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 ولگرد سگ

 

سد جوع و رفع  رايآنها ب ي که همه یسلمان کیخانه و  دو قهوه ،يعطار ،یقصاب ،یدکان کوچک نانوائ چند

 سوخته، میقهار، ن دیخورش ریز شیو آدمها دانیم. دادیرا م نیورام دانِیم لِیبود تشک یزندگ یابتدائ یلیخ اجاتیاحت

آدمها، دکانها، درختها و جانوران، از کار و . کردندیشب را م ي هیغروب و سا مینس نیاول يشده، آرزو انیبر مین

 زد،یموج م يجلو آسمان الجورد یو گرد و غبار نرم کردیم ینیسر آنها سنگ يرو یگرم يهوا. جنبش افتاده بودند

 .افزودیبه غلظت آن م وستهیپ ها لآمد و شد اتومبی ي که بواسطه

 

 يها با سماجت هرچه تمامتر شاخه یبود، ول ختهیاش پوك و ر تنه انیبود که م یدرخت چنار کهن دانیم کطرفی

پهن بزرگ زده بودند،  يسکو کیآلودش  خاك يبرگها ي هیسا ریرده بود و زخود را گست نقرسی ي کج و کوله

جلو  يجو انیاز م یظیغل آلود گلآب . فروختندیو تخمه کدو م ربرنجیکه دو پسربچه در آنجا به آواز رسا، ش

 .شدیو رد م کشاندیخانه، بزحمت خودش را م قهوه

 

 دایپ یترك ترك آن با سر مخروط اي استوانه ي د که نصف تنهبو نیبرجِ معروف ورام کردیکه جلب نظر م یبنائ تنها

از شدت گرما خاموش بودند و چرت  زیآن النه کرده بودند، ن ي ختهیر يدرز آجرها يکه ال یگنجشکهائ. بود

 .شکستیفاصله بفاصله سکوت را م سگی ي ناله فقط صداي – زدندیم

 

و باو  دهیزار دو در لجن نکهیداشت، مثل ا اهیخال س شیاهاو بپ دودي کاه ي بود که پوزه يسگ اسکاتلند کی نیا

آلود او  پشم ي در پوزه یتابدار چرك داشت و دو چشم باهوش آدم يبلبله، دم براغ، موها يگوشها. شتک زده بود

 زیچ کیاو را فراگرفته بود  یکه زندگ یشب میدر ن شد،یم دهید یروح انسان کیاو  يدر ته چشمها. دیدرخشمی

کرده  ریچشم او گ ین یپشت ن یول افت،یآنرا در شدیبا خود داشت که نم یامیو پ زدیموج م شیها در چشم انیپا یب
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 دهید یزخم يدر چشمان آهو کهیزیمثل همان چ یباورنکردن گرید زیچ کیو نه رنگ بود،  یآن نه روشنائ. بود

دو چشم  –. شدیم دهید ينوع تساو کیه او و انسان وجود داشت بلک يچشمها نیتشابه ب کیتنها  بود، نه شودیم

 آمدیبنظر م یول. شود دهیسگ سرگردان ممکن است د کی ي پر از درد و زجر و انتظار که فقط در پوزه یشمی

 یجلو قصاب زد،یپادو او را کتک م ییجلو دکان نانوا! دیفهم یو نم دیدینم یدردناك پر از التماس او را کس ينگاهها

. کردیم یرائیشوفر از او پذ دار خیکفش م نیلگد سنگ برد،یپناه م لیاتومب ي هیسا ریاگر ز ند،پرایشاگردش باو سنگ م

در مقابل هر . برداو می ي از شکنجه یفروش لذت مخصوص ربرنجشی ي بچه شدند،یهمه از آزار باو خسته م کهیو زمان

: گفتیو م شدسگ بلند می ي هقهقهه بچه پشت نال يو صدا خوردیبکمرش م سنگ پاره کی دیکشیکه م يا ناله

 قیاز او تشو رکاهیز و آب يهم با او همدست بودند و بطور موذ گرید آنهاي ي همه نکهیمثل ا» !بدمسب صاحاب«

 کهرا  یبود سگ نجس یعیطب یلیو بنظرشان خ زدندیخدا او را م يهمه محض رضا. خنده ریز زدندیم کردند،یم

 .ثواب بچزانند يکرده و هفتا جان دارد برا نیمذهب نفر

 

فرار کرد،  رفتیکه طرف برج م يا ناچار بکوچه وانیاو شد که ح یپاپ يفروش بقدر ربرنجشی ي پسربچه باالخره

دو دست خود گذاشت، زبانش را  يسر را رو. پناه برد یو در راه آب دیخودش را با شکم گرسنه، بزحمت کش یعنی

تنش خسته بود و . کردیتماشا م زدیموج م وشکه جل يکشتزار سبزب ،يداریب میو ن خواب میآورد، در حالت ن رونیب

 يها مختلف سبزه يبوها. را فرا گرفت شیسرتاپا یمخصوص شینمناك راه آب آسا يدر هوا کرد،یاعصابش درد م

را زنده  يدرهم و دور يادگارهایاو  ینیمرده و جاندار در ب اءیاش يبو ده،یکش لنگه کفش کهنه نم کی جان، مهین

گذشته را در مغزش از سر نو جان  يادبودهایو  شدیم داریاو ب يزیغر لیم کرد،یدقت م زار زههر دفعه که بسب. دکر

گوشش او را وادار به جنبش و جست و  خیب یصدائ نکهیبود، مثل ا ياحساس قو نیا يدفعه بقدر نیا یول داد،یم

 .بزندها بدود و جست  سبزه نیحس کرد که در ا یمفرط لیم. کردیم زیخ

 

 ياما تنش بقدر. بودند دهیسبزه آزادانه پرورش د اناجداد او در اسکاتلند، می ي او بود، چه همه یحس موروث نیا

 کی. باو دست داد یبا ضعف و ناتوان ختهیآم یاحساس دردناک. دادیحرکت را باو نم نتری کم ي کوفته بود که اجازه

خودش را . گوناگون داشت اجاتیو احت ودیاو ق شتریپ. مدندآ جانیمشت احساسات فراموش شده، گم شده همه به

صاحبش  ي را از خانه یسگ خارج ایو  گانهیصاحبش حاضر شود، که شخص ب يکه بصدا دانستیموظف م
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جور رفتار بکند، سر  چه بهیجور تابکند، با غر شناخته چه دهیبکند، با اشخاص د صاحبش بازي ي بتاراند، که با بچه

 .از گردنش برداشته شده بود دهایق نیحاال تمام ا یول. توقع نوازش داشته باشد نید، بموقع معموقع غذا بخور

 

و تمام روز را کتک  اوردیبدست ب یتکه خوراک ل،یزب يشده بود که با ترس و لرز از رو نیتوجه او منحصر با همه

حاال  یو سرزنده بود، ول زیتم باك، أت، بیسابق او با جر –دفاع او شده بود  لهیوس گانهی نای –بخورد و زوزه بکشد 

از  یحت د،یلرزیبخودش م خورد،یاو تکان م کینزد يزیچ ایو  د،یشنیکه م ییشده بود، هر صدا خور يترسو و توسر

حوصله نداشت که  د،یخارتنش می –. خو گرفته بود لاصال او بکثافت و زبی – کردیخودش وحشت م يصدا

در او مرده بود،  يزیچ کیکه جزو خاکروبه شده و  کردیاو حس م. سدیخودش را بل ایرا شکار بکند و  شیها کیک

 .خاموش شده بود

 

خواب  کیغذا نخورده بود،  ریشکم س کیکه  گذشت یجهنم دره افتاده بود، دو زمستان م نیکه در ا یوقت از

سر او بکشد،  يرو ینوازشنشده بود که دست  دایپ کنفریراحت نکرده بود، شهوتش و احساساتش خفه شده بود، 

که  آمدیبنظر م یصاحبش بودند، ول هیظاهراً شب نجایا ياو نگاه نکرده بود، گرچه آدمها يچشمها يتو کنفری

که سابق با آنها  یهائ بود که آدم نیتا آسمان فرق داشت، مثل ا نیزم نهایاحساسات و اخالق و رفتار صاحبش با ا

 .کردندیم تیحما شتریو از او ب دندیفهمید، دردها و احساسات او را بهتر مبودن کتریاو نزد يایمحشور بود، بدن

 

 عیما نای –جلو پسربچه بود  ربرنجیش يبو کرد،یم جیاز همه او را گ شیکه ب یبوئ د،یرسیبمشامش م کهیبوهائ انیم در

باو  یحالت کرخت کناگهان ی – کردیرا در خاطرش مجسم م یبچگ يادهایمادرش بود و  ریش هیکه آنقدر شب دیسف

و زبان نرم محکم او تنش را  دیمکیرا م يگرم مغذ عیابچه بود از پستان مادرش آن م کهیدست داد، بنظرش آمد وقت

تند و  بوي – کردیکه در آغوش مادرش و در مجاورت برادرش استشمام م يتند يبو. کردیو پاك م دیسیل یم

 .جان گرفت شینیاو در ب ریمادرش و ش نیسنگ
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از  نیسرسنگ د،یدویاو م یدر تمام رگ و پ یالیس يو گرما شدیبدنش گرم و راحت م شد،یم رمستیش نکهیهم

چه  –. آمدیدنبال آن م کرد،یبطول بدنش حس م یفیمک يها که لرزه قیخواب عم کیو  شدیپستان مادرش جدا م

 یبدون زحمت و دوندگ داد،یم رفشامادرش  يها به پستان اریاخت یرا ب شیممکن بود که دستها نیاز ا شیب لذتی

سابقش را  چوبی ي النه. و نوازش بود فیپر از ک نهاای ي مادرش همه يبرادرش، صدا یتن کرک. آمدیم رونیب ریش

 .کردسبز با برادرش می ي که در آن باغچه ییهایبخاطر آورد، باز

 

کرد که  دایپ گرید يهمباز کیو بعد  ددنیدویم شدند،یبلند م خوردند،یم نیزم گرفت،یو را گاز ما ي بلبله يگوشها

که  یهائ مخصوصاً نوازش. گرفتیلباسش را دندان م کرد،یپارس م د،یدویدر ته باغ دنبال او م. پسر صاحبش بود

 شتریپسر صاحبش را ب یول کرد،یفراموش نم چوقتیکه از دست او خرده بود ه یقندهائ کرد،یصاحبش از او م

مادر و برادرش را گم کرد، فقط صاحبش  کمرتبهیبعدها . زدیاو را نم وقت چیه بود و شیدوست داشت، چون همباز

 شانیپا يو صدا دادیم صیها را چقدر خوب تشخ هر کدام از آن يبو. مانده بودند رینوکر پ کیو پسر او و زنش با 

صاحبش با وجود زن  یو گاه د،یکشیو خوراکها را بو م گشتیم زیوقت شام و ناهار دور م. شناختیرا از دور م

و » ...پات... پات«: زدیاو را صدا م آمد،یم ریبعد نوکر پ. گرفتمهر و محبت برابش می ي لقمه کیمخالفت شوهر خود 

 .ختیریاو بود م چوبی ي که کنار النه یخوراکش را در ظرف مخصوص

 

ماده  يو بدنبال سگهابرود  رونیکه پات از خانه ب گذاشت یاو شد، چون صاحبش نم یشدن پات باعث بدبخت مست

شان آمده بودند، در  و اغلب بخانه شناختیکه پات آنها را م گریصاحبش با دو نفر د زیپائ کروزیاز قضا . فتدیب

 ي لهیبا صاحبش بوس بار نیپات چند. نشاندند نخودشا يپهلو لینشستند و پات را صدا زدند و در اتومب لیاتومب

بعد از چند ساعت راه . داشت یروز او مست بود و شور و اضطراب مخصوص نیدر یمسافرت کرده بود، ول لیاتومب

سگ  ياتفاقاً بو کنار برج گذشتند ولی ي کوچه نیاز هم گریصاحبش با آن دو نفر د. شدند ادهیپ دانیم نیدر هم

بو  مختلف يها کرد، بفاصله وانهید مرتبه کیاو را  کردیکه پات جستجو م یهمجنس مخصوص يآثار بو ،يا ماده

 .وارد باغ شد یو باالخره از راه آب باغ دیکش
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 ایاو بود و  يصدا قتاًیحق ایآ. دیبگوشش رس» !...پات... پات«: گفتیصاحبش که م يغروب دومرتبه صدا کینزد

 بود؟ دهیچیاو در گوشش پ يانعکاس صدا

 

 ونیش را نسبت بآنها مدکه خود یفتعهدات و وظای ي همه رایز کرد،یدر او م یبیغر ریصاحبش تأث يصدا گرچه

. او را وادار کرده بود که با سگ ماده باشد یخارج يایدن يمافوق قوا يا قوه یول نمود،یم يادآوری دانستیم

 داریدر او ب يدیاحساسات شد. و کند شده نیسنگ یخارج يایدن يکه حس کرد گوشش نسبت بصداها يبطور

 .سر او را بدوار انداخته بودبود که  يتند و قو يسگ ماده بقدر يشده بود، و بو

 

 ولی –. از دستش در رفته بود اریکه اخت يعضالتش، تمام تن و حواسش از اطاعت او خارج شده بود، بطور تمام

 .کردند رونشیبهوار او آمدند و از راه آب ب لیب که با چوب و دسته دینکش يرید

 

پس  نیدر چند. صاحبش رفت يبه جستجو بخودش آمد، نکهیو منگ و خسته، اما سبک و راحت، هم جیگ پات

 ي از خودش نشانه گذاشت، تا خرابه ینیمع يها کرد، و بفاصله یهمه را سرکش. از او مانده بود یقیرق يکوچه بو

او داخل  فیضع ياز آنجا بو یول هبرگشت دانیکه صاحبش بم برد یرفت، دوباره برگشت؛ چون پات پ يآباد رونبی

. کرد ییصاحبش رفته بود و او را جا گذاشته بود؟ احساس اضطراب و وحشت گوارا ایآ شد،یگم م گرید يبوها

خدا را داشت، اما در  کیاو حکم  يبکند، چون صاحبش برا یزندگ شیخدا یب! صاحب یب توانستیچطور پات م

 –کرد  دنیجاده شروع بدو نیهراسناك در چند. او خواهد آمد يحال مطمئن بود که صاحبش بجستجو نیع

 .بود هودهمت او بیزح

 

زد، عاقبت رفت  يدر آباد گریچند دور د. از صاحبش نبود ياثر چیبرگشت، ه دانیشب، خسته و مانده بم باالخره

را  نیزم یپات با حرارت مخصوص. کرده بودند نیچ جلو راه آب را سنگ یکه آنجا سگ ماده بود، ول یدم راه آب

شد، در همانجا مشغول  وسیاز آنکه مأ بعد. بود رممکنی، اما غبتواند داخل باغ بشود دیبا دستش کند که شا

 .زدن شد چرت
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را بو  وارهایکوچه پرسه زد، د نیهراسان بلند شد، در چند. دخودش از خواب پری ي ناله يشب پات از صدا نصف

گشت که بر دانیبم. احساس کرد يدیشد یباالخره گرسنگ. ها گشت و سرگردان در کوچه النیو یو مدت دیکش

آنها بهم مخلوط  ي و ماست، همه هنان تاز يگوشت شب مانده بو يبو: دیجور بجور به مشامش رس يهایخوراک يبو

 هیکه شب یآدمهائ نیاز ا دیشده، با گرانیکه مقصر است و وارد ملک د کردیحال حس م نیاو در ع شده بود، ولی

را بدست  نجایا تیکم حق مالک را بتاراند، کم نشود که او دایپ يگرید بیبکند و اگر رق یصاحبش بودند گدائ

 .بکند يدر دست آنها بود، از او نگهدار هایکه خوراک یتموجودا نیاز یکی دیو شا اوردیب

 

پخته در هوا پراکنده شده بود،  ریتند خم يرفت که تازه باز شده بود و بو یو ترس و لرز جلو دکان نانوائ اطیاحت با

تکه نان گرم جلو او  کیو ! آمد بیاو چقدر بگوشش غر يصدا» !اهیب... اهیب«: د باو گفتبغلش بو ریکه نان ز کنفری

دکان  يسکو يآن شخص، نان را رو. دیاو جنبان يدمش را برا ونان را خرد  د،یترد یپات هم پس از اندک. انداخت

 چه احساس راحتی. باز کرد او را ي بعد با هر دو دستش قالده. دیسر پات کش يرو یدست اطیگذاشت، با ترس و احت

داد  اندوباره دمش را تک نکهیهم یول. را از گردن پات برداشتند ها فهیو وظ دهایق ها، تمسئولی ي همه نکهیمثل ا! کرد

صاحب دکان رفت بدقت دستش . کنان دور شد خورد و ناله شیبه پهلو یصاحب دکان رفت، لگد محکم کیو نزد

 .شناختیبود م زانخودش را که جلو دکان آوی ي ههنوز قالد. آب کر داد يرا لب جو

 

آنها  ي همه نکهیمثل ا. نشده بود دشیمردم عا نیاز يگرید زیآن روز، پات بجز لگد، قلبه سنگ و ضرب چماق چ از

 !بردندیم فاو کی ي او بودند و از شکنجه دشمن خونی

 

 یبه احساسات و عوالم او پ یو نه کس ستدانیشده که نه آنجا را از خودش م يدیجد يایوارد دن کردیحس م پات

را  یکوچه، دست راست جائ چیبعالوه سر پ. کم عادت کرد بعد کم یول. دیگذران یچند روز اول را بسخت. بردیم

خوشمزه مثل استخوان،  يها تکه یبعض لیزب انیو در م کردندیم یجا خال در آن لیسراغ کرده بود که آشغال و زب

روز را  یو بعد هم باق. شدیم دایبدهد پ صیتشخ توانستیکه او نم گرید يخوراکها یلیو خ یپوست، کله ماه ،یچرب
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 خورد، یکتک م ذیلذ يها از تکه شیب یچشمش بدست قصاب دوخته شده بود، ول. دیگذرانیم یو نانوائ یجلو قصاب

 یم و محو و بعضمشت حاالت مبه کیگذشته فقط  از زندگی –. کرده بود دایسازش پ ودشخ دیجد یو با زندگ

و راه  تیتسل کنوعخود ی ي بهشت گمشده نیدر گذشت، یسخت م یلیمانده بود و هر وقت باو خ یباق شیبوها برا

 .شدیخاطرات آنزمان جلوش مجسم م اریاخت یو ب کردیم دایفرار پ

 

خورده  ياش توسر ه همهبود ک يا او مثل بچه. او بنوازش بود اجیاحت داد،یاز همه پات را شکنجه م شتریب کهیزیچ یول

از  شیپر از درد و زجر ب دیجد یزندگ نیمخصوصاً با ا. هنوز خاموش نشده قشیاما احساسات رق ده،یو فحش شن

و حاضر بود جان خودش را بدهد،  کردندیم ینوازش را گدائ نیاو ا يچشمها. بنوازش داشت اجیاحت شیپ

خودش را  یداشت که مهربان اجیاو احت. سرش بکشد يدست رو ایباو اظهار محبت بکند و  کنفری کهیدرصورت

 آمد ینشان بدهد اما بنظر م یخود را بکس يحس پرستش و وفادار. دیبنما يفداکار شیابراز بکند، برا یبکس

بجز  کردینگاه م یهر چشم يو تو کردینم تیاز او حما چکسیبه ابراز احساسات او نداشت؛ ه یاجیاحت چکسیه

بود که خشم و  نیمثل ا کردیآدمها م نیجلب توجه ا يکه برا یو هر حرکت. خواندینم يرگید زیو شرارت چ نهیک

 .ختیانگیبرم شتریغضب آنها را ب

 

از جلو نظرش  یکابوسهای نکهیشد، مثل ا داریچندبار ناله کرد و ب زد،یراه آب چرت م يهمان حال که پات تو در

تمام درون او را  يغدار یگرسنگ. آمدیکباب م يکرد، بو يدیشد یوقت احساس گرسنگ نیدر ا. گذشت یم

 دانیبطرف م اطیشد و با احت ندبزحمت بل. را فراموش کرد گرشید يو دردها یکه ناتوان يبطور دادیشکنجه م

 .رفت

 

* * * * * * * * * * * * * * * 

 

شد،  ادهیپ لیاز اتومب يمرد. شد نیورام دانیبا سر و صدا و گرد و خاك، وارد م ها لیاز اتومب یکیوقت  نیهم در

صاحب  يپات گول نخورده بود، چون بو. مرد صاحب او نبود نیا. دیکش وانیسر ح يرو یبطرف پات رفت و دست



 ١۴     ولگرد سگ

 

به آن  دیو با ترد دیپات دمش را جنبان کرد؟شد که او را نوازش  دایپ کنفریچطور  یول. شناختیخودش را خوب م

آن مرد . که او را نوازش بکنند نیا يقالده بگردنش نبود برا گرید یگول نخورده بود؟ ول ایآ. مرد نگاه کرد

شد که  یشد، چون آن مرد داخل اطاق شتریپات دنبالش افتاد، و تعجب او ب. دیسر او کش يرو یبرگشت دوباره دست

 نان گرم، ماست، شیبرا. نشست واریکنار د مکتین يرو. آمدیم رونیخوراکها از آنجا ب يو بو شناختیاو خوب م

پات اول . انداخت یو جلو او م کردینان را به ماست آلوده م يها آن مرد تکه. آوردند گرید يهایمرغ و خوراک تخم

تشکر  يعجز خودش را از رو زخوش حالت و پر ا یشیم يها و چشم خوردیتر، آن نانها را م بعد آهسته ل،یبتعج

 یشکم غذا خورد ب کیپات  د؟یدیخواب م ایبود و  يداریدر ب ایآ. دیجنبانیبصورت آن مرد دوخته بود و دمش را م

. کرده باشد؟ با وجود گرما، آن مرد بلند شد دایپ دیصاحب جد کیممکن بود  ایآ. غذا با کتک قطع بشود نیآنکه ا

 نکهیپات هم بدنبالش، تا ا. گذشت چیواپ چیپ يها مکث کرد، بعد از کوچه آنجا برج، کمی ي رفت در همان کوچه

آدمها  نیا دیشا. داشت و صاحبش هم تا آنجا رفته بود واریکه چند تا د يا خارج شد، رفت در همان خرابه ياز آباد

 دانیبم گریبعد از راه د د،یانتظار او را کش وارید ي هیپات کنار سا کردند؟خودشان را جستجو می ي ماده يهم بو

 .برگشتند

 

 نیاز ا یکیکرد، رفت در  دانیکه دور م يمختصرو بعد از گردش  دیسر او کش يرو یمرد باز هم دست آن

 .کردینشسته بود، باو نگاه م لیباال برود، کنار اتومب کرد یپات جرأت نم. نشست شناختیکه پات م ها لیاتومب

 

 گرید ندفعهینه، او ا. کرد دنیشروع بدو لیدنبال اتومب درنگ،یگرد و غبار براه افتاد، پات هم ب انیم لیاتومب کمرتبهی

 لیبا تمام قوا دنبال اتومب کردیکه در بدنش حس م يو با وجود درد زدیله م له. مرد را از دست بدهد نیا خواستینم

 لیپات دو سه بار به اتومب گذشت،یصحرا م انیدور شد و از م ياز آباد لیاتومب. دیدویو بسرعت م داشتیشلنگ بر م

اما . داشتیبر م يدیناام ياز رو یزهائیه بود و جست و خخودش را جمع کرد يتمام قوا. باز عقب افتاد یول د،یرس

. و شکسته شده بود نناتوا د،یرسینم لیبه دو اتومب نکهاو اشتباه کرده بود، عالوه بر ای –. رفتیاز او تندتر م لیاتومب

م تما. ستیحرکت ن ناو خارج شده و قادر بکمتری ي از اراده شیحس کرد که اعضا کمرتبهیو  رفتیدلش ضعف م

 ستاد،یا. شینه راه پس داشت و نه راه پ رود،یبکجا م دانست ینم ده،یچرا دو دانست یاصالً نم. بود هودهیکوشش او ب

بزحمت خودش را از  ده،یشده بود، با سر خم کیتار شیجلو چشمها. آمده بود رونیزبانش از دهانش ب زد،یله م له
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 لداغ و نمناك گذاشت، و با می ي ماسه يرا رو کنار کشتزار، شکمش يجو کیو رفت در  دیکنار جاده کش

 رفت،یم جیسرش گ. تکان بخورد تواندینم نجایاز ا گریحس کرد که د خورد، یگول نم چوقتیخودش که ه يزیغر

 یناخوش یروشنائ شیو در چشمها کردیدر شکمش حس م يدیشده بود، درد شد رهیمحو و ت احساساتشافکار و 

تمام تنش را فراگرفت،  يعرق سرد شد،یم حس یکم ب کم شیو تاب، دستها و پاها چیتشنج و پ انیدر م. دیدرخشیم

 ...بود یفیو مک میمال یخنک کنوعی

 

* * * * * * * * * * * * * * * 

 

از آنها با  یکیبودند  دهیپات را از دور شن يچون بو کردند،یسر پات پرواز م يغروب سه کالغ گرسنه باال کینزد

 نیا. دیکه مطمئن شد پات هنوز کامال نمرده است، دوباره پر نیاو نشست، بدقت نگاه کرد، هم کیآمد نزد اطیاحت

  .پات آمده بودند یشیدرآوردن دو چشم م يسه کالغ برا

  

   



 ١۶     ژوان کرج  دن

 

 

 ژوان کرج  دن

 

و  ندیآ بقول عوام جور و اخت می – شوند،یقالب م کیبرخورد، جان در  نیاشخاص باول یچطور است بعض دانمینم

با  گرید یبر عکس بعض کهیفراموش نکنند در صورت چوقتیرا ه گریکدیکه  نیا ياست برا یکاف یمعرف بار کی

 زانیاز هم گر شهیهم گردند، یم قعوا گریکدیسر راه  یو در مراحل زندگ شوندیم یمکرر بهم معرف کهیوجود

 دهیرا ند گریکدیربخورند، و اگر در کوچه هم بهم ب شودینم دایو جوشش پ يآنها هرگز حس همدرد انیهستند؛ م

 یپات یآنت ای یاسمش را سمپات خواهندیرا م تیخاص نحاال ای –! جهت یب یدشمن جهت، یب یدوست. رندیگ یم

معتقد به حلول ارواح هستند دورتر رفته  کهآنهائی –. نه ایاشخاص بدانند  ی هیوحو ر سیدر اثر مغناط ایبگذارند و 

جهت نسبت بهم  نیاند و با دشمن بوده ایدوست و  نیزم يابق خودشان روس یاشخاص در زندگ نیکه ا ندیگویم

کشش و  نیا. ندباال را حل بک يمعما یبآسان تواندینم اتیفرض نیاز ا چکدامیه یاز هم متنفرند ول ایو  لیمتما

 .دارد یبا محاسن جسمان یاست و نه ربط یروح لینه مربوط به خصا یجوشش ناگهان

 

 يگرفته بودم برا مینوروز بود، تصم دیشب ع. اتفاق افتاد میبرا شیچند شب پ ب،یعج يوردهابرخ نیاز یکی ،يبار

خودم  يبکنم و برا دایپ یدنج يرا بروم جا لیکننده، سه روزه تعط و خسته یساختگ يدهایو بازد دیاحتراز از شر د

رو قصد مسافرت  نیاز ا دادینموقت هم اجازه  الوهبع. ستیمسافرت دور صالح ن دمیهرچه فکر کردم د. لم بدهم

 نکهیآتش زدم و در ضمن ا يگارسی. ژاله نشستم ی جواز، سرشب بود، رفتم در کافه هیبعد از ته. کرج را کردم

از  يآدم تنومند دمیآمد و شد مردم مشغول بودم، د يو بتماشا کردمیو قهوه خودم را آهسته مزمزه م ریش السیگ

 گذشتیم شتریب دیده سال شا. حسن شبگرد است دمیدقت کردم، د. م آمدکرد و بطرف تیدور بمن اظهار خصوص

 شتریب یبعض کندیم رییصورتها کمتر تغ بعضی –. میرا شناخت گریکدیآنکه هر دومان  تر بیبودم، و غر دهیکه او را ند

و چه در حرکات  دانمینم یرو و ساده بود، ول همان صورت خنده. صورت حسن عوض نشده بود شود،یعوض م

 .خودش را گرفته بود نکهیمثل ا. آمدیبنظر م یعیرطبیو غ یلباسش بود که ساختگ
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 اطدر حی –. گفتندیخان م او خودش بمن گفت در مدرسه فقط باو حسن دانستم،یاش را نم تا آنشب اسم خانواده من

