز، بازوهـاي ورزيـده       . گردن كلفت و كوتاهش در سـينة او فـرو رفتـه بـود             . او بي اندازه متحرك بود    

زانوهايش خميده بود و با چوب دستي راه ميرفت         . ه پهن، شكم بزرگ جلو آمده، لمبر برجسته داشت        پشمالو، سين 

و باالي سرش يك مشت موي سرخ مثل كاكل داشت ولي دختر جوانش ويسـت سـيت فقـط چشـمهايش زاغ بـود                        

 . آدمهاي ديگر بود–وگرنه از حيث اندام و تناسب ظريفتر از پدرش بود و مانند ميمون 

لـذت بـزرگ آنهـا خـوردن و شـهوت      . ز ورود كيسا ميمونها آرام و آسوده ميخوردند و عشق بازي ميكردند           قبل ا 

ولي كيسا كه وارد . راني و دوندگي و بدبختي، گرسنگي، عزوبت، پيري و ناخوشي و مبارزه با جانوران درنده بود

.  كه سردسته قبيلـه داهـاكي بشـود   شد كينه و حسادت را به آنها آموخت، و از جاه طلبي كه داشت كوشش ميكرد             

و از همـه مهمتـر ريـش دراز او طـرف توجـه              . چيزيكه كار او را آسان كرد، صورت مكار و قدرت نطق كيسا بود            

ه بخصوص بعد از پيش آمد ناگواري كه پس از شـكار دو ببـر بـراي داهـاكي رخ داد، كيسـا بـ                       . قبايل ميمونها شد  

مكش آرواره هاي داهاكي شكست، زمين گير شـد و بزحمـت زنـدگي      چون در اين كش   . مقصود خودش نايل گرديد   

 .ميكرد، از آن پس كيسا رئيس قبيله داهاكي شده بود

.  ميمونها را پاره كردنـد و خوردنـد      –زمستان پيش بود كه دو ببر در جلگه داهاكي پيدا شدند و دوازده تن از آدم                 

ر هنگام كوچ پيش آهنگ آنهـا ميشـد و از همـه ميمونهـا               داهاكي كه رئيس و پيشواي قبيله ميمونها بود و هميشه د          

يكـروز صـبح زود بلنـد شـد، چمـاق كلفتـي             . بزرگتر و زورمندتر بود، وظيفه خودش دانست كـه ببرهـا را بكشـد             

در كمر كش كوه ببرها را ديدند كه با تنه بزرگ راه راه زرد              . شكار ببرها برد  ه  برداشت و كيسا را هم با خودش ب       

. همينكه كيسا ببرها را ديـد از درختـي كـه در آن حـوالي بـود بـاال رفـت                    . در تنگه خوابيده بودند   و دستهاي قوي    



داهاكي يك تخته سنگ بزرگ از باالي كوه غلتانيد كه در تنگه روي سر ببر مـاده خـورد و يـك دسـت ببـر نـر را                             

 زد، داهاكي با چاالكي     ببر نر با وجود اينكه يك دستش شكسته بود براي داهاكي كوس بست و جست              . زخمي كرد 

. ببر دوباره بزمين خورد و داهاكي بعد از زد و خورد زياد هر دو آنها را كشت       . مخصوصي خودش را كنار كشيد    

و زمـاني كـه   . صورت او انداخت كـه آرواره هـايش را خـرد كـرد            ه  ولي در بين كشمكش يكي از آنها چنان پنجه ب         

دو دشمن خونخوار خودشان را ديدند كه يكي سرش له شده بود و ميمونهاي ديگر با هلهله و شادي سر رسيدند، 

ديگري كمرش شكسته بود، بطوريكه در هنگام جان كندن از زور درد، با چنگش درختي را از ريشه در آورده بود 

كيسا همينكه گروه ميمونها را ديد از درختي كه در موقـع كشـمكش بـه آن                 . دندرو در خون خودشان غوطه ميخو     

و . ده بود پايين آمد، آهسته به جمعيت نزديك ميشـد و بـا مشـت دو دسـتي روي سـينه فـراخش ميكوبيـد                        پناه بر 

مثل صدائي كه از روي صـندوق شكسـته اي در بيايـد كـه رويـش را پوسـت                    . صداي خفه اي از آن بيرون ميآمد      

 :يگفتبعد نعره تندر آسائي كشيد كه صدايش در تمام جنگل پيچيد و تو دماغي م. كشيده باشند

 . ياه   ،   ياه  ،   اووه   ،   اووه   ،  وه  ،  وه – آه -  خا  -  آه - خا -

ميمونها به طرف او متوجه شدند، نزديكتـر        . نزديك كه رسيد ايستاد، دوباره نعره كشيد و روي سينه اش ميكوفت           

آنوقـت چنـد بـار      . جا افتاده بود  آمد و با قيافه ترسناك مكارش نگاهي به داهاكي كرد كه با دهن خونين و مالين آن                

 :فرياد كشيد

 »!  يائو كي كي …يائو كي كي « 

 »! ببرها را من كشته ام .  .  .  من ببر كشتم « 

چشمهاي متحرك او دور زد و همه ميمونها بنظر احترام باو نگاه كردند، و از آن روز اين دره بنام كيسا كـي كـي                         

زي زي آمد پدر زخمي اش را .  كيسا رسماً پير مرد قبيله ميمونها شدو» دره كيساي ببر كش « معروف شد، يعني 

كول گرفت و برد باالي درخت روي برگهاي خشك خوابانيد و كيسا هم ويست سيت را روي شـانه اش گذاشـت،                      



انگشتش را بدست او داد و جلو نگاه هاي تحسين آميز ميمونها خيلي رسمي با قدمهاي كج كج، عصا زنان بسـوي         

 .اش برگشتالنه 

گردو، ميوه شبيه نارگيل، شـكر سـرخ، فنـدق          . دره كيسا كي كي پر محصول ترين دره در اطراف كوه دماوند بود            

 –وحشي، بادام وحشي و ميوه هاي ترش و شيرين، گس و دبش، جوانـه درخـت و بـرگ گـل بـراي خـوراك آدم              

طر مرموزي آنـرا تهديـد ميكـرد كـه فراسـت            ميمونها بمقدار زياد در آنجا بهم ميرسيد و هوايش ماليم بود ولي خ            

اين خطر آتشفشاني كوه دماوند بود كه چندي ميگذشت بر پيچ و تـاب و               . حيواني، ميمونها را متوجه آن كرده بود      

سبزه هاي دور كوه خشكيده و ابر سياهي دائم باالي آن بود و زمـين لـرزه                 . جوش و خروش خودش افزوده بود     

 . منتظر تصميم رئيس خودشان كيسا كي كي بودند تا با او كوچ بكنندولي ميمونها. هاي شديد ميشد
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ها گذشت، ولي زخم چانه داهاكي خوب نشد، و باالخره نتوانست ثابت كند كه او كشـنده                 يك زمستان از شكار ببر    

اگر چـه يـك قسـمت از آن         . حال داهاكي خراب و زخم دهنش بدتر شده بود        . ببرها بوده و كيسا حق او را دزديده       

در آفتاب سرش   . بهم جوش خورده بود، اما زير چانه اش چرك كرده بود و دختر كوچكش از او پرستاري ميكرد                 

را ميجست و ميوه هائي را كه زي زي ميآورد، ميجويد و در دهن پدرش ميگذاشت، مگسهاي روي زخـم او را رد                       

ميكرد و گاهي هم زي زي پدرش را كول ميكرد، و دم چشمه ميبرد و آب بصورتش ميزد و همه انتظار مرگ او را 

و فرمانروائي خودش مـي افـزود و هنگـام فراغـت را بـا      در اين مدت كيسا روز به روز به امر و نهي    . مي كشيدند 

ويست سيت چشمهاي زاغ، ساقهاي محكـم، شـكم بـزرگ و بازوهـاي ورزيـده                . دخترش ويست سيت مي گذرانيد    

اما .  ميمونهاي نر جمع ميشد    –اسمش را كه ميآوردند آب در دهن آدم         . داشت، و بنظر ميمونها خيلي خوشگل بود      

ولـي تنهـا كسـيكه    . نگاه بكند، چون از قدرت و مكر پدرش كيسا همـه پرهيـز داشـتند            كسي جرئت نميكرد باو چپ      



مخالف قانون جنگل رفتار كرد زي زي بود، كه عشق خـودش را آشـكار بزبـان بـي زبـاني بـاو ابـراز كـرد و بـه               

 زي زي ويست سيت را دوست داشت و خود ويست سـيت هـم از              . حكمفرمائي كيسا و قدرت او هيچ اعتنا نميكرد       

مصاحبت پدر پيرش و تحمل نفس او خسته شده بود و به زي زي دلبسـتگي پيـدا كـرده بـود كـه گـردن كلفـت و                      

 ميمونها در النه خودشان روي شاخه هاي خشـن          –همينكه اول غروب همه جانوران و آدم        . بازوهاي توانا داشت  

جاور مشغول معاشـقه بودنـد،   كه از برگ خشك پوشيده شده بود پناه ميبردند ويست سيت و زي زي در جنگل م              

با وجود اينكه كيسا با نعره هاي طوالني ترسناكش او را صدا ميزد ولي ويست سيت وقعـي بـه بـي تـابي پـدرش                

و زماني كه خيلي دير ويست سيت به النه بر ميگشت پدرش او را ميبوئيد و مدتها صداي تغير و داد و        . نميگذاشت

لت افسرده جلو پدرش مينشست، چشـمهاي تـر او دور ميـزد، پـوزه اش                حاه  ويست سيت ب  . بيداد او شنيده ميشد   

گـاهي خشـمناك    . غمناك و متفكر و تمام وجود او توليد غم و اندوه ميكرد و پيوسته پـيش پـدرش خـاموش بـود                     

بعد هم مدتها از    . ميشد، فرياد ميزد، نعره ميكشيد، بطوريكه جانوران ديگر از صداي او ميترسيدند و فرار ميكردند              

فكر زي زي ه ستاره هائي كه باالي آسمان ميدرخشيدند نگاه ميكرد، چون خوابش نميبرد و به  الي برگ درختان ب   

بود و كوشش ميكرد براي ستارگان شكلي از جانوران و گياه ها تصـور بكنـد، و يـا بـه اسـرار آنهـا پـي ببـرد و                             

 .سرنوشت خودش را از آنها دريابد

كيسـا مخـالف   . آمد و جنگ و دعواي او با پـدرش تمـام شـب مـداومت داشـت                چند ماه بعد شكم ويست سيت باال        

ويست سيت بچه را به پدرش نسبت ميداد ولـي مشـام تيـز كيسـا گـول                  . دوستي و رابطه دخترش با زي زي بود       

طوري زندگي به ويست سيت تنگ شد كـه زي زي           ه  ب. نميخورد و هر شب مرتب بوي زي زي را از او شنيده بود            

 .جنگلهاي دور دست فرار بكنده با او بتصميم گرفت 
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 پيچيده درختها گله هاي كوچك روي زمين انداخته بود، رنگ يكي از شبها، وقتيكه مهتاب از الي شاخه هاي در هم

آسمان مانند سرب گداخته و ابرهاي تيره و خاكستري در كرانه آسـمان بهـم مخلـوط شـده بـود و شـاخه كلفـت                 

از دور سـايه  .   زندگي شب هنگام جنگـل شـروع شـد   ،انگيز بخودش گرفته بود درختها در تاريكي شكلهاي شگفت

ديده ميشد كه روي شاخه ها و علفها ميلرزيدند و جابجا ميشدند و به النه هـاي گـرم و نـرم                      هاي عجيب و غريب     

بتـه هـا از وزش بـاد مـوج      . دشـ بته ها تكان ميخورد، در درختها صداي خش و فش شنيده مي           . خودشان مي رفتند  

. ر تاريكي بـرق ميـزد     فاصله شنيده ميشد و دندانهاي سفيدشان د      ه  ميزد، صداي زوزه شغال و ناله كفتار فاصله ب        

زوزه هاي ه مثل اينكه دهن كجي بكنند، اول صداي خنده خشكي بود كه مو را به تن جانوران راست ميكرد و بعد ب

شبكورهاي بـزرگ   . غم انگيز تبديل ميشد و با فرياد و فغانهاي ناجور و دور دست جانوران ديگر مخلوط ميگشت                

ازيـن صـدا تـرس در دل جـانوران          .  دردناك ميكردند، ببرها ميغريدند    بالهاي استخواني خود را بهم ميزدند و نالة       

ميمونها كه  . يكطور ترسي بود كه صداها با هم ساكت و همة جانوران خبردار، جلد و چابك ميشدند               . جنگل ميافتاد 

 جانوران شكارچي با چشمهاي درخشان، نفـس بـدبو، معـده         . ترسيده بودند زغ زغ ميكردند و ناگهان خفه ميشدند        

 .هاي گرسنه و بيني متحرك آهسته و با احتياط راه ميرفتند و دنبال طعمه ميگشتند

جور كنده بود و در صد قدمي ه در اين شب زي زي يكدانه ميوه شبيه نارگيل با يك مشت ميوه هاي جنگلي جور ب

لي ميجويـد و بـا      ميوه هاي سرخ رنگ را از روي بي مي        . النه كيسا چشم براه ويست سيت زير درخت ايستاده بود         

ناگهـان  . ولي حواسش پرت بود و قلبش مي تپيد       . پشت دست دهنش را پاك ميكرد و هسته آن را بيرون ميانداخت           

شاخه ها تكان خورد و ديد ويست سـيت بـا صـورت سـياه، ابروهـاي برجسـته اخـم آلـود، هراسـان، پـاورچين،               

ويست سيت اول ترسيد بخيالش مار و يـا         . اختزي زي دستش را دور كمر او اند       . پاورچين از كنار او مي گذشت     

 .همينكه زي زي را شناخت، خودش را باو چسبانيد. جانور ديگر است

 :زي زي فرياد كرد



 . اووه، وه، وه-. ياه– آه – خا -

ويست سيت با حس حيواني خودش پـي بـرده بـود كـه              . يك پرنده گذرنده ازين صداي ناگهاني چند بار صدا كرد         

بعـد زي زي بـا صـداي لطيفتـر         . يدار نيست و پدرش عنقريب مانع خوشي و آزادي آنها خواهد شد           معاشقه آنها پا  

 :جواب داد

 »! وائو. . وائو « 

. زي زي همينطور كه دستش دور كمر ويست سيت بود او را محكم بخـودش فشـار داد                 » . من هستم   . من هستم « 

تياج مادي و پست را مـي رسـانيد و در ضـمن لطـف               اين حركت ناشي و ناقص او اگر چه بچگانه بود، ولي يك اح            

بعد زي زي او را رها كرد و ميوه شـبيه نارگيـل را بـدرخت كوبيـد كـه از ميـان       . شاعرانه و غم انگيزي هم داشت 

آنرا گذاشت بدهن ويست سيت و او با اشتهاي هر چه تمامتر دو دستي ميوه را                . شكست و شيره اش سرازير شد     

سپس شروع كرد به مكيدن شيره آن، چند قطره از آن شـيره             . دي دو سه بار ناله كرد     گرفت، از روي حرص و شا     

زي زي كه متوجه حركات او بود با زبان نرم بزرگش شيره اي كه روي سينه و پسـتانهاي                   . روي سينه اش چكيد   

ول ويست سيت خـودش را عقـب كشـيد و مشـغ          . او چكيده بود ليسيد و ويست سيت را دوباره بخودش فشار داد           

او مينگريست، پس از آنكه از خوردن فـارغ شـد چنـد بـار از روي                 ه  زي زي با نگاه خريداري ب     . خوردن ميوه شد  

 :شادي فرياد زد

 ». زي زي واوو… زي زي واوو -«

صداي او در كوه منعكس شد كه همـين جملـه را            » .زي زي من تو را دوست دارم      . زي زي من تو را دوست دارم      «

 باريك به آن مي ريخـت و بطـرف   ير ابر بيرون آمد، در نزديكي آنها سر آبي بود كه يك جوي       ماه از ز  . تكرار كرد 

از دور آب درياچه پيدا بود كه پائين رفته، سبزه هاي اطراف آن خشـك شـده و                  . درياچه پائين كوه دماوند ميرفت    

دامنه كوه نمايـان بـود، هـوا صـاف و در دل سـاده آنهـا شـادي مخصوصـي، شـادي                       . پرنده ها فرار كرده بودند    



» اومبـووه «ناگهـان شـاخه هـا تكـان خـورد و يـك       . يكديگر ابراز كننـد ه بمرموزي توليد شده بود كه نميتوانستند      

زي زي و ويست سيت از جايشان تكـان نخوردنـد، و   . گاوميش بزرگ پديدار شد كه آهسته بطرف سر آب ميرفت   

سر آب رسيد، پوزه نرمش را آهسـته در آب فـرو مـي              ه  گاوميش ب . اين منظره براي آنها حكم يك تفريح را داشت        

بعد دوباره بدور خودش نگاه كرد و از همان راهـي كـه             . بيرون ميآورد و از پوزه اش آب چك چك ميچكيد         برد و   

مهتـاب بـراق، سـتاره هـا        . ويست سيت و زي زي آهسته از زير شاخه درختهـا بيـرون آمدنـد              . آمده بود برگشت  

د روي سـطح آب آرام و كـدر   روشن، منظره كوه دماوند با شعله هاي نارنجي و دودي كه از دهنه آن بيرون ميآم   

پـوزه جلـو آمـده، صـورت سـرخ،      . چشـمهاي هراسـناك زي زي از شـادي دور ميـزد    . درياچه منعكس شده بـود   

در اين ساعت معده اش . بازوهاي بلند ورزيده و پستانهاي برجسته ويست سيت در نظر او طور ديگر جلوه ميكرد

گردش ميكرد، سر دماغ بود و بوي مخصوصـي كـه از            تندي در بدنش    ه  راحت و پر، عضالتش گرم بود و خون ب        

او داده بـود، بطوريكـه احتيـاج بـه دو و            ه  ويست سيت تراوش ميكرد او را مست كرده بود و نيروي سرشاري بـ             

 .پرش و تفريح داشت

چند بار فريـاد كشـيد و       . زي زي با چاالكي مخصوصي دست كرد ويست سيت را برداشت و روي كولش گذاشت              

ز زبر دستي جست ميزد، ميدويد، هراسان بر ميگشت اطراف خود را نگـاه ميكـرد، بـو ميكشـيد، نفـس                      مانند بند با  

پرندگاني كـه بـه آنجـا كـوچ      . زير پاي او جانوران كوچك زابرا ميشدند و فرار ميكردند         . نفس ميزد و باز مي دويد     

مثل اينكه بخواهد زور خودش را به و همينكه زي زي مقداري ميرفت . كرده بودند، با داد و جنجال جا بجا ميشدند   

شاخه هاي درختها آويـزان ميشـد،       ه  ويست سيت بنماياند و يا نمايش بدهد ويست سيت را بر زمين ميگذاشت و ب              

چشـم  ه با دستهايش قالب ميگرفت، تاب ميخورد، خودش را دوباره ول ميكرد و همة چاالكي و تر دستي خود را ب       

ايـن حركـات    . يت را ميگرفت و با هم ميدويدند و غلت زنان دور ميشدند           بعد دست ويست س   . ويست سيت ميكشيد  

جنگل دميده بود، درختهاي آرام و مهتاب خشك و خشن را جان داده             ه  بقدري متناسب بود مثل اينكه روح وجان ب       



فـت و بـه     تمام ساختمان تن او، زانوهاي خميده اش، دستهاي دراز، پاهاي او كه تنة درختها را با آنها مـي گر                   . بود

يكـديگر ابـراز كننـد      ه  هر دو آنها بـدون اينكـه بـ        . كمك دستهايش كار مي كرد، تناسب مخصوصي با جنگل داشت         

ميدانستند كه ازاين جنگل مي روند و همينكه با تفريح و جست و خيز مقدار زيـادي از كيسـا كـي كـي دور شـدند                           

ز آن جلو مهتاب بيـرون ميآمـد، بقـدري قشـنگ             چون دورنماي كوه دماوند و شعله اي كه ا         –دوباره ايست كردند    

دسـت بـه گـردن    . بود و تازه بنظر آنها آمد كه با وجود همه سادگي و بچگي اين چشم انداز طرف توجه آنها شـد                   

تماشا مي كردند، مثل اين بود كـه يـك بـرق گذرنـده هـوش، يـك جرقـة احساسـات در ايـن لحظـه در چشمشـان                

ي غريب متأثر شد، دره كيساي ببركش، ده پدرش در آن پائين واقـع شـده                ويست سيت از اين دورنما    . ميدرخشيد

مي دانست كه آنجا پدرش خوابيده، درختها، النه نرمي كه داشتند، ميوه هائي كه خورده بود، بازيهائي كـه در   . بود

 :جنگل كرده بود، از جلو چشم او پشت هم گذشت و زير لب گفت

 »!  كيسا كي كي -« 

چون همة احساسات آنها يكمرتبه هجوم مي كـرد  . سوي خودش كشانيد، ولي تأثر او گذرنده بود       زي زي او را به      

همـين وسـيله   ه  همة احساسات در ته چشم آنهـا نقـش ميبسـت و بـ             . و مدتش خيلي كم بود و زود بر طرف ميشد         

اي بـزرگ بـا هـم       ولي دوباره با قلبي سرشـار، جسـتها و معلقهـ          . يكديگر انتقال ميدادند  ه  احساسات خودشان را ب   

چون ويست سيت به بازوهـاي دراز و پـر زور           . برداشته و به سوي مقصد نامعلوم و زندگي آتيه خودشان رفتند          

 .زي زي كه ميوه برايش ميآورد اعتماد كامل داشت

  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

.  .  . 

رنـگ شـير شـده بـود، عكـس      ه كرانة آسـمان بـ  . سفيده دم هنوز يك ستاره رنگ پريده روي آسمان مي درخشيد      

نسـيم خوشـبوئي عطـر گلهـاي     . درختها و كوه دماوند روي سطح آب درياچه كه پائين رفته بود منعكس شده بود  



خورشيد طالئي آهسته باال مي آمد و ظاهراً يك بامداد ماليم . ور و بوي برگهاي تجزيه شده را با خودش ميآوردد

حالت شوريده، مضطرب و بي خوابي كشـيده يـك مشـت            ه  ولي كوه دماوند تهديد آميز، ب     . بي دغدغه و صاف بود    

د، با نعره هاي ترسـناكش ويسـت سـيت را           همينكه كيسا كي كي از خواب بيدار ش       . دود از دهنة آن بيرون مي آمد      

بقدري بي تابي كرد و فرياد زد كه ميمونهـاي ديگـر دلشـان              . صدا زد، اما هر چه دنبال دخترش گشت بيفايده بود         

ولي كسي به كمك او نرفت، زيرا همة ميمونها از بازوهاي پر زور زي زي حسـاب مـي بردنـد و                      . بحال او سوخت  

اما هيچ تن از آنها حاضر نبود كه با زي زي           . يست سيت با زي زي فرار كرده است       اين مطلب را مي دانستند كه و      

سـختي لرزيـد، و   ه  دو بار زمين ب -اتفاقاً بعد از ظهر اين روز واقعه غريبي پيش آمد         . روبرو و پنجه به پنجه بشود     

جنگـل ازيـن تغييـر بـي        جانوران  . كوه دماوند چند بار غرش كرد و از دهنة آن دود، گوگرد و خاكستر بيرون آمد               

 آنهـا . اما ميمونها همه در ميدانگاهي كيسا كي كـي جمـع شـدند            . سابقه هراسان شدند و به جنگلهاي دور گريختند       

كيسا كي كي بودند كه بيايد، جلو بيافتد و آنها را به سرزمين امنـي راهنمـائي                 يعني  منتظر پيشواي قبيله خودشان     

همه ميمونهـاي   . ها را به علت اين پيش آمد ناگوار آگاه بكند ودلداري بدهد           و يا از تجربه وآزمايش خودش آن      . بكند

ناگـاه كيسـا كـي كـي كـه چمـاق            . هايشان به حالت مضطرب با جار و جنجال در هم ميلوليدنـد            -نر و ماده با بچه    

هاي ريش خاكستري دراز، پشت خميده، صورت مكار كينه جو، موهاي ژوليده، چشم با   بزرگي به دست گرفته بود    

سرخ بيخوابي كشيده وارد درة كيسا كي كي شد، بقدري هيكل او مهيب بود و رسـمي وارد شـد كـه تـرس در دل            

 لب پائينيش كش آمده بود و آويزان تر از معمول شده بود، پوسـت سـرش                 .ميمونها انداخت و همه خاموش شدند     

. حالت درنده و ترسناكي در آمـده بـود        ه  چين خورده بود و باالي ابروهايش جمع شده بود، با موهاي سيخ زده ب             

سـپس  . مثل صورتي كه يكنفر ديوانه ممكن است در فكر خودش مجسم بكند ويا در كاووس به انسان ظاهر بشود     

چنـد بـار مشـت زد روي قفسـة سـينه اش و      . كيسا كي كي عصا زنان رفت روي تخته سنگي كه آنجا بود ايسـتاد       

 :فرياد كشيد



 .ووه، اووه، وه وه   ا– آه – خا – آه – خا -

خون در چشمش دويد، و از زور خشم دست انداخت يك شاخة بلوط را گرفت شكست و نطقي كرد كه ايـن طـور                        

 :شروع شد 

 – آه زي زي ويست سيت روكو، كيسا كي كي، راتا            - آه - داها كي يائو يي يي، خا      … هي هي، يائو كيسا كي كي      -«

  » …پوهي ويگ لوتيك وه، وه

 رواسطه نداشتن لغات بزور حركات دست و اشارات، مطلـب خـودش را مـي فهمانيـد و چنـدين بـا                     در موقع نطق ب   

 :باالخره مختصر صحبتش اين بود . تكرار مي كرد، فريادهاي ترسناك مي كشيد و آب از دهنش سرازير مي شد

شـتر از شـما   مـن بي . ريش من بلنـدتر از ريـش شماسـت    . من كيسا ببر كشم وشما را از شر ببرها خالص كردم «

داهـا كـي نـا    . را مـي دانـم   من زبان چشـمه هـا  . من زبان ستاره ها را مي دانم. زمستان ديده ام، و ميمون ديده ام     

زمين همه را مي كشـد، چـون   . زي زي پسرش ويست سيت دختر مرا دزديد و زمين براي همين لرزيد. فرمان بود 

اينكه داها كي را بكشـيد و دختـرش تاكـا را بـراي مـن              مگر  . بمن كه ريشم از ريش شما درازتر است بيدادي شده         

. براي وجود داها كـي اسـت    . آبها بخار شده  . هر چه دختر هست مال من است      . ميوه هاي او مال من است     . بياوريد

زمـين  . كوه دنبا دنبا صدا مي دهد، براي وجـود داهـاكي اسـت         . براي وجود داهاكي است   . دور ماه هاله سرخ دارد    

  »…زمين همه را ميكشد . وجود داهاكي استميلرزد، براي 

همينكه نطق پـر شـور او بـه پايـان رسـيد، ميمونهـا       . سرتاسر نطق او به نفع خودش و ضرر داهاكي تمام مي شد   

كيسا كي كي روي همان سنگ نشسـت و         . زمين لرزه و غرشهاي كوه را فراموش كردند و خونشان به جوش آمد            

ز كوچك وبزرگ به طرف النه داهاكي دويدند و به ضرب چماق داهـاكي و زن        به عصايش تكيه كرد همه ميمونها ا      

داهاكي با صورت زخم خون آلـود و چشـم كـورش فريـاد ميكشـيد و چـرك از دهـنش                      . و دخترش را جلو كردند    



دختر داهاكي از ترس در بغل مادرش پناهنده شده بود و سرش را ميـان پسـتانهاي او پنهـان كـرده           . سرازير بود 

 .بود

ناگهان صداي هيـاهو و داد و غوغـا         . يسا كي كي روي سنگ چرت ميزد و انتظار نتيجة انتقام خودش را ميكشيد             ك

داهاكي با ناله   . چهار ميمون نكره دستها و پاهاي داهاكي را گرفته بودند و از دره باال مي آوردند               . از دور بلند شد   

صداي زوزه، ناله، نعره هاي خشم      . مان آزاد بكند  و پيچ و تاب هاي پي در پي ميخواست خودش را از دست دژخي             

پشت سر داهاكي زنش ريتيكي و دخترش تاكا را كشـان           . آلود، گريه و فريادهاي خوشحالي بهم مخلوط شده بود        

در محوطه كيسا كي كي كه رسيدند، تا داهاكي با يك چشم كورش دشـمن خـود كيسـا را ديـد                      . كشان مي آوردند  

ولـي او را بـزور روي زمـين    . يده بـود، از تـه دل فريـاد زد و بـه سـوي او حملـه كـرد           كسيكه همه چيز او را دزد     

داهاكي به زمين افتاد، بخودش ميپيچيد، صورت ترسناك وبـزرگ او از عـرق و چـرك و خـون آغشـته                      . نشانيدند

. ختنـد ميمونهاي بزرگ گردن كلفت چماقها و شاخة بزرگ درختها را به سر و صـورت و سـينه او مينوا           . شده بود 

. نعره هاي داهاكي فاصله پيدا كرد و هـر دفعـه كـه نعـره ميكشـيد                . ميمونهاي ديگر از دور او را سنگسار ميكردند       

آرواره هاي سنگينش ول و كنده شده بود و دندانهاي توانا و برنـده اش        . سيل خون روي سينه اش جاري مي شد       

از منظـره خـون و نالـه        .  خـون بيـرون ميآمـد      نفس نفس مي زد، و هر نفسي كه مي كشيد از دهـنش            . شكسته بود 

تاكا دختـر داهـاكي     . ميمونها دست داده  ه  داهاكي و زنش احساس هيجان ناگفتني كه مخلوط با كيف و ترس بود ب             

. انيده و او را در آغوش كشيده بود و مي بوسيد          بكه ده زمستان از عمرش نگذشته بود خودش را به مادرش چس           

چند بار جيغ كشيد، . مادرش جدا كردند، پريد از درخت بلوط كهني كه آنجا بود باال رفت        همينكه او را بزور از بغل       

سرش پر مو و كاكل خاكسـتري سـرخ رنـگ داشـت، ولـي پشـمهاي                 . رنگ صورتش پريده بود و مثل بيد ميلرزيد       

و .  گذاشـتند  او را از درخت پائين آوردند و گريه كنان در بغل كيساي پيـر             . سفيدي بود ه  پشتش خاكستري مايل ب   

كيسا با بازوهـاي درازش تاكـا   . ريتيكي مادرش را پهلوي داهاكي در ميان داد و فريادهاي شادي شكنجه ميكردند         



پاي چشمهاي چين   . را گرفت و بخودش فشار داد، از شادي چشمهايش برق مي زد، ريش دراز، پيشاني جلو آمده                

مينكه تاكا شروع بـه بيتـابي كـرد، كيسـا بـا پشـت       ه. خورده صورت او را مضحك كرده و ترسناك نشان مي داد        

تاكا هراسـان نشسـت و تـن كيسـا را در عـالم كيـف و نشـئه، شـكنجه                     . دستش يك كشيده محكم به صورتش زد      

 .داهاكي و زنش را تماشا ميكرد ميجست

، خودش  اكنون كيسا به آرزويش رسيده بود و رقيب خودش را ذليل كرده بود، ملك و دارائي او را تصاحب كرده                   

و زنش را جلو او ميكشتند و دختر كوچك سر جور و دلجور او كه كيسا او را بارها دم النة داهاكي ديده بود و با               

آنهمه مهارت تن پدرش را مي جست حاال آنقدر فرمانبردار، با همان دستهاي كوچكش تن او را نـوازش ميكـرد، و       

.  كيسا زبانش را از روي رضـايت دور دهـانش گردانيـد            آيا بيش ازين چه مي خواست؟     ! جانورهاي آنرا مي گرفت   

كم كم نعره هاي داهاكي مبدل به ناله و ناله هايش بتدريج ضعف و با صداي خراشيده اي متدرجاً كم شد، تا اينكه               

. و در يك حالت تشنج و پيچ وتاب خون قي كرد و بدون حركت پهلوي نعش ريتيكي زنـش افتـاد                    . بكلي قطع گرديد  

هله هاي شادي شكمش را پاره كردند و روده هايش را گرم گرم بيرون كشيدند، هر تكـه از آن بدسـت                      در ميان هل  

يك ميمون بود، اين اولين جنايت قانون گذار ريش سفيد بشمار مي آمد و اولين بار بـود كـه ميمونهـا گـول ريـش             

هاي داهاكي را گرفتنـد و بـاالي        از بوي خون مست و ديوانه شده بودند، بچه ميمونها سر روده             . دراز را خوردند  

جسد خونين پشم آلـود و لـه   . شاخه درختها با آن بازي ميكردند و از دست يكديگر مي قاپيدند و تاب مي خوردند      

و مانند اينكه يكنوع ديوانگي مسـري از ديـدن خـون بـه       . شده داهاكي و زنش با دنده هاي شكسته آنجا افتاده بود          

ين جشن مداومت داشت و در تمام اين مدت تاكا دختر داهاكي از تـرس ميلرزيـد و             آنها دست داده بود، تا غروب ا      

كيسا مست غرور و تكبر ميوه هاي خشكي كه از النه داهاكي چپو كـرده بودنـد و                  . سر و سينة كيسا را مي جست      

د و جنجـال    همينكـه دا  . برايش آورده بودند ميجويد و فتح شايان خودش را بعد از فتح كشتن ببرها تماشا ميكـرد                



فروكش كرد، كيسا آهسته، موقر و خيلي رسمي از سر جايش برخواست و در حالي كه به تاكا دختر داهاكي تكيه                     

 .و ميمونها متفرق شده هر كدام به النة خودشان پناه بردند. كرده بود افتان خيزان بسوي النه اش رفت

نشده بود كه صداي ترسناكي از كوه دماوند بلنـد شـد،            ولي كيسا اين فتح را به فردا نرسانيد، هنوز وارد النه اش             

دود سـياه رنگـي هـوا را فـرا گرفتـه كـه بـه آن طعـم         . مثل اينكه كوهها دهن باز كرده بودند. شدت لرزيده زمين ب 

دودها فاصله بفاصله فـروكش ميكـرد و دوبـاره بـا صـداي              . مه گرم و غليظ در همه جا پراكنده شد        . خاكستر داد 

كلي تاريـك   ه  آب پائين كوه تبخير ميشد، هوا ب      . لزج سياهي با گوگرد گداخته از دهنه كوه فوران ميزد         انفجار، مايع   

از يكطـرف   . بود و فقط زبانه هاي آتشي كه از دهنة كوه بيرون ميزد منظرة پائين آن را پي در پي روشن مينمـود                     

 آهنگـري در ميـان خاكسـتر، مـايع          درختهاي جنگل آتش گرفت، دود سياه، بوي خفه كننـدة گـوگرد، ماننـد كـوره               

 .گداخته، فريادهاي كوه و ناله جانوران وزمين لرزه، كيسا كي كي با آدم ميمونها همه مدفون شدند

در همينوقت ويست سيت و زي زي در يكي از جنگلهاي دور دست روي شاخه هاي درخـت پهلـوي هـم خوابيـده                      

 . كي كي بكلي از يادشان رفته بود-بودند و دره كيسا
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و تا سال   ) 5(و همچنان در دين گويد كه روان پدر و مادر و نزديكان و خويشاوندان نيكو نگاه ميبايد داشتن                   ) 4(«

) 7(نگي نبود درون يشتن هر سال بـدان روز آفرينگـان گفـتن              بعد از آن اگر توا    ) 6(ببودن هر ماه آفرينگان بگفتن      

چـون درون وميـزد و آفرينگـان كننـد بـا نشـاط و           ) 8(چه هر سال روان بدان روز كه بگذشته باشد باز خانه آيد             

خرمي از آنجا بشوند و آفرين كنند كه هرگز زين خانه گوسپندان و گله و اسپ كم مباد، افـزون بـاد ، و خواسـته                           

 و رامش و طرب كم مباد ، و هميشه تندرستي و كامكاري و سازگاري درين خانـه افـزون بـاد و آهـرمن                         بسياري

 .ه متوان ياد كردن و گفتن و شنيدنگجسته هيچ و زند بدين خان

ها بيابنـد و بـدان خانـه باشـند و اوميـد ميدارنـد تـا مگـر                     و هرگاه كه آفرينگان نگويد و روان نيزند آن روان         ) 9(«

تيـر  ) چنـان (و چون آفرينگان نگويند و درون نيزنـد چنـد           ) 10( خواهند گفتن و تا نماز شام آنجا بباشند          آفرينگان

اي دادار وه افزوني نميدانند كـه       : پرتاب از آن خانه بر باال شوند و بگويند بدادار اورمزد و بگريند و نالند و گويند                  

رون ميبايد آمدن و او را نيـز حاجـت بـود بـروان يشـتن ،                در گيتي نخواهند ماندن و چون ما او نيز از آن گيتي بي            

نه آنكه ما را بدان آفرينگان حاجتي است و ليكن چون روان ما يشته بودي ما بالها و                  ) 11(درون ، آفرينگان گفتن     

 و همچنان گريان باز شوند و نفرين كننـد او را بهـيچ يـاد              ) 12(رنج از تن و روان ايشان بهتر باز توانستي داشتن           
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 51 فقرة 124صد دربندهش ص

 



 الي كتاب  تنگ غروب بود، بعد از آنكه آذرسپ موبد چند شعر از اشعار گاتها باالي سر مردة زربانو زمزمه كرد ،                

متـولي  .  پـائين آمـد      هاي جلـو آن بزحمـت       را بست و با گامهاي سنگين بطرف در كوتاه استودان برگشت و از پله             

اش چرخيد بروي زربانو      هاي زنگ زده    آنجا دويد و در آهنين را با صداي خشك چندشناكي كه كرد و روي پاشنه              

. جسد زربانو تنها ميان استخوانها و گوشتهاي تجزيه شدة مردگان دخمة خاموشي سپرده شـد              . بست و قفل كرد     

 از خويشان زربانو و دختر گرياني كه بـا آنهـا بـود بسـوي                آذرسپ عرق روي پيشانيش را پاك كرد و با سه نفر          

 .شهر برگشتند

كـم درون دخمـه       خاموشي ژرفي روي دخمه را فرا گرفت ، مهتاب آهسته باال ميآمد و در  روشنائي سـرد آن كـم                    

ميان محوطة گرد آن بشكل كرت بنديهاي مستطيل سنگفرش تقسيم شده بود و در هر كـدام ازيـن                   . شد    پديدار مي 

كفنهاي سفيد كه بگوشت و استخوان چسبيده بود ديـده          . اي پوسيده و يا  در شرف تجزيه شدن بود           قسمتها مرده 

اي   اي چشمهايش از كاسه درآمده بود، ريش جوگندمي ، شـكم پـاره و گوشـت قهـوه                   پهلوي زربانو مرده  . شد    مي

اش و بـا      يـك دسـت او روي سـينه       سرش بلنـدتر از سـطح زمـين ،          . رنگ داشت كه جلو تابش آفتاب سوخته بود         

بـا سـر   . صورتش حالت گيرنده و خوشـرو داشـت   . چشمهاي كاسه خشك تورفته بسوي آسمان تهي نگاه ميكرد      

اي در  درسـت بحالـت بچـه     . تراشيده ، شارب و ريش كم و پاهايش چهارزانو يكي روي ديگري قـرار گرفتـه بـود                   

ه كنندة اجساد تجزيه شده در هواي ماليم ف ، بوي تند و خبوي گوشت گنديده و سوخته. زهدان مادرش شبيه بود 

هـاي    كاسة سر ، قـاب و قلـم دنـده         . درخشيدند    استخوانهاي سفيد و براق جلو مهتاب مي      .  فروكش كرده بود    شب ، 

 جـان    و شكنجة آخرين لحظـة ،شكسته ، دندانهاي كليد شده و مشتهائي كه در حال تشنج بهم قفل شده بود از درد  

 .نها را حكايت ميكردكندن آ

صورت آرام ، چشمهاي بسته ، موهـاي خرمـائي و           . مهمان تازه وارد، يكي ازين كرتها را اشغال كرده بود           زربانو،

يـك دسـت كوچـك سـفيد و ظـريفش را بـا              . هاي بلند داشت و لبخند دردناكي گوشة لب او خشك شـده بـود                 مژه



ن سفيد مرتـب بـه تـنش بـود و از پـيش سـينة او پسـتانهاي                   پيره. اش گذاشته بودند      انگشتهاي باريك روي سينه   

ها را ميشمرد و يا خواب گوارائي از جلو چشـمش             سرش بسوي آسمان مثل اين بود كه ستاره       . كوچكش پيدا بود    

 دور از مـردم دور از      اين انجمن خاموش صورت يك مجلس مهماني را داشت كه آنجـا دور از شـهر ،                . گذشت    مي

فقط روزها يكدسته الشخور با تكهاي برگشته و چنگالهـاي         . مرموزي دور هم گرد آمده بودند       هياهو براي مقصد    

نيرومند گوشت تن آنها را جلو آفتاب سوزان نيم پز شده بود پاره مي كردنـد و تكهـاي خودشـان را در آن فـرو                           

 آنهـا از گوشـت مـردار     يظ جوش آمده از دهنشـان ميچكيـد و معـدة      لخون غ . بردند و بالهايشان را بهم ميزدند       مي

شـبها از دور صـداي خنـدة كفتـار شـنيده            . بعد از روي كيف و خوشي صداي ترسـناكي ميكردنـد          . سنگين ميشد   

تن جانوران ديگر راست ميشد، سپس نزديـك دخمـه          ه  بطوريكه مو ب  . شد كه بعد مبدل به زوزه و ناله ميگرديد          مي

شـد كـه دسـتش     اي مـي  تند صداي آنها مانند صداي گريـه بچـه      ولي چون راه بدانجا نداش    . آمدند و دور ميزدند     مي

بخوراكي نميرسد، در صورتيكه الشخورها مطمئن با نگـاه تحقيرآميـز بآنهـا مينگريسـتند و تـك خودشـان را بـا                       

 .بالشان پاك ميكردند

اران اين تمام جنبش و حركتي بود كه ظاهراً درين دادگاه خاموشي فرمانروائي داشت و سرگذشـت يكنواخـت هـز              

و از دور مثل يك حلقة نقره بنظر ميآمد كه در كمـر             . سال اين استودان بود كه با آهك و ساروج ساخته شده بود             

 . كش كوه انداخته بودند

وهميشه يكجور و يكنواخت در مقابل گردش دوران بمنزله ديگي بود كه همه مـوادي را كـه تـن آدمهـا از طبيعـت                         

گ تغيير و تحول پيدا ميگرد و تجزيه ميگرديد و عناصر طبيعت را دوباره بـآن                قرض گرفته بود،  دوباره در آن دي       

 . رد ميگرد 

در صحن استودان يكدسته سايه هاي سـفيد شـبيه آدمـي ديـده ميشـد كـه روي                    ولي هرگاه درست دقت ميكردند    

وز و سه شب بود     سه ر . و جا بجا ميشدند      پلكان داخل دخمه نشسته بودند و يا دور دخمه و درون آن ميلغزيدند            



كه باالي سر مرده زربانو سايه سفيدي دست زير چانه اش زده بود و چشـمهايش بـه تـن سـرد و نرمـي كـه در                        

شرف تجزيه بود، موهائي كه روي پيشانيش چسبيده بود و پستانهائي كه هنوز آويزان نشده بود خيره شده بـود     

ي مرده همسايه او نشسـته بـود پيوسـته در جنـب و     و با خودش زير لب زمزمه ميكرد، ولي سايه ديگري كه پهلو 

سايه هاي . جوش بود و چيزهائي با خودش ميگفت كه زربانو درست ملتفت نميشد، يعني حواس او جاي ديگر بود

ناگاه سايه زربانو براي اولين بار متوجه سايه همسايه اش شـد  . ديك ميشدند و دوباره عقب ميرفتند   ديگر بآنها نز  

 :ميد كه با خودش ميگفت و حرف او را فه

هر روزي نه هزار سال     . همه گناهان خودم را به چشم مي بينم       ! هورا مزدا بتو پناه ميبرم، اوه چه بدبختي         ا اي   -« 

خرفستر زشتكار ، برو تـو كـي        : دور شو ، از من دور شو، اي روسپي نابكار           ! بنظرم ميآيد و چه بوي بدي ميآيد        

اهريمن بدكار از من چه مي خواهي ؟ هرگز تو انديشه بد، گفتار بـد               : ديده بودم   هستي ؟ من كسي را باين زشتي ن       

منكه از بينوايـان دسـتگيري   . …چطور از گناهان من تو باين شكل شدي ؟ نه ، هرگز چرا          . و كردار بد من نيستي      

دم و در خانه ام بـر    مي كردم ، منكه از بت پرستي ، از خشم و بيداد پرهيز ميكردم، از آب و آتش نگهداري مي كر                    

 بـرو ، بـرو از مـن دور          …!  او چـه ترسـناك       … نگفته بودم چرا باينجا آمـدم؟      غمنكه درو . ودبروي كسي بسته ن   

 .…شو

 :سايه زربانو از ترس مي لرزيد، رويش را كرد بهمسايه اش و گفت 

 چه ميگوئي ؟ -

چه پـل  !   اوه ، چه پلي -: رد و ميگفت ولي او بدون اينكه متوجه زربانو بشود بحالت وحشت زده پيج و تاب ميخو  

ديوهـا ،  . حاال گنـاه هـا را در تـرازو ميكشـند      . اوه ، سروش راشنو هم آمد     . اين سگ زرين گوش است      ! ترسناكي  

 … بوي گـوگرد مـي آيـد         … نفسم پس ميرود ، كسي نيست كه بدادم برسد         …اينها ديگر كجا بودند ؟      ! چقدر ديو 



چه تاريك ، چه سنگالخ ! چه پليد، چه ناپاك ، بدبو و چركين است . ايم دارد ميتركداستخوانه! چه باد سردي ميوزد

 …سوسمارها را ببين ! ترسناكي 

زربانو از ترس بلند شد ايستاد ولي در همينوقت يكي از سايه ها كه بيشتر از ديگران . بعد روي مرده خودش افتاد

 : كنجكاو بود باو نزديك شد و گفت 

 .يا، ما هم آنجا هستيم ، ديگر تماشا فايده اي ندارد ، بيا پيش ماچرا ميلرزي ؟ ب -

 اي دختر نيكوكار تو كيستي ؟: زربانو جواب داد 

 .من نه دخترم و نه نيكوكار، من بازپرس هستم-

  بگو بمن آيا گناهكارم ، منكه تمام زندگيم را درد كشيده ام ؟…!بازپرس -

 .من چه ميدانم -

اآلن از شـكنجه پـل      ) اشاره بهمسايه اش  (ستيم يا اينجا همستگان است ؟ اين مرد         پس بمن بگو آيا در دوزخ ه       -

پس ما دوزخـي هسـتيم ؟ امـا مـن هـيچ گمـان       . چينود ، سگ زرين گوش و بوي گوگرد ميگفت و فرياد ميزد           

 مگر تو فرشته نيستي ؟! نميكردم ، منكه آنقدر در زندگيم درد كشيده ام، آنقدر رنج برده ام 

اين مرد ديوانه است، يك هفته بيشتر       . منهم يك نفرم مثل تو    !  شماها چه ساده هستيد      -: بخند زد و گفت     ناز پري ل  

است كه ما از حرفها و حركات او كيف مي كنيم، گاهي خيال ميكند در كروثمان است ، گاهي در همستگان اسـت و        

 مگر تو ملتفت نبودي ؟. گاهي هم در دوزخ است

 .تا حاال با خودم آفرينگان مي گفتم. م من همين اآلن ملتفت شد -

 . پس موقع بدش را ديده اي ، اما از من بتو نصيحت چانه ات را بيخود خسته نكن ، حرفهاي بهتري داريم-

  تو كه از طرف اهريمن نيستي ؟ تو كه نيامده اي مرا گول بزني ؟-: زربانو با حالت مشكوك گفت 

 نجا هستي ؟هنوز خيلي بچه اي ، چند شب است كه اي -



 .سه شب -

 مگر كسي برايت آفرينگان نمي گويد؟. مگر امشب نميرويم روي بام خانه تان  -

 !در صورتيكه فايده ندارد -

 اوه ، اگـر     …براي سرگرمي است ، ما عادت داريم شب هر مرده اي دسته جمعي ميرويم باالي بام خانـه اش                   -

 !بداني زندگي ما چقدر يكنواخت است

كه امشاسپندان ، ايزدان ، فرشتگان ، دوزخ ، همستگان ، كروتمان و همـه اينهـا دروغ                  يعني مي خواهي بگوئي      -

 است ؟

امـا دنيـا بقـدر فكـر آدمهـا محـدود            !  افسوس ، ما هم روزگاري باور ميكرديم         …من نميخواهم چيزي بگويم      -

رگ و زنـدگي ،  تو گمان مي كني كه آدميزاد كوچك و بيچاره با زندگي پستي كه روي زمين كرده ، مـ            . نيست  

 هستي و يا نيستيش در دنيا تأثيري دارد؟

 پس اينهمه دردي كه روي زمين كشيده ام همه بيهوده بود ، اينهمه رنجي كه بردم؟ -

همين اميد، همين گول بتو اميدواري مي داد ، ديگر چه مي خواهي ؟ كاش ما هم ميتوانستيم خودمـان را گـول        -

 شده ايم و هر وقت يكنفر تازه وارد بميانمان ميآيد افكارش ما را بخنده            پس ما چه بگوئيم كه كهنه كار      ! بزنيم  

 مياندازد؟

 پس همه اش همين بود ؟.…اوه  -

 .من نميخواستم كه تو غضبناك بشوي ، فقط آمدم كه اگر از دستم بر بيايد بتو كمك بكنم -

 چه كمكي ؟ -

 .از اشتباه بيرونت بياورم، بعد هم حرف بزنيم و درد دل بكنيم -

 .فقط مي خواستم ناهيد نادختري خودم را ببينم و باو دلداري بدهممن  -



 !آزادند ولي ما . غم خودت را بخور ، زنده ها ، آنها خوشبختند -

 چطور؟ -

 !يكمشت سايه هاي سرگردان با افكار شوريده كه در هم ميلوليم: آنها خوشبختند، آزادند ولي ما چه هستيم -

 پس شما تمام اين مدت را چه ميكنيد؟ -

افسـوس، آيـا    …هزار جور حرف ميزنند، ميگويند كه دوباره برمـي گـرديم روي زمـين             . …چشم براه هستيم   -

ولـي اينجـا ديگـر مـرگ هـم نيسـت ،             ! ممكن است ؟ روي زمين يك اميد فرار هست آنهم مرگ اسـت ، مـرگ                 

ر كـز كـردي ،   وقتي كه روزهـا ، ماههـا، سـالها آن كنـا      . مامحكوميم ، ميشنوي ، محكوم يك اراده كور هستيم        

روزهاي دراز تابستان ، شبهاي تاريك و سرد زمستان روزهاي ابر و تيره پائيز و مرده خودت را ديدي كـه                     

زير رگبار ، زير آفتاب و برف و بوران خرده خرده از هم ميپاشد و كركسـها سـر آن دعـوا ميگننـد ، آنوقـت                          

 .حرفهاي مرا بياد ميآوري

 اينست كه اين افكار از تماشاي استخوان پوسيده و بوي گوشت گنديده             مثل! چه زندگي يا چه مرگ دردناكي        -

 .براي شما پيدا شده

 اينها را نميشناسـي ، جوانشـير، آذيـن،          -: ناز پري به زربانو گفت      . در اينوقت پنج سايه ديگر دور آنها جمع شدند        

كشمكش دارند و ما از حرفهـاي آنهـا        پنج نفر با پنج جور عقيده كه هميشه باهم          . وندان، مهيار و نوشافرين هستند    

 .كيف ميكنيم

 .در اينجا هم مگر اختالف فكر و عقيده هست؟ من بخيالم درين جهان بجز راستي چيز ديگري نيست:  زربانو گفت 

اينها همان آدمهاي روي زمين هستند با همـان افكـاري           . ماهيت اشخاص كه عوض نميشود    !  چه اشتباهي    :نازپري

اگر بنا بود فكر و شكل هر كسي تغيير ميكرد يك موجود تازه اي ميشـد كـه خـودش را                 . ه اند كه بگوششان خواند  

 .مسئول پندار و كردار و گفتار گذشته خودش ميدانست



 ! س يك پاداش و جزائي هست و بيخود نمي گفته اند پ:زربانو

داشته به اين جهان ميآيـد، يعنـي        زود نتيجه نگير ، نازپري گفت كه هر كسي با همان افكاري كه روي زمين                 :مهيار

مگـر زنـدگي مـا روي زمـين از          . ولي اين دليل نميشود كه پاداشي در ميان باشد        . كسي نه فرشته ميشود و نه ديو      

 روي عقل و منطق بود؟

آفريـد  _ _ وه   شـما   آيـا .  راستش من هنوز نمي دانم اين حرفهائي كه ميزنيد جدي است يا شوخي ميكنيد                :زربانو

 .نمي شناسيد؟ميخواستم او را ببينم ، از او بپرسممادرم را 

 .  تازه آمده است نميداند-: شهرام كه تازه در جرگه آنها آمده بود به مهيار گفت 

 ! اينجا ديگر كسي كسي را نميشناسد، توچه ساده هستي:  جوانشير به زربانو گفت 

سال پيش منهم روي زمين بودم و سينار را دوست          دوازده  ! به ، خداپدرت را بيامرزد    :  نوشافرين به زربانو گفت     

حـاال سـايه مـا    . داشتم او هم مرا ميخواست و بعد از مرگ او من خودم را كشتم، بخيالم او را درين جهان ميبيـنم                    

. آنجا براي شهوت ولي اينجا اين حرفها كهنـه ميشـود  . هميشه از هم گريزان است و سايه همديگر را با تير ميزنيم        

 !مينيها، براي خوشبخت ها خوبست براي روي ز

  پس شما بدون ترس، بدون اميد، بدون خوشي و شهوت و سرگرمي چه ميكنيد؟:زربانو

شما ها هنوز عذاب گذرانيدن وقت را نميدانيد ، شكنجه فكري را نمي :  نوشزاد كه بجرگه آنها ملحق شده بود گفت 

كه سالها ، روزها روي اين سنگهاي كوه ، كنار جويها ويالن و             وقتي. هنوز نميدانيد كه بدبختي چيست    . توانيد بدانيد 

 .سرگردان بسر برديد آنوقت مزه اش را ميچشيد

 .… همه اين حرفها برايم تازگي دارد، پس ميخواهيد بگوئيدكه آهورامزدا با آفريدگاري:زربانو

بينداز دور ، اگر    . يدن احمق ها ميخورد   بينداز دور، اين مثلهاي بچگانه را كه بدرد خوابان        :  نوشزاد حرف او را بريد    

 .…آهورائي بود و بدست من ميافتاد



 . پس حاال فهميدم ما همه مان گناهكاريم و در دوزخ هستيم:زربانو

مشـت افسـانه خودمـان را گـول          مگر روي زمين چه اميد و انتظاري داشتيم ؟ فقط بـا يـك             .  عادت ميكني  :ناز پري 

 . هميشه محكوم بوده ايم. پرسيده بودهيچوقت كسي رأي ما را ن. ميزديم

باز چه خبر است عزا گرفته ايد؟ شماها بلد نيستيد وقت خودتان            : شيرزاد بلند، تنومند و خنده رو جلو آمد و گفت           

چرا بزمين و آسمان دشنام ميدهيد؟ از من ياد بگيريد، من روي زمين همه اش مست بودم ، حـاال هـم                . را بگذرانيد 

هواي نمناك و بوي شـراب      . روزها ميروم در سردابه خانه مان پاي كپ شراب مينشينم         . ده ام   خوب جائي پيدا كر   

 .شماها زياد متوقع هستيد. زندگي گذشته مرا روي زمين بيادم ميآورد

. رگ نـدارد  اصـال   . اين شيرزاد در زندگيش خوش بوده حاال هم خوش است         :  هشديو كه تازه وارد شده بود گفت        

پس من بيچاره چه بگويم كه زندگيم را رنج بردم و با خون دل پول جمع كردم و پولها را در قلك گذاشـتم و پـاي                 

 .حاال هم هر روز كارم اينست كه ميروم پاي همان درخت كشيك ميكشم تا كسي آنرا نبرد .درخت چال كردم

هر روز ميروم بازار كنار دكان فيـروز شـريك و همكـارم             . منهم بهمين درد گرفتارم     داغ مرا تازه كردي ،    : ميرانگل

 .مي نشينم ، او چيز ميفروشد و من تماشا ميكنم تا مبادا كاله سر ورثه من بگذارد

 . پس چرا شبها باينجا برميگرديد:زربانو

هـم جمـع    ردو.  چون ناگزيريم، بايد بيائيم پهلوي استخوان هاي خودمان وانگهي باينجا عادت كرده ايـم                :ميرانگل  

 !در تنهائي بما خوش نمي گذرد ، حاال ميماني مي بيني. ميشويم، همدرديم، اينطور بهتر است

 ! آخرش كه چه بشود؟ پس اينهمه چيزها كه ميگفتند:زربانو 

دنيـا   آيا در آن  . يك نقطه سياه است   . ما كه نديده ايم   !  اينجا هم هر كسي چيزي مي گويد اما بايد رفت و ديد            :كهزاد

 نستيم كه اينطور سرگردان ميشويم؟ميدا

 !بدون كيف ، بدون سرگرمي :  زربانو 



دلگير نباش، عادت ميكني ، ما كارمان اين است كه دور هم مي نشينيم، از زنـدگي گذشـته خودمـان                     حاال   :نازپري  

 وقت كـه    هر. و خوب ، شرم و حيا و همه چيز برايمان يكسان است            در اينجا ديگر بد   . روي زمين صحبت مي كنيم    

از آئـين و  : گاهي ميرويم مرده هاي ديگر را از قبرستانها ميآوريم . مرده تازه اي ميآيد تا چند روز با او مشغوليم        

دو روز پيش بود، يكي از      . از كارهاي روي زمين خودمان نقل ميكنيم      . صحبت مي كنند   اعتقادات خودشان براي ما   

امـا  !  دلش نميخواست از اينجا برود ، آنقـدر حرفهـاي بـامزه ميـزد              اسمش زعفران باجي بود،   . آنها اينجا آمده بود   

مثال آذرنـوش   . بعضيها گوشت تلخند، خاموشند و از ما دوري ميكنند، و هميشه متفكر ، تنها باالي كوهها ميگردند                

بـتن او نگـاه     ، هر وقت مرده تازه اي ميآورند ، ميآيد بدقت از نزديك             )اشاره  (آن باال روي پله ها نشسته       . را ببين   

يكي ديگر سهراب هميشه با روان سـگش كنـار چـاه هـا              . ميكند ، بعد ميرود همان باال غمناك و افسرده مي نشيند          

بگردش ميرود، چقدر خوب بود اگر زندگان براي ما ساز ميزدند و ميآمدند اينجا پهلوي مرده هـا كيـف ميكردنـد،                      

 . آنوقت بيشتر از زندگي لذت ميبردند. وزي مثل ما ميشوندبراي خودشان هم بهتر بود، چون يادشان ميافتد كه ر

  مرده هاي ديگر چه ميگويند، آنهائي كه ميرويد از گورستانها ميآوريد ؟:زربانو

چه تاريك، ترسناك . آنها را زير خاك و گل ميكنند .  نه ، كار و بار ما بهتر است ، ما اينجا شاهي مي كنيم              :ناز پري   

. ر تن آنها را ميخورد و پيوسته با هم كشمكش دارند، برخي از آنها بدخمه ما پنـاه ميآورنـد                  مار و مو  ! و پليد است  

آزادانـه درد دل    . پهلـوي هـم هسـتيم       . مانند يك كشتي كه روي دريـاي طوفـاني ول شـده باشـد               . ما اينجا آزاديم  

را كه از هم مي پاشد بچشم       نجموره هستيم و تا آخرين ذره تن خودمان         زدور از جار و جنجال و گريه و         . ميكنيم

 .من هرگز دلم نميخواست با آن كثافت مرا زير گل بكنند. خودمان مي بينيم

 . من دارم ديوانه ميشوم ، منكه اينهمه در زندگيم درد كشيده ام:زربانو

 و پـا    اگر ميتواني تغيير بده ، با اين عقـل دسـت          .  چون وچرا ندارد، گويا فراموش ميكني كه محكوم هستيم         :كهزاد  

مگر كدام چيز از روي عقل است؟ روي زمين شـكم      . شكسته خودمان ميخواهيم براي وجود چيزها منطق بتراشيم       



و شهوت جلو چشمها پرده انداخته ، اما ازين باال كه نگاه بكنيم زندگي روي زمين مثل افسانه اي بنظـر ميآيـد كـه                         

 .مطابق فكر يكنفر ديوانه ساخته شده باشد

 م گرفت ، پس تا دنيا دنياست بايد بهمين حال بمانيم ؟ من دل:زربانو 

آنقدر بايد صبر بكنيم تا بكلي در فروهر ممزوج و نـابود            : رشن كه با سايه هاي ديگر بآنها نزديك شده بود، گفت            

 .بشويم 

  بحرفهاي اين گوش ندهيد ، حواسش پرت است، همان افكاري كه روي زمين بگـوش او خوانـده انـد تكـرار                      :آذين  

 .ميكند

  پس تو معتقد نيستي كه ما در تن آدمهاي ديگر و يا جانوران حلول ميكنيم تا از پليدي ماده برهيم؟:رشن 

  كه بعد چه بشود؟:آذين

 . روح مجردي بشويم:رشن 

 مگر وقتيكه روح آمد مجرد نبود ؟ بر فرض هم كه مجـرد شـد بكجـا برميخـورد ؟ و يـا اينكـه روي زمـين                             :آذين  

 . مجرد سازي است ؟ ول كن ، اين افكار كوچك زمينيهاست ، مسخره است كارخانه روح

 .هميشه بچيزهاي موهوم معتقدي و : ن رش

 . تو هم هميشه بچيزهاي موهوم معتقدي :آذين 

 ؟ر اينجا متحمل ميشويم بيهوده است آيا اينهمه درد، اينهمه زجري كه روي زمين مي كشيم ، و يا د:رشن 

ايـن  . امـا چشـمت را بـاز كـن     . حساسات خودت فلسفه ميبافي ، براي گـول زدن خـودت اسـت    تو از روي ا    :آذين  

را ببين ، تمام زندگيش شراب خورده و مست بوده، حاال هم كنار كـپ شـراب خـودش ميـرود و     ) اشاره (شيرزاد  

ز و شـب    برعكس هشديو كه مثل جهودها پول جمع كرده ، حاال هم باالي پـولش كشـيك ميدهـد و رو                   . كيف ميكند 



چرا مـا اينجـا سـرگردانيم؟ چـرا روي          . فكرش آنجاست ، چرا اينطور شده؟ نه تو ميداني و نه من، منطق هم ندارد              

 .نزنيم پس بهتر اينست كه حرفش را. زمين بوديم؟ نه تو ميداني و نه من 

 كه اين دخمه درست      تو بخيالت همه مثل تو بي فكرند؟ اگر بنا بود همه مرده ها بمانند، چند صد سال است                  :رشن  

 شده ، چند هزار نفر مرده را اينجا گماشته اند، پس سايه آنها كجاست ؟

بعد آنها هم ميرونـد و در       . همه آنها در فروهر حل شده اند، فقط دسته اي ميمانند كه به  زندگي مادي عالقه دارند                 

ش مـاده   آاليـ قدر تكرار ميشود تا بكلـي از        جسم بچه ها حلول ميكنند تا دوباره روي زمين بدنيا بيايند، و اينكار آن             

 .پاك بشوند و دسته اي كه عالقه مادي آنها بريده شده داخل قواي طبيعت ميشوند تا بكلي از بين بروند

 .عقيده تو بايد عده مردم كم بشود چون يك دسته روح از بين مي رونده  پس ب:آذين 

ميكند، و ممكن است آدمهاي شـهوتي در جسـم جـانوران             روح جانوران كه ترقي ميكند بجسم آدمها حلول          :رشن  

هميشـه دور از مـردم روي گلهـاي وحشـي           . يك نقاش در جسم شـبپره حلـول كـرده مـن او را ميشناسـم               . بروند

 .مينشيند

آنها كه قواي   . اينها همه فرضيات است   .  كي براي تو خبرش را آورده ؟ نه ، اشتباه  مي كني روح هم ميميرد                :آذين  

چطوربدون تن ميشود زندگي جداگانه داشت؟ همه چيـز      . بيشتر است، بيشتر ميمانند، بعد كم كم ميميرند       ماديشان  

 چرا ما بخودمان اميد زندگي جاوداني را ميدهيم؟. روي زمين و آسمانها دمدمي ، موقتي و محكوم به نيستي است

  پس ما ، همين وجود ما را تو انكار ميكني؟:رشن 

آيا در حقيقت زنـدگان هـم وجـود دارنـد؟ آيـا بـيش از يـك                   . روي زمين را هم انكار ميكنم      وجود زنده هاي  : آذين

بيند بوجود آمده   بمشت سايه كه در اثر يك كابوس هولناك ، يا خواب هراسناكي كه آدم بنگي                 موهوم هستند؟ يك  

 !وم چيز ديگري نيستيممشت افكار پريشان موه اند، از اول يك وهم ، يك فريب بيش نبوده ايم و حال هم بجز يك



بگذاريـد از   . سرمان درد گرفت از بسكه منفي بافي مي كننـد         ! ناز پري بميان آمد، باز هم رشن و آذين بهم افتادند            

 .زربانو بپرسيم چه كيفهايي روي زمين كرده ، حرفهاي شما تازگي ندارد

 ازهم زمين ؟ب: زربانو كه دوباره بمرده خودش خيره شده بود سرش را بلند كرد و گفت 

روي زمين ساز هست ، پول هست ، شراب هست، خواب هست، فراموشي هست ، عشـق       .  البته كه زمين     :ناز پري   

هست ، دوندگي ، گرسنگي ، گرما ، سرما، تشنگي ، گردش و حتي اميد خودكشي هست ، ولـي مـا هـيچ دلخوشـي                          

 .ميزنيمما با زندگي زنده ها خوشيم و با حرفش خودمان را گول . نداريم 

 !  در صورتيكه دخالتي در زندگي يكديگر نداريم:زربانو

 چرا ، اوه برعكس وقتيكه زندگان از ما ياد كنند بقدري خوشوقت ميشويم كه اندازه ندارد و بـراي همـين                      :نازپري  

ينسـت  همه تفريح مـا ا . است كه آفرينگان ميگويند و درون مي يزند، چون بياد زندگي خودمان روي زمين ميافتيم      

اگر نگفتند بتوسط مهر سـروش      . كه با يك دسته از دوستان برويم باالي بام خانه مان و برايمان آفرينگان بگويند              

دخترم برايم آفرينگان ميگويد، تـرا هـم ميبـرم ،           . يك هفته ديگر سرسال من است     . بنزد آهورا مزدا شكايت ميبريم    

 .راستي مگر تو كسي را نداري برايت آفرينگان بگويد 

  روي زمين چه كيفهائي كرده اي؟:نازپري

 .من تنها كيفم اين بود كه بميرم، همه اش بآرزوي اين دنيا بودم تا شايد فرهاد را ببينم:–زربانو 

 .  هي ميگفتي كه من خيلي درد كشيده ام…! بيچاره :نازپري 

يلي دوسـت داشـت ولـي چـون     فرهاد مرا خ .  من و خواهرم نوشابه هر دو عاشق پسر عمويم فرهاد شديم           :زربانو

من خودداري كردم و هر چه فرهاد بمن پيشـنهاد زناشـويي كـرد              . نوشابه از عشق خودش بفرهاد برايم گفته بود       

و مـن و خـواهرم سـر نعـش او           . تا اينكه فرهاد ناخوش شد و بعد از دو ماه جلو ما جان كند و مرد                 . من رد كردم  



نوشـابه  . جامه كبود پوشيديم و همه فكر و ذكرمان فرهـاد بـود           . يمنكسوگند ياد كرديم كه تا زنده هستيم شوهر ن        

 .هم پارسال مرد و من تنها ماندم، از تنهائي رفتم يك دختر سر راهي برداشتم، همين ناهيد حاال سيزده سال دارد

 ! اينها كه كيف نبود:نازپري

دم و بـاقي زنـدگي مـن دور يـاد بـود              چرا ، يكشب ، فقط يكشب من كيف كردم و از زندگي خودم لذت بر               :زربانو  

. آن شبي بود كه من تنها در خانه بودم و فرهاد بيخبر وارد شد             . همان يك شب چرخ مي زد و باميد آن زنده بودم          

حياط ما بزرگ است بااليش سه اطاق دارد با يك ايـوان و             . هر چه خواست برگردد من نگذاشتم و او را نگهداشتم         

اتفاقاً در آن شب هوا بقدري ماليـم و خـوب بـود ،     . ار يك چفته مو درست كرده اند      جلوش باغ است كه ميان چمنز     

فرهـاد  . من و فرهاد رفتيم زير چفته مو روي كنده درخت نشستيم       . مهتاب هم درآمده بود و نسيم خوشي ميوزيد       

 !از عشق خودش برايم ميگفت و بازوهايم را فشار ميداد ، من هرگز اين شب را فراموش نميكنم

 . پس تو كسي را نداري تا برايت آفرينگان بگويد :نازپري 

اگـر بـداني چقـدر مـرا دوسـت          .  چرا مگر نگفتم كه ناهيد نادختريم هست، حتماً او برايم آفرينگان ميگويد            :زربانو    

 ! داشت 

  پس برويم روي بام خانه ات و تماشا بكنيم، حاال ما راهم با خودت ميبري؟:نازپري 

 . برويم:زربانو 

نـازپري دسـت زربـانو را گرفـت ، روي پاهايشـان             . همه همسايه ها دسته جمعي بلند شدند و دست هم را گرفتند           

تـا اينكـه زربـانو    . ميلغزيدند و كم كم از زمين بلند شدند و مثل باد و يا تيري كه از كمان بگذرد حركت مي كردنـد             

ند ، در ايوان خانه يك چراغ ميسـوخت ، يـك قاليچـه             خانه اش را نشان داد و همه آنها روي بام آن خانه فرود آمد             

باغچه جلو ايوان تميـز و آب پاشـي شـده           . افتاده بود و يك بغلي شراب و يك سبد گيالس و آلبالو گذاشته بودند               

چمن ها برنگ سبز سير جلو روشنائي مهتاب مثل مخمل موج ميزد، هواي نمناك كه در آن عطر گـل يـاس و                        . بود



رخ و زرد ميلرزيـد ، درختهـا روي چمـن سـايه انداختـه بودنـد و خاموشـي كامـل همـه جـا                          بو و گلهـاي سـ      شب

 .فرمانروائي داشت 

 ! انگار كسي خانه نيست:نازپري گفت 

 ! زنده ها بفكر مرده ها نيستند:هشديو 

 ! عوض آفرينگان شراب و سبد ميوه :شهرام 

 ! ترا دوست دارد شب سوم مرگت در خانه نيست  اين همان دختري است كه گمان مي كردي :نازپري به زربانو 

 ! چه راه دوري بود:آذين 

 ! دختر سر راهي بهتر ازين نميشود:نوشزاد 

  از كجا كه بهدين باشد؟:آذين 

  نامزد هم دارد؟:ميرانگل به زربانو 

 . هرگز ، ناهيد را ميگوئيد؟ بيخود گناهش را نشوييد دختر دست و دامان پاكي است :زربانو 

  پس كجا رفته؟:رانگل مي

 .يك دختر تنها ، شايد رفته چيزي بخرد و برگردد: زربانو 

 !فكر ماسته خوشا بحالشان كي ب!  زنده ها :ميرانگل 

آنجا چفتـه   . ببين آن شب مهتاب كه گفتم درست همينجور بود        :  زربانو با دستش به نازپري نشان ميداد و ميگفت          

چرا « :فرهاد دستهاي مرا در دستش گرفته بود و ميگفت          . ير همين چفته نشستيم   من و فرهاد رفتيم ز      مو را ببين ،   

آنقدر غمناكي ؟ چرا اينطور شدي ؟ تو پيشتر اينطوري نبودي ، هيچ ميـداني اگـر مـرا رد بكنـي چـه بمـن خواهـد                            

ترا ميخواهم  زري جان آيا كس ديگر را ميخواهي ؟ بمن بگو ، من خوشي              . نه ، نميتوانم طاقت بياورم    .. …گذشت ؟ 



من سرم پائين بود بحرفهاي او گوش ميـدادم ولـي   » .و بس ، اگر كس ديگر را ميخواهي با او زناشوئي بكني ، بگو          

 !نميداني چه حالي بودم 

 پس آفرينگان چطور شد؟.  ماهر كداممان هزار تا ازين حكايتها داريم، اينها كه چيزي نيست :نازپري 

 !كار شديم بيخود از كار خودمان بي:هشديو

 .تا ما باشيم كه باين آساني گول نخوريم  :شهرام 

 . از دست او پيش اورمزد شكايت ميكنيم:رشن 

  پيش كي شكايت ميكني؟:آذين 

از را   او بايد بداند كه ما احتياجي به آفرينگانش نداريم، ولي اگر او روان ما را يشته بود ما بالهـا و رنجهـا                         :رشن  

 .وانستيم دور بكنيمتن و روان او بهتر مي ت

 بچگي را كنار بگذار ، اگر احتياج نداشتيم چرا آمديم، و حاال چرا ميخواهيم شكايت بكنيم؟ و اگر بـال گـردان       :آذين  

 ! هستيم اول از جان خودمان بالها را دور بكنيم، اگر ميتوانستيم

 . بيخود معطل ميشويم، برگرديم :هشديو 

ده و سرافكنده با وجود آن شوقي كه آنهـا را آورده بـود ناچـار بلنـد شـد و                     همه آماده رفتن شدند، زربانو شرمن     

ناهيد بود با يك مـرد جـوان كـه او          . ناگاه در هميندم در خانه باز شد و دو هيكل سفيد پوش مثل سايه وارد شدند               

ن دسـتش را   ناهيد در را بست، بعـد آن جـوا        . با هم ميخنديدند و آهسته حرف ميزدند      . هم لباس سفيد پوشيده بود    

سـايه آنهـا روي چمـن كـش         . بكمر او انداخت ، روي چمن ها خيلي آهسته ميلغزيدند و بسوي چقتـه مـو ميرفتنـد                 

در صـورتيكه خودشـان   . ميآمد، بهم ماليده ميشد بعد توأم ميگشت و دوباره از هم جدا ميشد و باز يكي ميگرديـد              

بعد رفتند زير چقته مو روي      . ا با دقت مواظب بودند    متلفت نبودند ولي سايه هاي روي بام كوچكترين حركت آنهار         

فقـط گـل هـاي نسـترن و گلهـاي زرد بـزرگ         . كنده درخت نشستند و پشت سايه لرزان برگ درختان ناپديد شدند          



بقدري اين پيش آمد ناگهاني بـود  . آفتابگردان را نسيم آرامي تكان ميداد و در هواي ماليم نمناك پرتو ماه ميلرزيد      

 .ه هاي روي بام سرجايشان خشك شده بودندكه همه ساي

 ديدي آفرينگان نگفت؟:–آذين گفت 

 .برويم جلو به بينيم چه ميگويند:  نازپري پيشنهاد كرد

حاالديگر برگرديم، تا همينجا كافي است، يك تكه ، يـك لحظـه      . نه حيف است    : ولي زربانو جلو او را گرفت و گفت         

نزديك نبايد رفت ، چـون عشـق مثـل يـك آواز             . د، ميترسم از قدرش بكاهد      جلوم مجسم كر  . زندگي مرا بياد آورد   

نبايد دنبال او رفت و از جلو نگاه كـرد،  . دور ، يك نغمه دلگير و افسونگر است كه آدم زشت و بد منظري ميخواند    

تا همينجا بس   در آستانه عشق هم نبايد جلوتر رفت        . چون ياد بود و كيف آوازش را خراب مي كند و از بين ميبرد             

چون تمام آن يك لحظه خوشـي  . از هر درودي ، از هر آفرينگاني روان من بيشتر كيف برد        . همين خوب بود  . است

 .تا همينجا بس است. نه نبايد از آستانه آن گذر كرد. مرا ، سرتاسر جوانيم را دوباره جلو چشمم مجسم كرد

ر مرده خودش دست زير چانه اش زد و نشست و ديگر با      زربانو دوباره رفت باالي س    . بعد دسته جمعي برگشتند   

همه سايه ها بهـت زده دور هـم نشسـته بودنـد ، فقـط از دور                  . خاموشي كامل دوباره برقرار شد    .كسي حرف نزد  

 .صداي خنده كفتار و زوزه شغال ميآمد
 



 ورامينشبهاي 

 صادق هدايت

 com.Sokhan  سايت سخن: انتشارنسخه الكترونيك

 

حـوض تكـان     آب. از الي برگهاي پاپيتال، فانوسي خيابان سـنگفرش را كـه تـا دم در ميرفـت روشـن كـرده بـود                      

يـم و نمنـاك بهـار بهـم پيچيـده ، خـاموش و            نميخورد، درختهاي تيره فام كهنسـال در تـاريكي ايـن اول شـب مال              

يك مرد جوان ، يك زن جوان و يـك    : كمي دورتر در ايوان سه نفر دور ميز نشسته بوند         . فرمانبردار بنظر ميآمدند  

فرنگيس تار ظريفي كه دسته صدفي آن جلـو چـراغ           . دختر هيجده ساله ، سگشان مشكي هم زير ميز خوابيده بود          

تـار  . رش را پائين گرفته بزمين خيره نگاه ميكرد و مثل ايـن بـود كـه لبخنـد ميـزد                    ميدرخشيد در دست داشت، س    

صـداي بريـده بريـده آن در        . بطور عاريه در دستش بود و از روي سيمهاي نازك آن آهنگ سوزناكي در ميآورد              

 چـرا هميشـه   ولي معلوم نبـود . هوا موج ميزد، ميلرزيد و هنوز خفه نشده بود كه زخمه ديگري بسيم تار ميخورد            

 .همايون را ميزد ، يا آنرا بهتر بلد بود و يا اينكه از آهنگ آن بيشتر خوشش ميآمد

فريدون دست در جيب نيم تنـه زمخـت خـود           . گاهگاهي مانند انعكاس ساز، جغدي روي شاخه درخت ناله ميكشيد         

او از سازهاي معمولي بزودي     اگر چه   . كرده به پيچ و خم لغزنده دود آبي رنگ سيگار نيم سوخته اش نگاه ميكرد              

بخصوص . خسته و كسل ميشد، ولي اين آهنگ را با وجود اينكه صدها مرتبه شنيده بود از روي ميل گوش ميكرد

كه نوازنده آن فرنگيس بود و بدون اراده در مغز او يادگارهاي دور دست و محو شده از سر نو جان گرفتـه بـود    

 .و مانند پرده سينما ميگذشت

 چشمهاي خمار و خواب آلود نگاه حسرت آميز بدست و پنجه استاد خـود ميكـرد، چـون فريـدون عقيـده                       گلناز با 

 .نداشت كه او ساز بزند ولي روزها كه پي كار ميرفت فرنگيس پنهاني او به گلناز تار مشق ميداد



ي را پيشـه  دو سال ميگذشت كه فريدون از سويس برگشـته و در امـالك مـوروثي ، زنـدگاني روسـتائي و دهقـان         

خودش كرده بود اين زندگاني موافق ذوق و سليقه او بود، چـه تحصـيل او در فرنـگ نيـز در قسـمت كشـاورزي                          

 . تازه نفس و پشت كاردار باندازه اي جديت بخرج ميداد كه در اين دو سال حاصل ده او پنج برابر شده بود-.بود

تمـام روز  . ردش در سال سه مرتبه هم بشهر نميرفـت  اگر چه ملك او در ورامين و نزديك تهران بود ولي براي گ            

را با پيراهن يخه باز ، نيم تنه كلفت قهوه اي و كفشهاي نخاله با رعيت هايش سرو كلـه ميـزد ، آنهـا را راهنمـائي                            

 تنها مايه دلخوشي او زنش فرنگيس بود كه كمـك او شـده و بهمـه                 -آبادي و پاكيزگي آنجا ميكوشيد    ه  مينمود و ب  

شايد كمتر اتفاق ميافتد كـه      . دقيقه اي از كار آرام نميگرفت      از صبح زود كه بيدار ميشد     . رسيدگي ميكرد كارهايش  

 يكبار نشد كه ميان آنها بهم بخورد و يا دلخوري و رنجـش              -زن و شوهر تا اين اندازه بهم دلبستگي داشته باشند         

ريدون بجـز فـرنگيس و نـاخواهريش گلنـاز هـيچ            چون ف . آنهم با زندگي محدودي كه آنها داشتند      . از هم پيدا يكنند   

 .خويش و آشنائي نداشت و هر سه آنها در اين ملك زندگي ساده و آرام مينمودند

خانه آنها عبارت بود از دو دست ساختمان كه يكي از آنها قديمي و ديگري كوشك دو مرتبه زيبائي بود كـه خـود     

وارد بـاغ كـه     .  سـرو صـورت پـاكيزه و آبرومنـد داده بـود            فريدون ساخته بود و فرنگيس هر دو اين خانه هـا را           

ميشدند بوي گل در هوا پيجيده بود، سبزه ها تر و تازه ، همه جا شسته و روفته و پاپيتال روي ديوار هـا خزيـده                        

 .بود

فريدون بسـاعت مچـي خـودش نگـاه        . همينطور كه هر سه آنها متوجه ساز بودند ناگاه ساعت ديواري نه زنگ زد             

فرنگيس تار را كنـار گذاشـت بعـد مثـل اينكـه از درد فـوق العـاده اي                    . در همينوقت صداي تار هم خفه شد      كرد و   

. دندانهايش را بهم فشرد و دانه هاي عرق روي پيشـاني او پديـدار شـد                 . خودداري بكند دست روي قلبش گذاشت     

گلنـاز كـه    . بخنـد زوركـي زد      فريدون كه ملتفت بود رنگش پريد، ولي فرنگيس قيافه خونسرد بخـودش گرفـت و ل               



از دور صداي نسترن باجي دايه گلناز ميآمـد كـه بـا             . خوابش ميآمد بلند شد و آهسته از پله هاي ايوان پائين رفت           

 .باغبان گفتگو ميكرد

 : فريدون خاموشي را شكست و گفت 

تـو بايدمـدتي   . فرنگيس هيچ ميداني از بسكه بخودت زحمت دادي قلبت را خراب كردي؟ منكـه راضـي نيسـتم         -

 راحت بكني ، راستي دوايت را مرتب ميخوري؟است

 : فرنگيس كمي تأمل كرد بعد با بي اعتنائي گفت 

 .چه فايده دارد؟ شش ماه است كه دواهاي جوربجور ميخورم ، اينها بدتر آدم را ناخوش ميكند -

 !د آنهم با اين مزاج عليل گفتم كه فكر خودت هم باشي توي اين خانه هيچكس باندازه تو كار نميكن مقصود ، -

 .  حاال كه حالم بهتر است ، چيزي نيست درست ميشود–فرنگيس جواب داد 

ميخواهي فردا برويم پيش حكيم؟ اگر چه اين دكترها هم چيزي بارشان نيست ، همه اش اسـتخوان الي زخـم                      -

 !ميگذارند و مقصودشان پول درآري است

 !هر چه قسمت باشد همان ميشود -

  از بسكه قسمت قسمت گفتي خفه شدم، چرا آنقدر حرفهاي املي ميزني ؟-: بي حوصله گي گفت فريدون با  -

 !ي انقل پريشب است كه منكر آن دنيا شده بودي؟ توهم كه پاك فرنگي شدي و زير همه چيز زده :  فرنگيس گفت 

 ميشويم ، همه خرابـي مـا بگـردن    فرنگيها ندارد، اما ميخواهم بگويم كه ما بد تربيت  ه   اينكه ديگر دخلي ب    –فريدون  

ايـن دنيـا را مـا ول        . همين خرافات است كه از بچگي توي كله مان چپانده اند و همه مردم را آن دنيائي كـرده انـد                    

از توي خشـت    ! كرده ايم و فكر موهوم را چسبيده ايم، نميدانم كي از آن دنيا برگشته كه خبرش را براي ما آورده                   

 !ن گريه ميكنيم تا بميريم، اينهم زندگي شد كه مي افتيم براي آخرتما



با وجود اينكه تو آنقدر مهربان و خوش اخالقي چطور بهيچ چيـز             ميكنم   من فكر  -: حال انديشناك گفت    ا  فرنگيس ب 

 اعتقاد نداري؟

در ميان زندگي آرام و خوشبخت آنها تنها اختالفي كه وجود داشت همين مسئله بود كه فريدون از بيخ عرب شده                     

بـرعكس فـرنگيس كـه مـادر بـزرگ املـش فكـر او را كهنـه و قـديمي بـار آورده بـود و                           . هيچ چيز اعتقاد نداشت   ب

 .بخصوص پاپي شوهرش ميشد و ميخواست او را مجاب بكند ولي فريدون شانه خالي ميكرد

ي آدم دخلـي     ببين بازاولش شد ، من نميخواهم داخل اين حرفها بشوم، امـا خـوبي و بـد                 -: فريدون با لبخند گفت     

همه فتنه ها زير سر آدمهاي مذهبي بوده ، همه جنگهاي مذهبي ، جنگهاي صليبي زيـر سـر                   . بمذهب و عقيده ندارد   

 .كشيشها بوده

 منكه مثل تو حاضر جواب نيستم ، ولي قلبم بمن گواهي ميدهد كه بجـز ايـن                  -: فرنگيس از ميدان در نرفت و گفت        

دنيا نبود پس چرا آدم خواب ميديد؟ تو خودت ميگفتي كه با ما نيتيسـم آدم            اگر آن   . دنيا يك چيز ديگري هم هست     

 !مگر توي آن كتاب فرانسه ات عكس روح را بمن نشان ندادي ؟ به فرنگيها كه اعتقاد داري . را خواب ميكنند

 فرنـگ   اينها عقيـده پيـر زنهـاي      !  كي گفت ؟ مگر هر مزخرفي كه اروپائي نوشت راست است             -: فريدون جواب داد  

 :دوباره بساعت مچي خودش نگاه كرد خميازه كشيد و گفت . است

 .ساعت نه و نيم است -

نـيم سـاعت بعـد    . هر دو از جا برخاستند، فرنگيس بعد از جمع آوري  روي ميز دنبال شوهرش از پله ها باال رفت            

 .يدچراغها خاموش بود، همه بخواب رفته بودند مگر جغدي كه فاصله به فاصله ناله مي كش

، تن الغر ، چهره پژمرده ، پاي چشم گود رفتـه كبـود رنـگ در تخـت خـواب                     هدوماه بعد فرنگيس با موهاي ژوليد     

 رنگ لبش ميپريـد، نفسـش بنـد     تك سرفه ميكرد، . نه خواب داشت و نه خوراك ، گاهي قلبش ول ميشد               افتاده بود، 



باندازه اي در زحمـت بـود كـه    . و فرياد ميزد نصف شب از خوابهاي ترسناك ميپريد     . ميآمد و بخودش مي پيچيد    

 .را سر بكشد و اگر در همينوقت فريدون نميرسيد خودش را آسوده كرده بود» ديژيتال«يكبار خواست شيشه 

فريدون شب و روز با رنگ پريده ، سيماي پريشان و چشم هاي بي خوابي كشـيده روي صـندلي راحتـي پهلـوي                        

ي آرام نداشت، يا نـبض فـرنگيس راميشـمرد، يـا گرمـاي تـن او را روي كاغـذ                     دقيقه ا . تخت خواب او نشسته بود    

يادداشت ميكرد، يا دنبال حكيم ميدويد، يا قاشق قاشق شربت باو ميخوراند و هر دفعه كـه قلـب او ميگرفـت دنيـا                        

ر يكروز طرف غروب كه فريدون باالي تخت فرنگيس نشسته بود و چشمش بچهره الغـ              . بنظرش تيره و تار ميشد    

فرنگيس دوخته شده بود، جلو روشنائي چراغ مژه هاي بلند او را ميديد كه نيمه باز مانده بود ، مثل ايـن بـود كـه                          

ناگاه چشـمهاي فـرنگيس بـاز       . نيم ساعت ميگذشت كه بحالت اغما افتاده بود       . لبخند ميزد و آهسته نفس مي كشيد      

هميشـه شـب ، شـب هـاي ترسـناك       …د كـو؟  پس خورشـي  …خورشيد«: شد و ديوانه وار زير لب با خودش گفت          

 .…بشكنيد…درها را بازكنيد…جغد ناله ميكشد…ماه باال آمده .…سايه درختها را بديوار نگاه كن.…

نـه مـن كسـي را       .…خفه شدم بس است   .…توي چهار ديوار  …زندان… اينجا زندان است   …ديوارهارا خراب كنيد  

 » ..تف باين زندگي …تف  …تار را بياور اينجا توي ايوان …تار بزنيم .…ندارم

خنده بلند كرد، خنده ديوانه وار، چشمش را برگردانيد بصورت فريدون خيره شد، كـه سـرش را نزديـك او بـرده                       

 :بود و شانه هاي الغر فرنگيس را مالش ميداد و ميگفت 

 »…آرام شو…آرام شو« 

 :با صداي خراشيده و خفه گفت اشك در چشمهاي فرنگيس پر شد و مثل چيزيكه كوشش فوق العاده كرده باشد 

 »…!بتو ثابت ميكنم…من ميميرم اما آن دنيا هست « 

ولي همينكه برگشت بـاو     . بعد قلبش ول شد، بسختي لرزيد، فريدون دويد در فنجان با قطره چكان دوا درست كرد               

 .بخوراند ديد كار از كار گذشته ، دندانهاي او كليد شده و تنش كم كم سرد مي شد



نسترن باجي هراسان وارد اطاق شد، بسرو سـينه اش          . و را در آغوش كشيد ، ميبوسيد و اشك ميريخت         فريدون ا 

ولي كسيكه در اين ميان بحالش فرقي نكرد گلناز بـود كـه بـا         . همه اهل ده ماتم زده شدند     . ميزد و زبان گرفته بود    

ر ميكرد دستمال كوچـك ابريشـمي در   چشمهاي خمار و گيرنده اش همه را ميپائيد و خيلي كه تورو در بايستي گي     

 .مي آورد و جلو چشمش ميگرفت

از كار خودش كناره گرفت، تمـام       . با طبيعت حساس و مهرباني كه فريدون داشت اين پيش آمد او را از پا درآورد               

دو هفتـه بهمـين ترتيـب       . روز را روي صندلي افتاده با حال پريشان يادگارهاي گذشته جلو چشمش مجسم ميشد             

.  كه چيزي را حس نميكند و نميبيند       با چشمهاي رك زده اش چنان مينمود      . زده در غم و سوگواري مانده بود      بهت  

گلنـاز نـاخواهريش و     . در صورتيكه هر چه در اطراف او ميگذشت بخوبي ميديد و پيوسته در شكنجه رواني بـود                

 در اطاق تنها با خودش حـرف ميـزد و           .كم كم حالت ماليخوليائي باو دست داد      . نسترن باجي باو چيز ميخوراندند    

 .پرت ميگفت تا اينكه يكي از خويشان زنش آمد و او را براي معالجه به تهران برد

كه فريدون در حال خودش بهبودي حس كرد، بقصد ورامـين اتومبيـل گرفـت و هنگاميكـه جلـو                     عصر همانروزي 

چند دقيقه در زد ، بعد از دور صداي . شانيده بودخانه اش پياده شد ، هوا تاريك و تكه هاي ابر روي آسمان را پو      

پا شنيده شد، كلون در صدا كرد ، در باز شد و نسترن باجي با قد خميـده كـه فانوسـي در دسـت داشـت پديـدار                             

 : گرديد همينكه فريدون را ديد هراسان بعقب رفت و گفت 

 شما هستيد؟…آقا …آقا « 

  پس حسن كجاست ؟-: فريدون پرسيد 

 »!فته ، همه رفته اند آقا ر-«

سرش را پائين انداخت ، وارد باغ شد و جلـو خيابـاني كـه بـه عمـارت سـر در ميـآورد                        . فريدون گيج و منگ بود      

بعد از كمي ترديد بسوي كوشك مسكوني خود رهسپار گرديد و بسايه . از ديدن خانه اش داغ او تازه شد     . ايستاد



همه . برگ خشك درختها را لگد ميكرد     . ي زمين بلند و كوتاه ميشد     خودش نگاه ميكرد كه جلو روشنائي فانوس رو       

دم ايوان كه رسـيد فـانوس را از   . آب حوض پائين رفته بود  . جا بي ترتيب ، جاروب نكرده ، شلوغ و ترسناك بود            

 دست نسترن باجي گرفت و به تعجيل از پله ها باال رفـت ، مثـل اينكـه كسـي او را دنبـال كـرده باشـد وارد اطـاق                 

اول . گرد و غبار روي ميز نشسته بود، همـه چيزهـا ريختـه و پاشـيده بـود             . نشيمن خودش شد و در را كيپ كرد       

. حتي افتـاد  بعد چراغ روي ميز را روشن كرد و رفت روي صندلي را           . پنجره را باز كرد هواي تازه داخل اطاق شد        

نگاهي بدور اطاق انداخت ، مانند اين بود كه از خواب درازي بيدار شده ، چيزهاي آنجا را از روي كنجكاوي نگـاه                       

ناگهان آهسته در باز شد و نسترن باجي با پشت خميده و . ميكرد، مثل اين بود كه براي اولين بار آنها را مي بيند           

 :چهره چين خورده وارد شد و گفت 

 .ءاهللا كه تنتان سالمت استان شا -

 .فريدون سرش را تكان داد 

 آقا چرا سرزده آمديد؟ شام چه ميخوريد؟ -

 .نميخواهم ، خورده ام  -

خداوند عالم هيچ خانه اي را بـي صـاحب نكنـد ، آقـا نميدانيـد مـا چـه                     :  نسترن قيافه مكار بخودش گرفت و گفت        

 .از همه بدتر ، نه خدايا! كشيديم 

 مگر چه شده ؟:  رسيد فريدون هراسان پ

 .آقا هيچ چيز آخر براي حالت شما خوب نيست

  بگوچه شده ؟-: فريدون تشر زد

شما كه نبوديد ، وقتيكه همـه       . ـ آقا تا حاال نزديك يك ماه است         : نسترن باجي با حالت وحشت زده گفت        

 ! خانم تار ميزند آقا انگاري كه فرنگيس . خوابيده اند صداي ساز ميآيد بلكه هم كه همزاد اوست 



 .فريدون گفت ـ چه ميگوئي حواست پرت است 

 . اين جمله را با صداي لرزان گفت بطوريكه هول وهراس او آشكار بود 

از خودم كه در نياوردم ، عـالم و         . ـ بال نسبت شما منكه با اين گيس سفيدم دروغ نميگويم            : نسترن گفت   

من رفتم دعاي بيوقتي براي     . نميشود ، باغبان با حسن هر دو گريختند         آدم ميدانند ، ديگر كسي توي اين خانه بند          

آقا اول سگمان مشكي مرد ، مـن گفـتم قضـا    . خودم و گلي خانم گرفتم ، ترسيدم از ما بهتران بما صدمه برسانند     

 !بعد همان ساز ، همانجور كه خانم ميزد ، همه ميگويند اين خانه جني شده . بال بوده 

 ـ كي در آن عمارت است ؟ شبها كسي آنجا ميخوابد ؟  : فريدون پرسيد

 . ـ مثل پيشتر من و گلي خانم آنجا هستيم 

 ـ كليد در تاالر كه به باغ باز ميشود پيش كي است؟

آقا ما همه مان عزا داريم بال نسبت كسي اينجا ساز نميزند ، . ـ پيش گلي خانم ، روي سر بخاري گذاشته 

 .توي تاالر كسي جرئت نميكند برود 

 ـ گلناز چه ميگويد؟: فريدون با بي صبري پرسيد 

امشب . ـ آقا دخيلتانم ، من ترسيدم گلي خانم هول بكند ، خوب دختر است ، جوان است ، باو بروز ندادم                      

اگـر  . ماشااهللا خوابش هم سنگين است ، اگر دنيا را آب ببرد او را خـواب ميبـرد                  . سرش درد ميكرد رفته خوابيده      

 .حاال هم ميترسم تنهايش بگذارم ! دانست كه شما ميآئيد هرگز نميخوابيد ، طفلكي مي

 :بعد دال دال رفت فانوس را برداشت ، دم در رويش را برگردانيد وگفت 

 ـ آقا شام خورده ايد ؟ رختخوابتان را درست بكنم ؟

 . ـ الزم نيست ، تو برو پي كارت ، مرا تنها بگذار 



شـبها تـار    : ((بـا خـودش ميگفـت       . ي موهوم و بي سر و پا جلو فريدون نقش بست            هزار جور انديشه ها   

 دشواري نفس ميكشـيد ، سـايه      ه  ب! )) نوكر و باغبان رفته اند ، سگ مرده         .  همان آهنگي كه فرنگيس ميزد        ميزنند

ن بـود ، سـه      قاليچه بدنة ديوار كه عكس حضرت سليمان روي آ        ه  هاي خيالي جلو او ميرقصيدند ، چشمش افتاد ب        

نفر عمامه بسر دست بسينه كنار تخت او ايستاده بودند ، زمينة قاليچه پر شده بود از اژدهـا ، جـانوران خيـالي و                         

ديوهاي خنده آوري كه روي تنشان خال سياه داشت وشليتة قرمز به كمرشان بـود ، ايـن نقـش كـه پيشـتر او را                        

د و او را ميترسانيد ، بدون اراده بلند شد ، چند گامي بـدرازي               بخنده ميانداخت حاال مثل اين بود كه جان گرفته بو         

اطاق راه رفت جلو در اطاق مجاور ايستاد دسته آنرا پيچاند ، در باز شد ، در تاريكي ديد دو تا چشم درخشان باو 

سـته  دوخته شده ، قلبش تند شد ، پس پسكي رفت ، چراغ را برداشت نزديك آورد ديد ، گربة الغري از شيشه شك                      

يز گلـدان را بـا گلهـاي خشـكيده          نفس راحت كشيد ، اينجا اطاق شخصي فرنگيس بود روي م          .پنجره بيرون جست    

نزديك رفت آنها را مابين انگشتانش فشار داد ، خورد شد روي ميز ريخت ، اشك در چشمش حلقه زد ، بوي                      . ديد

پا پوشهاي او را زير نيمكت ديد ، پيچه او          .بنفشه در هوا پراكنده بود ، همان عطري بود كه فرنگيس دوست داشت              

همه اين چيزها خودماني ودست نخورده سرجاي خودشان بودنـد ولـي            . با نوار آبي به گل ميخ پرده آويزان بود          

نه ، او نميتوانست باور بكند كه فرنگيس مرده ، هر دقيقه او مـي توانسـت در را بـاز بكنـد و                        . صاحبش آنجا نبود    

ناگاه   چشمش به ساعت روي بخاري افتاد ، از زور ترس خواست فريـاد بكشـد ، ديـد                 . شود  وارد اطاق خودش ب   

عـرق سـرد از     . عقربك آن سر ساعت هفت و ده دقيقه ايستاده همان ساعتي كه فـرنگيس روي دسـتش جـان داد                     

سيگاري  . تنش سرازير شد ، چراغ را برداشت و به اطاق خودش برگشت ، ولي ميترسيد پشت سرش را نگاه بكند     

 .آتش زد و روي صندلي افتاد 

. و اراده اش را بي حس كـرده بـود           . اين افكار تلخ سر او را تهي كرده بود ، تن او را از كار انداخته بود                  

وضـعيت مـرگ زنـش را بيـاد آورد كـه        . )) همزاد فرنگيس شبها تار ميزنـد       : (( باز ياد حرف نسترن افتاد كه گفت      



آيـا روح هسـت ؟       ! )) من ميميرم اما آن دنيا هست ، بتو ثابت ميكـنم            : ((  آميز باو گفت     بجاي وصيت با لحن تهديد    

اما روحـي كـه سـاز       . بلكه روح اوست كه براي اثبات آن دنيا ميآيد و ميخواهد بمن بگويد كه آن دنيا راست است                   

آنـرا فـوت كـرد ، نشسـت و     بلند شد از قفسه ديـوار كتـاب احضـار ارواح فرانسـه را بيـرون آورد ، گـرد                   ! ميزند  

اگر در مجالس احضار ارواح ساز ماليمـي بنـوازد بـه تجلـي     : (( سرسركي ورق ميزد   چشمش افتاد به اين جمله        

او زاپياپاالدينو  ميانجي سرشـناس ايتاليـائي        : (( دوباره ورق زد جاي ديگر نوشته بود        . )) روح كمك خواهد كرد     

صداي تلنگر از در و ديوار ميباريـد ، ميـز           .  پشت سر او باد ميكرد جلو ميآمد         هنگاميكه بحالت اغما ميافتاد ، پردة     

كتـاب از دسـتش     . )) تكان ميخورد ، صندلي ميرقصيد ، ماندلين در هوا معلق ميماند و ارواح با آن سـاز ميزدنـد                      

 . افتاد ، وهم  و هراس مرموزي باو دست داد 

آيد تار بزنـد ، البـد آن دنيـا          ند ؟ آيا راست است ؟ شبها مي       آيا روح ساز ميز   : (( زير لب با خودش ميگفت      

كـرد كـه تنهـا      حـس   و در همـان حـال       . )) همايون ، آري همان همايون را ميزند ، نه به اين سادگي نيست               . هست

 .نيست ، بلكه روح فرنگيس در نزديكي اوست و با لبخند پيروزمندانه باو نگاه ميكند 

مـرا  : (( ولي دوباره با خـودش گفـت   . و انداخت همانجا كه شبها تار ميزند       از پنجره نگاهي بعمارت روبر    

شايد هم نسـترن از خـودش       . هنوز كه صدائي نشنيده ام ، خبري نشده         ! بگو كه بحرف خاله زنيكه ها باور ميكنم         

هـا ، همـان   اگر بنا بود مرده هـا هـم همـان سسـتيها ، همـان سـرگرمي       . از آن دنيا هم دلم بهم خورد     . در آورده   

شهوت و فكر زنده ها را داشته باشند ، اگر آنها هم باز دلنگ دلنگ تار بزنند ، همان كثافتكاري هاي روي زمين كه                

اصـال ناخوشـي مـرا      . نه پيداست كه ايـن دلخوشـكنكها را مـردم از خودشـان در آورده انـد                  . خيلي بچگانه است    

تار را ميآورم توي همين اطاق تا بـه بيـنم زننـدة آن              . بردارم  ضعيف كرده ، فردا صبح بايد پرده از روي اين كار            

 . ))كيست 



ديد مگس درشتي  ديوانه وار خودش را به چـراغ           . در اينوقت صداي وز وز طويلي چرت او را پاره كرد            

د ،  بلند شد سيگار ديگري آتش زد ديد نفت ته كشيده ، چـراغ را فـوت كـر                 . ميزد ، فتيله پائين ميكشيد و دود ميزد         

 .در خودش احساس آرامش كرد . اطاق تاريك شد 

عمـارت  . صندلي راحتي را جلو پنجره كشيد ، دستش را روي در گـاه تكيـه داد بـه بيـرون نگـاه ميكـرد                         

سـاية  . تاريك و مرموز جلو او بود ، صداي وزش باد ميآمد كه برگهـاي خشـك را از اينسـو بـه آنسـو ميكشـيد                           

 بود و شاخه هاي لخت آنها مانند دستهاي نااميدي بسوي آسمان تهـي دراز شـده                 درختها مانند دود غليظ و سياه     

ناگهان هيكل خاكسـتري رنگـي بنظـرش آمـد كـه از الي درختهـا       . افكار پريشان و ترسناك باو هجوم آورد  . بود  

فريـدون بـا   . د  آهسته ميلغزيد ، گاهي مي ايستاد و دوباره براه ميافتاد ، تا اينكه پشت عمـارت كهنـه ناپديـد گرديـ                     

چشمهاي از حدقه بيرون آمده نگاه مي كرد و  بجاي خودش خشـك شـده بـود ، ولـي سـر او درد ميكـرد ، تـنش         

 .خسته و خرد شده بود افكارش كم كم تاريك شد ، چشمهايش بهم رفت 

و گروهي از كشتيبانان ، گردنه گيرها       . بنظرش آمد كه در بندر مارسي در رقاصخانه كثيف و پستي بود             

دو نفـر بـا شـال       . عربهاي بد دك و پوز الجزاير كنار ميزها نشسته بودند ، شراب مينوشيدند و صحبت ميكردنـد                  

زنهاي چرك بـا لبهـاي سـرخ        . گردن سرخ و پيراهن پشمي چرك ، يكي از آنها بان ژو ميزد و ديگري ساز دستي                  

گيس با يكنفر عرب پا برهنه كه ريخت راهزنـان  يكمرتبه در باز شد فرن. غرق بزك در آن ميان با التها ميرقصيدند    

فريدون از جايش بلند شد ولـي ديـد         . را داشت دست بگردن وارد شدند ، با هم ميخنديدند و به او اشاره ميكردند                

عربـي  . همة مردم بلند شدند و صندلي ها را بهم پرتاب ميكردند ، گيالسهاي شراب بزمين ميخورد و مي شكست                     

ولـي آن سـر     .  يخه يكنفر را گرفت جلو كشـيد سـر او را بريـد                كاردي از زير عبايش در آورد ،      كه وارد شده بود     

همينطور كه در دستش بود و از آن خون ميريخت با صداي ترسناكي مـي خنديـد ، در ايـن بـين سـه نفـر پلـيس                             

نگاه كـرد ديـد     . بود  اومات سر جايش ايستاده     .  كردند و بيرون بردند      داششلول بدست وارد شدند همه آنها را ج       



فرنگيس هم آنجاست ، موهاي مشكي تاب دار خودش را پريشان كرده بـود ، الغرتـر از هميشـه رفـت سـاز را از                    

روي ميز برداشت و به همان حالت خسته و همانطوري كه همايون را ميزد ، سيمهاي ساز را مي كشيد و اشك از              

 .چشمهايش سرازير شده بود 

 پريد ، عرق سرد از تنش مي ريخت ، اول بخيالش كـابوس اسـت ، چشـمش را                    فريدون هراسان از خواب   

هـر زيـر و بمـي كـه         . صدار تار مانند گريه بريده بريده در هـوا مـوج ميـزد              . ماالند ولي صداي ساز را مي شنيد        

همـان  ايـن  . صداي خفه و نامساعدي مانند ناله بگـوش او ميرسـيد          . ميشنيد تار و پود وجودش از هم پاره ميشد          

 !همايون بود كه فرنگيس دوست داشت 

نسيم خنكي ميوزيد ، سايه كـوه هـاي         . توده ابرهاي سياه مايل به خاكستري طلوع صبح را اعالم ميكرد            

كبود تيره در كرانه آسمان مشخص شده بود و صداي پاي اسبي كه با سـم خـودش زمـين طويلـه را ميخراشـيد                 

 . شنيده ميشد 

 پاورچين پاورچين از پله داالن پائين رفت ، چون چشـمش بـه تـاريكي آمختـه                  فريدون از جا بر خاست ،     

صـداي سـاز را خـوب       . شده بود از پله ايوان هم پائين رفت و با احتياط هر چه تمـامتر بـه عمـارت كهنـه رسـيد                        

 .ميشنيد ، قلبش تند ميزد بطوري كه تپش آنرا حس ميكرد 

دقت كرد ، صداي ساز     . ري كه بداالن باز ميشد بيرون رفت        در اطاق نسترن باجي را باز كرد ، از در ديگ          

. خاموش شده بود ؟ در ده قدمي او در تاالر بود ، همانجا كه ساز ميزدند ، نزديك رفت و از جاي كليد نگـاه كـرد                            

در ضمن صـداي  . تعجب او بيشتر شد ، چه ديد كه يك شمعدان  روي ميز ميسوخت و چفت در از بيرون باز بود                

بي اختيار تنه اش را بدر زد ، صداي شكستن چوب و چيـزي كـه بـزمين                  . ر كه با هم صحبت ميكردند شنيد        دو نف 

فريدون با مشتهاي گـره كـرده بميـان اطـاق جسـت ، ولـي از                 . خورد و فرياد ترسناكي از درون اطاق شنيده شد          

 : منظره اي كه ديد سر جاي خودش ماند 



گلنـاز  . گردن كلفت و اندام نتراشيده روي نيمكت والميده بـود  مردي با لباس خاكستري ، صورت سرخ ،        

خوشگل تر  و فربه تر از پيشتر با پيراهن خواب و موهاي ژوليده بحالت بهتزده ايستاده بـود و تـار فـرنگيس بـا                          

آن مرد با چشمهاي ريزه براقش نگاهي بسر تا پـاي فريـدون كـرد ،     . دسته صدفي جلو پاي او شكسته افتاده بود         

پس بدون اينكه چيزي بگويد بلند شد ، سرش را پائين انداخت با پشت خميده و گامهاي سنگين از در ديگر كه به س

 .باغ راه داشت بيرون رفت 

همـة اهـل    . فريدون دستهايش را بكمرش زده بود ، قهقهه ميخنديد و بخودش مي پيچيد با خندة ترسناك                 

بقدري خنديد كه دهنش كف كرد و با صـداي        . پيش امدن نداشت    خانه جلو در اطاق جمع شدند ، ولي كسي جرئت           

 . سنگيني  بزمين خورد ، بطوريكه تا چند دقيقه بعد چلچراغ ميلرزيد 

 1.اما او ديوانه شده بود . همه گمان ميكردند كه فريدون جني شده 
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 تاريكخانه

 صادق هدايت

 com.Sokhan  سايت سخن: انتشارنسخه الكترونيك

 
 

مردي كه شبانه سر راه خونسار سوار اتومبيل ما شد خودش را با دقت در پالتو باراني سورمه اي پيچيده و كاله 
ل اينكه مي خواسـت از جريـان دنيـاي خـارجي و تمـاس بـا                 مث. لبه بلند خود را تا روي  پيشاني پائين كشيده بود          

نيمسـاعتي  . ومبيل دستش را حايل آن گرفته بـود       تبسته اي زير بغل داشت كه در ا       . اشخاص محفوظ و جدا بماند      
ازين رو تاثير سخت و     . او بهيچوجه در صحبت شوفر و ساير مسافرين شركت نكرد           . كه در اتومبيل با هم بوديم     

 داخـل اتومبيـل مـا را روشـن مـي            ه كه چراغ اتومبيل و يا روشنائي خارج و        عهردف.  گذاشته بود    دشواري از خود  
صورت سفيد رنگ پريده ، بيني كوچـك قلمـي داشـت و پلكهـاي               : صورتش مي انداختم    ه  ، من دزدكي نگاهي ب    كرد

ه و تصـميم او را      شيار گودي دو طرف لب او ديده مي شد كـه قـوت اراد             . حالت خسته پائين آمده بود    ه  چشمش ب 
ر فرو كفقط گاهي تك زبان را روي لبهايش ميماليد و در ف. يرسانيد ، مثل اينكه سر او از سنگ تراشيده شده بود م

 .مي رفت 
اگر چه قرار بود كه تمام شب را حركت بكنيم ، ولي شـوفر و                .نگهداشت» مدني«اتومبيل ما در خونسار جلو گاراژ       

در و ديوار گاراژ و قهوه خانه انداختم كه چندان مهمان نواز بنظرم نيامد،              ه   نگاهي ب  من. همه مسافرين پياده شدند   
 »از قرار معلوم بايد امشب را اينجا اطراق بكنيم؟«: شوفر گفتمه بعد نزديك اتومبيل رفتم و براي اتمام حجت ب

 ».فردا كله سحر حريكت ميكنيم امشبو ميمونيم،. بله ، راه بده  «
اينجـا   «:طرفم آمد و با صـداي آرام و خفـه اي گفـت            ه  خود پيچيده بود ب   ه  شخصي كه پالتو باراني ب    يكمرتبه ديدم   

 ».جاي مناسب نداره ، اگه آشنا يا محلي براي خودتون در نطر نگرفتين، ممكنه بيايين منزل من
 ».اما نميخوام اسباب زحمت بشم! خيلي متشكرم «
چـون  . ناسم و نه ميخوام بشناسم و نه ميخوام منتي سرتون بگـذارم       من نه شمارو ميش   . من از تعارف بدم مياد     «

فقط گمون ميكنم از قهوه خونه راحـت        . سليقه خودم ساخته ام ، اطاق سابقم بيمصرف افتاده        ه  از وقتي كه اطاقي ب    
 ».تر باشه

عمـولي سـرو كـار    لحن ساده بي رو در بايستي و تعارف و تكاليف او در من اثر كرد و فهميدم كه با يكنفـر آدم م                 
و بدون ترديد دنبالش افتادم، او يك چـراغ بـرق دسـتي از جيـبش در آورد و              ».خيلي خوب، حاضرم   «:گفتم. ندارم

روشن كرد يك ستون روشنائي تند زننده جلوي پاي ما افتاد، از چند كوچه پست و بلند ، از ميان ديوارهـاي گلـي                        
صـداي آب ميامـد و نسـيم         …ش و كرختي در آدم نفوذ ميكرد      يكجور آرام . جا ساكت و آرام بود     همه. رد شديم   

مـدتي  . چـراغ دو سـه تـا خانـه از دور سوسـو ميـزد         . صورت ما ميخـورد   ه  خنكي كه از روي درختان ميگذشت ب      
اينجـا بايـد شـهر       «:صحبت بيـاورم گفـتم    ه  من براي اينكه رفيق ناشناسم را ب      . گذشت در سكوت حركت ميكرديم      

 »!قشنگي باشه



ييـون شـهرائي كـه مـن تـو ايـرون            م «:بعد از كمي تامل خيلي آهسته گفت      . ينكه از صداي من وحشت كرد     او مثل ا  
نه از اينجهت كه كشتزار ، درخت هاي ميوه و آب زياد داره ، اما بيشتر براي اينكه هنوز . ، خونسارو پسنديدمديدم
-ه پس كوچه ها، ميون جرز اين خونـه     براي اينكه هنوز حالت اين كوچ     . ت و آتمسفر قديمي خودشو نگهداشته     حال

هاي گلي و درخت هاي بلند ساكتش هواي سابق مونده و ميشه اونـو بـو كـرد و حالـت مهمـون نـواز خودمـوني                           
اينجا بيشتر دور افتاده و پرته، همين وضعيتو بيشتر شاعرونه ميكنه، روزنومه، اتومبيـل،              . خودشو از دست نداده   

مخصوصا اتومبيل كه با بوق و گرت و خا ك، روحيه شاگرد شوفر رو تـا                 .ن قرنه هواپيما و راه آهن از بالهاي اي      
رون رسـيده، سـليقه هـاي كـج و لـوچ و تقليـد احمقونـه رو تـو هـر                      وده  افكار تازه ب   .دورترين ده كوره ها ميبره    

پنجـره هـاي     ببينـين،    !به: روشنايي چراغ برق دستي رو به پنجره خانه ها مي انداخت و ميگفت             !سوالخي ميچپونه 
آدم بوي زمينو حس ميكنه، بوي يونجيه درو شده، بوي كثافت زندگي رو حس              . منبت كاري، خونه هاي مجزا داره     

نجره و پرنده هاي كوچيك ، مردم قديمي ساده و موذي هميه اينا يه دنياي گمشديه قديم رو بياد                   زمي كنه، صداي    
بعد مثل اينكه يكمرتبـه ملتفـت شـد مـرا            !سيده ها دور مي كنه    دورون ر ه  ميياره و آدمو از قال و قيل دنياي تازه ب         

 شام خوردين؟ :  دعوت كرده پرسيد 
 . بله تو گلپايگون شام خورديم -

جلـو عمـارت  تـازه      . از كنار چند نهر آب گذشتيم و باالخره نزديك كوه در باغي را باز كرد و هر دو داخل شـديم                    
 چـراغ   .يك تختخواب سفري ، يك ميـز و دو صـندلي راحتـي داشـت               كه   ،وارد اطاق كوچكي شديم   . سازي رسيديم 

نفتي را روشن كرد و به اطاق ديگر رفت بعد از چند دقيقه با پيژاماي پشت گلي، رنگ گوشت تن وارد شد و چـراغ             
وطي در آورد و روي     رو يك آباژور سرخ مخ    . بعد بسته اي را كه همراه داشت باز كرد        . ديگري آورد روشن كرد     

ميفرمـايين بـريم اطـاق شخصـي خـودم؟          : امل ، مثل اينكه در كاري دو دل بود گفـت          تپس از اندكي    . ذاشتچراغ گ 
  و  شكل استوانه درست شده بود    ه  چراغ آباژور دار را برداشت، از داالن تنگ  و تاريكي كه طاق ضربي داشت و ب                

م در ديگـري را بـاز كـرد، وارد          رنگ اخرا و كف آن از گليم سرخ پوشيده شـده بـود، رد شـدي               ه  طاق و ديوارش ب   
ه خارج هيچگونه منفذ نداشت مگر بوسيله دري كه بـ     ه  محوطه اي شديم كه مانند اطاق بيضي شكلي بود و ظاهرا ب           

بدون زاويه و بدون خطوطي هندسي ساخته شده و تمام بدنه و سقف و كف  آن از مخمل عنـابي     . داالن باز ميشد  
راغ سرخ را روي ميـز گذاشـت و خـودش روي            چاو  . فسم پس رفت    ننده بود   از عطر سنگيني كه در هوا پراك      . بود
روي ميز يك گـيالس  . كنار ميز روي صندلي نشستم   من اشاره كرد،    ه  ختخوابي كه در ميان اطاق بود نشست و ب        ت

دام ه  من با تعجب به در و ديوار نگاه ميكردم و پيش خودم تصور كردم بي شك بـ                 . دوغ گذاشته بودند  و يك تنگ    
 براي اينكه جنايات ، كردهت يكي از اين ناخوش هاي ديوانه افتاده ام كه اين اطاق شكنجه اوست و رنگ خون درس      

سرم بخورد ه منتظر بودم ناگهان چماقي ب ! انسان برسنددداه خارج نداشت كه به او كشف نشود و هيچ منفذ هم ب 
 اطاق من بنظر :ولي او با همان آهنگ ماليم پرسيد. د من حمله بكنبه يا در بسته بشود و اين شخص با كارد يا تير 

 شما چطور ميياد؟ 
 .اطاق ؟ ببخشيد ، من حس مي كنم كه توي يك كيسه الستيكي نشسته ايم -

 غذاي من شيره ، شمام ميخورين؟ : حرف من اعتنايي بكند دوباره گفته  او بي آنكه ب
 .متشكرم من شام خوردم -
گر چه ميل نداشتم ولي خواهي نخواهي يـك گـيالس           . گ و كيالس را جلو من گذاشت        تن. يك گيالس شير بدنيس    -

بعد خودش باقي شير را در گيالس ميريخت ، خيلي آهسته ميمكيد و زبان را روي لبهـايش           . شير ريختم و خوردم   
اي گوشتالود  صورت رنگ پريده جوان ، بيني كوتاه صاف ، لبه         .  مثل اينكه خاطراتي را جستجو مي كرد       .ميگردانيد



پيشاني بلنـدي داشـت كـه يـك رگ كبـود برجسـته          . خود گرفته بود  ه  او جلو روشنايي سرخ، حالت شهوت انگيز ب       
 مـن   «: موهاي خرمايي او روي دوشش ريخته بـود مثـل اينكـه بـا خـودش حـرف بزنـد گفـت                     . رويش ديده ميشد  

درد .  احساس بدبختي جلو منو گرفتههيچوقت در كيفهاي ديگرون شريك نبوده ام، هميشه يه احساس سخت يا يه           
اما از هميه اين اشكاالت مهمتر جوال رفتن با آدمهاست ، شر جامعيه گنديده ، شر خـوراك                  . زندگي، اشكال زندگي  

يه وقت بود داخل اونا شـدم، خواسـتم         . ود حقيقي ما جلوگيري مي كنه     ج از بيدار شدن و    ا هميه اينا دائم   ،و پوشاك 
صور ميكنن همه رو امتحان كردم،      ت هر چي رو كه لذت       ،ارم، ديدم خودمو مسخره كرده ام     تقليد سايرين رو در بي    

حس ميكردم كه هميشه و در هرجا خـارجي هسـتم هـيچ رابطـه يـي بـا       . ديدم كيفهاي ديگرون بدرد من نميخوره       
روزي از  : گفـتم هميشه با خودم مي    .فراخور زندگي سايرين در بيارم    ه  من نميتونسم خودمو ب   . ساير مردم نداشتم  

اما نميخواسم انزوارو وسيليه شهرت و يا       . جامعه فرار خواهم كرد و در يه دهكده يا جاي دور منزوي خواهم شد             
رفتم كه  گباالخره تصميم   . من نميخواستم خودمو محكوم افكار كسي بكنم يا مقلد كسي بشم          . نوندوني خودم بكنم  

. من اصال تنبل آفريده شدم    . شم، يه جائي كه افكارم پراكنده نشه      اطاقي مطابق ميلم بسازم، محلي كه توي خودم با        
 مـال اشـخاص گـدا       ،كارو كوشش مال مردم تو خاليس ، باين وسيله ميخوان چاله يي كه تو خـود شـونه پـربكنن                   

 كار كردنو و زياد زحمت كشـيدنو ، فكـر           د زيا ،اما پدران من كه تو خالي بودن      . گشنس كه از زير بته بيرون آمدن      
من افتخاري به   .  اونا پر شده بود و هميه ارث تنبليشونو بمن دادن          واين چاله ت  . دنو ديدنو دقايق تنبلي گذروندن    كر

 از دولـه هـا  و   ماجدادم نميكنم ، عالوه بر اينكه توي اين مملكت طبقات مثه جاهاي ديگه وجـود نـداره و هـر كـدو              
صراف بوده، وانگهي    رست بشكافي دو سه پشت پيش اونا دزد، يا گردنه گير يا دلقك درباري و يا               سلطنه ها رو د   

اما چيزي كه هس ، من براي كـار         . ريل و شمپانزه ميرسه     و باالخره جد هر كسي به گ      ،اگه زياد پاپي اجدادم بشيم    
ودشون توي ايـن محـيط عـرض    قول خه دورون رسيده متجدد فقط ميتونن به اشخاص تازه ب. آفريده نشده بودم 

اندام بكنن، جامعه يي كه مطابق سليقه و حرص و شهوت خودشون درس كردن و در كوچكترين وظـايف زنـدگي               
اين اسارتي كه اسمشـو كـار گذاشـتن و هـر كسـي حـق                ! بايد قوانين جبري و تعبد اونا رو مثه كپسول قورت داد          

يط فقط يه دسته دزد، احمق بي شـرم ونـاخوش حـق زنـدگي               توي اين مح  ! زندگي خودشو بايد از اونا گدائي بكنه      
دردهايي كه مـن داشـتم ، بـار مـوروثي كـه             ! قابل زندگي نيس  : دارند واگه كسي دزد و پست و متملق نباشه ميگن         

خستگي پدرانم درمن باقي مونـده بـود و نسـتالژي ايـن گذشـته رو      !  اونا نميتونن بفهمن،زيرش خميده شده بودم 
ميخواستم مثه جونوراي زمستوني تو سوالخي فرو برم ، تو تاريكي خودم غوطه ور بشم               . دمدرخود حس مي كر   

چون همون طوريكه تو تاريكخونه عكـس روي شيشـه ظـاهر ميشـه، اون چيـز هائيكـه در                    . و در خودم قوام بيام    
قـط تـوي    انسون لطيف و مخفيس در اثر دوندگي زندگي و جـار و جنجـال و روشـنائي خفـه ميشـه و ميميـره ، ف                         