اشت و بلباس درشت و حرکات شل و ول د بندي زردنبو، استخوان ی خان چهره حسن حیو تفر يمدرسه موقع باز

 شتریباو ب یبود و همان حالت الابال هخاك نشست شیکفشها يباز و رو اش خهی شهیهم داد،ینم یتیاهم چیخودش ه

 شتریجهت ب نیاز ا. کردیزود هم خشمش فروکش م یلیو خ شدیم یزود عصبان یلیاما خ. افتادیم شیو رو آمدیم

 .گذاشته بودند» حمال«چرا اسمش را  مدانیو نم. شدیواقع م يموذ يها و آزار بچه حیطرف تفر

 

حاال با حالت  یول. ما وجود داشت نیب یاختالف مبهم و نامعلوم نکهیمثل ا کردم،یم ياز او دور شهیهم من

 نیتبا نیگذشتن زمان ا ایرا مرتفع کرد و  لیدل یو ب نهیریمن نشست آن اکراه د زیکه آمد سر م یمخصوص خودمان

کلفت شده بود، و از  که کرده بود حاال چاق، خوشحال و گردن یاما فرق. برده بود نیمجهول را خودبخود از ب

 .کنندیم يشاد دیبود که دور خودشان تول یآنهائ

 

و در  ختیریباال م یدرپ یعرق را پ يها السیگ. عرق آوردند شیکافه، دستور داد برا شخدمتیورود، به پ بمحض

از سنش شکسته بنظر  شیب اد،یز یبواسطه شهوتران یول. و دست دادموقت با یخوشحال کجوریاثر استعمال عرق، 

بود، بسر و وضع خود  بیکه غر يزیچ کرد یرا آشکار م یتلخ يدیناام افتاد،لبش می ی که گوشه یو خط آمدیم

کراوات  نهیدر آ گشتیبرم قهیهر دق. زدیذوق م يتو نیاست، هم یکه ساختگ زدیپرداخته بود، اما جار م یلیخ

را بخود  میقد یگانه و حالت الابال صورتش بچه شتریب شد،یاش گرم م کله شترهرچه بی –. کردیرا مرتب مخودش 

 .گرفتیم

 

مآب و  یفرنگ یلیکه خ ر،یشه ستیآرت کنفری یعنیشده،  یاست عاشق زن یبدون مقدمه بمن گفت که مدت باالخره،

عشق خودم رو بهش  کردم یجرأت نم یستش داشتم ولبود اونو از دور دو کسالی«: که کردیدولتمند است و تکرار م

 »!میدیرسآمد کرد که بهم  شیپ يطور هیاواخر  نیهم نکهیاظهار بکنم، تا ا

 

 »ش؟یریبگ يدار الیخ ای یعاشق موقت«: دمیپرس من



 ١٨     ژوان کرج  دن

 

 

هر شب که با هم . شهیم ادیکه هس مخارجش ز يزیچ. رمشیگ یبکنه البته که م یحاضر بشه که با من زندگ اگر«

 کید هیاگه شده هفت در رو ب. کنمیم دایسنگم که شده پ ریاما من از ز. گذارهیده پونزده تمن رو دسم م میریبکافه م

روابط سابق خودش  هیاز هم نکهیبشرط ا سیشقاصل عا يکه هس، رو يزیچ. ارمیمحتاج بکنم مخارجش رو در م

دشمنت : اون گفت. ما بمون هیتو خون ایب. گفتمادرم . کردم شیبردمش منزلمون بمادرم معرف یدونمی –دس بکشه 

و پنجاه  ستیدو ون،یو پنجاه تمن خرج پانس ستیدو یوضع ماه نیبا ا. خودشو حبس بکنه واریتو چار د نجایا ادییم

 ».چطوره نیبب. ارمییاونم با خودم م نجایهم ایفردا شب ب. گذارهیرو دسم م نگیانستمن خرج هتل و د

 

 ».ستمشب من در کرج ه فردا«

 

چه  دونسمیراستش نم. امیم دارمیچطوره، منم اونو ور م ؟یکرج؟ خودت تنها هس يرینوروز م يبرا ؟یگ یم یراس«

 »م؟یشیبهتر آشنا م گهیبعالوه تو مسافرت به اخالق همد. شهیخرجش کمتر م یونگه. کار بکنم

 

 ».جواز کنینداره ول یمانع«

 

 ».یکنیم کتیحاال فردا شب حر. خوادیجواز نم. ام رفتهکرج  جواز یمن صد مرتبه ب سیالزم ن جواز«

 

 ».میافتیهستم، از اونجا راه م نیدم دروازه قزو 9ساعت  صبح«

 

 ».خبر بدم که خودش رو آماده بکنه فهیبضع رمیپس من م. میربا هم می 9درست سر ساعت  – امیم منم«
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و  میباالخره از هم جدا شد. نقل کرد تعجب کردم میکه برا یو دروغ و دونگهائ یناگهان تیمیاظهار صم نیاز ا من

 .صبح شد يقرارمان برا

 

* * * * * * * * * * * * * * * 

 

 يها الغر، کوتاه، مژه: کتاب بود يصنم تو نخانم مثل نازنی –. اش آمدند حسن با معشوقه 9صبح سر ساعت  فردا

بدستش  انیانگشتر برل کیبود و  سیپارمد  نیآخر يلباسش از رو. سرخ داشت يها کرده، لب و ناخن اهیس

وحشت  دیفرد کهنه را د لینکه خانم اتومبیهم. آراسته بود ینیشبنش یمهمان يکه خودش را برا نیمثل ا. دیدرخشیم

و  میباالخره سوار شد» .سفر نکرده بودم هیکرا لیمن تا حاال با اتومب. سیشخص لیاتومب المیمن بخ«: کرد و گفت

 .روانه شدبطرف کرج  لیاتومب

 

. دیچسب یهوا خنک بود و پالتو م. میشد ادهیپ »دیعصر جد«جلو مهمانخانه . بجانب حسن بود، از او جواز نگرفتند حق

رج  کیدراز که  وانیا کیو  دیدراز سف يزیتبر يباغچه گر گرفته، با درختها کیمهمانخانه ظاهراً عبارت بود از 

با  يسه تخت فنر یهر اطاق. فرد درآمده باشد ی کارخانه ياز تو نکهیکرده، متحدالشکل داشت، مثل ا دیاطاق سف

 یمسافران موقت يبود که اطاقها را برا دایپ. سر طاقچه گذاشته بودند نهیآ کیشمد و لحاف مشکوك داشت و 

. رفتیاش سر م حوصله يبزود کردیها خودش را محبوس م از آن یکیدر  یچون اگر کس. داده بودند بیترت

زمستان جان بسالمت برده  يجا افتاده که از سرما یتغل يکوه کبود بود و گنجشکها کرشتهی وان،یا يز جلواندا چشم

 يرو اراده، یمست شده بودند، ب يبهار میکه از نس نیکز کرده، مثل ا يشده و پرها سهیکالپ يبودند، با چشمها

 جهیسرگ دیها تول آن يکه سر و صدا يبطور رفتند،یباال م واریاز در و د ایو  زدند،یجست م يزیتبر يها شاخه

 .نبود یکه بدون لطف و دلربائ دادیبه مهمانخانه م یالقییو  یحالت سردست کی همرفتهیرو نهاای ی همه یول. کرد یم

 

و منتظر  زدمیقدم م وانیمن رفتم در ا م،یرا از خودمان گرفت لیشد و گرد و غبار اتومب نیمع مانیکه اطاقها نیهم

. که آمد او را شناختم کینزد کندیبمن اشاره م کنفری وان،یاز ته ا دمیملتفت شدم، د کمرتبهی. مش بودمحسن و خان



 ٢٠     ژوان کرج  دن

 

شده بودم، و رندان بطعنه  یبود و در آنجا باو معرف پالس» پروانه« ی بود که هر شب در کافه یهمان جوان نای –

 .گذاشته بودند» ژوان دن«اسمش را 

 

شلوار چارلستون  ،يلباسش خاکستر. بود يادار دهیو تازه بدوران رس یمعمول يمکش مرگ ما يجوانها نیا از

 يبدستش که ناخنها یانگشتر الماس بدل کیبود و  نیانتییسرش غرق بر. بود دهیگشاد مد شش سال قبل پوش

به  دارد امشب الیسه روز است در کرج مانده و خ«: بعد از اظهار مرحمت گفت که. زدیشده داشت برق م کوریمان

 »!آمده بودم، امروز صبح رفت نجایا یدختر ارمن کیخاطر  يبرا«: گفت تر واشی يقدر» .تهران برگردد

 

بعد با . کردم یژوان را به آنها معرف من ناچار، دن. حسن و خانمش مثل طاوس مست از اتاق خارج شدند نوقتیا در

دوش  يخانم رو. و خشنود بودند یمسافرت راض نیحسن و خانمش ظاهراً از ا. مینشست زیدر اتاق دور م میهم رفت

برادر دارم مثل  هیشما نگفتم،  يبرا یراس س؟ین نینهمچ. میبهم دار یسمپات جور هیما اصلن «: گفتیو م زدیحسن م

گرفته، من  رو یچه آفت نیدونینم! زن گرفت از چشمم افتاد کهیاما از وخت. که با حسن نصب کرده باشن یبیس

اخالق  کجویقربون .. دوس دارم یلیو اخالق خوب رو من خ تیمیصم. ام رو جدا بکنم دم خونهباالخره مجبور ش

 »!خوب

 

گرامافون با چند صفحه  کیژوان پا شد رفت از اطاق خودش  دن. میخانم بلند کرد یخودمان را بسالمت يالسهایگ

نه ده بار، من ملتفت  کباریه بعد بدون مقدمه خانم را برقص دعوت کرد، ن. آورد و شروع کرد به صفحه زدن

 .آوردینم ارکشمب يو ظاهراً برو رفتیقروچه م شرربار حسن بودم که دندان ينگاهها

 

در راه، . مکنان روانه شدی چالوس، گردش ی از جاده. میبکن يهواخور يقدر میکه برو میگرفت میاز ناهار، تصم بعد

از ! با او گرم صحبت شد شناسد،یکه سالهاست خانم را م نیبعد مثل ا» .مونمیامشب هم م«: ژوان آهسته بمن گفت دن

که ما دو  دادیکه فرصت نم يبطور کرد،یخانم نقل م يبراهم  یجعل يتهایو حکا. جا اطالع داشت و از همه زیچ همه

 !میبکن یاتینفر هم اظهار ح
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سرت رو «: تشر زد و گفتخانم باو  یول. دیبگو يزیگرفت، رفت کنار خانم که چ يفور میتصم که نیمثل ا حسن

 يخودش را درآورد رو يژوان پالتو دن. دیحسن هراسان خودش را کنار کش »ه؟ییلباست چ يلک رو نیا ر،یباال بگ

که از دور مثل  یکنار جاده و درختهائ دآلو گل ی ژوان، رودخانه دن. بآنها شدم کیمن نزد. دوش خانم انداخت

هوا،  نیا! بکنه یجاها زندگ نجوریا ادییچقدر خوبه آدم ب«: گفتیو م اددیدرآمده بود، نشان م نیچوب جارو از زم

گرامافون هم  هیکنار رودخونه  ادیشب مهتاب آدم ب. زنهیجونه م گهیماه د هی يدرختا، که برا نیرودخونه، ا نیا

 »!رو جا گذاشتم میعکاس نیف شد که دوربحی …داشته باشه

 

رنگارنگ در آمد و  يها با لباسها بودند و بچه دهینو پوش ی دهیلباس و آجکه  یدهات يمردها ک،ینزد يها يآباد از

آب . میسنگها نشست يرو میرفت. را نشان داد یژوان کنار رودخانه محل دن. کرد یخانم اظهار خستگ. شد بودند

و  یخاک يها تپهجلو نظرمان را . بردیرا با خودش م يالو گل و  زدیموج م رواریآلود رودخانه باد کرده بود، زنج گل

که آنجا  یژوان لباسش را درآورده و در تمام مدت دن. هوا نسبتاً گرم شده بود. کوه سرمازده گرفته بود کرشتهی

و خانم با دهن باز  کرد،یصحبت م يعشق و ناموس و رقص قفقاز ،خودش و عطر کتی ی از معشوقه م،ینشسته بود

 هیبهتر داشتم، هفت نیشلوار از هی«: گفتیپوچ احمقانه، مثال م حرفهاي –. دادیغاز او گوش م کیتا  صد يبحرفها

سر زانوم . خوردم نیپام گرفت بسنگ زم امیب نییکه خواستم پا یوخت. شدم مایاز رفقا سوار هواپ یکیرفتم با  شیپ

م درشکه سوار شدم رفت. مجروح شده بود امتمام پ. تمن برام دوخته بود 25لوکس  یاطیشلوارو خ نیپاره شد ا

بود چالق  دهیضربت د تزانوی ی خدا بهت رحم کرده، اگه کنده: اون گفت. ماکتاول شیپ یکائیآمر ضخونهیمر

خودمونم ازون  هیخون! بود دایها آنقدر قشنگ پ خونه یروونیخوب شدم، اما ازون باال، ش دم،یسه روز خواب. يشدیم

 يدل آدم هر اد،ییم نیپائ مایکه هواپ یاما وخت. بودن آدما مورچه شده. بود دایهم پ سپهساالرگنبد مسجد . دمیباال د

 »!...زهیریتو م

 

ژوان که سر دماغ و شنگول بودند،  حسن و دن. میو بطرف کرج برگشت میبلند شد ،یبعد از رفع خستگ باالخره،

 هیهفتکفشو دو  نیا«: کرد خانم تکرار می –کفشش ور آمد  ی خانم آمد برقصد پاشنه. زدندیسوت م يبرنگ قفقاز
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 کفش را درست کرد، در حالی ی پاشنه سنگ قلبه کیژوان که حاضر خدمت بود، با  دن» !بودم دهیاز باتا خر شیپ

 .کرده بود هیکه خانم با دستش باو تک

 

ولش  دیبا شه؟یمن زن نم هیواس نمیا«: بمن ملحق شد و بر خالف آنچه در کافه بمن اظهار کرده بود گفت حسن

 »!آزاد یلیآزادم باشه، خ خواد یم چ،یه شهیمون که بند نم خونه. رو خورد بکنم] 1[اش گهتن تونمیمن نم. بکنم

 

 .را پر کرده بود زیم يعرق، گرامافون و مخلفات جوربجور رو يچند بطر م،یغروب که وارد مهمانخانه شد کینزد

 

و  خوردیخون خونش را م یبانحسن پکر و عص. دیرقص یبا خانم م یپ در یگرامافون را بکار انداخت و پ ژوان دن

 ؟ما شدي ی جون ما راستش رو بگو، عاشق معشوقه«: گفتیاز بغض نبود، م یکه خال زدیم هیباو گوشه و کنا یبشوخ

 ».میدیما طالقش م گه،یبگو د

 

من خودم نومزد دارم، تو ! به«: تختخواب نشست و گفت يگذاشت، آمد رو یاحساسات لونیصفحه و کی ژوان دن

و  دیمالیم شیو به سر و رو دیبوس یم. را درآورد یبغلش عکس دختر غمناک فیاز ک» !...یکنیگمون م

 .بود نشیآست يتو هیگر نکهمثل ای –اشک حلقه زد،  شیدرچشمها

 

ژوان با خانمش  از رقص دن نکهیا يحسن برا. ژوان نشست دن شیرحم خانم بجوش آمد، بلند شد رفت پ احساس

ها مشغول بلوت  آن. بلوت کرد يژوان را دعوت به باز خواست و دن يرق بازو شخدمتیبکند از پ يریجلوگ

با حسن، رفت  يباز لج يابر ایکمرش خشک شده بود، گو يبود و قر تو فیخانم که سر ک یول. شدند يدونفر

و بمن اظهار  دادیرقص حس کردم که خانم دست مرا فشار م انیدر م. صفحه گذاشت و مرا دعوت برقص کرد کی

 .دیو دو سه بار صورتش را به صورت من چسبان کردیقه معال
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داد  زد، یجر م. کردیم یژوان خال خودش را سر دن يو دلپر یدل دق يدانسته بود، در باز متیفرصت را غن حسن

! برو گمشو«: آبدار بحسن زد و گفت یلیس کیرقص تمام شد، خانم رفت و  نکهیهم. شده بود یعصبان د،یکش یم

 »!حمال هی نهویبرو گمشو، ع. عقم نشست ه؟یتخیچه ر نیا

 

دستش را برد که کروات  اراده یب. را گرفته بود شیگلو خیو بغض ب کردیزده باو نگاه م رك يبا چشمها حسن

من . استعفا داد و دوباره با خانم شروع برقص کرد يژوان از باز دن. باز بود اش خهی یخودش را درست بکند، ول

 .تانگو گذاشت ی صفحه کی ژوان دن. رفت رونیبلند شد، از اطاق ب دمید: دمیپائ یحسن را م یرچشمیز

 

حس کردم که دستش . دیکش رونیباطراف انداخت، آمد دست مرا گرفت از اطاق ب یوارد اطاق شد، نگاه حسن

. شده بود ول نشیباز و لب پائ شیبلند شده بود، چشمها شیها قهیشق يرو يرگها وان،یچراغ گاز ا ریز: دیلرز یم

 دهیکه دست مرا گرفته بود، بر نطوریهم. دبودم، درآمده بو دهیکه او را در مدرسه د یزمان یالابال ختیدرست بر

خوب ! يکرد یتو شد که اونو بمن معرف ریفقط با تو هستم، تقص المیمن بخ ،یکه تو بمن گفت شبید«: گفت دهیبر

 نیکن که ا یتو بهش حال س؟یخالف تمدن ن نیا. رقصهیا زنم ممن ب ی اجازه یاما اون ب ،يو شناخته بود دهیتو د

 يده هزار تمن برا گهیم کشه،یخودش برخ زن من م انگشتر بدلی –. ارهیاز خودش در ن رولوس بچگونه  ياداها

که  وختی –. من خرم الشیبخ. کنهیم هگرامافون گری ی صفحه يپا شه،عاشق می! ام خودم خرج کرده ی معشوقه

 يها یعاشق نیاز ا یلیمنم خ. من از اون زرنگترم فهمم،یرو من م نهایا هیهم خواد؟یاز من اجازه نمچرا  رقصهیم

باهاش  ادیز تونمیکه نم دونسمیآزاده، من م ادیزن ز نیا یدونمی – يکرد یتو اونو بمن معرف نیبب. دمید یکشک

 ».شمیبند نم نجایا گهید رمیاالن من م نیهم یبکنم، ول یزندگ

 

 يعرق خورد. ایب نیپائ طونیمشت آب بسر و روت بزن، از خر ش کیحاال برو . شهیهزار شب نم کشبی! بابا اي – «

 ».شهیم یشب اول ساله بد شگون یونگه. یگیپرت م
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خانم پول  فیک يشد، بعجله رفت در اطاق خودش، از تو یکه حسن آتش يزیکرد، مثل چ يجواب من، اثر بد یول

داشت  الیشهر حاضر بکند، چون خ يدربست برا لیاتومب کینخانه دستور داد که مهما شخدمتیبرداشت، به پ

دور خودش را نگاه کرد رفت  وار وانهید. بود ستادهیا لیاتومب کیمهمانخانه  اطیاتفاقاً در ح. حرکت بکند الفور یف

 »!زودباش. دمیم يواخیم یبرم شهر، هرچ دیاآلن با نیهم«: کرد و گفت داریآلود او را ب سر شوفر خواب يباال

 

 .فرد نشست لیاتومب يرفت تو. دیپالتوش را باالکش ی خهی حسن

 

 ».مست کرده برو بخواب گه،یم خودیب«: من بشوفر گفتم. رفتیم لیو بطرف اتومب دیمالیرا م شیچشمها شوفر

 

آمد دم  ده،یرا در هم کش شیاخمها ر،یخانم حسن متغ کمرتبهی. هم از خدا خواست و برگشت که بخوابد شوفر

را  شیرو(» !حمالت رو ببرن ختیشور ر مرده ،یسیتو اصال آدم ن! خاك تو سرت«: رو کرد به حسن و گفت لیاتومب

پاشو، ) دوباره به حسن. (مثه زن برادرم بود ینز قیال نیاز اولم من براش احساس ترحم داشتم نه عشق، ا«). بمن کرد

 »!خاك تو سرت بکنن ؟يسر صحرا بگذار نجایمنو ا ییخوایم. و تموم بکنمحرفمو با ت دیتو اطاق، با جا نیا ایپاشو ب

 

هق و هق . خواب افتاد، دستها را جلو صورتش گرفت تخت يبلند شد، رفت در اطاقش، رو دهیبحال شور حسن

 وونهیمنو د... تموم شده میمن زندگ... شهر رمیمن م... شده خودیمن ب ینه، نه زندگ«: گفتیو م کرد یم هیگر

 ادهیسر راه پ... نه. نبوده، مال تو هم هس ودممن مال خ یزندگ کردمیتا حاال گمون م!... بسه گهیبرم، د دیبا... يکرد

 »!بسه گهید... کنم یدره پرت م يخودمو از باال شم،یم

 

آدم ظاهراً  نای –. آنها شده بود گریبلکه باز کرد، یآلود را تکرار م پست عشق يرمانها یتنها جمالت معمول نه حسن

کنترل  کمرتبهیکار و غد جلوه بدهد،  و کهنه ریخودش را س کرد یم یداشت و سع یستیشق که از من رو در با کله

 ی توده نهمهیا. کردیم یاش گدائ و ترحم از معشوقه شقشده بود که ع يا چارهیموجود خوار و ب. خود را گم کرد
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بود و  يدرد خودپسند کنوعی –! دیکشیبود، درد م دهیلتتخت غ گوشت مچاله شده، شکنجه شده که مثل کوه روي

خودش مطمئن بود، فتح خود را بآواز  يخانم به برتر کهدر صورتی. آور داشت مضحک و خنده ی حال جنبه نیدر ع

. یتو انقد احمق دونسمینم! برو گمشو، احمق« گفتیدستش را بکمرش زده بود و م زیرآمیتحق بحال. خواندیبلند م

به  نینیبه ب. کرد زیخورده سرو وضعش رو تم هیآقا باصرار من ! حمال هی نهویع ن،ینگاهش بکن) بمن کردرا  شیرو(

به ! شهیمسافرت اخالق خوب معلوم م تو. افسوس ومدم،یانقد احمقه وگرنه هرگز نم دونسمیمن نم! افتاده یختیچه ر

خوب شد ! کردم یچه اشتباه. بکنن حماله اگه جون بجونش. شهیعیحالت طب نیچطور افتاده روتختخواب؟ ا نینیب

 »!بکنم یزندگ نیبا ا تونمیمن هرگز نم دم،یزودتر فهم

 

من  نکهیهم کرد، یم هیحسن هق و هق گر. بود» خاك تو سرت«کرد که مفهومش  يزیرآمیدستش حرکت تحق با

 زهایهمه چ دمیژوان؛ د اق دنرفتم در اط. آمدم و آنها را تنها گذاشتم رونیاز اطاق ب دهینازك کش يکار بجا دمید

 .کند یتق و تق صدا م ده،یسوزن به ته صفحه رس ده،یو پاش ختهیر

 

چه خبره؟ دعواشون شده؟ «: او گفت. من تکانش دادم. تخت افتاده بود يرو مست، اهیس ده،یبا رنگ پر ژوان دن

حسن مثه  نیا. دارم یسمپاتبتو : ترو دوس دارم، نه، گفت: خودش بمن اظهار عالقه کرد گفت ه؟یمن چ ریتقص

 دمینومزدمو نم يمو هی. براش نداشتم یالیخ چیمن ه. و دوبارم ماچم کرد داد یدس منو تو رقص فشار م. حماالس

سرخاب لب  يبود که جا نیا يبرا رون؟یبکنم رفتم ب يبلوت باز نکهیاز ا شیپ يدیند. رمیزنا بگ نیهزار تا از ا

 ».خانمو از رو صورتم پاك بکنم

 

 ».دمیدیآخر منم م س،یهم ن یسادگ ننه، بای – «

 

 گناه،بی ی ناکام، پرنده ی که اول فرشته سیفیعف يزنها هیهم تیمثه حکا تشیحکا. که سین سوزي اوه آش دهن – «

! دونمیمن نم! زنهیاونارو گول م. شهیم دایپ یدل شق جوون سنگ هیانوخت . هسن دامنی عصمت و پاك ی مجسمه



 ٢۶     ژوان کرج  دن

 

خانوم  نیاما هم. شهیعبرت نم گهید يادختر يو برا خورنیدل رو م سنگ ياکام گول جوونهان يچرا انقد دخترا

 »...گردونهیو تشنه بر م برهیدم چشمه م تکارویهفتا جوون جنا

 

 يکه حرفها دمیمن فهم. بود یعیطب شیو کامال برا دیگزینم کشیک شد،یکه مربوط باو م یائینسبت بقضا ژوان دن

قرت انداختن و  گفت،یکه م یجائیب يلوس و تملقها ياطوارش، دروغها ده،یبدوران رس زهتا ياداها سروته، یب

 کی قتاًیاو حق. دادیاو وفق م طیو طرز مح طیبود که با مح کوري ی قوه يو از رو اراده یکامال ب شیخودآرائ

 .خودش بداند آنکه یخودش بود ب طیژوان مح دن

 

* * * * * * * * * * * * * * * 

 

 :اطاقم را زدند، در را باز کردم، خانم حسن چمدان بدست وارد شد و گفت در صبح

 

 ».بکنم یکه حسن شبونه رفت؟ من اومدم از شما خداحافظ نیدونیم چهی –. خواهرم شیپ نیقزو رممن می. اآلن – «

 

 ».میکن یم دایحسنو پ میریبا هم م نیصبر بکن یول! متأسفم یلخی – «

 

اون منو . خواهرم شیپ رمیم! رو ببرن بشیشور ترک مرده. حسن نگاه بکنم يرو يتو سمینحاضر  گههرگز، من دی – «

 »!کنهیبعد شبونه فرار م جا، نیگول زد، آورد ا

 

 .رفت رونیمنتظر جواب من بشود از اطاق ب آنکه یب
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من . دم اطاقمآمد  یخداحافظ يگرامافون بود، برا کی يفقط محتو ایکه گو یژوان با چمدان بعد، دن قهیدق پنج

 »؟يریکجا م گهیتو د«: گفتم

 

 ».موندم خودیب شبمیبرم شهر، د دیکار دارم با من«

 

گنجشکها با جار و جنجال، . برفتن نداشتم یلیمن تعج ولی –! ماند و حوضش یعل. کرد و رفت يهم خدانگهدار او

 بیو غر بیعج يایمن بفکر قضا. آنها را مست کرده بود يبهار مینس ایگو. شده بودند داریب سهیکالپ يها چشم

 يمنهم مثل گنجشکها يبوده و رفقا يبهار ی هکنند مست میهم مربوط به نس ایقضا نیکه ا دمیافتادم و فهم شبید

 .مست شده بودند

 

که ما را به  یلیلکنته، بدتر از اتومب لیاتومب کی دمید. رفتم رونیبقصد گردش از مهمانخانه ب یاز صرف ناشتائ بعد

از پشت : آن افتاد نیناگهان چشمم بمسافر. شدیرده بود، بزحمت و با سر و صدا، از جلو مهمانخانه رد مکرج آو

 نقزوی ی آنها بطرف جاده لیصحبت بودند و اتومب گرمهم نشسته  يکه پهلو دمیژوان و خانم حسن را د دن شهیش

  .رفتیم
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 بست بن

 

دورش را گرفته بود،  یاهیانبوه س يکوتاه که مو یانشیمحکم و پ دیسف يمتعجب، دندانها يبا چشمها فیشر

 نیبلند چ یشانیو پ هیعار يها تر، دندان متعجب ياز عمرش را در مسافرت بسر برده و با چشمها ودوسال ستیب

او در سن چهل . خود عودت کرده بود ولدسرش وصله گرفته بود و با حال بدتر و کورتر بشهر م یخورده که از طاس

 –. آباده انتخاب شده بود ی هیمال استیبر رهیمحاسب و غ کمک ،يدفتردار ،یمراحل ضباط یپس از ط یو سه سالگ

 د،یبسن دوازده رس فیشر نکهیهم رایز. بود دهیخود را در آنجا گذران تیطفول امیآمده و ا ایکه در آنجا بدن شهري