اين تاريكي توي خودم بود بي جهت سعي داشتم كه اونو مرتفع بكـنم،         . انسون جلوه ميكنه  ه  تاريكي و سكوته كه ب    
حاال پي بردم كه پر ارزش تـرين قسـمت مـن            . افسوسي كه دارم اينه كه چرا مدتي بيخود از ديگرون پيروي كردم           

طـرف  ه  نبنـده اي هسـت، فقـط در انـزوا و برگشـت بـ               هر ج  داين تاريكي در نها   . همين تاريكي، همين سكوت بوده    
امـا هميشـه مـردم سـعي دارن از ايـن            . ما ظاهر ميشـه   ه  خودمون، وختيكه از دنياي ظاهري كناره گيري ميكنيم ب        

تاريكي و انزوا فرار بكنن، گوش خودشونو در مقابـل صـداي مـرگ بگيـرن، شخصـيت خودشـونو مييـون داد و                        
 بـر عكـس     ،نور حقيقت در من تجلي بكنه     : قول صوفيها ه  نميخوام كه ب  ! ود بكنن جنجال وهياهوي زندگي محو و ناب     

من از جمالت براق و تو خاليه منور  . ميخوام همونطوريكه هسم در خودم بيدار بشم      . انتظار فرود اهريمن رو دارم    
جـودات  وها و م  الفكرها چندشم ميشه و نميخوام براي احتياجات كثيف اين زندگي كه مطابق آرزوي دزدها وقاچاق              

فقط تو اين اطاقـه كـه ميتـونم درخـودم           . زرپرست احمق درست شده و اداره شده شخصيت خودمو از دست بدم           



زندگي بكنم و قوايم به هدر نره، اين تاريكي و روشنائي سرخ برام الزمه، نميتونم تو اطاقي بنشينم كه پشت سـرم   
جلو آفتاب همـه چيـز لـوس و         .  از روشنائي هم خوشم نميياد     پنجره داشته باشه، مثه اينه كه افكارم پراكنده ميشه        

يه گربه روز جلو نور معمـوليس، امـا شـب تـو تـاريكي چشـماش                : ترس و تاريكي منشاء زيبائيس    . معمولي ميشه 
عنكبوت گرفتس ، شـب      را يه بته گل كه روز رنجور و ت        ،خشه و موهاش برق ميزنه و حركاتش مرموز ميشه        رميد

روشنائي هميه جنبنده ها رو  .خودش مي گيرهه خصوص به ي در اطرافش موج ميزنه و معني ب        اسرار همثل اينه ك  
خودش ميگيـره، تمـام     ه   در تاريكي و شبه كه هر زندگي، هر چيز معمولي يه حالت مرموز ب              ،بيدار و مواظب ميكنه   

نـدگي حقيقـي آنوقـت       در تاريكي آدم ميخوابه اما ميشنوه، خود شـخص بيـداره و ز             ،ترسهاي گمشده بيدار ميشن   
اجات پست زندگي بي نيازه و عوالم معنوي رو طي ميكنه، چيزائي رو كه هرگـز بـه اونـا                    يآدم از احت  . شروع ميشه 

  .»پي نبرده بياد ميياره
آيـا ايـن    . مثل اينكه مقصود از همه اين حرف ها تبرئه خودش بود          . عد ازين خطابه سرشار، يكمرتبه خاموش شد      ب

ن خسته و زده شده از زندگي بود يا ناخوشي غريبي داشـت؟ در هـر صـورت مثـل مـردم                    شخص يكنفر بچه اعيا   
خطـي كـه از     : خود گرفته بـود   ه   حالت مخصوصي ب     صورتش ممن نميدانستم چه جواب بده    . معمولي فكر نميكرد  

د وقتيكه حـر ف ميـز     . كنا ر لبش ميگذشت گودتر و سخت تر شده بود، يك رگ كبود روي پيشاني ورم كرده بود                 
پركهاي بينيش ميلرزيد پريدگي رنگ او جلو نور سرخ حالت خسته و غمناكي بصورتش ميداد، شبيه سري بود كه                   

سـر خـود را كـه        .نظر مـي آمـد    ه  با موم درست كرده باشند و با حالتي كه در اتومبيل از او ديده بودم متناقص ب                
 اينكه ناگهان ملتفت شـد بـا نگـاهي سـخت و              بعد مثل  ،ند گذرنده اي روي لبهايش نقش مي بست       خپائين ميگرفت لب  

 »! شما مسافر و خسته هسين ، من همش از خودم صحبت كردم«: تمسخر آميز كه در او سراغ نداشتم گفت
تنها حقيقتي كه براي هركسي وجود داره خود همون شخصه، همـه مـون بـي                . هر كي هر چه ميگه از خودشه       -« 

زبـون كسـون   ه موضوعهاي خارجي احساسات و مشاهدات خودمونو بـ     اراده از خودمون صحبت ميكنيم حتا در        
 » . همونطوريكه هس بگهامشكلترين كارها اينه كه كسي بتونه حقيقت. ديگه ميگيم

معلوم نبود چه چيز را ميخواستم ثابـت        . لي بيمعني ، بيجا و بي تناسب بود       يچون خ  .از جواب خودم پشيمان شدم    
حـرف مـن بكنـد ، نگـاه     ه امـا او بـي آنكـه اعتنـائي بـ     .  مستقيم از ميزبـانم بـود     گويا مقصودم فقط تملق غير     .بكنم

زبان را روي لبهايش مي ماليد مثل اينكـه         . من انداخت، دوباره پلكهاي چشمش پائين آمد      ه  دردناكش را چند ثانيه ب    
تـي، مطـابق    و ميكـردم كـه جـاي راح       زمن هميشه آر  « : گفت. اصال ملتفت من نيست و دردنياي ديگري سير ميكند        

مـن  . درد مـن نميخـورد    ه  باالخره اطاق و جائيكه ديگرون درسـت كـرده بـودن بـ            . سليقه و تمايل خودم تهيه بكنم     
آمدم درين محل و اين اطاقو      . ميخواستم توي خودم و در خودم باشم، براي اينكا ر دارائي خودمو پول نقد كردم                

. تمام جزئيات اين اطاق خودم رسيدگي كـردم       ه  ب. م آوردم اي مخملو با خود   هتمام اين پرده    . ميل خودم ساختم  به  
 اونو دستور دادم در تهرون درست بكـنن،         ه ي باالخره بعد از اونكه نقشه و انداز      . فقط آباژور سرخ يادم رفته بود     

حتـا خـوراك   . و گرنه هيچ ميل ندارم كه از اطاق خودم خارج بشم و يا با كسي معاشرت بكنم   . من رسيد ه  امروز ب 
شير كردم براي اينكه در هر حالت، خوابيده يا نشسته بتونم اونو بخورم و محتاج به تهيه غـذا                   ه  مو منحصر ب  خود

زندگي خودم خاتمـه  ه كس ديگه بشم، به ولي با خودم عهد كردم روزي كه كيسه ام به ته كشيد يا محتاج ب . نباشم
فر آدم خوشبخت هسـم كـه بـه آرزوي خـودم            من يه ن  . تو اطاق خودم خواهم خوابيد    كه  امشب اولين شبيس    . بدم

 تصـورش مشـكله، مـن هيچوقـت نميتونسـم تصورشـو بكـنم، امـا اآلن مـن يـه                      ريه نفر خوشبخت، چقـد    . رسيدم
 حـالتي كـه شـما جسـتجو        «: دوباره سكوت شد، من براي اينكه سكوت مـزاحم را رفـع بكـنم گفـتم                !نفرخوشبختم

ي ، كشمكش و تملق در مييـون جـدار سـرخ گـرم و نـرم رويهـم                   ميكنين، حالت جنين در رحم مادره كه بي دوندگ        



ايـن همـون   . خود بر آورده ميشه ه  خميده، آهسته خون مادرش رو ميمكه و هميه خواهش ها و احتياجاتش خود ب             
ي بهشت گمشده ايس كه در ته وجود هر بشري وجود داره، آدم درخـودش و تـو خـودش زنـدگي ميكنـه                        ژنستال

او مثل اينكه انتظار نداشت كسي در حرفهائيكه با خودش ميزد مداخله بكند، نگـاه                اريس؟شايد يه جور مرگي اختي    
چراغ را برداشت مرا تـا دم       » ! شما مسافر و خسته هسين، بفرمائين بخوابين       «:من انداخت و گفت   ه  تمسخرآميزي ب 

شب گذشـته بـود، مـن نفـس         از نصف   . داالن راهنمائي كرد و اطاقي را كه اول در آنجا وارد شده بوديم نشان داد              
ردابه ناخوشي بيـرون آمـده باشـم، سـتاره هـا بـاالي آسـمان مـي                  س مثل اينكه از     ،تازهاي در هواي آزاد كشيدم    

 » آيا با يكنفر مجنون وسواسي يا با يكنفر آدم فوق العاده سروكار پيدا كرده ام؟«:  با خودم گفتم.درخشيدند
آسـتانه معبـد    ه  احافظي از ميزبانم مثل اينكه آدم نامحرمي هستم و بـ          براي خد . ظهر بيدار شدم  ه   فردا دو ساعت ب   

داالن تاريك و بي صدا بود، پـاورچين پـاورچين          . مقدسي پا گذاشته ام آهسته دم داالن رفتم و باا حتياط در زدم              
 چراغ روي ميز ميسوخت، ديدم ميزبانم با همان پيژاماي پشـت گلـي، دسـتها را جلـو                  وارد اطاق مخصوص شدم،   

. مده و روي تخت افتاده استآشكل بچه در زهدان مادرش دره ب. صورتش گرفته پاهايش را توي دلش جمع كرده  
هراسان از اطاق بيرون آمـدم و       . همان حالت خشك شده بود    ه  رفتم نزديك شانه او را گرفتم تكانش دادم، اما او ب          

قول خودش كيسه او به ته كشيده بـود؟ يـا   ه  بآيا. چون نمي خواستم اتومبيل را از دست بدهم . بطرف گاراژ رفتم  
اين تنهائي را كه مدح مي كرد از آن ترسيده بود و ميخواست شب آخر اقال يكنفر در نزديكي او باشد؟ بعد از همه                        
مطالب، شايد هم اين شخص يكنفر خوشبخت حقيقي بود و خواسته بود اين خوشبختي را هميشـه بـراي خـودش                     

 ! اطاق ايده آل او بوده استنگاهدارد و اين اطاق هم
 

 پايان



 سگ ولگرد

 صادق هدايت

 com.Sokhan  سايت سخن: انتشارنسخه الكترونيك

 
 

چند دكان نانوائي ، قصابي ، عطاري، دو قهوه خانه و يك سلماني كه همه آنها بـراي سـد جـوع و رفـع احتياجـات                         
ميدان و آدمهايش زير خورشيد قهار ، نيم سوخته ، نيم           . ي داد   مخيلي ابتدائي زندگي بود تشكيل ميدان ورامين را         

ار و  كـ بريان شده ، آرزوي اولين نسيم غروب و سايه شب را ميكردند، آدمهـا ، دكانهـا، درختهـا و جـانوران ، از                         
هواي گرمي روي سر آنها سنگيني ميكرد و گرد و غبار نرمـي جلـو آسـمان الجـوردي مـوج                     . جنبش افتاده بودند  

 .سطه آمد و شد اتومبيل ها پيوسته به غلظت آن ميافزودميزد، كه بوا
يكطرف ميدان درخت چنار كهني  بود كه ميان تنه اش پوك و ريخته بود ، ولي با سماجت هر چـه تمـامتر شـاخه                          
هاي كج و كوله نقرسي خود را گسترده بود و زير سايه برگهاي خاك آلودش يك سكوي پهن بزرگ زده بودنـد ،                  

آب  گل آلود غليظي از ميان جوي جلـو          . واز رسا ، شير برنج و تخمه كدو ميفروختند        آدر آنجا به    كه دو پسر بچه     
 .قهوه خانه، بزحمت خودش را ميكشاند و رد ميشد

تنها بنائي كه جلب نظر ميكرد برج معروف ورامين بود كه نصف تنه استوانه اي ترك تـرك آن بـا سـر مخروطـي               
 .پيدا بود 

. ز آجرهاي ريخته آن النه كرده بودند، نيز از شدت گرما خـاموش بودنـد و چـرت ميزدنـد                   گنجشكهائي كه الي در   
 .فقط صداي ناله سگي فاصله بفاصله سكوت را ميشكست

پاهايش خال سياه داشت، مثل اينكه در لجنزار دويـده و بـاو             ه  اين يك سگ اسكاتلندي بود كه پوزه كاه دودي و ب          
راغ، موهاي تابدار چرك داشت و دو چشم با هوش آدمي در پوزهء پشم آلود               گوشهاي بلبله ، دم ب    . شتك زده بود  
در ته چشمهاي او يك روح انساني ديده ميشد، در نيم شبي كه زندگي او را فرا گرفته بود يك چيز            . او ميدرخشيد   

شـم او گيـر   بي پايان در چشم هايش موج ميزد و پيامي با خود داشت كه نميشد آنرا دريافت ، ولي پشت ني ني چ       
آن نه روشنائي و نه رنگ بود، يك چيز ديگر باور نكردني مثل همان چيزيكه در چشمان آهـوي زخمـي        . كرده بود 

دو _ .ديده ميشود بود، نه تنها يك تشابه بين چشمهاي او و انسان وجود داشت بلكه يكنـوع تسـاوي ديـده ميشـد                      
ولـي بنظـر    . سگ سرگردان ممكـن اسـت ديـده شـود         چشم ميشي پر از درد و زجر و انتظار كه فقط در پوزه يك               

جلو دكان نانوائي پادو او را كتك ميزد، جلـو  ! ميآمد نگاههاي دردناك پر از التماس او را كسي نميديد و نمي فهميد      
قصابي شاگردش باو سنگ ميپراند ، اگر زير سايه اتومبيل پناه ميبـرد ، لگـد سـنگين كفـش مـيخ دار شـوفر از او                           

و زمانيكه همه از آزار باو خسته ميشدند ، بچه شير برنج فروش لـذت مخصوصـي از شـكنجه او                     . پذيرائي ميكرد 
در مقابل هر ناله اي كه ميكشيد يك پاره سنگ به كمرش ميخورد و صداي قهقهه بچه پشت ناله سگ بلنـد                      . ميبرد  

ند و بطور مـوذي و آب زيـر         مثل اينكه همه آنهاي ديگر هم با او همدست بود         !) بد مسب صاحاب  :( ميشد و ميگفت    
همه محض رضاي  خدا او را ميزدند و بنظرشان خيلـي طبيعـي بـود                . كاه از او تشويق ميكردند، ميزدند زير خنده       

 .ن دارد براي ثواب بچزاننداسگ نجسي را كه مذهب نفرين كرده و هفتا ج



 اي كه طـرف بـرج ميرفـت فـرار           كوچهه  باالخره پسر بچه شير برنج فروش بقدري پاپي او شد كه حيوان ناچار ب             
سر را روي دو دست خـود گذاشـت،         . زحمت كشيد و در راه آبي پناه برد       ه  كرد، يعني خودش را با شكم گرسنه، ب       

.  ميكـرد  نگـاه كشتزار سبزي كه جلـوش مـوج ميـزد          ه  زبانش را بيرون آورد، در حالت نيم خواب و نيم بيداري ، ب            
. واي نمناك راه آب آسايش مخصوصي سر تـا پـايش را فـرا گرفـت               تنش خسته بود و اعصابش درد ميكرد، در ه        

 مـرده و جانـدار در بينـي او    ءبوهاي مختلف سبزه هاي نيمه جان ، يك لنگـه كفـش كهنـه نـم كشـيده، بـوي اشـيا                  
سـبزه زار دقـت ميكـرد، ميـل غريـزي او بيـدار ميشـد و                 ه  هر دفعه كـه بـ     . يادگارهاي درهم و دوري را زنده كرد      

قدري اين احسـاس قـوي بـود، مثـل اينكـه            ه  دفعه ب  ته را در مغزش از سر نو جان ميداد، ولي اين          يادبودهاي گذش 
ميل مفرطي حس كرد كه در اين سبزه ها بدود و . صدائي بيخ گوشش او را وادار به جنبش و جست و خيز ميكرد 

 .جست  بزند
امـا تـنش بقـدري    . انه پرورش ديده بودنـد اين حس موروثي او بود، چه همه اجداد او در اسكاتلند ميان سبزه آزاد      

يـك  . احساس دردناكي آميخته با ضعف و ناتواني باو دست داد         . كوفته بود كه اجازه كمترين حركت را باو نميداد        
خودش . پيشتر او قيود و احتياجات گوناگون داشت      . هيجان آمدند ه  مشت احساسات فراموش شده، گم شده همه ب       

ي صاحبش حاضر شود، كه شخص بيگانه و يا سگ خارجي را از خانـه صـاحبش                 صداه  را موظف ميدانست كه ب    
بتاراند، كه با بچه صاحبش بازي بكند ، با اشخاص ديده شناخته چه جور تا بكند ، با غريبه چه جور رفتار بكنـد ،                         

برداشته شـده   ولي حاال تمام اين قيدها از گردنش        . موقع معين توقع نوازش داشته باشد     ه  سر موقع غذا بخورد ، ب     
 .بود

همه توجه او منحصر باين شده بود كه با ترس و لرز از روي زبيل ، تكه خوراكي بدسـت بيـاورد و تمـام روز را                           
سابق او با جرأت ، بي بـاك ، تميـز و سـر زنـده                _ اين يگانه وسيله دفاع او شده بود        _ كتك بخورد و زوزه بكشد    

هر صدائي كه ميشنيد، و يا هر چيزي نزديـك او تكـان ميخـورد،               بود، ولي حاال ترسو و تو سري خور شده بود ،            
تنش ميخاريـد ،    _ .اصال او بكثافت و زبيل خو گرفته بود       _ بخودش ميلرزيد، حتي از صداي خودش وحشت ميكرد       

او حـس ميكـرد جـزو خاكروبـه شـده و يـك              . ك هايش را شكار بكند و يا خودش را بليسد           يحوصله نداشت كه ك   
 . بود، خاموش شده بودچيزي در او مرده

از وقتي كه در اين جهنم دره افتاده بود ، دو زمستان مي گذشت كه يك شكم سير غذا نخـورده بـود، يـك خـواب                           
راحت نكرده بود، شهوتش و احساساتش خفه شده بود، يكنفر پيـدا نشـده بـود كـه دسـت نوازشـي روي سـر او                          

 بنظـر ميآمـد     يمهاي اينجا ظاهرا شبيه صاحبش بودند، ول      بكشد، يكنفر توي چشمهاي او نگاه نكرده بود، گرچه آد         
كه احساسات و اخالق و رفتار صاحبش با اينها زمين تا آسمان فرق داشت ، مثل اين بود كه آدمهائي كه سابق با                       

دنياي او نزديكتر بودنـد، دردهـا و احساسـات او را بهتـر ميفهميدنـد و از او بيشـتر حمايـت        ه  نها محشور بود، ب   آ
 .ندميكرد

_ مشامش ميرسيد، بوئي كه بيش از همه او را گيج ميكرد، بوي شير برنج جلو پسر بچه بـود              ه  در ميان بوهائيكه ب   
ناگهـان يـك حالـت    _ اين مايع سفيد كه آنقدر شبيه شير مادرش بود و يادهاي بچگي را در خاطرش مجسم ميكرد   

درش آن مايع گرم مغذي را ميمكيد و زبـان نـرم           ش آمد وقتيكه بچه بود از پستان ما       راو دست داد، بنظ   ه  كرختي ب 
بوي تندي كـه در آغـوش مـادرش و در  مجـاورت بـرادرش استشـمام                  . محكم او تنش را مي ليسيد و پاك ميكرد        

 .بوي تند و سنگين مادرش و شير او در بينيش جان گرفت_ ميكرد
 و پي او ميدويد ، سر سـنگين از          همينكه شير مست ميشد، بدنش گرم و راحت ميشد و گرماي سيالي در تمام رگ              

چه _ .طول بدنش حس ميكرد، دنبال آن ميآمد ه پستان مادرش جدا ميشد و يك خواب عميق كه لرزه هاي مكيفي ب  



لذتي بيش از اين ممكن بود كه دستهايش را بي اختيار به پستانهاي مادرش فشار ميداد، بدون زحمـت و دونـدگي                      
ه النه چوبي سابقش را ب    . ، صداي مادرش همه اينها پر از كيف و نوازش بود          تن كركي برادرش   .شير بيرون ميآمد  

 .خاطر آورد ،بازيهائي كه در آن باغچه سبز با برادرش ميكرد
گوشهاي بلبله او را گاز مي گرفت، زمين ميخوردند، بلند ميشدند ، ميدويدند و بعد يك همبازي ديگر پيدا كـرد كـه                       

مخصوصا نوازش هائي كه . ل او ميدويد، پارس ميكرد، لباسش را دندان ميگرفت   در ته باغ دنبا   . پسر صاحبش بود  
صاحبش از او ميكرد، قندهائي كه از دست او خورده بود هيچوقت فراموش نميكرد، ولي پسر صاحبش را بيشـتر                    

بعـدها يكمرتبـه مـادر و بـرادرش را گـم كـرد، فقـط                . دوست داشت، چون همبازيش بود و هيچوقـت او را نميـزد           
وقـت شـام و ناهـار       . بوي هر كدام را از دور ميشـناخت         . صاحبش و پسر او وزنش با يك  نوكر پير مانده بودند           

دور ميز ميگشت و خوراكها را بو ميكشيد ، و گاهي زن صاحبش با وجود مخالفت شوهر خـود يـك لقمـه مهـر و                          
و خوراكش را در ظرف مخصوصـي       ...) ات  پ... پات  ( :بعد نوكر پير ميآمد ، او را صدا ميزد        . محبت برايش ميگرفت  

 .كه كنار النه چوبي او بود ميريخت
دنبال سـگهاي  ه مست شدن پات باعث بدبختي او شد، چون صاحبش نمي گذاشت كه پات از خانه بيرون برود و ب              

 آمـده   خانـه شـان   ه  از قضا يكروز پائيز صاحبش با دو نفر ديگر كه پات آنها را ميشناخت و اغلـب بـ                  . ماده بيفتد     
پـات چنـدين بـار بـا        . بودند، در اتومبيل نشستند و پات را صـدا زدنـد و در اتومبيـل پهلـوي خودشـان نشـاندند                      

. صاحبش بوسيله اتومبيل مسافرت كرده بود ، ولي درين روز او مست بود و شور و اضطراب مخصوصي داشت 
ر ديگر از همين كوچه كنـار بـرج گذشـتند           صاحبش با آن دونف   . بعد از چند ساعت راه در همين ميدان پياده شدند           

فاصله هاي  ه  ولي اتفاقا بوي سگ ماده اي ، آثار بوي همجنسي كه پات جستجو ميكرد او را يكمرتبه ديوانه كرد، ب                   
 .مختلف بو كشيد و باالخره از راه آب باغي وارد باغي شد

آيا حقيقتا صداي او بـود و يـا         . رسيدبگوشش  !...) پات  ...پات  :( نزديك غروب دو مرتبه صداي صاحبش كه ميگفت       
 انعكاس صداي او در گوشش پيچيده بود؟

آنهـا مـديون    ه  گرچه صداي صاحبش تأثير غريبي در او ميكرد، زيرا همه تعهدات و وظايفي كه خودش را نسبت ب                 
. ميدانست يادآوري مينمود، ولي قوه اي مافوق قواي دنياي خارجي او را وادار كرده بود كه بـا سـگ مـاده باشـد                       

احساسات شديدي در او بيـدار  . صداهاي دنياي خارجي سنگين و كند شدهه بطوري كه حس كرد گوشش نسبت ب  
 .دوار انداخته بوده را بقدري تند و قوي بود كه سر او ه شده بود ، و بوي سگ ماده ب

_ .طوري كه اختيار از دسـتش در رفتـه بـود          ه  تمام عضالتش ، تمام تن و حواسش از اطاعت او خارج شده بود، ب             
 .هوار او آمدند و از راه آب بيرونش كردنده ولي ديري نكشيد كه با چوب و دسته بيل ب

در چندين پـس    . د، به جستجوي صاحبش رفت    خودش آم ه  پات گيج و منگ و خسته ، اما سبك و راحت ، همينكه ب             
فاصله هاي معينـي از خـودش نشـانه گذاشـت ، تـا              ه  همه را سر كشي كرد، و ب      . كوچه بوي رقيقي از او مانده بود      

ميـدان برگشـته ولـي از آنجـا بـوي      ه خرابه بيرون آبادي رفت، دوباره برگشت ، چون پات پي برد كه صاحبش بـ        
شد، آيا صـاحبش رفتـه بـود و او را جـا گذاشـته بـود؟ احسـاس اضـطراب و                      ضعيف او داخل بوهاي ديگر گم مي      

بي خدايش زندگي بكند، چون صاحبش براي او حكم يك          ! چطور پات ميتوانست بي صاحب      . وحشت گوارائي كرد  
هراسـناك در چنـدين جـاده       . جستجوي او خواهـد آمـد     ه  خدا را داشت، اما در عين حال مطمئن بود كه صاحبش ب           

 . زحمت او بيهوده بود،ن كردشروع بدويد
ميدان برگشت، هيچ اثري از صاحبش نبـود، چنـد دور ديگـر در آبـادي زد، عاقبـت      ه باالخره شب، خسته ومانده ب    

پـات بـا حـرارت مخصوصـي        . رفت دم راه آبي كه آنجا سگ ماده بود، ولي جلو راه آب را سنگ چين كرده بودند                 



بعـد از آنكـه مـأيوس شـد، در همانجـا      . كن بـود م باغ بشود، اما غير مزمين را با دستش كند كه شايد بتواند داخل     
 .مشغول چرت زدن شد

باالخره گرسـنگي   . هراسان بلند شد، در چندين كوچه گشت      . نصف شب پات از صداي ناله خودش از خواب پريد           
ب مانده  بوي گوشت ش  : ميدان كه برگشت بوي خوراكيهاي جور بجور به مشامش رسيد         ه  ب. شديدي احساس كرد  

بوي نان تازه و ماست، همه آنها بهم مخلوط شده بود ، ولي او در عين حال حس ميكرد كـه مقصـر اسـت و وارد                        
ملك ديگران شده ، بايد از اين آدمهايي كه شبيه صاحبش بودند گدائي بكند و اگر رقيب ديگري پيدا نشود كه او را            

 و شايد يكي ازين موجوداتي كه خوراكيها در دست آنها بـود،             دست بياورد ه  بتاراند ، كم كم حق مالكيت اينجا را ب        
 .از او نگهداري بكند

و دكان نانوائي رفت كه تازه باز شده بود بوي تند خمير پخته در هوا پراكنده شده بود، لبا احتياط و ترس و لرز ج
و يك تكه نـان گـرم جلـو او    ! صداي او چقدر بگوشش غريب آمد!) بياه..بياه:(يكنفر كه نان زير بغلش بود باو گفت  

آن شخص ، نـان را روي سـكوي         . پات هم پس از اندكي ترديد ، نان را خورد و دمش را براي او جنبانيد               . انداخت  
چه احساس  . بعد با هر دو دستش قالده او را باز كرد         . دكان گذاشت، با ترس و احتياط دستي روي سر پات كشيد          

ولي همينكـه دوبـاره دمـش را    . ا ، قيدها و وظيفه ها را از گردن پات برداشتند    مثل اينكه همه مسئوليته   ! راحتي كرد 
ه صاحب دكـان رفـت بـ      . تكان داد و نزديك صاحب دكان رفت، لگد محكمي به پهلويش خورد و ناله كنان دور شد                

 .هنوز قالده خودش را كه جلو دكان آويزان بود ميشناخت. دقت دستش را لب جوي آب كر داد
مثـل اينكـه همـه      . جز لگد ، قلبه سنگ و ضرب چماق چيز ديگري ازين مردم عايدش نشده بـود               ه   پات ب  از آن روز،  

 !آنها دشمن خوني او بودند و از شكنجه او كيف ميبردند
پات حس ميكرد وارد دنياي جديدي شده كه نه آنجا را از خودش ميدانست و نه كسي بـه احساسـات و عـوالم او                         

چ كوچه ، دست راست جائي را سراغ كرده بود كه آشغال و زبيل در آنجا خالي ميكردنـد           بعالوه سر پي  . پي ميبرد   
چربي ، پوست، كله ماهي و خيلي خوراكهاي ديگر كه او            و در ميان زبيل بعضي تكه هاي خوشمزه مثل استخوان،         

دسـت  ه  چشـمش بـ   . و بعد هم باقي روز را جلو قصابي و نانوائي ميگذرانيد          . نميتوانست تشخيص بدهد پيدا ميشد    
. قصاب دوخته شده بود ، ولي بيش از تكه هاي لذيذ كتك ميخورد، و با زندگي جديد خودش سازش پيدا كرده بود     

او خيلـي   ه  از زندگي گذشته فقط يك مشت حاالت مبهم و محو و بعضي بوها برايش باقي مانده بود و هر وقـت بـ                      
راه فرار پيدا ميكـرد و بـي اختيـار خـاطرات آنزمـان      سخت مي گذشت ، درين بهشت گمشده خود يكنوع تسليت و       

 .جلوش مجسم ميشد
ه اي بود كه همه اش تو سري        چاو مثل ب  . ولي چيزيكه بيشتر  از همه پات را شكنجه ميداد ، احتياج او بنوازش بود              

 مخصوصا با ايـن زنـدگي جديـد پـر از درد و            . خورده و فحش شنيده، اما احساسات رقيقش هنوز خاموش نشده           
چشمهاي او اين نوازش را گدائي ميكردند و حاضر بود جان خودش را . نوازش داشته زجربيش از پيش احتياج ب    

او احتيـاج داشـت كـه مهربـاني         . او اظهار محبت بكند و يا دسـت روي سـرش بكشـد            ه  بدهد، در صورتيكه يكنفر ب    
ه كسي نشان بدهد اما بـ ه ري خود را بحس پرستش و وفادا. كسي ابراز بكند، برايش فداكاري بنمايده  خودش را ب  

نظر مي آمد هيچكس احتياجي به ابراز احساسات او نداشت ، هيچ كس از او حمايت نميكرد و توي هر چشمي نگاه 
و هر حركتي كه براي جلب توجه اين آدمها ميكرد مثل ايـن بـود               . ميكرد بجز كينه و شرارت چيز ديگري نميخواند       

 .انگيخت ر برميكه خشم و غضب آنها را بيشت
در همان حال كه پات توي راه آب چرت ميزد، چند بار ناله كرد و بيدار شد، مثل اينكه كابوسهائي از جلـو نظـرش              

گرسـنگي غـداري تمـام درون او را    . در اين وقت احساس گرسنگي شـديدي كـرد، بـوي كبـاب ميآمـد              . مي گذشت 



طـرف  ه  زحمت بلنـد شـد و بـا احتيـاط بـ           ه  ب. وش كرد شكنجه ميداد بطوري كه ناتواني و دردهاي ديگرش را فرام         
 .ميدان رفت

مردي از اتومبيل پياده . در همين وقت يكي از اين اتومبيل ها با سر و صدا و گرد و خاك ، وارد ميدان ورامين شد              
پات گول نخورده بود، چون بـوي       . اين مرد صاحب او نبود      . طرف پات رفت دستي روي سر حيوان كشيد       ه  شد، ب 

را نوازش كرد؟ پـات دمـش را جنبانيـد و بـا             و  ولي چطور يكنفر پيدا شد كه ا      .  خودش را خوب ميشناخت      صاحب
. گردنش نبود براي اين كه او را نوازش بكنند ه  آيا گول نخورده بود ؟ ولي ديگر قالده ب        . ترديد به آن مرد نگاه كرد     

و تعجب او بيشتر شد، چـون آن مـرد داخـل            پات دنبالش افتاد،    . آن مرد برگشت دوباره دستي روي سر او كشيد        
برايش نان . روي نيمكت كنار ديوار نشست. اطاقي شد كه او خوب ميشناخت و بوي خوراكها از آنجا بيرون ميآمد

آن مرد تكه هاي نان را به ماست آلوده ميكـرد و جلـو او مـي                 . گرم ، ماست، تخم مرغ و خوراكيهاي ديگر آوردند        
يل ، بعد آهسته تر، آن نانها را ميخورد و چشم هاي ميشـي خـوش حالـت و پـر از عجـز                        تعجه  پات اول ب  . انداخت

آيا در بيداري بود و يا خواب ميديد؟ . صورت آن مرد دوخته بود و دمش را ميجنبانيده خودش را از روي تشكر ب
ا كـرده  باشـد؟ بـا        آيا ممكن بود يك صاحب جديد پيد      . پات يك شكم غذا خورد بي آنكه اين غذا با كتك قطع بشود            

. رفت در همان كوچه برج ، كمي آنجا مكث كرد، بعد از كوچه هاي پيچ واپيچ گذشت                . وجود گرما، آن مرد بلند شد       
دنبالش ، تا اينكه از آبادي خارج شد، رفت در همان خرابه اي كه چند تا ديوار داشت و صاحبش هم تـا                 ه  پات هم ب  

 ماده خودشان را جستجو ميكردند؟ پـات كنـار سـايه ديـوار انتظـار او را                  شايد اين آدمها هم بوي    . آنجا رفته بود  
 .ميدان بر گشتنده كشيد ، بعد از راه ديگر ب

آن مرد باز هم دستي روي سر او كشيد و بعد از گـردش مختصـري كـه دور ميـدان كـرد، رفـت در يكـي از ايـن                   
 .او نگاه ميكرده  كنار اتومبيل نشسته بود، برأت نميكرد باال برود ،جپات . اتومبيل ها كه پات ميشناخت نشست
نه، او ايندفعـه    . راه افتاد ، پات هم بيدرنگ ، دنبال اتومبيل شروع بدويدن كرد           ه  يكمرتبه اتومبيل ميان گرد و غبار ب      

له له ميزد و با وجود دردي كه در بدنش حس ميكرد با تمام قوا دنبال                . ديگر نميخواست اين مرد را از دست بدهد       
اتومبيل از آبادي دور شد و از ميان صحرا ميگذشت، پات دو سـه             . سرعت ميدويد ه  ومبيل شلنگ بر ميداشت و ب     ات

تمـام قـواي خـودش را جمـع كـرده بـود و جسـت و خيزهـائي از روي         . د، ولي باز عقب افتـاد يبار به اتومبيل رس 
د عالوه بر اينكه به دو اتومبيـل نمـي رسـيد،            او اشتباه كرده بو   . اما اتومبيل از او تندتر ميرفت     . نااميدي برميداشت 

ه دلش ضعف ميرفت و يكمرتبه حس كرد كه اعضايش از اراده او خارج شده و قادر بـ     . ناتوان و شكسته شده بود    
كجا ميرود، نه راه    ه  اصال نمي دانست چرا دويده، نمي دانست ب       . تمام كوشش او بيهوده بود    . كمترين حركت نيست  
بـا  . جلو چشمهايش تاريك شده بود. ايستاد، له له ميزد، زبان از دهنش بيرون آمده بود  . ش  پس داشت و نه راه پي     

زحمت خودش را از كنار جاده كشيد و رفت در يك جوي كنار كشتزار، شكمش را روي ماسه داغ                   ه  سر خميده ، ب   
اينجا نمي تواند تكان و نمناك گذاشت، و با ميل غريزي خودش كه هيچ وقت گول نمي خورد، حس كرد كه ديگر از 

سرش  گيج ميرفت، افكار و احساساتش محو و تيره شده بود، درد شديدي در شكمش حس ميكـرد و در                     . بخورد
در ميان تشنج و پيچ و تاب ، دستها و پاهايش كم كم بي حـس ميشـد،      . چشمهايش روشنائي ناخوشي ميدرخشيد     

 ... مكيفي بودعرق سردي تمام تنش را فرا گرفت، يكنوع خنكي ماليم و
نها با آنزديك غروب سه كالغ گرسنه باالي سر پات پرواز ميكردند، چون بوي پات را از دور شنيده بودند يكي از                

. دقت نگاه كرد ، همين كه مطمئن شد پات هنوز كامال نمرده است، دوبـاره پريـد                ه  احتياط آمد نزديك او نشست ، ب      
  .ت آمده بودنداين سه كالغ براي درآوردن دو چشم ميشي پا

 پايان



 
 سه قطره خون 

 صادق هدايت

 com.Sokhanسايت سخن  : انتشارنسخه الكترونيك
 
 
كلي معالجـه شـده ام و هفتـة ديگـر     ه ديروز بود كه اطاقم را جدا كردند، آيا همانطوريكه ناظم وعده داد من حاال ب      "
، در تمام ايـن مـدت هـر چـه التمـاس مـي كـردم كاغـذ و قلـم                 ؟ آيا ناخوش بوده ام ؟ يكسال است       زاد خواهم شد  آ

دستم بيفتد چقـدر چيزهـا   ه هميشه پيش خودم گمان مي كردم هرساعتي كه قلم و كاغذ ب        . ميخواستم بمن نميدادند  
چيزيكـه آنقـدر آرزو مـي       .  ولي ديروز بدون اينكه خواسته باشم كاغذ و قلم را برايم آوردنـد             …كه خواهم نوشت  

از ديروز تا حاال هرچه فكر مـي كـنم چيـزي نـدارم كـه                _  اما چه فايده    ..! ه آنقدر انتظارش را داشتم    كردم، چيزيك 
حاال كه دقت ميكـنم مـابين خطهـاي         . مثل اينست كه كسي دست مرا مي گيرد يا بازويم بي حس مي شود             . بنويسم

 ». سه قطره خون «: درهم و برهمي كه روي كاغذ كشيده ام تنها چيزي كه خوانده ميشود اينست 
………………………………………………………………………………………………… 

ولـي چـه    .  آسمان الجوردي، باغچه سبز و گلهاي روي تپه باز شده، نسيم آرامي بوي گلها را تـا اينجـا ميـآورد                     «
فائده ؟ من ديگر از چيزي  نميتوانم كيف بكنم، همه اينها براي شاعرها و بچه ها و كسانيكه تا آخر عمرشـان بچـه      

يكسال است كه اينجا هستم، شبها تا صبح از صداي گربه بيدارم، اين ناله هـاي ترسـناك، ايـن                    _ يمانند خوبست   م
چـه  ..! حنجرة خراشيده كه جانم را به لب رسانيده ، صبح هم هنوز چشممان باز نشده كـه انژكسـيون بـي كـردار                      

و شلوار زرد روزهاي تابستان در زير زمـين         روزهاي دراز و ساعتهاي ترسناكي كه اينجا گذرانيده ام، با پيراهن            
دور هم جمع ميشويم و در زمستان كنار باغچه جلو آفتاب مي نشينيم، يكسال است كه ميان اين مردمان عجيب و                     

هيچ وجه اشتراكي بين ما نيست ، من از زمين تـا آسـمان بـا آنهـا فـرق دارم ولـي نالـه هـا ،                   . غريب زندگي ميكنم  
 .يه ها و خنده هاي اين آدمها هميشه خواب مرا پراز كابوس خواهد كردگر سكوت ها ، فحش ها،

………………………………………………………………………………………………… 
آش ماست ، شير برنج ، چلو ، نـان          : ز يكساعت ديگر مانده تا شاممان را بخوريم، از همان خوراكهاي چاپي             هنو« 

ك ديگ اشكنه را با چهار تا نـان سـنگك بخـورد ،               حسن همة آرزويش اينست ي     -و پنير ، آنهم بقدر بخور ونمير ،         
او هم يكـي از آدمهـاي خوشـبخت         . وقت مرخصي او كه برسد عوض كاغذ و قلم بايد برايش ديگ اشكنه بياورند               

اينجاست ، با آن قد كوتاه ، خندة احمقانه ، گردن كلفت ، سرطاس و دستهاي كمخته بسته براي ناوه كشي آفريـده                       
اگـر  .  گواهي ميدهند و آن نگاه احمقانه او هم جار ميزند كه براي ناوه كشـي آفريـده شـده                     شده ، همة ذرات تنش    

خدا رسانيده بود، ولي خود محمد علي هم مثـل          ه  محمدعلي آنجا سر ناهار و شام نمي ايستاد حسن همة ماها را ب            
. اي دنياي مردمان معمولي مردمان اين دنياست، چون اينجا را هرچه ميخواهند بگويند ولي يك دنياي ديگرست ور

ر ميـريختم  هـ يك دكتر داريم كه قدرتي خدا چيزي سرش نمي شود، من اگر بجاي او بودم يكشب توي شام همه ز        
كمر ميزدم ، مرده ها را كه ميبردند تماشا مي كردم          ه  دستم را ب   ميدادم بخورند، آنوقت صبح توي باغ مي ايستادم       

شام و ناهـار نميـزدم   ه من زهر بخورانند ، دست به اس را داشتم كه مبادا ب     اول كه مرا اينجا آوردند همين وسو      _ 



مد علي از آن ميچشيد آنوقت ميخوردم، شبها هراسان از خـواب ميپريـدم ، بخيـالم كـه آمـده انـد مـرا                         حتا اينكه م  
 تـا كمـركش   هميشه همان آدمها، همان خوراكها ، همان اطاق آبي كه         ! …همة اينها چقدر دور و محو شده        . بكشند

 .آن كبود است 
 زندان پائين حياط انداخته بودند، با تيله شكسته شكم خودش را پـاره              ندو ماه پيش بود يك ديوانه را در آ               " 

شكم پـاره كـردن عـادت       ه  ميگفتند او قصاب بوده ، ب     . كرد، روده هايش را بيرون كشيده بود با آنها بازي مي كرد           
فريـاد  .  با ناخن چشم خودش را تركانيده بود ،  دسـتهايش را از پشـت بسـته بودنـد                     اما آن يكي ديگر كه    . داشته  

 :من ميدانم همة اينها زير سر ناظم است . چشمش خشك شده بود ه ميكشيد و خون ب
خيلي از آنها اگر معالجه بشوند و مـرخص بشـوند، بـدبخت خواهنـد               . يستندنمردمان اينجا همه هم اينطور              " 

  پيـرزن اسـت امـا    .اين صغرا سلطان كه در زنانه است، دو سه بار مي خواسـت بگريـزد ، او را گرفتنـد     " مثال. شد
 .صورتش را گچ ديوار ميمالد و گل شمعداني هم سرخابش است 

خودش را دختر چهارده ساله ميداند ، اگر معالجه بشود و در آينه نگاه بكند سكته خواهد كرد، بـدتر از همـه تقـي                         
ست كه ميخواست دنيا را زير و رو بكند و با آنكه عقيده اش اينست كه زن باعث بدبختي مـردم شـده و                        خودمان ا 

 .براي اصالح دنيا هر چه زن است بايد كشت، عاشق همين صغرا سلطان شده بود
غ بـزرگ  او دست تمام ديوانه ها را از پشت بسته ، هميشه با آن دمـا .         همة اينها زير سر ناظم خودمان است        

 گاهي خم مي شود پائين درخت را نگاه. ته باغ زير درخت كاج قدم ميزند و چشمهاي كوچك به شكل وافوريها
امـا مـن او را مـي    . مي كند ، هر كه او را ببيند ميگويد چه آدم بي آزار بيچاره اي كه گيـر يكدسـته ديوانـه افتـاده         

اش آويـزان اسـت ،       يك قفس جلـو پنجـره     . ين چكيده    من ميدانم آنجا زير درخت سه قطره خون روي زم          .شناسم
هواي قفـس بياينـد و آنهـا را        ه  قفس خالي است ، چون گربه قناريش را گرفت، ولي او قفس را گذاشته تا گربه ها ب                 

 .بكشد
ل قـراو ه همينكه حيوان از درخت كاج جلو پنجره اش باال رفت ، ب      : ديروز بود دنبال يك گربة گل باقالي كرد               " 

اين سه قطره خون مال گربه است ، ولي از خودش كه بپرسـند مـي گويـد مـال                    . دم در گفت حيوان را با تير بزند         
 .مرغ حق است 

اند ، با من خيلي گرم      ه  از همة اينها غريب تر رفيق و همسايه ام عباس است ، دو هفته نيست كه او را آورد                          " 
 .مي گويد كه هركاري، بخصوص پيغمبري ، بسته به بخت و طالع است. دگرفته ، خودش را پيغمبر و شاعر ميدان

شد، اگر چيزي هم بارش نباشد، كـارش مـي گيـرد و اگـر عالمـة دهـر باشـد و پيشـاني         اهر كسي پيشانيش بلند ب 
روي يك تخته سيم كشـيده بخيـال خـودش          . عباس خودش را تارزن ماهر هم ميداند      . نداشته باشد بروز او ميافتد    

گويا  براي همـين شـعر او را بـه اينجـا     . رست كرده و يك شعر هم گفته كه روزي هشت بار برايم مي خواند           تار د 
 :آورده اند ، شعر يا تصنيف غريبي گفته 

 دريغا كه بار دگر شام شد ،                              " 
 اپاي گيتي سيه فام شد ،رس                              " 

 همه خلق را گاه آرام شد ،                    "           
 .مگر من، كه رنج و غمم شد فزون                                            " 

 جهان را نباشد خوشي در مزاج ،                              " 
 مم را عالج ،غبجز مرگ نبود                               " 

 وليكن در آن گوشه در پاي كاج ،                 "              



 "چكيده است بر خاك سه قطره خون                                            " 
عباس همين شعر را ميخواند، يك زن و يك مرد و يك دختر جوان بديدن او                .         ديروز بود در باغ قدم ميزديم       

من آنها را ديده بودم و مي شـناختم، دختـر جـوان يكدسـته گـل آورده       .  كه مي آيند   تا حاال پنج مرتبه است    . آمدند
هـواي مـن آمـده بـود ، صـورت آبلـه روي              ه  من ميخنديد ، پيدا بود كه مرا دوست دارد ، اصال ب           ه  آن دختر ب  . بود

 . و ماچ كردكنار كشيد عباس كه قشنگ نيست ، اما آن زن كه با دكتر حرف ميزد من ديدم عباس دختر جوان را
………………………………………………………………………………………………… 

ديـدنم  ه آخرين بار سـياوش بـود كـه بـ    . تا كنون نه كسي بديدن من آمده و نه برايم گل آورده اند، يكسال است     " 
دارالفنون مي رفتيم و با هم بـر مـي   ه ما با هم همسايه بوديم ، هر روز با هم ب    . آمد، سياوش بهترين رفيق من بود     

خساره دختر  ر. تيم و درسهايمان را با هم مذاكره مي كرديم و در موقع تفريح من به سياوش تار مشق ميدادم                  گش
. سياوش خيال داشت خـواهر رخسـاره را بگيـرد         . عموي سياوش هم كه نامزد من بود اغلب در مجلس ما مي آمد            

به احوالپرسيش رفـتم ولـي گفتنـد كـه          من دو سه بار     . يكماه پيش از عقد كنانش زد و سياوش ناخوش شد           " اتفاقا
 .من هم پاپي نشدم. هر چه اصرار كردم همين جواب را دادند. بزنند حكيم قدغن كرده كه با او حرف

خانه برگشتم، كتابهـايم را بـا چنـد تـا جـزوة             ه  خوب يادم است ، نزديك امتحان بود ، يك روز غروب كه ب                    " 
صـداي آن بقـدري نزديـك    . باسم را عوض بكنم صداي خالي شدن تير آمدمدرسه روي ميز ريختم همينكه آمدم ل    

ششـلول  . بود كه مرا متوحش كرد ، چون خانة ما پشت خندق بود و شنيده بودم كه در نزديكي ما دزد زده اسـت                      
را از توي كشو ميز برداشتم و آمدم در حياط ، گوش بزنگ ايستادم ، بعد از پلكـان روي بـام رفـتم ولـي چيـزي                            

وقتيكه بر ميگشتم از آن باال در خانة سياوش نگاه كردم ، ديدم سياوش با پيراهن و زيـر شـلواري                  . رم نرسيد بنظ
 :من با تعجب گفتم . ميان حياط ايستاده

 "سياوش تو هستي ؟               " 
 :                    او مرا شناخت و گفت 

 ."بيا تو كسي خانه مان نيست                " 
 "صداي تير را شنيدي؟              "  

. انگشت به لبش گذاشت و با سرش اشاره كرد كه بيا، ومن با شتاب پائين رفـتم و در خانـه شـان را زدم                                  " 
 :همين طور كه سرش پائين بود و بزمين خيره نگاه ميكرد پرسيد . خودش آمد در را روي من باز كرد 

 "امدي؟تو چرا بديدن من ني        " 
 . "احوال پرسيت آمدم ولي گفتند كه دكتر اجازه نميدهده من دو سه بار ب        " 
 ."گمان مي كنند كه من ناخوشم ، ولي اشتباه ميكنند         " 

 :        دوباره پرسيدم 
 "اين صداي تير را شنيدي ؟        "

مـن از نزديـك نگـاه    . بدون اينكه جواب بدهد، دست مرا گرفت و برد پاي درخت كاج و چيزي را نشـان داد                    " 
 .كردم ، سه چكه خون تازه روي زمين چكيده بود

بعد مرا برد اطاق خودش ، همة درها را بست، روي صـندلي نشسـتم ، چـراغ را روشـن كـرد و آمـد روي                          " 
كنـار اطـاق يـك تـار        . اطاق او ساده ، آبي رنگ و كمـركش ديـوار كبـود بـود              . كنار ميز نشست  صندلي مقابل من،    

بعد سـياوش دسـت كـرد از كشـو ميـز يـك            . چند جلد كتاب و جزوة مدرسه هم روي ميز ريخته بود          . گذاشته بود 



ذاشـت و   از آن ششلول هاي قديمي دسته صدفي بود، آن را در جيب شـلوارش گ              . ششلول درآورد بمن نشان داد    
 :گفت

. شايد آنرا ديده بودي، از اين گربه هاي معمولي گل باقالي بود           . من يك گربة ماده داشتم، اسمش نازي بود               " 
روي پشتش نقش و نگارهاي مرتب بود مثل اينكه روي كاغذ           . و تا چشم درشت مثل چشم هاي سرمه كشيده          دبا  

روزها كه از مدرسه برميگشتم نازي      . ا از ميان تا كرده باشند     آب خشك كن فوالدي جوهر ريخته باشند و بعد آنر         
و كولم باال مي رفت، پوزه اش را         من ميماليد، وقتيكه مينشستم از سر     ه  جلو ميدويد، ميو ميو مي كرد، خودش را ب        

 و  گويـا گربـة مـاده مكـارتر       . بصورتم ميزد، با زبان زبرش پيشانيم را مي ليسيد و اصرار داشت كه او را ببوسم               
نازي از من گذشته با آشپز ميانه اش از همه بهتر بود، چون خوراكها از               . مهربان تر و حساس تر از گربة نر است        

يس سفيدخانه، كه كيابيا بود و نماز ميخواند و از موي گربه پرهيز مـي كـرد، دوري                  گپيش او در مي آمد، ولي از        
نگتر از گربه ها هستند و همه خوراكيهاي خوشمزه و          البد نازي پيش خودش خيال مي كرد كه آدمها زر         . ميجست  

جاهاي گرم و نرم را براي خودشان احتكار كرده اند و گربه ها بايد آنقدر چاپلوسي بكنند و تملق بگويند تا بتوانند 
 .با آنها شركت بكنند

ي بچنگش ميافتـاد    تنها وقتي احساسات طبيعي نازي بيدار ميشد و بجوش مي آمد كه سر خروس خونالود                      " 
چشمهاي او درشت تر مي شد و برق ميزد، چنگالهايش از توي غـالف              . يك جانور درنده تبديل مي كرد     ه  و او را ب   

بعـد، مثـل چيزيكـه خـودش را         . او نزديك ميشد با خرخرهاي طوالني تهديد مي كـرد         ه  در ميآمد و هر كس را كه ب       
 خودش كلة خروس را جانور زنده گمان مي كرد، دست زير            چون با همة قوة تصور    . فريب بدهد، بازي در ميآورد    

آن ميزد، براق ميشد، خودش را پنهان مي كرد، در كمين مي نشست، دوباره حمله مي كرد و تمـام زبـر دسـتي و                         
بعد از آنكه از نمايش خسـته       . چاالكي نژاد خودش را با جست و خيز و جنگ و گريزهاي پي در پي آشكار مينمود                

ونالود را با اشتهاي هر چه تمامتر ميخورد و تا چند دقيقه بعد دنبال باقي آن ميگشـت و تـا يكـي دو                        ميشد ، كلة خ   
 .ساعت تمدن مصنوعي خود را فراموش مي كرد، نه نزديك كسي مي آمد، نه ناز مي كرد و نه تملق ميگفت 

ار زندگي خـودش را فـاش نمـي         در همان حالي كه نازي اظهار دوستي ميكرد ، وحشي و تودار بود و اسر                      " 
آنجا ميافتاد ، بخصوص اگر ماده بـود مـدتها   ه كرد، خانه ما را مال خودش ميدانست ، و اگر گربه غريبه گذارش ب             

 .صداي فيف، تغير و ناله هاي دنباله دار شنيده مي شد
 اي كـه از     هنعـر  . صدائي كه نازي براي خبر كردن ناهار ميداد با صداي موقع لـوس شـدنش فـرق داشـت                          " 

گرسنگي ميكشيد با فريادهائي كه در كشمكشها ميزد و مرنو مرنوي كه موقع مستيش راه مي انـداخت همـه بـاهم     
اولي فرياد جگر خراش ، دويمي فرياد از روي بغض و كينه، سومي يك              : و آهنگ آنها تغيير مي كرد     . توفير داشت   

ولي نگاههاي نازي از همه چيز . شيد، تا بسوي جفت خودش برود  نالة دردناك بود كه از روي احتياج طبيعت مي ك         
در پـس   : پر معني تر بود و گاهي احساسات آدمي را نشان ميداد، بطوريكه انسان بي اختيار از خودش ميپرسـيد                    

 !اين كلة پشم آلود، پشت اين چشمهاي سبز مرموز چه فكرهائي و چه احساساتي موج ميزند 
ميداني در اين موسم همه جانوران مست ميشـوند و بـه            . بود كه آن پيش آمد هولناك رخ داد       پارسال بهار           " 

نازي ما هم براي اولين بار . تك و دو ميافتند، مثل اينست كه باد بهاري يك شور ديوانگي در همه جنبندگان ميدمد  
گربه هـاي   .  هاي غم انگيز مي كشيد     شور عشق بكله اش زد و با لرزه اي كه همة تن او را به تكان ميانداخت ، ناله                  

پس از جنگها و كشمكشها نـازي يكـي از آنهـا را كـه از                . نر ناله هايش را شنيدند و از اطراف او را استقبال كردند           
در عشق ورزي جـانوران بـوي مخصـوص    . همسري خودش انتخاب كرده و صدايش رساتر بود ب همه پر زورتر  

.  كه گربه هاي لوس خانگي و پاكيزه در نزد مادة خودشان جلوه اي ندارند              آنها خيلي اهميت دارد براي همين است      



برعكس گربه هاي روي تيغة ديوارها، گربه هاي دزد الغر ولگرد و گرسنه كه پوست آنها بوي اصلي نژادشـان را          
را بـه   روزها و به خصوص تمام شب را نازي و جفتش عشق خودشان             . هستندميدهد طرف توجه مادة خودشان      

تن نرم و نازك نازي كش و واكش ميآمد، در صورتيكه تن ديگري مانند كمان خميده ميشد . واز بلند مي خواندند آ
آنوقت نازي با موهاي ژوليده ، خسته و كوفته         . تا سفيدة صبح اينكار مداومت داشت     . و ناله هاي شادي مي كردند     

 .اما خوشبخت وارد اطاق ميشد
ي نازي خوابم نميبرد، آخرش از جا در رفـتم، يـك روز جلـو همـين پنجـره كـارمي                     شبها از دست عشقباز           " 
. من با همين ششلول كه ديدي، در سه قدمي نشان رفتم  . عاشق و معشوق را ديدم كه در باغچه ميخراميدند        . كردم

ه صـدا  گويا كمرش شكست ، يك جست بلند برداشت و بدون اينك          . ششلول خالي شد و گلوله به جفت نازي گرفت          
 .بدهد يا ناله بكشد از داالن گريخت و جلو چينة ديوار باغ افتاد و مرد

نازي مدتي دنبال او گشت تا رد پايش را پيـدا كـرد، خـونش را                . كه هاي خون چكيده بود    لتمام خط سير او             "
، و را لمس مي كردگاهي با دستش ا. دو شب و دو روز پاي مرده او كشيك داد. بوئيده و راست سر كشتة او رفت   

چرا هنگام عشقبازي خوابيدي ، چـرا تكـان نميخـوري؟  پاشـو ،     . بيدار شو، اول بهار است : " مثل اينكه باو ميگفت     
 .چون نازي مردن سرش نمي شد و نميدانست كه عاشقش مرده است! " پاشو

آيـا  .  بـود   او را گرفتم بيهـوده    هرجا را گشتم، از هر كس سراغ        . فرداي آنروز نازي با نعش جفتش گم شد               " 
 نازي از من قهر كرد، آيا مرد ، آيا پي عشقبازي خودش رفت ، پس مردة آن ديگري چه شد؟ 

همچنين ، ولـي صـبح   ه يكشب صداي مرنو مرنو همان گربة نر را شنيدم ، تا صبح ونگ زد ، شب بعد هم ب                      " 
. همين درخت كاج جلو پنجـره ام خـالي كـردم          ه   هوائي ب  شب سوم باز ششلول را برداشتم و سر       . صدايش ميبريد 

صبح پائين درخت سـه قطـره خـون         . چون برق چشمهايش در تاريكي پيدا بود ناله طويلي كشيد و صدايش بريد              
آنهـاي ديگـر خوابشـان سـنگين اسـت          . از آنشب تا حاال هر شب ميآيد و با همان صـدا نالـه ميكشـد                 . چكيده بود 
ميخندند ولي من ميدانم ، مطمئنم كه ايـن صـداي همـان گربـه اسـت كـه                    منه  نها مي گويم ب   آه  هر چه ب  . نميشنوند
چشمم نيامده، هر جا ميروم ، هر اطاقي ميخوابم ، تمام شـب ايـن گربـة بـي                   ه  از آنشب تا كنون خواب ب     . كشته ام   

 .انصاف با حنجرة ترسناكش ناله ميكشد و جفت خودش را صدا ميزند
نه خلوت بود آمدم همانجائيكه گربه هر شب مينشيند و فرياد ميزند نشانه رفتم ، چـون از بـرق              امروز كه خا  

تير كه خالي شد صداي نالة گربه را شنيدم و سه قطه خون از              . چشمهايش در تاريكي ميدانستم كه كجا مي نشيند       
 تو كه بچشم خودت ديدي، تو كه شاهد من هستي ؟. آن باال چكيد

 .ن وقت در اطاق باز شد رخساره و مادرش وارد شدنددر اي        " 
 :من بلند شدم سالم كردم ولي سياوش با لبخند گفت .         رخساره يكدسته گل در دست داشت

معرفي نيست ، ايشان شهادت ميدهنـد       ه  البته آقاي ميرزا احمد خان را شما بهتر از من مي شناسيد ، الزم ب                      " 
 .چشم خودشان در پاي درخت كاج ديده اند ه بكه سه قطره خون را 

 . "بله من ديده ام        " 
 :ولي سياوش جلو آمد قه قه خنديد ، دست كرد از جيبم ششلول مرا در آورد روي ميز گذاشت و گفت         " 
ي هـم هسـت،     ميدانيد ميرزا احمد خان نه فقط خوب تار ميزند و خوب شعر مي گويد، بلكـه شـكارچي قـابل                           " 

 .خيلي خوب نشان ميزند 
 :من اشاره كرد، من هم بلند شدم و گفتم ه بعد ب        " 



درخت كاج نشـانه زديـم ،       ه  روز عصر آمدم كه جزوة مدرسه از سياوش بگيرم ، براي تفريح مدتي ب             مبله ا         " 
سه گندم از مال صغير خـورده و        ميدانيد كه مرغ حق     . ولي آن سه قطره خون مال گربه نيست مال مرغ حق است             

هر شب آنقدر ناله ميكشد تا سه قطره خون از گلويش بچكد ، و يا اينكه گربه اي قناري همسايه را گرفتـه بـوده و                          
او را با تير زده اند و از اينجا گذشته است ، حاال صـبر كنيـد تصـنيف تـازه اي كـه در آورده ام بخـوانم ، تـار را                                 

 :ز جور كرده اين اشعار را خواندم برداشتم و آواز را با سا
 دريغا  كه بار دگر شام شد ،        "
 سراپاي گيتي سيه فام شد ،        "
 همه خلق را گاه آرام شد ،        "

 .مگر من ، كه رنج و غمم شد فزون                        " 
 جهان را نباشد خوشي در مزاج ،        " 
 غمم را عالج ،بجز مرگ نبود         " 
 وليكن در آن گوشه در پاي كاج ،"        

 ."چكيده است بر خاك سه قطره خون                        "
ايـن  : "  به اينجا كه رسيد مادر رخساره با تغير از اطاق بيرون رفت ، رخساره ابروهـايش را بـاال كشـيد و گفـت                         

 . "ديوانه است 
 .ه قه خنديدند و از در بيرون رفتند و در را برويم بستند بعد دست سياوش را گرفت و هر دو ق

در حياط كه رسيدند زير فانوس من از پشت شيشة پنجره آنها را ديدم كه يكديگر را در آغوش كشـيدند و                 " 
 ."بوسيدند 
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 از يادداشتهاي يك نفر ديوانه
 

دهانم بدمزه است ، سرم گـيج ميخـورد، قلـبم گرفتـه ، تـنم خسـته ،                 نفسم پس ميرود ، از چشمهايم اشك ميريزد،       
رختخـواب بـوي    . بازوهايم از سوزن انژ كسـيون سـوراخ اسـت           . ختخواب افتاده ام    كوفته ، شل بدون اراده در ر      

عرق و بوي تب ميدهد ، به ساعتي كه روي ميز كوچك بغل رختخواب گذاشته شده نگـاه ميكـنم ، سـاعت ده روز                         
يـوار گـل و     سقف اطاق را مينگرم كه چراغ برق ميان آن آويخته ، دور اطاق را نگاه ميكنم ، كاغـذ د                   . يكشنبه است   

فاصله بفاصله آن دو مرغ سياه كه جلو يكديگر روي شاخه نشسته اند ، يكـي از آنهـا          . بته سرخ و پشت گلي دارد       
اين نقش مرا از جا در ميكند ، نميدانم چرا از هر طرف كه        . تكش را باز كرده مثل اينست كه با ديگري گفتكو ميكند            

بوي الكـل سـوخته بـوي اطـاق     .  از شيشه ، فتيله و جعبه دواست    روي ميز اطاق پر   . غلت ميزنم جلو چشمم است      
ميخواهم بلند بشوم و پنجره را باز بكنم ولي يك تنبلي سرشـاري مـرا روي تخـت                  . ناخوش در هوا پراكنده است      

 آمدم در. ده دقيقه نميگذرد ريشم را كه بلند شده بود تراشيدم . ميخكوب كرده ، ميخواهم سيگار بكشم ميل ندارم 
دشواري راه ميـرفتم ، اطـاق درهـم و          ه  ب. رختواب افتادم ، در آينه كه نگاه كردم ديدم خيلي تكيده و الغر شده ام                

 . من تنها هستم . برهم است 
همه آنهـا را مـي بيـنم ، امـا بـراي نوشـتن               . هزار جور فكرهاي شگفت انگيز در مغزم ميچرخد ، ميگردد           

سـرزندگاني خـودم را شـرح بـدهم و آن ممكـن              نده اي ، بايد سرتا    رگذكوچكترين احساسات يا كوچكترين خيال      
اين انديشه ها ، اين احساسات نتيجه يك دوره زندگاني من است ، نتيجه طرز زندگاني افكار موروثي آنچه                  . نيست  

 . همه آنها وجود موهوم و مزخرف مرا ساخته . ديده  شنيده ، خوانده ، حس كرده يا سنجيده ام 
ابم ميغلتم ، يادداشتهاي خاطره ام را بهم ميزنم ، انديشه هاي پريشان و ديوانه مغزم را فشـار     در رختخو 

لحاف را جلـو چشـمم نگـه        . ميدهد ، پشت سرم درد ميگيرد ، تير ميكشد ، شقيقه هايم داغ شده ، بخودم مي پيچم                   
كنم و همه اين توده نرم خاكستري        خسته شدم ، خوب بود ميتوانستم كاسه سرخودم را باز ب           ،ميدارم ، فكر ميكنم   

 . پيچ پيچ كله خودم را در آورده بيندازم دور ، بيندازم جلو سگ 
: كسيكه دستش از همه جا كوتاه بشود ميگوينده هيچكس باور نخواهد كرد ، ب. هيچكس نميتواند پي ببرد   

هم پشتش را بـه آدم ميكنـد ، مرگـي    اما وقتيكه مرگ هم آدم را نميخواهد ، وقتيكه مرگ  . برو سرت را بگذار بمير      
 ! …كه نميآيد و نميخواهد بيايد 

 .  من از زندگي سمج خودم ،همه از مرگ ميترسند
تنها يـك چيـز بمـن دلـداري ميدهـد ، دو             ! چقدر هولناك است وقتيكه مرگ آدم را نميخواهد و پس ميزند            

انواع گوناگون قصد خود كشي كرده و همه       ه  هفته پيش بود ، در روزنامه خواندم كه در اتريش كسي سيزده بار ب             
خودش را دار زده ريسمان پاره شده ، خودش را در رودخانـه انداختـه ، او را از آب بيـرون                      : مراحل آنرا پيموده    



 باالخره براي آخرين بار خانه را كه خلوت ديده با كارد آشپزخانه همه رگ و پي خودش را                   …كشيده اند و غيره     
 ! سيزدهم ميميرد بريده و ايندفعه 

 ! اين بمن دلداري ميدهد 
در خميـره و در سرشـت     . نه ، كسي تصميم خود كشي را نميگيـرد ، خـود كشـي بـا بعضـي هـا هسـت                       

اين سرنوشت است كه فرمانروائي دارد ولي در همين حال اين من هسـتم              . آنهاست ، نميتوانند از دستش بگريزند       
 .  ديگر نميتوانم از دستش بگريزم ، نميتوانم از خودم فرار بكنم كه سرنوشت خودم را درست كرده ام ، حاال

 . باري چه ميشود كرد ؟ سرنوشت پر زورتر از من است 
همينطور كه خوابيده بودم دلم ميخواست بچه كوچك بـودم ، همـان گلـين               ! سرم ميزند   ه  چه هوسهائي ب  

 باالي سرم نشسته بود ، همانجور من خسته در          باجي كه برايم قصه ميگفت و آب دهن خودش را فرو ميداد اينجا            
فكر ميكنم ميبينم برخي . رختخواب افتاده بودم ، او با آب و تاب برايم قصه ميگفت و آهسته چشمهايم بهم ميرفت           

حـاال  . مثل اينست كه ديروز بوده ، ميبينم با بچگيم آنقدر ها فاصـله نـدارم   . از تيكه هاي بچگي بخوبي يادم ميآيد    
! آيا آنوقت خوشوقت بـودم ؟ نـه ، چـه اشـتباه بزرگـي      . ر زندگاني سياه ، پست و بيهوده خودم را ميبينم  سرتاس

آن وقت بيشتر حساس بودم ، آن وقت هم مقلد و آب            . نه خوب يادم است     . همه گمان ميكنند بچه خوشبخت است       
ترين زخم زبان يا كـوچكترين پـيش آمـد          ميخنديدم يا بازي ميكردم ، ولي در باطن كم        " شايد ظاهرا . زيركاه بودم   

اصال مرده شور اين    . ناگوار و بيهوده ساعتهاي دراز فكر مرا بخود مشغول ميداشت و خودم خودم را ميخوردم                
طبيعت مرا ببرد ، حق بجانب آنهائي است كه ميگويند بهشت و دوزخ در خود اشخاص است ، بعضيها خوش بدنيا                     

 . ميآيند و بعضيها ناخوش 
با همين مـداد  . نيمچه مداد سرخي كه در دستم است و با آن در رختخواب يادداشت ميكنم نگاه ميكنم              به  

دو سه بار با هم رفتيم بـه  . القات خودم را نوشتم دادم به آن دختري كه تازه با او آشنا شده بودم    مبود كه جاي    
 آوازه خـوان سرشـناس شـيكاگو ميخوانـد     دفعه آخر فيلم آوازه خوان و سخنگو بود ، در جزو پرو گـرام         . سينما  

where is my Silvia ?       از بسكه خوشم آمده بود چشمهايم را بهـم گذاشـتم ، گـوش ميـدادم ، آواز نيرومنـد و 
تاالر سينما بلرزه در ميآمد ، بنظرم مـي آمـد كـه او هرگـز نبايـد بميـرد ،                     . گيرنده او هنوز در گوشم صدا ميدهد        

از لحن سوزناك او غمگين شده بودم ، در . اين صدا ممكن است يكروزي خاموش بشود      نميتوانستم باور بكنم كه     
ساز ميزدند زير و بم ، غلتها و ناله اي كه از روي سيم ويلن در ميآمد ، مانند اين بود                     . همان حاليكه كيف ميكردم     

ز ميكرد ، ميلرزانيـد و مـرا در   كه آرشه ويلن را روي رگ و پي من ميلغزانيدند و همه تار و پود تنم را آغشته بسا    
مـن هـم   . چشمهاي او خمار ميشد . در تاريكي دستم را روي پستانهاي آن دختر ميماليدم . سيرهاي خيالي ميبرد    

از روي لبهـاي تـر و تـازه او          . بيادم ميآيد يك حالت غمناك و گوارائي بود كه نميشود گفـت             . حال غريبي ميشدم    
بـا دسـتهاي او     . يكديگر را فشار ميداديم ، موضوع فـيلم را نفهميـدم            . انداخته بود   بوسه ميزدم ، گونه هاي او گل        

روز آخـري كـه از   . حاال مثل اينسـت كـه خـواب ديـده باشـم      . بازي ميكردم ، او هم خودش را چسبانده بود بمن     
خانـه او  . ا در اطاقم قرار گذاشت فرداي آنروز بروم او را بياورم اينج       . همديگر جدا شديم تا كنون نه روز ميشود         

آنجا كنج كوچه از واگن زيـر زمينـي پيـاده           . نزديك قبرستان منپارناس بود ، همانروز رفتم او را با خودم بياورم             
نه اينكه او زشت بـود يـا از       . سرد ميوزيد ، هوا ابري و گرفته بود ، نميدانستم چه شد كه پشيمان شدم                 شدم ، باد  

دلبسـتگيهاي  ’ نه ، نخواسـتم ديگـر او را ببيـنم ، ميخواسـتم همـه     . اي مرا بازداشت او خوشم نميآمد ، اما يك قوه     
دم در پاسبان آنجا خودش را در شنل سورمه اي پيچيـده  . خودم را از زندگي ببرم ، بي اختيار رفتم در قبرستان           

ليب هائي كه بـاالي     به سنگ قبرها، ص   . من آهسته قدم ميزدم     . خاموشي شگرفي در آنجا فرمانروائي داشت       . بود  



اسـم  . آنها گذاشته بودند ، گلهاي مصنوعي گلدانها و سبزه ها را كه كنار يا روي گورها بود خيـره نگـاه ميكـردم                        
اينهـا چقـدر   : افسوس ميخوردم ، كه چرا بجاي آنها نيستم با خودم فكـر ميكـردم   . برخي از مرده ها را ميخواندم    

هيچوقـت يـك    .  رشك ميبردم    ، تن آنها زير خاك از هم پاشيده شده بود          به مرده هائي كه    …! خوشبخت بوده اند    
بنظرم ميآمد كه مرگ يك خوشبختي و يك نعمتي است كه به            . احساس حسادتي باين اندازه در من پيدا نشده بود          

 دختـره بكلـي ازيـادم رفتـه بـود ،          . مات نگـاه ميكـردم      . درست نميدانم چقدر وقت گذشت      . آساني بكسي نميدهند    
. زبان آنها را بهتر ميفهميدم    . سرماي هوا را حس نميكردم مثل اين بود كه مرده ها بمن نزديكتر از زندگان هستند                 

و از همـه كـار كنـاره بگيـرم ، مـي              برگشتم ، نه ، ديگر نميخواستم آن دختره را بببينم ، ميخواسـتم از همـه چيـز                 
 . شايد پرت ميگويم ! م ميآيد چه فكرهاي مزخرفي براي. خواستم نااميد بشوم و بميرم 

چند روز بود كه با ورق فال ميگرفتم ، نميدانم چطور شده بود كه به خرافات اعتقاد پيدا كرده بودم ، جدا                      
نيـت  . فال ميگرفتم ، يعني كار ديگري نداشتم ، كار ديگري نميتوانستم بكنم ، ميخواستم با آينده خودم قمار بـزنم                     

اول بر ميزدم بعد روي ميز يك ورق از رو و پنج            . پشت سر هم با ورق فال ميگرفتم        سه ساعت و نيم     ديدم  كردم  
ورق ديگر از پشت ميچيدم ، آنوقت روي ورق دومي كه از پشت بود يك ورق از رو و چهار ورق ديگـر از پشـت                           

يك خال سياه   بعد طوري ميچيدم كه     . همين ترتيب تا اينكه روي ورق ششمي هم ورق از رو ميآمد             ه  ميگذاشتم ، ب  
هر خانه كه باز    . شاه ، بي بي ، سرباز ، ده ، نه و غيره             : و يك خال سرخ فاصله بفاصله رويهم قرار بگيرد بترتيب           

ميشد ورق زير آنرا از رو ميگذاشتم، و اگر ورق مناسبي ميآمد روي خانه ها ميچيدم ، ولـي از شـش خانـه نبايـد                       
خانه ها ميگذاشتم بطوريكه اگر فال خوب ميآمد همه ورقهاي خانـه هـاي              بيشتر بشود ، تكخالها را جدا گانه باالي         

اين فال را در بچگي يـاد گرفتـه بـودم و بـا آن وقـت را                  . پائين مرتب روي يكهاي همرنگ خودشان گذاشته ميشد         
 ! ميگذرانيدم 

يكي از آنها . يم تخته نرد بازي ميكردند ودو نفر رو بر. هفت هشت روز پيش در قهوه خانه نشسته بودم 
برفيقش كه با صورت سرخ ، سر كچل ، سيگار را زير سبيل آويزان خودش گذاشته بود و با قيافه احمقانه اي باو                       

آنهـا مـات نگـاه    ه مـن بـ  . هرگز نشده كه من سر قمار ببرم ، از ده مرتبه نه دفعـه آنـرا ميبـازم    : گوش ميداد گفت   
 بعد آمدم در كوچه هـا ، بـدون اراده ميـرفتم ، چنـدين بـار بفكـرم           باري. ميكردم ، چه ميخواستم بگويم ؟ نميدانم        

بعد هم از كجـا     . رسيد كه چشمهايم را ببندم بروم جلو اتومبيل چرخهاي آن از رويم بگذرد، اما مردن سختي بود                  
راه ها و   بعد همين طور از چهار    . اين فكر است كه مرا ديوانه ميكند        . آسوده ميشدم ؟ شايد باز هم زنده مي ماندم          

در ميان اين گروهي كه در آمد و شد بودند ، صداي نعل اسب گاريها ، ارابـه هـا ، بـوق                       . جاهاي شلوغ رد ميشدم     
مابين چندين ميليون آدم مثل اين بود كه در قايق شكسـته اي نشسـته   . اتومبيل ، همهمه و جنجال تك و تنها بودم       

ميديدم كه بـراي  . ا با افتضاح از جامعه آدمها ، بيرون كرده اند     حس ميكردم كه مر   .  ميان دريا گم شده ام       درام و   
زندگي درست نشده بودم ، با خود دليل و برهان ميآوردم و گامهاي يكنواخت بر ميداشتم ، پشـت شيشـه مغـازه                       

 ،افسوس مي خوردم كه چرا نقاش نشدم ستادم ، مدتي خيره نگاه ميكردم         يهائي كه پرده نقاشي گذاشته بودند ميا      
با خودم فكر ميكردم ميديـدم ، تنهـا ميتوانسـتم در نقاشـي يـك          . شتم و خوشم ميآمد     اتنها كاري بود كه دوست د     

يكنفر فراش پسـت از پهلـويم ميگذشـت و از پشـت شيشـه عينـك خـودش         . دلداري كوچكي براي خودم پيدا بكنم       
د پست چي ايران ، ياد فراش پسـت منزلمـان   عنوان كاغذي را نگاه ميكرد ، چه فكرهائي برايم آمد ؟ نميدانم گويا يا      

 . افتادم 
ديشب بود ، چشمهايم را بهم فشار ميدادم ، خوابم نميبرد ، افكار بريده بريده ، پرده هاي شورانگيز جلـو     

كابوس بود ، نه خواب بودم و نه بيدار اما آنها را مي             . خواب نبود چون هنوز خوابم نبرده بود        . چشمم پيدا ميشد    



اين كابوسهاي ترسناك از جلـو چشـمم رد         .  تنم سست ، خرد شده ، ناخوش و سنگين ، سرم درد مي كرد                .ديدم  
ميديدم بسته اي كاغذ در هوا باز ميشد ، ورق ورق پائين ميريخت ، يك دسـته                 . مي شد ، عرق از تنم سرازير بود         

، ز هيكلهاي ترسناك و خشمكيناود شب تاريك و جگر خراش پر شده ب. سرباز ميگذشت  ، صورت آنها پيدا نبود        
. وقتيكه ميخواستم چشمهايم را ببندم و خودم را تسليم مرگ بكنم ، اين تصويرهاي شـگفت انگيـز پديـدار ميشـد                       

دايره اي آتشفشان كه بدور خودش مي چرخيد ، مرده اي كه روي آب رودخانه شناور بود ، چشمهائي كه از هـر                       
پيـر  .  بيادم ميآيد شكلهاي ديوانه و خشـمناك بمـن هجـوم آور شـده بودنـد                  حاال خوب . طرف بمن نگاه ميكردند     

. بمـن نگـاه مـي كـرد ، ميخنديـد، دنـدانهايش بـرق ميـزد                  . مردي با چهره اي خون آلوده بستوني بسته شده بود           
 ، زيـر آن گـرداب بـود ، مـي     روي ريسـمان بـاريكي راه ميـرفتم   . خفاشي با بالهاي سرد خودش ميـزد بصـورتم    

، مي خواستم فرياد بزنم ، دستي روي شانه من گذاشته مي شد ، يك دست يخ زده گلويم را فشـار ميـداد ،                         يدملغز
صورتهائي كه سـايه بـر      . مي كه از ته تاريكي شبها ميآمد        وناله ها ، ناله هاي مشئ     . ستاد  يبنظرم ميآمد كه قلبم ميا    

در جلو آنها چه مي توانستم بكنم ؟ در عين          . د ميگشتند   آنها خود بخود پديدار ميشدند و ناپدي      . آنها پاك شده بود     
 . بم نبرده بود احال آنها خيلي نزديك و خيلي دور بودند ، آنها را در خواب نميديدم چون هنوز خو

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 نميدانم همه را منتر كرده ام ، خودم منتر شده ام ولي يك فكر است كه دارد مرا ديوانه ميكند ، نميتـوانم                        

آخرش هيچكس نفهميد ناخوشي مـن چيسـت ، همـه    . گاهي خنده بيخ گلويم را ميگيرد     . م  رجلو لبخند خودم را بگي    
 خواهي نخواهي سيگار    ،اخوشي غريبي گرفته ام   يك هفته است كه خودم را به نا خوشي زده ام يا ن            ! گول خوردند   

ه دو انگشت دست چپ را كه الي آن سيگار است ب. را برداشتم آتش زدم ، چرا سيگار ميكشم ؟ خودم هم نميدانم        
 ! دود آنرا در هوا فوت ميكنم ، اينهم يك ناخوشي است . لب ميگذارم 

 شـوخي نيسـت كـه خـودم را بـه اقسـام گونـاگون                 حاال كه به آن فكر ميكنم تنم ميلرزد ، يك هفته بود ،             
چند روز بود هوا سرد شده بـود ، اول رفـتم شـير آب سـرد را روي                   . شكنجه ميدادم ، ميخواستم ناخوش بشوم       

خودم باز كردم ، پنجره حمام را باز گذاشتم ، حاال كه بيادم ميافتد چندشم ميشود ، نفسم پس رفت ، پشت و سينه 
فردا سينه درد سـختي خـواهم گرفـت و بسـتري ميشـوم ، بـر       . م گفتم ديگر كار تمام است ام درد گرفت ، با خود    

فردا صبحش كه بيدار شدم ، كمتـرين احسـاس سـرماخوردگي در             . شدت آن ميافزايم بعد هم كلك خود را ميكنم          
را خـاموش   ز پشـت بسـتم ، چـراغ         دوباره رختهاي خودم را كم كردم ، هوا كه تاريـك شـد در را ا               . خودم نكردم   

بشدت ميلرزيدم صداي دندانهايم كه . باد سرد ميوزيد . ، پنجره اطاق را باز كردم و جلو سوز سرما نشستم        كردم
بهم ميخورد ميشنيدم ، به بيرون نگاه ميكردم ، مردمي كه در آمد و شد بودند ، سايه هاي سياه آنها ، اتومبيل هـا                         

تن لختم را تسليم سرما كرده بـودم و بخـودم مـي     . دند  و شده ب   از باالي طبقه ششم عمارت كوچك      ،كه ميگذشتند 
بخودم ميخنديدم ، بزندگاني مي خنديدم ميدانستم كـه در          . پيچيدم ، همانوقت اين فكر برايم آمد كه ديوانه شده ام            

رفتـه  من هم اين بازي را پيش گ      . اين بازيگر خانه بزرگ دنيا هر كسي يك جور بازي ميكند تا هنگام مرگش برسد                
 باز  لبهايم خشك شده ، سرما تنم را ميسوزانيد ،        . بودم چون گمان ميكردم مرا زودتر از ميدان بيرون خواهد برد            

 لخت ميشدم ، شب تا صـبح روي رختخـواب افتـادم و    هم فايده نكرد، خودم را گرم كردم، عرق ميريختم، يكمرتبه    
 ولي بمحض اينكه يك چرت ميخوابيدم ناخوشـي بكلـي           كمي سرماخوردگي پيداكردم  . ميلرزيدم ، هيچ خوابم نبرد      

ديدم اينهم سودي نكرد ، سه روز بود كه چيز نميخوردم و شبها مرتبا لخـت ميشـدم جلـو پنجـره               . از بين ميرفت    
مينشستم ، خودم را خسته ميكردم ، يك شب تا صبح با شكم تهي در كوچه هاي پاريس دويدم ، خسته شدم رفتم 

نصف شب گذشته بود ، يكنفر كارگر مست پيل پيلي ميخورد از            . اك در كوچه باريكي نشستم      روي پله سرد و نمن    



جلوم رد شد ، جلو روشنائي محو و مرموز چـراغ گـاز دو نفـر زن و مـرد را ديـدم كـه بـا هـم حـرف ميزدنـد و                                  
 .ده بودند يمكت خيابانها بيچاره هاي بيخانمان خوابينبعد بلند شدم و براه افتادم ، روي . ميگذشتند 
جلـو  . در ضمن دوستانم بديـدنم مـي آمدنـد      .  آخرش از زور ناتواني بستري شدم ، ولي ناخوش نبودم            

گمان ميكردند  . آنها خودم را ميلرزانيدم چنان سيماي ناخوش بخود ميگرفتم كه آنها دلشان بحال من مي سوخت                 
با خـودم  . ريش آنها ميخنديدم ه  اطاق بيرون ميرفتند ب   مي گفتم قلبم ميگيرد ، وقتيكه از        . كه فردا ديگر خواهم مرد      

 …! ميبايستي بازيگر تآتر شده باشم : مي گفتم شايد در دنيا تنها يك كار از من بر ميآيد 
همـه بـاور كـرده    !  چطور بازي ناخوشي را جلو دوستانم كه بديدنم ميآمدند ، جلـو دكتـر هـا در آوردم            

چون فقط مرگ ناگهاني را ميشد بخفقان قلب        . قلبم ميگيرد   : پرسيدند مي گفتم    هرچه مي . بودند كه راستي ناخوشم     
 . نسبت داد و گرنه سينه درد جزئي يكمرتبه نمي كشت 

هفـت روز بـود كـه خـودم را     . وقتيكه فكر مي كنم حالت غريبي بمن دست مي دهـد           . اين يك معجزه بود      
ي از صاحب خانه مـي خواسـتم و ميخـوردم حـالم سـر جـا                 اصرار و پافشاري رفقا چائ    ه  شكنجه مي دادم ، اگر ب     

چقدر ميل داشتم ناني كه پاي چائي گذاشـته بودنـد بخـورم امـا     . ترسناك بود ، نا خوشي بكلي رفع ميشد  . ميآمد  
ميـرفتم  . هر شب با خودم مي گفتم ديگر بستري شدم فردا ديگر نخواهم توانست از جا بلنـد بشـوم    . نمي خوردم   

در كشو ميـز كوچـك پهلـوي تختخـوابم ميگذاشـتم تـا              .  در آن گرد ترياك پر كرده بودم ميآوردم          كاشه هائي كه  
بدبختانه ناخوشـي   . وقتيكه خوب ناخوشي مرا انداخت و نتوانستم از جا تكان بخورم آنها را در بياورم و بخورم                  

 تكـه نـان كوچـك را بـا چـائي            نمي آمد و نميخواست بيايد ، يك بار كه جلو يك نفر از دوستانم ناگزير شـدم يـك                  
از خودم ترسيدم ، از جان سختي خودم ترسيدم ، هولناك . بخورم حس كردم كه حالم خوب شد ، بكلي خوب شد 

 . اينها را كه مينويسم حواسم سر جايش است ، پرت نميگويم خوب يادم است . بود ، باور كردني نيست 
ديدم هيچكـدام از ايـن كارهـا سـودي نكـرد ، بايـد جـدي                 اين چه قوه اي بوده كه در من پيدا شده بود ؟              

آري زهر كشنده آنجا در كيفم است ، زهر فوري ، يادم مي آيد آنروز باراني كه به دروغ و دونگ                     . ناخوش بشوم   
كـه در كتـاب     )) سيانور دوپتاسيوم   . ((و هزار زحمت آنرا باسم عكاسي خريدم ، اسم و آدرس دروغي داده بودم               

 20 نفس ، جان كندن در صورتيكه شكم ناشتا باشـد ،             يتشنج ، تنگ  : بودم و نشانيهاي آنرا ميدانستم      طبي خوانده   
براي اينكه در نزديكي هوا خراب نشود آنرا در قلع شـكالت پيچيـده بـودم و                 . گرم آن فورا يا در دو دقيقه ميكشد         

مقدار آن صد گرم بـود و آنـرا         . ودم  رويش را يك قشر از موم گرفته بودم و در شيشه در بست بلوري گذاشته ب               
تريـاك قاچـاق ، آنهـم در    . اما خوشـبختانه چيـز بهتـر از آن گيـر آوردم      . مانند جواهر گرانبهائي با خودم داشتم       

خوانـده بـودم كـه طـرز مـردن بـا            . ترياك كه مدتها بود در جستجويش بودم ، بطور اتفاق بچنگ آوردم             ! پاريس  
 . حاال ميخواستم خودم را جدا ناخوش بكنم و بعد ترياك بخورم . ر از زهر اولي است ترياك بمراتب گواراتر و بهت

سيانور دوپتاسيوم را باز كردم ، از كنار گلوله تخم مرغي آن باندازه دو گرم تراشيدم ، در كاشـه خـالي      
شه كه بآن آلـوده     نيمساعتي گذشت ، هيچ حس نكردم ، روي كا        . ب لبه آن را چسبانيدم و خوردم        سبا چ : گذاشتم  

ايندفعه باندازه پنج گرم تراشيدم و كاشه را فـرو دادم ، رفـتم در               . دوباره آن را برداشتم     . شده بود شورمزه بود     
 ! رختخواب خوابيدم ، همچين خوابيدم كه شايد ديگر بيدار نشوم 

حاال هم زنـده    ! ر نشد   اين فكر هر آدم عاقلي را ديوانه ميكند ، نه هيچ حس نكردم ، زهر كشنده بمن كارگ                  
مـن  . من توي رختخواب نفسم پـس ميـرود ، امـا ايـن در اثـر آن دوانيسـت                  . هستم ، زهر هم آنجا در كيفم افتاده         

بـاور كردنـي نيسـت امـا بايـد بـروم ، بيهـوده اسـت ،                  . روئين تن شده ام ، روئين تن كه در افسانه ها نوشته اند              



ايندفعه شوخي نيست هرچه فكر     .  بايد هر چه زودتر كلك را كند و رفت           زندگانيم وازده شده ، بيخود ، بيمصرف ،       
  …ميكنم هيچ چيز مرا بزندگي وابستگي نميدهد ، هيچ چيز و هيچكس 

رختهائي كـه  . يادم ميآيد پس پريروز بود ديوانه وار در اطاق خوم قدم ميزدم ، از اينسو بآن سو ميرفتم   
در گنجه ، عكسي كه بديوار است ، تختخواب ، ميز ميان اطاق ، كتابهائي كـه     روشوئي ، آينه     بديوار آويخته ، ظرف   

روي آن افتاده ، صندليها، كفشي كه زير گنجه گذاشته شده ، چمدانهاي گوشـه اطـاق پـي در پـي از جلـو چشـمم                           
ام بـر ميداشـتم ،    بيخود گ  –اما من آنها را نميفهميدم ، يا دقت نمي كردم ، به چه فكر ميكردم ؟ نميدانم                  . ميگذشتند  

نميدانسـتم  . يكباره بخود آمدم ، اين را ه رفتن وحشيانه را يك جائي ديده بودم و فكر مرا بسوي خود كشيده بود      
كجا ، بيادم افتاد ، در باغ وحش برلين اولين بار بود كه جانوران درنده را ديدم ، آنهائيكه در قفس خودشان بيدار                       

در آنموقع منهم مانند اين جانوران شده بودم ، شايد مثل آنها هم            . درست همينطور   بودند ، همينطور راه ميرفتند ،       
فكر ميكردم ، در خودم حس كردم كه مانند آنها هستم ، اين راه رفتن بدون اراده ، چرخيدن بدور خـودم ، بـديوار    

  … ميكنند آن جانوران هم همينكار را.  حس ميكردم كه مانع است برميگشتم تاكه بر ميخوردم طبيع
ميخـواهم آنـرا بـردارم از       . تيك و تاك ساعت همينطور بغـل گوشـم صـدا ميدهـد              . نميدانم چه مينويسم     

 ! پنجره پرت بكنم بيرون ، اين صداي هولناك كه گذشتن زمان را در كله ام با چكش ميكوبيد 
رختهاي .  را نابود كردم     يكهفته بود كه خودم را آماده مرگ ميكردم ، هر چه نوشته و كاغذ داشتم ، همه                 

رخت زيـر نـو كـه خريـده بـودم           . چركم را دور انداختم تا بعد از من كه چيزهايم وارسي ميكنند چيز چرك نيابند                
شيشـه  . پوشيدم ، تا وقتيكه مرا از رختخواب بيرون مـي كشـند و دكتـر ميآيـد معاينـه بكنـد شـيك بـوده باشـم                            

ز كـار هـايم ماننـد       اولي از آنجائيكه هيچيـك      . اشيدم كه خوشبو بشود     در رختخواب پ  . را برداشتم   )) اودوكلني  ((
ديگران نبود ايندفعه هم باز مطمئن نبودم ، از جان سختي خود ميترسيدم ، مثل اين بود كه اين بار امتياز و برتري 

 …را به آساني بكسي نميدهند ، ميدانستم كه باين مفتي كسي نميميرد 
ردم نگاه كردم ، هر كدام از آنهـا مطـابق مشـاهدات خـودم پـيش چشـمم                   خويشان خودم را در آو     عكس 

خواستم ، نه يادگارهاي آنجا زيـاد       آنها را دوست داشتم و دوست نداشتم ، مي خواستم ببينم و نمي            . مجسم شدند   
خودم را قضاوت كردم ديدم ، يك آدم مهرباني         . جلو چشمم روشن بود ، عكسها را پاره كردم ، دلبستگي نداشتم             

 نبوده ام ، من سخت ، خشن و بيزار درست شده ام ، شايد اينطور نبودم تا اندازه اي هـم زنـدگي و روز گـار مـرا     
بر عكس يك ناخوشي ، يك ديوانگي مخصوصي در من پيدا شـده بـود               . چ نميترسيدم   اينطور كرد ، از مرگ هم هي      

مال پنج شـش سـال پـيش        . اينهم تازگي ندارد ، يك حكايتي بيادم افتاد         . كه بسوي مغناطيس مرگ كشيده ميشدم       
ني را جلـو    در تهران يكروز صبح زود رفتم در خيابان شاه آباد از عطاري ترياك بخرم ، اسكناس سه توما                 : است  

او با ريش حنا بسته و عرقچيني كه روي سرش بود صـلوات ميفرسـتاد ، زيـر                  . دو قران ترياك    : او گذاشتم گفتم    
دو قرانـي در    . پـول خـرد نـداريم       : چشمي بمن نگاه كرد مثل چيزي كه قيافه شناس بود يا فكر مـرا خوانـد گفـت                   

شما جوان و جاهل هستيد خداي نكرده يـك   : م جواب داد    علت آنرا پرسيد  . نه اصال نميفروشيم    : آوردم دادم گفت    
 . مهنم اصرار نكردم . وقت بسرتان بزند ترياك را ميخوريد 

. در خميره و در نهاد آنهاسـت        . نه كسي تصميم خود كشي را نمي گيرد ، خود كشي با بعضي ها هست                 
مـن هميشـه    .  زائيـده شـده      آري سرنوشت هر كسي روي پيشانيش نوشته شده ، خود كشـي هـم بـا بعضـي هـا                   

. اش بچشمم يك بازيچه ، يك ننگ ، يك چيز پوچ و بي معني اسـت           مسخره گرفتم ، دنيا ، مردم همه      ه  زندگاني را ب  
ميخواستم بخوابم و ديگر بيدار نشوم و خواب هم نبينم ، ولي چون در نزد همه مردم خود كشي يك كار عجيب و                       



خت بكنم ، مردني و ناتوان بشوم و بعد از آنكه چشم و گوش همه پـر                 غريبي است ميخواستم خودم را ناخوش س      
 . ناخوش شد مرد : شد ترياك بخورم تا بگويند 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. دو نفر بديـدنم آمدنـد ، حـاال رفتنـد ، تنهـا مانـدم       . ز ظهر است در رختخوابم يادداشت ميكنم ، سه بعد ا      

سرم گيج ميرود ، تنم راحت و آسوده است ، در معده ام يك فنجان شير و چائي است تنم شل ، سسـت و گرمـاي     
يادم آمد ، ميخواهم آنرا بسوت بـزنم نميتـوانم ،   . يك ساز قشنگي در صفحه گرامافن شنيده بودم  . ناخوشي دارد   

اآلن نه از زندگي خوشم مي آيد و نـه بـدم مـي آيـد ، زنـده ام بـدون اراده ،                        . كاش آن صفحه را دوباره ميشنيدم       
در زندان زندگاني زير زنجيرهاي فوالدين بسته شده ام ، اگر . بدون ميل ، يك نيروي فوق العاده اي مرا نگهداشته     

ره ميمـردم ، از ريخـت آنهـا     پيـر ميافتـادم ، دوبـا   مرده بودم مرا مي بردند در مسجد پاريس بدست عربهـاي بـي           
پس از آنكه مرده بودم اگر مرا در مبال هـم انداختـه بودنـد بـرايم                 . در هر صورت بحال من فرقي نميكرد        . بيزارم

تنها منزلمان گريه و شيون ميكردند ، عكس مرا ميآوردند ، برايم زبان ميگرفتند ،               . يكسان بود ، آسوده شده بودم       
البد چند نفر از من تعريـف زيـادي   . همه اينها بنظرم احمقانه و پوچ ميآمد     . ن كثافت كاري ها كه معمول است        از اي 

 . چند نفر تكذيب ميكردند ، اما باالخره فراموش ميشدم ، من اصال خود خواه و نچسب هستم . ميكردند 
وب جامعـه شـده ام ، يـك وجـود           من يك ميكـر   . هر چه فكر مي كنم ادامه دادن باين زندگي بيهوده است             

گاهي ديوانگيم گل ميكند ، ميخـواهم بـروم دور خيلـي دور ، يـك جـائي كـه خـودم را               . سربار ديگران   . زيان آور   
فراموش بشوم ، گم بشوم ، نابود بشوم ، ميخواهم از خود بگريزم بروم خيلي دور ، مثال بروم در    . فراموش بكنم   

 درختهاي كاج ، آسمان خاكستري ، برف، برف انبوه ميان موجيـك هـا ، بـروم                  سيبريه ، در خانه هاي چوبين زير      
هندوستان ، زير خورشيد تابـان ، جنگلهـاي سـر بهـم كشـيده ،                ه  يا ، مثال بروم ب    . زندگاني خودم را از سر بگيرم       

هم همه چيـز  مابين مردمان عجيب و غريب ، يك جائي بروم كه كسي مرا نشناسد ، كسي زبان من را نداند ، ميخوا       
اشتباهي بدنيا آمده ام ،     . اما مي بينم براي اينكار درست نشده ام ، نه من لش و تنبل هستم                . را در خود حس بكنم      

از همه نقشـه هـاي خـودم چشـم پوشـيدم ، از عشـق ، از                  . مثل چوب دوسر گهي ، از اينجا مانده و از آنجا رانده             
 . ه مرده ها بشمار ميآيم ديگر در جرگ. شوق، از همه چيز كناره گرفتم 

. گاهي با خودم نقشه هاي بزرگ ميكشم ، خودم را شايسته همه كار و همه چيز ميدانم ، با خود ميگـويم    
بعد . آري كسانيكه دست از جان شسته اند و از همه چيز سر خورده اند تنها ميتوانند كارهاي بزرگ انجام بدهند                      

نه ، بزن خودت    ! ديوانگي ، همه اش ديوانگي است       . . . ؟ چه سودي دارد ؟      به چه درد ميخورد     . با خودم مي گويم     
 برو ، تو براي زندگي درست نشده اي ، كمتر فلسفه بباف ، وجود تو هـيچ                  ،را بكش ، بگذار الشه ات بيفتد آن ميان        

را نميتوانستم بروم   ولي نميدانم چرا مرگ ناز كرد ؟ چرا نيامد ؟ چ          ! ري ساخته نيست    اارزشي ندارد ، از تو هيچ ك      
زهر بمن كـارگر نشـد ،   ! اينهم مزد دستم بود . پي كارم آسوده بشوم ؟ يك هفته بود كه خودم را شكنجه ميكردم     

غذا نخوردم ، خودم را سـرما دادم ، سـر كـه خـوردم ، هـر شـب گمـان                       . باور كردني نيست ، نميتوانم باور بكنم        
استم از روز پيش حالم بهتر بود ، اين را به كي ميشود گفـت ؟ يـك                  ميكردم سل سواره گرفته ام ، صبح كه برميخ        

 . نه باور كردني نيست . همه اش خوب بيادم است . اما خواب هم نديده ام ، چرس هم نكشيده ام . تب نكردم 
كه نوشتم كمي آسوده شدم ، از من دلجـوئي كـرد ، مثـل اينسـت كـه بـار سـنگيني را از دوشـم                           را  اينها   
اگر ميتوانستم افكار خودم را بديگري بفهمانم ، ميتوانستم         . چه خوب بود اگر همه چيز را ميشد نوشت          . برداشتند  

نه يك احساساتي هست ، يك چيزهائي هست كه نميشود بديگري فهماند ، نميشود گفـت ، آدم را مسـخره                     . بگويم  
 . زاد مثل خود او ناقص و ناتوان است زبان آدمي. ميكنند ، هر كسي مطابق افكار خودش ديگري را قضاوت ميكند 



آري مـن روئـين تـن شـده ام ،           .  فايده نكرد    ،  زهر بمن كارگر نشد ، ترياك خوردم      . من روئين تن هستم      
پريشـب بـود ، تصـميم گـرفتم تـا           . باالخره ديدم همه زحمتهايم ببـاد رفـت         . هيچ زهري ديگر بمن كارگر نميشود       

سـه تـا بـود ،    . وردم آرفتم كاشه هاي ترياك را از كشـو ميـز كوچـك در   . بكنم گندش باال نيامده مسخره را تمام   
باندازه يك لوله ترياك معمولي ميشد ، آنها را برداشتم ساعت هفت بود ، چائي از پائين خواستم ، آوردنـد                     " تقريبا

 بـديوار بـود     تا ساعت هشت كسي بسراغ من نيامد ، در را از پشت بستم رفتم جلـو عكسـي كـه                   . آنرا سر كشيدم    
با خودم ميگفتم ، اين . نميدانم چه فكرهائي برايم آمد ، ولي او بچشمم يك آدم بيگانه اي بود . ايستادم ، نگاه كردم 

بعـد برگشـتم ، احسـاس       . او را خيلـي ديـده بـودم         . آدم چه وابستگي با من دارد ؟ ولي اين صورت را ميشناختم             
ئي كه كرده بودم و كاري كـه ميخواسـتم بكـنم و همـه چيـز بنظـرم       شورش ، ترس يا خوشي نداشتم ، همه كارها      

همـه چيزهـا سـرجاي      . سرتاسر زندگي بنظرم مسخره ميآمـد ، نگـاهي بـدور اطـاق انـداختم                . بيهوده و پوچ بود     
چهره برافروخته خودم نگاه كردم ، چشمها را نيمه بسـتم ، الي دهـنم   ه م جلو آينه در گنجه ب    تخودشان بودند ، رف   

با خودم گفتم فردا صبح ، باين صورت در خـواهم آمـد ، اول               . مي باز كردم و سرم را بحالت مرده كج گرفتم           را ك 
هر چه در ميزنند كسي جواب نميدهد ، تا ظهر گمان ميكنند كه خوابيده ام ، بعد چفـت در را ميكشـند ، وارد اطـاق                           

 . ز جلو چشمم گذشت ميشوند و مرا باين حال مي بينند ، همه اين فكرها مانند برق ا
ليوان آب را برداشتم ، با خونسردي پيش خود گفتم كه كاشه آسپرين است و كاشه اولـي را فـرو دادم ،                        

م حـس كـردم ، دهـنم بـوي تريـاك            لرزش كمـي در خـود     . دومي و سومي را هم دستپاچه پشت سرش فرو دادم           
رفتم حـب خوشـبو از جيـبم در آوردم          . ستر دان   سيگار نصفه كشيده را انداختم در خاك      . ، قلبم كمي تند زد      گرفت
بـا  .  همه چيز هـا سـر جـاي خودشـان بودنـد              ، دوباره خودم را جلو آينه ديدم ، بدور اطاق نگاهي انداختم           ،مكيدم

رختهايم را روي صندلي پهلـوي تخـت        ! خودم گفتم ديگر كار تمام است ، فردا افالطون هم نميتواند مرا زنده بكند               
دگمه چراغ را پيچاندم اطـاق خـاموش   . گرفته بود )) اودوكلني (( اف را روي خودم كشيدم ، بوي        مرتب كردم ، لح   

شد ، يك تكه از بدنه ديوار و پائين تخت با روشنائي تيره و ضعيفي كه از پشت شيشه پنجره ميآمد كمـي روشـن                  
همه خيالم متوجـه ايـن   . م ، غلت زدم   خوابيد. ديگر كاري نداشتم ، خوب يا بد كارها را باينجا رسانيده بودم             . بود  

همه گفته بودم كه چنـد شـب اسـت خـوابم            ه  اگر چه ب  . بود كه مبادا كسي به احوالپرسي من بيايد و سماجت بكند            
مانند اينكه پيش آمد فوق العـاده اي بـرايم   . در اينموقع كنجكاوي زيادي داشتم . نبرده تا اينكه مرا آسوده بگذارند   

فرت گوارائي در پيش داشتم ، ميخواستم خوب مردن را حس بكنم حواسم را جمع كـرده بـودم ،                    رخ داده ، يا مسا    
ده دقيقـه يـا     . پلكهايم را بهم فشار دادم      . بمحض اينكه صداي پا ميآمد دلم تو ميريخت         . ولي گوشم به بيرون بود      

م ولي نه از ايـن كـار خـودم    كمي بيشتر گذشت هيچ خبري نشد ، با فكرهاي گوناگون سر خودم را گرم كرده بود      
اول سنگين شـدم ، احسـاس خسـتگي         . پشيمان بودم و نه ميترسيدم تا اينكه حس كردم گرد ها دست بكار شدند               

كردم ، اين حس در حوالي شكم بيشتر بود ، مثل وقتي كه غذا خوب هضم نشود ، پس از آن اين خستگي به سينه                         
ديدم حواسم سر جايش است ، تشنه       . ادم ، چشمهايم را باز كردم        دستهايم را تكان د    ،سر سرايت كرد  ه  و سپس ب  

كمـي گذشـت حـس      . دشواري آب دهانم را فرو ميدادم ، تپش قلبم كنـد ميشـد              ه  ام شد ، دهانم خشك شده بود ، ب        
ميكردم هواي گرم و گوارائي از همه تنم بيرون ميرفت ، بيشتر از جاهاي بر جسته بدن بود ، مثـل سـر انگشـتها ،      

در همان حال ميدانستم كه ميخواهم خود را بكشم ، يادم افتاد كـه ايـن خبـر بـراي دسـته اي               . . .  بيني و غيره     تك
با خودم فكر مي كردم . همه اينها بچشمم بچگانه ، پوچ و خنده آور بود . ناگوار است ، پيش خودم درشگفت بودم 

ارد كه ديگران غمگين بشوند يا نشوند ، گريه بكنند          كه اآلن آسوده هستم و به آسودگي خواهم مرد ، چه اهميتي د            
خيلي مايل بودم كه اينكار بشود و ميترسيدم مبادا تكان بخورم يـا فكـري بكـنم كـه جلـو اثـر تريـاك را                     . يا نكنند   



ميترسيدم كه جان كندن سخت بوده باشـد و         . همه ترسم اين بود كه مبادا پس از اينهمه زحمت زنده بمانم             . بگيرم
اميدي فرياد بزنم يا كسي را بكمك بخواهم ، اما گفتم هر چه سخت بوده باشد ، ترياك ميخواباند و هيچ حس                      در نا 

 .. ! .ويم ، در هم از پشت بسته است خواب بخواب ميروم و نميتوانم از جايم تكان بخورم يا چيزي بگ. نخواهم كرد
كنواخت سـاعت را ميشـنيدم ، صـداي پـاي          صداي ي . اين فكرها برايم پيدا شد      . آري، درست بيادم هست      

حـس ميكـردم كـه تـنم        . گويا حس شنوائي من تندتر شده بـود         . مردم را كه در مهمانخانه راه ميرفتند مي شنيدم          
نفسم . بحالت اغما افتاده بودم چشمهايم نيمه باز بود " ميپريد ، دهنم خشك شده بود ، سردرد كمي داشتم ، تقريبا         

ماننـد ايـن    . از همه سوراخهاي پوست تنم اين گرماي گوارا به بيرون تراوش ميكرد             .  ميشد   گاهي تند و گاهي كند    
خيلي ميل دشتم كه بر شدت آن بيفزايد ، در وجد ناگفتني فرو رفته بودم ،     . بود كه من هم دنبال آن بيرون ميرفتم         

ن رفتن اين گرما ميشد ، هـر چـه   هر فكري كه ميخواستم ميكردم اگر تكان ميخوردم حس ميكردم كه مانع از بيرو   
راحت تر خوابيده بودم بهتر بود ، دست راستم را از زير تنه ام بيرون كشيدم ، غلتيدم ، به پشت خوابيـدم ، كمـي                          

ميدانستم و ميخواستم كه مردن را درسـت  . همان حالت افتادم و اثر ترياك تندتر شده بود ه ناگوار بود ، دوباره ب    
مثل اين بود كـه همـه هسـتي         . ند و بزرگ شده بود ، در شگفت بودم كه چرا خوابم نبرده              احساساتم ت . حس بكنم   
 قلبم آهسته ميزد ، نفس آهسته ميكشيدم ، گمان ميكنم دو سـه               طرز خوش و گوارائي بيرون ميرفت،     ه  من از تنم ب   

و نخواستم از جاي خـود      در اين بين كسي در زد ، فهميدم همسايه ام است ولي جواب او را ندادم                 . ساعت گذشته   
چشمهايم را باز كردم و دوباره بستم ، صداي باز شدن در اطاق او را شنيدم ، او دستش را شست، . تكان بخورم 

سال گذشته فكر ميكردم، ه با خودش سوت زد ، همه را شنيدم كوشش ميكردم انديشه هاي خوش و گوارا بكنم ، ب
ميزدند ، موج دريا ، تكان كشـتي ، دختـر خوشـكلي كـه روبـرويم                 آنروزي كه در كشتي نشسته بودم ساز دستي         

نشسته بود ، در فكر خودم غوطه ور شده بودم ، دنبال آن ميدويدم ماننـد اينكـه بـال در آورده بـودم و در فضـا              
تفاوت آن همانقدر است كه پرتو روشـنائي      . جوالن ميدادم ، سبك و چاالك شده بودم بطوريكه نميشود بيان كرد             

 در كيف ترياك مثل اينست كه همين روشنائي را از پشت آويـز چلچـراغ يـا منشـور                    ،كه بطور طبيعي مي بينيم    را  
در اين حالـت خيالهـاي سـاده و پـوچ كـه بـراي آدم مـي آيـد         . بلوري ببينند و به رنگهاي گوناگون تجزيه ميشود        

رت دلفريـب و بـا شـكوهي بخـودش     همانطور افسونگر و خيره كننده ميشود ، هر خيال گذرنده و بيخود يك صـو          
ميگيرد، اگر دورنما يا چشم اندازي از فكر آدم بگذرد بي اندازه بزرگ ميشـود ، فضـا بـاد ميكنـد ، گذشـتن زمـان           

 . محسوس نيست 
. در اين هنگام خيلي سنگين شده بودم ، حواسم باالي تنم موج ميزد ، اما حس ميكردم كه خـوابم نبـرده                        

كه پاهايم سرد و بي حس شده بـود ، تـنم بـدون              : ف و نشئه ترياك بيادم است اين بود         آخرين احساسي كه از كي    
مجرد اينكه تاثير آن تمام شد يك غم و انـدوه بـي پايـاني               ه  حركت ، حس ميكردم كه ميروم و دور ميشوم ، ولي ب           

بيشتر از نيم  دم شد،سر. خيلي دشوار و ناگوار بود . مرا فرا گرفت ، حس كردم كه حواسم دارد سر جايش ميآيد   
بعد تب آمد ، تب سوزان و عرق از تـنم       . هم ميخورد ميشنيدم    ه  ساعت خيلي سخت لرزيدم ، صداي دندانهايم كه ب        
اولين فكري كه برايم آمد اين بود كه هرچه رشته بودم پنبه شد             . سرازير شد ، قلبم ميگرفت ، نفسم تنگ شده بود           

 جان سختي خودم بيشتر تعجب كرده بودم ، پي بردم كه يك قوه تاريـك و                 و نشد آن طوريكه بايد شده باشد ، از        
 . يك بدبختي ناگفتني با من در نبرد است 

نميـدانم چـرا    . دشواري نيمه تنه در رختخوابم بلند شدم ، دگمه چراغ بـرق را پيچانـدم ، روشـن شـد                     ه  ب 
م آماس كرده بود ، رنگـم خـاكي شـده    دستم رفت بسوي آينه كوچكي كه روي ميز پهلوي تخت بود ، ديدم صورت             



چـراغ را خـاموش     ! با خودم گفتم كه اقال قلبم خراب شـد          : بود ، از چشمهايم اشك ميريخت ، قلبم بشدت ميگرفت           
 . كردم و در رختخواب افتادم 

 برايم دكتـر آمـد ، قلـبم را گـوش داد ،            ! امروز بهتر است ، نه بادمجان بم آفت ندارد          . نه قلبم خراب نشد      
محـض  ه  گذاشت ، از همين كارهاي معمولي كه همه دكترها بـ          ) گرما سنج   ( نبضم را گرفت ، زبانم را ديد ، درجه            

! من نمك ميوه و گنه گنـه داد ، هـيچ نفهميـد درد مـن چـه اسـت                     ه  ب. ورود ميكنند و همه جاي دنيا يكجور هستند         
ت ، آنجا روي ميز هفت هشت جور دوا بـرايم قطـار             اين دواها خنده آور اس     !هيچكس به درد من نميتواند پي ببرد        

 ! كرده اند ، من پيش خودم ميخنديدم ، چه بازيگرخانه ايست 
ت همينطور بغل گوشم صدا ميدهد ، صداي بـوق اتومبيـل و دوچرخـه و غريـو ماشـين                    عتيك و تاك سا    

 و خوشـه گـل سـفيد دارد ، روي           به كاغذ ديوار نگاه ميكنم ، برگهاي باريك ارغـواني سـير           . دودي از بيرون ميآيد   
، سرم تهي ، معده ام مـالش ميـرود ، تـنم خـرد     دشاخه آن فاصله بفاصله دو مرغ سياه روبروي يكديگر نشسته ان         

روزنامه هائي كه باالي گنجه انداخته ام بحالت مخصوصي مانده ، نگاه كه ميكنم يكمرتبـه مثـل اينسـت كـه                      . شده  
 كـه چـرا زنـده ام ؟ چـرا نفـس             م بچشم خـودم بيگانـه ام ، در شـگفت هسـتم            همه آنها بچشمم غريبه ميآيد ، خود      

هستم ؟ اين مردمي را كـه ميبيـنم كـي     ؟ چرا گرسنه ام ميشود ؟ چرا ميخورم ؟ چرا راه ميروم ؟ چرا اينجا ميكشم
 . . . هستند و از من چه ميخواهند ؟ 

هـيچ كـاري نميتـوانم بكـنم ، روي          . حاال خوب خودم را ميشناسم ، همانطوريكه هستم بدون كم و زيـاد               
تخت خسته و كوفته افتاده ام ، ساعت به ساعت افكارم ميگردند ، ميگردند ، در همان دايره هاي نااميـدي حوصـله                  
ام بسر رفته ، هستي خودم مرا بشگفت انداخته ، چقدر تلخ و ترسناك است هنگاميكه آدم هستي خـودش را حـس                       

  … بخودم ميخندم ، صورتم بچشم خودم آنقدر ناشناس و بيگانه و خنده آور آمده در آينه كه نگاه ميكنم! ميكند 
فسـانه هـا نوشـته انـد حكايـت مـن            روئين تن شده ام ، روئين تن كه در ا         : اين فكر چندين بار برايم آمده        

. مم ميگـذرد    اكنون همه جور خرافات و مزخرفات را باور ميكنم ، افكار شگفت انگيز از جلو چش               . معجز بود   . است
: معجز بود ، حاال ميدانم كه خدا با يك زهر مار ديگري در ستمگري بي پايـان خـودش دو دسـته مخلـوق آفريـده          

حـاال   . دسـت خودشـان ميافزايـد     ه  از اوليها پشتيباني ميكند و بر آزار و شكنجه دسته دوم ب           . خوشبخت و بدبخت  
 …ختي با بعضيها هستدرنده و پستي ، يك فرشته بدبباور ميكنم كه يك قواي 

باالخره تنها ماندم ، االن دكتر رفت، كاغذ و مداد را برداشتم ، ميخواهم بنويسم ، نميدانم چه؟ يا اينكه مطلبي ندارم            
شايد اگـر گريـه   . نميدانم نميتوانم گريه بكنم. اينهم خودش بدبختي است   . و يا از بسكه زياد است نميتوانم بنويسم         

در آينـه ديـدم موهـاي سـرم وز كـرده ،      . شكل ديوانـه هـا شـده ام    . نميتوانم ! داري ميدادمن دله  ميكردم اندكي ب  
چشمهايم باز و بي حالت است، فكر مي كنم اصال صورت من نبايد اين شـكل بـوده باشـد، صـورت خيلـي هـا بـا                            

مي خـورم از خـودم   د، همينقدر ميدانم كه از خودم بدم مي آي . فكرشان توفير دارد، اين بيشتر مرا از جا در ميكند           
نه ايـن يـك   ! چه ترسناك ! چه سمج . فكر ميكنم از خودم بدم مي آيدبدم مي آيد، راه ميروم از خودم بدم مي آيد،         

. مـن كـارگر نيسـت     ه  ديگـر هـيچ چيـز بـ       ! يك كوفت بود حاال اين جور چيزها را باور ميكـنم          . قوه مافوق بشر بود   
نـه كسـي   ! اگر اژدها هم مرا بزند، اژدهـا ميميـرد   ! دم باز هم زنده ام ترياك خور. سيانور خوردم در من اثر نكرد     

آيا بقدر كافي نبود؟ آيا زيادتر از اندازه معمولي بود؟ آيـا مقـدار   ! آيا اين زهرها خراب شده بود    . باور نخواهد كرد  
 فكرها صد بار برايم   اين ،آنرا عوضي در كتاب طبي پيدا كرده بودم؟ آيا دست من زهر را نوشدارو ميكند؟ نميدانم               

 آيـا دور مـن يـك    ،بيادم ميايد شنيده ام وقتيكه دور كژدم آتش بگذارند خودش را نـيش ميزنـد         . آمده تازگي ندارد  
 حلقه آتشين نيست؟



نشسـته انـد، يكـي از       آن جمع شده دو گنجشك      جلو پنجره اطاقم روي لبه سياه شيرواني كه آب باران در گودالي             
مـن  . رو ميبرد ، سرش را باال ميگيرد ، ديگري ، پهلوي او كـز كـرده خـودش را ميجـورد                    آنها تك خود را در آب ف      

هوا ابر است ، گاهي از پشت لكه هاي ابر آفتـاب رنـگ   . تكان  خوردم ، هر دو آنها جير جير كردند و با هم پريدند               
 ايـن هـواي سـنگين و بـاراني     پريده در ميآيد، ساختمانهاي بلند روبرو همه دود زده ، سياه و غم انگيز زير فشـار         

 .صداي دور و خفه شهر شنيده ميشود. مانده اند
اين ورقهاي بد جنس كه با آنها فال گرفتم، اين ورقهاي دروغگو كه مرا گول زدند، آنجا در كشو ميزم است، خنده                      

 !دارتر از همه آن است كه هنوز هم با آنها فال ميگيرم
 . استچه ميشود كرد؟ سرنوشت پر زورتر از من

خوب بود كه آدم با همين آزمايشهائي كه از زندگي دارد، ميتوانست دوباره بدنيا بيايـد و زنـدگاني خـودش را از                       
اما كدام زندگي ؟ آيا در دست من است ؟ چه فايده دارد؟ يك قواي كور و ترسـناكي بـر سـرما                       ! سر نو اداره بكند   

را اداره مي كند، زير بار آن خرد ميشوند و ميخواهند سوارند، كساني هستند كه يك ستاره شومي سرنوشت آنها          
 …كه خرد بشوند 
 دارم و نه كينه اي ، آنچه كه در من انساني بود از دست دادم ، گذاشتم گـم بشـود ، در زنـدگاني                          يديگر نه آرزوي  

من خـود  .  گم شدآدم بايد يا فرشته بشود يا انسان و يا حيوان ، من هيچكدام از آنها نشدم، زندگانيم براي هميشه       
ديگر . پسند ، ناشي و بيچاره بدنيا آمده بودم، حال ديگر غير ممكن است كه بر گردم و راه ديگري در پيش بگيرم                       

شماهائي كه گمان ميكنيد در    . نميتوانم دنبال اين سايه هاي بيهوده بروم ، با زندگاني گالويز بشوم ، كشتي بگيرم                
منطق محكمي در دست داريد؟ من ديگـر نميخـواهم نـه ببخشـم و نـه بخشـيده             حقيقت زندگي ميكنيد، كدام دليل و       

 .آينده ببندم و گذشته را فراموش بكنمه راست ، ميخواهم چشمهايم را به بشوم ، نه به چپ بروم و نه ب
 ميآيد نه ، نميتوانم از سرنوشت خودم بگريزم ، اين فكرهاي ديوانه ، اين احساسات ، اين خيالهاي گذرنده كه برايم  

 گمـان ميكـنم   .آيا حقيقي نيست؟ در هر صورت خيلي طبيعي تر و كمتر ساختگي بنظر مي آيد تا افكار منطقـي مـن     
افسار من بدسـت اوسـت ، اوسـت كـه مـرا بـه               . آزادم ولي جلو سرنوشت خودم نميتوانم كمترين ايستادگي بكنم          

نميتوانند فرياد بكشـند ، نميتواننـد       . ستش بگريزند   پستي ، پستي زندگي كه نميتوانند از د       . اينسو و آنسو ميكشاند     
 .نبرد بكنند ، زندگي احمق

حاال ديگر نه زندگاني ميكنم و نه خواب هستم ، نه از چيزي خوشم مي آيد و نه بدم ميآيد ، مـن بـا مـرگ آشـنا و                    
پارناس بيادم ميآيد، قبرستان من. يگانه دوست من است ، تنها چيزي است كه از من دلجوئي ميكند. مانوس شده ام 

 …منهم با آنها هستم، يك زنده بگور هستم. ديگر به مرده ها حسادت نميورزم ، منهم از دنياي آنها بشمار مي آيم
كاغذ و مداد را دور بينداز، بينداز دور ، پرت          . برو ديوانه   : خسته شدم ، چه مز خرفاتي نوشتم ؟ با خودم ميگويم            

ه بكن ، مبادا اين مزخرفات بدست كسي بيفتد ، چگونه مرا قضاوت خواهند كـرد ؟                 خفه بشو ، پار   . گوئي بس است    
هر چه قضاوت آنها . چيزي اهميت نميگذارم، به دنيا و مافيهايش ميخندم       ه  اما من از كسي رو در بايستي ندارم ، ب         

ها به مـن ميخندنـد ،       آن. درباره من سخت بوده باشد، نمي دانند كه من بيشتر خودم را سخت تر قضاوت كرده ام                  
 . من از خودم و از همه خواننده اين مزخرفها بيزارم ،نمي دانند كه من بيشتر به آنها ميخندم

***** 
وليكن خود او در تختخواب افتاده نفس كشيدن از يادش رفته . اين يادداشتها با يك دسته ورق در كشو ميز او بود

 .بود
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 آب زندگي

 صادق هدايت

 com.Sokhanسايت سخن  : انتشارنسخه الكترونيك
 
 

ني كچل و   يحسني قوزي و حس   : يك پينه دوزي بود سه تا پسر داشت       . يكي بود يكي نبود غير از خدا هيشكي نبود        
ي حسيني همه كاره و هيچكاره بود، گاهي آب         پسر بزرگش حسني دعا نويس و معركه گير بود، پسر دوم          . احمدك

احمدك از همه كوچكتر، سري براه و پـائي بـراه بـود و              . حوض مي كشيد يا برف پارو ميكرد و اغلب ول ميگشت          
پسـر  . عزيز دردانه باباش بود، توي دكان عطاري شاگردي ميكرد و سر ماه مزدش را مي آورد به بابـاش ميـداد                    

 .اشتند و دستشان پيش پدرشان دراز بود، چشم نداشتند كه احمدك را بينندبزرگها كه كار پا بجائي ند
ميـدونين  «: يك روز پينه دوز پسرهايش را صدا زد و بهشان گفت          . دست بر قضا زد و توي شهرشان قحطي افتاد        

گـل در   راس پوس كندش اينه كه كار و كاسبي من نميگرده، تو شهر هم گروني افتاده، شماهام ديگه از آب و            ،چيه
دس خدا بهمراتون، برين روزيتونو در بيـارين و        . اومدين و احمدك كه از همه تون كوچكتره ماشاهللا پونزه سالشه          