 یو سرگردان یبدوش خانه یتاکنون زندگشد و  هیوارد مال يپس از چند. او را بتهران فرستاد لیپدرش باسم تحص

به آباده مراجعت کرده بود و بدون ذوق و شوق  یشخص لیتما ااتفاق و ی ی حاال بواسطه. بردیرا بسر م تیدور وال

 .در اداره مشغول کشتن وقت بود ایو  موروثی ی در خانه

 

 رشیو یگاه. وقت بود دنیورش گذرانبلکه فقط منظ ،یطلب و راحت يپرور نه از راه تن شد،یم داریب رید یلیخ صبح

 يرفقا ریجهت از سا نیشده بود و بهم یو الابال اعتنا یب زیچ چون او نسبت بهمه رفت،یاصال سر کار نم گرفت یم

افتادن او شده بود عرق و  باعث عقب یکه در زندگ يزیهمکارش که پررو و زرنگ و دزد بودند عقب افتاده بود، چ

بپول دولت نداشت و  یاجیامرار معاش احت يبرا فیاگرچه شر. او بود یمیو دلرح ینتیط نبود، بلکه خوش اكیتر

اگر  دیداشته باشد، و شا یکیاو گذاشته بود که باصطالح تا آخر عمرش آب بار يبرا ریپدرش بقدر بخور و نم

که او  یاز آنجائ یخودش را هم داشت، ول اجیاز احت شتریهوا و هوس را نکرده بود، ب يرویو پ کردینم يگشادباز

او  ياداره برا زینشستن پشت م گریبکند و از طرف د اریخودش اخت يبرا توانستینم یشخص یو سرگرم حیتفر

 .بدهد تاداره را از دس زینبود که م لیما رو نیوسواس شده بود، از ا کنوعیو  يعادت ثانو

 

 دهاشخاص سائی ی بنظرش همه. کردیمو کوچک جلوه  یتنگ، محدود، سطح فیبنظر شر زیچ از مراجعت همه پس

فرو  یدر شکم زندگ شتریاما چنگال خود را ب. و رنگ و روغن خود را از دست داده بودند آمدند یشده و کهنه م



 avayebuf.wordpress.com   -    T.me/ avayebuf        فوب یاوآ : رشن    
    ٢٩ 

 

٢٩  
 

 يبه آرزوها شیاز آنها کم و ب یبعض. آنها افزوده شده بود یها، وسواسها و خرافات و خودخواه برده بودند، به ترس

کرده بود  تیسرا شانیها بآرواره تنه نیشهوت آنها از پائ اشکمشان جلو آمده بود، ی –. دندبو دهیمحدود خودشان رس

و  اكیخود، محصول پنبه و تر يایرعا دنیچاپ ،يبردار حواس آنها متوجه کاله ،یو دار زندگ ریگ انیدر م ایو 

 ينشده بود و با منقل وافور و بطرو ناتوان  ریپ اخود او آی. خودشان شده بود ی بچه و نقرس کهنه اققند ایگندم و 

مالقات با او آنقدر تر و  نیاستراحت بشهر مولد خود برنگشته بود؟ خواهر کوچکش که در موقع آخر دیعرق بام

 یارهائیش. و چروك خورده بود نیچ ود،ب دهیحاال شوهر کرده بود، چند شکم زائ آمدیتازه و جوان سرزنده بنظر م

بشمار  فیخود شر يریپ ی نهآی ی بمنزله یغیکه با سکوت بل شدیم دهچشمش دی ی کالغ گوشه ی پنجه يمثل جا

 .داشت دکنندهیحالت تهد کیاو  يبرا دندینامیبطعنه آباده م ایکه گو يا و خرابه یشهر سرخ گل یحت. رفتیم

 

را از  یجوان امیا یجادوئ یو خوشروئ یرندگیبنظر او گ زیچ همه يدیو ناام يرینکرده و فقط در اثر پ رییتغ ایدن دیشا

سالها گذشته بود و  –کرده بودند  یزندگ گرید يآنها کهیمانده بود، در صورت یفقط او دست خال. دست داده بود

ناکام و  ادبودیبجز چند . ملتفت شده باشد آنکه یرفته بود ب رونیب یمنفذ نامرئ کیاو از  ياز قوا هر سال مقداري

سوراخ بآن  نخود را از ای ی او فقط الشه –. نمانده بود شیبرا يگرید زیچ هوده،یب يو کوششها یدو رسوائ یکی

 .را نداشت يبهتر يبود و حاال انتظار روزها دهیسوراخ کشان

 

 ازهیخم. گذشتیم همالی ی اداره ی در اطاق باالخانه ده،یرنگ پر يا قهوه زیپشت م ف،یاداره تمام وقت شر در

اداره  يبکاغذها یسرسرک ای دیکش یم گاریس کرد،یآنرا تماشا م يو عکسها زدیلغت الروس را ورق م د،یکشیم

ادارات که  ياداره بر خالف رؤسا زدر خارج ا یول انداخت،یم رشیز يگل و گشاد يامضا کیو  کردیم یدگیرس

 یادارات مراوده و جوشش ریسا ياو با همکاران و رؤسا کردند،یو بساط قمار را دائر م شدندیشبها دور هم جمع م

. دیگذرانیم يکاریو سبز یدر منزل وقت خود را به باغبان. کرده بود اریرا اخت ینینش و گوشه يریگ کناره. دادین نمنشا

 ریو ز کردیرا آتش م یبعد از آن که غالمرضا منقل برنج. شدیآن م فاتیبساط فور و تشر رفوقت او ص شتریب

آالت وافور بود  يخود را که محتو شههزارپی ی جعبه فیشر گذاشت،یم چرمی ی سفره يکنار استخر رو دیدرخت ب

 یگاه. شدیم ولو با تفنن مشغ دیچیکوچک عرق را مرتب دور خودش م يو اسباب فور و بطر کردیبدقت باز م

 .باشدیم یمشغول انجام مراسم مذهب نکهیمثل ا داد،یم اكیو باو تر آمدیم ریو ساکت و سر بز عیغالمرضا مط



 ٣٠     بست بن

 

 

از آن . سگ بصاحبش وفادار مانده بود کیو مثل  رفتیخانه بشمار م ی هیبود که جزو اثاث يا دهیله رمردیپ غالمرضا

فقط او بود که به . نداشت قهیدر راه اربابش مضا يهرگونه فداکار يبود که برا آزار یخوشرو و ب یمیقد يها آدم

داشت،  يزیبه تم يدیوسواس شد فیچون شر. بکندرفتار  لشیمطابق م توانستیآشنا بود و م فیشر يوسواسها

آب،  السیدر شستن گ یغالمرضا توجه مخصوص. گرفتیم رادیا زیچ و بهمه شستیدست و صورتش را م میدا

 .اربابش رفتار کرده باشد لیتا مطابق م داشتیحوله، مالفه و جارو زدن اطاقها مبذول م

 

را که هر دفعه  ينرد سفر ختهت یچوب کهور و حت ،ینچی ی و مراسم وافور و حقه فاتیتشر انیپس از پا فیشر

بعد . گذاشتیم سفري ی جعبه يها يبند در خانه یمخصوص ی قهیو با سل کردیبدقت پاك م آورد، یم رونیب جهت یب

آلبوم  يتماشا نکهیمثل ا زد یورق م آورد، یدر م اطیجلد تافته گرفته بود با احت یمقدس زیآلبوم عکس را که مثل چ

که در  رفقا و اشخاصی ی همه. تمام گذشته او بود ،یزندگ ينمایآلبوم س نای –. بود اكتری ی متمم و مکمل نشأه

در او  يزیدور و تأثرانگ يادبودهایآلبوم وجود داشت و  نیبا آنها آشنا شده بود، عکس آنها در ا شیها مسافرت یط

 .کردیم دیتول

 

 یاما در ط. رودیسط بشمار مبود که سر حد دانش مردم متو يسعد اتیحافظ، کل وانید فیشر یدماغ حیتفر

 ی لهیرا وس يخونسرد ی افهیو در معامله با آنها ق کردیو تنفر نسبت بمردم حس م یزدگ کنوعی یتلخ زندگ اتیتجرب

گم نشود  نکهیا يبرا. زنگوله بسته بود شیاآموز داشت که بپ کبک دست کی نیعالوه بر ا. دفاع خود قرار داده بود

پر  يایاز دن نکهیمثل ا. همدم او بودند يکاریکبک نگه داشته بود که در مواقع ب یپاسبان يسگ الغر هم برا کی

احساسات و  یپناه برده بود و در انس و عالقه آنها سادگ واناتحی ی و بچگانه یالابال تکلف، یب يایآدمها بدن ریتزو

 .کردیاز آن محروم مانده بود جستجو م یدر زندگ هک یمهربان

 

* * * * * * * * * * * * * * * 
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وارد  یبود، در باز شد و جوان يقطور ی هیبه دوس یدگیاداره مشغول رس زیپشت م فیطرف عصر که شر کروزی

. داد فینامه خود را بدست شر داشت و کاغذ سفارش تیآباده مأمور ی هیکه از تهران بعنوان عضو مال دیاطاق گرد

حالش منقلب شد که بزحمت  يبطور. دخور کهی دید بلند کرد و او را هیدوس يسر خود را از رو نکهیهم فیشر

 دهیبود دوباره کش ختهیکه بقلب او آو نامرئی ی رشته کیکه  نیبکند مثل ا يریحالت خود جلوگ رییاز تغ توانستیم

کدر و  ی پرده کیو تار شد،  رهیبنظرش ت ایدن. دیبود از سر نو مجروح گرد رفتهیپذ امیکه سالها الت یشد، و زخم

ممکن بود؟  يزیچ نیچن ایآ. آن پرده نقش بست يرو محو و دردناکی ی آمد و منظره نجلو چشمش پائیآلود  مه

را با او  شزندگی ی دوره نیبود و بهتر دهید شجوانی ی در خواب دوره ق،یخواب عم کیجوان را در  نیا فیشر

 ایدن نیشکننده که مربوط با فیظر زیچ کیآمد رخ داد و بعد او مانند  شیپ نیقبل ا کسالیو  ستیب. بود دهیگذران

 .شد دینبود از جلو چشمش ناپد

 

جوان از  نیو شکسته شده و در انتظار مرگ بود، چطور ا ریخودش پ کهیباور بکند در صورت توانستینم فیشر

 ادبودیکه مربوط ب یاحساس مبهم. تر جلو او سبز شده بود تر و شاداب که در آن رفته بود جوان یمجهول يایدن

او حرکت کرد و  ی برجسته ی بزحمت آب دهن خود را فرو داد، خرخره. قلب او را فشرد شدیم قشیاك رفدردن

 .اولش قرار گرفت دوباره سر جاي

 

تنها شباهت  نه. او را داشت يسن حاال کهیمدرسه بود وقت کیبا او در  شناخت،یجوان را خوب م نیا فیشر

 نهیو طرز س جینگاه گ اراده، یو کامل بود بلکه صدا، حرکات با يو همشاگرد قیاو با محسن رف يو ظاهر یجسمان

که روح او از  آمدیبنظر م. شدیم دهید یو نگران زلآثار تزل اش افهیاما در ق. ناکامش بود قیرف هیکردن او همه شب صاف

 .داشت یحالت بچگانه و دمدم کیجهت  نیبهم. رسته بود یمردمان معمول یزندگ نیقوان دیق

 

فقط اسم او . دندیرقصیخطها جلو او م. آن را بخواند توانستینم یسفارشنامه را جلو چشمش گرفت ول کاغذ فیشر

 يدر کارها شهیهم کهیاز آنجائ» !فتدیاتفاق ب نیا دیبا«: کردیلب تکرار م ریبا خودش ز. بود خواند دیرا که مج
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را با  يجمله جبر نیدر موقع تعجب ا. کند یم او را دنبال وستهیپ شومی ی بود که قوه نیو مثل ا افتادیگراته م فیشر

 .کردیخودش تکرار م

 

شده و با نظم عقربک ساعت بحرکت افتاده  هیقبال ته شهیمانند کل دانستیم کهیاو و روزهائ نواخت کی یزندگ در

اضطراب  که از شدت يا رخواهانهیبا لحن خ دیترد یباالخره پس از اندک. آمدیبنظر م بیغر یلیخ آمد شیپ نیبود، ا

پسر محسن است، باو گفت که با پدرش از  دیبعد از آنکه مطمئن شد که مج. دیاسم پدرش را پرس دیاز مج د،یلرزیم

شما  يمرحوم ابو«: سپس افزود. اند و در اداره همکار بوده اند کردهیم لیمدرسه تحص کیبوده و در  تر یمیبرادر صم

 ».من است که شما را بمنزل خودم دعوت بکنم ی فهیوظ دیستپسر من ه يشما بجا. بگردن من دارد يحق برادر

 

او را  يو تخت سفر هیاثاث. بکند یرا بمنزل خود راهنمائ دیمج يوقت ادار انیگرفت که قبل از پا میتصم باالخره

سرخ و چند خرابه که دورش  یگل يوارهاید انیاز م. رهسپار شدند فیاداره برداشت و بطرف منزل شر شخدمتیپ

تا  کرد،یخودش با پدر او صحبت م یگانگی و یاز مراتب دوست فیراه شر یدر ط. شده بود رد شدند دهیکش نهیچ

 تناسب یاستخر بزرگ ب کیآب و دار و درخت داشت، و  يشدند که جو بزرگ آبرومندي ی وارد خانه نکهیا

صحرا  انواحه در می ی هر بمنزلهش روح خشک و بی ی باغچه در مقابل منظره نیا. باغ را اشغال کرده بود يفضا شتریب

 .آمدیبشمار م

 

 کیتنها  نه یناگهان یسرپرست نیاو ا يبرا رایز. رفتیتر و حالت سرشارتر از معمول راه م مطمئن يبا قدمها فیشر

نوع احساس تشکر و  کی. بردیم یلذت مخصوص جور کیاش بود، بلکه از آن  نسبت بدوست مرده فهینوع انجام وظ

 یدر زندگ یگوارائ رییشده بود که پس از مرگش، بعد از سالها دوباره تغ دایاش در او پ مرده قیاز رف یقدردان

 .بود یاز سرنوشت خودش راض بار نیاول براي –. او داده بود نواخت کی

 

سالون او عبارت  –. بزند یرائیرا در اطاق پذ دیبه غالمرضا دستور داد که تختخواب مج فیوارد شدند، شر نکهیهم

ها، طرف  درگاه ی نهیو قر شدیم دهیآن د يرج درگاه بدراز کیمفروش شده بود و  یبود که از قال اطاق دنگالی از
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 ی جعبه کی. شده بود دهیپوش یبودند که از قال شتهوسط اطاق گذا یبزرگ زیم. داشت وانیمقابل پنج در رو به ا

 .دور آن بود یو چند صندل زیم يرك کار آباده روشش ت ی زده قلم

 

جلو  نکهیاز ا شیپ. خودش رفت یباطاق شخص يشلوار ریو ز راهنیبا پ. بعادت معمول لباسش را درآورد فیشر

و  زدیتنک سر خود را شانه م يعادت جلو آن موها لیکه هر روز بر سب نهیآ نای –رفت  نهیجلو آ ندیبساط وافور بنش

چشم  يپا ،یطالئ يشد دندانها قید دقاز معمول بصورت خو شیب ندفعهیا انداخت،یبخود م ینگاه سرسرک

نفسش پس رفت، بنظرش آمد . برانداز کرد يدیناام خود را از روي ی تو رفته يها پوست سوخته و شانه خورده، نیچ

. مردمان حس کرد ی و همه ایدن يدادیبغض گنگ نسبت به ب جور کی نینفر جور کی. بوده هیآنقدر کر شهیکه هم

اگر هرگز ! پس انداخته بودند کلیو ه ختیر نیو مادرش حس کرد که او را با ردمبهم نسبت به پ ی نهیک کنوعی

 يادبودهایبود حاال  گرانیمثل د ایح یمشرب و سرزباندار و ب اگر پررو و خوش. خوردیبود بکجا برم امدهین ایبدن

اولش  يسر جا هراو حرکت کرد و دوبا ی آب دهنش را فرو داد، خرخره. اندوخته بود شیریروز پ يبرا يگواراتر

وافور شد و در ضمن صحبت  دنیمشغول کش فیشر. وارد شد، هر دو سر بساط نشستند دیوقت مج نیدر هم. ستادیا

اضافه  يتقاضا شیبرا گریدو ماه د یکیکه ورود او را بمرکز اطالع خواهد داد و  دادیم دیبه مج دیوعده و وع

 .حقوق خواهد کرد

 

 ایحرکت را بدون تعجب  نیا دیمج. دیاو را بوس یشانیپ فیبرود، شر دیمج نکهیارا زودتر خوردند و قبل از  شام

 فتد؛یاتفاق ب نیا یستیبا! است بیچه غر«: با خودش تکرار کرد فیشر. کرد یتلق یعیطب یلیاکراه بطور خ

با . برداشتاو بود  ی افهیمرتب و مطمئن ق تتحوال ی ندهینما گانهیبا دست لرزان آلبوم عکس را که » !...یستیبا

بود، لباس  ستادهیخواهرش ا يکه پهلو شدر عکس بچگی –. زدیرا پاك کرد، جلو چراغ ورق م شیدستمال رو

. را پنهان بکند يخبر ناگوار خواستیم نکهیمثل ا. زده بود یچروك خورده، نگاه متعجب داشت و لبخند زورک

در  جانیدلهره و ه جور کی ی را داشت، باضافهمتعجب  يها چشم نیبود، هم اشتهکه با شاگردان مدرسه برد یعکس

انداخته  دیبا محسن پدر مج یکه در گاردن پارت يعکس فور. بکند یکرده بود الپوشان یکه سع شدیم دهید اش افهیق

رنگ عکس . در خودش فرو رفته بود نکهیشده بود، مثل ا تر قیتعجب عم نیا یول. متعجب داشت يبود، چشمها

در آن وقت چهارده . محسن گذاشته بود ی شانه يبنظرش جلوه کرد و دستش را رو دیر و ناامنگاهش دو. بود دهیپر
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و موقت که محکوم به نابود  یدمدم زیمحسن محو و لغزنده بنظرش آمد، مثل چ ی افهیق. نداشت شترپانزده سال بی

 ياز عکسها يندتروضع آبروم همرفتهیبود و رو سرش يمرتب رو يکه موها دهیعکس را پسند نای –. شدن است

محسن کامال . که در مازندران با محسن برداشته بود يعکس آخر. آلبوم درآورد يبدقت آنرا از تو. داشت گرید

بود که انتظار انهدام نسل  نیبود و نگاه متعجبش مثل ا دهیکه چند روز نتراش یشیبا ر فیبود اما خود شر دیمج هیشب

 يمختلف با اعضا اتیکه در وال یبعد به عکسهائ. دیاشت که نپسندد يا حالت سخت و زننده د،یکشیمبشر را 

که در او گذاشته بودند در  يادبودیاشخاص مطابق  نیتنها ا نه. برداشته بود دقت کرد گریاشخاص د ایادارات و 

دور آن قسمت از گذشته را  توانستیمو ن دیشنیرا م شانیو صدا دیدآنها را می ی بلکه همه. شدندیمقابلش مجسم م

 .او شده بود یجزو زندگ ادبودهای نیفراموش بکند، چون ا ندازد،یب

 

 –نفسش پس رفت  کهیبود، بطور یاحساس دردناك و خشن. در او گذاشت یبیغر ریعکسها امشب تأث نیا يتماشا

نگاهش  د،یلرزیم شیلبها فیشر. ناکام جلو او مجسم شد يو عشقها هودهیب يهایدوندگ ت،یرشته عدم موفق کی

بودند  ستادهیا فیجلو او رد شیفقاصف از ر کیرا بهم فشرد،  شیو پلکها دیدر رختخواب که دراز کش. بود رهیخ

 یزندگ کیو  دندیلغز یدود م انیدر م زدند،یصورتها از پشت ابر و دود موج م نای ی همه. شدیکه آخرش محو م

 ریفقط او بود که تأث. تر بود و زنده تر قیهمه دقاش از  مدرسه هم قیمحسن رف انیبخود گرفته بودند، در آن م یجادوئ

 دتریرا شد ریتأث نیاو با پدرش ا بیو شباهت عج دیمج یف گذاشته بود، و ورود ناگهانیدر شر ینشدن فراموش

ببعد در  نیاو را زهرآلود نکرده بود؟ و از یزندگ دهیمحسن که جلو چشمش ورپر یمرگ ناگهان ایآ. کرده بود

 .کردیم یو زدگ یو احساس خستگ ماندیته مزه خاکستر در دهنش م یفیآخر هر مجلس ک

 

* * * * * * * * * * * * * * * 

 

احساس مبهم  کنوعیرو نسبت بخودش  نیاز. زشتش بود ی افهیشده بود، ق فیباعث ترس شر یکه در زندگ يزیچ

و  تیمیبا صم آمدیود که بنظر مفقط محسن ب ایگو. اظهار عالقه بکند و مسخره بشود یبکس دیترسیو م کردیم یپست

 ایو  آوردیخودش نم يبرو ایاو نبود،  يهرظا یملتفت زشت نکهمثل ای – نمودیم یباو اظهار دوست یمخصوص یگانگی
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گذشت در مقابل او  کنوعیعشق و ارادت برادرانه،  کجوری. او شده بود یو نکات روح یصفات اخالق ی فتهیاصال ش

حضور محسن . شدیم فیباعث حسادت شر داد،یرا نشان م تیمیصم نیهم گرانیبد که نسبت یو گاه داشتیابراز م

که داشت  یعادت یحت تکلفش، یصورتش، نگاهش، حرکات ب کرد؛یم دیاو تول رد یبائیحس پرستش ز کنوعی

پوچ از هم کرده بودند،  يزهایکه سر چ یقهرهائ یبود و حت لبش جوهري ی را زبان بزند و گوشه یمداد کپ شهیهم

عصر،  کروزی دافتا ادشیآنوقت هر دو آنها شانزده سال داشتند، . پر از لطف و کشش شاعرانه بود نهاای ی همه شیبرا

هوا گرم بود، . آباد رفتند بعد از مذاکره، خسته و کسل هر دو بقصد گردش تا بهجت. موقع امتحانات آخر سال بود

آب استخر سرد بود، بعد . بکند یتن د لخت شد تا آبآبا بشنا داشت، دم استخر بهجت مخصوصی ی محسن که عالقه

خود را بصورت  ی شرمنده جیو نگاه گ دیبرگشت خند د،محسن از شنا صرفنظر کر دندیهم چند رهگذر سر رس

او  ی شانه ينشست و دستش را رو فیشر يپهلو يآمد کنار جو. دیرا پوش شیبعد دستپاچه رختها. دوخت فشری

را داشت و حس کرد  یو گوارائ قیعم فینوع ک کیحکم  فیشر يبرا یعیطبو  یحرکت خودمان نگذاشت ای

حال  نیبهم یلیکه تا مدت طو کرد یآرزو م فیشر. شدیآنها رد و بدل م نیب یمیبرق و حرارت مال انیکه جر

من «: صورت خود حس کرد و گفت ينفسش را رو فیشر کهیاو برد بطور کیاما محسن سر خود را نزد. بمانند

 ».میرم زود برگردکار دا

 

. دیمحسن را بوس یشانیپ يبا ترس و اضطراب رو یبکند، ول یعیکرد که حرکت طب یگرچه سع فیشر

و  دیمالیاو م یشانیخود را به پ يلبها یعنی – دیبوس ینوروز پدر بزرگش او را م دیبچه بود، روز ع یوقت کهیهمانجور

او را بدون تعجب  ی و اظهار عالقه تناسب یحرکت ب نیحسن ابعد بلند شدند، م. محسن سرد بود یشانیپ. داشتیبرم

 !فتدیاتفاق ب نطوریا دیبا نکهیکرد مثل ا تلقی

 

که پدرش باو داده بود و  یطالئ» مکب«دل محسن را بدست آورده باشد، ساعت  نکهیا يبرا فیمراجعت، شر هنگام

محسن . دیکرده بود، درآورد به محسن بخش آن را برانداز يا بچه گانه يو کنجکاو اقیمحسن با اشت بار نیچند

 يا ساده و بچگانه يشاد. بآن انداخت یجیگ اهتشکر بکند، ساعت را گرفت، نگ ایبخواهد و  یحیاز او توض آنکه یب

گفت  فیشر يبرا یلیم یب يراه محسن از رو نیهمان روز در ب. گذاشت بشیو بعد آنرا در ج دیدر صورتش درخش

جدا  گریکدیداد که از  یقلبش گواه رایکرد ز فیدر شر یسخت ریخبر تأث نای –. و زن بدهددارد با الیکه پدرش خ
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 گراگرچه چند بار دی. محسن حس کرد ی و نشناخته دهینسبت بزن ند يدیو حسادت شد نهیک فیشر. خواهند شد

 نیب يا بود، فاصله دهیدگر دیآنها تول یدر دوست یآباد آمد و شنا کرد، اما مانع به استخر بهجت فیهم محسن با شر

 .شده بود دایآنها پ

 

... دندیدیرا م گریکدیافتاد و به ندرت  یجدائ قیدو رف انیسرونه ببعد م نیاز. کرد یاز امتحانات محسن عروس بعد

اوان  نیچون در هم. بسر خودش آمد کرد یرا سرزنش م قشیاز آنچه رف یاز محسن متنفر شد، ول فیابتدا شر

اش را  او را گرفتند و وادار شد دختر خاله دوردر آنجا اقوامش . به آباده کرد شانشیخو داریدبعنوان  یمسافرت

امالك  نقراریبامالك عفت که از پدرش ارث برده بود، و از فیبا در نظر گرفتن الحاق امالك شر یعنی. ردیبگ

 ی کله چوجهیبه فیاما شر. شدیگنبد بهرام واقع شده بود به امالك زنش متصل م کیپدرش که در سورمک نزد

را  فیشر نکهیهم. انجام گرفت یباالخره مراسم عقد با سرعت مخصوص. را نداشت يتصاداق محاسبه و برآوردهاي

و  نشدنی تمام ی خنده کجوریبا عروس دست بدست دادند و در اطاق تنها ماندند، عفت شروع بخنده کرد، 

صورت زنش  اتیساکت کنار اطاق نشسته بود و جزئ فیشر. را خرد کرد فیشر يبود که تمام رگها زیآم مسخره

زنش  نکهیهم کردیداشتند و حس م گریکدیبا  یچون دختر و مادر شباهت تام کرد،یم سهیرا با صورت مادرزنش مقا

بعد هم . شددوم مادرش می ی نسخه کهیتا موقع ردیبگ توانستیاو را نم یجلو زشت يا لهیوس چیبه گذاشت،یپا بسن م

عفت  ی خنده. دیچشمش مجسم گرد شیپوچ، همه پ يسر موضوعها یتمام نشدن يها مشاجره ،یخانوادگ يدعواها

 يپستاندار بود که برا بیجانور غر جور کیزن  نتنها باو ثابت شد، بلکه حس کرد که ای نه –بر علت شده بود  دمزی

 يخوابها داد یم یانیابون آشتص يکه بو يشمد ریزد، شب را ز یخودش را بناخوش. او خلق شده بود یسرگردان

 ی مهیباال آورد و پدرش جر یاش رسوائ بعد دخترخاله. عازم تهران شد يصبح بدون خدانگهدار او فرد دیآشفته د

 .گران پرداخت یلیرا خ يزیناپره نیا

 

دتر داخل هرچه زو نکهیا يشده بود، برا همالی ی از اقوام با نفوذ خود وارد اداره یکیمحسن توسط  ف،یشر بتیغ در

شد و  هیو وارد مال یهم بتوسط اقوام او معرف فبه اصرار محسن شری –. ردیبشود و سرانجام بگ یاجتماع یدر زندگ

 .مازندران شدند هیهر دو مأمور مال
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محسن که . رفتندیرا بشهسوار م لیتعط ينرد بود و روزها تخته يآنها باز حیتفر گانهیمنزل گرفته و  کجایمازندران  در

هنوز خوب  فیشر. انتخاب کرده بود یتن شنا و آب يرا برا یمحل دنج ایبشنا داشت کنار در يادیقه و شوق زعال

اگرچه . منقلب بود، محسن بعادت معمول لخت شد و در آب رفت ایکه هوا گرفته و خفه و در کروزی: بخاطر داشت

محسن بحرف او گوش  یول! کش و قوس بوددر  يعاد ریبطور غ ایآب در رایمخالفت کرد، ز نکاریجداً با ا فیشر

را  فیو شر دیسماجت ورز شد،یم دهید اش افهیکه در ق اي محسن بخودش مغرور بود با وجود ترس و دلهره –نداد 

که  دشیالغر وسف يبا بازوها. داخل آب شد يو مردد اعتنا یو بعد با حرکت ب ترسدیاز آب م همسخره کرد ک

 نیکه به ا نطوریهم فیشر. آمدکم باال می آب کم – شدیو از ساحل دور م شکافتیداشت، امواج را م یآب يرگها

که در  یمثل صدائ» ...ایب«: محسن دستش را بطرف او تکان داد و گفت دیشده بود ناگهان ملتفت شد د رهیمنظره خ

 شدینم دهید یکینزدهم در آن  بعالوه کسی. هرگز شنا بلد نبود – آمدیاز دستش برنم ياما او کار. شنوندیخواب م

محسن . کردیبا دهن باز و حالت مردد بمحسن نگاه م. است یاول گمان کرد که شوخ. که بتواند باو کمک بکند

العاده دستش را بلند کرد و  با کوشش فوق. خواستیاز او کمک م نکهیا مثلکرد،  يدیناام ياز رو يگریحرکت د

 ...دندیلغز یهم م يموجها رو د،آب او را غلتانی – و غرق شد» !ای... یب«: گفت يا دهیخراش يبا صدا

 

و دور  دندیلغزیم همیکه رو دیدیسبزرنگ را م يفقط موجها. خود خشکش زده بود يسر جا ر،یمات و متح فیشر

امواج به  – کردینگاه م ایبدر رهیخ نطوریفکر از او رفته بود و هم ایمتوحش شد که جرأت حرکت  يبقدر. شدندیم

 يپر جوش و خروش که رو يها موج. بود هماسه باال آمد ياو رو يپا ریو آب تا ز افزودندیود مو تاب خ چپی

شروع به  یسمج زیباران ر. شدندیشنها خرد م ياو رو يپا ریو ز آمدندیم شد،یم دهید دیاز کف سف یسرشان تاج

که  یو با احساس مخصوص باران بطرف جنگل رفت ریز نیسنگ يبرگشت و با گامها اراده یب فیشر. کرد دنیبار

بغل  يا خفه يو صدا دیدیم کدري ی را از پشت پرده زیچ دور شده، همه اندازه یب اتشو موجود ایاز دن آمدیبنظرش م

 »!...یتو آدمکش ،یتو پست هست«: کردیگوشش تکرار م

 

 اآی –. نبود شیب يودآل مسخره بیبنظرش جز فر یزندگ آمد، یم یعیآسان و طب اندازه یموقع مرگ بنظر او ب نیا در

محسن که آنقدر سر دماغ، چاالك و دلربا بود ته . چمن ناهار نخورده بود يبا محسن رو شیچهار پنج ساعت پ

او جسته  يبود، برا دهیسبزه دراز کش يرو که نطوریبعد هم! دیجویکروچ کروچ م یرا با چه لذت و اشتهائ گید
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و تکان راه  ایاز ترس ماالر یول دهینرس ياست که از او کاغذ یکه زنش آبستن است و مدت کردیدرد دل م ختهیگر

بود که او صحبت  بار نیاول. کردیصحبت م حاتشیخودش، از تفر ی ندهآی ی او را در تهران گذاشته بود، از نقشه

 ایداشت؟ آ قتیحق ها نای ی همه اآی –! که فوت بکنند مرد و خاموش شد یحاال مثل شمع. کردیم فیبا شر يجد

و تن او بدون دفاع مانند . نشده بود قیمردن دق یلحظه بمعن نیتا ا نکهمثل ای –! او مرده بود –بود؟  دهیند خواب

بدست هوا و هوس موجها  فیتکل یب کردند،یکه زمزمه م ایامواج در ریز گرید يزهایمرده و خردهر يهایماه گوش

! کردندیم یباران در سکوت پاسبان ریز ا،ینار درک اهیکالغ س کدستهیفقط  شد؛یو دور م دیلغزیسپرده شده بود، م

 »...د؟یچرا با... اما چرا!... فتدیاتفاق ب نیا دیبا«: با خودش گفت بار نیاول يبرا فیشر

 

کدر  ی را از پشت پرده زیچ بود که همه نیمثل ا کردیجلوه م فیو محو بنظر شر رنگ یب يظاهر يایدو روز دن تا

 کهیدر صورت. بدهد يبخودش دلدار توانست ینم يا لهیوس چیاشتها نداشت و به ه رفت،یم جیسرش گ. ندیب دود می

کنار  مصرف یب زیتن او را مانند چ ایآب در ،و بعد از چند ساعت ردیکه بم خواستیاو م! مرد شدیم یآسان نیبا

امواج که  نیا يواو را بس مرموزي ی قوه –افسونگر و غمناك خود را شروع بکند  ی و دوباره زمزمه ندازدیساحل ب

گوشش  خیموجها ب يصدا. کشاندیم بردیرا با خودش م یموهوم زندگ يو آرزوها شستیرا م ها بدبختی ی همه

تو پست «: گفتیباو م يگرید ياما صدا. خواندیخودش م ياو را بسو ایدر ی رهیآب ت» ...ایب... ایب«: کردیزمزمه م

 »؟ينکرد یمنجات دوستت اقدا يچرا برا. یهست یتو جان... یهست

 

آن شرکت  روداریبلکه در گ آورد،یم ادیآنرا هنوز ب اتیتنها جزئ زنده بود که نه فیدر خاطر شر يبقدر آمد شیپ نیا

 نیچون دو روز قبل از ا. بست یگذشته جلوش نقش م عیوقا کردیهر دفعه که بساعت مکب محسن نگاه م. داشت

او مانده بود  بیاتفاقاً ساعت در ج. بدهد ساز اعتمرمت به س ياآمد، محسن ساعت مکب را باو داده بود که بر  شیپ

. استعفا داد و به تهران برگشت تیباالخره از مأمور فیشر. با خودش داشت یمقدس زیو هنوز هم آنرا مانند چ

محو خاطرات از نظرش  نیا امیو بمرور ا اوردهیدست ن از آنها به ياثر محسن شد، ولی ی زن و بچه يایجو بار نیچند

حاال . دیبخش ادبودهای نیبه ا يو دردناکتر تر يقو یدر او کرد و زندگ یبیغر ریتأث دیمج یاما ورود ناگهان. شده بود

محسن را  يریچون پ. خود او بود دیشا دانست،یم یک! از گوشت و استخوان جلو او نشسته بود قشرفی ی همزاد زنده

که محسن  برد یپ فیشر. شد دیاز نظر او ناپد ناگهان قشیاندام رفو  افهیق نیسن و با هم نیدر هم. بوده دهیکه ند
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 دیجاودان بود، شا زندگی ی و برگه لیدل نیا دشای –جوان حلول کرده بود  نینمرده بود، بلکه روح او در جسم ا

ار محسن قر نپس از ای –. مثل گرفته بود دیتول نیمبداء خود را از هم گفتند یم یجاودان یرا که زندگ يزیهمان چ

باو دست  یقیعم يحال شاد ندر عی –! چون از خودش بچه نگذاشته بود مرد،یاو تا ابد م کهیبود، در صورت هنمرد

 .شمردیم رفتیم یستین ياو را که بسو قعقربک ساعت مکب دقای –. و نابود خواهد شد ستین یداد که بکل
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از خواب  دیو روشن بود که با فکر مج کیبا فکر محسن بخواب رفت و هنوز تار ،زدیدر رختخواب غلت م فیشر

بصورت خود  ینگاه نهیبلند شد جلو آئ. دهنش بدمزه بود. حس کرد که خسته و کوفته است د،یکش ازهیخم. دیپر

ز رگ ا کیبود و  دهیژول شیاشده بود، موه تر قیصورتش عم يها نیداشت، چ زیخ شیچشمها يپا. انداخت

. نگاه کرد دیدرز در اطاق مهمانخانه به تخت مج ياز ال اطیبعد رفت با احت د،یکشیم ریکشاله ران تا پشت کمرش ت

گُل انداخته بود و  شیصورتش حالت بچگانه داشت و لپها. صورت او افتاده بود يپنجره رو یتکه از روشنائ کی

 دیبنظرش مج. آورده بود رونیشمد ب ریره کرده از زدستش را با مشت گ. دیدرخشیاو م یشانیپ يعرق رو يها دانه

 .جلوه کرد شیو قابل ستا یوجود روحان کی

 

آمد  دیکه مج د،یکشیم گارینشسته بود و س یبساط ناشتائ يکنار استخر، پهلو دیدرخت ب ریز فیهر روز، شر بعادت

که ساعت دارد  دیبکند، از او پرس دایپ یموضوع صحبت نکهیا يبرا فیبعد از سالم و تعارف، شر. چاشت نشست يپا

: بود، درآورد و گفت دهیبه پدرش بخش بار کیکه  یدست کرد ساعت مکب فیشر د،یمج یپس از جواب منف. نه ای

 ».من مانده بود شیاست که از پدرتان پ یامانت نیا«

 

بچگانه اما  یخوشحالباشد،  دهیرا د یبیجانور عج نکهیمثل ا. بآن انداخت ینگاه سر سرک. ساعت را گرفت دیمج

 یچشم ریز فیشر. اظهار تشکر بکند آنکه یگذاشت ب بشیبعد ساعت را در ج. دیدرخش شیدر چشمها يا گذرنده

که  يا گمشده يایدن يادبودهای اتیو جزئ. کردیم یزندگ شیجوان امیا يادبودهایلحظه او با  نیدر ا. دیپائیاو را م
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خوردن او  طرز نان یحت دیاز تمام حرکات مج. و چشمش مجسم شده بودبود جل دهیگذران دیمانند خواب با پدر مج

بعد دست . آورد یرا برم فیشر يپدرش بود کامالً آرزو ثانی ی که نسخه دیو مج کردیاز پدرش جستجو م یانعکاس

را با مرحوم پدرتان در  يعکس فور نیا«: داد و گفت دیرا از بغلش درآورد بدست مج یعکس اطیکرد با احت

 »!زدیسرم بر يآنوقت من هنوز حصبه نگرفته بودم که موها. برداشتم یپارت دنگار

 

 یجیبعد نگاه گ. گذاشت نیاست و بزم دهیرا د يا گانهیعکس ب یبعکس انداخت، گوئ یلیم یب ياز رو ینگاه دیمج

لند شد و عکس را برداشت و ب فیشر. نشده بود فیسر شر یموقع ملتفت طاس نیتا ا يکرد، انگار فیبصورت شر

 .به اداره رفتند دیبا مج
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اداره و  يهایکار زهیرا به ر دیمج ریناپذ یکار خستگ و او با پشت دیبطول انجام فیشر زیآم افسون یهفته زندگ دو

 فیشر یخلو دا يادار یدر زندگ. اداره شد ياعضا ریطرف توجه سا دیعلت مج نیبهم. رموز محاسبات آشنا کرد

 یهر هفته که به سرکش. کردیو دقت م یدگیرس شتریاداره بکارها ب زیپشت م. حاصل شده بود یکل راتییتغ زین

 راداتیدر خانه از غالمرضا ا. بردیمخصوص همراه خودش م یرا بعنوان منش دیمج رفتیدهات اطراف آباده م

 فیکه شر آمدیبنظر م. خوردیآب م یالسیهر گ از سرش افتاده بود و در يزیوسواس تم. گرفتینم یلیاسرائ یبن

خود را از  ی شده گم یزندگ رایز. برق افتاده بود شیها چشم خورد،یغذا را با اشتها م. هکرد یآشت یدوباره با زندگ

 !او را محکوم کرده بود یزندگ کهیدر موقعهم  نو بدست آورده بود، آن

 

 يور يدر يها صحبت ای زدینرد م تخته فیبا شر نشست،یفور م دم بساط آمدیم فیتکل یو ب انهیالابال دیمج شبها

جور  کی ف،ینوع حالت پر ک کی. دیبوسیاو را پدرانه م یشانیپ فیبرود بخوابد شر نکهیاز ا شیپ شهیو هم کرد،یم

با عوالم  یربط چیشده بود که ظاهراً ه دایپ فیساکت، تنها و سرد شر نواخت، کی یو مجهول در زندگ قیعشق عم

حال احساس  نیو در ع کردیطبع در خودش حس م يو استغنا يریس ،یطرفیب نان،یاطم جور کینداشت،  یهوانش
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 یسرپرست دیکه از مج دانستیخودش م ی فهیاو وظ. نمودیآشکار م دینسبت بمج يا پدرانه يپرستش مبهم و فداکار

خودش را  ی بچه فیممکن بود که شر اآی! خود او نبود ی بچه يجا دیمج ایآ. باشد فتارشبکند، مواظب اخالق و ر

 اندازه دوست داشته باشد؟ نتا ای

 

* * * * * * * * * * * * * * * 

 

 –. آمد کرد شیپ يا العاده کار فوق هیمال ی شده بود، در اداره دهیپوش رهیت يکه آسمان از ابرها یگرم تابستان کروزی

ظهر  فیمانع شد که شر يادار يونهایسیکم گرید بود و از طرف دهیاز مرکز رس اكیتر دیطرف مفتش تحد کاز ی

اداره بساط فور را بر پا  ی در اطاق آبدارخانه یمخصوص یتناهار را در اداره خورد و غالمرضا با تردس. بخانه برود

 امدهیباداره ن دیمج یرا احضار کرد ول دیدوبار مج یکیشد و  يادار يکارها یدگیبعجله مشغول رس فشری. کرد

 .بود

 

گرفته  يا او باندازه ی افهیق. شد ونیسیبود که غالمرضا هراسان باداره آمد و بزور وارد اطاق کم شیگرگ و م هوا

 :دیبلند شد و بعجله پرس زیخورد، از پشت م کهی فیبود که شر

 

 »شده؟ یچ مگر«

 

چند ساعت ... بستهدر از پشت  دمیکه ظهر بخانه برگشتم، د یمن وقت... تو استخر خفه شده دخانیمج يآقا... آقا«

 »...آب آمده يرو دخانیمج ينعش آقا دمهمساده وارد شدم، دی ی بعد از خانه دم،یانتظار کش

 

 يا خفه يبعد با صدا. اولش قرار گرفت ياش حرکت کرد و دوباره سرجا خرخره. آب دهنش را فرو داد فیشر

 :گفت
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 »؟يدکتر را خبر نکرد... دکتر پس«

 

 »!...گذاشتم وانینعش را بردم در ا. آب آمده بود يرو. تنش سرد شدهکار از کار گذشته،  آقا،«

 

بود،  کیهوا خفه و تار. رفت رونیب ونیسیاز اطاق کم نیسنگ يها با گام ده،یچیپ فیدر دهن شر يا تلخ مزه طعم

نده شده در هوا پراک یاول شب تابستان نیشسته در ا يبرگها يو بو نزمی ی کننده عطر مست. دیباریم يزیباران ر

اش چهار طاق باز بود، چراغ  در خانه. رفتیم اودنبال  هیغالمرضا ساکت مثل سا. از چند کوچه گذشت فیشر. بود

 يها زلف. شده بود دهیکش دیشمد سف کی شیگذاشته بودند، رو وانیرا در ا دینعش مج. سوختیم وانیدر ا يتور

 .است دهیکه قد کش آمدیبود و بنظر م دایآن پ ریاو از ز سیخ

 

چراغ  یروشنائ يباران جلو يها قطره شیناگهان نگاهش به استخر افتاد که رو ستاد،یباران ا ریز وانیا يپا فیشر

خود را در کنارش  فیآرامش و ک قیاستخر که آنقدر دقا نیبود، ا یزده و ته نگاه او وحشت. زدندیچشمک م

آموز و  کبک دست د،یفور، درخت ب طه، بساادار زیشهر، م نیدر شیسرتاسر زندگ کمرتبهی! بود دهیگذران

 شیخانه برا نیدر یزندگ نیحس کرد که بعد از. جلوه کرد زیآم همه محدود و پست و مسخره حاتشیتفر

 نیبلور يگو کیبنظرش آب استخر . شد رهیبود خ ایاستخر که مثل آب در قیو عم اهیاست، به آب س ریناپذ تحمل

الغر  يکه بازوها دیدیرا م دیاو مج يگو نیکه بود؟ در زدیدست و پا م يگو نیکه در یانسان کلیه ناما ای –آمد 

 یکتاری ی پرده! چه جانگداز بود» !...ایب... ایب«: گفتیو باو م دادیداشت در آن تکان م یآب يخود را که رگها دیسف

 .شتبرگ اعتنا یگشاد و ب يکه آمده بود، با قدمها یاز همان راه. آمد نیپائ فیجلو چشم شر

 

که در موقع مرگ محسن حس کرده بود، دوباره  یرفت همان حالت رونیباران از در خانه ب ریرا به پشت زد، ز دستها

باران تندتر شده  رفت،یم یاهیجلو چشمش س» !اتفاق افتاده باشد نیا دیبا«: کردیبا خودش تکرار م. شد دایدر او پ
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را  زیچ کدر همه ی شهیاز پشت ش نکهیشده مثل ا ندران محو و پاكدور دست ماز يها منظره. بود، اما او ملتفت نبود

 »!...یهست یتو جان... یتو رذل هست«: کردیگوشش زمزمه م خیب یجلو چشمش نقش بسته بود و صدائ ند،یب یم

 

به آنجا  گریاز منزلش خارج شده بود که د یگنگ میاو با تصم. بود دهیشن یقیدر خواب عم نیجمله را سابق بر نیا

از . ندارد یگذشته و کنون يایبا قضا یارتباط نیو کمتر کندیم یزندگ یموهوم يایدر دن کردیحس م. بر نگردد

بود و  سینازك شده خ يتارها نیا انیبود، او م دهینباران دور او تار ت! دور و بر کنار بود آمدها شیپ نای ی همه

 .آمدندیم نیو پائ گرفتندیتارها را م نیبود که ا یلزج يباران مثل جانورها يها دانه

 

  ...شدیو دور م گذشتیباران م ریخلوت و نمناك ز يها سرگردان در کوچه ی هیسا کیمانند  فیشر

  

  

   



 ۴۴     ایکات

 

 

 ایکات

 

دو نفر  یکیاغلب من با . آمدیما م زیشده بود، در کافه سرم یبمن معرف راًیکه اخ یشیشب بود مرتباً مهندس اتر چند

را از ما  یلغات فارس یهم معن یو گاه نشست یما م زیکنار م خواست،یاجازه م دآمیاو م م،یاز رفقا نشسته بود

مخصوصاً زبان  دانست،یزبان خارجه م نیچند کهاز آنجائی –. ردیبگ ادیرا  یزبان فارس خواستیچون م. دیپرسیم

 .ن دشوار نبودچندا شیبرا یگرفتن فارس ادیخودش بهتر بلد است، لذا  ياز زبان مادر کردیرا که ادعا م یترک

 

رنگ رود دانوب در  نکهیمثل ا ره،یت یآب يسر بزرگ و چشمها ،يجد ی افهیبود چهارشانه با ق يمرد ظاهراً

او  ی بلند و برآمده یشانیدور پ يخاکستر يصورت پرخون سرخ داشت و موها. منعکس شده بود شیها چشم

 .کردیتراوش م یتورزشکارش قوت و سالم کلیو ه نیبود و از طرز حرکات سنگ دهروئی

 

در حدود چهل  باًیتقر. آمدیمتناقض بنظر م شدیم دهید شیکه در چشمها یساختمان او با حالت اندوه و گرفتگ اما

 یزندگ نکهیو آرام بود مثل ا يجد شهیهم. کرد یرفته جوانتر نمود م همیرو یول. گذشتیاز سنش م شتریب ایسال 

شغل  ی بواسطه کردم یکه من گمان م شد یم دهچشم راست او دی ی گوشه یزخم يکرده و جا یرا ط يا دغدغه یب

 .چشم او زخم برداشته است ی کوه گوشه ایدر اثر انفجار سنگ  يساز و راه مهندسی

 

دوگانه در او وجود  تیشخص ایحالت  کیو بقول خودش  کردیظاهر م اتینسبت به ادب مخصوصی ی عالقه او

 ی لهیبوس ایو  شدیبود و شبها شاعر م یاضیر يسر و کارش با فورمولها و شدیم یداشت، که روزها مبدل به مهندس

 .دیگذرانیشطرنج وقت خود را م يباز

 

شب  نیمن نشست، از قضا در زیآمد اجازه خواست و سر م یشیمهندس اتر دمینشسته بودم، د زیمن تنها سر م کشبی

. ما رد و بدل بشود نیب یحرف آنکه یب میکردگوش  یقیبموس یمدت امد،یبسراغمان ن یو از رفقا کس میتنها ماند
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با  ختهیحالت درد آم کیمن  نوقتیدر ا. دمعروف را شروع کر یآواز روس کی »نیاستنکاراز«ناگهان ارکستر 

 اعتنا یبحالت ب. کرد دایبدرددل پ اجیاحت اینکته برخورد و  نیاو هم با نکهیمثل ا. دمیدر چشمها و صورت او د فیک

حالت  کیزن و  کیکه مربوط ب يادگاری. دارم کیموز نیبا ا یفراموش نشدن ادگاری کیمن  د،یدانیم«: گفت

 »!شودیمن م ینجوا يمخصوص افسوسها

 

 ».است یساز روس نیا یول«

 

 ».ام بسر برده هیاسارت در روس یزندگ کدورهیمن  دانم،یم بله«

 

 »د؟یا شده ریاس 1914 یالملل نیدر موقع جنگ ب دیشا«

 

اسارت  یزندگ دیدانیم. شدم ریجنگ، من در فرونت صربستان بودم، بعد در جنگ با روسها اس يهمان ابتدااز  بله،«

 »ستیچندان گوارا ن

 

 »د؟یا را خوانده یوفسکیدوستو فتألی» مردگان ی خانه ادبودی«شما کتاب  ایآ! يبریاست، آنهم اسارت در س واضح«

 

در  م،یداشت يآزاد يا و تا اندازه میبود یجنگ ریچونکه ما بعنوان اس. نبود بیکامال به آن ترت یام، ول خوانده بله«

ها،  جراح شگها،یرایسنگتراشها، پ دانها، یمیما پروفسورها، نقاشها، ش انیم یول. در زندان بوده کهایاو با موژ کهیصورت

 ».همانجا عمل کردندچسم مرا که در جنگ گلوله خورده بود در  يپا. بودند سندگانیشعرا و نو دانها، یقیموس

 

 ».گذشتهیسخت نم یلیصورت بشما خ نیا در«



 ۴۶     ایکات

 

 

ما تا  لیدر اوا د،یخواهیراستش را م. کردندما را می ی واضح است، در ابتدا مالحظه ست؟یچ یاز سخت مقصودتان«

. میداشت يخودمان آزاد يدر اردو یول م،یاگرچه تمام روز را محبوس بود. میبود یاز وضع خودمان راض يا اندازه

 یبیروبل در ماه پول ج 25از قرار  يبعالوه بهر افسر. میخودمان ساخته بود يبرا یآلونکهائ. میتآتر درست کرده بود

ما را  یبیاگرچه اغلب پول ج م،یخوراك داشت کافی ی باندازه. بود یو ارزان یفراوان يبریو در آنوقت در س دادندیم

من . میسالها حبس باش میکه ما مجبور بود دیتصور بکن. میخارج بشو میشتما اجازه ندا دیدانیو بعد هم م. پرداختندینم

که  یشش ماه بعد وقت یعنیکه گذشت،  يچند دم،یگذرانیخسته و کسل شده بودم و تمام روز را بخواندن کتاب م

جوان  کیاوان با  نیدر ا ختم،یر یبا آنها طرح دوست یآموختن زبان ترک يترك بما ملحق شدند، من برا ياسرا

زبان  یکردم و در مدت کم لیبه تحص شروع. بود میعرب آشنا شدم که اسمش عارف بن عارف از اهل اورشل

خودشان را  التیبودند که تحص ینیما محصل نیچون ب. دادمیکنفرانس م یبزبان ترک کهیبطور. گرفتم ادیرا  یترک

و  میدادیتآتر م شینما. شد ریرسها و کنفرانسها داد نصورتیدر ا. میتمام نکرده بودند، بما اجازه دادند که درس بده

از آب در  یعال زیچ کیاغلب . فرستادندیم مانیرا برا گریو لباس و لوازم د نیتزئ نیخارج بهتر زا یروس يزنها

 .آمدند یما م يها شینما ياز خارج بتماشا کهیبطور آمد،یم

 

 »د؟یا داشته یمخصوص یزندگ جور کیخودتان  يبرا پس«

 

که  میاردو حبس بود کیکه ما در  دیکنیشما فراموش م. من فقط قسمت خوبش را شرح دادم! دیکنیگمان م شما«

 دهیخاردار کش میاطراف اردو س. فاصله داشت ارسکیبا شهر کراسنو لومتریتپه واقع شده بود و بمسافت دو ک يرو

بود که پاسبانان تفنگ بدست  یباروهائ صلهشده بود و فاصله بفا دهیکوب نیبطول شش متر بزم یرهائیبودند و ت

 يکنفرانسها ایو  شدوقتم صرف خواندن کتاب می ی و همه آمدمینم رونیمن از آلونک خودم ب یول. دادندیم کیکش

 ی کرده لیهمه اشخاص تحص نیا دمیدیبود که م نیا دادیم يکه بمن دلدار يزیتنها چ. کردم یم هیخودم را ته

 ».بودند کیو بدبخت با سرنوشت من شر ریپ ایبخت همه جوان و خوش گر،صنعتگر دی
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که جلو چشمتان  یگاز خفه کننده و مرگ دائم ک،یشل يکه از خطر جنگ، ترانشه، صدا دیکن یشما فراموش م اما«

 »د؟یا بوده محفوظ بوده

 

مان لباسها به تن – میو گردش داشت حیدو ساعت ما حق تفر يفقط روز د،یشما از وضع ما خبر ندار گفتم«

 30صفر بود و تابستان در  ریدرجه ز 50 ای 40زمستان هوا . مینداشت ریبود و چرك شده بود، لباس ز خورده نچی

 عیو وقا يمسر يهایناخوش ق،یبعالوه حر. میچهارپا در آغل حبس بود واناتیدرجه حرارت ما مثل ح

من با رفقا  کشبی شد،یم وانهید یکیما  انیاز م یگاه. بدتر از جنگ بود نهاای ی همه داد،یکه رخ م يزیانگ وحشت

و  میمان از جا جست زد که همه زیم يرو يدیاز رفقا تبر بدوش وارد شد و چنان ضربت شد یکی کردم،یم يباز ورق

سگ را  يادا. شده بود وانهیمجار د یاز اهال کنفری. پاره کرده بود مان را تکه همه داگر تبر را از دستش نگرفته بودن

 قیوجود رف دادیم تیکه بمن تسل يزیچ نیتر ما شده بود، بزرگ یو اسباب سرگرم کرد یپارس م میدا آورد،یدرم

من  نیگذشته از ا. کردیم يشاد دیبود، حضورش تول عالقه یب زیدل و بهمه چ زنده شهیعربم عارف بود، او هم

مفصل است  یلیخ. ام چاپ کرده »ایکات«: با عنوان نوی ی روزنامه کیاسارت خودم را با عارف در  امیا يادگارهای

 ».شرح بدهم توانمینم

 

 »ا؟یچه مناسبت کات به«

 

زن بود و  نیزن و آخر نیمن اول ياو برا. راجع باو صحبت بکنم، از موضوع پرت شدم خواستمیدرست است، م –«

 –. رومیزن نم و هرگز من بطرف دیایبطرف من ب دیزن با شهیهم دیدانیم. در من گذاشت یفراموش نشدن ریتأث کی

 ایپول  يبرا ینکرده، ول میخاطر من خودش را تسل يکه آن زن برا کنمیحس م نطورچون اگر من جلو زن بروم ای

اما در . کنمیرا م یو مصنوع یساختگ زیچ کیاحساس . که خارج از من بوده است يگریعلت د کی ایو  يباز زبان

 نیا. آمدهاست شیپ نیاز ا یکینقل بکنم  رومیکه م یتیحکا. ستمپریاو را م د،یایبار زن بطرف من ب نیاول کهیصورت

جلو  شهیاما هم گذرد،یسال از آن م 20 ایو  18گرچه . است که هرگز فراموش نخواهم کرد يا انهعاشق ادبودیتنها 