اگـه روز و روزگـاري      . من اين گوشه واسه خودم يه كـرو كـري ميكـنم           . هر كدوم يه كار و كاسبي يم ياد بگيرين        
ر بدين و گرنه بر گردين پـيش خـودم يـه لقمـه نـون      منم خبه كاربارتون گرفت و دماغتون چاق شد كه چه بهتر، ب 

 ».داريم با هم ميخوريم
 »!چشم بابا جون«.بچه ها گفتند

 .پينه دوز هم بهر نفري يك گرده نان و يك كوزه آب داد و رويشان را بوسيد و روانه شان كرد
د تا اينكه خسته و مانده سـر        سه برادر راه افتادند، تا سو بچشمشان بود و قوت بزانويشان همينطور رفتند و رفتن              

رفتند زير يك درخت نارون نشستند كه خستگي در بكنند، احمدك از زور خستگي خـوابش                . يك چهار راه رسيدند   
برادر بزرگها كه با احمدك هم چشمي داشـتند و بخـونش تشـنه بودنـد،     . برد و بيهوش و بيگوش زير درخت افتاد      

: بـا خودشـان گفتنـد     .  سنگ جلو پايشان بشود و بكارشان گراته بيندازد        ترسيدند كه چون از آنها با كفايت تر بود        
 »چطوره كه شر اينو از سر خودمان وا كنيم؟«

 .كت هاي او را از پشت محكم بستند و كشان كشان بردند توي يك غار دراز تاريك انداختند
بعد هـم   . هنه غار انداختند  احمدك هر چه عز و چز كرد بخرجشان نرفت و يك تخته سنگ بزرگ هم آوردند ودر د                 

به پيرهن احمدك خون كفتر زدند دادند بيك كاروان كه از آنجا ميگذشت و نشاني دادند كه آنرا به پينه دوز بدهـد                       
و بگويد كه احمدك را گرگ پاره كرده و راهشان را كشيدند و رفتند سر سه راهه و پشك انداختنـد، يكـي از آنهـا                          

 .مغرببطرف مشرق رفت و يكي هم بطرف 
 ٭٭٭

از آنجا بشنو كه حسني با قوز روي كولش رفت و رفت تا همه آب و نانش تمام شد، تنگ غروب از توي يك جنگل                      
به پيرزني كه آنجا نشسته     . سر در آورد، از دور يك شعله آبي بنظرش آمد رفت جلو ديد يك آلونك جادوگر است                

من غريب و بي كسم، امشـب اينجـا يـه جـا و     . كنينمحض رضاي خدا بمن رحم ! ننه جون«: بود سالم كرد و گفت   
 ».منزل بمن  بدين كه از گشنگي و تشنگي دارم از پا در مييام



اگـه يـه     كييه كه يه نفر بيكار و بيعار مثه تو قوزي رو مهمون بكنه؟ اما دلم برايت سوخت،    «: ننه پيروك جواب داد   
 ».كاري بهت ميگم برام بكني تورو نگه ميدارم

 ».بچشم، هر كاري كه بگين حاضرم«: ي گفتحسني هولك
 شـعله آبـي داره و خـاموش        ع از ته چاه خشكي كه پشت خونمه يه شمع اون تو افتاده بيـرون بيـار، ايـن شـم                    - «

 ».نميشه
حسني . پشت آلونك حسني را توي يك زنبيل گذاشت و تو چاه كرد. پيرزن باو آب و نان داد و بعد هم با هم رفتند

د همينكه دم چـاه رسـيد دسـتش را          يپيرزن ريسمان را كش   . و به پيرزن اشاره كرد كه باال بكشد       شمع را برداشت    
 :حسني را ميگوئي شكش ورداشت و گفت. دراز كرد كه شمع را بگيرد

 ».بگذار پام رو زمين برسه آنوقت شمع رو ميدهم.  نه حاال نه-«
اما صدمه اي نديد و شـمع ميسـوخت         .  افتاد پائين  پير زنيكه اوقاتش تلخ شد، سر ريسمان را ول كرد، حسني تلپي           

تو فكر فرو رفت و بعد از جيبش يـك چپـق   . ولي بچه درد حسني ميخورد؟ چون ميديد كه بايد توي اين چاه بميرد   
تـوي  .  چپقش را با شعله آبي شمع چاق كرد و چنـد تـا پـك زد                »!آخرين چيزيس كه واسم مانده    «: در آورد و گفت   

 : يكمرتبه ديد يك ديبك سياه و كوتوله دست بسينه جلوش حاضر شد و گفت.چاه پر از دود شده
 » چه فرمايشيه؟-«

 »تو كي هسي؟ جني، پري هسي يا آدميزادي؟«: حسني جواب داد
 ». من كوچيك و غالم شما هسم-«
 ». اول كمك كن من برم باال بعد هم پول و زال و زندگي ميخوام-«

 :ه گذاشت بعد بهش گفتديبه حسني را كول كرد و بيرون چا
 اگه پول و زال و زندگي ميخواهي اين راهشه، برو بشهري ميرسي و كارت بـاال ميگيـره امـا تـا ميتـوني از آب             -«

حسني دستپاچه شد، شمع از دستش ول شـد و دوبـاره افتـاد    .  و با دستش بطرفي اشاره كرد»!زندگي پرهيز بكن 
 . اينكه آب شده و بزمين فرو رفتغيبش زده، مثلديبكه نگاه كرد ديد . توي چاه

كله سحر رسيد بيك شهري كـه       . حسني توي تاريكي از همان راهي كه ديبكه بهش نشان داده بود همين طور رفت              
پاي رودخانه گرفت نشست، يكمشـت آب بصـورتش زد و يكمشـت         . نجا كورند آديد همه مردم    . كنار رودخانه بود  

 :د پرسيداز يكنفر كور كه نزديكش بو. آب هم خورد
 »اينجا كجاس؟!  عمو جان-«

 »مگه نميدوني اينجا كشور زرافشونه؟«: او جواب داد
 »يه چيز خوراكي بمن بده؟. محض رضاي خدا من غريبم از شهر دور دسي مييام، راه بجايي ندارم«: حسني گفت

 ».نت بدميه مشت از ريگ اين رودخونه بده تا نو. اينجا بكسي چيز مفت نميدن«: آنمرد جواب داد
ذوق كرد، يك مشـت بـآن مـرد داد و نـان گرفـت و                . حسني دست كرد زير ماسه رودخانه، ديد همه خاك طالست         

همينكـه رسـيد، ديـد شـهر        . خورد و توي جيبهايش را هم پر از خاك طال كرد و راهش را كشيدو رفت طرف شهر                 
بود و مردمش چون كـور بودنـد يـا در           بزرگي است، اما همه شهر مثل آغل گوسفند گنبدگنبد رويهم ساخته شده             

شكاف غارها و يا زير اين گنبدها زندگي ميكردند و شب و روز برايشان يكسان بود و حتي يك دانه چراغ در تمام 
اعالن هاي دولتي و رساله ها با حروف برجسته روي مقوا چاپ ميشد و همه مردم بـا قيافـه                    . شهر روشن نميشد  

: از يكنفر پرسـيد   . ي كثيف بد قواره و چشمهاي ورم كرده مثل كرم در هم ميلوليدند            هاي اخم آلود گرفته و لباسها     
 »چرا مردم اينجا كورن؟!  عمو جان-«



ما چشـم بـراه   .  اين سرزمين خاكش مخلوط با طالس و خاصيتش اينه كه چشمو كور ميكنه            -«: آن مرد جواب داد   
اما چـون چـش     . گر چه همه مون پرمال و مكنت هسيم       ا. پيغمبري هسيم كه ميباس بياد و چشمهاي ما رو شفا بده          

باينجهت خجالـت زده گوشـه شـهر خودمـون مونـده        . نداريم آرزو ميكنيم كه گدا بوديم و ميتونسيم دنيا را ببينيم          
 ».ايم

 اينارو خوب ميشه گولشون زد و دوشيد، خوب چه عيب داره «: با خودش گفت. حسني را ميگوئي چشده خور شد
 : رفت باالي منبر كه كنج ميدان بود و فرياد كشيد»ون بشم؟كه من پيغمبرش

چـون خـدا   . دم و از طرف خدا آمدم تـا بشـما بشـارتي بـدم    وبدونين كه من همون پيغمبر موع   !  آهاي مردمون  - «
خواسه كه شما رو بمحلت امتحون در بياره، شما رو از ديدن ايـن دنيـاي دون محـروم كـرده تـا بتـونين بيشـتر                           

دنيا سر تا سر پر از      . چون خود شناسي خدا شناسيس    . قو بكنين و چشم حقيقت بين شما واز بشه        جستجوي حقاي 
پس شما كه نمي بينين از وسوسـه        . ديدن چشم و خواستن دل    : وسوسه شيطوني و موهوماته، همونطور كه گفتن      

 و شـكر خـدا را       پس بردبار باشـين   . شيطوني فارغ هسين و خوش و راضي زندگي ميكنين و با هر بدي ميسازين             
دنيا هميشگي و ابـديس و       اما اون . چون اين دنيا موقتي و گذرندس     ! بجا بيارين كه اين موهبت عظما رو بشما داده        

 ».من براي راهنمائيه شماها اومدم
مردم دسته دسته باو گرويدند و سر سپردند و حسني هم براي پيشرفت كار خودش هر روز نطقهاي مفصـلي در           

روز پنجاه هزار سال و بهشت و دوزخ و قضا و قدر و فشار قبر و از اينجـور چيزهـا برايشـان       باب جن و پري و      
ديري نكشـيد   . ميكرد و نطقهاي او را با حروف برجسته روي كاغذ مقوائي ميانداختند و بين مردم منتشر ميكردند                

ده بودنـد و تـن بطـال شـوئي     كه همه اهالي زرافشان باو ايمان آوردند و چون سابقاً اهالي چندين بار شورش كـر             
ند و ميخواستند كه معالجه بشوند، حسني قوزي همه آنها رابدين وسيله رام و مطيع كرد و از اين راه منافع                     دنميدا

كوس شهرت حسني در شرق و غـرب پيچيـد و بـزودي يكـي از                . هنكفتي عايد پولدارها و گردن كلفتهاي آنجا شد       
 . كوران شدمقربان و حاشيه نشينهاي دربار پادشاه

در ضمن قرار گذاشت همه مردم مجبور بجمع كردن طال بشوند و هر نفري از درخانه تا كنار رودخانـه زنجيـري                      
صبح آفتاب نزده ناقوس ميزدند و آنها گروه گروه و دسته دسته بطال شوئي ميرفتند و غروب                 . بكمرش بسته بود  

تنهـا  . ر زنجير را ميگرفتند و به خانه شان بر ميگشتند         آفتاب كار خودشان را تحويل ميدادند و كورمال كورمال س         
تفريح آنها خوردن عرق و كشيدن بافور شده بود و چون كسي نبود كه زمين را كشت و درو بكند بـا طـال غلـه و            

از اين جهت زمين باير و بيكار افتاده بـود و كثافـت و              . ترياك و عرق خودشان را از كشورهاي همسايه ميخريدند        
 .ز سر مردم باال ميرفتناخوشي ا

گرچه در اثر خاك طال چشمهاي حسني اول زخم شده و بعد هم نابينا شد، اما از حرص جمـع كـردن طـال خسـته                       
روز بروز پيازش بيشتر كونه ميكرد و مال و مكنتش در كشور كوران زيادتر ميشد و در همه خانـه هـا                      . نمي شد 

باالخره حسني مجبور شد كه يك جفـت چشـم مصـنوعي            . ندعكس بر جسته حسني را بديوارها آويزان كرده بود        
و روي قوزش داده بود يك ورقـه طـال گرفتـه             اما در عوض روي تخت طال ميخوابيد      ! بسيار قشنگ بچشمش بزند   

بودند و توي غرابه هاي طال شراب ميخوردند و با دستگاه  وافور طـال بـافور ميكشـيد و بـا لولـه هنـگ طـال هـم                              
يك صيغه برايش ميآوردند و شكر خدا را ميكرد كه بعد از آنهمه نكبت و ذلت به آرزويش         طهارت ميگرفت و شبي     

 .رسيده است
پدر و برادرها و زندگي سابق خودش و حتي خواهشي كه پـدرش از او كـرده بـود همـه بكلـي از يـادش رفـت و                             

 .مشغول عيش و عشرت و خودنمائي شد



 ٭٭٭
حسيني هم افتان و خيزان از جاده مشرق . سر برادر كچلش حسيني آمدحسني را اينجا داشته باشيم به بينيم چه ب

. يك بيشه رسيد، از زور خستگي و ماندگي پاي يك درخت دراز كشيد و خوابش برده راه افتاد، رفت رفت تا ب
 » خواهر خوابيدي؟-«: يكي از آنها گفت. دمدمه هاي سحر شنيد كه سه تا كالغ باالي درخت با هم گفتگو ميكردند

 ». نه، بيدارم- «كالغ دومي 
 » خواهر چه خبر تازه داري؟-«: كالغ سومي گفت

شـاه كشـور مـاه تـابون مـرده چـون            ! اگه چيزايي كه ما ميـدونيم آدمهـا ميدونسـن         !  اوه -«:  كالغ اولي جواب داد   
 »اين باز رو سر هر كي نشس اون شاه ميشه؟. جانشين نداره فردا باز هوا ميكنن

 »و گمون ميكني كي شاه ميشه؟ ت-«: كالغ دومي
اما بشرط اينكه گوسپند بسـرش بكشـه و وارد شـهر            .  مردي كه پاي اين درخت خوابيده شاه ميشه        -«: كالغ اولي 

اول چون مي بينن كه خارجيس قبولش ندارن و تو يـه اطـاق حبسـش               . اونوقت باز ميياد رو سرش مي شينه      . بشه
 ». دو باره باز از پنجره ميياد رو سرش مي شينهميباس كه پنجره رو واز بكنه آنوقت. ميكنن

 »!شاه كشور كرها!  پوه-«: كالغ سومي
 » ميدوني دواي كري اونا چيه؟؟-«: كالغ دومي

اما اگه آب زندگي بمردم بدن و گوششون واز بشه ديگه زير بار ارباباشون نميـرن،              .  آب زندگيس  -«: كالغ سومي 
 . بعد غارغار كردند و پريدند»!زدن ميخواسن گوش مردمو معالجه بكنناينايي رو كه مي بيني باين درخت دار 

سر راه يك بزغاله گيـر      . از ترسش پاشد بفرار   . حسيني كه چشمش را باز كرد ديد بدرخت دو نفر آدم دار زده اند             
رد و  گرفت سرش را بريد و شكنبه اش را در آورد بسرش كشيد و راهش را گز ك                . آورد كه از گله عقب مانده بود      

تنگ غروب بشهر بزرگي رسيد، ديد آنجا هياهو و غوغاي غريبـي اسـت، تـو دلـش ذوق كـرد و رفـت كنـار                          . رفت
يك مرتبه ديد يك باز شكاري كه روي آسمان اوج گرفته بود پائين آمد و روي سر                 . شهري توي يك خرابه ايستاد    

 .او نشست و كله اش را توي چنگال گرفت
ورا كشيدند و سر دست بلندش كردند امـا همينكـه فهميدنـد خـارجي اسـت، او را      مردم بطرفش هجوم آوردند و ه     

گر هم بـاز اوج گرفـت و   يحسيني رفت پنجره را وا كرد و دوبار د        . بردند در اطاقي انداختند و درش را چفت كردند        
ار اسـبه  مردم هم اين سفر ريختند و او را بردند تـوي يـك كالسـكه طـالي چهـ     . از پنجره آمد روي سر او نشست    

نشاندند و با دم و دستگاه او را بقصر باشكوهي بردند و در حمام بسيار عالي سر و تـنش را شسـتند، لباسـهاي                         
فاخر و جبه هاي سنگين قيمت باو پوشاندند، بعد بردنش روي تخت جواهر نگاري نشاندند، و يك تاج هم بسـرش                     

 .گذاشتند
تـا يـك نفـر كـور بـا لبـاس            . اج دور خودش نگاه ميكـرد     حسيني از ذوق توي پوست خودش نمي گنجيد و هاج وو          

 :مجللي آمد و روي زمين را بوسيد و گفت
 »!بنده از طرف همه حضار تبريك عرض ميكنم!  خداوند گارا، قبله عالم سالمت باشد-«

 » تو كي هستي؟-«: حسيني سينه اش را صاف كرد و باد توي آستينش انداخت و با صداي آمرانه گفت
مردمان اين كشور همه كر والل هستند و من يك نفر خارجي از تجار كشور زر افشانم    ! الم سالمت باشد   قبله ع  -«

 ».و مأمورم تا مراسم شادباش را بحضورتان ابالغ بكنم
 » اينجا كجاس؟-«

 ». اينجا را كشور ماه تابان مينامند-«: ديلماج



ون بده كه ما هميشه بفكر اونا بـوديم و اميـدواريم    برو از قول من بمردم بفهمون و بهشون اطمين    -«: حسيني گفت 
 ».كه زير سايه ما وسايل آسايششون فراهم بشه

 »… قربان از حسن نيات « :ديلماج گفت
 »!شنيدي؟ شوم ما رو حاضر بكنن.  بگو برن پي كارشون، پرچونگي هم موقوف-«: حسيني حرفش را بريد

خوانساالر باشي هم آمـد جلـو       . ش كردند و از در بيرون رفتند      تاجر كور اشاره بطرف خوانساالر كرد و همه كرن        
حسيني پاشد خميازه كشيد و لبخندي زد و با         . بعد پس پسكي بيرون رفت    . تعظيم كرد و اشاره باطاق ديگري كرد      

پدري ازشون در بيارم ! گمون ميكنن كه من عروسكشونم! عجب كچلك بازئي اين احمقها در آوردن «: خودش گفت 
 بعد در اطاق دنگالي وارد شد كه يك سفره بلند بدرازي اطاق انداخته بودند و خوراكهاي رنگارنگ                  »!..ننكه حظ بك  

حسيني از ذوقش دور سفره رقصيد و هولكي چند جور خوراك روي هم خورد و يك بوقلمون . در آن چيده بودند 
 .بخوابگاهش رفتنيش كشيد و چند تا قدح دوغ وافشرده را بااليش سر كشيد و ه را برداشت ب

همه وزراء و امـراء و دلقكهـاي دربـاري و اعيـان و اشـراف و      . فردا صبح حسيني نزديك ظهر بيدار شد و بار داد  
ايلچي ها و تجار دنبال هم ريسه شدند، دسته دسته مي آمدند و كرنش مي كردند و كنار ديوار رديف خط كشيدند        

اگـر مطلـب مهـم يـا فرمـان فـوري بـود كـه         . دگي ميكردنـد و با حركات دست و چشم و دهن اظهار فروتنـي و بنـ         
و از لحاظ حسـيني      ميخواستند بصحه همايوني برسد، روي دفترچه ياد داشت كه با خودشان داشتند مي نوشتند             

ميگذرانيدند، اما از آنجائيكه حسيني بي سواد بود، وزير دست راسـت و وزيـر دسـت چـپش را از تجـار كـور زر                     
 . جواب را زباني باو بفهمانند و بعد موضوع را با خودشان كنار بيايندافشان انتخاب كرد تا

چه درد سرتان بدهم، آنقدر پيزر الي پاالن حسيني گذاشتند و در چاپلوسي و خاكساري نسـبت بـاو زيـاده روي                      
دا و كردند و متملق ها و شعرا و فضال و دلقكها و حاشيه نشينها دمش را توي بشـقاب گذاشـتند و او را سـايه خـ             

شـكمش گوشـت نـو بـاال آورد و خـودش را             . خداي روي زمين وانمود كردند كه كم كم از روي حسيني باال رفت            
. باالي چشـمت ابروسـت    : باخت و گمان كرد علي آباد هم شهريست، بطوري كه كسي جرئت نميكرد باو بگويد كه               

شم زهره اي از مردم گرفت كه همه آنهـا     بعد هم بگير و ببند راه انداخت و بزور دوستاق و گزمه و قراول چنان چ               
تمام اهالي كشور ماه تابان بكشت و زرع ترياك و كشيدن عرق دو آتشه وادار شدند تا باين وسيله                   . بستوه آمدند 

. از كشور زرافشان طال وارد كنندو بجايش عرق و ترياك بفروشند و پولش را حسيني و اطرافيـانش بـاال بكشـند                     
 و تنگدستي زندگي ميكردند و كم كم مرض كوري از زرافشان بماه تابان سرايت كرد و                 مردم با فقر   مخلص كلوم، 

اما بـا چنـد نفـر       . حسيني هم گوشش سنگين و بعد كر شد       . كشور زرافشان سوغات رفت   ه  كري هم از ماه تابان ب     
پـدر و  . دلقك درباري و متملق و تجار كور كه همدستش بودند به لفـت و لـيس و عـيش و نـوش مشـغول شـدند                          

 .برادرها بكلي از يادش رفتند و خواهش پدر را هم فراموش كرد
 ٭٭٭

احمـدك بـا كـت هـاي بسـته بـي            : جونم برايتان بگويد  . سر احمدك آمد  ه  حسيني را اينجا داشته باشيم ببينيم چه ب       
 ملتفت طرف صبح كه نور ضعيفي از الي تخته سنگ توي غار افتاد يكمرتبه. هوش و بي گوش توي غار افتاده بود

چشمهايش را كه باز كرد ديد كه يك درويش لندهور سبيل از بناگوش . شد كه كسي بازويش را گرفته تكان ميدهد     
 احمدك سرگذشت خودش را بـرايش نقـل كـرد        » تو كجا اين جا كجا؟     -«:  درويش گفت  .در رفته باالي سرش است    

درويش بازوهايش را باز كرد     . بسر او آوردند  كه چطور پدرش آنها را پي روزي فرستاد و برادرهايش اين بال را              
 »! خوب حاال ميخواهم برم پيش برادرام كمكشون بكنم-«: احمدك خورد و بدرويش گفت. و برايش غذا آورد



اگه راس ميگي برو    .  هنوز موقعش نرسيده چون بيخود خودت رو لو ميدي و گير مياندازي            -«: درويش جواب داد  
 ».دگي را پيدا كن تا همه بدبختها رو نجات بديآب زن. به كشور هميشه باهار

 » راهش كجاس؟-«
 ». نشونت ميدم، آب زندگي پشت كوه قافه-«

 لبـك را گرفـت، در       ي احمدك ن  »! اينو از من يادگار داشته باش      -« :از گوشه غار يك ني لبك برداشت باو داد و گفت          
ر سه راهه و راه سـومي را كـه خيلـي سـنگالخ و               درويش او را برد س    . بغلش گذاشت و با هم از غار بيرون آمدند        

رفت و رفت، در راه ني لبك ميزد، پرنده هـا و  . احمدك خداحافظي كرد و راه افتاد     . پست و بلند بود بهش نشان داد      
اينجـا يـه چـرت      «: تا نزديك ظهر رسيد پاي يك درخت چنار كهن و با خودش گفت            . جانوران دورش جمع ميشدند   

نگـاه كـرد بـاالي      . مدتي كه گذشت از صداي خش و فشـي بيـدار شـد            .  فوراً بخواب رفت   »!فتمميزنم و بعد راه ميا    
 .سرش ديد يك اژدها به چه گندگي از درخت باال ميرفت و النه مرغي هم بدرخت بود

بلنـد شـد    . اژدها كه نزديك ميشد بچه مرغها بناي داد و بيداد را گذاشتند و ديد كه اژدها ميخواست آنها را بخورد                   
 .سنگ گرفت بسر اژدها زمين خورد و جابجا مرد. يك تخته سنگ برداشت و بطرف اژدها پرتاب كرد

هر سال كار اژدها اين بود كه وقتي سيمرغ بچه ميگذاشت و موقع پرواز بچه هايش ميرسيد ميآمد و همه آنهـا را                       
 .امسال هم سر موقع آمده بود، اما احمدك نگذاشت كه كار خودش را بكند. ميخورد

بعد سيمرغ از باالي كوه بلند شد و چيزي براي بچه . همينكه اژدها را كشت رفت دوباره دراز كشيد و خوابش برد       
وباره بطرف كوه پرواز كرد و يك تختـه سـنگ   هايش آورد كه بخورند، ديد يكنفر پائين درخت گرفته و خوابيده، د 

 اين همون كسييه كه هـر سـال   «: با خودش خيال كرد. بزرگ روي بالش گذاشت و آورد كه توي سر آن مرد بزند    
 »!من اآلن پدرش رو در مييارم. شك امسال واسيه همينكار اومده ميياد و بچه هاي منو ميبره، بي

ن گرفت تا سنگ را روي سر احمدك بزنـد، فـوراً بچـه هـا فهميدنـد كـه                    سيمرغ نزديك خانه كه رسيد درست ميزا      
دس نگهـدار، اگـه ايـن       !  ننه جـون   «: و بال زدند و فرياد كشيدند      داد و بيداد راه انداختند    . مادرشان چه خيالي دارد   

 . سيمرغ هم رفت و سنگ را دورتر انداخت»!مردك نبود اژدها مارو خورده بود
ا تـ ه هايش خوراك داد، بعد بالش را مثل چتر باز كرد و روي سر احمدك سايه انـداخت             وقتيكه برگشت اول به بچ    

 :خيلي از ظهر گذشته بود كه احمدك از خواب بيدار شد و سيمرغ بهش گفت. آسودگي بخوابده ب
 »حاال بگو ببينم قصد كجا رو داري؟.  اي جوون، هر چي از من بخواهي بهت ميدم-«
 ».اهار برم ميخوام بكشور هميشه ب-«
 » خيلي دوره، چرا اونجا ميري؟-«
 ». آب زندگي را پيدا كنم تا بتونم برادرامو نجات بدم-«
اول يه پر از من بكن و هميشه با خودت داشته باش، اگـه روزي روزگـاري بكمـك مـن                     .  ها، اينكار خيلي سخته    -«

رو وني، من فوراً حاضـر ميشـم و تـ         يك بهونه اي چيزي ميري روي پشت بام و پر منو آتيش ميز            ه  محتاج شدي ب  
 ».حاال بيا رو بالم بشين. نجات ميدم

بعد رفت روي بالهاي سيمرغ گرفت نشسـت و         . سيمرغ روي زمين نشست، احمدك يك پر از بالش كند و قايم كرد            
 .او هم در هوا بلند شد

جلـو او شـهر بزرگـي بـا         در جلگه   . وقتيكه سيمرغ احمدك را روي زمين گذاشت، آفتاب پشت قله كوه قاف ميرفت            
 .سيمرغ با او خدانگهداري كرد و رفت. دروازه هاي با شكوه نمايان بود



تا چشم كار ميكرد باغ و بوستان و سبزه و آبادي بود و مردمان سرزنده اي كه مشغول كشت و درو بودند ديده                       
آهو بآرامي چرا ميكـرد و خرگـوش        . جانوران آنجا از آدمها نميترسيدند    . يا ساز ميزدند و تفريح ميكردند     . ميشدند

درختهاي ميوه از هر سو سـر درهـم         . در دست آدمها علف ميخورد، پرنده ها روي شاخه درختها آواز ميخواندند           
 .كشيده بودند

يـك مشـت آب   . بعد رفت سر چشمه اي كه از زمـين ميجوشـيد     . احمدك چند تا از آن ميوه هاي آبدار كند و خورد          
يكمشت آب هم خورد گوشش چنان شنوا       . شن شد كه باد را از يكفرسخي ميديد       چشمش طوري رو  . بصورتش زد 

بطوري كه از زندگي مست و سرشـار شـد كـه نـي لـبكش را در آورد و                    . شد كه صداي عطسه پشه ها را ميشنيد       
ديد يك گله گوسفند كه در دامنه كوه پخش و پال بودند دورش جمع شد و دختـر چوپـاني مثـل                      . شروع بزدن كرد  

. با گيس گالبتوني و دندان مرواريدي دنبال گوسـفندها آمـد  . ماه ميگفت تو درنيا كه من در آمدم    ه   آفتاب كه ب   پنجه
 :احمدك بيك نگاه يكدل نه، صد دل عاشق دختر چوپان شد و از او پرسيد

 » اينجا كجاس؟-«
 ». اينجا كشور هميشه باهاره«: دختر جواب داد

 » اش كجاس؟ من بسراغ آب زندگي آمده ام چشمه-«
 ». هميه آبها آب زندگيس، اين آب چشمه مخصوصي نداره-«: دختر خنديد و جواب داد

همـه چيـز اينجـا مثـل اينكـه در عـالم             . مثه چيزي كـه عـوض شـدم       .…حس ميكنم «: احمدك بفكر فرو رفت و گفت     
 ». چيزاييكه بچشم مي بينم هيشوقت نميتونستم باور بكنم…خوابه

 »كجا آمدي؟  مگه از -«  :دختر پرسيد
. احمدك سرگذشت خودش را از سير تا پياز نقل كرد و گفت كه آمده تا آب زندگي واسه پدر و برادرهـايش ببـرد                       

 :حال او سوخت و گفته دختر دلش ب
فقط در كشور كرها و كورها اين لقبو بـه آب اينجـا دادن، امـا اگـه                  .  اينجا آب زندگي چشميه مخصوصي نداره      -«

 ».دارن بيخود وخت خودتو تلف نكن، چون آب زندگي بدردشون نميخورهبرادرات حس آزادي ن
همه چيـز اينجـا    . از حرفهاي شما كه چيز زيادي سرم نميشه       .  شايد هم كه اشتباه كرده باشم      -« :احمدك جواب داد  

 ». وانگهي خسته و مونده هسم بايد برم شهر…مثه عالم خواب ميمونه
 ». اگه مايل باشي منزل ما مثه منزل خودته. تو جوون خوش قلبي هسي-« :دختر گفت

بفرمـايين  !  قدم شما روي چشم      -« :مادر دختر گفت  . احمدك را با خودش بمنزل برد و بمادرش سفارش او را كرد           
 ».مهمون ما باشين و خستگي در بكنين

كرد بعـد   ذار  در شهر ورگ  روز بروز عشق احمدك براي دختر چوپان زيادتر ميشد و چند روز را به گشت و گذار                  
 : را زد، باالخره آمد بمادر دختر گفتشبيكاري دل

 ». من خيال دارم يه كاري پيدا بكنم-«
 » چه كاره هسي؟-«
 ».دو تا بازو دارم، هر كاري كه شما بگين!  هيچي-«
 ». نه، هر كاريكه خودت دلت بخواد و بتوني از عهده اش بر بيائي-«

 ».م شاگرد عطار بودم و دواها رو ميشناسم تو شهر پدر-«: احمدك فكري كرد و گفت
 ». پس دوا فروش سر گذرمون دنبال يه شاگرد ميگشت، اگه ميخوايي برو پيشش كار كن-«: مادر دختر جواب داد

 » البته چه از اين بهتر؟-«: احمدك گفت



ا همينجا با ما زنـدگي      حاال تو كه جوون تنبلي نيسي و تن بكار ميدي ازين ببعد اگه ميخوايي بي              -«: مادر دختر گفت  
 ».بكن

كم كم با سواد شد و كار . احمدك روزها ميرفت پيش دوا فروش كار ميكرد و شبها بخانه دختر چوپان بر ميگشت
مشتريهاي دوا فروش را راه ميانداخت و كارش هم بهتر شد و حتي چلينگري و نجـاري را هـم يـاد گرفـت، چـون        

بعد سور بزرگي داد و دختر چوپان را بزني گرفـت و   . هم بلد بشود  پدرش نصيحت كرده بود كه يك كارو كاسبي         
اما تنها دلخوري كه داشت اين بود كـه  . زندگي آزاد و خوشي با زن و رفقائي كه تازه با آنها آشنا شده بود ميكرد 

نميدانست چه بسر پدر و برادرهايش آمده و هميشه گوش بزنگ بـود و از هـر مسـافر خـارجي كـه وارد كشـور                          
يشه بهار ميشد پرسش هائي ميكرد و ميخواست از پدر و برادرهايش با خبر بشود، اما هميشه تيرش به سـنگ         هم

تا اينكه يك روز با يكي از مشتريهاي كور دوا فروش كه از كشـور زرافشـان آمـده گـرم گرفـت و زيـر                          . ميخورد
 :كوره باو گفت. پاكشي كرد

كشور ه  سال پيش بود ب   . شو ميگيري حسني قوزي نيس، پيغمبر ماس      زبونتو گاز بگير، اينكه تو سراغ     .  كفر نگو  -«
زرافشان اومد و معجزه كرد، يعني همه ما كه گمراه بوديم و از درد كوري رنج ميكشيديم نجـاتمون داد و بهمـون    
دلداري داد وعديه بهشت داد و مارو از اين خجالت بيرون آورد و هميه مردم از جون و دل بـرايش طـال شـوري                          

حاال واسـه ايـن نيومـدم كـه چشـممو معالجـه بكـنم و از آب                  . واسمون وعظ ميكنه و مارو راهنمائي ميكنه      . ننميك
چون با خودم باندازه كافي آب از كشور زرافشون آوردم، فقط اومدم يـه جفـت چـش                  . زندگي اينجا احتياط ميكنم   

 .به كمرش آويزان بودكه  اشاره كرد بخيكچه اي ».مصنوعي بگذارم
ديگر صدايش را در نياورد و از كسان ديگر هم       . مدك خبردار شد و فهميد كه حرف درويش راست بوده         شست اح 

جويا شد و فهميد حسيني كچل هم در كشور ماه تابان مشغول چاپيدن و قتل و غارت مردمان آنجاست و حـرص                 
 بايـد   «:  و با خـودش گفـت      بحال برادرهايش دلش سوخت   . طال و مال دنيا همه اين بدبخت ها را كور و اسير كرده            

 رفيق بيشتر از يك ساله كه زير دس شما كـار            «:  استاد دوا فروش كه آمد بهش گفت       »!بروم اونارو نجاتشون بدم   
بي سواد بودم باسـواد شـدم، بـي هنـر     . ميكنم و از وختيكه در اين كشور اومدم معني زندگي و آزادي رو فهميدم            

 بودم چشم و گوشم در اينجا واز شد، لذت تنفس در هواي آزاد و كار بـا  كور و كر . بودم چند جور هنر ياد گرفتم     
اينه كه اجازه   . اما قول دادم، يعني پدرم از من خواهشي كرده، ميباس بعهد خودم وفا كنم             . تفريح رو اينجا شناختم   

 ».مرخصي ميخوام
ون و ماه تابون آب زندگي ميگنـد        اينكه چيزي نيس، مگه نميدوني كه آب اينجا رو تو كشور زرافش           «  -: استاد گفت 

اري كه ميخوايي بكنـي  كاما . و عالج كوري و كري اوناس؟ يه قمقمه از اين آب با خودت ببر همه شونو شفا ميدي             
اونم واسيه اينكـه مـا      . خطرناكه، چون كورها و كرها دشمن سر زمين هميشه بهارند و بخون مردمش تشنه هسن              

اما اونا بخيال خودشون اربابي و آقايي نميكنن مگـه از دولـت             . نه زندگي ميكنيم  طال و نقره رو نميپرستيم و آزادو      
 »!سر كوري و كري مردمونشون

 ». من اينا سرم نميشه، ميباس برم و نجاتشون بدم«: احمدك جواب داد
دش  رويش را بوسيد و او هم از اسـتا         »بهر حال من سد راه تو نميشم      . شايد كه بتوني  .  تو جوون باهوشي هسي    «

 .بعد رفت روي زن و بچه اش را هم بوسيد و بطرف كشور زرافشون روانه شد. خدانگهداري كرد
ديد چند نفر قراول كور با زره و كاله خود و تير و كمان طال               . آنقدر رفت و رفت تا رسيد بسرحد كشور زرافشان        

 ناشناس تو كي هستي و براي چـي          اوهوي -«: از دور فرياد كردند   . آنجا دور هم نشسته بودند و بافور ميكشيدند       
 »اومدي؟



 ». من يكنفر بنده خدا و تاجر طال هسم و اومدم تا بمذهب جديد ايمان بياورم-«: احمدك جواب داد
 »! آفرين بشير پاكي كه خورده اي، قدمت روچش-«  :يكي از قراوالن گفت

ر كنـار رودخانـه اي كـه از بسـكه           كثيـف و نـاخوش و فقيـ       . احمدك به اولين شهري كه رسيد ديد مردم همه كور           
خاكش را كنده بودند گود شده بود نشسته بودند و با زنجيرهاي طال به خانه شان كه كلبه هائي بيشتر شبيه النـه    

با دستهاي پينه بسته و بازوان گل آلود از صبح تا شام زير شالق كشيكچي هـائي  . جانوران بود بسته شده بودند   
تنها . زمين بايره افتاده بود، پرندگان گريخته بودند، درختها خشكيده بود         .  طال ميشستند  كه دائماً پاسباني ميكردند   

حال اين مردم سوخت ني لـبكش را در آورد و يـك آهنگـي         ه  دلش ب . تفريح آنها كشيدن وافور و خوردن عرق بود       
هاي پـر از خـاك طـال        برايش كيسه   . گروه زيادي دورش جمع شدند      . كه در كشور هميشه بهار ياد گرفته بود زد        

 من احتياجي به طالي شما ندارم، بگذاريد شمارو از «: احمدك به آنها گفت. آوردند و بخاك افتادند و سجده كردند
       ».زجر كوري نجات بدم، من از كشور هميشه بهار اومدم و آب زندگي با خودم آوردم

احمدك هـم قمقمـه اش را در آورد و آب زنـدگي             .  شدند در ميان آنها ولوله افتاد، باالخره دسته اي از آنها حاضر          
همينكه چشمشان روشن شد از وضع فالكت بار زندگي خودشان وحشت كردند            . بچشمشان ماليد، همه بينا شدند    

زنجيرها را پاره كردند، داد و قال بلنـد شـد و   . و بناي مخالفت را با پولدارها و گردن كلفت هاي خودشان گذاشتند  
پايتخـت رسـيد حسـني و شـاه         ه  خبـر بـ   .  را كه با حروف برجسته منتشر شـده بـود سـوزاندند            نطق هاي حسني  

 فوراً فرمان داد    »!از آب زندگي پرهيز بكن    «: حسني ياد حرف ديبك توي چاه افتاد كه باو گفته بود          . دستپاچه شدند 
تـا مـردم را از راه دنيـا و          همه كسانيكه بينا شده اند و مخصوصاً آن كافر ملحدي كه از كشور هميشه بهار آمده                 

 .دين گمراه كند بگيرند و شمع آجين بكنند و دور شهر بگردانند تا مايه عبرت ديگران بشود
در كوچه و بازار جارچي افتاد كه هر حاللزاده اي شير پاك خورده اي احمدك را بگيرد و بدست گزمه بدهـد پـنج                

 »!اشرفي گرفتني باشد
همينكه ديد احمدك جوان    . يك تاجر كر برده فروش از اهل كشور ماه تابان بود           از قضا كسي كه احمدك را گرفت        

قلچماقي است به جواني او رحم آورد و بعد هم طمعش غالب شد، چون ديد ممكن است خيلي بيشتر از پنج اشرفي   
 غالمهـا و    اين شد كه  صدايش را در نياورد و فرداي آن روز احمدك را براي فروش بـا                 . برايش مشتري پيدا بكند   

اتفاقاً يك تاجر كر ديگر از اهالي ماه تابـان كـه تنـه              . كنيزها و كاكا سياها و دده سياها به بازار برده فروشان برد           
 .قيمت بيست اشرفي او را خريد و فردايش با قافله روانه كشور ماه تابان شده توشه احمدك را پسنديد ب

غلي عرق و لوله هاي ترياك و زنجيرهاي طال بـود كـه از كشـور      سر راه احمدك ميديد كه بارهاي شتر مملو از ب  
به اولين شهري كه رسـيدند احمـدك ديـد اهـالي            . ماه تابان مي بردند تا اينكه باالخره وارد كشور ماه تابان شدند           

 آنجا هم بدبخت و فقير بودند و شهر سوت و كور بود و همه مردم بدرد كري و اللي گرفتار بودند زجر ميكشيدند
شـتزار خشـخاش بـود و از        كهمـه جـا     . و يك دسته كر و كور و احمق پولدار و ارباب دسترنج آنها را ميخوردنـد               

. در آنجا نه كتاب بود نه روزنامه و نه ساز ونـه آزادي            . تنوره كارخانه هاي عرق كشي شب و روز دود در ميآمد          
ر هم ميلوليدند و زير شالق وچكمـه جـالدان          پرنده ها از اين سرزمين گريخته بودند و يك مشت مردم كر و الل د              

ديد همه بـا تعجـب بـاو        . احمدك دلش گرفت، ني لبكش را در آورد و يك آواز غم انگيز زد             . خودشان جان ميكندند  
 .نگاه ميكنند، فقط يك شتر الغر و مردني آمد بسازش گوش داد

وششان شنوا شد و زبانشان باز شد گ. احمدك واسه اين مردم دلش سوخت و آب زندگي بخورد چند نفرشان داد
بارهاي طال را در رودخانه ريختند و در همانشب چندين كارخانـه عـرق كشـي را آتـش                   . و سر و گوششان جنبيد    

 .زدند و كشتزارهاي ترياك را لگد مال كردند



توي خبر كه به پايتخت رسيد حسيني كچل غضب نشست و فرمان دستگير كردن احمدك را داد، و قراول و گزمه                     
شهر ريخت و طولي نكشيد كه احمدك را گرفتند و كند و زنجير زدند و قرار شد كه او را شـمع آجـين كننـد و در                            

 .كوچه و در بازار بگردانند تا عبرت ديگران بشود
احمدك گوشه سياه چال غمناك گرفت نشست و بحال خودش حيران بود، ناگهان در باز شد و دو ساقچي با پيـه                      

 عمـو   « : بـه دو سـاقچي گفـت      . احمدك يادش افتاد كه پر سيمرغ را با خـودش دارد          .  غذا آورد  سوز روشن برايش  
 زندانبان كه كـر بـود       ».جون ميدونم كه امشب منو ميكشن پس اقال بگذار بروم باالي بوم نماز بگذارم و توبه بكنم                

احمدك هم پر سـيمرغ را در آورد و بـا           . باالخره باو فهماند و زندانبان جلو افتاد و او را برد پشت بام            . ملتفت نشد 
و يك مرتبه آسمان غريد و زمين لرزيد و ميـان ابـر و دود يـك مـرغ بـزرگ آمـد و احمـدك را                            پيه سوز آتش زد   

 .برو كه رفتي بطرف كوه قاف و پرواز كرد گذاشت روي بالش و د
حسيني كه  . ين خبر را به پايتخت رسانيد     فوراً چاپار راه افتاد ا    . مردم كشور ماه تابان را ميگوئي هاج و واج ماندند         

اين خبر را شنيد اوقاتش تلخ شد بطوري كـه اگـر كـاردش ميزدنـد خـونش در نميآمـد و فهميـد كـه همـه ايـن آل                   
وآشوبها از كشور هميشه بهار آمده است و اين كشور عالوه بر اينكه داد و ستد طال را منسوخ كـرده بـود بـراي                 

يـاد حـرف   ! د و بدتر از همه ميخواست چشم و گوش رعيتهاي او را هم باز بكند همسايه هايش هم كارشكني ميكر    
سه كالغ افتاد كه گفتند اگر بخواهد حكمراني كند بايد از آب زنـدگي بپرهيـزد و حـاال از كشـور هميشـه بهـار آب                           

 و زير جلي    بر ضد كشور هميشه بهار علم طغيان بلند كرد        جهت  زندگي براي رعيتهايش سوغات ميآوردند، از اين        
با كشور زرافشان ساخت و پاخت و بند و بست كرد و مشغول ساختن نيزه و گرزه و خنجر و شمشـير و تيـر و                          

 .كمان طال شدند و قشون را سان ميديدند
حسني قوزي هم در كشور زرافشان نطقهاي آتشين بر ضد كشور هميشه بهار ميكرد و مـردم را بجنـگ بـا آنهـا                        

حسيني كچل هم  همان روز مثل برج زهر مار غضب نشست و لباس سرخ                .الن جهاد داد  باالخره اع . دعوت ميكرد 
 ما هميشه خواهان صلح و سالمت مردم بوديم، اما مدتهاس كـه             «: پوشيد و اعالن جنگي باين مضمون صادر كرد       

آب زنـدگي از  مثالً پارسال بود كه يـك سـنگ        . كشور هميشه باهار انگش تو شير ميزنه و مردم مارو انگلك ميكنه           
سر حدشون تو كشور ما انداختند، پيارسال بود كه يه تيكه ابر از قله كوه قاف آمد آب زندگي باريـد و يـه دسـته                          

موش بهنبونه كار نداره هنبونه بـا       . مردم چشم و گوششون واز شد و زبون درازي كردن اما بتقاصشون رسيدن            
كشور هميشه باهار هميشه دشمن     !  دود از كنده پا ميشه     پس. امسال احمدك را برايمون فرستادن    ! موش كار داره  

پول بوده، ظاهراً با ما دوس جون جونيه اما زير زيركي موشك ميدوونه ميخواد چشم و گوش رعيتو واز بكنـه و                      
ما و كشور زرافشون كـه همسـايه و دوس قـديمي مـاس ميبـاس تخـم ايـن آل و                   . صلح و صفاي دنيا را بهم بزنه      

زنده باد كوري و كري كـه راه بهشـت و    .  رو ور بيندازيم و دشمناي طال را نيست و نابود كنيم           آشوب راه بندازها  
 »!زندگي ابدي رو براي مردم و عيش و عشرتو براي ما واز ميكنه، و بعهده ماس كه دشمناي طال رو از بين ببريم                      

 .حسيني با سر انگشتش پاي اين فرمان را مهر زده بود
ن جهاد حسني، كشور ماه تابان و كشور زرافشان بكشور هميشه بهار شـبيخون زدنـد و        مطابق اين فرمان و اعال    

 .لشكر كور وكر از هر طرف شروع به تاخت وتاز كردند
اما اين دو كشور براي اينكه قشونشان مبادا از آب زندگي بخورند و يا بصورتشان بزنند و چشم و گوششان باز                     

 در شهرهائي كه قشون كشي ميكردند فوراً آب انبارهائي بسـازند و از آب               بشود پيش بيني كردند و قرار گذاشتند      
گنديده پساب طالشوئي اين آب انبارها را پر بكنند و بخورد قشونشان بدهند و هر سرباز يك مشـت از آن آب بـا                        



آب خودش داشته باشد و مثل شيشه عمرش آن را حفظ بكند و اگر مشك آبش را از دست ميـداد بجـرم اينكـه از                        
 .زندگي خورده فوراً كشته شود

كشور هميشه بهار كه از همه جا بيخبر نشسته بود و ايلچي هاي همسايه هايش تا ديروز الف دوستي و رفاقت با                
قشون كور و كـر مثـل مـور و ملـخ در             . اينها ميزدند، يكه خورد و دستپاچه قشوني آماده كرد و جلو آنها فرستاد            

كشتند و چاپيدند و تاراج كردند و خاك شهرها را توبره ميكردند و زوركي ترياك  شهرهاي هميشه بهار ريختند و      
 .و عرق و طال بمردم ميدادند و اسيرها را به بندگي بشهر خودشان ميبردند

سـرداران كـور و كـر جفـت جفـت بغـل هـم               . احمدك هم تير و كمانش را برداشت و بجنگ رفت و كمـين نشسـت              
احمدك نشانه مي گرفت و تير بمشك آب آنهـا          .  ببينند و كورها براي كرها بشنوند      مينشستند  تا كرها براي كورها     

ميزد و بعد با چند نفر از رفقايش  شبانه آب انبارهاي آنها را با وجودي كه پاسبانهاي كور وكر باالي برج و بارو                        
 .رفتآنها را ميپائيدند درب و داغون كرد و تمام آبي كه براي قشونشان آورده بودند هرز 

اما از آنجائيكه اسلحه هاي كشور زرافشان و ماه . جنگ طول كشيد و چنان مغلوبه شد كه خون ميآمد ولش ميبرد     
تابان تاب اسلحه فوالدين كشور هميشه بهار را نياورد، قشونشان از هم پاشيد و مخصوصـاً چـون آب انبارهـاي        

 كه از آب زندگي هميشه بهار بخورند و چشـم           آنها خراب شد و آبش هرز رفت اين شد كه قشون آنها مجبور شد             
و گوششان باز شود و بزندگي نكبت بار خودشان هوشيار شدند و يكمرتبه ملتفت شدند كه تا حاال دست نشـانده    

زنجيرهاي خود را پاره . ندگي و آزادي بوئي نبرده بودندزيكمشت كور و كر و پول دوست احمق شده بودند و از  
بعـد بشـهرهاي خودشـان      .  را كشتند و با اهالي كشور هميشه بهار دسـت يگـانگي دادنـد              كردند، سران سپاه خود   

برگشتند و حسني قوزي و حسيني كچل و همه مير غضـبهاي خودشـان را كـه ايـن زنـدگي ننگـين را بـراي آنهـا              
 . درست كرده بودند بتقاص رسانيدند و از نكبت و اسارت طال آزاد شدند

چشمهاي او كه در فراقش از زور گريه كور شده بود           ه  چه اش رفت پيش پدرش و ب      سفر با زن و ب     احمدك هم اين  
 .آب زندگي زد، روشن شد و بخوبي و خوشي مشغول زندگي شدند

 !همانطوريكه آنها بمرادشان رسيدند شما هم بمرادتان برسيد
 !قصه ما بسر رسيد            كالغه بخونه اش نرسيد

    پايان
      

 



 آبجي خانم

 صادق هدايت

 com.Sokhanسايت سخن  : انتشارنسخه الكترونيك
 

كند كه با هم    بآبجي خانم خواهر بزرگ ماهرخ بود، ولي هر كس كه سابقه نداشت و آنها را ميديد ممكن نبود باور                    
.  لبهاي كلفت، موهاي مشكي داشت و رويهمرفته زشـت بـود             آبجي خانم بلند باال، الغر، گندمگون،     . خواهر هستند   

يني كوچك ، موهاي خرمائي و چشمهايش گيرنده بود و هر وقـت ميخنديـد         بدر صورتي كه ماهرخ كوتاه ، سفيد ،         
آبجي خانم از بچگي ايـرادي ،       . از حيث رفتار و روش هم آنها خيلي با هم فرق داشتند           . روي لبهاي او چال ميافتاد    

و با مردم نميساخت حتي با مادرش دو ماه سه ماه قهر ميكرد بر عكس خواهرش مردم دار ، تو دل بـرو ،                        جنگره  
 مـادر و پـدرش هـم        .گذاشـته بـود   ›› خانم سوگلي   ‹‹ ود ، ننه حسن همسايه شان اسم او را          بخوشخو و خنده رو     

ي آبجي خانم را مادرش ميـزد و بـا          از همان بچگ  . بيشتر ماهرخ را دوست داشتند كه ته تغاري و عزيز نازنين بود           
او مي پيچيد ولي ظاهرا روبروي مردم روبروي همسايه ها براي او غصه خوري ميكرد دست روي دستش ميـزد                    

يك !  هان ؟ دختر باين زشتي را كي ميگيرد ؟ ميترسم آخرش بيخ گيسم بماند                ،اين بدبختي را چه بكنم    ‹‹ و ميگفت   
از بسكه از اينجور حرفها     ›› كدام بيچاره است كه او را بگيرد ؟         . دارد و نه كمال     دختري كه نه مال دارد ، نه جمال         

جلو آبجي خانم زده بودند او هم بكلي نا اميد شده بود و از شوهر كردن چشم پوشيده بود ، بيشتر اوقات خود را 
يك دفعه هـم    . نشده بود    پيدااصال قيد شوهر كردن را زده بود يعني شوهر هم برايش            : بنماز و طاعت ميپرداخت     

ولي آبجي خانم هر جا مي نشست . كه خواستند او را بدهند به كل حسين شاگرد نجار ، كل حسين او را نخواست                
پوه ، شوهرهاي امروزه همه عرقخور و هـرزه بـراي الي            . شوهر برايم پيدا شد ولي خودم نخواستم        ‹‹ : مي گفت   

 ››. دمن هيچ وقت شوهر نخواهم كر! جرز خوبند 
ظاهرا از اين حرف ها ميزد ، ولي پيدا بود كه در ته دل كلب حسين را دوست داشت و خيلي مايل بود كـه شـوهر                           

اما چون از پنج سالگي شنيده بود ك زشت است و كسي او را نمي گيرد ، از آنجائيكه از خوشيهاي اين دنيـا           . بكند
از اين رو براي خودش .  ديگر را دريابدي قال مال دنيا نماز و طاعت اروزخودش را بي بهره ميدانست ميخواست ب

آري اين دنياي دو روزه چه افسوسي دارد اگر از خوشيهاي آن برخوردار نشود ؟ دنيـاي                 . دلداري پيدا كرده بود   
. جاوداني و هميشگي مال او خواهد بود ، همه مردمان خوشگل همچنين خواهرش و همه آرزوي او را خواهند كرد 

محرم و صفر ميآمد هنگام جوالن و خود نمائي آبجي خانم ميرسيد، در هيچ روضه خواني نبـود كـه او                     وقتي ماه   
در تعزيه ها از يكساعت پيش از ظهر براي خودش جا ميگرفت، همه روضـه خوانهـا او را                   . در باالي مجلس نباشد   

س را از گريه، ناله و شيون خـودش         ميشناختند و خيلي مايل بودند كه آبجي خانم پاي منبر آنها بوده باشد تا مجل              
 ، حتي از بسـكه پـاي وعـظ نشسـته بـود و مسـئله ميدانسـت اغلـب                     دبيشتر روضه ها را از بر شده بو       . گرم بكند 

همسايه ها ميآمدند از او سهويات خودشان را ميپرسيدند ، سفيده صبح او بود كه اهل خانه را بيدار ميكـرد ، اول                       
لنگه ظهر است ، پس كي پـا ميشـوي نمـازت را بكمـرت               ‹‹ :  لگد ميزد ميگفت     مي رفت سر رختخواب خواهرش باو     

از اذان صـبح ، بانـگ       . سـتاد بـه نمـاز كـردن       يآن بيچاره هم بلند ميشد خواب آلود وضو ميگرفـت و ميا           ›› بزني ؟   
خروس ، نسيم سحر ، زمرمه نماز ، يك حالت مخصوصي ، يك حالت روحاني به آبجي خانم دست ميـداد و پـيش         

اگر خدا من را نبرد به بهشت پس كي را خواهد بـرد ؟ بـاقي روز                 : با خودش ميگفت  . وجدان خويش سر افراز بود      



را هم پس از رسيدگي جزئي به كارهاي خانه و ايردا گرفتن به ايـن و آن يـك تسـبيح دراز كـه رنـگ سـياه آن از                            
حاال همه آرزويش اين بود كه هـر        . تاد  بسكه گردانيده بودند زرد شده بود در دستش مي گرفت و صلوات ميفرس            

 .طوري شده يك سفر به كربال برود و در آنجا مجاور بشود
ولي خواهرش در اين قسمت هيچ توجه مخصوصي ظاهر نميساخت و همه اش كار خانه را ميكرد ، بعد هم كه بـه                      

 بـود و در بـاطن بـا          سـالش بـود ولـي در خانـه مانـده           22آبجي خانم   .  سالگي رسيد رفت به خدمتگاري       15سن  
در مدت يكسال و نيم كه ماهرخ رفته بود بخـدمتگاري يكبـار نشـد كـه آبجـي خـانم                     . خواهرش حسادت ميورزيد    

بسراغ او برود يا احوالش را بپرسد ،؟ پانزده روز يكمرتبه هم كه ماهرخ براي ديدن خويشانش بـه خانـه ميآمـد ،                        
بعـد هـم كـه دور هـم مـي           . ر نماز دو سه سـاعت طـول ميـداد           آبجي خانم يا با يكنفر دعوايش ميشد يا ميرفت س         

مـثال  . نشستند به خواهرش گوشه و كنايه ميزد و شروع ميكرد به موعظه در باب نماز ، روزه ، طهارت و شكيات                  
هر كس روي نگيـرد در آن دنيـا بـا موهـاي     . از وقتيكه اين زنهاي قري و فري پيدا شدند نان گران شد      ‹‹ : ميگفت  

در جهـنم مارهـائي     . هر كه غيبت بكند سرش قد كوه ميشود و گـردنش قـد مـو                .  دوزخ آويزان ميشود     سرش در 
ماهرخ اين حسادت را حـس كـرده بـود ولـي     . و از اين قبيل چيزها ميگفت  ›› …هست كه آدم پناه به اژدها ميبرد   

 .بروي خودش نميآورد 
آبجي خانم هم رفتـه     . ش آهسته حرف زد و بعد رفت        يكي از روزها طرف عصر ماهرخ بخانه آمد و مدتي با مادر           

 حسادتي كه داشت از مـادرش نپرسـيد كـه           نبود در درگاه اطاق روبرو نشسته بود و پك به قليان ميزد ولي از آ              
 .موضوع خواهرش چه بوده و مادر او هم چيزي نگفت 

ي برگشت رخـتش را در آورد ،        سر شب كه پدرش با كاله تخم مرغي كه دوغ آب گچ رويش شتك زده بود از بنائ                 
آبجي خانم هم كارهايش را كـرده و نكـرده گذاشـت ، بـا               . كيسه توتون و چپقش را برداشت رفت باالي پشت بام           

مادرش سماور حلبي ، ديزي ، باديه مسـي ، ترشـي و پيـاز را برداشـتند و رفتنـد روي گلـيم دور هـم نشسـتند ،                              
خانه كه مـاهرخ در آنجـا خـدمتگار اسـت ، خيـال دارد او را بزنـي       مادرش پيش در آمد كرد كه عباس نوكر همان        

ميخواهند هفته ديگر او را عقد بكنند،       . امروز صبح هم كه خانه خلوت بود ننه عباس آمده بود خواستگاري             . بگيرد  
 ، كيسه حنـا ،       تومان مهر ميكنند با آينه ، الله ، كالم اهللا ، يك جفت ارسي ، شيريني                30 تومان شير بها ميدهند ،       25

 پدر او همينطور كه با باد بزن دور شله دوخته خـودش را بـادميزد ، و قنـد                    …چارقد ، تافته ، تنبان ، چيت زري           
خيلـي خـوب ، مبـارك       : گوشه دهانش گذاشته چائي ديشلمه را بسر ميكشيد ، سرش را جنبانيد و سر زباني گفـت                

. مانند اينكـه از زنـش ميترسـيد         . ل بشود يا اظهار عقيده بكند       بدون اينكه تعجب بكند ، خوشحا     . باشد عيبي ندارد    
آبجي خانم خون خونش را ميخورد همينكه مطلب را دانست ، ديگرنتوانست باقي بله بريهائي كه شده گوش بدهـد                    
به بهانه نماز بي اختيار بلند شد رفت پائين در اطاق پنج دري، خودش را در آينه كـوچكي كـه داشـت نگـاه كـرد ،                            

چـين ميـان ابروهـاي      . نظر خودش پير و شكسته آمد ، مثل اينكه اين چند دقيقه او را چندين سال پير كرده بـود                     ب
مدتي جلـو چـراغ بـآن    . در ميان زلفهايش يك موي سفيد پيدا كرد با دو انگشت آن را كند   . خودش را برانداز كرد     

 .خيره نگاه كرد جايش كه سوخت هيچ حس نكرد
چند روز از اين ميان گذشت ، همه اهل خانـه بهـم ريختـه بودنـد ، ميرفتنـد بـازار ميآمدنـد دو دسـت رخـت زري                            
خريدند، تنگ ، گيالس ، سوزني ، گالب پاش ، مشربه ، شبكاله ، جعبه بزك ، وسمه جوش ، سماور برنجي ، پـرده                         

ريز و ته خانه بدستش ميآمـد بـراي         قلمكار و همه چيز خريدند و چون مادرش خيلي حسرت داشت هر چه خرده               
حتي جا نماز ترمه اي كه آبجي خانم چند بار از مادرش خواسته بود و بـه او نـداده                    . جهاز ماهرخ كنار ميگذاشت     

آبجي خانم در اين چند روزه خاموش و انديشناك زير چشمي همه كارها و همه چيزهـا     . بود، براي ماهرخ گذاشت   



ودش را بسر درد زده بود و خوابيده بود ، مادرش هم پي در پي به او سرزنش ميداد را ميپائيد، دو روز بود كه خ
 :و ميگفت 

 پس خواهري براي چه روزي خوبست هان ؟ ميدانم از حسودي اسـت ، حسـود بـه مقصـود نميرسـد ، ديگـر                        – «
ا تـو را    زشتي و خوشگلي كه بدست من نيست كار خداست ، ديدي كه خواسـتم تـو را بـدهم بـه كلـب حسـين امـ                          

حاال دروغكي خودت را به ناخوشي زده اي تا دست بسـياه و سـفيد نزنـي؟ از صـبح تـا شـام بـرايم                          . نپسنديدند  
 »! من بيچاره هستم كه با اين چشمهاي لت خورده ام بايد نخ و سوزن بزنم ! جانماز آب ميكشد 

 :رد از زير لحاف جواب ميداد آبجي خانم هم با اين حسادتي كه در دل او لبريز شده بود و خودش را ميخو
چوب بسر سگ بزنند لنگـه عبـاس        ! با آن دامادي كه پيدا كردي       !  خوب ، خوب ، سر عمر داغ بدل يخ ميگذارد            -‹‹ 

توي اين شهر ريخته چه سر كوفتي بمن ميزند ، خوبست همه ميدانند عباس چه كاره است حاال نگـذار بگـويم كـه                        
مـن او را خـواهر خـود        . دم كه شكمش باال آمده امـا بـروي خـودم نيـاوردم              ماهرخ دو ماهه آبستن است ، من دي       

  ››…نميدانم 
دختره بي شرم ، برو . الهي الل بشوي ، مرده شور تركيبت را ببرد ، داغت بدلم بماند             ‹‹ : مادرش از جا در ميرفت      