 .چشمم مجسم است



 ۴٨     ایکات

 

 

 قتاًیحق یدوست جور کیمن با جوانان عرب که  یبعد از آشنائ م،یبود ریاس ارسکیکراسنو کیما نزد کهیهمانوقت«

 لیو تمام وقتمان صرف تحص میآلونک منزل داشت کیهر دومان در  کرد،یما را بهم مربوط م ریناپذ یبرادرانه و جدائ

ما  کشبیاست  ادمی. دادیم ادی یعوض بمن زبان عرب درو او  آموختمیم یمن باو آلمان شدیورق م يباز ایزبان و 

چراغ  نیا یو در روشنائ میدرست کرد لهیخودمان فت راهنیپ ی شنهیو با تر میتخیدوات روغن ر يتو م،یچراغ نداشت

از سوئد و نروژ و دانمارك کتاب وارد  ن،یو از راه چ کردمیم لیرا تکم یوقت من زبان ترک نیدر هم. میکردیکار م

 .بود یلشاد و خندان و الابا شهیتابدار داشت و هم اهیس يبود که موها یعارف جوان خوشگل. میکردیم

 

. عربم را از من جدا کردند قیرف. از ترکها جدا بشوند نکهیا يبرا. عرب را احضار کردند ياسرا 1917حال در  بهر«

ترکها مرا سرزنش . حرکتش را فراهم بکنند لیوسا نکهیتا ا ارسکیباو پول دادند و او را فرستادند در شهر کراسنو

 کهیعارف از آن جائ یول» !بر ضد ما جنگ بکند نکهیا يدا شد براتو از ما ج قیرف نیبب«: گفتندیو م کردندیم

و نوش  شیو مشغول ع دیطرف توجه دخترها گرد ارسکیداشت در شهر کرانسو یخوشگل بود و صورت شرق

 کی دمیدر باز شد و د کمرتبهیمشغول خواندن بودم،  فیروز من با آن وضع کث کی. آمدیهم بسراغ ما م یگاه. شد

و او  کردمیدختر نگاه م يخودم خشک شده بودم و مات بسر تا پا يمن سر جا. وشگل وارد اطاقم شددختر جوان خ

که  یشیبار، ر مرگ یزندگ ف،یکه با آن وضع کث گذشتیسه چهار سال م. آمد یالیموجود خ ایفرشته  کیبنظرم 

ها بسر  کتاب و کاغذ پاره انیمبود، در  دهیکه بتنم چسب یبود و لباس دهیخز ام نهیس يتا رو نیراسپوت شیمثل ر

و با  دانستیهم م یآن دختر زبان آلمان. بود من باور نکردنی ی خوشگل در مزبله زیدختر ترو تم کیحضور . بردمیم

پشت سر او در باز . جوابش را بدهم توانستم یزده شده بودم که نم ذوق يمن بطور یزدن کرد ول من شروع بحرف

را کرده بود و مخصوصاً او را آورده  نکاریمتعجب کردن من ا يبرا دمیهممن ف دیندعارف وارد شد و خ قمیشد و رف

 ينکرده بود که دل مرا بسوزاند، فقط برا یکار را از راه بدجنس نای. خودش را بمن نشان بدهد ی بود تا معشوقه

 تیمن برا هر،ش میبرو ایب«: او اطالع داشتم، عارف بمن گفت ی هیچون من کامالً از روح. کرده بود یو شوخ حیتفر

فت، مرا گر ی که اجازه ایباالخره با عارف و کات. رفتمیبود که من بشهر م بار نیبعد از چند سال اول» .رمیگیاجازه م

که من چه  دیتصور بکن دیتوانیو بهار شروع شده بود، نم شدیکم آب م در جاده برفها کم م،یبطرف شهر روانه شد

محو جمال  یو بکل دمیگنجیدر پوست خودم نم يمن از شاد م،یشدیرد م یسئ ینی ی از کنار رودخانه! داشتم یحال
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دراز سر از  انیکه پس از سال يا من مثل مرده کرد،یآن دختر شده بودم، تمام راه را دختر از هر در با من صحبت م

بدهم تا  راجوابش  تمتوانسیزدن با او را نداشتم و نم متولد شده، جرأت حرف یدرخشان يایقبر درآورده و در دن

و تختخواب  یصندل د،یسف يزیبا روم زیبرد که در آن چراغ برق، م یو ما را در اطاق میباالخره وارد شهر شد نکهیا

من و » به خواب؟ ایاست  يداریبه ب نمیب یآنچه م«: دمیپرسیو از خود م کردمینگاه م واریبدر و د هایمن مثل دهات. بود

کن  گرم مجلس يزدن کرد، از آن دخترها آورد، بعد با من شروع بحرف یچائ مانیختر براد م؛ینشست زیعارف کنار م

کوچک هم  ی بچه کیشوهر او در جنگ کشته شده بود و  ست،یکه دختر ن دمیبعد فهم. و کار بر و حراف بود

 یزندگ داشت، با هم یزن که با زن مهندس آشنائ نیمهندس و زنش هم بودند و ا کآنها ی ی در خانه. داشت

 توانستمیکه هرگز تصورش را نم یشب کی م،یدیشب را در آنجا گذران. کرده بود هیاطاق را از او کرا ایگو. کردندیم

او . دمیپرست یفکر را بخودم راه بدهم، او را م نیا کردمیآن زن جوان عشق نداشتم، اصال جرأت نم يبکنم، من برا

مرا  نواخت کیو  یمعن یو ب کیتار یکه زندگنجات  ی ود، فرشتهفرشته ب کیمن از گوشت و استخوان نبود،  يبرا

 .دستش را ببوسم ایبا او حرف بزنم و  توانستم یمن نم. لحظه روشن کرده بود کی

 

بخوابم  توانستمینه م. شده بود ریناپذ تحمل میدر زندان برا یکه زندگ دانمیم نقدریهم! یبا چه حال یبرگشتم ول صبح«

همه  آمد شیپ نیبعد از ا. کردم يریگ کناره یخودم بعذر ناخوش یاز دو کنفرانس هفتگ. ار بکنمو نه ک سمیو نه بنو

دو سه . بودم دهیرا در خواب د عیوقا نای ی همه نکهیمثل ا ود،مبهم و مجهول بخودش گرفته ب یمعن کیبنظرم  زیچ

 .آمد میبرا ایکاغذ از کات کیهفته گذشت، 

 

 »د؟یکردیذ مکاغ ی مبادله لهیوس بچه«

 

که  يبطور میبود دهیرا بر ریکنده بودند و ته ت نیانداز پاسبانان بود، محبوس را که دور از چشم رهایاز ت یکی ریز«

داشتند  اجیکه احت یزهائیچ گرانید يو برا رفتیاز ما بطور قاچاق م یکیهر روز بنوبت . شدیبرداشته و گذاشته م

ما بود من از  يدر کاغذ خودش نوشته بود دوشنبه که روز شنا يبار. دیرسانیکاغذها را هم او م آورد،یو م دیخریم

. میدو روز حق شنا داشت يا گفته بود ما هفته شیعارف برا ایگو. کنار رودخانه بروم و او به مالقات من خواهد آمد



 ۵٠     ایکات

 

 رابطهاما . اوردیب ممنوع را بدست ی ورود به منطقه ی اجازه توانستیصحبت بود م زن خوشگل و خوش نیالبته چون ا

که ما را  یروز دوشنبه موقع يبار. بود دهیراه بنظرش رس نیجهت ا نینداشت از ا یفیتعر شیبرا نیداشتن با محبوس

 ایگذشتم کات شهیب انیاز م يقدر نکهیهم. که قرار گذاشته بود رفتم یمن با ترس و لرز بمحل بردندیاز کنار رودخانه م

او باز شروع بصحبت کرد، من . م، جنگل سبز و انبوه دور ما را گرفته بودینشست کنار رودخانه میبا هم رفت. دمیرا د

و خودش را در آغوش من انداخت، او خودش را  اوردیطاقت ن ایکات دم،یفقط دست او را در دستم گرفتم و بوس

مقدس موجود  کیمن  يتصورش را بخودم راه نداده بودم، چون او برا چوقتیمن ه کهیکرد، در صورت میتسل

 !بود ینزدن ستد

 

و در  میکار را تکرار کرد نیسه چهار بار هم. سخت و ناگوار شد میبرا شیاز پ شیمحبس ب یآنروز ببعد زندگ از

و  دیاز او رس يگریبعد کاغذ د. ماندم خبر یهفته از او ب کی نکهیتا ا کردم، یاز او مالقات م یشنا من دزدک يروزها

اطالع دادم که ممکن  ممن به رفقای –. آورد یم میمبدل برا باسو ل دیآ یاو م میرو یمکه بشنا  گرینوشته بود نوبت د

که چهار بچهار در  ياز موقع سرشمار. من امضا بکنند يبکنم و از آنها خواهش کردم که بجا بتیاست چند شب غ

 شهیما بود و هم حیع تفرتنها موق نیچونکه ا. مینداشت یترس شمردینفر ماها را م کیو  میستادیایم اطحی ی محوطه

بهر حال روز موعود، کنار رودخانه . گرفتیصورت نم چوقتیه قیدق يکه سرشمار يبطور شدند،یجابجا م يا عده

و کاله ر ا بسر  دمیآورده لباس را پوش یکاله پوست کیدست لباس بلند چرکس و  کی میبرا دمیباو برخوردم د

 .میگذاشتم و راه افتاد

 

. زدیحرف م یبا من روس ایکات خورد، یبما برم یراه اگر کس نیدر ب. تا شهر دو ساعت راه بود نیساخلو محبوس از«

. تا صبح در اطاق او بودم. اش بخانه میباالخره رفت» .بویاسپاس«: گفتم یم یفقط گاه دادمیجوابش را نم چیمن ه یول

سه روز گردش ما طول  م،یحرکت کردها  گردش در کوه داش بقص و زن و بچه مهندس روسی ی با خانواده شیفردا

و  میآنجا چادر زد کیو در جنگل نزد مآن بشکل سه شقه درآمده بود رفتی ی که قله» سه ستون«در کوه  دیکش

خوب  يخوراکها. میآنها بود ياهویدور و گمشده دور از مردم و ه يایدن کیمحل مثل  نیدر ا. میآتش کرد

و  میمال مینس. میکردها را تماشا می درختها ستاره ی شاخه يال و از میدینوش یم بو مشروب خو میخورد یم

 يافسونگر يرا با صدا »نیاستنکاراز«و » ولگا بانانیکشت«شروع بخواندن کرد، آواز  ایکات. دیوزیم یبخش جان
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من  کرد یصدا م شمدر گو سایکل يمثل زنگها ایکات يصدا. دادیبم باو جواب م يبا صدا یو مهندس روس خواند یم

و  دمیلرزیو لذت بخود م فیاز شدت ک. دمیشن یرا م یآواز آسمان نیبود که ا بار نیخودم مانده بودم، اول يبجا

 .بکنم یزندگ توانستمینم ایکه بدون کات کردمیحس م

 

من قطع  یحس کردم که حاضر بودم همان ساعت زندگ یگوارائ یمن گذاشت، تلخ یدر زندگ يریشب تأث نیا«

 ایشدم، کات داریصبح که ب شود،یهرگز فراموشم نم میباالخره برگشت. بودم تا ابد روح من شاد بودبشود و اگر مرده 

 چیخشکم زد، او ه میمن سر جا. شد واردکه در باز شد و عارف  ختیریم یچائ میسماور را آتش کرده بود برا

» مگر چه شده؟«: دمیپرس ایاز کات من. بمن انداخت، بعد در را بست و رفت یکرد و نگاه ایبه کات ینگفت فقط نگاه

 یاو کس! بدرك. دیآیجوانها خوشم نم نجوردخترها راه دارد، من از ای ی بچه است، ولش کن، او با همه: او گفت

 »!اندازدیو دور م کندیبو م ند،یچ یرا م ااست که سر راهش گله

 

  ».افتمیشدم اثرش را ن ایاز آن ببعد هرچه جو گریرفت و د قمیرف«

  

   



 ۵٢     ایکات
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 بونصراتخت 

 

 هاي کاوش  »بونصراتخت « ی تپه يالبا ز،اریش کنزدی ] 1[»کاگویش ومیوزیم نیتمتروپولی«سال دوم بود که کاوش  

قرمز،  هاي کوزه  شد، یم افتی نهاآنفر در  نیچند ناستخوا غلباتنگ و ترش که  يقبرها زا ریبغ ولی . کرد یم یعلم

 ی سکه خنجر،   لنگو،ا  ،يا مهره بندهاي گردن  نگشتر،ا  ره،اگوشو پهلو،  سه يها کانپی  ،يبرونز سرپوشهاي  ،بلونی 

 .نکرده بود ادیپ یقابل توجه زیچ هیپا بزرگ سه ناشمعد کیو  وسییکلاو هر سکندرا

 

 يها مهره يرو زا کرد یم یسع هودهیمرده بود ب يو زبانها يرکئولوژآکه متخصص  Warner   رنرادکتر و 

 یخیتار قاتیتحق یعالمات ظروف سفال ایو  شتاد ار ناتاویح ایو  نسانا شکالاو  یخیم که خطوط يا نهااستو

لخت  يخورده، بازوها زرد و چروك سبودند، با لبا نشاکه همکار Freeman   منیو فر Gorest  گورست  بکند،  

از صبح تا شام مشغول بغل،  ریز هیبسر و دوس یتابش آفتاب سوخته شده بود کاله کتان ریبرهنه که ز يو ساقها

. شدافزوده می  شکسته لهیت ونیبه کلکس وستهیپ کنیو کاوش بودند ول يرابرد عکس شت،ااددی ن،اکارگر یهنمائ ار

به  ندهیآنموده، سال  زیو مر راکجد اسال ر خرآگرفته بودند که تا  میکم هر سه نفر دلسرد شده و تصم کم کهبطوری 

 .خاتمه بدهند اتیحفر

 

سر در   محل حمل شده بود و فقط نیخورده بود که با ار يدیتخت جمش يو سنگها زهاگول درو ابتدا ونیسیم ایگو

بدنه و جرز بدون  زاهمان جنس که عبارت بود  زا گریتخته سنگ د نیچند کهیبرپا بود در صورت اهیسنگ س زا نآ

رج  کی ثارآتمان بکار رفته بود، و ساخ مصالحسنگها جزو  نیزا یکی ی شکسته یبود و حت فتادها نیزم يرو بیترت

 .رفت یم نیتپه بپائ زابود که  مدهآخاك در ریز زاپله 

 

  اطاقها نیا –. شده بود ادیپ ِءاکردن اشی مقابل تمام روز مشغول مطالعه و مرتب ی تپه يرو يطاقهاادر  رنراو دکتر

 خوري مطالعه و نهار يابود و بر ناویابزرگ که جلو  رالتا کی ،یو روشوئ شپزخانهآ کی نبار،ا کی زاعبارت بود 

قاسم که هم شوفر و  نهاآگماشته . شده بود نییتع باخو يابر رالاطاق دست چپ تا. د بودن دهاد صیتخص منیو نش



 ۵۴     بونصراتخت 

 

دست  دهامامزا«: مانند کینزد يهایبادآچون . رفت یم زاریبش] 2[و برف ذوقهآ دیخر يابود، اغلب بر نهاآهم نوکر 

 .دیرسیبهم نم یکاف ی زهامحدود و باند یزندگ حتاجیبود، ما هاکه سر ر دهاتی ی قلعه کی و» برم دلک«و » خضر

 

مردم با دم . بود زاریش یهال ا حگاهیدر تابستان تفر رو نیااز  شت،امعتدل د يابود و هو یدلک محل نسبتاً با صفائ برم

کار  زادست  هر وقت  زین نشاکارو هم رنرادکتر و. بردندیبسر م نجاآدو شب در  یکیو  رفتندیو دستگاه م

 .دندیناگذریم ندناشطرنج و خو يبباز اوقت خود ر رالدر تا ایو  رفتندیبقصد گردش به برم دلک م دند،یکشیم

 

 نیاکشف  اریز. دارخ د یکل رییتغ رنرادکتر و مخصوصاً در زندگی . ورق برگشت هیمویکشف تابوت س زاپس  یول

وقت    که تمام شتادربرد سند مهمی  رفت،یبشمار م يرکئولوژآ ينبهااعات گرقط زا یکی نکهیاتابوت عالوه بر 

 .بخود مشغول کرد ار رنراو

 

* * * * * * * * * * * * * * * 

 

 زاکشف کرد و پس  یکوه مقابل مشغول کاوش بود عالئم ی منهادر د ناکارگر زا يا با دسته منیکه فر کروزی

. که در کوه زده بودند وردآسر در یبه نقب خرهالگل محکم شده بود، با سنگ که با ساروج و تخته نیکندوکو چند

 زا  لیکشف کردند که بشکل مکعب مستط بهاسرد انیدر م یبزرگ یو گورست تابوت سنگ رنرابا حضور دکتر و

 رالخود که مجاور تا باخو طاقاحمل کردند و در  اتابوت ر ادیبزحمت ز. شده بود دهیشاتر پارچه کیسنگ 

 .شتنداود گذبزرگ ب

 

که  شدیم دهید یئالمرد بلندبا یائتابوت، کالبد مومی ی گوشه شتندابرد اسنگ در تابوت ر تخته ادیز اطیحتادقت و  با

 دیرامرو که دو رشته  شتابسر د نیدالگرفته و خود فو نیپائ اسرش ر. بغل زده بود ار شینوهااچنباتمه نشسته و ز
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بکمرش  يا رهاو قد شا نهیس يرو هرنشان اگردنبند جو کیتنش و  به یائنبهالباس زربفت گر. بسته شده بود شیرو

 .بود فتادهاسرش  يرو شفاف نازکی ی بود و پارچه یبه روغن مخصوص ندودهااما تمام لباس . بود

 

واقع شده  یائیکه جلو دهن موم يرحری ی گوشه. را پس زد یائیموم يهرچه تمامتر، پارچه نازك رو اطیبا احت وارنر

بحالت  شیبود و چشمها دهیچسب ناگوشت صورت باستخو. بخون خشک شده بود لودهآ نکهیو مثل ا دهیجوبود 

 يوصل شده بود رو یمسی ی که بحلقه امانند دع يلوله فلز کی دیملتفت شد د رنراو. دیدرخش یم زینگا وحشت

باز نمود دو ورق کاغذ  نکهیهمکرد،  اجد میس زا الوله ر رنرادکتر و . بود ختهیبحالت موقت آو یائیموم ی نهیس

تر بود  که کوچک يگرید ينوشته شده بود و رو يبخط پهلو نهاآ زا یکی يکه رو. وردآ رونیب انشیم زا یپوست

در  يشتریجستجو و کاوش ب زاکه قبل  نستادیخودش م ی فهیوظ رنراو. بود شدهنقش  یو عالمات یخطوط هندس

 .ندابخو اتابوت ورقه ر ءایشا

 

* * * * * * * * * * * * * * * 

 

که  مطالعه شده بود  ی فتهیش يمدت بقدر نیاو در تمام  دینجاماهفته بطول  نیچند رنراو مطالعات دکتر و قاتیتحق

 جعار نش،اهمکار غتافر زاپس  وستهیو پ. زدیتنها با خودش حرف م طاقادر  غلبا. بود فتادها كاو خور باخو زا

سحر و جادو بود که  بیو غر بیعج يکتابها ی طالعهغرق در م ایو . کردیه ممباحث نهاآبا  یبه متن کاغذ پوست

 .کردندیحمل بر جنون م ار واروش  نیاو  آوردندیسر در نم نهاآ زا شیرفقا

 

 نهاآ قرمزرنگ که روي ی شکسته لهیت کمشتیبا  د،یکار کش زادست  منیفر نکهآ زاطرف عصر، بعد  کروزی

 زابود  که مملو  رالتا انیبزرگ م زیم يرو ار ها لهیشده ت رالتا ردابود، و دهیکش ریس يا قهوه ستار ندراخطوط چپ 

 کینزد. زدیشته بود و بحالت متفکر قدم ماگذ پیکنار لبش پ رنرادکتر و. شتاعکس گذ لبومآروزنامه، مجله و 

 :دیپرس وا زارفت و  منیفر
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 .کجاست؟ گورست«

 

 یزندگ فتاب،آ ریز. ستا نتراما جو زاچون   رد،اض شده حق هم دعو یبکل ستا کهفتهی ینگهاو رفته گردش،  –«

 !گذردیسخت م یلیخ وابه  ح،یتفر شتناند خت،انو کی

 

 ز؟اریرفته ش –«

 

 .باشد انیدر م یموضوع زن اگوی –. میبا هم در برم دلک بود شنبه کیبله، روز  –«

 

  یم م،بگوی کردم باو  موشافر ماا! نش بجوش آمدهخو هان،   . رفتار خودش باشد ظبابهش تذکر بدهم که مو دیبا –«

دستور  نامه تیکه در وص یفاتیساعت هشت و ربع تشر مشبا هم اخویم د؟ینادمی . میدور هم باش ار مشبا ستماخو

 .بدهم نجاما دهاد

 

 !شودمی ه و مرده زند – نداخو یمخصوص طیابا شر دیبا دیگفتیکه م یهمان دعاهائ! دستور ماکد – «: متعجب منفری 

 

 نیا کنمیخودم تصور م شیپ ولی . اعتقادترم یشما ب زامن   د،ینکن شتباها . يخندیکه تو دلت بمن م نماد یم –«

 ییامومی ی طعمه ادر گور رفته و معتقد بوده که خون خودش ر شیصدها سال پ دیکه شا ستا یزن ی نامه تیوص

 شودیم وردهآبر یزن هش او خو رزوآ لهیوس نیبا میبگو هم اخویم. بشود ندهاکاغذش خو يروز نکهیا دیماکرده به 

 زمالفقط دو جور بخور   شود،یتمام نم ناگر ناما چند يابر . میهست واحسادت  ونیمد م،یهست ونیکه نسبت باو مد

ما  !... ندادیم یک. ندارد يگریما خرج د يبرا. يصرف انرژ مساعتیام، چند گل آتش و ن کرده هیکه قبال ته ستا

 !میا نبرده یپ انینیشیپ راوز باسرهن
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ما  ریتابوت بغ نیا گرا. میکه مطابق دستور عمل بکن نمیب خودمان نمی ی بعهده یتیمن مسئول ست؟یمضحک ن ایآ –«

 نست؟ادیزن م نیاو هوس  اهو ياجرامجبور به  اخودش ر ایبود، آ فتادها گریدست کس د

 

ماقبل  يها لهیبه ت شارها . (میخودمان رفتار کن ی فهیمطابق وظ دایمن معتقدم ب  فتاده،اجهت که دست ما  نیبهم –«

در چهار  یاحمق زادیحدس زد، آدم شودیآن مثال م يکه از رو یخیماقبل تار يها لهیت نیا دیکنیشما گمان م): خیتار

 کهیورتدر ص ست،ا یعلم خوردهیم شآکاسه  نیاو در  ستهیزیکوه چشمه بوده م نیاکه کنار  شیسال پ راپنج هز

 رد،ادر بر د  یو حس ینسانا يژداتر کیکه  یقابل توجه ی نامه تیاما وص. شتهاما ند یبا زندگ یمیمستق ی بطهار چیه

با لبخند شکاك  خوردیشکست م یعلوم متعارف کهینجائآکه  ستا یعیطب یلیخ د؟یراپند یم فاتاجزو خر انرآشما 

 یحیو فقط تفر ستین یموضوع علم نیا ریخ د،یآیدر م پول نآ زاکه  ستا یمقصود علوم رسم گرا. بشود یتلق

 .ندهد ایبدهد  جهینت نکهیا زااعم  نم،ادیخودمان م یشخص ی فهیوظ ار شیزماآ نیابر عکس من ! ستا

 

 .دیراد یتالشما روشن نشده و هنوز اشکا يابر نامه تمطالب وصی ی که همه گفتندیم روزید –«

 

شب چهارده ماه  مشبا کهینجائآ زا یول. ترجمه شده شباقی  دم،ینفهمدرست  ااش ر جمله کی ایفقط کلمه،  –«

 شتباها. زماندیب ریبتأخ ار ماقدا نیا نماتویشده، نم دیق نامه تیکه در وص ستا ینجوم تیموقع طیابا شر فقاو مو ستا

. افگند »ترآ«در  اطلسم ر م،یاعز یعنی »رنگین« سمامر نجاما زاپس : سدینویم نامه تیوص خرآدر  ستیمهم ن ناچند

در  اطلسم ر نیاچون  یعنی ] 3[»زتیخآ ورا هیمویس وگندتا ترآ نیب اچگون دنمن تلتم ر« ستا نطوریانه، جمله 

 تشآ ای ند؟یفرونش یعنی» افگند« تشآ: میاعز نجاما زاکه پس  نستیامقصودش  ایآ. زدیبرخ هیمویس فکندا تشآ

 رداد یکه خطوط هندس ستا یمقصودش طلسم دیشا زد؟یبرخ یائیمنتظر بود که موم دیوقت با نآ شود،یمخاموش 

 هیموآنوقت سی  خت،اندا تشآدر  انرآ Incanta�on   رنگین نجاما زاپس  دینوشته شده، با گانهاکاغذ جد يو رو

 .نمابخو تانیابر ستا بمیکه در ج ار تنامهوصی ی ترجمه دیصبر کن. زدیخیبرم
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من ! نازدیبنام «: کرد ندناو شروع بخو وردآدر بشیج زا ينشست، کاغذ یحتار یصندل يرفت رو رنراو دکتر

 »دیپسند و کاخ سپ برم دلک، شاه«مرزبان  ه،یمویپادشاه و زن س هر احال خو نیدختر وندسپ مغ در ع ندخت،اگور

و دستور  شوهرم طبق رسوم. دیآبوجود  هیموسی ی از تخمه يا بچه نکهآ یب دینجاماما بطول  یده سال زناشوئ. هستم

 لنسلامقطوع  واپزشکان  یه ابود، چه بگو هودهیب واکوشش  یول. اوردیب يکرد تا پسر اریاخت يگریهمسر د ناجاود

 زامشورت کرد و پس  یبا زن جادوئ ینیمقاصد د نجاما هار زاو نه  یناهوسر هار زا هیمویس ماا. بود) کاریب= اکار (

 دیتجد زارفته بود  وامن و  نیکه ب یمانیبا وجود عهد و پ. دل باخت نایروسپ زا یبدختر پست یروهائاد نبکار برد

 شیبع یدختر روسپ دیبا خورش دیدر کاخ سپ اتمام وقت خود ر. کرد يخود پافشار میچشم بپوشد، در تصم یزناشوئ

 خرهالبا .شتادیم ارو ریو تحق نید بمن توهیو جلو خورش دیخود دست کش یئاکار و فرمانرو زا. دیناگذریو نوش م

و  یئابتحمل رسو ابگور شدن ر زنده کرده بودم،  هیمویکه با س یمن بموجب شرط ورد،آ هم افر ار یعروس سمامر

 دیو خورش هیمویس یهمان شب که جشن عروس. شدم یزن جادوئ منادست بد نتقاما ياو بر دماد حیشدن ترج راخو

 .افتاد) بوشاسپ(در حالت موت کاذب  هیمویو س دمیناباو خور ختهیر بادر جام شر ار رجادوگ ریکسابر پا بود، 

 

که با شوهرم  دماد حیمن ترج یول. دابمن د گانهادر طلسم جد ار هیمویدفع طلسم و زنده شدن س ی لهیجادو، وس زن«

خود بمکد، تا  ینیرزمیز لیطو قامتا یدر ط ابشود، خون هر سه ما ر وا كازنده در گور بروم و خونم در قبر خور

که  یطلسم م،ا که من بعهد خود وفا کرده ندابد درمارکه ب نیا يابر! بکند رابخود همو ار دیبا خورش يمسرخفت ه

 .ستا نامه تیکرد در جوف وص هد ازنده خو ار وادوباره 

 

مطابق . ستاموت کاذب » بوشاسپ«نمرده و در حالت  هیمویکه س نابد ؛یناخویم ار نامه تیوص نیا کهیکس يا«

تو و  نیدر ماه شب چهارده ب دیکار با نیا ياشد، بر هد اطلسم زنده خو نیا ی لهیشده و بوس یائیدو مومدستور زن جا

 نیاو  زندیبر نآخوش در  يبگذارند و بو) ونهی(بخوردان را برافروخته در مندل . پرده فاصله باشد کیتابوت 

معلوم  نهاآ یمعن. ستا یانیسر اینوشته شده، گو که به پازند ستا یمتن کلمات نجایا. (کنند اداببانگ بلند  اکلمات ر

بعد، چون طلسم .) ستین يضرور يجادوگر سمادر مر میاعز یمعن نستنابهر حال د. شود ندهاخو دیو فقط با ستین

همه  دیکن یچنانکه مالحظه م ماا دمیدرست نفهم ار ریخامطلب  نیهم» .زدیخیبرم هیمویس زنداندا تشآدر  ار

 .ستا دهاد ار زمال يدستورها
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 .شتاگذ بشیتا کرد و در ج ار نامه تیدوخت و بعد وص منیبه صورت فر انگاهش ر نهاکنجکاو رنراو دکتر

 

 »!زن يبداقصه حسادت «: تکان داد اسرش ر منیفر

 

 :شتاپاك کرد و دوباره گذ شت،ابرد اخود ر نکیع رنراو

 

در زمان  ار اشیحاکم ع کی یخلاد یزندگ والا. من روشن شده يابر یحسادت، نکات مهم ماعالوه بر در –«

دست . ندا دهینامیم »دیپسند و کاخ سپ برم دلک، شاه«را  بونصراتخت  هیناح نکهیا گرید کندیبر ما مکشوف م انیساسان

 انیکه در زمان ساسان شودیبعالوه بر ما ثابت م.) ام کرده ادیپ گرید سنادا يرو زا امطلب ر نیا(بوده  »ناباغ زند«خضر 

نزد حکام  قلالا ایهمخون معمول بوده و  و  کینزد شانیخو نیب یزناشوئ یعنی »دناد یشیخو=  تودسیخو« جازدوا

 ناستخوا نیچند اچر يکه در هر قبر مینستادیتاکنون ما نم ستامهم  کهیزیچ یبا نفوذ مرسوم بوده ول شخاصاو 

با  ار وا ناناجو آمده،یبرنم وا زا يو کار شدهیم ریپ ادیز یکس یوقت میکه در قد گفتندیم نجایا یهال ا شودیم ادیپ همرد

 نیا –. نشود ناگریزحمت د سبابا نیزم يرو لهیوس نیبا واتا  کردندیبگورش م و زنده بردندیشهر م رونیب یفاتیتشر

 نیاابق مط یول. بودم یباق دهیعق نیمنهم تاکنون بهم. رداوجود د یتارییهم با تغ قایفرا فیاطو زا ینزد بعض عتقادا

 عتقادا نیا. باشند واهمدم  ایدن نآتا در  اند کردهیزنده چال م وابا  ار شیزنها مردهیکه م يهر مرد شودیسند معلوم م

 .ستا شتهاوجود د میدر نزد ملل قد

 

 دیطبق عقا. ستاخون خشک شده  هیشب يزیبچ لودهآ یائیدهن موم م،یمان مالحظه کرد چنانکه همه گریطرف د از«

در قبرستانها کاوش بکنند  دیدفع بال، با يابر. افتدیم ریزندگان مرگ و م نیب رد،یبگ نابدند اکفن ر يا مرده رگاعامه 

نوشته  یبکنند در متن کاغذ پوست اتن جد زاضربت  کیب اکردند، سرش ر ادیپ ار راخونخو ی مرده نکهآ زاو بعد 

که مهم  يزیچ مااعامه بشوم،  دیعقا اتیدر جزئ خلاد هم اخویمن نم الحا » .مرده بشود كاخون ما خور«: شده که

خود  يخون زنها زادر حالت موت کاذب  هیمویس ایآ. میرادر دست د یخیو تار یقیسند حق کی نجایاما در  ستا
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 گرید یمدت زاحالت پس  نیدر نکهیا ای ست؟ا یکاف کنفریصد سال  نیچند يابر كاخور نیا ایآ! کردهیم هیتغذ

 دیفقط در عقا ستم،یخودم هم متعصب ن ياعتقاد یدر ب یول رماند فاتابه خر يعتقادامن . رنداند كابه خور اجیحتا

 زا ار یو هر فنومن حسی ی هر حادثه دیبا مروزهاعلوم  فات،اموهومات و خر زاصرف نظر . ما زمان کنجکاو شده نآ

 ...یول. دهد راقر قدقی ی کرده و در تحت مطالعه ااند مجز بسته نآکه به  یهائ شاخ و برگ

 

. بزرگ هم دنبالش بود يا سگ قهوه کی. شد رداو مهیساسر زد، یسوت م یلساو هنگ آگورست که به  نیب نیدر

 .اوردیکه شربت ب دازد و دستور د اصد اپرتاب کرد و قاسم ر زیم يرو اگورست کاله خود ر

 

 .کرد منیبه فر یو نگاه دیبر احرف خود ر ی دنباله رنراو دکتر

 

 ».میکرد یبشما صحبت م جعار منیبا فر الحا«: به گورست رنراو

 

 ».دیکردیم ار فمیتعر البد«

 

 ».قرار شد گوش شما را بکشم«: وارنر

 

 مشباشده،  یخوب مدآ شیبشما مژده بدهم که پ مدمآفقط . ستاحسود  تللوامثل  وا. دیباور نکن ار منیفر يحرفها«

 ».دیهر دو شما مهمان من هست

 

زد و با تفنن مشغول  تشآو  ختیدوباره توتون ر اخود ر پیپ رنراو. دیکش ،يا سگ قهوه نگا،یاسر  يرو یدست

 .شتاگذ نهاآو جلو  وردآشربت  السیقاسم سه گ. شد دنیکش
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. هستند نجاآسه تا خانم هم . دیهردوتان در برم دلک مهمان من هست مشبا«: و گفت دیشربت چش زا گورست

که  نشاسوز فتابآبجز  التا حا م؟یستین نیزم مگر ما در مشرق. مینابگذر] 4[»یعرب يشبها«مثل  کشبی هم اخو یم

مرده  ناستخوا اناصال از بسکه می –. نشده ما دیعا يگرید زیچ میا چشممان کرده يایو خاکش که توت دهیبکله ما تاب

 يابر یبیغر یا زندگدر ما کشته شده، دکتر، شم یحس زندگ م،یا کرده یزندگ میقد يایدن ی دهیپوس ءایشاو 

 غلبا برد،ینم بتاناشبها خو. دیمشغول مطالعه هست فتابآ ریدم کرده ز طاقادر  اتمام روز ر. دیا کرده اریختاخودتان 

باور –. دیاو گرم کتاب شده دیا کرده مابخودتان حر او گردش ر حیتفر د،یزن یبا خودتان حرف م دیشویبلند م

 !کند یم ریزود پ ار دمآ نکارهایا. دبکنی

 

 کهیبکنم و در صورت جابتا ادعوت شما ر نماتوینم مشبامتأسفم که  یول. متشکرم یلیشما خ حینصا زا«: رنراو

 رماد الیچون خ دیکمک بکن يو بمن قدر میبا هم باش ار مشباکه  کنمیم هیبشما توص د،یبحرف من گوش بده

کار ما تمام  گریماه د کیو تا  ستاردهم ماه شب چها مشبا. رفتار بکنم ندختاگور ی نامه تیمطابق دستور وص

 .ستا اریوقت بس حیتفر يابر کهیدر صورت م،یبکن هیته اخودمان ر رشاگز دیو با شودیم

 

که  کردمیمن گمان نم. دیکنیم یمسخره کرده؟ شوخ امان ر که همه يزن رند نآ تیوص : « خنده ریزد ز گورست

 نیزم يرو تجمعی  که دیکنشما تصور می . دیزنده بکن ار ریپ مونیکه م دیا گرفته میجداً تصم الحا. بکشد نجایکار با

بما نشان  وركیوین حاروا حضارامجمع  نصورتیادر ! دیکن ضافها نهاآهم به  ار گرید کنفری دیه اخویم! ستاکم 

 !داد هد اخو

 

کشف قابل  زاو بعد  میکنیما مثل سگ جان م ابانیب نیا يکه تو ستاپنج ماه «: گورست گفت. دندیسه نفر خند هر

با ! شماها بودم که بفکر  ستامن  ریتقص. میبکن حیخورده تفر کی میباش شتهاحق د الحا کنمیتوجه تابوت گمان م

کشف  ست،ا بغری  کهیزیچ. وردمآبا خودم  نهاآ راصرابه  اسه تا خانم و دو نفر ساز زن ر ز،اریرفتم ش لیتومبا

در برم  آلناهر صورت     در. میا کرده ادیپ يادیز هر اکه ما گنج و جو کنندیها گمان مزن نیاو  فتادهاتابوت سر زبانها 
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 يها شهیش نآ زا ایآ ست،ا خلوت  ست،ین نجاآهم در  چکسیه. مانندیم نجاآ ار مشبااند و  چادر زده. دلک هستند

 .کرده مادهآ ار زهایچ فرستادم همه اقاسم ر ست،ا هم افر لیهمه وسا كاخور ثیح زاباز هم مانده؟  یسکیو

 

کرد که  موشافر دینبا. بشود حاتیتفر لیقب نیا زا ونیسیم لیتومبامن مخالفم که با  : « يجد ی افهیبا ق رنراو دکتر

 بآ دمآکوچک  يجاها نجوریادر . هستند ظبامو یلیخ ااخالق و رفتار ما ر. بگردن ماست یبزرگ تیمسئول

 اورند،یما در ب ياجور حرف بر راهز ستا ممکن ناکارگر زا کیهر  ایسم قا گردو روز دی –! نندادیبخورد همه م

 .دفعه باشد نیخرآ ندفعهیاکه  کنمیم هیبشما توص. فتدیب هار یئاکه رسو ستمین لیمن ما

 

 ست،اقابل توجه  کهیزیچ یبودند، ول مدهآشهر  رونیب نهاآچون . دهیند اما ر چکسیه دیمطمئن باش«: گورست

است که در موقع  يهمان ساز دیشا. نوازندیرا م یبوم يساز زنها جهودند و فقط سازها. میهم دار یامشب ساز شرق

سه تا  یشما به تنهائ مونیم رهیپ رمیگ! کردهیم یخودش زندگ مالكادر  هیمویس کهیوقت اند، زدهیمحل م نیا يبادآ

ها  زنده انیهم م يقدر دیبا دباور بکنی – .شتاد میه ازن نخو کی زا شیب ماما سه نفر هر کد کهیدر صورت شته،ازن د

 .بود هد امال من خو ستاهمه کوچکتر  زاخانم که  دیخورش میگویقبالً بشما م مااکرد  یزندگ

 

 »خانم؟ دخورشی «: ناگهان متفکر رنراو

 

 نآ زا. رداد اهیس يصورت گرد و موها ر،اتابد يکه چشمها ستا یئالدختر بلندبا. خانم دیبله، خورش«: گورست

هست  ادتی) کرد منیبه فر ار شیرو(کاغذ فرستاده  میاو بر دهیپسند امر وااول  دینادیم. ستا یشرق يخوشگلها

 کرد؟یم شارهاکه در برم دلک بمن  یزن نآ کشنبهیروز 

 

 ».بود دیخورش سمشاهم  هیمویس خرآزن ! یبیچه تصادفات غر«: رنراو

 



 avayebuf.wordpress.com   -    T.me/ avayebuf        فوب یاوآ : رشن    
    ۶٣ 

 

۶٣  
 

سخت بخود مشغول  افکر شما ر یافسانه بکل نیاکه  نمیب یم الحا ماا د،یکنیم یکه شوخ کردمیمن گمان م«: گورست

در  کند؟یما نقل م يابر اخودش ر يایدن نآو سرگذشت  ردیگیجان م سکلتاکه  دیکنیتصور م قۀًیحق ایآ. کرده

 طایحتابه  میرابرد ار تشاهر اجو گراپس . اندهم یلیخ زیاما هنوز بروز رستاخ. شد هد اخو یرومان مضحک نصورتیا

 »!نه ای شودیکه مرده زنده م دیبکن متحانابعد  نوقتآ. ستا کترینزد

 

 ».زد دینبا یائیموم بیدست به ترک«: يبا لحن جد رنراو

 

با  ار تاهر اعام نکند و جو قتل ازنده شد ما ر گراکه  میرابرد ار اش رهاو قد میخلع سالحش بکن قالاپس «: گورست

 ».خودش ببرد

 

و باور  بیموضوع عج قۀًحقی –. دیزااندیدست م احق بجانب شماست که مر«: بجا کردجا اخود ر نکیع رنراو

 ناجادوگر اتیعمل زاما . ستا راسرا زاحالت مرگ کاذب پر  یول. ستمیمطمئن ن چوجهیخودم هم به. ستا ینکردن

 ست،او زنده  خشددریم شیچشمها د؟یا دهنگاه کر یائیموم نیا يدرست ته چشمها ایآ. میراند یطالعا میقد يایدن

 یزندگ زاکه هنوز  نستیامثل . شودیم دهید نآخجالت هم در  دیو شا نهیک زاشهوت، پر  زانگاه پر  –. کندینگاه م

بر فرض هم که زنده نشود، . مانده شیدر ته چشمها یزندگ ی رهاشر ماانکرده بودم،  راقرامن تاکنون . نشده ریس

 افقط تکان خورد، فکرش ر ایزنده شد و  کهیدر صورت یول. میا کردهگم ن يزیمن گفتم ما چیبه فر کهیهمانطور

 »!بود هد اخو ایدر دن يرینظ یب تفاقاچه  دیبکن

 

بشود  یائیصد سال، بر فرض هم که مرده موم نیچند زابعد  ایآ نمابد هم اخویمن م. ستاتصور محال  :» –   گورست

 اماموت ر نصورتیاچون در . ستافرض  نهایا ی همه –شود  شتهاتازه نگهد یمخصوص لیبدنش با وسا يعضااو 

 زاممکنست بقول خودتان بعد  ایآ. کامال حفظ شده باشد ممکنست دوباره زنده کرد هیبریس يبرفها ریهم که ز

 .دوباره زنده شود یائیصد سال موم نیچند



 ۶۴     بونصراتخت 

 

 

 شود،یمشاهده م شیوب هم کم همروزاکه  ستا یحالت موت کاذب فنومن ماا. رباورترمیشما د زامن  –«: رنراو دکتر

زندگان  يایمدفون بشوند و بعد دوباره بدن نیزم ریماه ز نیچند یلاهفته  کی زاهندوستان قادرند که  انیمثال جوک

 ایآ. بوده باشد یعیامر طب کیکه  کنم یم گمان گریطرف د زا. مشاهده شده تابکر هیقض نیا –عودت کنند 

 ياقو ایطلسم  ای رواد ی لهیبوس هیمویس ستند؟یدر حالت موت کاذب ن بنداخویمکه تمام فصل زمستان را  یناتاویح

 واتن  يعضاا نصورتیاشده، در  یائیکه بما مجهول است موم یلیو بعد با وسا فتادهادر حالت موت کاذب  یمجهول

از علوم متداول  يتر قیاگر با نظر عم. شتهانگهد ابالقوه خود ر اتیمستعمل و فاسد نشده و ح يریپ ای یناخوش ثرادر 

 زیچ همه یکه در زندگ دید میخواه م،ینگاه بکن یبزندگان یمذهب فاتاو خر تاعتقاداو  آموزندیها م که در مدرسه

سرم  ياگر موها. معجز است کی میزنیو با هم حرف م میا نشسته نجایوجود من و شما که ا نیهم. معجز است

. ستامعجز  کی شودیبه بخار نم لیدر دستم تبد اش شهیت با ششرب السیگ گرا ست،امعجز  زدیرینم کمرتبهی

 يگرید یعیطب مرا عجازا نیاشده و هرگاه برخالف  یعیطب مرا مانیاو بر میا خو گرفته نهاآکه به  یمسلم يمعجزها

که در  موفق بشود نانشمنداد زا یکاگر امروز ی –. دیآیمعجز بشمار م مانیابر میستین ادمعت نآکه به  فتدیب تفاقا

بکند و  دیتول احالت ر نیاخود  هاو بدلخو ردادر حالت موت کاذب نگهد یمدت اموجود زنده ر کیخود  راتوابرال

 هند اهمه باور خو سد،یبنو یائیمیو ش یکیزیف نیناو طبق قو یاضیر يبا فورمولها یخود کتاب يمدعا ثباتا يابعد بر

که کرده  یعاتاختراو  اتیکشف سطهاشده و بو دهیبر عتیطب زا عتقادشا يخودپسند يرو زابشر  مروزهاچون . کرد

به  بردن یپ زا قتیدر حق یول. ستارا کشف کرده  عتیطب راسرا ی که همه رداو ادعا د رداپندیعقل کل م اخودش ر

حادثات  هد اخویو م دهاد راانسان مغرور، پرستش معلومات خود را مدرك قر. ستا ناناتو يزیچ نیکوچکتر تیماه

 نیبهم شته،اد عتقادابه معجزه  شتریبود و ب تر فتادهاتر و  بشر ساده میدر قد. ردیبگ نجاما وا يمطابق فرمولها عتیطب

 ياقو زا نستهاتویبوده و بهتر م نآ نیناو قو عتیبه طب کتریکه نزد میبگو خواهمیم. افتادهیم تفاقامعجزه  شتریجهت ب

 نآ زا یتفاقاهستم، برعکس معتقدم که هر  مروزها قیخالف علوم دقکه من م دیگمان نکن. بکند ستفادها نآمجهول 

 ».بود هد اخو یمضحک و باور نکردن زینباشد چ نیا زا ریاگر غ. نباشد بشر کشف نکرده است تر بیغر
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 یول. ممکن باشد سابقه یمعجز ب نیاهم که  دیشا رم،اشما ند اتیبفرض يمن کار«: آمدیکه کنجکاو بنظر م گورست

 عتباراو  تیاهم ناشوفر و کارگر يروبرو افرد ست،ا يقو اریفرض بس نیاو  میخودمان موفق نشد شیزماآر اگر د

 ».شد هد ارفت و حرف ما نقل سر زبانها خو هد اخو نیب زاما 

 

با  نکهیا. میراند يکار. ستا کشنبهیهم  افرد. مرخص کردم امخصوصاً شوفر ر. ام کرده ار زمال ینیب شیمن پ –«

 یعنیمجاور باشد،  طاقادر  دیچون مطابق دستور تابوت با. میبا هم کمک کن ستماخویشما مخالفت کردم مرفتن 

 دیناتویم دیباش لیما کهیدر صورت یجزئ يکمکها زابعد . بشود امجز رالتا زاپرده  کی لهیهست و بوس کهیهمانجائ

 .دیکنیکنترول م ار اتیعملو  دینینشیساکت م طاقا يالبا نجاآ ایو  دیخودتان برو يبمحل عشقباز

 

 مروزهاکه  اند آوردهیبجا م سمامر نیا نجاما يابر یمخصوص طیاشر نزمانآکه هست، در  يزیچ ولی –«: گورست

 ».شده موشافر

 

 ندهاخو طیخ انیم دیبا میاکه عز نمادیم امطلب ر نیاام  کرده ار زمالدر دسترس من بوده مطالعات  کهیتا آنجائ –«

 مانیااراده و  يرو زابا ذغال و  دیبا ار طیو خ د،یآیحافظ جادوگر بشمار م يادر مقابل قو حصاري ی شود که بمنزله

 تیبخود اهم نانیطماجادو نفوذ و قدرت کالم و  درچون . ندابلند خو يابصد دیبا ار میاعز. دیمحکم کش

. کندیم جادیا یمناسب تمسفرآو  دیاافزیم یعیطب ءاماور ياقو ریمعطر به تأث يها نهابخور د نیو همچن. رداد یمخصوص

 »!دیمطمئن باش ثیح نیااز 

 

 ».ماند هم اخو نصورتیادر  ست،ا يجد قۀًیکه حق کردم من گمان نمی –«: گورست

 

* * * * * * * * * * * * * * * 

 



 ۶۶     بونصراتخت 

 

 یائیمومجلو  سوز هیپ رنراو. دندیکش باخو طاقابزحمت جلو در  ار یتابوت سنگ شیو رفقا رنرااز شام دکتر و بعد

 ی و پرده مدآ رالو به تا شتاتابوت برد يتو زا ابرنز ر نابود روشن کرد و بخورد دهیچسب نآته  یاهیکه ماده س ار

و  سفنداکندر و  کمشتی رنراو. کرد تشآ ار ناوردتا نصفه پس زد، بعد بخ افرش ر منیفر ختاندا اجلو در ر

بعد دور خود با ذغال . شد کندهاپر ادر هو يو معطر ظیغلدود . دیپاش تشآگل  يکرده بود رو هیصندل که قبال ته

بلند  يکاغذ با صدا يرو زاو  ستادیا ناجلو بخورد ورد،آدر بشیج زا ار یکاغذ پوست. دیکش يا رهیاد نیزم يرو

 يجلو نگایاو  کردندینشسته و تماشا م یصندل يو گورست ساکت ته تاالر رو منیفر. شد میعزا دنمشغول خوان

 .بود دهیباخو نهاآ يپا

 

 م،یاعز ندناخو  در ضمن یول. نستادیخودش هم نم ار نهاآ یکه معن نداخویشمرده م یلیخ ار یبیکلمات عج رنراو

و سوخت،  فتاداجلو او  ناو در بخورد دیدستش لغز زاشده بود  میترس یخطوط هندس شیکه رو يا گانهاطلسم جد

 کیو  رفتیم جیسرش گ د،ادست د رنرابه و یعطر، حالت مخصوصدود و بخور م انیملتفت بشود در م وا آنکه یو ب

و جلو چشمش  دیشاخریم شیاصد  فاصله بفاصله کهیشد، بطور یباو مستول یبا ترس و حالت عصبان ختهیمآنوع لرز 

 .رفتیم یاهیس

 

گورست  یول .دیو زوزه کش شتابرد زیبلند شد و به طرف در خ آمدیبنظر م عیو مط باکه ظاهراً خو نگایا ناگهان

در  – دیباناخو زیم ریبرد و ز ار واگرفت و بزور  ار نگایاقالده  د،یاین رداو یخلل میاعز سمادر مر نکهیا يابر

با  رنراوقت و نیدر هم. برود رونیاز اطاق ب ستاخویو م شتادیبرم زیزده جست و خ سگ بحال شتاب کهصورتی

 جیالعاده گ دود و کوشش فوق ثرادر  ایسست شد  شیپا نکهیا مثل یول. کرد ادانامفهوم  ی چند کلمه ینالرز ياصد

 .دندیباناخو مکتین يبرده رو ار وا منیگورست و فر. خورد نیزم یشده بود، بحالت عصبان

 

* * * * * * * * * * * * * * * 
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بر اندام  يا لرزه شد،یم کندهااز آن پر یخوش يکه بو سوز هیپ یجلو روشنائ فتاد،ا تشآکه طلسم در  همانوقت

بطرف  مد،آ رونیاز تابوت ب. برخاست شیجا زا یبلند کرد و با حرکت خشک اعطسه کرد، سرش ر فتاد،ا یائیموم

و  اهیبلند س کلهی –. باز کرد و خارج شد بنددکرده بود محکم به  موشافر رنراکه و او پنجره ر. رفت طاقاپنجره 

 .دیانه گردرو» دست خضر« يشمرده بطرف آباد يبا قدمها واخشک 

 

 آمدیاز ماه که بنظر م يا کننده رهیخ یو شفاف بود و روشنائ نیسنگ یآسمان مثل سرپوش سرب د،یوزیم یمیمال مینس

 نیا نکهیمثل ا. دادیجلوه م دهیپر و رنگ جان یب ار عتیشده بود که طب کندهاتپه و ماهور پر يرو ست،ا مدهآ نیپائ

بود که از زمان سابق  یبنائ گانهی اهشیبا سنگ س يدیتخت جمش ی زهادرو ستادست ر. نبود ایدن نیمنظره مربوط با

خودش  زابلندتر  هیمویس ی هیسا. خاك کنارش کود شده بود يبود که تلها یو مغاکهائ لهااگود گرید یباق. برپا بود

 .شدیم دهیکش نیزم يرو وادنبال 

 

 داشت،یمرتب و بلند برم يبکند، قدمها یلتفاتا نکهآیب هیمویس یول. بلند شد رالتا يتو زا نگایا ی زوزه نوقتیا در

 ایدوخته شده بود، گو نیبزم قاو بر رهینگاهش خ. باشد فتادهابحرکت  مجهولی ی قوه ایکوك و  ی لهیبوس نکهیمثل ا

افکارش در . با زمان خودش نشده بود یکنون تیرات وضعییکه هنوز ملتفت تغ آمدیو بنظر م زدیم امهتاب چشمش ر

 !شد هوشیو ب دیگرفت و نوش دیدست خورش زاکه  ناسوز ینارغوا باهمان شر زد،یشراب موج م فیبخار لط

 

که  یباشر ی نشئه نیخرآ نکهیامثل  هیمویاما س. دیدرخشیدست خضر و برم دلک، از دور چند چراغ م يآباد در

 یزندگ کنوعی –. ر بودو سابقش غوطه یزندگ قیدقا نیخرآ ادبودینرفته باشد، در  رونیسرش ب زابود  دهینوش

خود حس  نیشیپ یزندگ يادبودهای ی ماندهیدر باق رتاو پرحر دیشد یزندگ کنوعیمحو و مغشوش،  مانند فسانها

 يادبودهای. بود دیمتوجه خورش وافکر  ی همه زند،یسابق خودش قدم م مالكاکه در  کردیاو تصور م. کردیم

 نکهیامثل . ه بود در مغزش مجسم شده و جان گرفته بودکرد دیکه با خورش يبرخورد نیولا زامخلوط و محو 

 !زنده شده بود نآو بعشق  ودب ادبودهای نیفقط مربوط با وا یزندگ

 



 ۶٨     بونصراتخت 

 

. گماشتگان خود بشکار رفته بود زابا چند تن  کهینروزآ! وردآ ادیب دیبا خورش ابرخورد خود ر نیولامجلس  هیمویس

درشت تابدار جلو چادر  يو چشمها رندهگی ی با چهره یابانیدختر ب کی .پناه برد يخسته و تشنه به چادر ابانیدر ب

 نیپائ شیتا مچ پا يتنبان بلند و گشاد. بود انینما دار نیچسرخ  رهنیپ ریاو از ز یموئیل يپستانها یبرجستگ. آمد

سرد مثل تگرگ دوغ  زاکه پر  چرمی ی دولچه یبا لبخند دلربائ. بود ختهیوآ واجلو سربند  یبود و پول طالئ مدهآ

 شدر دست خود اباو رد کرد، دست دختر ر ادوغ ر ی دولچه هیمویس کهیوقت. داد واو بدست  وردآ رونیچاه ب زابود 

دوباره لبخند زد، . دیکش رونیدست او ب زا یفیو حرکت ظر یبا تردست ادست خود ر دیخورش. گرفت و فشار داد

 هیمویس واکه مهمان  نستادینم دیچون خورش »د؟یدلت سر تو هم«و گفت  فتادا رونیب دشیمحکم سف يها نادند

 دیبا یناو جو تیتقو يابود که بر دهادستور ند باوزن جادو  ایآ. کرد ثرا هیمویجمله تا ته قلب س نای –. ستامرزبان 

 .بود دهینپسند ار ماکد چیکردند ه یکه باو معرف یانیعا ناباکره معاشرت بکند و دختر نابا دختر

 

که با زن اولش  یبا وجود شرط! دیسر هیمویدل س قۀًیببازد و حق ادل خود ر هیمویبود که س یکاف آمد شیپ نیا

 شیابر یهائ شکشیپ بار نیچند. بود یابانیدختر ب شیپ سشاروز ببعد، تمام هوش و حو نیاکرده بود، از  ندختاگور

بکشتن  دیتهد ار واو خود  زدیم دیسادت به خورشح يز روا ولشازن  کهیهائ ابا وجود بهتان و نارو خرهالو با. فرستاد

 .برپا کرد یجشن مفصل یفرستاد و شب عروس دیخورش يستگاراکرده بود، رسماً به خو

 

 زدند،یکف م دند،یکشیبودند، مهمانان هلهله م فروختها يادیبطرف برم دلک رفت، آتش ز هیمویس کهیوقت همانشب

و بطرز  دیکشیزبانه م تشآجلو  نهاآو مست  فروختهابر يرتهاصو. دندیرقصیم تشآو دور  دندینوشیم باشر

 خرهالتا با. گشتیم دیکنان دنبال خورش گردش تیجمع انیمطابق سنت، از م هیمویس. روشن شده بود یوحشتناک