ري كه بـا ايـن ريخـت و هيكـل     تو بمي. گم بشو ، ميخواهي لك روي دخترم بگذاري ؟ ميدانم اينها از دلسوزه است        
حاال توي قرآن خودش نوشته كه دروغگو كذاب است هان ؟ خدا رحم كرده كه تـو خوشـگل   . كسي تو را نميگيرد    

بـرو ،   . نيستي و گر نه دو ساعت به بهانه وعظ از خانه بيرون ميروي ، بيشتر ميشود بـاالي تـو حـرف در آورد                         
 ››! شيطان نميارزد ، مردم گول زني بوده برو، همه اين نماز و روزه هايت به لعنت 

ماهرخ هم مات به اين كشمكشها نگـاه ميكـرد و هـيچ             . از اين حرفها در اين چند روزه ما بين آنها رد و بدل ميشد               
نميگفت تا اينكه شب عقد رسيد ، همه همسايه ها و زنكه شلخته ها با ابروهاي وسمه كشيده ، سرخاب و سفيد آب            

در آن ميان ننه حسن دو بدستش افتـاده بـود ،   . نقده ، چتر زلف ، تنبان پنبه دار جمع شده بودند      ماليده چادرهاي   
اي يـار   ‹‹ : خيلي لوس با لبخند گردنش را كج گرفته نشسته بود دنبك ميزد و هر چه در چنتـه اش بـود ميخوانـد                        

 .››مبارك بادا ، انشا اهللا مباركبادا 
 .  همه ماه و همه شاه و همه چشمها بادومي –مديم م باز امديم از خونه داماد ايامد -
 !اي يار مباركبادا ، انشا اهللا مباركبادا  -
 . همه كور و همه شل و همه چشمها نم نمي –امديم ، باز امديم از خونه عروس امديم  -
  ››…يار مباركبادا ، امديم حور و پري را ببريم ، انشااهللا مباركبادا  -

يكرد ، ميامدند ميرفتند دم حوض سيني خاكستر مال ميكردنـد ، بـوي قرمـه سـبزي در        همين را پي در پي تكرار م      
يكي تخم مرغ براي شش انداز ميخواست ، چند تـا           .  يكي گربه را از آشپزخانه پيشت ميكرد         ،هوا پراكنده شده بود   

 مورچه داره ، بشين     حمومك‹‹ : بچه كوچك دستهاي يكديگر را گرفته بودند مينشستند و بلند مي شدند و ميگفتند               
سماورهاي مسوار را كه كرايـه كـرده بودنـد آتـش انداختنـد ، اتفاقـا خبـر دادنـد كـه خـانم مـاهرخ بـا                             ›› و پاشو   

دو تا ميز را هـم رويـش شـيريني و ميـوه چيدنـد و پـاي هـر كـدام دو صـندلي                         . دخترهايش سر عقد خواهند آمد    
شده ، اما مادر او پاهايش را در يـك كفـش كـرده بـود كـه                  پدر ماهرخ متفكر قدم ميزد كه خرجش زياد         . گذاشتند  

براي سر شب خيمه شب بازي الزم است ولي در ميان اين هياهو حرفي از آبجي خانم نبود ، از دو بعد از ظهر او                         
 !رفته بود بيرون كسي نميدانست كجاست ، البد او رفته بود پاي وعظ 

همه رفته بودند مگر ننه حسن ، عروس و دامـاد را دسـت بدسـت                وقتيكه الله ها روشن بود عقد برگزار شده بود          
يكسر . داده بودند و در اطاق پنج دري پهلوي يكديگر نشسته بودند درها هم بسته بود ، آبجي خانم وارد خانه شد                    



رفت در اطاق بغل پنج دري تا چادرش را باز بكند وارد كه شد ديد پرده اطاق پـنج دري را جلـو كشـيده بودنـد از           
خ بزك كرده، وسـمه كشـيده ، جلـو          ركنجكاوي كه داشت گوشه پرده را پس زد از پشت شيشه ديد خواهرش ماه             

روشنائي چراغ خوشگلتر از هميشه پهلوي داماد كه جوان بيست ساله بنظر ميآمد جلو ميز كه رويش شيريني بود       
 مثل چيزيكه متوجه او شـده باشـند         كمر ماهرخ چيزي در گوش او گفت      ه  داماد دست انداخته بود ب    . نشسته بودند   

. نديدند و صورت يكديگر را بوسيدند     خواهرش را شناخت اما براي اينكه دل او را بسوزاند با هم خ            او  شايد هم كه    
يـك احسـاس مخلـوط از تنفـر و           ›› …اي يار مباركبـادا     ‹‹ : از ته حياط صداي دنبك ننه حسن ميآمد كه ميخواند           

 .دحسادت به آبجي خانم دست دا
پرده را انداخت ، رفت روي رختخواب بسته كه كنار ديوار گذاشته بودند نشست بدون اينكه چادر سياه خودش را  

آنهـا را ميشـمرد و      . باز بكند و دستها را زير چانه زده بزمين نگاه ميكرد به گل و بته هاي قالي خيـره شـده بـود                      
ر كس ميآمد ، ميرفت او نميديد يا سرش را بلند نميكرد            ه. نگ آميزي آنها دقت ميكرد      ربنظرش چيز تازه ميآمد به      

 چرا شام نميخوري ؟، چرا گوشت تلخي ميكني هـان ، چـرا   «: او گفت ه  در اطاق بممادرش آمد د . كه ببيند كيست    
اينجا نشسته اي ؟ چادر سياهت را باز كن ، چرا بدشـگوني ميكنـي ؟ بيـا روي خـواهرت را ببـوس ، بيـا از پشـت                  

ا بكن عروس و داماد مثل قرص ماه مگر تو حسرت نداري؟ بيا آخر تو هم يك چيزي بگـو آخـر همـه                        شيشه تماش 
 ».مي پرسيدند خواهرش كجاست ؟ من نميدانستم چه جواب بدهم 

  من شام خورده ام -: آبجي خانم فقط سرش را بلند كرد گفت 
ناگهان مثـل اينكـه     .  خوش ميديدند    نصف شب بود ، همه بياد شب عروسي خودشان خوابيده بودند و خواب هاي             

اول بخيالشـان   . كسي در آب دست و پا ميزد صداي شلپ شلپ همه اهل خانه را سراسيمه از خـواب بيـدار كـرد                       
گربه يا بچه در حوض افتاده سر و پا برهنه چراغ را روشن كردند ، هر جا را گشتند چيز فوق العاده اي رخ نداده                         

 چراغ را   .وابند ننه حسن ديد كفش دم پائي آبجي خانم نزديك دريچه آب انبار افتاده             بود وقتيكه برگشتند بروند بخ    
جلو بردند ديدند نعش آبجي خانم آمده بود روي آب ، موهاي بافته سياه او مانند مار بدور گردنش پيچيـده شـده                       

انند ايـن بـود كـه او        بود ، رخت زنگاري او به تنش چسبيده بود ، صورت او يك حالت با شكوه و نوراني داشت م                   
رفته بود بيك جائي كه نه زشتي و نه خوشگلي ، نه عروسي و نه عزا ، نه خنده و نه گريه ، نه شـادي و نـه انـدوه          

 .او رفته بود به بهشت . در آنجا وجود نداشت 
 

  1309 شهريور ماه 30                                                                        تهران 
 



 آتش پرست

 صادق هدايت

 com.Sokhanسايت سخن  : انتشارنسخه الكترونيك
 

كه بتازگي از ايران برگشته بود جلو ميز        1در اطاق يكي از مهمانخانه هاي پاريس طبقه سوم ، جلو پنجره ، فالندن               
روبروي يكي از دوستان قديمي خـودش نشسـته          ند،كوچكي كه رويش يك بطري شراب و دو گيالس گذاشته بود          

فالنـدن سـر را از مـا بـين دو     . در قهوه خانه پائين ساز ميزدند، هوا گرفته و تيره بود، بـاران نـم نـم ميآمـد                . بود
 :دستش بلند كرد ، گيالس شراب را برداشت و تا ته سر كشيد و رو كرد به رفقيش 

بـا  . ميان اين خرابه ها ، كوره ها ، بيابان ها گمشده گمـان ميكـردم   هيچ ميداني ؟ يك وقت بود كه من خود را           -
وطنم بر گـردم ؟ ممكـن اسـت همـين سـاز را بشـنوم ؟، آرزو                  ه  يك روزي ب  . آيا ممكن است    :  خودم ميگفتم   

 .ميكردم يك روزي بر گردم
واهم يـك چيـز تـازه برايـت         اما حاال ميخ  . آرزوي يك چنين ساعتي را ميكردم كه با تو در اطاق تنها درد دل بكنم                

حاال كه برگشته ام پشيمانم ، ميداني باز دلـم هـواي ايـران را مـي كنـد مثـل                     :  ميدانم كه باور نخواهي كرد       ،بگويم
 !اينست كه چيزي را گم كرده باشم

دوستش كه صورت او سرخ شده و چشمهايش بي حالت باز بود از شنيدن اين حرف دستش را بشوخي زد روي                    
اوژن ، شوخي نكن ، من ميدانم كه تو نقاشي اما نميدانستم كه شـاعر هـم هسـتي ، خـوب از                       :  ه خنديد   ميز و قهقه  

من شنيده ام كه زنهـاي مشـرق زمـين          . ديدن ما بيزار شده اي ؟ بگو ببينم بايد دلبستگي در آنجا پيدا كرده باشي                
 خوشگل هستند؟

 .نه هيچكدام از اينها نيست شوخي نميكنم -
پيش برادرت بودم ، حرف از تو شد چند تا عكس تازه اي كه از ايران فرستاده بودي آوردند                   راستي يك روز     -

 آهان يكي از آنها را گفتند پرستشگاه آتش اسـت مگـر             …يادم است همه اش عكس خرابه بود        . تماشا كرديم   
چيـز ديگـري     ! در آنجا آتش ميپرستند ؟ من از اين مملكتي كه تو بودي فقط ميـدانم كـه قاليهـاي خـوب دارد                     

 .ميداني آنجا براي ما پاريسيها تازگي دارد. نميدانم حاال تو هر چه ديده اي برايمان تعريف بكن 
 :فالندن كمي سكوت كرد بعد گفت 

تـاكنون بـه هـيچكس حتـي بـه      . يك چيزي بيادم انداختي ، يك روز در ايران برايم پيش آمد غريبـي روي داد              -
ميداني كه من بهيچ چيز اعتقاد ندارم ولـي مـن در            . من بخندد   ه   ترسيدم ب  ،تمرفيقم كست هم كه با من بود نگف       

مدت زندگاني خودم تنها يكبار خدا را بدون ريا در نهايت راستي و درستي پرسـتيدم آنهـم در ايـران نزديـك            
وقتيكه در جنوب ايران بودم و در پرسپوليس كـاوش مـي     .  آتش بود كه عكسش را ديده اي         ههمان پرستشگا 

 من تنها رفته بودم در نقش رستم، آنجا قبر پادشاهان قديم ايـران را  ،كردم يك شب رفيقم كست نا خوش بود   
در كوه كنده اند، بنظرم عكسش را ديده باشي ؟ يك چيزي است صليب مانند در كـوه كنـده شـده ، بـاالي آن                        

بـاال آتشـكده آهـورا مـزدا     . عكس شاه است كه جلو آتشكده ايستاده دست راست را بسوي آتش بلنـد كـرده         

                                                           
 .ران باستاين كرده اند، اين قسمت از يادداشتهاي فالندن گرفته شدهايه  فالندن و كست دو نفر ايرانشناس نامدار بوده اند كه در نود سال پيش حتقيقات مهمي راجع ب1



شكل ايوان در سنگ تراشيده شده و قبـر پادشـاه ميـان دخمـه سـنگي قـرار                   ه  پائين آن ب  . خداي آنها ميباشد    
از اين دخمه ها چندتا در آنجا ديده ميشود ، روبروي آنهـا آتشـكده بـزرگ اسـت كـه كعبـه زرتشـت                         . گرفته  
 .مينامند

ول اندازه گيري همين پرستشـگاه بـودم ، از خسـتگي و گرمـاي     باري خوب يادم است نزديك غروب بود من مشغ      
لبم رسيده بود ناگهان ، بنظرم آمد دو نفر كه لباس آنها وراي لباس معمولي ايرانيان بود بسوي من ه آفتاب جانم ب

نزديك كه رسيدند ديدم دو نفر پيرمـرد سـالخورده هسـتند، امـا دو نفـر پيرمـرد تنومنـد ، سـرزنده بـا                          . ميآمدند  
معلوم شد تاجر يزدي هسـتند از       . از آنها پرسشهائي كردم   . چشمهاي درخشان و يك سيماي مخصوصي داشتند        

زردشتي است يعني مثـل پادشـاهان قـديم ايـران آتـش             دين آنها مانند مذهب بيشتر اهالي يزد        . شمال ايران ميآيند  
مخصوصا راه خودشان را كج كرده و به اينجا آمده بودند تـا از آتشـكده باسـتاني زيـارت كـرده      پرست بودند و   

هنوز حرف آنها تمام نشده بود كه شروع كردند به گرد آوردن خرده چوب و چليكه و برگ خشك ، آنها را . باشند
چوبهاي خشك را آتش    . كردم  من همينطور مات آنها را تماشا مي      . رويهم كپه كردند و تشكيل كانون كوچكي دادند       

گويـا  . ميك زبان مخصوصي كه من هنـوز نشـنيده بـود          ه  زدند و شروع كردند به خواندن دعاها و زمزمه كردن ب          
 !همان زبان زردشت و اوستا بود ، شايد همان زباني بود كه بخط ميخي روي سنگها كنده بودند 

 سرم را بلنـد كـردم ، ديـدم روي تختـه سـنگ بـاالي       در اين بين كه دو نفر گبر جلوي آتش مشغول دعا بودند من       
دخمه روبرويم مجلسي كه در سنگ كنده شده بود درست شـبيه و ماننـد مجلـس زنـده اي بـود كـه مـن جلـو آن               

من بجاي خودم خشك شدم مانند اين بود كـه ا يـن آدمهـا از روي سـنگ     . ايستاده بودم و با چشم خودم ميديدم        
بودند و پس از چندين هزار سال آمده بودند روبروي من مظهر خـداي خودشـان را                باالي قبر داريوش زنده شده      

 من در شگفت بودم كه چگونه پس از اين طول زمان با وجود كوششي كه مسلمانان در نابود كردن و                     !ميپرسيدند
هواي آزاد جلو خرج داده بودند باز هم پيرواني اين كيش باستاني داشت كه پنهاني ولي در            ه  برانداختن اين كيش ب   

 !خاك مي افتنده آتش ب
دو نفر گبر رفتند و ناپديد گشتند ، من تنها ماندم اما كانون كوچك آتش هنوز ميسوخت ، نميدانم چطـور شـد مـن                        

خاموشي سنگيني در اينجا فرمانروائي داشـت ، مـاه          . خودم را در زير فشار يك تكان و هيجان مذهبي حس كردم           
از كنار كوه در آمده بود و بـا روشـنائي رنـگ پريـده اي بدنـه آتشـكده بـزرگ را                       بشكل گوي گوگرد آتش گرفته      

مليت، شخصيت و محيط خودم را فراموش كرده . حس كردم كه دو سه هزار سال به قهقرا رفته         . روشن كرده بود  
رسـتش و   بودم ، خاكستر پهلوي خودم را نگاه كردم كه آن دو نفر پيرمرد مرموز جلو آن بخـاك افتـاده و آنـرا پ                       

شكل ستون بلند ميشد و در هوا مـوج ميـزد ، سـايه              ه  ستايش كرده بودند ، از روي آن بآهستگي دود آبي رنگي ب           
سنگهاي شكسته ، كرانه محو آسمان ، ستاره هـائي كـه بـاالي سـرم ميدرخشـيدند و بهـم چشـمك ميزدنـد جلـو                           

هاي ديرينه مثل اين بـود كـه محـيط ، روان            خاموشي با شكوه جلگه ، ميان اين ويرانه هاي اسرار آميز و آتشكده              
همه گذشتگان و نيروي فكر آنها كه باالي اين دخمه ها و سنگهاي شكسته پرواز ميكرد ، مرا وادار كـرد ، يـا بمـن       
الهام شد ، چون بدست خودم نبود ، منكه بهيچ چيز اعتقاد نداشتم بي اختيار جلو اين خاكستري كه دود آبـي فـام                        

 هـم   ننميدانستم چه بگويم ولـي احتيـاج بـه زمزمـه كـرد            ! ميشد زانو بزمين زدم و آنرا پرستيدم        از روي آن بلند     
 همانطوريكـه شـايد   –يدم تنداشتم ، شايد يك دقيقه نگذشت كه دوباره بخودم آمدم اما مظهـر آهـورامزدا را پرسـ                

بـاره  ر تو هر چه ميخـواهي د      حاال. پادشاهان قديم ايران آتش را ميپرستيدند ، در همان دقيقه من آتشپرست بودم            
 …! شايد هم سستي و ناتواني آدميزاد است . من فكر بكن 
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 داود گوژ پشت

 صادق هدايت

 com.Sokhanسايت سخن  : انتشارنسخه الكترونيك
 

براي ديگران خوش ميـآورد در صـورتيكه        . بايد بكلي چشم پوشيد     .  نه ، نه ، هرگز من دنبال اينكار نخواهم رفت          «
خودش ميگفت و عصاي كوتاه زرد رنگـي كـه در   د زير لب با داو» ...هرگز، هرگز. پر از درد و زجر است   براي من   

صـورت  . دشواري راه ميرفت مانند اينكه تعادل خـودش را بزحمـت نگهميداشـت              ه  زمين ميزد و ب   ه  دست داشت ب  
بزرگ او روي قفسه سينه بر آمده اش ميان شانه هاي الغر او فرو رفته بود، از جلو يك حالـت خشـك ، سـخت و          

، مژه هاي پائين افتاده ، رنـگ زرد، گونـه هـاي بـر               .اي نازك بهم كشيده ، ابروهاي كماني باريك       لبه: زننده داشت   
ولي از دور كه به او نگاه ميكردند نيم تنه چوچونچه او با پشت بـاال آمـده ، دسـتهاي دراز بـي                   . جسته استخواني   

گرفته بـود و عصـايش را       تناسب ، كاله گشادي كه روي سرش فرو كرده بود، بخصوص حالت جدي كه بخودش                
 .بيشتر او را مضحك كرده بودميزد بسختي بزمين 

او از سرپيچ خيابان پهلوي انداخته بود در خيابان بيرون شهر و بسوي دروازه دولت ميرفت نزديك غـروب بـود،    
دست چپ جلو روشنائي محو اين پايـان غـروب ، ديوارهـاي كـاه گلـي و جرزهـاي آجـري در                  . هوا كمي گرم بود   

 .موشي سر بسوي آسمان كشيده بودندخا
. دست راست خندق را كه تازه پر كرده بودند در كنار آن فاصله بفاصله خانه هاي نيمه كاره آجـري ديـده ميشـد                       

هـوا بلنـد    ه  آب پاشي كمي گـرد و غبـار بـ         جود  اينجا نسبتا خلوت و گاهي اتومبيل يا در شكه اي ميگذشت كه با و             
 .ي آب درختهاي تازه و نوچه كاشته بودندميكرد، دو طرف خيابان كنار جو

يـادش افتـاد   . او فكر مي كرد ميديد از آغاز بچگي خودش تا كنون هميشه اسباب تمسخر يا تـرحم ديگـران بـوده                 
بچه هاي هيوال يا ناقص را ميكشتند همه شاگردان بر ) اسپارت ( اولين بار كه معلم سر درس تاريخ گفت كه اهالي 

اما حاال او آرزو ميكرد كه اين قانون در همـه جـاي دنيـا               .  كردند، و حالت غريبي باو دست داد       گشتند و به او نگاه    
مجرا ميشد و يا اقال مثل اغلب جاها قدغن ميكردند تا اشخاص ناقص و معيوب از زناشوئي خودداري بكنند، چون                    

 .او ميدانست كه همه اينها تقصير پدرش است
اني ، پاي چشمهاي گود و كبود، دهـان نيمـه بـاز و حالـت مـرگ پـدرش را                  صورت رنگ پريده ، گونه هاي استخو      

پدر كوفت كشيده پير كه زن جوان گرفته بود و همه بچه هـاي او               . همانطوري كه ديده بود از جلو چشمش گذشت       
. پيش مرد   يكي از برادرهايش كه زنده مانده او هم الل و احمق بود تا اينكه دو سال                 . كور و افليج بدنيا آمده بودند     

 ››! شايد آنها خوشبخت بوده اند ‹‹ : با خودش ميگفت 
اما او تا اندازه اي عادت كرده بود    . ولي او زنده مانده بود، از خودش و از ديگران بيزار و همه از او گريزان بودند                

جفتـك چهـار    از بچگي در مدرسه از ورزش ، شوخي ، دويدن ، توپ بازي ،               . كه هميشه يك زندگاني جداگانه بكند     
در . هوا و همه چيزهائي كه اسباب خوشبختي همسالهاي او را فراهم ميآورد بي بهـره مانـده بـود                ه  كش ، گرگم ب   

هنگام بازي كز ميكرد، گوشه حياط مدرسه كتاب را ميگرفت جلو صورتش و از پشت آن دزدكي بچه ها را تماشا                     
 راه تحصيل بر ديگران برتـري پيـدا بكنـد، روز و شـب     مي كرد ولي يكوقت هم جدا كار ميكرد و ميخواست اقال از 

امـا خـودش ميدانسـت كـه        . كار ميكرد آنهم براي اينكه از روي حل مسئله رياضي و تكليفهاي او رونويسي بكننـد               



دوستي آنها ساختگي و براي استفاده بوده در صورتيكه ميديد حسن خان كه زيبا ، خوش اندام و لباسهاي خوب                    
تنها دو سه نفر ا زمعلم ها نسبت به او مالحظـه            . شاگردها كوشش ميكردند با او دوست بشوند        مي پوشيد بيشتر    

و توجه ظاهر ميساختند آنهم نه از براي كار او بود بلكه بيشتر از راه ترحم بود، چنانكه بعد هم با همه جان كندن                        
 .انجام برسانده ها و سختيها نتوانست كارش را ب

‹‹ : ود، همه از او گريزان بودند رفقا عارشان مي آمد با او راه بروند ، زنهـا بـاو ميگفتنـد                      اكنون تهي دست مانده ب    
چند سال پيش دوبار خواستگاري كرده بود هر دو دفعه زنهـا            . اين بيشتر او را از جا در ميكرد         ›› ! قوزي را ببين    

ر فيشر آباد منزل داشت ، چندين بار يكديگر اتفاقا يكي از آنها زيبنده در همين نزديكي د. او را مسخره كرده بودند
فقـط بـه يـادش    عصرها كه از مدرسه بر ميگشت ميآمد اينجا تا او را ببيند،       . را ديده بودند با او حرف هم زده بود        
خواستگاري او فرستاد همان دختر او را مسـخره  ه خاله اش را ببعد هم كه . مي آمد كه كنار لب او يك خال داشت 

هر چه پدر و مـادرش او را زده بودنـد قبـول             ›› مگر آدم قحط است كه من زن قوزي بشوم ؟           ‹‹ : بودكرده و گفته    
 بـود دوره   اما داود هنـوز او را دوسـت ميداشـت و ايـن بهتـرين يـاد      » مگر آدم قحط است ؟ «: نكرده بود ميگفته   

حاال هم دانسته يا ندانسته بيشتر گذارش به اينجـا ميافتـاد و يادگارهـاي گذشـته دوبـاره                   . جواني او بشمار ميآمد   
جمعيت دوري ميجسـت،     بيشتر تنها بگردش ميرفت و از     . او از همه چيز سر خورده بود      . پيش چشم او تازه ميشد    

اوسـت ، دارنـد او را دسـت    ه د گمـان ميكـرد راجـع بـ    چون هر كسي ميخنديد يا با رفـيقش آهسـته گفتگـو مينمـو           
با چشمهاي ميشي رك زده و حالت سختي كه داشت گـردن خـود را بـا نصـف تنـه اش بدشـواري بـر                          . مياندازند

در راه همه حواس او متوجه ديگران بـود همـه عضـالت             . ميگردانيد، زير چشمي نگاه تحقير آميز ميكرد رد ميشد          
 . ست عقيده ديگران را درباره خودش بداندصورت او كشيده ميشد ميخوا

ديـد  . از كنار جوي آهسته ميگذشت و گاهي با ته عصايش روي آب را ميشكافت ، افكار او شوريده و پريشان بود 
به او نگاه كرد مثل چيزيكه و سنگ خورد سرش را بلند كرد ه سگ سفيدي با موهاي بلند از صداي عصاي او كه ب 

زحمت خم شد ه زمين او به ود، نتوانست از جايش تكان بخورد و دوباره سرش افتاد بناخوش يا در شرف مرگ ب
در روشنائي مهتاب نگاه آنها بهم تالقي كرد يك فكرهاي غريبي برايش پيدا شد، حس كرد كـه ايـن نخسـتين نگـاه                        

ود از جامعـه آدمهـا      ساده و راست بود كه او ديده ، كه هر دو آنها بدبخت و مانند يك چيـز نخالـه ، وازده و بيخـ                        
ميخواست پهلوي اين سگ كه بدبختيهاي خودش را به بيرون شـهر كشـانيده و از چشـم مـردم           . رانده شده بودند  

اما اين فكر بـرايش     . پنهان كرده بود بنشيند و او را در آغوش بكشد، سر او را به سينه پيش آمده خودش بفشارد                  
 . تر او را ريشخند خواهند كردآمد كه اگر كسي از اينجا بگذرد و به بيند بيش

تنگ غروب بود كه از دم دروازه يوسف آباد رد شد ، به دايره پرتو افشان ماه كه در آرامش اين اول شب غمناك                        
ده بود نگاه كرد، خانه هاي نيمه كاره، توده آجرهائي كـه رويهـم ريختـه بودنـد،                 مو دلچسب از كرانه آسمان باال آ      

از جلو چشم او پرده هـاي       . رختها ، شيرواني خانه ها ، كوه كبود رنگ را تماشا كرد           دور نماي خواب آلود شهر، د     
 . درهم و خاكستري ميگذشت

سـر خـود را   . از دور و نزديك كسي ديده نمـي شـد ، صـداي دور و خفـه آواز ابوعطـا از آنطـرف خنـدق ميآمـد                       
مثـل ايـن بـود كـه سـر او بـه تـنش               بدشواري بلند كرد، او خسته بود با غم و اندوه سرشار و چشمهاي سـوزان                

داود عصاي خودش را گذاشت بكنار جوي و از روي آن گذشت بـدون اراده رفـت روي سـنگها ،                     . سنگيني ميكرد 
. كنار جوي نشست ، ناگهان ملتفت شد ديد يك زن چادري در نزديكي او كنار جوي نشسته تپش قلـب او تنـد شـد                        

 تا حاال كجا بودي ؟!  هوشنگ -: لبخند گفت آن زن بدون مقدمه رويش را بر گردانيد و با 



. داود از لحن ساده اين زن تعجب كرد كه چطور او را ديده و رم نكرده ؟ مثل اين بود كه دنيا را به او داده باشـند                           
از پرسش او پيدا بود كه ميخواست با او صحبت بكند، اما اينوقت شب در اينجا چه ميكند؟ آيا نجيب اسـت ؟ بلكـه                         

اختيار زبان خودش را نداشت اينكه مانند ! من دلداري بدهده د ؟ بهر حال هم صحبت گير آوردم شايد بعاشق باش
 .مه اهمه عمرم تنها بود! هميشه تنها هستم . خانم شما تنها هستيد؟ منهم تنها هستم : گفت 

ش را برگردانيـد و     هنوز حرفش را تمام نكرده بود كه آن زن با عينك دودي كه به چشمش زده بود دوبـاره رويـ                    
 .خيالم هوشنگ است او هر وقت ميآيد ميخواهد با من شوخي بكنده پس شما كي هستيد ؟ من ب: گفت 

مـدتها  . اما چنين انتظاري را هم نداشت       . داود از اين جمله آخر چيزي دستگيرش نشد و مقصود آن زن را نفهميد               
 . ل استبود كه هيچ زني با او حرف نزده بود ، ديد اين زن خوشگ

 .اسم من داود است. نه خانم من هوشنگ نيستم : زحمت گفت ه عرق سرد از تنش سرازير شده بود ب
بش را  ل ( … داود قوز    …! آهان داود   !  چشمهايم درد ميكند     ، منكه شما را نمي بينم     -: آن زن لبخند زد جواب داد       

  مرا ميشناسيد ؟منهم زيبنده هستم. ميديدم كه صدا به گوشم آشنا ميآيد ) گزيد 
زلف ترنا كرده او كه روي نيم رخش را پوشانيده بود تكان خورده ، داود خال سياه گوشه لب او را ديد از سـينه                         

صـداي  . تا گلوي او تير كشيد ، دانه هاي عرق روي پيشاني او سرازير شد ، دور خودش را نگاه كرد كسـي نبـود                       
دازه اي تند ميزد كه نفسش پس ميرفت بدون اينكه چيزي بگويد سر             انه  آواز ابوعطا نزديك شده بود، قلبش ميزد ب       

 بغض بيخ گلوي او را گرفته بود عصاي  خودش را برداشت با گامهاي سـنگين افتـان و   .تا پا لرزان از جا بلند شد   
ا مـر !  اين زيبنـده بـود     «:خيزان از همان راهي كه آمده بود برگشت و با صداي خراشيده زير لب با خودش ميگفت                

 نه …!  بايد بكلي چشم پوشيد … هرگز … كي ميداند؟ نه … شايد هوشنگ نامزدش يا شوهرش بوده …نميديد 
 » …نه من ديگر نميتوانم 

روي سـينه پـيش آمـده خـودش     را خودش را كشانيد تا پهلوي همان سگي كه در راه ديده بود نشسـت و سـر او          
 !اما آن سگ مرده بود. فشار داد 
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 حاجي مراد

 صادق هدايت

 com.Sokhanسايت سخن  : انتشارنسخه الكترونيك
 

 چين قباي بخور خود را تكـان داد ، كمربنـد نقـره اش را                كي از سكوي دكان پائين جست ، كمر       چابه  حاجي مراد ب  
را صدا زد با هم دكان را تختـه كردنـد، بعـد از     سفت كرد ، دستي به ريش حنا بسته خود كشيد ، حسن شاگردش              

ان ما بين مردمـي     نجيب فراخ خود چهار قران در آورد داد به حسن كه اظهار تشكر كرد و با گامهاي بلند سوت ز                   
حاجي عباي زردي كه زير بغلش زده بود انداخت روي دوشـش بـه اطـراف                . كه در آمد و شد بودند ناپديد گرديد       

در ميـان راه  . هر قدمي كه برميداشت كفش هاي نو او غژ غژ صدا ميكـرد        .  سالنه براه افتاد     نگاهي كرد ، و سالنه    
حاجي سالم ، حـاجي احوالـت چطـور اسـت ؟ حـاجي              : بيشتر دكاندارها به او سالم و تعارف ميكردند و مي گفتند          

جي ميگذاشـت ،    و يك اهميت مخصوصي به لغت حـا       .  از اين حرفها گوش حاجي پر شده بود        …خدمت نميرسم ؟    
 . بخودش ميباليد و با لبخند بزرگ منشي جواب سالم ميگرفت

مكه نرفته بود، تنها وقتيكه بچه بـود        ه  اين لغت براي او حكم يك لقب را داشت در صورتيكه خودش ميدانست كه ب              
كن رفتند بـه    و پدرش مرد ، مادر او مطابق وصيت پدرش خانه و همه دارائي آنها را فروخت ، پول طال كرد و بنه                       

بعد از يكي دو سال پولها خرج شد و به گدائي افتادند، تنها حاجي به هزار زحمت  خودش را رسانيده بـود                     . كربال  
 اتفاقا  عموي او مرد و چون وراث ديگري نداشت همه دارائـي او رسـيده بـود بـه حـاجي و             .به عمويش در همدان   

او در ايـن شـهر هـيچ    . رث رسـيده بـود   اهم با دكان بـه او  چون عمويش در بازار معروف به حاجي بود اين لقب   
. خويش و قومي نداشت ، دو سه بار هم جوياي حال مادر و خواهرش كه در كربال به گدائي افتاده بودند شده بود             

 .اما از آنها هيچ خبري و اثري پيدا نكرده بود
چنـدي بـود كـه ميـان او و زنـش        . دو سال ميگذشت كه حاجي زن گرفته بود، ولي از طـرف زن خوشـبخت نبـود                

زبـان و نيشـهائي كـه زنـش بـاو           پيوسته جنگ و جدال ميشد ، حاجي همه چيز را ميتوانست تحمل كند مگر زخـم                 
گاهي هم از اين كار خودش      . ، و او هم براي اينكه از زنش چشم زهره بگيرد عادت كرده بود او را اغلب ميزد                 ميزد

چيزيكه بيشـتر حـاجي را      . روي يكديگر را مي بوسيدند و آشتي ميكردند       پشيمان ميشد ، ولي در هر صورت زود         
چندين بار دوستانش باو نصيحت كرده بودنـد كـه يـك زن    . بدخلق كرده بود اين بود كه هنوز بچه پيدا نكرده بود      

 رو  ديگر بگيرد ، اما حاجي گول خور نبود و ميدانست كه گرفتن زن ديگـر بـر بـدبختي او خواهـد افـزود ، از ايـن                           
وانگهي زنش هنوز جوان و خوشگل بود و بعـد از      . از يك گوش مي شنيد از گوش ديگر بدر ميكرد           را  نصيحت ها   

چند سال با هم انس گرفته بودند و خوب يا بد زندگاني را يك جوري بسر ميبردند، خود حاجي هم كه هنوز جوان             
ل نبود كه زنش را طالق بدهد ولي ، اين عـادت هـم              از اينجهت حاجي ماي   . بود اگر خدا ميخواست به آنها بچه ميداد       

بخصوص از ديشب ميانه آنها سخت شكر آب      . زنش را ميزد ، و زن او هم بدتر لجبازي ميكرد          : از سر او نميافتاد     
 .شده بود

هنـه  دهنش و پوست دو لپه كرده آنرا جلو خودش تف ميكرد ، از              دحاجي همينطور كه تخمه هندوانه ميانداخت در        
هواي تازه بهاري را تنفس كرد ، بيادش افتاد حاال بايد برود بخانه ، بـاز اول كشـمكش ، يكـي او      . ر بيرون آمد  بازا

هم چشم غره برونـد ،  ه بعد شام بخورند و ب  . كتك كاري منجر بشود   ه  بگويد و دو تا زنش جواب بدهد و آخرش ب         



زي پلو درست كرده ، اين فكرهـا از خـاطر او   شب جمعه هم بود ميدانست كه امشب زنش سب    . بعد از آنهم بخوابند   
تـو حـاجي    ! بـرو بـرو ، حـاجي دروغـي          ‹‹ : ميگذشت ، به اينسو و آنسو نگاه ميكرد ، حرفهاي زنش را بياد آورد               

پس چرا خواهر و مادرت در كربال از گدائي هرزه شدند ؟ من را بگو كه وقتي مشـهدي حسـين صـراف از       ! هستي
چند بار لب خودش را گزيد و       ›› ! حاجي دروغي   ! م و آمدم زن تو بي قابليت شدم         من خواستگاري كرد زنش نشد    

 .در اين موقع زنش را ميديد ميخواست شكم او را پاره بكند اگر بنظرش آمد 
درختهاي بيد كه سـبز و خـرم در كنـار رودخانـه در              ه  خيابان بين النهرين، نگاهي كرد ب     ه  در اينوقت رسيده بود ب    

فكرش آمد خوبست فردا را كه جمعه است از صبح با چند نفر از دوستان خودمـاني بـا سـاز و دم                هب. آمده بودند 
زنـش بـد    ه  او و هم ب   ه  اقال در خانه نمي ماند كه هم ب       . و تمام روز را در آنجا بگذراند      . دستگاه برود بدره مراد بك    

مد كه زنش از پهلوي او گذشت، رد        يكمرتبه بنظرش آ  . رسيد نزديك كوچه اي كه ميرفت بطرف خانه شان          . بگذرد
نه اينكه حـاجي ماننـد اغلـب مردهـا زن را از پشـت چـادر مـي                   . آري اين زن او بود      . شد و باو هيچ اعتنائي نكرد     

،  به آساني زن خودش را پيدا ميكردشناخت ولي زنش يك نشان مخصوصي داشت كه در ميان هزار تا زن حاجي
اما چطور شده بود كه باز بدون اجازه حـاجي          . ش شناخت ، جاي ترديد نبود     از حاشيه سفيد چادر   . اين زن او بود   

كجـا رفتـه بـود؟      ه  اينوقت روز از خانه بيرون آمده بود ؟ در  دكان هم نيامده بود كه كاري داشـته باشـد ، آيـا بـ                        
 جلو خودش   نمي توانست . طرف خانه هم نميرود ، ناگهان از جا در رفت         ه  حاجي تند كرد ديد بلي زن اوست حاال ب        

 :را بگيرد ، ميخواست او را گرفته خفه بكند بي اختيار داد زد 
 !شهر بانو  -

آتـش  . حاجي را ميگوئي سر از پا نميشناخت        . ه ترسيده باشد تندتر كرد      آن زن رويش را برگردانيد و مثل چيزيك       
به ! گرفته بود، حاال زنش بدون اجازه او از خانه بيرون آمده هيچ ، آنوقت صدايش هم كه ميزد باو محل نميگذارد                      

 :رگ غيرتش برخورد دوباره فرياد زد 
 ! بگويم اين وقت روز كجا بودي ؟ بايست تا بهت! آهان ، بتو هستم  -

 :آن زن ايستاد و بلند ميگفت 
 مگر فضولي ؟ بتو چه ؟ مردكه جلنبري حرف دهنت را بفهم ، با زن مردم چه كـار داري؟ اآلن حقـت را بدسـتت                     -

خيالت شهر بي قانون    ه  آهاي مردم بدادم برسيد ببينيد اين مردكه مست كرده از جان من چه ميخواهد ؟ ب               . ميدهم  
 …آقاي آژان .. م بدست آژان است ؟ اآلن تو را ميده

حـاجي  . در خانه ها تك تك باز ميشد ، مردم از اطراف بدور آنها گرد آمدند و پيوسته بگروه آنها افـزوده ميشـد                        
پشته در بازار سرشناس است مردم هم دو      حاال  . رنگ و رويش سرخ شده رگهاي پيشاني و گردنش بلند شده بود           

 :فته فرياد ميزند ايستاده اند و آن زن رويش را سخت گر
 …!  آقاي آژان -

    حاجي جلو چشمش تيره و تار شد ، پس رفت ، پيش آمـد و از روي چـادر يـك سـيلي محكـم زد بـه آن زن و                               
 :ميگفت 

 همـين فـردا طالقـت    …فـردا  .  بيخود صداي خودت را عوض نكن ، من از همان اول تو را شناختم    …بيخود   -
باد بدهي ؟ زنيكـه  ه ه باز شده ؟ ميخواهي آبروي چندين و چند ساله مرا بكوچه حاال براي من پايت ب  . ميدهم  

بي شرم ، حاال نگذار روبروي مردم بگويم ، مردم شاهد باشيد اين زنيكه را فردا طالق ميدهم چند وقـت بـود                       
. اسـتخوان رسـيده   ه  كه شك داشتم ، هي خودداري ميكردم ، دندان روي جگر ميگذاشتم اما حاال ديگر كارد ب                

 …آهاي مردم فردا .. آهاي مردم شاهد باشيد زن من نانجيب شده فردا 



 :مردم كرده ه آن زن روب
شماها هيچ نميگوئيد ؟ ميگذاريد اين مرتيكه بي سر و بي پا ميـان كوچـه بـه عـورت مـردم دسـت                        ! غيرتها بي -

اشـد ، تالفـي   برم بـاقي  يك روز هم از عمـ . اندازي بكند ؟ اگرمشدي حسين صراف اينجا بود ، بهتان ميفهماند     
بكنم كه روي نان بكني سگ نخورد ؟ يكي نيست از اين مرتيكه بپرسد ابولي خرت بچند است ؟ كي هست كـه                       

!  ازت در بيارم كه حظ بكني      يحاال پدر .  آدم خودت را بشناس      …برو  .. برو  ! خودش را داخل آدميزاد ميكند      
 …آقاي آژان 

در اين بين سر و كله آژاني نمايان شد ، مردم پـس رفتـه   . كنار كشيدند ه  بدو سه نفر ميانجي پيدا شدند حاجي را      
در ميـان راه هـر   . طرف نظميه روانـه شـدند   ه حاجي آقا و زن چادر حاشيه سفيد با دو سه نفر شاهد و ميانجي ب 

 تـا ببيننـد   دنبـال آنهـا افتـاده بودنـد       ه  هم ريسه شـده بـ      كدام حرفهاي خودشان را براي آژان تكرار كردند ، مردم         
حاجي خيس عرق، همدوش آژان از جلو مردم ميگذشت و حـاال مشـكوك هـم شـده                  . كجا ميانجامد ه  آخرش كار ب  

نشانيهائي هم كه آن زن     . درست نگاه كرد ديد كفش سگك دار آن زن و جورابهايش با مال زن او فرق داشت                . بود
اما . پي برد كه اشتباه كرده است     . ميشناخت  به آژان ميداد همه درست بود، او زن مشهدي حسين صراف بود كه              

حاال نميدانست چه خواهد شد ؟ تا اينكه رسيدند به نظميه ، مردم بيرون ماندند حاجي و آن زن را             . دير فهميده بود  
آژان دست را به پيشاني گذاشته . آژان در اطاقي وارد كرد كه دو نفر صاحب منصب آژان پشت ميز نشسته بودند    

 :رئيس رو كرد به حاجي . كنار كشيد رفت در پائين اطاق ايستاده  حكايت كرد و بعد خودش را بشرح گزارش را
 اسم شما چيست؟ -
 .آقا ، ما خانه زاديم ، كوچكيم ، اسم بنده حاجي مراد ، همه بازار مرا ميشناسند -
 چه كاره هستيد؟ -

 .رزاز، در بازار دكان دارم هر فرمايشي كه داشته باشيد اطاعت ميكنم -
 اين خانم بي احترامي كرده ايد و ايشان را در كوچه زده ايد؟ه يا راست است كه شما نسبت بآ -
 . ان ميكردم كه زن خودم استمچه عرض بكنم؟ بنده گ -
 كدام دليل ؟ه ب -
 .حاشيه چادرش سفيد است -
 مگر صداي زن خودتان را نميشناسيد ؟! خيلي غريب است  -

زن من چه آفتي است ؟ زنم نواي همه جانوران را در ميآورد، وقتيكه از  نميدانيد هآخر شما ك:   حاجي آهي كشيد  
ان كـردم ميخواهـد مـرا گـول بزنـد           مـ اداي همه را در ميآورد مـن گ       . حمام ميآيد به صداي همه زنها حرف ميزند         

 .صداي خودش را عوض كرده 
 ،كـرور نفـوس بمـن چـك زد     چه فضوليها آقاي آژان شما كه شاهد هستيد توي كوچه ، رو بروي صـد     -: آن زن   

خيالش شهر هرت است ، اگر مشدي حسين بداند حقت را ميگذارد            ه  ب! چه فضوليها   ! حاال يكمرتبه موش مرده شد      
 .با زن او ؟ آقاي رئيس. كف دستت 

 . خوب خانم با شما ديگر كاري نداريم بفرمائيد بيرون تا حساب حاجي آقا را برسيم-: رئيس 
 . ، من نميدانستم ، اشتباهي گرفتم آخر من روبروي مردم آبرو دارمواهللا غلط كردم: حاجي 

، به عنوان   د اسكناسها را با دست لرزان شمر      ،رئيس چيزي نوشته داد بدست آژان ، حاجي را بردند جلو ميز ديگر            
گوشـي  مردم رديف ايستاده بودنـد و در  . همراهي آژان او را بردند جلو در نظميهه جريمه روي ميز گذاشت بعد ب    

. دست آمد كنـار او ايسـتاد        ه  عباي زرد حاجي را از روي كولش برداشتند و يكنفر تازيانه ب           . با هم پچ پچ ميكردند    



حاجي از زور خجالت سرش را پائين انداخت ، و پنجاه تازيانه جلو مردم به او زدند، ولي او خم به ابرويش نيامد،                       
ر آورد عرق روي پيشاني خودش را پاك كرد ، عبـاي زرد را              وقتيكه تمام شد دستمال ابريشمي بزرگي از جيب د        

 .برداشته روي دوش انداخت ، گوشه آن بزمين كشيده ميشد
سر بزير روانه خانه شد و كوشش ميكرد پايش را آهسته تر روي زمين بگذارد تا صداي غژ غژ كفش خـودش را                       

 .خفه بكند
 !دو روز بعد حاجي زنش را طالق داد 
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 مادلن

 صادق هدايت

 com.Sokhanسايت سخن  : انتشارنسخه الكترونيك
 

مادر و خواهرش هم بودند، مادرش لباس خاكستري و دختـرانش   . پريشب آنجا بودم، در آن اطاق پذيرائي كوچك       
 آرنج را روي پيانو گذاشـته بـه آنهـا نگـاه              هم از مخمل سرخ بود، من      الباس سرخ پوشيده بودند، نيمكت هاي آنج      

را از روي   ›› كشـتيبان ولگـا     ‹‹ همه خاموش بودند مگر سوزن گرامافون كه آواز شور انگيز و اندوهگين             . ميكردم
صداي غرش باد ميآمد ، چكه هاي باران به پشت شيشه پنجره ميخورد، كش ميآمد ، و با . صفحه سياه درميآورد 
 .نگ ساز مي آميختصداي يكنواختي با آه

موهـاي  ه  من دزدكي ب  . مادلن جلو من نشسته با حالت انديشناك و پكر سر را بدست تكيه داده بود و گوش ميكرد                 
اين حالتي كه او بخودش گرفته . تابدار خرمائي، بازوهاي لخت، گردن و نيم رخ بچگانه و سر زنده او نگاه ميكردم 

ه او هميشه بايد بدود ، بازي و شوخي بكند، نميتوانستم تصور بكنم كه              بود بنظرم ساختگي ميآمد ، فكر ميكردم ك       
در مغز او هم فكر ميآيد ، نميتوانستم باور بكنم كه ممكن است او هم غمنـاك بشـود، مـن هـم از حالـت بچگانـه و                         

 .الابالي او خوشم ميآمد
ا معرفي شدم ولي با آن روز خيلـي فـرق         اولين بار كنار دريا بآنه    . اين سومين بار بود كه از او مالقات كرده بودم         

او حالـت بچگانـه ،      . او و خواهرش لباس شنا پوشيده بودند ، يك حالت آزاد و چهره هاي گشـاده داشـتند                   . كرده  
حـاال صـورت   .  همه بيادم ميآيد1نزديك غروب بود موج دريا ، ساز ، كازينو       . شيطان و چشمهاي درخشان داشت    

ر بگريبان زندگي مينمايد با لباسهاي سرخ و ارغواني مد امسال كه دامن بلنـد دارد و                 آنها پژمرده ، انديشناك و س     
 !ده يتا مچ پاي آنها را پوشان

مادرشان براي مجلس گرمي از مدرسه و       . صفحه با آواز دور و خفه كه بي شباهت صداي موج دريا نبود ايستاد               
منهم ظاهرا  . د اول شده ، خواهرش بمن چشمك زد         مادلن در نقاشي شاگر   : ميگفت  . كار دخترانش صحبت ميكرد     

ولي حواسم جاي ديگـر بـود فكـر ميكـردم از            . لبخند زده و به پرسشهاي آنها جوابهاي كوتاه و سرسركي ميدادم          
يادم است با يكنفر : كناردريا ه تقريبا دو ماه پيش تعطيل تابستان گذشته رفته بودم ب   .  خودم را با آنها    ياول آشناي 

جلو ايستگاه راه آهن اتوبـوس گـرفتيم ،   ) تروويل ( ساعت چهار بعد از ظهر بود هوا گرم ، شلوغ رفتيم به           از رفقا   
از كنار دريا ميان جنگل اتوبوس ما بين صدها اتومبيل ، صداي بوق ، بوي روغن و بنزين كه در هوا پراكنده شده                       

 .پديدار مي شدبود ميلغزيد تكان ميخورد، گاهي دور نماي دريا از پشت درختها 
بود از چند كوچه پست و بلند كه ديوارهاي سـنگي و            ) ويلرويل  ( خره در يكي از ايستگاهها پياده شديم ، اينجا          باال

كوچكي كه بشكل نـان تـافتون در بلنـدي كنـار            2گلي دو طرف آنها كشيده شده بود رد شديم ، رسيديم روي پالژ              
وي كوچكي ديده ميشد، اطراف آن روي كمر كش تپه ، خانه و ينا كازدر ميدانگاهي آن جلو دري. دريا ساخته بودند  

 .كوشكهاي كوچكي بنا شده بود

                                                           
 .ه كه در شهرهاي گردشگاه ميسازندريي بازي ، رقص ، منايش و غا ساختمان ج-1 1
 .دريائي كه جاي شنا ، استحمام و تفريح است گرمابه 2



 آب دريا كمي دورتر از آن موج ميزد ، بچه هاي كوچك در آن پائين تنها يا با                   پائين آن كنار دريا گل ماسه بود كه       
دسته اي زن و مرد با تنكه و پيراهن چسب تن شـنا ميكردنـد، يـا                 . مادرشان مشغول توپ بازي و گل بازي بودند       

پيرمردهـا  . نـد كمي در آب ميدويدند و بيرون ميآمدند ، دسته اي روي ماسه جلو آفتاب نشسته يا دراز كشيده بود      
مـا هـم رفتـيم جلـو     . زير چترهاي رنگين راه راه لميده روزنامه ميخواندند و زير چشمي زنهـا را تماشـا ميكردنـد                

آفتاب نزديك غروب بود آب     . دريا روي لبه بلند و پهن سدي كه جلو آب كشيده شده بود نشستيم             به  و پشت   ينكاز
. ور خورشيد روي موجهـا بشـكل مثلـث كنگـره دار ميدرخشـيد             دريا باال ميآمد ، موج آن ميخورد بكنار ساحل ، ن          

هوا كمي خنك شد ، مردمـي  . ميرفت پيدا بود ) لوهاور( كشتي بزرگ و سياهي كه از ميان مه و بخار دريا به بندر       
كه آن پائين بودند كم كم باال ميآمدند ، در اين بين ديدم رفيقم بلند شد و به دو نفـر دختـر كـه بمـا نزديـك شـدند           

مـادلن بـا تـوپ بزرگـي كـه در دسـت         . دست داد و مرا معرفي كرد، آنها هم آمده پهلوي ما روي لبه سد نشستند                
گـاهي بلنـد    . داشت آمد پهلوي ما نشست و شروع بصحبت كرد مثل اين بود كه چندين سال است مـرا ميشناسـد                     

ست ، من توپ را بشـوخي از دسـت   ميشد و با توپي كه در دستش بود بازي ميكرد دوباره ميآمد پهلوي من مينش      
او ميكشيدم او هم پس ميكشيد دستمان بهم ماليده ميشد ، كم كم دست يكديگر را فشار داديـم ، دسـت او گرمـاي                      

بسينه ، پاهاي لخت و سر و گردن او ، با خودم فكر ميكردم چقدر خـوب                 : زير چشمي نگاه ميكردم     . لطيفي داشت   
خورشيد غروب كرد ، ماه رنگ باخته اي بـاين          . م  بو و همينجا جلو دريا بخوا     است كه سرم را بگذارم روي سينه ا       

ناگهان صداي سـاز رقـص      . پالژ كوچك و از همه جا دور و پرت افتاده يك حالت خانوادگي و خودماني داده بود                  
) . سيپي ميسي : ( در كازينو بلند شد ، مادلن دستش در دستم بود شروع كرد بخواندن يك آهنگ رقص آمريكائي    

دست او را فشار ميدادم ، روشنائي چراغ دريا از دور نيم دايره اي روشن روي آب ميكشيد صداي غرش آب كـه                       
 .بكنار ساحل ميخورد شنيده ميشد ، سايه آدمها از جلومان ميگذشت 

شـيدم ،  مـن خـودم را كنـار ك   . در اين بين كه اين تصويرها از جلو چشمم ميگذشت ، مادر آمد جلو پيانو نشسـت          
يكمرتبه ديدم مادلن مثل اينها كه در خواب راه ميافتند از جا بلند شد ، رفت ورقه هاي نت موسيقي را كه روي ميز                    

. د نزديـك مـن بـا لبخنـد ايسـتاد            مـ ريخته بود بهم زد ، يكي از آنها را جدا كرده برد گذاشت روبروي مادرش و آ                
شـنيده  ) ويلرويـل  ( خواند ، اين همان آهنگ رقص بود كه در دلن هم آهسته مي  امادرش شروع كرد به پيانو زدن م      
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روزي چمدان بدست، سوت زنان و  در داالن ليسه پسرانه لوهاور شاگردان شبانه. تعطيل تابستان شروع شده بود

ش را بدست گرفته و مانند تاجري كه كشتيش غرق شده            فقط مهرداد كاله  . شدند    شادي كنان از مدرسه خارج مي     

ناظم مدرسه با سر كچل ، شكم پيش آمده باو نزديـك شـد و               . باشد بحالت غمزده باالي سر چمدانش ايستاده بود       

 :گفت

 شما هم مي رويد ؟ -

 :مهرداد تا گوشهايش سرخ شد و سرش را پائين انداخت ، ناظم دوباره گفت

حقيقتـاً از حيـث اخـالق و رفتـار شـما سرمشـق       .  ما نيسـتيد     ديگر شما در مدرسة   ما خيلي متأسفيم كه سال       -

 براي جـواني     شاگردان ما بوديد ، ولي از من بشما نصيحت ، كمتر خجالت بكشيد ، كمي جرئت داشته باشيد ،                  

 !در زندگي بايد جرئت داشت . مثل شما عيب است 

 :مهرداد بجاي جواب گفت 

 !ا را ترك ميكنم منهم متأسفم كه مدرسة شم -

دربـان مدرسـه چمـدان      . اش ، خدا نگهداري كـرد ، دسـت او را فشـار داد و دور شـد                     ناظم خنديد ، زد روي شانه     

مهرداد هم باو انعام    . گذاشت  » تاكسي«مهرداد را برداشت و تا آخر خيابان آناتول فرانس آنرا همراهش برد و در               

 . داد و از هم خداحافظي كردند

روزيكه در پاريس از رفقايش جـدا شـد       . كه مهرداد در مدرسه لوهاور مشغول تكميل زبان فرانسه بود         نه ماه بود    

طرز رفتـار و اخـالق      . مثل گوسفندي كه بزحمت از ميان گله جدا بكنند ، مطيع و پخته بطرف لوهاور روانه گرديد                  



اكت ، در كار و درس دقيـق و موافـق           فرمانبردار ، افتاده و س    . او در مدرسه طرف تمجيد ناظم و مدير مدرسه شد         

بجز اداي تكاليف و حفظ كردن دروس و جـان  . ولي پيوسته غمگين و افسرده بود      .  مدرسه رفتار ميكرد      نظامنامة

 و فكـرش از محـيط      بنظر ميآمد كه او بدنيا آمده بـود بـراي درس حاضـر كـردن،              . كندن چيز ديگري را نميدانست    

  حالـت،    الغـر، چشـمهاي گـرد بـي          قد بلند،    او معمولي، رنگ زرد،     قيافة. كرد    ميهاي مدرسه تجاوز ن     درس و كتاب  

زنـدگي مـنظم و چـاپي مدرسـه ،          . هاي سياه، بيني كوتاه و ريش كوسه داشت كه سه روز يكمرتبه ميتراشـيد               مژه

گاهي مهـرداد   فقط  . خوراك چاپي ، دروس چاپي ، خواب چاپي و بيدار شده چاپي روح او را چاپي بار آورده بود                    

فهيمـد ،   ميان ديوارهاي بلند و دودزدة مدرسه و شاگرداني كه افكارش با آنها جور نميآمد ، زباني كه درست نمـي             

اخالق و عاداتي كه به آن آشنائي نداشت ، خوراكهاي جور ديگر ، حس تنهائي و محرومي مينمود، مثل احساسـي                     

گرفت و بگردش ميرفت ، چون از تآتر و سينما      ساعت اجازه مي   روزهاي يكشنبه هم كه چند    . كه يكنفر زنداني بكند   

نشست ، دخترها و مردم را كه در آمد و            آمد، در باغ عمومي جلو بلديه ساعتهاي دراز روي نيمكت مي          ميخوشش ن 

كـرد و گنجشـكها و كبوترهـاي چـاهي را كـه آزاد روي چمـن                   شد بودند، زنها را كـه چيـز ميبافتنـد سـياحت مـي             

كـرد و جلـو گنجشـكها         گاهي هم بتقليد ديگران يك تكه نان با خودش ميبـرد ، ريـز مـي               .  تماشا ميكرد    ميخراميدند

نشست ، به امواج آب و دورنماي شهر تماشا  اي كه مشرف به فارها بود مي  ميريخت و يا اينكه كنار دريا باالي تپه       

و اگر هـوا بـد بـود در يـك كافـه        . ا ميكرده    بورژه همين كار ر      چون شنيده بود المارتين هم كنار درياچة       –ميكرد  

و از بسكه گوشت تلخ بود دوست و هـم مشـرب نداشـت و ايرانـي ديگـر را هـم                   . درسهاي خودش را از برميكرد      

 .نميشناخت كه با او معاشرت بكند

 المثـل شـده بـود و هنـوز هـم      اش ضرب مهرداد از آن پسرهاي چشم و گوش بسته بود كه در ايران ميان خانواده          

شـاگردان فرانسـوي او را مسـخره ميكردنـد و           . هاي گوشش سرخ ميشد     شنيد از پيشاني تا الله      اسم زن را كه مي    

زماني كه از زن ، از رقص ، از تفريح ، از ورزش ، از عشقبازي خودشان نقل ميكردنـد، مهـرداد هميشـه از لحـاظ                   



يع زنـدگي خـودش بسرگذشـتهاي عاشـقانه آنهـا           احترام حرفهاي آنها را تصديق ميكرد ، بدون اينكه بتواند از وقا           

چيزي بيفزايد ، چون او بچه ننه ، ترسو ، غمناك و افسرده بار آمده بود ، تاكنون با زن نامحرم حرف نزده بود و                         

و بعـد هـم بـراي اينكـه         . پدر و مادرش تا توانسته بودند مغز او را از پند و نصايح هزار سال پيش انباشته بودنـد                  

 و  –ه درنرود ، دخترعمويش درخشنده را براي او نامزد كرده بودند و شيرينيش را خورده بودنـد                  پسرشان از را  

اين را آخرين مرحله فداكاري و منت بزرگي ميدانستند كه بسر پسرشان گذاشته بودند و بقول خودشان يك پسر                   

مهـرداد بيسـت و   . ميخورد عفيف و چشم و دل پاك و مجسمه اخالق پرورانيده بودند كه بدرد دوهزار سال پيش                

چهار سالش بود ولي هنوز به اندازة يك بچة چهارده ساله فرنگي جسارت ، تجربه ، تربيت ، زرنگي و شجاعت در   

هميشه غمناك و گرفته بود مثل اينكه منتظر بماند كي روضه خوان بـاالي منبـر بـرود و او گريـه                      . زندگي نداشت   

د بروزي كه از تهـران حركـت ميكـرد و درخشـنده بـا چشـم اشـك آلـود          تنها يادگار عشقي او منحصر ميش     . بكند

 هـر چنـد او بـا        –يعني خجالت مـانع شـد       . ولي مهرداد لغتي پيدا نكرد كه باو دلداري بدهد        . بمشايعت او آمده بود     

دختر عمويش در يك خانه بزرگ شده و در بچگي همبازي يكـديگر بودنـد ، تـا زمانيكـه كشـتي كراسـين از بنـدر         

 آهسته پشت مه و تاريكي ناپديـد گرديـد هنـوز         وي جدا شد ، آب دريا را شكافت و ساحل ايران سبز و نمناك ،              پهل

 .كم درخشنده را فراموش كرد  چند ماه اول هم در فرنگ اغلب او را بياد ميآورد ولي بعد كم. بياد درخشنده بود

هـا را او در مدرسـه مانـد و مشـغول      ين تعطيل چندين تعطيل در مدرسه شد ، ولي تمام ا     ،در مدت تحصيل مهرداد   

خواندن درسهايش بود ، و هميشه بخودش وعده ميداد كه تالفي آنرا براي سه مـاه تعطيـل تابسـتان در بيـاورد ،                        

حاال كه با رضايتنامة بلند باال از مدرسه خارج شد و در خيابان آناتول فرانس به هيكـل دود زده مدرسـه آخـرين                 

يـك اطـاق گرفـت و       .  ديده بود    خودش از آن خداحافظي كرد ، يكسر رفت در پانسيوني كه قبالً            نگاه را كرد و پيش    

 و كيفهـاي همشـاگرديهايش را از تعريـف گـران تـاورن ، كـازينو ،                   عاشقانه همان شب اول از بسكه سرگذشتهاي     



صـد فرانـك    و هشت زار  ا با ه  رانداز خودش     و غيره شنيده بود ، در همان شب هفتصد فرانك پس          1دانسينگ روايال   

سـر شـب ريشـش را       . اش را در كيف بغلش گذاشت و تصميم گرفت كه براي اولين بار بـه كـازينو بـرود                      ماهيانه

تراشيد ، شامش را خورد و پيش از اينكه به كازينو برود، چون هنوز زود بود بقصد گردش بسوي كوچه پـاريس             

مهـرداد آهسـته راه ميرفـت و از روي تفـنن            . منتهي ميشد رفت كه كوچه پرجمعيت و شلوغ لوهاور بود و به بندر            

او پول داشـت ، آزاد بـود ، سـه مـاه وقـت در       . ها را دقت ميكرد     اطراف خودش را نگاه ميكرد ، پشت شيشه مغازه        

اين بناي قشنگي كه آنقدر     . پيش داشت و امشب هم ميخواست ازين آزادي خودش استفاده بكند و به كازينو برود                

 گذشته بود و هيچوقت جرئت نميكرد كه در آن داخل بشود ، حاال امشب بآنجا خواهد رفت و شـايد ،                      از جلوي آن  

همينطـور كـه بـا تفـنن ميگذشـت ، پشـت             ! كي ميداند چند دختر هم عاشق دلخسته چشم و ابروي سياه او بشوند              

ه سرش را كج گرفتـه بـود و      زني با موي بور ك      چشمش افتاد به مجسمة   . شيشة مغازه بزرگي ايستاد و نگاه كرد        

هاي بلند ، چشمهاي درشت ، گلوي سفيد داشت و  يك دستش را بكمرش زده بود ، لبـاس مغـز                        مژه. زد    لبخند مي 

اختيـار    بطوريكـه بـي   . اي او زير پرتو كبود رنگ نورافكن اين مجسمه را بطرز غريبـي در نظـر او جلـوه داد                       پسته

اين مجسمه نبود ، يك زن ، نه بهتر از زن يـك فرشـته بـود                . حر آن رفت  ايستاد ، خشكش زد و مات و مبهوت به ب         

آن چشمهاي كبود تيره ، لبخند نجيب  دلربا، لبخندي كه تصورش را نميتوانست بكنـد ، انـدام                 . زد    كه باو لبخند مي   

او حرف نميزد باضافه اين دختر با . باريك ظريف و متناسب ، همه آنها مافوق مظهر عشق و فكر و زيبائي او بود          

، مجبور نبود با او بحيله و دروغ اظهار عشق و عالقه بكند ، مجبور نبود برايش دوندگي بكند ، حسـادت بـورزد ،                         

نه خوراك ميخواست و نه     . د  كر  هميشه خاموش ، هميشه به يك حالت قشنگ ، منتهاي فكر و آمال او را مجسم مي                

هميشه راضي ، هميشه خندان ، ولي از همـه اينهـا            .  خرج داشت    ، نه بهانه ميگرفت و نه ناخوش ميشد و نه         پوشاك

صـورتي كـه   .مهمتر اين بود كه حرف نميزد ، اظهار عقيده نميكرد و ترسي نداشت كه اخالقشان با هم جـور نيايـد     
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همـة ايـن    . آنوقت سـرد هـم بـود        . شكمش باال نميآيد ، از تركيب نميافتاد        . متغير نميشد   . هيچوقت چين نميخورد    

آيا ميتوانست ، آيا ممكن بود آنرا بدست بياورد ، ببويد ، بليسد ، عطري كه دوست داشت                  . فكار از  نظرش گذشت    ا

چون هيچوقت او را لو نميداد و پهلـويش رو در بايسـتي هـم           . به آن بزند ، و ديگر از اين زن خجالت هم نميكشيد             

 اما اين مجسمه را كجا بگذارد؟. اندنداشت و ، او هميشه همان مهرداد عفيف و چشم و دل پاك ميم

آيا ممكن بود بپاي آن برسـند؟ لبخنـد و          . نه، هيچكدام از زنهائي كه تاكنون ديده بود بپاي اين مجسمه نميرسيدند             

همة اين خطها ، رنگهـا و       . حالت چشم او بطرز غريبي اين مجسمه را با يك روح غير طبيعي بنظر او جان داده بود                 

و چيزيكه بيشـتر    . يبائي ميتوانست فرض بكند اين مجسمه به بهترين طرز برايش مجسم ميكرد             تناسبي كه او از ز    

. شباهت بيك حالتهاي مخصوص صورت درخشنده نبود        باعث تعجب او شد اين بود كه صورت آن رويهمرفته بي          

بـود ، در  امـا درخشـنده هميشـه پژمـرده و غمنـاك       . فقط چشمهاي او ميشي بود در صورتيكه مجسمه بور بـود            

 .انگيخت  كرد و هزار جور احساسات براي مهرداد برمي صورتيكه لبخند اين مجسمه توليد شادي مي

آيا ممكن بود ايـن مجسـمه را        .  فرانك   350يك ورقه مقوائي پائين پاي مجسمه گذاشته بودند ، رويش نوشته بود             

د، لباسهايش را هم بصـاحب مغـازه بدهـد و            به سيصد و پنجاه فرانك به او بدهند؟ او حاضر بود هر چه دارد بده              

.  مسـخره بكننـد     را  اين مجسمه مال او بشود ، مدتي خيره نگاه كرد ، ناگهان اين فكر برايش آمد كه ممكن است او                     

ولي نميتوانست ازين تماشا دل بكند، دست خودش نبود ، از خيال رفتن به كازينو بكلي چشم پوشيده و به نظرش                     

اگر اين مجسمه . مجسمه زندگي او بيهوده بود و تنها اين مجسمه نتيجه زندگي او را تجسم ميدادآمد كه بدون اين 

يكمرتبه ملتفـت شـد كـه پشـت         ! توانست به آن نگاه بكند        مال او بود ، اگر اين مجسمه مال او بود ، اگر هميشه مي             

ب نداشت ، و پيش خودش گمـان كـرد          اش لباس زنانه گذاشته بودند و ايستادن او در آنجا چندان تناس             شيشه همه 

اگر ممكن بود كسـي     . همه مردم متوجه او هستند ، ولي جرئت نميكرد كه وارد مغازه بشود و معامله را قطع بكند                   

شد كه جلـو چشـم مـردم          گرفت تا مجبور نمي     فروخت و پولش را از او مي        مخفيانه ميآمد و اين مجسمه را باو مي       



از پشـت   . بوسيد و تا زنده بود خودش را رهين منت او ميدانست            اي آن شخص را مي    اينكار را بكند ، آنوقت دسته     

تمام صـورت  . با دستش نشان داد  را  زدند و يكي از آنها او         شيشه دقت كرد ، در مغازه دو نفر زن با هم حرف مي            

خـودش را آهسـته   » 102مغازه سـيگران نمـرة   «: مهرداد مثل شله سرخ شد باالي ، مغازه را نگاه كرد ديد نوشته    

 .كنار كشيد ، چند قدم دور شد 

 مجسـمه بـا لبخنـد افسـونگرش از جلـو او رد              .ميديـد تپيد ، جلو خودش را درست ن        بدون اراده راه افتاد، قلبش مي     

اعتنا بـه ايـن    در تعجب بود چرا مردمان ديگر آنقدر بي  . نيمشد و ميترسيد مبادا كسي پيشدستي بكند و آنرا بخرد           

 !شايد براي اين بود كه او را گول بزنند، چون خودش ميدانست كه اين ميل طبيعي نيست . كردند  ميمجسمه نگاه 

فقط از . يادش افتاد كه سرتاسر زندگي او در سايه و در تاريكي گذشته بود، نامزدش درخشنده را دوست نداشت 

 هم ميدانست كه بـاين آسـاني نميتوانـد    با زنهاي فرنگي. ناچاري ، از رودربايستي مادرش باو اظهار عالقه ميكرد     

آرائي ، دوندگي ، پوشيدن لباس شيك ، چاپلوسي و همة كارهائي              رابطه پيدا بكند ، چون از رقص، صحبت ، مجلس         

ولـي ايـن مجسـمه مثـل       . اش را در خـود نميديـد        بعالوه خجالت مانع ميشد و جربزه     . كه الزمة آن بود گريزان بود     

 مثل همان چراغ كنار دريا كه آنقدر كنـار آن نشسـته بـود و        –ي او را روشن ميكرد      چراغي بود كه سرتاسر زندگ    

آيا او آنقدر ساده بود، آيا نميدانسـت كـه ايـن ميـل مخـالف ميـل                  . شبها نور قوسي شكل روي آب دريا ميانداخت       

نـگ و مـوي   عموم است و او را مسخره خواهند كرد؟ آيا نميدانست كه اين مجسمه از يكمشـت مقـوا و چينـي و ر                     

نه ميتواند حرف بزند، نه تـنش گـرم اسـت و نـه              . مصنوعي درست شده مانند يك عروسك كه بدست بچه ميدهند         

او از آدم زنـده كـه حـرف         . صورتش تغيير ميكند؟ ولي همين صفات بود كه مهرداد را دلباختة آن مجسـمه كـرد                 

، كه حسادتش را تحريك بكند ميترسـيد و واهمـه   بزند، كه تنش گرم باشد ، كه موافق يا مخالف ميل او رفتار بكند            

نه، اين مجسمه را براي زندگيش الزم داشت و نميتوانست ازين ببعد بدون آن كـار بكنـد و بزنـدگي ادامـه                       . داشت

 آيا ممكن بود همة اينها را با سيصد و پنجاه فرانك بدست بياورد؟. بدهد



آنكه كسي را در راه ببيند و يا          مهرداد از ميان مردم دستپاچه كه در آمدوشد بودند با فكر مغشوش ميگذشت ، بي              

اراده راه ميرفـت، مثـل آدمـي كـه شـيطان              روح و بـي      بـي   مثل يك آدم مقوائي ، مثل مجسمة      . متوجه چيزي بشود    

و دوشي سبز داشت و صورتش غرق بـزك         همينطور كه ميگذشت زني را ديد كه ر       . روحش را تسخير كرده باشد    

او از كنار كليسا در كوچة سن ژاك پيچيد كه كوچه باريك و ترسـناكي               . مقصد و اراده دنبال آن زن افتاد        بود ، بي  

تروت   اي داخل شد  كه از پنجره باز آن آهنگ رقص فكس             آن زن در خانه   . بود با ساختمانهاي دود زده ، و تاريك         

او . شد، كه فاصله بفاصله با آواز سوزناك انگليسي همان آهنگ را تكرار ميكرد  د شنيده ميكه در گرامافون ميزدن

اين زن كي بود و چرا آنچا رفـت ؟          . مدتي ايستاد تا صفحه تمام شد ولي هيچ بكيفيت اين ساز نميتوانست پي ببرد             

قاچاق ، صورتهاي عجيب و غريب      چراغهاي سرخ ميكده پست ، مردهاي       . چرادنبالش آمده بود ؟ دوباره براه افتاد      

هاي كوچك و مرمومز كه بفراخور اين اشخاص درست شده بود يكي بعد از ديگـري از جلـو چشـمش                       خانه  ، قهوه 

. وزيد كه آغشته به بـوي پـرك ، بـوي قطـران و روغـن مـاهي بـود                     جلو بندر نسيم نمناك و خنكي مي      . گذشت    مي

 قـايق    در ميان همهمه و جنجال كشتيهاي بزرگ و كوچك،        . دند  ز  چراغهاي رنگين ، سر ديركهاي آهنگ چشمك مي       

دار ، يكدسته كارگر ، دزد و پاچه ورماليده همه جور نمونه نـژاد آدم ديـده ميشـد، از آن دزدهـاي      و كرجي بادبان 

. اش را صاف كـرد   هاي كت خودش را انداخت و سينه    اراده تكمه   دزدند ، مهرداد بي     قهار كه سورمه را از چشم مي      

كشـتي بزرگـي كنـار    . بعد با قدمهاي تندتر بطرف شوسة اتازوني رفت كه سدي از سمت جلو آن ساخته شده بود       

ازين كشتيهائي كه ماننـد دنياهـاي كوچـك ،    . دريا لنگر انداخته بود و چراغهاي آن رديف از دور روشن شده بود      

وحيه و قيافه و زبانهاي عجيب و غريـب از          مثل شهر سيار آب دريا را ميشكافت و با خودش يكدسته مردمان با ر             

ايـن مردمـان غريـب ، ايـن     . بندر وارد ميكرد و بعد خرده خرده آنهـا جـذب و هضـم ميشـدند          ه  ممالك دوردست ب  

آيا اينها بودند كه    .  زنها را دقت ميكرد     گذرانيد ، صورت بزك كردة      يكي از جلو چشمش مي      زندگيهاي عجيب را يكي   

تر از آن مجسـمه پشـت     اي بمراتب پست    نه خودشان كرده بودند؟ آيا اينها هر كدام مجسمه        مردها را فريفته و ديوا    



مثـل ايـن بـود كـه دريـن          . شيشة مغازه نبودند ؟ سرتاسر زندگي بنظرش ساختگي ، موهوم و بيهوده جلـوه كـرد               

همـه چيـز    . اي دست و پا ميـزد و نميتوانسـت خـودش را از دسـت آن برهانـد                    غليظ و چسبنده    ساعت او در مادة   

 همچنين آن پسر و دختر جواني كه دست بگردن جلو سد نشسته بودند ، بنظـر او مسـخره                     بنظرش مسخره بود؛  

درسهائي كه خوانده بود ، آن هيگل دودزده مدرسه ، همة اينها به نظرش ساختگي ، من در آري و بازيچـه                      . بودند

ناگهان برگشت ، با گامهاي     . پشت شيشة مغازه بود     براي مهرداد تنها يك حقيقت وجود داشت و آن مجسمه           . آمد  

دوباره نگاهي بـه مجسـمه  كـرد ، سـر            . مرتب از ميان مردم گذشت و همين كه جلو مغازة سيگران  رسيد ايستاد             

دختر خوشگلي با لباس سـياه  . وارد مغازه شد .  جاي خودش بود ، مثل اينكه اولين بار در زندگيش تصميم گرفت  

 :بخند مصنوعي زد ، جلو آمد و گفت و پيشبند سفيد ل

 آقا چه فرمايشي داشتيد؟ -

 :مهرداد با دست پشت شيشه را نشان داد و گفت 

 .اين مجسمه را  -

  دو دقيقـه صـبر بكنيـد ،       . اجـازه بدهيـد     . اي را ميخواستيد ؟ ما رنگهاي ديگرش را هم داريـم              لباس مغز پسته   -

اي را  خواهيد همين رنگ مغزپسـته  البد براي نامزد خودتان مي. بفرمائيد االن كارگر ما ميپوشد به تنش ببينيد   

 خواسته بوديد ؟

 .ببخشيد ، مجسمه را ميخواستم -

 .چطور مجسمه ؟ مقصودتان را نميفهمم! مجسمه  -

جائي كرده ولي خودش را از تنگ و تا نينداخت ، فوراً مثل اينكه باو الهام شد گفت     مهرداد ملتفت شد كه پرسش بي     

: 



جسمه را همينطور كه هست با لباسش ، چون من خارجي هستم و مغازة خياطي دارم ، اين مجسـمه را                     بله ، م   -

 .همينطور كه هست ميخواستم

آهاي سـوزان ،    :) رويش را كرد بطرف زن ديگري و گفت         (اين مشكلست ، بايد از صاحب مغازه بپرسم ،          ! آه   -

 .مسيولئون را صدا بزن 

لئون با ريش خاكستري ، قد كوتاه ، بدني چاق ، لباس مشكي و زنجير سـاعت  مهرداد بطرف مجسمه رفت ، مسيو      

 :طال بعد از مذاكره با آن دختر فروشنده بطرف مهرداد آمد و گفت 

آقا شما مجسمه را خواسته بوديد؟ چون همكار هستيم بشما همينطور با لباسش دو هـزار و دويسـت فرانـك        -

. ودمان اين مجسمه دو هزار و هفتصد و پنجاه فرانك تمام شـده              چون براي خ  . ميدهم با تخفيف نهصد فرانك    

اي است كه از چينـي خـالص سـاخته            ا ين قشنگترين مجسمه   . لباسش  هم سيصد و پنجاه فرانك ارزش دارد          

. اسـت » روكـرو «اين كار آرتيسـت معـروف       . شده بشما تبريك ميگويم ، معلوم ميشود شما هم خبره هستيد            

هائي بطرز جديد بياوريم اينست كه بضرر خودمان اين مجمسه را ميفروشـيم ،                جسمهخواستيم م   چون ما مي  

فروشيم و ضمناً تذكر ميدهم كه  مشتري نميبه  را ما هولي بدانيد بطور استثناء است، چون معموالً اثاثيه مغاز

 .توانيم آنرا در صندوقي براي شما ببنديم  مي

عوض جواب دست ه ب. نطق مفصل و مهربان صاحب مغازه چه بگويد دانست در مقابل  مهرداد سرخ شده بود نمي

كرد كيف بغلي خودش را درآورد ، دو اسكناس هزار فرانكي و يك پانصـد فرانكـي بدسـت صـاحب مغـازه داد و                         

توانست يكماه زندگي بكند؟ چه اهميتـي داشـت چـون بـه منتهـا                 آيا با سيصد فرانك مي    . سيصد فرانك پس گرفت     

 !ودش رسيده بود  آرزوي خ درجة

. آمد مهرداد با سه چمدان كه يكي از آنها خيلي بزرگ و مثل تابوت بـود وارد تهـران شـد                        پنج سال بعد ازين پيش    

ولي چيزي كه اسباب تعجب اهل خانه شد مهرداد با نامزدش درخشنده خيلي رسمي برخورد كرد و حتي سوغات                   



مخصوصاً گوشـزد كـرد در   . ا صدا زد و باو سرزنش كرد     روز سوم كه گذشت مادرش او ر      . هم براي او نياورد     

و چندين خواستگار را رد كرده و باالخره او مجبـور           . اين مدت شش سال درخشنده باميد او در خانه مانده است            

ا ما اين حرفها را مهرداد با خونسردي گوش كـرد و آب پـاكي را روي دسـت مـادرش                     . است درخشنده را بگيرد     

مـادرش متـأثر شـد و       . ام كه هرگـز زناشـوئي نكـنم           ام برگشته و تصميم گرفته       ، كه من عقيده    ريخت و جواب داد   

اين تغيير اخالق را در اثر معاشرت بـا كفـار و            . بردار پيش نيست      دانست كه پسرش همان مهرداد محجوب فرمان      

ت كردنـد چيـزي كـه خـالف       اما بعد هم هر چه در اخالق، رفتـار و روش او دقـ             . تزلزل در فكر و عقيدة او دانست        

  او همان مهرداد ترسـو و افتـادة  . اظهار او را ثابت بكند نديدند و نفهميدند كه باالخره او در چه فرقه و خطي است      

قديم بود ، تنها طرز افكارش عوض شده بود ، و اگر چـه چنـدين نفـر مواظـب رفتـار او شـدند ولـي از مناسـبات                              

 .اش چيزي استنباط نكردند  عاشقانه

اما چيزيكه اهل خانه را نسبت به مهرداد ظنين كرد اين بود كه او در اطاق شخصي خودش پشـت درگـاه مجسـمة        

اي دربرداشت ، يك دستش را بكمرش زده بود و دست ديگرش به پهلـويش                زني را گذاشته بود كه لباس مغزپسته      

بها، وقتيكه مهرداد بخانه برميگشت درها را افتاده بود و لبخند ميزد ، يك پردة قلمكار هم جلو آن آويزان بود، و ش       

ز جلو مجسمه عقب ميـزد ، بعـد سـاعتهاي           ابست ، صفحة گرامافون را ميگذاشت ، مشروب ميخورد و پرده را               مي

گاهي كه شراب او را ميگرفت بلند ميشد، جلو ميرفت          . شد    نشست و محو جمال او مي       دراز روي نيمكت روبرو مي    

تمام زندگي عشقي او بهمين محدود ميشد و اين مجسمه بـرايش مظهـر              . را نوازش ميكرد     آن  و روي زلفها و سينة    

 .عشق ، شهوت و آرزو بود

اش و مخصوصاً درخشنده كه درين قسمت كنجكاو بود پي بردند كه سـري دريـن مجسـمه                    پس از چندي خانواده   

مادر مهرداد براي امتحـان چنـدين       .  مجسمه را عروسك پشت پرده گذاشته بود       يندرخشنده به طعنه اسم ا    . است  

ولي هميشه مهـرداد    . بار به او تكليف كرد كه مجسمه را بفروشد و يا لباسش را بجاي سوغات به درخشنده بدهد                 



از طرف ديگر درخشنده براي اينكه دل مهرداد را بدست بياورد، سليقه و ذوق او را ازين . خواهش او را رد ميكرد 

اي بهمـان شـكل مجسـمه     مثل مجسمه داد زدنـد و چـين دادنـد ، لبـاس مغزپسـته             موي سرش را    . مجسمه دريافت 

دوخت، حتي مد كفش خودش را از روي مجسمه برداشت و روزها كه مهرداد از خانه ميرفت ، كار درخشنده ايـن         

ردنش يكدستش را بكمرش ميزد، مثل مجسمه گ      .  بود كه ميآمد در اطاق مهرداد ، جلو آينه تقليد مجسمه را ميكرد              

را كج ميگرفت و لبخند ميزد ، و مخصوصاً آن حالت چشمها ، حالت دلربا كه در عين حـال بصـورت انسـان نگـاه                 

شـباهت كمـي   . ميكرد و مثل اين بود كه در فضاي تهي نگاه ميكند، ميخواست اصالً روح اين مجسمه را تقليد بكند               

شنده ساعتهاي دراز همة جزئيات تن خود را با مجسمه          درخ. اي آسان كرد      كه با مجسمه داشت اينكار را تا اندازه       

مقايسه ميكرد و كوشش مينمود كه خودش را بشكل و حالت او را درآورد و زماني كه مهرداد وارد خانه ميشـد ،                       

در ابتـدا زحمـاتش بهـدر ميرفـت و          . هاي گوناگون و با زرنگي مخصوصي خودش را بمهرداد نشان ميـداد             بشيوه

اين مسئله سبب شد كه بيشتر او را باين كار ترغيـب و تهيـيج بكنـد و بـاين وسـيله              . گذاشت    يمهرداد باو محل نم   

مهرداد فكر ميكرد از كدام يك دست . و جنگ دروني ، جنگ قلبي در او توليد گرديد . كم طرف توجه مهرداد شد  كم

از يكطرف ايـن مجسـمة      . بود  بكشد؟ از انتظار و پافشاري دخترعمويش حس تحسين و كينه در دل او توليد شده                

 جواني و عشق ، و نمايندة بدبختي او بود و پنج سال بود كه بـا                  سرد رنگ پاك شده با لباس رنگ پريده كه تجزية         

اين هيكل موهوم بيچاره احساسات و ميلهايش را گول زده بود ، از طرف ديگـر دخترعمـويش كـه زجـر كشـيده،                        

او درآورده بود، از كدام يك ميتوانست چشم بپوشد ؟ ولي حس كـرد              صبركرده ، خودش را مطابق ذوق و سليقة         

آيـا وي يـك زنـدگي بخصـوص ، يـك            . كه باين آساني نميتواند ازين مجسمه كه مظهر عشق او بود صرفنظر بكند            

گول زده بود، چقدر بـا فكـرش تفـريح كـرده بـود، بـراي او                 را  مكان و محل جداگانه در قلب او نداشت ؟ چقدر او            

وليد شده بود و در مخيلة او اين مجسمه نبود كه با يكمشت گل و موي مصـنوعي درسـت شـده باشـد ،                         خوشي ت 

آيا ميتوانست آنـرا روي خاكروبـه       . بلكه يك آدم زنده بود كه از آدمهاي زنده بيشتر براي او وجود حقيقي داشت                



اسرار خوشگلي او كنجكاو بشود و      ه   ب اي  پشت شيشة مغازه بگذارد و نگاه هر بيگانه       . كس ديگر بدهد  ه  بيندازد يا ب  

با نگاهشان او را نوازش بكنند و يا آنرا بشكنند ، اين لبهائي كه آنقدر روي آنها را بوسيده بـود ، ايـن گردنـي كـه                            

آنقدر روي آنرا نوازش كرده بود ؟ هرگز ، بايـد بـا او قهـر بكنـد و او را بكشـد همانطوريكـه يكنفـر آدم زنـده را                               

ه ولـي هـر دفعـه كـ       . براي اين مقصـود مهـرداد يـك رولـور كوچـك خريـد               . خودش آنرا بكشد    كشند ، بدست      مي

 .ميخواست فكرش را عملي بكند ترديد داشت 

بعـد مطـابق پرگـرام    . يكشب كه مهرداد مست و اليعقل ، ديرتر از معمول وارد اطاقش شد ، چـراغ را روشـن كـرد        

گرامافون را كوك كرد يك صـفحه گذاشـت و          . ه درآورد معمولي خودش پرده را پس زد ، شيشة مشروبي از گنج          

 . بعد رفت و روي نيمكت جلو مجسمه نشست و باو نگاه كرد. دو گيالس مشروب پشت هم نوشيد

مدتها بود كه مهرداد صورت مجسمه را نگاه ميكرد ولي آن را نميديد، چـون خودبخـود در مغـز او شـكلش نقـش       

بعد از آنكه مدتي خيره نگاه كرد،       . كرد چون سالها بود كه كارش همين بود       فقط اينكار را بطور عادت مي     . بست    مي

آهسته بلند شده و نزديك مجسمه رفت ، دست كشـيد روي زلفـش بعـد دسـتش را بـرد تـا پشـت گـردن و روي                              

آيـا  . اش ولي يكمرتبه مثل اينكه دستش را با آهن گداخته زده باشد ، دستش را عقب كشيد و پس پـس رفـت                 سينه

آيا خواب نميديد ، آيـا كـابوس        . نه جاي شك نبود     . ت بود ، آيا ممكن بود ، اين حرارت سوزاني كه حس كرد              راس

ناگـاه  . آوري بكنـد   در اثر مستي نبود؟ با آستين چشمش را پاك كرد و روي نيمكت افتاد تا افكارش را جمع   نبود ؟ 

مهـرداد  .  بود ميخنديد و بـاو نزديـك ميشـد           همينوقت ديد مجسمه با گامهاي شمرده كه يكدستش را بكمرش زده          

اراده دست كـرد در جيـب شـلوار     ها حركتي كرد كه فرار بكند، ولي در اينوقت فكري بنظرش رسيد بي مانند ديوانه 

اي شـنيد و مجسـمه بـه     ناگهـان صـداي نالـه   . رولور را بيرون كشيد و سه تير بطرف مجسمه پشت هم خالي كرد   

اما اين مجسمه نبود درخشنده بود كـه در خـون غوطـه      .  خم شد و سر آنرا بلند كرد       مهرداد هراسان . زمين خورد 
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 .نفس اژدرهاست او كي مرده است    «        
 ».  است   افسرده  آلتي  بي                                                                                         از غم

                                                                                                                             مولوي
 

هـاي انداختـه، شـلوار اتـو زده و كفـش              ميرزا حسينعلي هر روز صبح سر ساعت معين، با سرداري سـياه، دگمـه             
هـاي طـرف سرچشـمه بيـرون ميآمـد، از جلـو مسـجد                 گامهاي مرتب بر ميداشت و از يكي از كوچـه         مشكي براق   

 .مدرسه ميرفته  صفي عليشاه پيچ ميخورد و ب سپهساالر ميگذشت، از كوچة
اي نجيب و باوقار،      قيافه. مثل اينكه فكر او متوجه چيز مخصوصي بود       . در ميان راه اطراف خودش را نگاه نميكرد       

ريـش خـودش را هميشـه بـا ماشـين ميـزد، خيلـي          . چك، لبهاي برجسته و سبيلهاي خرمـائي داشـت        چشمهاي كو 
 .متواضع و كم حرف بود

ولي گاهي، طرف غروب از دور هيكل الغر ميرزا حسينعلي را بيرون دروازه ميشد تشخيص داد كه دسـتهايش را                    
كرد،   ه، مثل اينكه چيزي را جستجو مي      از پشت بهم وصل كرده، خيلي آهسته قدم ميزد، سرش پائين، پشتش خميد            

 .گاهي ميايستاد و زماني زير لب با خودش حرف ميزد
مدير مدرسه و ساير معلمان نه از او خوششان ميامد و نه بدشان ميامد، بلكه يك تـأثير اسـرارآميز و دشـوار در         

ناك بشود و نه اينكـه كسـي        بر عكس شاگردان كه از او راضي بودند، چون نه ديده شده بود كه خشم              . آنها ميكرد 
ازين رو معروف بود كه كالهش پشم ندارد، ولـي          . خيلي آرام، تودار و با شاگردان دوستانه رفتار مينمود        . را بزند 

 .با وجود اين شاگردان سر درس او مؤدب بودند و از او حساب ميبردند
د و بدل ميشد، شـيخ ابوالفضـل معلـم          اش با ميرزا حسينعلي گرم بود و گاهي صحبت ميانشان ر            تنها كسيكه ميانه  

عربي بود كه خيلي ادعا داشت، پيوسته از درجة رياضت و كرامت خودش دم ميزد كه چنـد سـال در عـالم جذبـه                       
ولي . بوده، چند سال حرف نميزده و خودش را فيلسوف دهر جانشين بوعلي سينا و مولوي و جالينوس ميدانست                 

هر حرفي كه بميان ميامـد فـوراً        . كشيد  رخ مردم مي  ه  كه معلوماتش را ب   از آن آخوندهاي خودپسند ظاهرساز بود       
يك مثل يا جملة عربي آب نكشيده و يا از اشعار شـعرا بـه استشـهاد آن ميـآورد و بـا لبخنـد پيروزمندانـه تـأثير                        

و اين خود غريب مينمود كه ميـرزا حسـينعلي معلـم فارسـي و تـاريخ                 . حرفش را در چهرة حضار جستجو ميكرد      
  رفاقت خودش انتخاب بكند، حتي گاهي شيخ را بخانة        ه  اهرآ متجدد و بدون هيچ ادعا شيخ ابوالفضل را در دنيا ب           ظ

 .خودش ميبرد و گاهي هم بخانة او ميرفت
 هاي قديمي، آدمي با اطالع و از هر حيث آراسته بود و بقول مـردم از دارالفنـون فـارغ                     ميرزا حسينعلي از خانواده   

، دو سه سال با پدرش در ماموريت كار كرده بود، ولي از سفر آخـري كـه برگشـت در تهـران               التحصيل شده بود  



ماندني شد، و شغل معلمي را اختيار كرد، تا نسبتاً وقتش باو اجازه بدهد كه به كارهاي شخصي بپـردازد، چـه او                       
 .دار شده بود كار غريب و امتحان مشكلي را عهده
ه براي او و برادرش ميامد ميرزا حسينعلي استعداد و قابليت مخصوصـي در       از بچگي، همانوقت كه آخوند سرخان     

معلم آنهـا   . فراگرفتن ادبيات و اشعار متصوفين و فلسفة آنها آشكار ميكرد، حتي به سبك صوفيان شعر ميساخت               
شيخ عبداهللا كه خودش را از جرگة صوفيان ميدانست توجه مخصوصي نسبت بـه تلميـذ خـودش آشـكار ميكـرد،                      

بخصـوص از علـو مقـام       . كار صوفيان باو تلقين مينمود و از شرح حاالت عرفا و متصوفين براي او نقل ميكـرد                اف
» اناالحق«منصور حالج براي او حكايت كرده بود كه منصور از مقام رياضت نفس بجائي رسيده بود كه باالي دار 

هار كـرد   ظو باالخره يكروز شيخ عبداهللا باو ا      . اين حكايت در فكر جوان ميرزا حسينعلي خيلي شاعرانه بود         : ميگفت
ايـن فكـر هميشـه    » .با آن مايه كه در تو ميبينم هر گاه پيروي اهل طريقت را بكني بمراتب عاليه خواهي رسـيد          «:كه

بياد ميرزا حسينعلي بود، در مغز او نشو و نما كرده و ريشه دوانيده بود و هميشه آرزو ميكرد كه موقع مناسـبي             
بعد هم او و برادرش وارد مدرسة دارالفنون شدند، در آنجا هم ميرزا . ، مشغول رياضت و كار بشودبدست آورده

برادر كوچكش با افكار او همـراه نبـود، او را مسـخره ميكـرد و     . حسينعلي در قسمت عربي و ادبي خيلي قوي شد   
.  از دست بدهد فايدة ديگري ندارديخوداين خياالت بجز اينكه در زندگي انسانرا عقب بيندازد و جواني را ب: گفت مي

ولي ميرزا حسينعلي توي دلش بحرفهاي او ميخنديد، فكر او را مادي و كوچك ميپنداشـت و بـرعكس در تصـميم                       
چيزيكه دوباره فكر   . خودش بيشتر لجوج ميشد و بواسطه همين اختالف نظر، بعد از مرگ پدرش از هم جدا شدند                

سافرت اخيرش به كرمان به درويشي برخورد كه پس از مصاحباتي حـرف ميـرزا               او را قوت داد اين بود كه در م        
مدارج عاليـه   ه  عبداهللا معلمشان را تاييد كرد و باو وعده داد هر گاه در تصوف كار بكند و بخودش رياضت بدهد ب                   

 بسته، مجرد اين شد كه پنج سال بود ميرزا حسينعلي كنج انزوا گزيده و در را بروي خويش و آشنا                . خواهد رسيد 
 .اش شروع ميشد زندگي مينمود و پس از فراغت از معلمي قسمت عمدة كار و رياضت او در خانه

از در كـه وارد ميشـد       . يك ننه آشـپز پيـر و يـك خانـه شـاگرد داشـت              . مرغ  خانة او كوچك و پاكيزه بود مثل تخم       
اش   ستري رنگي ميپوشـيد و در كتابخانـه       رختي آويزان ميكرد، لبادة خاك      لباسش را با احتياط در ميآورد، به چوب       

گوشة آن پهلوي پنجـره يـك دشـك سـفيد           . اش بزرگترين اطاق خانه را اختصاص داده بود         براي كتابخانه . ميرفت
افتاده بود، رويش دو متكا، جلو آن يك ميز كوتاه، روي آن چند جلد كتاب، با يك بسته كاغذ و قلم و دوات گذاشته             

هاي اطاق روي هـم       بندي در طاقچه    هايش كار كرده بود و باقي كتابها بدون قفسه          يز جلد كتابهاي روي م  . شده بود 
 .چيده شده بود

موضوع اين كتابها عرفان و فلسفة قديم و تصوف بود، تنها تفريح و سرگرمي او خواندن همين كتابها بود، كـه تـا                    
پيش خودش تفسـير ميكـرد و آنچـه كـه            .نصف شب جلو چراغ نفتي پشت ميز آنها را زير و رو ميكرد و ميخواند              

نـه اينكـه   . نويس مينمود تا بعد با شيخ ابوالفضل سر هر كدام مباحثـه بكنـد           بنظرش مشكل يا مشكوك ميامد خارج     
ميرزاحسينعلي از دانستن معني آنها عاجز بود، بلكه او بسياري از عوالم روحي و فلسفي را طي كرده بود و خيلي                    

 افكار موشكاف و به نكات خيلـي دقيـق بعضـي اشـعار صـوفيان پـي ميبـرد، آنهـا را در          ابوالفضل به   بهتر از شيخ  
كرد و يك دنياي ماوراء دنياي مادي در فكر خودش ايجاد كرده بود و همين سبب خودپسندي او                    خودش حس مي  

 .ـ چون او خودش را برتر از ساير مردم ميدانست و باين برتري خود اطمينان كامل داشت شده بود
اند و اين مطلب  رزا حسينعلي ميدانست كه يك سر و رمزي در دنيا وجود دارد كه صوفيان بزرگ به آن پي بردهمي

هم براي او آشكار بود كه براي شروع محتاج مرشد است يا كسـي كـه او را راهنمـائي بكنـد، همانطوريكـه شـيخ                          
ه است، بايد صورت پير را در نظر بگيرد كـه           چون سالك را در بدايت حال خاطر در تفرق        « عبداهللا باو گفته بود كه      



اين شد كه پس از جستجوي زياد شيخ ابوالفضل را پيدا كرد، اگرچه موافق سليقة او نبود             » .جمعيت خاطر بهمرسد  
گفـت    و بجز حكم دادن چيز ديگري نميدانست و بهر مطلب مشكلي كه برميخورد مثل اينكه با بچه رفتار بكنند، مـي                    

 شرح خواهيم داد و باالخره شيخ ابوالفضل تنها چيزيكه باو توصـيه كـرد كشـتن نفـس بـود،                     هنوز زود است بعد   
يعني بوسيلة رياضت بر نفس اماره غلبه كند، و شرح مبسوطي خطابه مانند پر از               . اينكار را مقدم بر همه ميدانست     

اعدي عدوك  «  اين حديث كه     از آن جمله  . احاديث و اشعار كه در مقام كشتن نفس حاضر كرده بود براي او خواند             
« : و ايـن حـديث ديگـر كـه     » ترين دشمن تو خود تست كه در درون تسـت   دشمن« يعني » نفسك التي بين جنبيك  

 ». هر كه او نفس كشت غازي بود« : چنانكه اوحدي گويد» جهادك في هواك 
 :و باز در اين شعر 

 نفس اگر شوخ شد خالفش كن« 
 ». تيغ جهل است در غالفش كن

 :و اين شعر ديگر
 نفس خود را بكش نبرد اينست،« 

 ».منتهاي كمال مرد اينست
كه سالك مسلك عرفان بايد مال « . از جمله چيزهائي كه شيخ ابوالفضل در ضمن موعظه خودش گفته بود اين بود         

 . نفس استو منال و جاه و جالل و قدرت و حشمت را خوار شمارد، كه اعظم دولتها و لذتها همانا مطيع كردن
 :چنانكه مكتبي گويد

 گر تو بر نفس خود شكست آري،« 
 ».دولت جاودان بدست آري

و بدان اي رفيق طريق كه اگر يكبار بهواي نفس تن فريفته شوي قدم در وادي هالك نهاده باشي چنانكه سـنائي                      « 
 :فرمايد

 نفس تا رنجور داري چاكر درگاه تست،« 
 ».تو هزارباز چون ميريش دادي، كم كند چون 

 :و نيز شيخ سعدي گويد
 مراد هر كه برآري مطيع امر تو شد« 

 ». خالف نفس، كه فرمان دهد چو يافت مراد
اند درنده كه بزنجير رياضت مقيد بايد داشت، و مدام از رها شـدن او بـر                   و مشايخ طريقت نفس را سگي خوانده      « 

هان را با مردم نادان بميان آرد، بلكه الزم باشـد كـه در              ولي سالك نبايد كه بخود غره شود و راز ن         . حذر بايد بود  
 :الرحمه ميفرمايد چنانكه خواجه حافظ عليه. هر مشكلي با مرشد خود مشورت نمايد

 گفت آن يار كزو گشت سردار بلند« 
 ». كرد جرمش آن بود كه اسرار هويدا مي

كرد براي تكميل معلومـات       ت و آرزو مي   فلسفة هندي و رياضت داش    ه  ميرزا حسينعلي از قديم تمايل مخصوصي ب      
ايـن بـود كـه ازيـن     . خودش به هندوستان برود و نزد جوكيان و ماهاتماها مشرف شده اسرار آنها را فـرا بگيـرد              

پيشنهاد هيچ تعجب نكرد، بلكه برعكس آنرا با ايمان كامل استقبال نمود و همان روز كه بخانه برگشـت از مثنـوي                      
 :ن اشعار آمدخطي فال گرفت اتفاقاً اي

 نفس بي عهد است، زانرو كشتني است« 



 .گاه اودني است اودني و قبله
 نفسها را اليق است اين انجمن،

 .مرده را در خور بود گور و كفن
 نفس اگر چه زيرك است و خرده دان،

 .اش دنياست او را مرده دان قبله
 آب وحي حق بدين مرده رسيد،

 »..! اي زنده پديد شد ز خاك مرده
ين تفال سبب شد كه ميرزا حسينعلي تصميم قطعي گرفت و همة جد و جهد خود را مصروف غلبه بر نفس بهيمي                      ا

كرد بيشتر  تر از همه اينكه در آنروز هر چه بيشتر در كتب متصوفين غور مي       و غريب . كرد و مشغول رياضت شد    
 :در رسالة نور وحدت نوشته بود. فكرش را درين مبارزه تاكيد مينمود

چند روزي رياضتي بر خود ميبايد گرفت و انفاس را مصروف اين انديشه بايد ساخت، تا خيال باطل از    !  اي سيد  «
 ». ميان بدر رود و خيال حق بجاي آن بنشيند

 :در كنزالرموز مير حسيني خواند
 از مقام سركشي بيرون برش،« 

 ». مار اماره است، ميزن بر سرش
 :در كتاب مرصادالعباد نوشته بود

بدانكه سالك چون در مجاهده و رياضت نفس و تصفية دل شروع كند، بر ملك و ملكـوت او را سـلوك و عبـور                         « 
 .پيدا آيد و در هر مقام بمناسبت حال او وقايع كشف افتد

 :و در اشعار ناصر خسرو خواند
 تو داري اژدهائي بر سر گنج،« 

 بكش اين اژدها، فارغ شو از رنج،
 ره باشيو گر قوتش دهي بد زه

 »! ز گنج بيكران بي بهره باشي
همة اين ابيات تهديدآميز پر از بيم و اميد كه براي كشتن نفس قلم فرسائي شـده بـود، جـاي شـك و ترديـد بـراي               
ميرزا حسينعلي باقي نگذاشت كه اولين قدم در راه سلوك كشتن نفـس بهيمـي و اهريمنـي اسـت كـه انسـان را از                          

 ميرزا حسينعلي ميخواست در آن واحد هم بطريق اهل نظر و استدالل و هم بطريـق                 .مطلوب باز ميدارد  ه  رسيدن ب 
تقريباً يكهفته ازيـن بـين گذشـت، ولـي چيزيكـه مايـة دلسـردي و                 . اهل رياضت و مجاهده نفس خود را تزكيه كند        

 :نااميدي او ميشد شك و ترديد بود، بخصوص پس از دقيق شدن در بعضي اشعار مانند اين شعر حافظ
  حديث از مطرب و مي گو و راز دهر كمتر جو،«

 »! كه كس نگشود و نگشايد بحكمت اين معما را 
 :و يا 

 هر وقت خوش كه دست دهد مغتنم شمار،« 
 ». يست كه انجام كار چيستنكس را وقوف 

فا اسـت،   اگر چه ميرزا حسينعلي ميدانست كه كلمات مي، ساقي، خرابات، پيرمغان و غيره از كنايات و اصطالح عر                 
 .كرد ولي با وجود اين تعبير بعضي از رباعيات خيام برايش خيلي دشوار بود و فكر او را مغشوش مي



 كس خلد و جحيم را نديدست اي دل،«
 گوئي كه از آن جهان رسيدست اي دل؟

 :اميد و هراس ما بچيزي است كزان
 »! جز نام و نشانه نه پديدست اي دل

 :و يا اين رباعي
 باده مستي، خوش باش،خيام اگر ز« 

 .با الله رخي اگر نشستي، خوش باش
 چون عاقبت كار جهان نيستي است،

 ». انگار كه نيستي، چو هستي خوش باش
و . اين استادان دعوت بخوشي ميكردند، در صورتيكه او از ابتداي جواني همة خوشيها را بخودش حرام كرده بود    

ـ اين زندگي كه در آن آنقدر گذشت كـرده بـود،             ش در او توليد كرد    ا  همين افكار يك افسوس تلخ از زندگي گذشته       
دوازده سـال  ! بخودش سخت گذرانيده بود، و حاال روزهاي او بطرز دردناكي صرف جستجوي فكر موهوم ميشد          

. بود كه بخودش رنج و مشقت ميداد، از كيف، از خوشي جواني بي بهره مانده بود و اكنون هم دستش خـالي بـود         
بخصـوص شـبها    . هاي مهيبي درآورده بود كه او را دنبال ميكردند          و ترديد همة اين افكار را بشكل سايه       اين شك   

چه ميخواست فكرش را متوجه عوالم روحاني بكند        در رختخواب سردي كه هميشه يكه و تنها در آن ميغلطيد، هر             
چقدر اتفـاق ميافتـاد كـه       . بمجرد اينكه خوابش ميبرد و افكارش تاريك ميشد صد گونه ديو او را وسوسه ميكردند              

هراسان از خواب ميپريد و آب سرد بسر و رويش ميزد، از روز بعد خوراك خودش را كمتر ميكـرد، شـبها روي                       
 :والفضل هميشه اين شعر را براي او خوانده بودب اچه شيخ. كاه ميخوابيد

 نفس چون سير گشت بستيزد،« 
 ». آسا بهر سو آليزد توسن

. رود، ازين رو به رياضت و شكنجه تنش ميافزود ميرزا حسينعلي ميدانست كه هر گاه بلغزد همة زحماتش بباد مي
كنجه مينمود، تـا اينكـه تصـميم گرفـت بـرود            ولي هر چه بيشتر خودش را آزار ميكرد، ديو شهوت بيشتر او را ش             

 .پيش يگانه رفيق و پير مرشدش آ شيخ ابوالفضل و شرح وقايع را براي او نقل بكند و دستور كلي از او بگيرد
هاي سرداريش را مرتب انـداخت        همانروز كه اين خيال برايش آمد نزديك غروب بود، لباسش را عوض كرد، دگمه             

وقتيكه رسيد ديد مـردي بحـال عصـباني در خانـة او ايسـتاده               . خانه مرشد روانه شد   و با گامهاي شمرده بسوي      
 :كشيد و موهاي سرش را ميكند و بلند بلند ميگفت فرياد مي

به آشيخ بگو، فردا ميبرمت عدليه، آنجا بمن جواب بدهي، دختر مـرا بـرا خـدمتكاري بـردي و هـزار بـال سـرش                          « 
آبروي چندين  . كنم  اش بكني يا شكمت را پاره مي         كشيدي، يا بايد صيغه    آوردي، ناخوشش كردي، پولش را هم باال      

  »…ام بباد رفت و چند ساله
 :ميرزا حسينعلي ديگر نتوانست طاقت بياورد، جلو رفت و آهسته گفت

 ». اينجا خانة شيخ ابوالفضل است. برادر، شما اشتباه كرديد« 
من ميدانم خانه هست، اما قايم شده، جـرات      . گويم  اشناس را مي  گويم، همان آشيخ خدا ن      همان بي همه چيز را مي     « 

 »! بينيم دارد بيايد بيرون آشي برايش بپزم كه رويش يكوجب روغن باشد، آخر فردا همديگر را مي
ميرزا حسينعلي چون ديد قضيه جدي است خودش را كنار كشيد و آهسته دور شد، ولي همين حرفهـا كـافي بـود           

آيا اشتباه نكرده؟ شيخ ابوالفضـل كـه بـاو كشـتن نفـس را قبـل از همـه چيـز         ! آيا راست بود؟. دكه او را بيدار بكن 



كرد، آيا خودش نتوانسته درين مجاهده فايق بشود؟ آيا خود او لغزيده و يا او را اسباب دست خودش                     توصيه مي 
ا همـة صـوفيان همينطـور       اگر راست اسـت، آيـ     . كرده و گول زده است؟ دانستن اين مطلب براي او خيلي مهم بود            

اند و يا اينكار به مرشد او اختصاص دارد و ميان پيغمبـران               گفتند كه خودشان باور نداشته      اند و چيزهائي مي     بوده
هاي روحي و همة بـدبختيهاي خـودش را           تواند برود و همه شكنجه      او جرجيس را پيدا كرده؟ آيا در اينصورت مي        

تر بدهد و توي دلش باو        ن آخوند چند جمله عربي بگويد، يك دستوري سخت        براي شيخ ابوالفضل نقل بكند، و همي      
بعـد داخـل   . وار گشـت زد  هاي خلـوت ديوانـه   مدتي در خيابان. بخندد؟ نه، بايد همين امشب اين سر را روشن بكند 

 جمعيت شد، بدون اينكه بچيزي فكر بكند، ميان همين جمعيتي كـه پسـت ميشـمرد و مـادي ميدانسـت آهسـته راه                        
كرد و ميل داشت كه مدتها مابين آنها راه بـرود، ولـي               زندگي مادي و معمولي آنها را در خودش حس مي         . رفت  مي

در زد  . ايندفعه ديگر كسي آنجا نبـود     . دوباره مثل اينكه تصميم ناگهاني گرفت بطرف خانه شيخ ابوالفضل برگشت          
وارد اطاق كه شد ديد . در را بروي او باز كردندو بزني كه پشت در آمد، اسم خودش را گفت، مدتي طول كشيد تا           

رو و ريـش حنـائي مثـل مربـاي آلـو روي گلـيم نشسـته، تسـبيح                     شيخ ابوالفضل با چشمهاي لـوچ، صـورت آبلـه         
اش را صـاف      خيز بلند شد و گفـت يـااهللا و سـينه            همينكه او را ديد نيم    . گرداند و چند جلد كتاب پهلويش باز بود         مي
 :رو كرد باو گفت. مال باز بود، در آن قدري نان خشك شده و يك پياز بودجلو او يك دست. كرد

 »! بفرمائيد جلو، يكشب را هم با فقرا شام بخوريد« 
  »…گذشتم فقط آمدم ازين نزديكي مي.  ببخشيد اگر اسباب زحمت شدم…نه، خيلي متشكرم« 
 ». خانه متعلق بخودتان است. خير، چه فرمايشاتي« 

اي ميان اطاق پريد كه  خواست چيزي بگويد، ولي در همين وقت صداي داد و غوغا بلند شد و گربهميرزا حسينعلي 
ميرزا حسينعلي ديـد كـه شـيخ ابوالفضـل          . كرد  يك كباب پخته بدهنش گرفته بود و زني دنبال آن پيشت پيشت مي            

هـا    اق برداشت ماننـد ديوانـه     يكمرتبه عبايش را انداخت، با پيراهن و زيرشلواري دست كرد چماقي را از گوشة اط              
تا اينكه  . آمد حرفش را فراموش كرد و بجاي خودش خشكش زده بود            ميرزا حسينعلي ازين پيش   . دنبال گربه دويد  

 :زنان وارد اطاق شد و گفت بعد از يكربع شيخ با صورت برافروخته نفس
 ». ستميدانيد، گربه از هفتصد دينار كه بيشتر ضرر بزند، شرعاً كشتنش واجب ا« 

ميرزا حسينعلي ديگر برايش شكي باقي نماند كه اين شخص يكنفر آدم خيلي معمولي است و آنچه كه آن مـرد در                      
 :بلند شد و گفت. اش باو نسبت ميداد كامالً راست است خانه

 ».  با اجازه شما مرخص ميشوم…ببخشيد، اگر مزاحم شدم« 
حاال ديگر برايش مسـلم  . كه در كوچه رسيد، نفس راحتي كشيدهمين. شيخ ابوالفضل تا در اطاق از او مشايعت كرد     

هاي شيخ بـراي خـاطر او بـوده،           بود، حريف خودش را ميشناخت و فهميد كه همة اين دم و دستگاه و دوز و كلك                
كبك ميخورده، آنوقت بشيوة عمر روبروي خودش در سـفره نـان خشـك و پنيـر كفـك زده و يـا پيـاز خشـكيده                           

خودش خدمتكار خانه را آبسـتن      . دهد كه روزي يك بادام بخورد       باو دستور مي  . م را گول بزند   گذاشته، تا مرد    مي
 :كند و با آب و تاب اين شعر عطار را برايش ميخواند مي
 از طعام بد بپرهيز اي پسر،« 

 همچو دد كم باش خونريز اي پسر،
 نفس را از روزه اندر بند دار،

 اي خرسند دار، مرد را از لقمه
 اي ميدار چون مردان مرد، روزه



 نفس خود را از همه ميدار فرد،
 ني همين از اكل او را باز دار،

  »…بلكه نگذارش بفكر هيچكار
اي كه در جمعيت گم بشـود، مـدتي بـدون اراده              ميرزا حسينعلي دوباره داخل مردم شد، مانند بچه       . هوا تاريك بود  

كرد، همة اين صورتها گرفتـه و         ائي چراغ صورتها را نگاه مي     جلو روشن . آلود راه رفت    هاي شلوغ و غبار     در كوچه 
اي در دل داشت كه بزرگ شده بود، اين مردمي كه بنظر او پست بودند پايبند شكم                   سر او تهي و عقده    . غمگين بود 

كـرد   تر و بزرگتر ميدانست و آرزو مي كردند حاال آنها را از خودش عاقل       و شهوت خودشان بودند و پول جمع مي       
آيـا او  . تـر از او هـم ميـان آنهـا باشـد      كه ميداند؟ شايد بدبخت: گفت ولي با خودش مي. ه بجاي يكي از آنها باشد ك

تـرين اشـخاص نميشـد؟ در     تـر از ثروتمنـد   ميتوانست بظاهر حكم بكند؟ آيا گداي سر گـذر بـا يكقـران خوشـبخت       
 .نعلي چيزي بكاهدصورتيكه تمام پولهاي دنيا نميتوانيست از دردهاي دروني ميرزا حسي

بنظـرش  . آور شـده بـود      تر و تندتر باو هجـوم       همة كابوسهاي هراسناكي كه اغلب باو روي ميآورد، ايندفعه سخت         
گذشـت، خـودش را       هـاي شـوريده و درهـم سـي سـال از جلـوش مـي                 آمد كه زندگي او بيهوده بسر رفته، يادگار       

ندگي او از پشت ابرهاي سـياه و تاريـك هويـدا ميشـد،              هاي ز   دوره. ترين جانوران حس كرد     ترين و بيفايده    بدبخت
گشـت، همـة آنهـا يكنواخـت، خسـته كننـده و               هاي آن ناگهان ميدرخشيد، بعد در پس پرده پنهان مـي            برخي از تكه  

اش پسـت و      جانگداز بود گاهي يك خوشي پوچ و كوتاه مانند برقي كه از روي ابرهاي تيره بگذرد، بچشم او همـه                   
در . گزيـد   پرسـيد و لبهـايش را مـي         از خـودش مـي    ! چـه دونـدگيهاي جفنگـي     ! كشمكشهاي پـوچي  چه  . بيهوده بود 

نشيني و تاريكي جواني او بيهوده گذشته بود، بدون خوشي، بدون شادي، بـدون عشـق، از همـه كـس و از                         گوشه
تـر و     د گـم گشـته    كش  اي كه در تاريكي شبها ناله مي        آيا چقدر از مردمان گاهي خودشان را از پرنده        . خودش بيزار 

اين مالقات او با شيخ ابوالفضل خيلي گـران         . اي را نميتوانست باور بكند      كنند؟ او ديگر هيچ عقيده      تر حس مي    آواره
زيرا همة افكار او را زير و رو كرد، او خسته، تشنه و يك ديو يا اژدها در او بيـدار شـده بـود كـه او را                             . تمام شد 

ر اينوقت اتومبيلي از پهلويش گذشت و جلو چراغ آن صورت عصباني، لبهاي             د. كرد  پيوسته مجروح و مسموم مي    
نگاه او در فضا گم شده بود، دهن نيمـه بـاز ماننـد              . حالت او بطرز ترسناكي روشن شد       لرزان، چشمهاي باز و بي    

اني و  كرد كه از آنجا تا زيـر پيشـ          خنديد، و فشاري در ته مغز خودش حس مي          اين بود كه بيك چيز دور دست مي       
 .آمد و ميان ابروهاي او را چين انداخته بود هايش مي قهيشق

هاي خوشي، سـرگرداني و بـدبختي       تساعتهاي نوميدي، ساع  . هاي مافوق بشر حس كرده بود       ميرزا حسينعلي درد  
ولـي حـاال خـودش را    . شناخت و دردهاي فلسفي را كه براي تـودة مـردم وجـود خـارجي نـدارد ميدانسـت                    را مي 

 :با خودش ميگفت. سرتاسر زندگي برايش مسخره و دروغ شده بود. گشته حس ميكرد تنها و گماندازه  بي
 »! از حاصل عمر چيست در دستم؟ هيچ« 

شـد،    مهتاب كم رنگي از پشت ابرها بيرون آمده بود، ولي او توي سايه رد مي              . اين شعر بيشتر او را ديوانه ميكرد      
نگر و مرموز بود و ساعتهاي دراز در بيرون دروازه بـا مـاه راز و نيـاز                  اين مهتاب كه پيشتر براي او آنقدر افسو       

ياد روزهاي گرم، ساعتهاي دراز . كرد معني بود كه او را عصباني مي كرد، حاال يك روشنائي سرد و لوس و بي مي
ر طلبـه   درس افتاد، ياد جواني خودش افتاد كه وقتي همة همسالهاي او مشغول عيش و نوش بودند او بـا چنـد نفـ                      

بعد هم ميرفتند بمجلس مباحثـه بـا مدرسشـان          . روزهاي تابستان را عرق ميريخت و كتاب صرف و نحو ميخواند          
نشست يك كاسه آب يخ روبرويش بود، خودش را باد ميزد و سر               شيخ محمد تقي، كه با زير شلواري چنباتمه مي        



همة رگهاي گردنش بلند ميشد، مثـل اينكـه دنيـا    كشيد،  يك لغت عربي كه زير و زبرش را اشتباه ميكردند فرياد مي         
 .آخر شده است

در اينوقت خيابانها خلوت بود و دكانها را بسته بودند، وارد خيابان عالءالدوله كه شد صداي موزيـك چـرت او را                      
. بدون تامـل پـردة جلـو آنـرا پـس زد            »  ماكسيم« باالي در آبي رنگي جلوي روشنائي چراغ برق خواند          . پاره كرد 

 .وارد شد و رفت كنار ميز روي صندلي نشست
ميرزا حسينعلي چون عادت به كافه نداشت و تاكنون پايش را به اينجور جاها نگذاشته بود، مات دور خود را نگاه                     

مرد كوتاهي با سبيل كلفت و دست بـاال زده          . دود سيگار بوي كلم و گوشت سرخ كرده در هوا پيچيده بود           . ميكرد
كمي دورتر زن چـاقي پيـانو       . يك رج بتري پهلوي او چيده بود      . يستاده با چرتكه حساب ميكرد    پشت ميز نوشگاه ا   

هاي عجيب و غريب دور ميزها        مشتريها مست از روسي و قفقازي با شكل       . ميزد و مرد الغري پهلويش ويلن ميزد      
 : لبخند گفتدرين بين زن نسبتاً خوشگلي كه لهجة خارجي داشت جلو ميز او آمد و با. نشسته بودند

 »عزيزم، بمن يك گيالس شراب نميدهي؟ « 
 ». بفرمائيد« 

پيشخدمت بتري شراب را با     . آن زن بدون تامل پيشخدمت را صدا زد و اسم شرابي كه او نشنيده بود دستور داد                
ميـرزا حسـينعلي بـا اكـراه گـيالس اول را سـر        . دو گيالس روبروي آنها گذاشت، آن زن ريخت و باو تعارف كرد           

نالة سوزناكي از  . آن زن گيالسي پشت گيالس باو شراب مينوشاند       . كشيد، تنش گرم شد، افكارش بهم آميخته شد       
بياد آنهمه  . آمد، ميرزا حسينعلي حالت آزادي و خوشي مخصوصي در خودش حس ميكرد             روي سيم ويلن در مي    

هـاي پـاي چشـم        رحم چراغ چين     بي جلو روشنائي . مدح و ستايش شراب افتاد كه در اشعار متصوفين خوانده بود          
بعد از اينهمه خودداري كه كرده بود، حاال شرابي زرد و ترش مزه و يـك زن  . زني كه پهلوي او نشسته بود ميديد     

كـرد،   پر از بزك كنفت شده، دستمالي شده با موهاي زبر سياه قسمتش شده بود، ولي او از اينها بيشتر كيـف مـي             
تحالة مخصوصي ميخواست خودش را پست بكنـد و بهتـر نتيجـة همـة دردهـاي              چون بواسطة تغيير روحيه و اس     
. او از اوج افكـار عاليـه ميخواسـت خـودش را در تـاريكترين لـذات پـرت بكنـد                    . خودش را خراب و پايمال بنمايـد      

در ايـن   . ميخواست در ديوانگي راه فـراري بـراي خـودش پيـدا بكنـد             . ميخواست مضحكة مردم بشود، باو بخندند     
 :زير لب با خودش ميگفت.  خودش را اليق و شايستة هر گونه ديوانگي ميديدساعت

 هنگام تنگدستي، در عيش كوش و مستي،« 
 »!                        كاين كيمياي هستي قارون كند گدا را

ه بـود   زن گرجي كه جلو او بود ميخنديد، ميرزا حسينعلي آنچه كه در مدح مي و باده در اشـعار صـوفيانه خوانـد                      
همة آنها را حس ميكرد و همة رموز و اسرار صورت اين زن را كـه روبـرويش نشسـته                    . گر شد   جلو نظرش جلوه  

در اين ساعت او خوشبخت بود، زيرا بآنچه كه آرزو ميكـرد رسـيده بـود و از پشـت بخـار                      . بود، آشكار ميخواند  
توانست ببيند و     بوالفضل در خواب هم نمي    آنچه كه شيخ ا   . توانست بكند ديد    لطيف شراب آنچه كه تصورش را نمي      

توانستند پي ببرند، و يك دنياي ديگري پر از اسرار باو ظاهر شد و فهميد آنهـائي كـه                     آنچه كه ساير مردم هم نمي     
 .اند اين عالم را محكوم كرده بودند همة لغات و تشبيهات و كنايات خودشان را از آن گرفته

كيف پولش را در آورد به آن زن        . توانست سرپا بايستد    سابش را بپردازد نمي   وقتي كه ميرزا حسينعلي بلند شد ح      
تـوي درشـگه ميـرزا حسـينعلي سـرش را روي سـينة آن زن                . داد و دست بگردن از ميكدة ماكسيم بيرون رفتنـد         

. كرد، دنيا جلو چشمش چرخ ميزد، روشنائي چراغها جلـوش ميرقصـيدند             بوي سفيداب او را حس مي     . گذاشته بود 
 .خواند ن زن با لهجه گرجي آواز سوزناكي ميآ



ولي ديگر نرفت بسراغ تل كاهي كه شبها رويش . در خانة ميرزا حسينعلي درشگه ايستاد، با آن زن داخل خانه شد
 .اش افتاده بود خوابيد و او را برد روي همان دشك سفيد كه در كتابخانه مي

 :روز سوم در روزنامه نوشتند. فتدو روز گذشت و ميرزا حسينعلي سر كارش بمدرسه نر
 ». آقاي ميرزا حسينعلي از معلمين جوان جدي بعلت نامعلومي انتحار كرده است« 
 



 زني كه مردش را گم كرد

 صادق هدايت

 com.Sokhan  سايت سخن: انتشارنسخه الكترونيك

 

 »مكن،  بسراغ زنها ميروي ؟ تازيانه را فراموش«

 يچه ن                  ف»  .زرتشت چنين گفت  «

 