 ی کنده يکنار مجلس رو يهردوز ابا لباس جو دیخورش. بودند زاوآمشغول ساز و  نااگریکه خن دیرس یجلو مجلس

 ینیس يتو زا یبا حرکت دلربائ دیزد، خورش ارا صد دیپشت درختان سه بار خورش زا هیموسی. ه بوددرخت نشست

 دیبکمر خورش ادستش ر هیمویس داد وابدست  ارفت و جام ر هیمویس فبطر شت،ابرد ینارغوا باجام شر کی

 دیخورش رتاو پرحر کیبار مانداکرد و  هیتک درختی ی بعد به تنه. درختان کاج پنهان شدند ریز هسته آو  ختاندا

 باجام شر هیمویس. شتابهم گذ ار شیچشمها دیخورش. خود فشار داد خافر ی نهیس يو رو دیکش غوشآدر  ار

 باز مهیبطرف دهن ن اخود ر يو لبها ختاندادور  اجام ر. دیگرفته بود تا ته سرکش دیدست خورش زاکه  ار ینارغوا
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در  ناو سوز يناگهان شراب قو. دیگردن او چسب يرو شیو لبها دیناردبرگ اسر خود ر دیخورش یول. برد دیخورش

 وابقلب  شیدستها و پاها زا یو سرمائ دیلرز شیپاها. حال رفت زا هیمویو س دینادو شهیر هیمویس یتمام رگ و پ

 .ستاچه شده  دینفهم گریبعد د. نفوذ کرد

 

 ی پرده واجلو خاطره و فکر  باهنوز بخار شر یولشده،  رادیخود ب یمست باخو زاکه  آمدیم هیمویبنظر س حاال

و  ناخود عشق سوز یو در تمام هست دیجوشیو م زدیموج م باشر فیافکارش همه در بخار لط. گسترده بود یکتاری

 کیو اندام بار رندهیگ يبه تن گرم، چشمها اجیاو احت. بود دخورشی ی تشنه. کردیحس م دیخورش يابر يراو نهاوید

. سرش در نرفته بود زاهنوز  وا یمست نکهیامثل . شتاو ساز د دازآ يابه هو ،یبه روشنائ اجیاحت. شتاد دیخورش

همهمه و جنجال،  انیم. زدیدر گوشش زنگ م ختندانویم وا یکه در جشن عروس سازي ی دور و خفه ياصد

زش نمودار که همه بطور محو و پاك شده، بشکل دود در مغ تشآدر جلو  نازیصورتها، رقص غالمان و کن

جلو  واصورت . کردیجستجو م ار دیخورش شد،یگر م جلوه گردی ی بعد منظره شدند،یو سپس محو م دندیگردیم

 .چشمش بود

 

دست « يبادآ زا حرکتیشمرده و حالت خشک، گردن شق و ب يبا قدمها هیمویس یشهوت حساساتا زاپر  شبح

 .شدیم دهیکش نیبدنبالش بزم وا زادر ی هیو سا دیرهسپار گرد» برم دلک«گذشته بطرف » خضر

 

* * * * * * * * * * * * * * * 

 

مزه و  خته،اندافرش  بآدرختها کنار  ریبودند، ز مدهآبه برم دلک  نشاخاطر گورست و همکار ياکه بر یخانم سه

 درختی ی کنده يرو دیشان گرم شده بود، خورش بودند و کله دهیکرده بود چ هیته نهاآ ياکه قاسم بر یمشروب

که با ساززنها گرم صحبت بود با  يگریو د کردیبا خودش زمزمه م يشعارا دهیکش زادر نهاآ زا یکی. نشسته بود

 :گفت دیبرگشت و به خورش خرهالبا. کردیخودش نگاه م یبه ساعت مچ یدر پ یپ یپسادلو



 ٧٠     بونصراتخت 

 

 

 »!بابا میشاممون بخور ادشون،یینم نایا –«

 

 ».نشده ریهنوز د«: داد باجو دیخورش«

 

 »!گرفت ادی هایفرنگ زا دیبا ار یخوشقول گنیم! مونیفرنگ نمیا«

 

 ».قوله خوش یلیخ اد،ییگورس حتماً م –«

 

 .ها شنیحساب نم دمآ خلاد کنن،یم یکن لهیها که ت گشنه یفرنگ نیا –«

 

چهل عمله  یس کنها، لهیت يتماشا میرفت. میشد ادهیپ هامحترم، سر ر راباصر شیپ هیهفت یدونبه، پس نمی –«: دیخورش

 گرمیمن ج: بود سادهیاو فتابآ ریز شیگالبتون يبا موها یگورس شکل عروسک فرنگ. کردن یدستشون کار م ریز

من  یدونمی –. دیبرگشت تو صورت من خند د،یمارو که د. گمیکه من دروغ نم ینیب یم ادیم الکباب شد، حا

 ».نکرده یخالف دفه وعده هی م،ینیب یم رو گهیه همدچهار مرتبس ک التا حا. فرسادم غومیپ شابتوسط قاسم نوکرشون بر

 

 نه؟ ایبدونم پول و پله هم تو دسشون هست  سماخویم م،یریبگ لیتحو یخوشگل میومدین نجایاخوب، خوب، ما  –«

 

بوده، با  هر او جو لماسا زاقبر شکافتن که توش پر  هی! کردن که نگو ادیپ هر اطال و جو نقدامگه بهت نگفتم؟  –«

 .نه، از قاسم بپرس یگیم گم؟یمن دروغ م التیبود بخ دهیباخو ژدهااکه روش  يا خم خسروهفت
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 .بودم دهانفر قول د هیمن به  ان،ییکه نم دونستم یاگه م –«

 

 .شهیگورس حساب نم هیکیکوچ نگوشاتو  يقاآ داجو ؟ياریب یساخویرو م یک! به –«

 

 ن؟یچطور گهید يدوتا ونا! یتو هم مارو با گورس خودت کشت –«

 

 .دمید شونویکیاونام خوبن، من فقط  –«

 

 ناخویم! نیراچقدر حوصله د الشما ماشا –«: گفت کردیبود و با خودش زمزمه م دهیکش زادر چهیقال يکه رو یزن

 ».بزن یدسگاه ساز حساب هی! قربون دستت خان، میرح) بساززنها کرد ار شیرو. (انین امیهرگز س نماخویم ان،یب

 

. کرد ختناشروع بنو یساز خود خم شد و به آهنگ مخصوص يفوراً رو عیزن با صورت قرمز و مط قانون خان میرح

 :نداخویرا م یجهرم نهاتر کی هنگ آو بهمان  شتابرد انشسته بود، دنبک ر شیکه پهلو یروئ بلهآمرد کوتاه 

 

 ،یارجونیمن،  کنمیعالم م لیس يبلند«

 ،یارجونیمن،  کنمیبر دوسو دشمن م نظر«

 ،یارجونی ر،اد مارو نگه گهیشب د میکی«

 ؛یمهربون ،یارجونیمن،  کنمیدردسر کم م افرد که«

 .یدونیتو که نم رمیم بقربونت«

 ،یارجونی ،یفلون هیخون رمیدو دو م سر«



 ٧٢     بونصراتخت 

 

 من، دلبر من، زیعز ،یارجونی ،یجوون هینال اد،ییم ین يصدا«

 »!...لبات کن منزل من ی گوشه نیاز«

بلند کرد و  اخود ر السیگ دیاما خورش. زدندیبهم م گریکدی یبسالمت ار باشر يها السیو گ دندیخندیم زنها

 .دیسر کش» گورس« یبسالمت

 

* * * * * * * * * * * * * * * 

 

 زدیچراغ چشمش را م نکهیمثل ا. شد ادیپ شتاببرد يکه لباس زردوز یکیبلند و تار کلیپشت درختها ه زا ناگهان

 د،یخورش«: از جانب او آمد که گفت يا خفه يبعد صدا. گرفت نیو صورتش را پائ تادسیدرخت ا ی هیپشت سا

 »..د؟یخورش

 

که  الشیبخ. دیدو او بطرف صد شتاپر کرد، برد ار باشر السیگ دیخورش. شتاد اگورست ر هنگ آ وا يصدا

دست  کیکه  دید د،یرس کیتار کلیجلو ه نکهیهم یول. شده میها قا پشت درخت یگورست محض شوخ

را  شدست دیخورش. دیچیمحکم دور کمرش پ يگریگرفت و دست د وا زا ار السیخشک شده، گ یاستخوان

و صورت وحشتناك مرده  دیسر کش یبا حرکت خشک ار السیترسناك، گ کلیه نکهیاما هم. ختاندا وابگردنبند 

 .شد يجار نآ زاکه خون  دیچنان گز او لب خود ر دیکش ادیبست و فر ار شیچشمها د،یرا د

 

را بمکد،  واخون  ستاخویم نکهیمثل ا د،یچسب دیخورش يگلو يرو هیمویدهن س ،يا رمنتظرهیو غ عیحرکت سر با

مثل . دیسرش پر زاگرفته بود  ار هیمویکه تاکنون جلو چشم س ینیسنگ یمست د،یخورش ادیو فر باشر ثراناگهان در 

 ار وازن  نیااصال حالت صورت . آگاه شد دخو یقیحق تیو بوضع و موقع فتادهاجلو چشمش  زا يا پرده نکهیا

 دید اشکارآو . شتاسابقش د یدر زندگ دیبود که صورت خورش یچون عالوه بر شباهت همان حالت. کرد اریهش

. قفل شده بود واچنگالش بگردنبند  کهیدر صورت. کرده بود میباو تسل ازور ترس و وحشت خودش ر زازن  نیاکه 
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 دیما کیبا  البود، و تا حا دهانسبت باو عالقه نشان د دیسابقش خورش یکه در زندگ يرهمانطو: بودگردنبند  يابر

 ...بود؟ دهیکش ار دیسالها در قبر انتظار خورش یعشق موهوم دیمابه ! موهوم زنده بود

 

 .دیغلت نیزم يرو ینیسلب شده با وزن سنگ وا زا یمجهول ياقو نکهیارها کرد و مثل  ار دیخورش مرتبه کی

 

 .هوش رفت زاو  دیکش ادیشده باشد دوباره فر دازآ یچنگال کابوس هولناک زا کهیمثل کس دیخورش

 

بلند کنند،  نیزم زا ار هیمویس ستنداخو نکهیشدند هم رداو نگایاو گورست با  منیو فر رنراوقت دکتر و نیهم در

. شدیم دهیلباسش د يرو بازرگ شرلک ب کیخاکستر شده و  کمشتیبه  لیو تبد هیتمام تنش تجز دندید

و  شتانمره گذ ار نهاآ يبدقت رو شبانه رنرادکتر و. کردند جعتاو مر شتندابرد ار وا ی رهاجواهرات و لباس و قد

 .ضبط کرد

 

 سیپانو

1   Metropolitain Museum, Chicago. 

 .آورندیم »یکوه برف«که از  شودیدر تابستان برف مصرف م خی يبجا رازیدر ش   2

 .زدیخآ ورا هیمویس فکندا ذرآ ندرا اتلتم ر نیاچگون     3

  )شب کیهزار و ( لۀیو ل لۀیالف ل    4

  

  

   



 ٧۴     یتجل

 

 

 یتجل

 

  بخودش ار یماش يپالتو ی خهی ده،یکش نیپائ شیبروهاا يتا رو اکاله ر ی لبه کیهاسم شد،یم کیکم تار کم هوا

 فافکرش مشغول بود که متوجه اطر ياما بقدر. رفتیمنزل م يچابک بسو یکوتاه ول يبود و با قدمها دهچسبانی

و  رهیدرشت خ  يچشمها ک،یبار يبروهاا غاجلو چر. کردیحس نم دیوزیکه م ار يسوز سرد یو حت شد،یخود نم

 .شتاحالت دور و متفکر د کی اش دهیپر صورت رنگ انیدر م وانازك  يها لب

 

را  وا شتریبود ب دهاکه د یدر قول يرادیو پا یاسشن فهیسورن بود، حس وظ هاخاطرخو نکهیاعالوه بر  کیهاسم

  شوهرش دعوت درابر ی در خانه اشنبه ر که شب سه دیشوهرش شن زاکه امروز  یخبر شوم نای –. کردیشکنجه م

. بود چشم بپوشد دهاکه به سورن د »یووئ هراند« زابود  زیناگر کیهاسم اریز! بهم زد ار شهای نقشه ی همه رد،اد

  رخ شیاکه هرگز بر اتفاقی – نستادیبدتر م ار یبدقول یول رداغال بگذ انبود که سورن ر لیما چوجهیگرچه به

 شیتنها خطا ندهد، نه طالعاقبال به سورن  ایگاه نرود و  هرگاه به وعده کردیخود تصور م شیچون پ. بود دهاند 

و  یمشغول دوندگ الصبح تا حا زا وزمرا لیدل نیبهم. باشدیخودش م تیهد بود بلکه دشنام بشخص اخو ریناپذ پوزش

بتوسط  ایبکند  زاابر ینبود که بهر کس یمطلب نیا ینگهابسنگ خورد و رشیجا ت اما در همه! سورن بود يدر جستجو

 نوشاریقالب خود س کیدر  نبدوست جا اموضوع ر نیا شدینم شیرو یبفرستد، حت غامیپ ایو  سدیباو بنو یکس

با سورن برخورد کرده  تفاقابکند که بطور  نموداو يطور ستاخویم. شده بود یمعرفبه سورن  وا لهیکه بوس دیبگو

خودش هم  یشگیسورن بکافه کنسرت، پاتوغ هم مشبا عۀًیطب. دیبگو ار هیو قض هد اآنوقت پوزش بخو ست،ا

 ستاخویم جا سرخورده بود، همه زاحاال که . کافه بود ستیولونیو چیلیساو شیاو پ لونیچون شب درس و! رفتینم

خودش شرمنده  شیپ قالاتا  دیمطلب را باو بگو نیبکند و ا ادیپ چیلیساو ونیپانس کینزد اشده سورن ر لهیبهر وس

 یدگدر زن اراو گو بیغر آمد شیپ گانهی یشنائآ نیا ارزی –. به سورن ثابت بکند اخود ر ینباشد، و خوشقول

 .رفتیبشمار م کیهاسم ختاکنوی
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باو . گرفتیلرد قهوه فال م يرفت که از رو يریدوستانش نزد فالگ زا یکی رابه اصر ش،یپچند سال  آمدیم ادشی

آنروز . داد هد اخو يرو مایس و خوش البلندبا ماغراندال ناجو کیبا  وا یدر زندگ عشقی ی دوره کیگفته بود که 

 وا خرهالزن با نآ یشگوئیپ دیشا. در ته دل شاد شد ینمود، ول يرازیب اًباور نکرد ظاهر ریبحرف زن فالگ کیهاسم

 یمتیق چیاکنون به. نستادیسرنوشت خود م ثرادر  ار آمد شیپ نیا اریز. عشق بکنم ظهاراکرد که با سورن  راداو ار

که دو روز  يزبر شیو ر آمده شیسر طاس، شکم پ نآچون شوهرش با . دست بدهد زا افرصت ر نیا ستاخوینم

هرگز  کرد،یجمع م همیرو ار نیرنگ يسکناسهااو  دیدوینبال پول مو مثل سگ پاسوخته د دیشاتریم کمرتبهی

 – دادینم تیهم ااصال  ای شت،اکامل د نانیطماخوشبختانه شوهرش نسبت باو  ورد،آبر ار وا يرزوهاآ نستاتوینم

بود،  باآشپزخانه و رختخو نیتأم م،ارآمرتب و  یزندگ يابر مهیب کجوریخانه،  ی هیثاثازن گرفته بود مثل  واچون 

 ستاخویفقط م. ردیبجانب در جامعه بخود بگ بود تا صورت حق یتنهائ زا راو فر يریروز پ يابر ینیب شینوع پ کی

. شتاگذینم یوقع چیه کیهاسم يو شدها مدآبه . بکند و بس یدگیاش رس خانه یخلاد يبکارها یمطمئن دمآ

بار دعوت  ریز زااما  شد،ابتر يا بهانه یآسان به  نستاتویم شهیاو هم د،یکش یم ستنطاقا ریز ار کیبرفرض هم که هاسم

کرده باشد  یبه سورن بدقول ستاخویهم نم گریطرف د زابکند و  یشانه خال نستاتوینم یناعنو چیشوهرش به درابر

وقت  کیهاسم رانقریااز . بود ماندهیهنوز سه ربع بتمام شدن درس سورن باق. دست بدهد زا یسانآ نیبا ار وا ایو 

 نتظارابود و  وامنزل  کیبرود که نزد چیلیساو ونیبکند و بعد جلو پانس لیتکم اکه بخانه رفته بزك خود ر شتاد

 .خروج سورن را بکشد

 

هم  زا ار فکارشا ی رشته یلیتومبابوق  ياصد د،یکشیور بود با خودش نقشه م که در فکر غوطه نطوریهم کیهاسم

با جار و  اردیلیب زدیسر م یو گروه زدیم رونیب نآ زاکلم  يکه بو یتپس باتادم خر. رفت رو ادهیبطرف پ. ختیگس

 شان،یپر يبا موها عقلیالسورن مست  ستادا چیلیساو دیملتفت شد د تیجمع انیبودند، ناگهان م يجنجال مشغول باز

. مدآ رونیب باتاخر زابغلش زده بود  ریز ار لونیجعبه و کهیدر حال فتاده،ا نیپائ يها و شانه دهیپر صورت رنگ

موقع درس  زاکه  يبا وجود: دیاز خودش پرس. بود قهیدق ستیخود نگاه کرد، شش و ب یبساعت مچ کیهاسم

و البد  جاستیب وامتوجه شد که تعجب  اًفور یول ست؟اهنوز بمنزل نرفته  وا ستاداکه  شودیسورن گذشته، چطور م

 نیهم زابود که  دهیحالت د نیبهم ار چیلیساوهم  گرید کشبیآمد  ادشی. رداد یشنائآ واشاگردش هم بحال 

زن با صورت  نآ تباو گف يزیرفت و چ يا کوچه يزنها نیا زا یکیو بطرف  مدآ رونیمست و شنگول ب باتاخر



 ٧۶     یتجل

 

. یستیخاك بسرت، تو که مرد ن ؟یکشبرو گم شو؟ خجالت نمی –«: شده برگشت و گفت يبزك کرده رنگرز

آن وقت . دیخند دهیشاخر یئابا صد! بعد» ...سگ بره بهتره شیپ دمآ! بود ادیسرت ز زا مدمآدفه هم که  هیهمون 

 وابه  یرچشمینگاه ز. دیخود د یدر چندقدم ار کیخجالت برگشت و هاسم زازده  وحشت ی افهیبا ق چیلیساو

هر شب  يرمشت واچون . رد شد یکیتار انیم زاتند کرد و  ار شیسرزده باشد، قدمها وا زا یگناه نکهیامثل  ختااند

 اسر خود ر یبا لبخند مؤدب زدیدست م ادیز سازي ی هر قطعه ياکه در کافه کنسرت بر شناختیم ار کیخود هاسم

 !دیجهت خجالت کش نیا زا دیشا. کردیخم م وا رفبعالمت تشکر بط

 

قادر بود  و کردیم يبا احساسات مردم باز زدیم لونیدر کافه و یمرد که وقت نیاتعجب کرد،  کیهمان شب هاسم در

ناشناس  ياهایدر دن اکرده و شنوندگان ر دیتول لونیو میس يخود رو یلغزش آرشه جادوئ زاگوناگون  تالحا

با  چیلیساو کهیوقت اریباشد؟ ز شتهاد ار یمولمردمان مع اجاتیحتابدهد، چطور ممکن بود که  احتیو س ریافسونگر س

. کردیجلوه م کیدر نظر هامس اخد مچهین کیبصورت  ،گرفتیدر دست م ار لونیو لبخند متکبر و يحالت جد نآ

 یناو سرگرد یببدبخت يا زهاندابکاهد فقط تا  کیدر نظر هاسم چیلیساو رزشا زا آنکه یآنشب، ب آمد شیپ زااما بعد 

 ذیاو لذ تامافوق تصور یاهائیکه دن یکس يابود، بر زیجا یمردم معمول ياکه بر یفهائکی ی همه دیهمبرد و ف یپ وا

 يابر یلذت موهوم ناگرید فیک ی زدهادر پسمانده و و کرد یکوشش م واو . بود رممکنیغ کردیم جادیا نیریاس

 ادیشخص ولگرد پ نیا يابر شیمبهم ترحم و ستا حساسانوع  کی کیاز آنشب در هاسم. خودش جستجو بکند

 ی همه ستاخو یم نکهیال مث خت،انویدر کافه م ار »شاچارد« رتاکه آنقدر با شور و حر مردي –. شده بود

 يلحظه دردها کی ایبکشد و  رونیب لونیو میس يرو زاسوزناك  ی بشکل ناله اخود ر يهایناو سرگرد هابدبختی

 زاو  شدیم چارهیب دازیدمآ کیموجود بدبخت،  کی بست،یم ار لونوی ی در جعبه نکهیهم یبکند؛ ول موشافر اخود ر

شده بود با وجود  وا یبدبخت سبابا لونیو نکهیامثل ! کردیسقوط م ینامذلت و ناتو بابگرد یئاخد مچهنی ی درجه

 !بردیم هاهمر یفروش الهیو دکان پ باتاخود در هر خر حساساتاو  فکارامانند تابوت همه  ار لونیو اهسی ی جعبه نیا

 

را سر  یکه هر زن یکس زا ایآزود بخانه برود؟  ای ریکه د شتاد یتیهم اولگرد چه  ی شده کن شهیمرد ر نیا يابر ایآ

 یو سع کردینگاه م چیلیساو یبالالاگشاد  يها بقدم کیهاسم شت؟اد شدیم چه توقعی  کرد،یدعوت م دیدیراه خود م

 يا لهیوس دیشا ند،یبب وا ونیجلو پانس ابود که سورن ر رادویمادر ضمن  . باشد شتهافاصله د واکه چند ذرع با  شتاد
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 دیمانا  کیهاسم. دیخورد و جلو منزلش رس چیدو کوچه گذشت پ زا چیلیساو . دیباو بگو اکند که مطلب خود ر ادیپ

 طاقادر  ای ناالدر د وا بدال  :خودش گمان کرد شپی . دیند چیلیساو ونیجلو پانس ایو  هاسر ر اشد چون سورن ر

 .روشن بود چیلیساو طاقا ی بعالوه پنجره. ستا ستادشامنتطر 

 

بلند  لونیو يامکث کرد، صد یکم. شخص حتماً سورن بود نیاو  وستا طاقا در یکس بدالپنجره روشن بود؟  چرا

 وااما کوشش . ندیبه ب ار طاقا خلاجلو پنجره د ی پشت پارچه زاجلو پنجره رفت و کوشش کرد که  کیهاسم. شد

ساعت سر  دیبا ستیولونیو«: آورد لیدل نطوریاخودش  شیپ شد، ینم دهیحرف هم شن ياصد داگوش د . بود هودهیب

 شیکه بخانه رفته آرا ستابهتر  نصورتیادر  – مدآ هد اخو رونیب واهفت در کافه باشد، پس سورن هم ناچار با 

 ».بکنم و برگردم لیتکم اخود ر

 

پشت  یشمیبرا باجور روشن کرد،  اچراغ ر. شد باخو طاقا رداو سر کیبطرف خانه رفت،  لیتعج به کیهاسم

در  . سرخ کرد او لب خود ر دیزد، پودر بصورتش مال اش نهیال داد، عطر بسر و سج ادستش ر يناخنها د،یپوش یگل

 يرو زا اپالتو ر ی خهیباو دست داد،  اراگو ی جهینوع سرگ کی وتروپیعطر هل ستعمالا ثراکه نگاه کرد در  نهیآ

کرد و  زاندابر نهیآدر  اخودش ر مرخیروبرو و ن زا قهچند دقی . شتابدقت سرش گذ او کاله ر دیچیبخودش پ فیک

دوباره برگشت و به خدمتگار   د،یبخاطرش رس یکه مطلب يزیمثل چ ولی . رفت رونیدر ب زاو خرسند  یضابا لبخند ر

 .خودش رفته است يا مدرسه هم يرفقا زا یکی دنبدی که خانم،  دیباو بگو مدآ شسپرد هر وقت شوهر

 

پنجره هنوز  غاچر دیکه رس چیلیساو ونپانسی ی ر کوچهد. دستپاچه خارج شد کیبه هفت مانده؟ هاسم قهیدق ده

هر  کلیه. قدم زد هسته آچند بار بطول کوچه  شد،یم دهیشن لونیو يارفت صد کینزد نکهیروشن بود و هم

تنگ و  ی در کوچه او ی ی تنه تپش او خودش ر دیتپ یدلش م شناآترس برخورد با  زا دیدیکه م ار يا گذرنده

 – د؟یبگو نستاتویچه م خورد،یباو برم یشنائآاگر در وقت بزنگاه  ایآ. کردیبود پنهان م یکینزد نآکه در  یکتاری

بزنگ  خودشان گوش ی پشت پنجره زادر،  يال زاکنجکاو  يو بدزبان که با چشمها جو نهیدو بهمزن ک يزنها نای
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و  یناسرگرد زاو فقط  شوندیم ادیپ ایکه در دن یمردمان بدجنس نهمهای – رندابگذلک  کنفری هستند و منتظرند روي

 .برندیلذت م ناگرید یبدبخت

 

در  ار وا گرا زند؟یچشمک م چیلیساپشت سرش نگفته بود که هر شب در کافه به و کیشوش واخود  ی هیهمسا ایآ

حس  نوقتیادر  رفتیبباد م یبکل شیبروآ! یئاچه رسو زندیپرسه م چیلیساو ی که جلو خانه دیدیحال م نیو در نجایا

 .ه ضربان قلبش تند شدکرد ک

 

 ندری . بود بهینفر غر کی یشد ول کیتند باو نزد يبا قدمها باکانه یب کیهاسم. مدآ رونیب ونیپانس زا يمرد کلیه

حال که از  ندر عی . در خودش کشف کرد يا حس تازه کجوری . شتاد يادیز یحوصلگ یو ب يلحظه کنجکاو

بود که  نیا يابر دشای . بردیم یقیلذت حق کنوعی  شد،یمتحمل م ار یناو سرگرد نتظاراو درد  دیترسیمردم گذرنده م

در . بود جواو ماجر راو د ریپر گ ياز آن رومانها. فتادابود  ندهاکه خو یرومانهائ زا یکی ادیسورن بود؟  هابر چشم

 دهینچش ار یدکدز ياضطراب و عشقباز نتظار،ا ی مزه واتاکنون  . ستارومان شده  گریکه باز کردیحس م نوقتیا

از همانوقت که چشم و گوشش باز شد او را . نکرده بود ادیپ يفرصت عشقباز چوقتیه یناجو امیادر  نچو . بود

خودش را دختربچه  وا الحا –. شدیسرش نم يادیز زیعشق چ يها يکار زهیر زاشوهرش  ماا . مرد کردند نینامزد هم

 .کردیمتصور  یو باورنکردن زیآم فسونارومان  گریو باز

 

 کهبطوری  کردند،یم راتکر يزامدت در ار نابرگرد کی زمانی . شدیو دوباره شروع م دیبریم یگاه لونیو ياصد 

 راصد مرتبه تکر انت ر کیکه  يا حمقانهاچه کار  . رفتیجا در م زاو  شدیم یعصبان شتریب نآ دنیشن زا کیهاسم

 ار لونیسورن و اآی –. کردیفروکش م وا باضطراباشد  سورن دیشا کردیخودش گمان م شیپ نکهیهم ولی ! بکنند

 ایآ زد؟یهم برق م شیچشمها ایآ د؟یغلتانیم میس يرو ار رشهآ یانگشتان بلند عصبان نآاش گرفته بود و با  چانه ریز

زند نه و عاشقانه ب زیانگ غم يهنگهاآ دیبا وا ماا ستاده؟یامثل مجسمه صاف  ایگرفته؟ بجلو خم شده  ار لونیجور و چه

 يبشود؟ لبها دهیمال وابتن  یبلند عصبان نگشتانا نیهم ستاممکن  ایآ! بکند رارا صد مرتبه تکر نابرگرد کی نکهیا

 مد،آیم سیمغناط کپارچهی کیکه بنظر هاسم يوجود نیا خرهالبشود و با دهیسائ شیلبها ياو رو یدرشت شهوت
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و  دیگز الب خود ر کیزمزمه بکند؟ هاسم واگوش  خیب زیانگ کلمات عشق ناراو هز ردیاندام او را در آغوش بگ