به شوفر اتومبيلي كه آنجا ايستاده بود زن بچه بغلي را صبح زود در ايستگاه قلهك آژان قد كوتاه صورت سرخي 

 :نشان داد و گفت

 . ر برسانيد  ثواب دارد هخواسته برود مازندران اينجا آمده ، او را بش اين زن مي -

تأمل وارد اتومبيل شد، گوشة چادر سياه را بدندانش گرفته بود ، يك بچه دو سـاله در بغلـش و دسـت                         آن زن بي  

اي   اش را كه موي بـور و قيافـه نوبـه            رفت روي نشيمن چرمي نشست و بچه      . ال بسته سفيد بود   ديگرش يك دستم  

اعتنايي باو نگاه كردنـد ، ولـي          داشت روي زانويش نشاند ، سه نفر نظامي و دو نفر زن كه در اتومبيل بودند با بي                 

 :گفت آژان آمد كنار پنجرة اتومبيل و بآن زن . شوفر اصالً برنگشت باو نگاه بكند 

 ميروي مازندران چه بكني ؟ -

 . شوهرم را پيدا بكنم  -

 مگر شوهرت گم شده ؟ -

 .خرجي انداخته رفته يك ماه است مرا بي -

 چه ميداني كه آنجاست ؟ -



 .كل غالم رفيقش به من گفت -

 كند ، حاال چقدر پول داري؟ اگر مردت آنقدر باغيرت است از آنجا هم فرار مي -

 .دو تومن و دو هزار -

 ؟اسمت چيست  -

 .زرين كاله  -

 كجائي هستي؟ -

 .اهل الويز شهريارم -

 برو پيش خويش –عوض اينكه ميخواهي بروي شوهرت را پيدا كني برو شهريار ، حاال فصل انگور هم هست  -

روي مازندران ، آنجا غريب گور ميشوي ، آنهـم بـا ايـن حـواس جمـع كـه           بيخود مي . و قومهايت انگور بخور   

 !داري

 .بايد بروم  -

نـور    خر را زرين كاله با اطمينان كامل گفت ، مثل اينكه تصميم او قطعي و تغيير ناپذير بود ، و نگاه بـي                      اين جمله آ  

اراده و فكـر حـرف        بنظر ميآمـد كـه بـي      . او جلوش خيره شد ، بدون اينكه چيزي را ببيند و يا متوجه كسي بشود                

 :ر و گفت بعد آژان دوباره رويش را كرد به شوف. ميزد و حواسش جاي ديگر بود

 .آقاي شوفر، اين زن را دم دروازه دولت پياده بكنيد و راه را نشانش بدهيد -

 :كه ازين حمايت آژان جسور شد گفتينزرين كاله مثل ا

 .من غريبم ، بمن راه را نشان دهيد ثواب دارد -

خـودش را خيـره   نورش مثل سگ كتك خـورده جلـو    اتومبيل براه افتاد، زرين كاله بدون حركت دوباره با نگاه بي        

هـاي    چشمهاي او درشت ، سياه ، ابروهاي قيطاني باريك ، بيني كوچـك ، لبهـاي برجسـته گوشـتالو و گونـه                      . شد



تمام راه را در اتومبيـل تكـان خـورد بـدون اينكـه              . پوست صورتش تازه ، گندمگون و ورزيده بود       . تورفته داشت 

. لنبو در دستش بود ائم بود، چرت ميزد و يك انار آب او ساكت و غمگين بغش د   بچة. متوجه كسي يا چيزي بشود      

. رفـت بـاو نشـان داد        نزديك دروازه دولت شوفر اتومبيل را نگهداشت و راهي را كه مستقيماً بدروازه شميران مي              

 .درنگ راه دراز و آفتابي را بچه به بغل و كولباره بدست در پيش گرفت زرين كاله  هم پياده شد و بي

ان زرين كاله در يك گاراژ رفت و پس از نيمساعت چانه زدن و معطلي صاحب گاراژ راضي شد                   دم دروازه شمير  

زرين كاله را . سر راه ساري برساند و شش ريال هم بابت كرايه از او گرفت      » آسياس«با اتومبيل باركش او را به       

. ديلشان را آن ميان چيده بودنـد      به اتومبيل بزرگي راهنمائي كردند كه دور آن كيپ هم آدم نشسته بود و بار و بن                

 .جا براي او باز كردند كه بزحمت آن ميان قرار گرفت آنها خودشان را بهم فشار دادند و يك

اتومبيل را آبگيري كردند ، بوق كشيد ، از خودش بوي بنزين و روغن سـوخته و دود در هـوا پراكنـده كـرد و در           

ها و درختهاي دوردسـت و        ها ، كوه     ابتدا يكنواخت بود، سپس تپه     دورنماي اطراف . آلود براه افتاد      جاده گرم خاك  

در . ولي زرين كاله با همان حالـت پژمـرده جلـوش را نگـاه ميكـرد                 . داد    انداز را تغيير مي     پيچ و خمهاي راه چشم    

 و  نزديك ظهر در شلنبه چرخ اتومبيل خـراب شـد         . چندين جا اتومبيل نگهداشت و جواز مسافران را تفتيش كردند           

ترسيد اگر بلند شود جـايش را         ولي زرين كاله از جايش تكان نخورد ، چون مي         . اي از مسافران پياده شدند        دسته

دستمال بستة خودش را باز كرد ، نان و پنير از ميان آن درآورد ، يك تكه نان لترمـه بـا پنيـر بـه                          . از دست بدهد    

سروصدا بود، پيوسته چرت ميـزد و بنظـر           رياكي بي بچه مثل گنجشك ت   . پسرش داد و خودش هم چند لقمه خورد       

بـاالخره اتومبيـل دوبـاره بـراه افتـاد و سـاعتها             . آمد كه حوصله حرف زدن و حتي گريه كردن را هم نداشت               مي

ولي زرين كاله همه اين تغييرات را       . هاي قشنگ جنگل پديدار گرديد        گذشت ، از جابن و فيروزكوه رد شد و منظره         

اعتنا مينگريست و خوشي نهاني ، خوشي مرموزي در او توليد شده ، قلبش تند ميزد ، آزادانـه                     ر و بي  نو  با نگاه بي  

شد و فردا گل ببو شوهرش را ميتوانست پيدا بكنـد ، آيـا خانـة او چـه                     كشيد چون به مقصدش نزديك مي       نفس مي 



ماه مفارقت آيا چطور با گـل ببـو       جور است ، خويشانش چه شكلند و با او چه جور رفتار خواهند كرد ؟ پس از يك                 

برخورد ميكند و چه ميگويد ؟ ولي خودش ميدانست كه جلو گل ببو يك كلمه هم نميتوانسـت حـرف بزنـد زبـانش                        

 فكـر ، اراده      شد مثل اين بود كه در گل ببو قوة مخصوصي بود كه همة               قوايش از او سلب مي      حس ميشد و همة     بي

ببـو او را تهديـد        زرين كاله ميدانست كه بـرعكس گـل       . شد    بع محض گل ببو مي    كرد و او تا     و قواي او را خنثي مي     

امـا زريـن كـاله بـراي     . كشيد  خواهد كرد و بعد هم شالق ، همان شالق كذائي كه االغها را با آن ميزد بجان او مي              

هواي نمناك ،    . رفت ، همين شالق را آرزو ميكرد و شايد اصالً ميرفت كه ا ز دست گل ببو شالق بخورد                    همين مي 

كردند ، مردي كه با قباي قـدك آبـي كنـار جـاده                انداز دلرباي اطراف آن، مردماني كه از دور كار مي           جنگل ، چشم  

هاي دهاتي كه از جلو او ميگذشت همه اينها زريـن كـاله را بيـاد بچگـي خـودش       ايستاده بود، انگور ميخورد، خانه   

 .انداخت

اولين بار كه زرين كاله گل ببو را ديد يكـروز انگـور چينـي               . ل ببو شده بود   گزن  دو سال ميگذشت كه زرين كاله       

شان و موچول خانم و خواهرانش خورشيد كاله و بمـاني كارشـان ايـن                زرين كاله با مهر بانو دختر همسايه      . بود

 لـوال يـا   هاي درخشان را در جمعي زن و مرد و دخترها در موستان انگور ميچيدند و خوشه      بود كه هر روز دسته    

گذاشتند ، بعد آن لوالها را ميبردند كنار رودخانة سياه آب زير درخت چنار كهنـي كـه بـآن                      صندوقهاي چوبي مي  

 و خـدايار    دبستند و آنجا مادرش با گوهر بانو ، ننه عباس ، خوشقدم باجي ، كشـور سـلطان ، ادي گلـدا                       دخيل مي 

دادند دريـن روز لـوالكش تـازه وارد كـه صـندوقها را       ميصندوقها را به ريش سفيد پرندك ، ماندگار علي تحويل           

بارگيري ميكرد گل ببوي مازندراني بود و تصنيفي ميخواند و به دخترها ياد ميداد كه اسباب تفـريح همـه شـد ، و      

 . آنها دسته جمعي با هم ميخواندند همة

 له ،   هاي له گالش كوري آه«

 . له هاي له بويشيم بجار آه



  دو پشته آجار ، اي پشته آجار ،

 له ،  هاي له بيا بشيم بجار آه

 ».بيا بشيم فاكون تو ميخواهري 

ولـي بيشـتر    . خنديدند و تا عصر آنروز اينكـار دوام داشـت             گل ببو تلفظ آنها را درست ميكرد ، دخترها قهقهه مي          

كـه قلـب آنهـا و    بلكـه خـود او و جسـارتش بـود       . چيزيكه گل ببو را طرف توجه دخترهـا كـرد تصـنيف او نبـود                

همينكه زرين كاله اندام ورزيده ، گـردن كلفـت ، لبهـاي سـرخ ، مـوي بـور ،                     . بخصوص زرين كاله را تسخير كرد     

هاي وزيـن نشـان       بازوهاي سفيد او كه رويش مو درآمده بود ديد ، و مخصوصاً چاالكي كه در جابجا كردن لوله                 

هاي سوزاني كـه ميـان آنهـا رد و بـدل            ظاهر كرد با آن نگاه     بعالوه تمايلي كه گل ببو باو     . ميداد، خودش را باخت     

زرين كاله دلـش غـنج ميـزد ،         . اي بيش نبود فريفتة خودش بكند         شد كافي بود زين كاله را كه دختر چهارده ساله         

مـادرش  . زيرا تاكنون او از مرد چيـز زيـادي نميدانسـت          . رنگ ميگذاشت و رنگ برميداشت ، در او سابقه نداشت           

چشم زهر گرفته بـود و خـواهرانش كـه از او بزرگتـر بودنـد بـا او همچشـمي                     او   او را كتك زده بود و از         هميشه

افتاد ولي جرئـت نميكـرد كـه      اگرچه زرين كاله اغلب بفكر مرد مي. ميكردند و اسرار خودشان را از او ميپوشيدند  

شـان و     فقط گاهي مهربانو دختر همسايه    . ند  از كسي بپرسد و ميدانست كه اين فكر بد است و بايد از آن پرهيز بك               

خانم كوچولو و بلوري خانم با او راجع به اسرار مرد حـرف زده بودنـد و زريـن كـاله را كنجكـاو كـرده بودنـد،                            

حتي مهربانو براي او از مناسبات محرمانة خودش با شيرزاد          . اي چشم و گوشش باز شده بود          بطوريكه تا اندازه  

 كرده بود ، اما تمام اين افكار را كه زرين كاله از عشق و شهوت پيش خودش تصور كـرده                     پسر ماندگار علي نقل   

همينقدر ميدانست تمام . پايش سست شد و احساسي نمود كه ممكن نبود بتواند بگويد         . بود نگاه گل ببو تغيير داد       

و برايش غير ممكن و تحمـل       خواست و ازين ساعت محتاج باور بود و زندگي بدون گل بب             ذرات تنش گل ببو را مي     

ي كه داشت پوشيده بود و كالغي قشـنگي كـه           يولي از حسن اتفاق در آنروز زرين كاله قباي سرخ نو          . ناپذير بود   



. اش از مشهد برايش آورده بود بسرش پيچيده بود و هفـت لنگـه گـيس بافتـه از پشـت آن بيـرون آمـده بـود           عمه

خوشگلي صـورت ، لبـاس او بـر زيبـائيش افـزوده بـود گويـا بهمـين                   بطوريكه عالوه بر لطافت اندام و حركات و         

و . گشت و دزدكي باو نگاه ميكرد و لبخند ميـزد             مناسبت بود كه در ميان صدها دختر و آن شلوغي گل ببو برمي            

 دختر بچه داشته باشد شكي براي زرين كاله باقي نماند كـه             كبا زرنگي و موشكافي و احساساتي كه ممكن بود ي         

آيا در چنين موقع چه بايد بكنـد ؟ بقـدري خـون             . بو باو مايل است و رابطة مخصوصي ميان آنها توليد شده            گل ب 

آنقـدر سـرخ    . هايش گرم شده مثل اينكه آتش شعله ميـزد            بسرعت در تنش گردش ميكرد كه حس كرد روي گونه         

نست چنين اميدي به خـودش بدهـد        توا  آيا زرين كاله مي   . شده بود كه شهربانو دختر كشور سلطان ملتفت او شد           

كه زن گل ببو بشود ، در صورتيكه دو خواهر از خودش بزرگتر داشت كه هنوز شوهر نكرده بودند و بعـالوه او                       

تر هم بود ؟ چون پيش از اينكه بدنيا بيايد پدرش مرد و مادرش پيوسته باو        از هر دو آنها پيش مادرش سياه بخت       

ولي در حقيقت چـون بعـد از آنكـه زريـن            . دانست    اي و او را بدقدم مي       خوردهسرزنش ميكرد كه تو سر پدرت را        

 .كرد و دو ماه بستري شد باين علت از او بدش ميآمدنوبه كاله را مادرش زائيد 

اي روي  هاي مو كه مثل ريسمانهاي قهوه  كارگرها از كار دست كشيدند و از البالي بته طرف غروب آنروز كه همة  

م بافته شده بود درآمدند و بطرف رودخانه سياه آب رفتند و انگورها را بعـادت هـر روز بـريش                     پست و بلندي به   

زرين كاله و مادرش مهربانو با گوگل كه در راه به آنها برخـورد بطـرف                . دهشان ماندگار علي تحويل دادند    سفيد  

عشـق  كـاله بـراي مهربـانو از        در ميـان راه زريـن       .  گلي خوشان كه برج و باروي بلند داشت رهسپار شدند             قلعة

او دلداري كرد و قـول داد هـر كمكـي از دسـتش بربيايـد دربـارة  او          خودش به گل ببو صحبت كرد و مهربانو از          

 .كوتاهي نخواهد كرد

بعـد رفـت در     . شب مهتاب بود ، خوابش نميبرد ، بلند شـد كـه آب بخـورد                ! چه شب سختي به زرين كاله گذشت        

اش بـاز بـود ولـي سـرما را حـس        وزيـد ، سـينه      نسيم خنكـي مـي    . اصالً ميل نداشت بخوابد     نه ،   . شان    ايوان خانه 



شـد او را      هر دقيقه اگر بيدار مي    . صداي خر خر مادرش را كه مانند اژدها در اطاق خوابيده بود ميشنيد              . كرد    نمي

پـاورچين  . كـرد    صدا ميزد ، ولي چه اهميت داشت ؟ چون در تمام وجود خودش احساس شـورش و طغيـان مـي                    

درين سـاعت مثـل ايـن بـود كـه درخـت ، زمـين ، آسـمان ،         . پاورچين رفت دم حوض ، زير درخت نارون ايستاد   

يك حالت غم انگيز و گوارائي بود كه تـاكنون حـس            . ها و مهتاب همه با او بزبان مخصوصي حرف ميزدند               ستاره

اي كه در آن محبوس شده بود   ديوارهاي بلند خانه و قلعهنكرده بود ، او بخوبي زبان درختها ، آبها ، نسيم و حتي

هـا ماننـد      سـتاره . و همچنين زبان كوزه ماستي را كه توي پاشويه حوض بود ميفهميد و در خودش حس ميكـرد                   

 آنهـا و هـر چيـز         هاي ژاله كه در هوا پاشيده باشند ، ضعيف و ترسو با روشـنائي لـرزان ميدرخشـيد ، همـة                      دانه

اهميت بنظر او عجيب ، غير طبيعي و پر از اسرار آمد كه معني دور و مجهول داشت و هرگز بفكر او                        معمولي و بي  

اراده دست را روي سينه و پسـتانهايش كشـيد و بـرد تـا روي بـازويش ، زلفهـاي او را نسـيم هـوا                             بي. نميرسيد  

ع كـرد بگريـه كـردن و     شـرو  وپراكنده كرده بود و باالخره كنار حوض نشسـت و بغـض بـيخ گلـويش را گرفـت              

. اين تن نرم و كمر باريك براي بغل كشيدن گل ببو درسـت شـده بـود                  . هايش جاري شد      اشكهاي گرم روي گونه   

 مـادرش   زير خاك بپوسد تا اين كه در خانـة . پستانهاي كوچكش ، بازويش و همه تنش بهتر بود كه زير گل برود     

. عشـق تلـف بشـود         نتيجـه و بـي      د و زنـدگيش بيهـوده و بـي        با فحش و بدبختي چين بخورد و پستانهايش بپالسـ         

تكه بكند تا از شر اين بغض ، اين بـدبختي كـه بـيخ گلـوي او را                     ا بخاك بمالد ، پيرهنش را تكه      رميخواست خودش   

زار زار گريـه كـرد ، در اينوقـت تمـام بـدبختيهاي دورة زنـدگيش جلـو او مجسـم شـد                        . گرفته بود آسوده بشود     

 كوچك بود مادرش يك مشت بسر او ميـزد           يده بود ، كتكهائي كه خورده بود از همانوقت كه بچة          فحشهائي كه شن  

. ي ميكـرد   زهاي كچـل و چشـم دردي بـا          شان مينشاند و او با بچه       و يك تكه نان به دستش ميداد و پشت در خانه          

قابـل بزرگتـر و ترسـناكتر       همه اين بـدبختيها ده م     . هرگز يك روي خوش يا كمترين مهرباني از مادرش نديده بود          

باز هم مهربانو و مادرش بودند كه گاهي از او دلجوئي ميكردند و هـر وقـت مـادرش او را ميـزد                       . بنظرش ميآمد   



اضـطراب و   . زرين كاله اشكهايش را با سرآستينش پاك كرد و حس كرد كه كمي آرام شد                . بخانة آنها پناه ميبرد   

.  يكنوع آسايش بي دليل بود كه سر تا پاي او را ناگهان فراگرفت               –شورش او فروكش كرد احساس آرامش نمود        

شـد ، بازوهـاي       ولي صورت گل ببو از جلو چشـمش رد نمـي          . چشمهايش را بست ، هواي ماليم را استنشاق كرد          

 مثل پركاه برميداشت و روي االغ ميگذاشت ، موهاي پاشنه نخـواب بـور،             راهاي ده دوازه مني     رقوي او كه لنگه با    

ردن كلفت سرخ ، ابروهاي پرپشت بهم پيوسته ، ريش پرپشت بهم پيچيده ، حاال او پي برده بود كه دنياي ديگري گ

باالخره از حوض يك مشت آب بصورتش زد و برگشـت           . وراي دنياي محدودي كه او تصور مينمود وجود دارد          

 زد و با خـودش نيـت كـرد كـه اگـر         اش در رختخواب غلت     اما خواب بچشمش نيامد ، همه     . در رختخوابش خوابيد    

شود يـك كبـوتر بخـرد و          بمقصودش برسد و زن گل ببو بشود همانطوريكه خودش از زندان خانه پدري آزاد مي              

چون سـتاره دختـر نايـب عبـداهللا     . بي سكينه روشن بكند  و يك شمع هم شب جمعه در امامزاده آغا بي         . آزاد بكند   

 .وهر كردمير آب هم همين نذر را كرده بود و ش

سر راه كنار رودخانه    . صبح روز بعد، زرين كاله با چشمهاي سرخ بيخوابي كشيده بلند شد و به انگورچيني رفت               

از آثار . سياه آب پاي درخت چنار مراد كه در جوغين بود همانجا كه گل ببو انگورها را باربندي كرده بود ايستاد  

بعـد زريـن كـاله      .  و پوست تخمه كدو روي زمين ريختـه بـود          ديروزي مقداري برگ مو لگدمال شده و پشگل االغ        

دست كرد از كنار يخة پيرهنش يك تريشته درآورد و به شاخة درخت چنـار نيـت كـرد و گـره زد ، ولـي همينكـه                    

 :برگشت ، مهربانو باو برخورد و گفت 

 چرا امروز منتظر من نشدي ؟ اينجا چكار ميكني؟ -

 .امروز صبح خيلي زود بيرون آمدم. استم بيدارت بكنم هيچ ، من بخيالم هنوز خوابي ، نخو -

 :ولي مهربانو حرف او را بريد و گفت 

 !من ميدانم ، براي گل ببوست  -



بـا هـم    . خوابي خودش و نذري كه كرده بـود همـه را بـرايش گفـت                  زرين كاله براي مهربانو درد دل كرد و از بي         

چـون  . قرار گذاشت با مادرش در اين خصـوص مـذاكره بكنـد        مشورت كردند و مهربانو باز هم باو دلداري داد و           

صبح  زرين كاله هر چه انتظار كشيد گل ببو را نديد            . مادر مهربانو تنها كسي بود كه زرين كاله را دوست داشت            

ظهر كه براي ناهـار بخانـه برگشـتند ، زريـن  كـاله      . ، ولي مهربانو خبرش را آورد كه گل ببو در بكه كار مي كند   

اي كه در مجـري خـودش داشـت موهـايش را مرتـب        در اطاق پنج دري و درها را بست و جلو آينة لب بريده      رفت

شانه زد و حالتها و حركات صورت خودش را  خوب دقت كرد تا براي عصر كه گل ببو را ببيند چه جور بخندد و           

 چـون اگـر خنـدة بلنـد ميكـرد      بـاالخره لبخنـد مختصـري را پسـنديد ،    . چه حركتي بكند كه به پسند خودش باشد         

دندانهايش كه خوب نبود بيرون ميآمد ، و يك رشته از زلفش را روي پيشانيش انداخت و از روي رضـايت لبخنـد             

هاي بلند ، لبخند دلربا ، صورت بچگانه ساده و خطي             مژه. چون خودش را خوشگل و قابل دوست داشتن ديد          . زد

اش را بهتـر جلـوه ميـداد و         ها پوست گندمگون چهره     رخي تند روي گونه   س. كه گوشة لبهايش ميافتاد متناسب بود     

تر و براق لبها كه برنگ انگور شاهاني بود، و دهن گرم او ، بخصوص چشمها ، آن نگاه گيرنـده كـه مـادر         سرخي

از همـة اينهـا او را از بسـياري دختـران جـوان ديگـر ممتـ       » .چشمهايت سگ دارد   «: گفت    مهربانو هميشه به او مي    

 .ميكرد

وقتيكه بعد از ظهر زرين كاله با مهربانو به انگورچيني برگشت در ته دل خوشحال بود ، زيرا تصميم گرفتـه بـود                       

تعجب زرين كاله بيشتر شد چون گل ببو را آنجـا ديـد و تمـام                . كه هر طور شده خودش را به گل ببو نشان بدهد          

 برخالف روزهاي پيش كه زرين كاله پژمرده و غمناك          .بعدازظهر در ضمن كار با شوخي و آواز خواندن گذشت           

باين ترتيب كه يك حبه انگور را او ميكند        . هاي انگور را ميچيد و با آن فال ميگرفت          بود ، امروز شاد و خرم خوشه      

و ميخورد و يكدانه را هم مهربانو ، و با خودش نيت ميكرد اگر دانه آخر باو بيفتد بمقصودش خواهد رسيد ، يعني  

طرف غروب كه پاي درختان چنار برگشتند گل ببو و زرين كاله باز چندين بار نگاه رد و بدل       . ن گل ببو ميشود     ز



همان طوريكـه در آينـه پسـنديده بـود و بـا             . گل ببو به او لبخند زد و زرين كاله هم جواب لبخند او را داد              . كردند  

 .روي پيشانيش افتادزبردستي مخصوصي سر خودش را تكان داد و يكرشته از زلفش 

كم رابطة مخصوصـي   تا چهار روز بهمين ترتيب گذشت و هر روز جرئت و جسارت زرين كاله بيشتر ميشد و كم           

تا اينكه روز چهارم مهربانو براي زرين كاله مژده آورد كه مادرش كار را درست          . بين او و گل ببو برقرار گرديد        

هربانو را بوسيد، چطور كـار را درسـت كـرده بـود؟ بـا كـي داخـل                  زرين كاله از زور شادي روي لبهاي م       . كرده  

همينقدر ميدانست كه بعضي از پيرزنها بيشـتر از زنـدگي   . ه بود؟ زرين كاله هيچ الزم نداشت كه بفهمد    دمذاكره ش 

و باشند و راههائي ميدانند كه هرگز بعقل جوان ا          تجربه دارند و در برپا كردن عروسي و پا درمياني زبر دست مي            

حاال ميتوانست بخودش اميد بدهد كه بمقصودش رسيده، ولي چيزيكه مشكل بود رضايت مادر خودش               . نميرسيد  

هاي آبدار كـه ورد زبـانش         بود كه بمحض رسيدن اين مطلب از جا درميرفت ، ترقه ميشد و از آن فحشها و نفرين                 

االخره بعـد از اصـرار و پافشـاري مـادر           بـ . چون روزي سه عباسي مزد زرين كاله را او ميگرفـت          . بود باو ميداد  

ولي هر تكـه آنـرا كـه        . مهربانو ، مادرش راضي شد و پس از كشمكشهاي زياد يكدست لباس سرخ براي او گرفت               

االهي روي تختة مرده شور خونه بيفتي ، وربپري ، عروسيت عـزا بشـود ،                «: ميبريد نفرين و ناله ميكرد و ميگفت        

امـا  » !اي  سرت بدلت بماند، جوانمرگ بشوي ، با اين شـوهر لرپـاپتي كـه پيـدا كـرده                 االهي دختر جز جگر بزني ، ح      

گوش زرين كاله از اين نفرينها پر شده بود و ديگر در او اثر نميكرد ، يك ديگ مسي و يك سماور برنجي كوچـك                  

دهـاتي شـبيه    يكروز طرف عصر مادر مهربانو مهمـاني مفصـلي از اهـل ده كـرد و زنهـاي                   . از بابت جهاز باو داد    

. ي زير گلويشان بسته بودند ، همه براي عروسي زرين كاله جمـع شـدند                الغعروسك نخودي ، چارقد بسر و يا ك       

آخوند ده سـيد معصـوم را آوردنـد و          . ولي خواهران او خورشيد كاله و بماني خانم در آن مجلس حاضر نشدند              

مادرش دستور . الي منبر و دو سه دهن روضه خواندبعد براي شگون رفت با. زرين كاله را براي گل ببو عقد كرد

وقتي مجلـس روضـه تمـام شـد مانـدگار علـي و پسـرش        .  عروسي قاسم را بخواند و همه گريه كردند       داد روضة 



زير بغل او را گرفتند وارد مجلس كردند و او روي صندلي كه شال كشيده شـده                 . شيرزاد ساق دوش داماد شدند      

بگذاريد پـدرم  «:  شروع كرد به پول جمع كردن ، اول رفت جلو پدرش و با لبخند گفت              آنوقت شيرزاد . بود نشست   

مهربانو كه در سيني دور ميگردانيد آمد سيني را جلوي ماندگار علـي نگهداشـت و او دو تومـان                    . »را جريمه بكنم    

دادي دو تمـن  «: فوراً طبـالي كـه گوشـة مجلـس نشسـته بـود روي طبـل زد و گفـت               . درآورد و در سيني انداخت    

 .و بهمين ترتيب در حدود سي تومان براي زرين كاله جمع كردند و مجلس بخوشي ورگذار شد. »ات آبادان  خونه

ولي مادرش در عوض اينكـه بـا روي خـوش از او             . فردا صبح زرين كاله از خواهرها و مادرش خدانگهداري كرد         

اي بود كه مرغ تـك        ورت آبله رو كه شبيه پوست هندوانه      پذيرايي بكند ، تا دم در خانه مثل خوك تير خورده با ص            

. بعد زرين كاله رفت خانة مهربانو از مـادر او و خـودش خدانگهـداري كـرد                . زده باشد دنبال او آمد و نفرين كرد         

بي سكينه روشن بكند و يك كبوتر هم آزاد           روي مهربانو را بوسيد و باو سپرد كه شب جمعه يك شمع در آغا بي              

آنوقت زرين كاله بار و بنديل ، سماور و ديگ مسي را برداشت رفـت در ميـدان ، پـاي درخـت چنـار مـراد                           . بكند  

همانجا  كه گل ببو چشم به راه او بود سوار االغ شد و گل ببو هم روي االغ ديگر نشست و با هـم بسـوي تهـران                             

.  پـر بگيـرد ، بلندبلنـد حـرف ميـزد             زرين كاله از شادي ميخواست    . يكشب و يك روز در راه بودند        . روانه شدند   

. مهتاب باال آمد و چندين بار گل ببو دست پر زورش را بگردن او انداخت و ماچهاي محكـم از روي لبهـايش كـرد                        

گل ببو مخصوصاً اسم زرين كاله را بفال نيك گرفت چـون اسـم ده               . طعم دهن او شور مثل طعم اشك چشم بود          

 . كال بود و اين تصادف را در اثر قسمت دانستاو در مازندران زرين آباد يا زرين

گـل ببـو    .  سرچشمه گرفتند بخوشي گذشـت        همينكه به تهران رسيدند ، مدت دو ماه در اطاق كوچكي كه در محلة             

و شبها را هم    . روزها ميرفت سر كار ، زرين كاله جاروب ميزد ، وصله ميكرد و به كارهاي خانه رسيدگي ميكرد                   

بطوري كه زرين كاله بچگي خودش ، خواهرانش و مادرش و حتي مهربانو را بكلـي               . گذرانيدند  با ناز و نوازش مي    

رضـا    خانـة ه هر شـب در قهـو  –سر ماه سوم اخالق گل ببو عوض شد . ولي بر پدر رفيق بد لعنت . فراموش كرد  



حـس و      ترياك او را بـي     چيزي كه غريب بود بجاي اينكه     . سيبيلو با كل غالم وافور ميكشيد ، خرجي بزنش نميداد           

كشيد به جان زرين كـاله و         اراده بكند ، برعكس مثل يك وسواس و يا ناخوشي تا وارد خانه ميشد شالق را مي                  بي

 چـادر    چـرا گوشـة   : گفـت      مي  گرفت ، آنهم سر چيزهاي جزئي ، مثالً         اول از او ايراد مي    . او را خوب شالقي ميكرد      

ش كردي و يا پريشب آبگوشت را زياد شور كرده بـودي ، آنوقـت چشـمهاي                 نمازت سوخته ، يا سماور را دير آت       

حالت او را دور ميزد و شالق سياه چرمي كه سر آن دو گره داشت ، همان شالقي كـه بـه االغهـا ميـزد                            دريده بي 

ادر نمـاز را بـه دور       زريـن كـاله هـم چـ       . گردانيد و به بازو ، به ران و كمر زرين كاله مـي نواخـت                دور سرش مي  

آمدنـد و بـه گـل ببـو فحـش ، نفـرين و                 ها به اطاق آنها مي      كرد ، بطوريكه همسايه     پيچيد و آه و ناله مي       خودش مي 

ولي نالـه ، زنجمـوره   . انداخت   بعد گل ببو يك لگد به زرين كاله ميزد و شالق را در طاقچه مي              . كردند    نصيحت مي 

 اتـاق   رفـت گوشـة   آنوقـت گـل ببـو از روي كيـف مـي      . ساعتها ادامه داشت  و گريه يك نواخت و عمدي زرين كاله         

شلوار آبي كوتاه او از سـر زانوهـايش   . كرد  نشست ، پشتش را ميداد به صندوق و چپقش را چاق مي         چمباتمه مي 

 بـا   ساقهاي ورزيده قوي كه بقدر يك وجب آنرا مچ پيچ گرفته بود ،            . شد    پائين ميرفت و پاي كشاله رانش جمع مي       

زنيكه امشب چي داريم «: گفت  كرد ، بعد گل ببو مي آمد زرين كاله را حالي بحالي مي        رانهاي سفيد او كه بيرون مي     

نـان در  باديـه   . كرد    آورد و در باديه مسي خالي مي        شد ميرفت ديزي را مي      زرين كاله با ناز و كرشمه بلند مي       » ؟

فقط وقتي كه زري چراغ     . كردند    شان را با آستر لباسشان پاك مي      خوردند و دست    كردند و با پياز خام مي       تليت مي 

خواستند در رختخواب سرخ كه گلهاي سبز و سياه داشت بخوابند ، گل ببو روي چشمهاي   كشيد و مي    را پائين مي  

اگـر چـه    . شـد     اينكار هر شب تكـرار مـي      . كردند    كرد و با هم آشتي مي       اشك آلود شور مزه زرين كاله را ماچ مي        

خـودش را كوچـك و   . بـرد   كرد ولي در حقيقت كيف مـي  خورد و آه و ناله مي       زرين كاله زير شالق پيچ و تاب مي       

. شـد     اش بـه گـل ببـو بيشـتر مـي            خـورد عالقـه      و هر چه بيشتر شـالق مـي         كرد ،   ناتوان در برابر گل ببو حس مي      

ن كلفت ، بازوهاي قـوي ، تـن پشـمالو ،          هاي سرخ ، گرد     خواست دستهاي محكم ورزيدة او را ببوسد ، آن گونه           مي



 بوي گل ببو كه بوي سر طويله را مي داد ،         بخصوص بوي تن او ،      لبهاي درشت گوشتالو ، دندانهاي محكم سفيد ،       

 آيا ممكن بود شوهري بهتـر   زدنش را از همه بيشتر دوست داشت   و حركات خشن و زمخت او و مخصوصاً كتك        

رين كاله پسري زائيد ، ولي بچه كه بدنيا آمد داغ دو تا خط سرخ به كمرش بود ، مثل                    از او پيدا بكند؟ سر نه ماه ز       

امـا  . ها در اثر شالقي است كه گل ببو باو ميزد و به بچه انتقال يافته                  جاي شالق ، و زرين كاله معتقد بود اين خط         

 اين اسم از اسـم مانـدگار        پسرش پيوسته عليل و ناخوش بود ، زرين كاله اسم مانده علي روي پسرش گذاشت و               

 .اش گذاشت تا بماند و پا بگيرد علي ريش سفيد پرندك باو الهام شد كه روي بچه

يكي از االغهايش مرد و يكي ديگر را هم فروخت و پول آن هم خرج ترياك و          . چندي بعد كاسبي گل ببو كساد شد        

 تا اينكه سال بعد پنج تومان خرجـي بـه زريـن             اش شد ، بعد هم بطور غير مترقب بكار ميرفت ،            دعا و معالجه نوبه   

گردم بيست روز او يكماه شد و از يكمـاه هـم چنـد روز                 كاله داد و گفت كه براي بيست روز مي روم كار و برمي            

كـرد ، و   اش ميـزد و كـار مـي    اگر چه زرين كاله عادت به صرفه جوئي داشت و از شـكم خـودش و بچـه         . گذشت  

 سال ديگر هم انتظار بكشد در صورتي كه مطمئن باشد كه گل ببو شـوهر اوسـت و                   توانست يكسال ديگر ، دو      مي

بـازد ، و   آورد ، خـودش را مـي   كرد هر زني كه گل ببو را ببينـد طاقـت نمـي    چون زرين كاله گمان مي . خواهد آمد   

از هـر  . كرد  از اينجهت در جستجوي او اقدام       . ممكن است خيلي زود شوهرش را رندان از دستش بيرون بياورند            

خانه رضا سيبيلو ، در  تا اينكه يك شب رفت دم قهوه. جا و هر كس سراغ گل ببو را گرفت كسي از او خبر نداشت    

 چشـمهاي از كاسـه درآمـده ، شـكلهاي            هـاي زرد ،     و سرتاسر صـورت     را كه باز كرد بوي دود ترياك بيرون زد،        

زرين كاله كل غالم    . پرورانيدند    در عالم خلسه و الهوت مي     باورنكردني با نهايت آزادي افكار رنجور خودشان را         

  :كل غالم گفت . را شناخت ، صدا زد و از او جوياي حال شوهرش شد 

تو رو ولكرده ، زنـو بچـه بهمـزده ، رفتـه دهـش               . ببو رو ميگي ؟ رفت اونجا كه سال ديگه با برف پائين بياد               -

 . به من گفته به كسي سراغشو ندم . زيناباد 



 زرين آباد؟ -

 . آره زيناباد  -

چـون بـراي او     . شست زرين كاله خبردار شد كه گل ببو به او حقه زده و از دستش فرار كرده ، رفتـه در دهـش                        

اش در ده زرين آباد سر راه ساري است و در آنجا دو برادر و يك مشت زمـين و                      اغلب نقل كرده بود كه خانواده     

 كه داشت هميشه آمال و آرزوي خودش را باو گفته بود كه برود آنجا كـار                 گل ببو از تنبلي   . آب و علف هم دارند      

زرين كاله باو وعـده  . يك خيار بخورد و پايش را بزند كمر ديوار بخوابد        : بخورد و بخوابد و بقول خودش       . نكند  

رين كاله تصميم   اين شد كه ز   .  جواب او را ميداد      كيولي گل ببو سرسر   . ميداد كه در آنجا برايش كار خواهد كرد         

توانست باز هم چشم براه بماند؟  آيا يكماه بس نبود ؟ آيا مي. فوري گرفت كه برود مازندران و گل ببو را پيدا بكند     

 حرارت تنش ، پشم هاي زمخت و آن بوي سر طويله و حاال               نفس گرم او ،   . دوري گل ببو برايش تحمل ناپذير بود      

رز مرموز و دلربائي بنظر زرين كـاله جلـوه ميكـرد ، و بطـور يقـين او                   در مفارقت و دوري او همة اين خواص بط        

دو سال ميگذشت   . خواست ، اين دست خودش نبود         هر چه باداباد، او را مي     . نميتوانست بدون گل ببو زندگي بكند     

 .كه با او عادت كرده بود و يك ماه بود ، يكماه هم بيشتر كه از شوهرش خبر نداشت 

كرد دوباره گل ببو را پيدا بكند تا با همان شالقي كه االغهايش را ميـزد او را شـالقي بكنـد ، و                        زرين كاله آرزو مي   

جـاي داغهـاي كبـود    . دوباره يا فقط يكبار ديگر او را همانطوريكه گاز ميگرفت و فشار ميداد در آغوشـش بكشـد      

مـه يادگارهـاي گذشـته بطـرز        شالق كه روي بازويش بود، روي اين داغها را ميبوسيد و بصـورتش ميماليـد و ه                

كاريكـه هيچوقـت    . ميخواست سر تا پاي گل ببو را ببوسد ، ببويد، نـوازش بكنـد             . افسونگري بنظر او جلوه ميكرد      

همين كه گل ببو بـا دسـتهاي زبـر او را روي سـينه خـودش             ! جرئت نكرده بود حاال بقدر و قيمت او پي برده بود            

هاي زمخـت و    ابروهاي بهم پيوسته پرپشت، مژه    . يداد كه نميشد بيان كرد      داد، حالت گوارائي باو دست م       فشار مي 

تر قرمز رنگ حنا بسته ، كـه مثـل چـوب جـارو از صـورتش بيـرون زده بـود ، بينـي بـزرگ ،                              ريش از آن زمخت   



ك هاي سرخ ، وقتيكه لواش   لب هاي سرخ ، غبغب زير چانه ، نفس گرم سوزانش با سر تراشيده ، دهن گشاد ،                 گونه

لغزيد و دندانهاي سفيد محكمش را در آن فـرو ميبـرد، چشـمهاي                هايش مثل سنگ آسيا رويهم مي       ميخورد آرواره 

اين قيافه كه اگـر بچـه در تـاريكي ميديـد ميترسـيد و               . خورد    هايش تكان مي    حالت او برق ميزد ، شقيقه       درشت بي 

شـان كـه ميافتـاد        برعكس ياد خانـه   . ا بود   گمان ميكرد غول بي شاخ و دم است بچشم زرين كاله قشنگترين سره            

خواست دوبـاره بـه آن نكبـت و ذلـت      ها كه خورده بود ، تو سري ، نفرين ، هيچ دلش نمي آن فحش. تنش ميلرزيد   

شـان بـود كـه     آيا گل ببو فرشته نجات او نبود؟ ولي تنها كسي كه دوست داشت مهربانو دختـر همسـايه   . برگردد  

شان برگردد ، آن صورتهاي پير ، اخالقهائي كه بـدتر شـده     ، اما هرگز نميخواست كه بخانهميل نبود او را ببيند     بي

يـادش  . داد تا دوباره به الويز برگـردد        بود، هيچ دلش نميخواست آنها را ببيند و مرگ را صد بار به آن ترجيح مي               

 :افتاد كه روز عروسيش كشور سلطان داريه ميزد و ميخواند 

 خونه بابا نون و انجيل                                خونه شوور چوغ و زنجيل ،        «                 

 »!ايشاال مباركبادا 

 كوچـه     خانة پدرش تـرجيح ميـداد و حاضـر بـود گوشـة             رزرين كاله چوب و زنجير خانه شوهر را به نان و انجي           

وز عروسيش كه دستور داد روضه عروسي قاسـم را          گدائي بكند و به آنجا نرود ، نه ، هنوز نفرينهاي مادرش ، ر             

شـان ميـزد ،       آن دستهاي استخواني خال كوبي كه به اجاق  خانه         . هق گريه كرد فراموش نكرده بود         بخوانند و هق  

. همين اجاق گرم بگيردت     « : باو نفرين ميكرد و ميگفت      . مثل اينكه با قواي مجهولي حرف ميزد و كمك ميخواست           

 چپ بجنبد هزار جور فحـش ،         بعد هم آنجا باز امر و نهي بشنود ،         » …عروسيت عزا بشود    . بزني  االهي جز جگر    

مگر من نگفتم كه اين تيكه از دهن تو زياد اسـت   « :آنوقت باو سركوفت بزند بگويد . راست بجنبد هزار جور تهمت     

زرين كاله از اين فكر !  آبدار باو بدهد   و هي از آن فحشهاي    » . شود    ؟ تو اليق نيستي ، گل ببو براي تو شوهر نمي          

 .  مادرش برگردد نه ، او هر ذلتي را ترجيح ميداد بر اينكه به خانة. چندشش شد 



از اين رو زرين كاله نمي خواست اين فكر را بخودش راه بدهد كه ديگر گل ببو را نخواهد ديد ، تنها گـل ببـو بـود       

بهـر قيمتـي كـه بـود     . اي در كالبـد پژمـردة او بدمـد       ، و جـان تـازه     كه مي توانست نگاه بي نورش را روشن بكند          

بر فرض هم كه زن ديگر گرفته باشد يا او را نخواهد ، ولي همينقدر در نزديكـي او كـه                     . خواست او را پيدا بكند      مي

و را ميـزد ، از      اگـر ا  . اقال روزي يكبار او را ميديـد        . و اگر سر راه گل ببو گدائي هم ميكرد          . بود برايش كافي بود     

نميتوانست ، زور كـه نبـود ، سـاختمان او    . اش برگردد كرد باز بهتر از اين بود كه بخانه خودش ميراند ، تحقير مي    

اي بـراي او      اش مانده علي هم يك وجودي بود كه هيچ انتظارش را نداشـت و عالقـه                 بچه. اينطور درست شده بود     

ولي عجالتاً احتياج بـه وجـود او پيـدا          . اي نشان نداده بود       او عالقه همانطوريكه مادر خودش براي     . كرد    حس نمي 

. چون شنيده بود كه بچه ميخ ميان قيچي است و حاال بايد با اين اسلحه كه در دست داشت اميدوار بود . كرده بود

انيـد ،   اش دوبـاره جـوش بدهـد ، بـاو غـذاهاي خـوب ميخور                شايد بتواند اين محبت از هم گسيخته را بوسيله بچه         

اش داشـت از اينجهـت بـود كـه مـوي سـرش                و عالقه كمي كه براي بچه     . برايش ميوه ميگرفت تا باو عادت بگيرد        

و براي اينكه بچه گريه نكند و بهانه نگيرد ، يك گلوله كوچك ترياك باو ميـداد و بچـه بـا                      . برنگ موي گل ببو بود      

ت كه پرسان پرسان گل ببو را پيدا خواهد كرد و قلبش            زرين كاله اطمينان داش   . چشمهاي خمار دائم در چرت بود     

، ميل و احساساتش باو ميگفت كه بمقصودش خواهد رسيد ، اين ميل و فراسـت طبيعـي كـه هيچوقـت او را گـول                      

 . نزده بود

همانروزيكه تصميم گرفت دنبال شوهرش برود ، يك شمع به سقاخانه نزديك منزلشان نذر كرد تا گل ببو را پيـدا                     

دوازده قـران   .  ، بعد سماور برنجي و ديگ مسي كه تمام جهاز او بود به سه تومـان و چهـار قـران فروخـت                         بكند

هر چه . شان داد ، دو تومان و دو قران ديگرش را براي خرج سفرش برداشت                قرض خودش را بدكاندارهاي محله    

بعد در يك بغچـه  . مانت گذاشت خرده ريز داشت در يك مجري كهنه ريخت و گرو قرضش آنرا به صاحبخانه به ا          

هائي كه گـل ببـو    دو پيرهن و يكدست لباس براي مانده علي با قدري نان و پنير و دو تيكه لواشك از همان لواشك      



فـردايش صـبح خنكـا بـراه        . آنقدر خوب ميخورد گذاشت ، و پس از سه روز دوندگي براي مازندران جواز گرفت                

بجاي اينكه براي مازندران اتومبيل بگيـرد ، اشـتباهاً بشـميران رفـت و آژان                افتاد ، ولي از حواس پرتي كه داشت         

 . آنجا اتومبيل را برگردانيد و دوباره دم دروازه شميران براي مازندران اتومبيل گرفت 

ساختمانهاي تازه ساز ، آمد و رفت مردم سبزه مردهائي          . شد    كم تاريك مي    در شاهي اتومبيل ايست كرد ، هوا كم       

دو نفر از مسافران آنجا پياده شـدند و         .  گيوه و تنبان آبي پوشيده بودند درست شبيه گل ببو بودند            باي آبي ،  كه ق 

زرين كاله آرامـش و خوشـي       . هوا نمناك ، گرفته و تاريك شده بود         . دوباره اتومبيل براه افتاد     . قدري جا باز شد   

ون اميد و بدون آتيه لنجاره كش در يك شـهر           مرموزي در خودش حس ميكرد مثل خوشي كسيكه بدون پول ، بد           

ولـي حركـت و صـداي يكنواخـت     . تنش خسته ، لبش تشنه بود و كمـي احسـاس گرسـنگي ميكـرد            . غريب ميرود   

صداي نفس يكنواخت پسرش بخصوص خسـتگي او را  . زدند  اتومبيل ، هواي تاريك ، آدمهائي كه دور او چرخ مي     

اش را بغل گرفت  اش را برداشت ، بچه دستمال بسته. ي بود رسا  شد در شهروقتيكه بيدار. وادار بچرت زدن كرد    

ها از دود يـا   ها ، درختها و سبزه شهر در تاريكي و خاموشي فرو رفته بود مثل اينكه خانه. و از اتومبيل پياده شد  

شكسـت ، يـك        مي صداي ناله مرغي از دور فاصله بفاصله خاموشي را        .  سياه نرم و موقتي درست شده بود        دودة

اي يـك دختـر بـا چـادر سـفيد              در ايوان بـاال خانـه       چراغها از دور سوسو ميزدند ،     . آميز دوردست بود    ناله شكوه 

شنيد و    اما زرين كاله هيچ اطراف خودش را نگاه نيمكرد و صداي ديگري را بجز صداي گل ببو نمي                 . ايستاده بود   

دم بقالي دو نفر نشسته بودنـد از آنهـا سـراغ زريـن آبـاد را                 . چيز ديگري بچز صورت گل ببو جلو چشمش نبود          

بـدون جـا و     . يك كاسه آب آنجا بود آنرا برداشت و سر كشـيد            . يكي از آنها گفت كه سر راه ساري است        . گرفت  

 اينها چـون مطمـئن بـود كـه           ولي با وجود همة   . شناخت    بدون اراده كمي دور رفت زيرا هيچ جا و هيچكس را نمي           

باالخره از  . و اينجا بنظرش خودماني و مهمان نواز ميآمد         . ر به گل ببو است اضطراب او از بين رفته بود            ت  نزديك

اي پائين چـراغ نشسـت ،          و رفت جلوي در خانه     ريد آورد نان تازه با سبزي و شيره خ         چارقدش يكقران در    گوشة



صـبح  . بلند شد رفت زير يك طاقي خوابيد        بعد  . اش را باز كرد شامش را خورد و به پسرش هم داد             دستمال بسته 

زود كه بيدار شد رفت در ميدان شهر و پس از يكساعت چانه زدن االغي را به چهار قران و دهشاهي طي كـرد تـا             

. او را به زرين آباد برساند، سوار شد ، هوا ابر ، موذي سمج بغض كرده بود و تهديد مرمـوز و سـاكتي مينمـود                           

مـدتها روي االغ تكـان خـورد ، از    . كرد پيشاني پسرش را پشه زده بود و باد كـرده بـود      بطوريكه قلب را خفه مي    

هـاي سـبز ،       اندازه قشـنگ ، كـوه       دورنماي اطراف بي  . ها از زير آفتاب و باران از توي لجن زار گذشت              ميان سبزه 

در آسيا سـر    . شد     مي هاي خرم ، ابرهاي سفيد و خاكستري مثل زير شكم مرغابي بود و پيوسته جوربجور                جلگه

چادر بسرش خيس شد ، زير درخت پناه بردنـد ، بـوي نشاسـته و                . كه رسيد دوباره باران گرفت ، رگبار تند بود          

زرين كاله مانده علي را ببغلش چسـبانيده بـود و فقـط جلـوي               . بوي پرك و كثافت گرفته بود، دوباره براه افتادند          

تا اينكه  . اش به فكر اولين برخوردي بود كه با گل ببو خواهد كرد               يزد و همه  قلبش م . پاي االغ را خيره نگاه ميكرد       

 چارقـدش پـول       در ميدانگاهي پياده شد و خواسـت از گوشـة          الههمينكه زرين ك  . نزديك ظهر وارد زرين آباد شد       

، كسـي   آيـا كسـي دزديـده بـود؟ نـه         .  چارقـدش بـاز اسـت و پـول در آن نيسـت                دربياورد ،  نگاه كرد ديد گوشة      

آيا فراموش كرده بود و يا تقصير گيجي و حـواس         . توانست پول را از گوشه چارقد او بزند بدون اينكه بفهمد              نمي

بعـد از داد و بيـداد خركچـي كـه لهجـه تركـي               . شـد      اينها ممكن بود ولي عجالتاً دردش دوا نمي         پرتي او بود؟ همة   

ولـي بـاز هـم چـه اهميتـي      . سوار شد و هي كـرد و رفـت   داشت دستمال بستة او را از دستش گرفت و االغش را           

آيا زرين كاله بمقصودش نرسيده بود، آيا در نزديكي گل ببو و در ده او نبود ؟ حاال ميرود خانة گـل ببـو    . داشت  

هزارها تومـان ازيـن پولهـا فـداي يـك      . شود دهد و كارش يكطرفه مي      كند ، شرح مسافرت خودش را مي        را پيدا مي  

دور خويش را نگاه كرد ، اين دهكدة كوچك منظره تو سري خورده و پست افتاده داشـت و در تـه يـك    ! موي ببو   

و مثل اين بنظر ميآمد كه دهكده و مـردمش همـه            . دور آنرا كشتزارهاي حاصلخيز گرفته بود       . دره واقع شده بود   

ازين  » … ببو هو    …ببو«: فت  يك سگ گله از دور پارس ميكرد و صداي مردي ميآمد كه ميگ            . بخواب رفته بودند    



زيـر چهـار ديـوار دو غـاز چـرت           . رود ببو نيسـت       اسم دل زرين كاله تو ريخت ، ولي ديد مردي كه بطرف او مي             

. كرد و در آن چينه جستجو ميكرد     زدند و يك مرغ با دقت تمام با چنگالش خاك را زير و رو ميكرد ، پخش مي                   مي

كمـي دورتـر دو مـرغ كـز         .  پارچه سبز پاره و پوست خيار افتاده بـود         روي خاكروبه يك سطل شكسته و يك تكه       

هـا در     اي كه از گلوي تازه گنجشـك        زمزمة آهسته . كرده بودند و هر كدام يك پايشان را زير بالشان گرفته بودند             

ازمانـده بـاو    در ميدان سه تا پسر بچه دهاتي با دهن ب         . ميآمد موقتاً حالت خودماني و تر و تازه به آنجا داده بود             

يك  پيرمرد كنار دكان عطاري روي تيرها نشسته بود و يكدسته مرغابي وحشي با جار و جنجـال                   . نگاه ميكردند   

 :زرين كاله پيش پيرمرد رفت و گفت . به شكل خط زنجير روي آسمان پرواز ميكردند 

 خانه بابا فرخ كجاست؟ -

 :ود نشان داد و گفت  بلندي را كه از دور پيدا ب  نسبتاً او با دستش خانة

 .1آن سره را هارش اتا مهتابي درانه همانجوئه -

همينكه جلو خانه رسيد در زد ، و زن مسني كه . زرين كاله پسرش را بغل زد و با يكدنيا اميد بطرف آن خانه رفت   

 :رو داشت دم در آمد  صورت آبله

 كره كاردارني ؟ -

 .گل ببو را ميخواستم ببينم  -

 وره چكار دارني ؟ -

 .اينهم مانده علي پسرش است . ام   زن گل ببو هستم از تهرون آمدهمن -

 .  بيخود گني  ها كرده وره طالق هدائه ، خوب ، خوب ، گل ببو آن زنا را ول -

 :بعد رويش را كرد بطرف حياط و داد زد

                                           
 . آن خانه را نگاه كن ، يك مهتايب دارد ، مهاجناست 1



  … ببو هو …ببو هو  -

د دم در پيدا شد كه يكمشـت پشـم از           هيكل نتراشيده گل ببو با پيراهن يخه باز ، پشت چشم باد كرده و خواب آلو               

. بانيد  سـ توي گلويش بيرون زده بود ، و زن زرد الغري با چشمهاي درشت كنار او آمد و خودش را به گل ببو چ                      

ترسيد شـوهرش را      داغ شالق به بازو و پيشاني او ديده ميشد ، ميلرزيد بازوي گل ببو را گرفته بود مثل اينكه مي                   

 :زرين كاله ديد فرياد زد را كه گل ببو همين. از دست او بگيرند 

 . من آمدم … ببو جان ، ببو -«

 :ولي گل ببو باو نگاه كرد و گفت 

 .شناسم  برو ، برو ،  من ترا نمي -

 :آن پيرزن به ميان آمد و گفت 

ها كردي اما خـواني مـه ريكـاي           ي ، ته اين وچه را مول      نمه ريكا جانه جاچي خواني ؟ بي حيا زنا خجالت نكش           -

 2گردين بنگني؟

 ».اي   حواست پرت است عوضي گرفته-: گل ببو گفت 

از اين حركت احسـاس تنفـري در        . ولي اين انكار گل ببو را پيش بيني نكرده بود         . زرين كاله هاج و واج مانده بود        

 :او توليد شده بود كه همه محاسن گل ببو را فراموش كرد و با لحن تمسخر آميز گفت

 . بزرگ كن ، من هيچ خرجي ندارمات را بگير پس بچه -

 3 تخمه ، من چه دوميه ته ورده از كجا بيوردي؟جچه بيو اين -: مادر گل ببو گفت 

زرين كاله فهميد كه قافيه را باخته است ، نگاه خودش را بصورت گـل ببـو دوخـت ولـي صـورت او خشـمناك و                           

داد زندگيش تأمين شـده ،        تي بود كه نشان مي    حال. اي بود كه تاكنون در او سراغ نداشت           چشمهايش بحالت درنده  

                                           
 ن پسرم بيندازي؟حيا خجالت منيكشي ، اين بچه تو حرامزاده است حاال ميخواهي به گرد خواهي ؟ زن يب  از جان پسرم چه مي2
 اي ؟ دامن تو آنرا از كجا آورده  اين بچه حرامزاده است من چه مي3



ارباب شده و به آرزوي خودش رسيده ، نميخواهد بخودش دغدغه راه بدهد و از نگاه تحقيرآميزي كه باو ميكـرد                     

زرين كاله فهميد كه اصرار زيـاد بيهـوده اسـت ، و بـا حسـرت جـاي                   .  حاضر نيست او را ببيند        پيدا بود كه اصالً   

ميلـي    ني كه خودش را به گل ببو چسبانيده بـود نگـاه كـرد بعـد بـا يـك حركـت از روي بـي                         شالقهاي تن زن جوا   

در صورتيكه كاس آغا مادر گل ببو ، شبيه مادر خودش دستهاي استخواني را تكان ميداد و بزبـاني كـه                     . برگشت

راه فكـري از    ولـي در    . زرين كاله با گامهـاي آهسـته بـه طـرف ميـدان برگشـت                . نميفهميد فحش و نفرين ميكرد      

 :اي گذاشت و باو گفت  اش را كه چرت ميزد جلو در خانه خاطرش گذشت، ايستاد و بچه

 .ننه جون تو ايجا بيشين ، من برمي گردم  -

ولي زرين كاله ديگر خيال نداشت كـه برگـردد و حتـي             . اي آنجا نشست      بچه آرام و فرمانبردار مثل عروسك پنبه      

خورد ، فقط يك بار سنگين و نانخوار زيادي بود و حاال آنرا   بچه به درد او نميچون اين. اش نكرد  ماچ هم به بچه   

همانطوريكه او را گل ببو وازده بود و مادر خودش او را رانده بود ، همانطوريكه مهـر مـادري                    . از سرش باز كرد   

دون يـك شـاهي پـول ،        اش نداشت ، دستش بكلي خالي شد ، بـ           را از مادرش آموخته بود ، نه ، او احتياجي به بچه           

بـه ميـدان   . دانسـت   حاال او آزاد بود و تكليف خودش را مي. بدون بچه ، بدون بار و بنديل بود ، نفس راحت كشيد    

مثـل ايـن بـود كـه        . پيرمرد هنوز روي تيرهاي كنار دكان نشسته بود ، چرت ميزد            . كه رسيد دورش را نگاه كرد       

آن سه بچه دهـاتي نزديـك دكـان خاكبـازي           . د و همانجا پير شده بود       تمام عمرش را روي اين تيرها گذرانيده بو       

اعتنائي مشغول كار خودشان و گذرانيدن وقت بودند و خروس الري بزرگي كه او نديده بـود                   همه با بي  . ميكردند  

 مثـل ايـن بـود كـه زنـدگي بـه      . كسي برنگشـت بـه او نگـاه بكنـد       . بالهايش را بهم زد و با صداي دو رگه ميخواند           

خواست فرار  باعث و باني هر چه زودتر مي آيا چه بسرش خواهد آمد؟ بي. آمدهاي او هيچ اهميتي نيمگذاشت        پيش

هـوا گـرم ،     . حاال همه بارهاي مسـئوليت از روي دوش او برداشـته شـده بـود              . بكند كه اقال از دست بچه بگريزد        

نقشه با قدمهاي تنـد   اراده ، بي بي.  هوا پيچيده بوددار در هاي دهن آدم تب  نمناك و دم كرده بود و هرم گرمي مثل     



ها رسيد شاهراهي كـه جلـوش بـود           زارها و سبزه    همينكه كنار كشت  . ها گذشت     ها و كوچه    زرين كاله از جلو خانه    

ولي در همينوقت مرد جواني را ديد شالق بدست ، قوي ، سرخ و سفيد سوار االغي بود و يك االغ             . در پيش گرفت    

كرد ، همينكه نزديك او شـد زريـن كـاله بـه او                ها به گردن آنها جينگ جينگ صدا مي         دويد و زنگوله    او مي هم جلو   

 :گفت 

 .اي جوان ثواب دارد  -

 :آن مرد االغش را نگهداشت و گفت 

 چي خواني ؟ -

 .مرا هم سوار كن . من غريبم ، كسي را ندارم  -

خودش هـم روي االغ ديگـر جسـت زد ، ولـي             . سوار كرد   پياده شد و زرين كاله را       . با دست االغش را نگهداشت      

ها جينگ جينـگ   زنگوله. بعد شالق را دور سرش چرخانيد به كپل اسب زد         .  برنگشت به صورت او نگاه بكند         اصالً

از كنار جوزار كه ميگذشتند آن جوان دست كرد يك ساقه جو كند بدهنش گذاشت و به . صدا كردند و براه افتادند 

ايـن همـان آهنگـي بـود كـه گـل ببـو در موقـع                 . صي كه به گوش زرين كـاله آشـنا آمـد سـوت زد               آهنگ مخصو 

 :انگورچيني ميخواند، همان روزي بود كه در موستان باو برخورد

 له ،  هاي له گالش كوري آه«

 . له  هاي له بوشيم بجار آه

 اي پشته آجار ، دو پشته آجار ، 

 .له  هاي له بيا بشيم بجار آه

 »!يم فاكون تو ميخواهري بيا بش



زرين كاله تمام زندگيش ، جوانيش ، نفرين مادرش ، بعد آن شب مهتاب كه با گل ببو به تهران ميآمد ، نفرين مادر                   

نميدانست چرا سوار شد و    . اگر چه تشنه و گرسنه بود ولي ته دلش خوشحال شد            . گل ببو همه از جلوش گذشت       

شايد اين جوان هم عادت به شالق زدن داشته باشد و        «: نها با خودش فكر كرد      رود ، ولي با وجود همة اي        بكجا مي 

  »!تنش بوي االغ و سر طويله بدهد

 
 پايان