 .تکان داد یتاب یبا ب اسرش ر

 

 دیشا رود؟یخودش بکافه نم یکار و بار زندگ یپ چیلیساو اتمام نشده؟ چر واچطور هنوز درس  –! قهیو ده دق هفت

 صالا دینرود؟ شا ایه برود که بکاف شتاد یتیهم اچه  یبالالامرد  نیا يابر ولی –. ستا رممکنیساعت ندارد، اما غ

 کنفری ی هیبنظرش آمد که سا. شد کینزد چیلیساو طاقا ی هبه پنجر نگاه کرد،  ااطراف خودش ر –. بود دهاد ستعفاا

 دیشا شد،ینم دهیحرف شن ياصد. نه – دابدقت گوش د! محو بود نقدرآ هیسا نیاما ا. داد صیتشخ طاقادر  ار

 ياصد . از سر نو بلند شد لونیو ياچون صد بود،  موردیاو ب اطیاحت. دیکش کنار اخودش ر دیایب رونیب ستاخویم

 ستادش؟ا ای زدیم لونیسورن بود که و ایآ. آمدیبود م شناآکه بگوشش  یمقام مفصل نهمآو نامرتب  ختهیرجسته و گ

برود  نداکند که بتو ادیپ ار کنفریممکن بود  گرا – ست؟ا فتادها یتفاقا ای ستاناخوش  دیشا امده؟ین اچر امده؟ین ایآ

 نتظارا زابهتر  ایآبکند  اکار ر نیا نستاتونمی  خودش اچر! اوردیب وا يابر انگاه بکند و خبرش ر طاقادر  يا و به بهانه

 در کوچه نبود؟

 

 طاقادرز در  زاو  شدیم دهید کیدراز تار ناالد کیکرد،  ینگاه! شد ونیدر پانس کینزد اطیحتابا  کیهاسم

 طاقادر  یدزدک ینگاه نستاتویاگر م. روشن بود نیبه پائ البا زاخط قائم  کینشده بود  پیه خوب کک چیلیساو

به  . دیکنار کش ادوباره خودش ر. شد دهیشن ونیپانس اطیدر ح یپائ ياصد نوقتیادر ! و اقال مطمئن بشود ندازدیب

 يها قهچه دقی –. قهیدق ستیچه؟ هفت و ب یعنی –بساعت نگاه کرد  غاجلو چر . شدینم دهید ینگاه کرد کس  فاطرا

 ی قهیده دق اشک و دلهره ر نیا نستاتویم ایآ. کندیحرکت م يکند نیکه ساعت با نستادینم الاو تا حا! ینالطو

کجا  زاو  رفتندیبا هم م دیشا آمد؟یم رونیخود ب ستادامتحمل شود؟ برفرض هم که سورن با  گرید مساعتین گر،ید

 .زحماتش بباد رفته بود ی صورت همه نیادر  د؟یبگو ابشود و مطلب خودش ر کیزدن نهاآبه  نستاتویاو م

 

 ار کبود، هاسمی  درست کرده واکه جامعه دور  مترسکهائی ی و همه بروآو حفظ  دهارا يروین زا تر يقو یروئنی 

 زا ستاخو. شد ناالد رداو شتاکه بخودش گمان ند يشمرده و با خونسرد يبا قدمها. ندار ونیپانس ناالد يتو
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 زدندیدر م يدرست جلو ار لونیو :  دادر گوش د ياز ال. به در بود رونیب زا دیکل ینگاه بکند، ول دیکل يجا خاسور

 نادستش رو نکهیا يابر کرد،یم راتکر ار هنگ آ کیچون  ست،اسورن  زننده لونینماند که و یباق شیابر یشک

و  کردیباز م ابر فرض هم که در ر شت؟انت د رابه تکر یاجیتحاچه  يستاداقدرت و  نآبا  چیلیبشود وگرنه واس

و با سورن خارج  ستا مدهآ یشتباهاکه  ستاخویچون معذرت م. بود دهیباز هم بمقصودش رس د،یدیم ار چیلیساو

 ياسر و صد انیآنهم در م شد،ینم واملتفت  شتاد اراده یب نیکه مست بود وحرکات سنگ چیلیسااصال و –. شدیم

 !ساز

 

اش  پاشنه يموقتاً رو نکهیادر مثل  –. فشار داد یکم النگه در ر شت،اخود د میکه در تصم یرتابا تمام حر کیهاسم

 دهشوری ی که با چهره دیدر مقابل خود د ار چیلیساو کیهاسم. و تا نصفه باز شد دیخودبخود لغز! بند شده باشد

 موشافر اعلت حرکت خود ر کیکه هاسم بود بیعج آمد شیپ نیا يدوخته شد، بقدر وا ينگاهش در چشمها

 چیلیساو –. شیپ هاو نه ر شتاپس د هاچون نه ر فتاداشدت ترس بلرزه  زا شینوهااخشک شد و ز شیسر جا. کرد

چون  بود،  یمخصوص نگاههاي –. نگاه کردند گریکدی يدر چشمها هیقطع کرد، چند ثان اساز خود ر ی دنباله

 یلحظه معن نیدر ست،ا یتفاقا نمودیتصور م شهیهم کیو هاسم کردیباو م رکافهد چیلیساکه و یدزدک  هاي نگاه

 .بخود گرفت یمخصوص

 

. بود یدستپاچه و ناش میتعظ کی –. کرد میتعظ کیو به هاسم شتاگذ باتختخو يرو اطیحتابا  ار لونیو چیلیساو

با . نکرد ادیتعارف پ يابر يگریلغت د نکهیامثل » !طاقا يتو دیبفرمائ کنمیم هش اخو... دبفرمائی –« : بعد گفت

بدون اراده با : خودش بپرسد چرا آمده زا آنکه یب کیهاسم. نمود لیتکم احرکت دست و کرنش دعوت خود ر

. نبود نجاآسورن  ختااند فاطرابه  ینگاه. کنار در نشست یحتار یصندل يشد و رو طاقا رداو هسته آ يقدمها

 .بست ادر ر چیلیساو

 

مدتها  نآقلمکار  ی خواب درهم و برهم که مالفه تخت کی: مرکب بود از جا نآ ی هیثاثاقر و سرد مح اطاق

 ب،یپوست س ،یقیکاغذ، نت موس  شیکهنه که رو زیم کیمندرس،  یدو صندل. که عوض نشده بود گذشتیم
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 دهیو برهم ددرهم  نهایا ی بود همه یقیمصنف موس ایکه گو شانیپر يبا موها يو عکس مرد پیکلوفان، خاکستر پ

. شدیم دهید طاقا راویبد زین یزن ی دهیپر عکس رنگ. هم در طاقچه بود يدود زده و دو بطر یلکلا غاچر کی. شدیم

برق  ستعمالاکثرت  زا وا اهیلباس س که روي  و صاحبش طاقا ی همه زامفروش بود و  يآلود خاك يلویز زا نیزم

 نآتند عرق در  يسوخته، دود توتون و بو لکلا يکه بو دیدگریم متصاعدمرگبار فقر و نکبت  يبود، بو فتادها

نوشته  شیکه رو دید نجاآ اشد و کارت اسم سورن ر بامتوجه تختخو کیناگهان چشم هاسم. مخلوط شده بود

 ».مدآ هم اخو ندهیآ ی دفعه د،ینبود مدمآمن بموقع ! استاد محترم«: بود

 

درگاه  يتو زارفت  د،یبخاطرش رس يغفلتاً فکر نکهیا مثل چیلیواس. گذشت يرادر سکوت دشو قهیسه دق دو

 نآدر  وردآودکا هم  شهیش کی. شتاگذ یدر نعلبک کیهاسم صندلی ی دسته يرو شتابرد یکوچک السیگ

 اخود ر السیگ ست؟اسرد  اهو دیبخور دیبفرمائ«: ودکا کرد و گفت زاهم پر  اخودش ر يآبخور السیو گ ختیر

 یکم. دماغش زد ریعرق ز يبو. تا لب خود برد ار السیگ کهاسمی – دیسر کش زد و تا ته کیهاسم  السیبگ

 .رفت نیپائ وا يگلو زا ناعرق گرم و سوز. پاك کرد او با دستمال لب خود ر دینوش

 

 ستاملتفت شد که هنوز نخورده . دوباره پر بکند ار کیهاسم السیگ ستاخو  ناو با دست لرز مدآجلو  چیلیساو

حرف  یالیبا موجود خ نکهیاو مثل  دیدرخش یم شیکرد، چشمها هیتک زیبم. ختری  خودش السیر گد اودکا ر یباق

بفکر  یکس ستاممکن  ایآ نستمادیمن نم... شتماشما ند يابر يزیمن چ!... خانم دیببخش«: گفت دهیبر دهیبر زندیم

 شودیم ار زیهمه چ باط در خوچطور ممکنست؟ فق.) دیخود کش یشانیپ يدست رو!... (خانم دیببخش... من باشد؟

.) کرد راویاشاره بعکس د(دختر  نیبودم، هم ایکه در صوف شیچند سال پ... ستاممکن  زیهمه چ بادر خو. دید

 زیچه چ... کنمیشما نگاه م مرخیمن به ن شهیدر کافه هم... ستا هیشما هم شب مرخین... دیایب ادمی هم اخوینم... نه

 ار شیدستها مد،آ کینزد یلیخ.. شد طاقما رداو زدمیم لونیمن و... دختر نیهم دمید بادر خو ستا ادمی!... یبیغر

 زا یحرکت کیهاسم. (بود قهیدق کیفقط  قه،یدق کی... گفت شود یم باکه فقط در خو یگرفتم نشست و حرفهائ

... ناآل نیهم... دیدیشن امر لونیو ياصد د،یگذشتیم نجایا زا دیشا): گفت لیبه تعج چیلیساو. کرد یطاقت یب يرو

 ».شما یخانم بسالمت... بزنم لونیو دیاجازه بده



 ٨٢     یتجل

 

 

موقر بخود  ی افهیق چیلیساو. لب خود برد کینزد ار السیهم ناچار گ کیهاسم. دیبلند کرد سر کش ار السیگ

ش از ارتعا –بود » سرناد شوبرت« –. و شروع بزدن کرد شتااش گذ چانه ریز شتابرد اطیحتابا  ار لونیگرفت، و

 رشهآ چیلیساو. دهاو جان تازه بخشی ی شده ختکر ساساز به حو نکهیامثل . فتادا کیهاسم ماندالرزه به  لونیو مسی

. خودش به ساز جان بدهد یبا تمام هست ستاخو یم نکهیمانند ا شدیبلند م شد، یخم م داد،یغلت م مهایس يرو ار

 یجو گندم يموها. دیباو بگو نداساز بتو ی لهیبوس دیماند، شابفه  کیبه هاسم نستهاکه با زبان نتو ار نچهآ ستاخو یم

 يچشمها يپا ،يبخاکستر لیما دهیپر بلند، رنگ ینیبا ب وا مرخیبود، ن ختهیعرق دور صورتش ر سیو خا شانیپر

. شتاد ترسناکی ی بهم بفشارد، منظره کرد یم یسع هودهیکه ول شده بود و ب شلبهای ی و گوشه رهیکبود، نگاه خ

 ینکبت زندگ زاو  دادیم نالجو يفسونگرامجهول و  يایدر دن نکهیناگهان حالت صورتش عوض شد، مثل ا یول

 ی هیسا ایو  داهمز يابر کردیچون گمان م کردیم یزندگ قۀًیاو حق قهیدق نیدر دشای –. بود ختهیخودش گر

 دهیکه د یباخو دیشا. رده بودجلب ک ار واهنرش  خرهالو با فهمدمی  که زندیساز م یکس ياخود، بر مقدی ی معشوقه

بود که در  يا قطعه نیبهتر نیا دیشا کردیم یهنرنمائ ابا تمام قو –! شده بود  ممجس يرادیدر عالم ب وابود دوباره جلو 

 ار حساساتشاساز و  ریتأث وادر چشمان  ستابرگشت و خو کبطرف هاسمی  که ناما همی –. کردیم اجراعمر خود 

 ریز زا ار لونیو انبود، ناگه شتهاباز گذ ادر ر يالرفته بود و  کیهاسم. است یخال وا يجاملتفت شد که  ابد،یدر

بود  فتادها یکه در نعلبک يگاریشده، به ته س یسرش خال زا یودکا کم السیگ دید مدآجلو  شت،ااش برد چانه

 !زدیموج م او در هو شدیم کندهاپر نآ زا یرنگ یبآبود و دود  دهیچسب کیسرخاب لب هاسم

 

  .فتادا باتختخو يجلو صورت خود گرفت و در حال سرفه رو اپرت کرد، دستها ر زیم يرو ار لونیو چیلیواس
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  کخانهیتار

 

و کاله لبه بلند  دهیچیپ يا سورمه ینابا دقت در پالتو بار اما شد خودش ر لیتومبا راخونسار سو هاکه شبانه سر ر مردي 

و تماس با اشخاص محفوظ  یخارج يایدن انیجر زا ستاخو یم نکهیامثل . بود دهیکش نیپائ یشانیپ يتا رو اخود ر

با هم  لیتومباکه در  یمساعتین. گرفته بود نآ لیحا ادستش ر لیتومباکه در  شتابغل د ریز يا بسته. بماند او جد

 شتهاخود گذ زا يراسخت و دشو ریتأث رو نیاز. شرکت نکرد نیمسافر ریدر صحبت شوفر و سا چوجهیاو به. میبود

 تشبصور ینگاه یمن دزدک کرد،یروشن م اما ر لیتومبا خلاخارج و د یروشنائ ایو  لیتومبا غاهر دفعه که چر. بود

. بود مدهآ نیچشمش بحالت خسته پائ يو پلکها شتاد یکوچک قلم ینیب ده،یرنگ پر دیصورت سف: انداختم یم

 دهیشاسنگ تر زا واسر  نکهیامثل  د،یرسانیاو را م میو تصم دهاراکه قوت  شد یم دهید وادو طرف لب  يگود اریش

 .رفتیم فروو در فکر  دیمالیم شیلبها يرو اتک زبان ر یفقط گاه. شده بود

 

شوفر و  یول م،یحرکت بکن ابود که تمام شب ر رااگرچه قر. شتانگهد »یمدن«ما در خونسار جلو گاراژ  لیاتومب

بعد  امد،یبنظرم ن زانو مهمان ناکه چند ختمانداخانه  و قهوه ژاگار راویبدر و د یگاهمن ن. شدند ادهیپ نمسافری ی همه

 م؟یبکن قاطرا نجایا ار مشبا دیقرار معلوم با از«: حجت بشوفر گفتم تماما يارفتم و بر لیتومبا کینزد

 

 ».میکنیم کتسحر حری ی کله افرد م،یمونیامشبو م. بده هابله، ر –«

 

 يجا نجاای –«: گفت يا و خفه مارآ ياو با صد مدآبود بطرفم  دهیچیبخود پ یناکه پالتو بار یشخص دمید مرتبه کی

 .منزل من نییایممکنه ب ن،یخودتون در نطر نگرفت يابر یمحل ایمناسب نداره، اگه آشنا 

 

 .زحمت بشم سبابا ماخویاما نم! متشکرم یلیخ –«
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چون از . رماسرتون بگذ یمنت ماخویبشناسم و نه م ماخویو نه م شناسمیمن نه شمارو م. ادییتعارف بدم م زامن  –«

 تر حتاخونه ر قهوه زا کنمیفقط گمون م. فتادها مصرفیام، اطاق سابقم ب خودم ساخته ی قهیبسل یطاقاکه  یوخت

 ».باشه

 

. رماو کار ند سر یمعمول دمآ کنفریکه با  دمیکرد و فهم ثرادر من  وا فیو تعارف و تکل یستیرودربا بی ی ساده لحن

و روشن  وردآدر بشیج زا یبرق دست غاچر کیاو  فتادم،ادنبالش  دیو بدون ترد» .خوب، حاضرم یلخی –«: گفتم

. میرد شد یگل يرهااوید انیکوچه پست و بلند، از م داز چن فتاد،اما  يپا يتند زننده جلو یستون روشنائ کیکرد 

 زاکه  یخنک میو نس آمدیم بآ ياصد... کردینفوذ م دمآدر  یو کرخت مشارآ کجوری. بود مارآجا ساکت و  همه

گذشت در سکوت  یمدت. زدیدور سوسو م زاتا خانه  دو سه غاچر. خوردیبصورت ما م گذشتیدرختان م يرو

 !باشه یشهر قشنگ دیبا نجاای –«: گفتم اورمیبصحبت ب اناشناسم ر قیرف نکهیا يامن بر. میکردیحرکت م

 

 رونیاکه من تو  یئاشهر ونمیی –«: گفت هسته آ یلیتأمل خ یکم زابعد . من وحشت کرد يادص زا نکهیامثل  او

هنوز  نکهیا يابر شتریداره، اما ب ادیز بآو  وهیم يها زار، درخت که کشت نجهتیا زانه . دمیخونسارو پسند دم،ید

 يها خونه نیاجرز  ونیها، م چهکوچه پس کو نیا لتهنوز حا نکهیا يابر. شتهاخودشو نگهد یمیقد تمسفرآحالت و 

 زاخودشو  یخودمون زانو بو کرد و حالت مهمون ونوا شهیسابق مونده و م يابلند ساکتش هو يها و درخت یگل

 آهن هاو ر مایپاهو ل،یروزنومه، اتومب کنه،یشاعرونه م شتریب تویوضع نیو پرته، هم فتادهادور  شتریب نجایا. دست نداده

ها  ده کوره نیشاگرد شوفر رو تا دورتر هیکه با بوق و گرت و خا ك، روح لیتومبامخصوصاً  –. قرنه نیا يبالها زا

 !چپونهیم یخالرو تو هر سو حمقونها دیکج و لوچ و تقل يها قهیسل ده،بدورون رسی افکار تازه –. برهیم

 

 يها خونه ،يکار منبت يها رهپنج ن،ینبه بی –«: گفتیو م ختااند ها می خانه ی رو به پنجره یبرق دست غاچر یروشنائ

زنجره و  ياصد کنه،می  حس رو یکثافت زندگ يدرو شده، بو هیونجی يبو کنه،یحس م نویزم يآدم بو. رهاد امجز
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 لیقال و ق زا دموآو  ارهییم ادیب رو میقد هیگمشد يایدن هی نایا هیهم يساده و موذ یمیمردم قد ک،یکوچ يها پرنده

 !کنه یدور م اه دهیبدورون رس تازه يایدن

 

 ن؟شام خوردی –«: دیملتفت شد مرا دعوت کرده پرس کمرتبهی نکهیامثل  بعد

 

 ».میشام خورد گونیبله، تو گلپا –«

 

جلو عمارت . میشد خلاباز کرد و هر دو د ار یکوه، در باغ کینزد خرهالو با میگذشت بآکنار چند نهر  از

 شت؟اد یحتار یو دو صندل زیم کی ،يسفر باتختخو کیکه . میشد یکوچک طاقا رداو. میدیرس سازي  تازه

شد و  ردارنگ گوشت تن و ،یگل تپش يمااژیبا پ قهیچند دق زارفت بعد  گرید طاقاروشن کرد و به  ار ینفت غاچر

و  وردآدر  یسرخ مخروط باژورآ کیو . باز کرد شتاد هاکه همر ار يا بعد بسته. روشن کرد وردآ يگرید  غاچر

 یشخص طاقا میبر نییفرمامی –«: دو دل بود گفت يدر کار نکهیاتأمل، مثل  یندکا زاپس . شتاگذ غاچر  يرو

 »خودم؟

 

طاق  –درست شده بود  نهاستواو بشکل  شتاد یکه طاق ضرب یکیتنگ و تار ناالاز د شت،ابرد ار راباژوردآ غاچر

 يا باز کرد، وارد محوطه ار يگریددر  میشده بود، رد شد دهیسرخ پوش میگل زا نآو کف  اخرابرنگ  رشاوو دی

باز  ناالکه بد يدر ی لهیمگر بوس شت،امنفذ ند چگونهیبخارج ه اًبود و ظاهر یشکل یضیب طاقاکه مانند  میشد

از عطر . بود یمخمل عناب زا نآساخته شده و تمام بدنه و سقف و کف  یهندس یو بدون خطوط هیوابدون ز. شدیم

که در  یباتختخو  يو خودش رو شتاگذ زیم يرو اسرخ ر غااو چر. نفسم پس رفتبود  کندهاپر اکه در هو ینیسنگ

تنگ دوغ  کیو  السیگ کی زیم يرو. نشستم یصندل يرو زیکرد، کنار م شارها نبود نشست و بم طاقا انیم

 نیا زا یکی  مابد شک یب. خودم تصور کردم شیو پ کردمینگاه م راویمن با تعجب به در و د. بودند شتهاگذ

او کشف  اتیجنا نکهیا يااوست و رنگ خون درست کرده بر ی شکنجه طاقا نیاکه  ام فتادها نهاوید يها ناخوش
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در بسته بشود و  ایبسرم بخورد  یمنتظر بودم ناگهان چماق! برسند نسانا داکه بد شتامنفذ هم بخارج ند چینشود و ه

 اد؟اطاق من بنظر شما چطور میی –«: دیپرس میمال هنگ آبا همان  وا یول. بمن حمله بکند ریت ایشخص با کارد  نیا

 

 .میا نشسته یکیالست سهیک کی يکه تو کنمیمن حس م د،یببخش اطاق؟«

 

 ن؟یخوریشمام م ره،یمن ش ياغذ –«: بکند دوباره گفت یعتنائابحرف من  آنکه یب او

 

 .متشکرم من شام خوردم –«

 

 ».سیبدن ریش السیگ کی –«

 

بعد . و خوردم ختمیر ریش  السیگ کی یه انخو یه اخو یول شتماند لیگرچه م. شتاو من گذجل ار السیو گ تنگ

او برق  لبهاي – دیناگردیم  شیلبها يرو او زبان ر دیمکیم هسته آ یلیخ خت،یریم السیدر گ ار ریش یخودش باق

 ی دهیپر صورت رنگ. کرد یجستجو م ار یتاخاطر نکهیاآمده، مثل  نیپائ یچشمش بطرز دردناک يپلکها زد،یم

 يبلند یشانیپ. بخود گرفته بود زیانگ سرخ، حالت شهوت یگوشتالود او جلو روشنائ يکوتاه صاف، لبها ینیب ن،اجو

با  نکهیابود مثل  ختهیدوشش ر يرو وا یخرمائ يموها. شدیم دهید شیرگ کبود برجسته رو کیکه  شتاد

 هی ایسخت  حساسا هی شهیام، هم نبوده کیشر ونگرید يفهایدر ک چوقتمن هی –«: خودش حرف بزند گفت

رفتن با  لامهمتر جو تالشکاا نیا هیهم زااما . یاشکال زندگ ،درد زندگی –. جلو منو گرفته یبدبخت حساسا

 يریما جلوگ یقیشدن وجود حق رادیب زادائمن  نایا هیو پوشاك، هم  كاشر خور ده،یگند هیشر جامع دمهاست،آ

که  رو یام هر چ خودمو مسخره کرده دمید ارم،یرو درب نیریسا دیتقل  سماشدم، خو وناا خلاوقت بود د هی. کنهیم

و در  شهیکه هم کردمحس می –. خورهیبدرد من نم گرونید يفهایک دمیکردم، د متحانارو  همه کننیلذت تصور م

. ارمیدر ب نیریسا یزندگ خوراخودمو بفر تونسمیمن نم. شتمامردم ند ریبا سا یئ بطهار چیهستم، ه یهرجا خارج
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اما . شد هم اخو يدور منزو يجا ایدهکده  هیکرد و در  هم اخو رااز جامعه فر يروز: گفتمیبا خودم م شهیهم

مقلد  ایبکنم  یکس فکاراخودمو محکوم  سماخویمن نم. خودم بکنم ینوندون ایشهرت و  هیلیوس روانزوا سماخوینم

 فکارماکه  یجائ هیخودم باشم،  يکه تو یبسازم، محل لمیمطابق م یگرفتم که اطاق میمتص خرهالبا. بشم یکس

 .نشه کندهاپر

 

که تو خودشونه  یی چاله ناخویم لهیوس نیبا س،کار و کوشش مال مردم تو خالی –. شدم دهیفرآتنبل  صالا من«

 ادیکار کردنو و ز ادیزبودن،  یمن که تو خال نااما پدر. آمدن رونیبته ب ریز زاگدا گشنس که  شخاصاپربکنن، مال 

بمن  شونویتنبل رثا هیپر شده بود و هم ونااچاله تو  نای –. گذروندن یتنبل قیدقا دنویفکر کردنو د دنو،یزحمت کش

و هر  رهاوجود ند گهید يمملکت طبقات مثه جاها نیا يتو نکهیاعالوه بر  کنم،ینم دمابه اجد يفتخارامن  –. دناد

 ایو  يدلقک دربار ای ر،یگردنه گ ایدزد،  وناا شیدو سه پشت پ یرو درست بشکاف ها ها و سلطنه دوله زاکدوم 

که هس،  يزیاما چ. رسهیو شمپانزه م لیبه گر یجد هر کس خرهالبا میبش دماجدا یپاپ ادیاگه ز ینگهابوده، و فارص

 طیمح نیا يشون توبقول خود توننیمتجدد فقط م ی دهیاشخاص تازه بدورون رس. نشده بودم دهیکار آفر يامن بر

 فیوظا نیدرس کردن و در کوچکتر نو حرص و شهوت خودشو قهیکه مطابق سل یی بکنن، جامعه ماعرض اند

حق  یو هر کس شتناکه اسمشو کار گذ یسارتا نیا! رو مثه کپسول قورت داد ونااو تعبد  يجبر نیناقو دیبا یزندگ

 یو ناخوش حق زندگ شرم یدسته دزد، احمق ب هیفقط  طیمح نیا يتو! بکنه یئاگد وناا زا دیخودشو با یزندگ

که  یبار موروث شتم،اکه من د یدردهائ» !سین یقابل زندگ«: گنینباشه م متملقدزد و پست و  یکس گهاو  رنداد

رو در خود  گذشته نیا يمونده بود و نستالژ یدر من باق نماپدر یخستگ! بفهمن توننیشده بودم اونا نم دهیخم رشیز

 .ردمکیحس م

 

چون . امیب ماو در خودم قو  ور بشم خودم غوطه یکیفرو برم، تو تار یخالتو سو یزمستون يامثه جونور ستماخویم«

 ثرادر  سیو مخف فیدر انسون لط کهیزهائیاون چ شه،یظاهر م شهیش يعکس رو کخونهیتو تار کهیهمون طور

. کنهیو سکوته که بانسون جلوه م یکتاری  يقط توف ره،یمیو م شهیخفه م یو جار و جنجال و روشنائ یزندگ یدوندگ

 خودیب یمدت اکه چر نهیا رماکه د یمرتفع بکنم، افسوس ونواکه  شتماد یسع جهت یخودم بود ب يتو یکیتار نای –

 یکیتار نیا. سکوت بوده نیهم ،یکیتار نهمی  قسمت من نیتر رزشابردم که پر  یپ الحا. کردم يرویپ گرونید زا
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 میکنیم يریگ کناره يظاهر يایدن زا کهخودمون، وختی  و برگشت بطرف انزواهست، فقط در  يا جنبندهدر نهاد هر 

 يابکنن، گوش خودشونو در مقابل صد رافر انزواو  یکیتار  نیا زا رناد یمردم سع شهاما همی –. شهیبما ظاهر م

که بقول  ماخوینم! کننابود بمحو و ن یزندگ ياهویداد و جنجال و ه ونییخودشونو م تیشخص رن،یمرگ بگ

هسم در خودم  کهیهمونطور ماخویم رم،ارو د منیهر اانتظار فرود   بر عکس» .بکنه یدر من تجل قتینور حق«: هایصوف

که  یزندگ نیا فیکث اجاتیحتا يابر ماخویو نم شهیمنورالکرها چندشم م هیو تو خال قاجمالت بر زامن . بشم رادیب

 .دست بدم زاخودمو  تیشده شخص رهادادرست شده و  حمقازرپرست  تاموجود وچاقها دزدها و قا يرزوآمطابق 

 

 زمه،ال ماسرخ بر یو روشنائ یکیتار نیهدر نره، ا به میابکنم و قو زندگی  در خودم تونمیکه م طاقها نیاتو  فقط«

هم خوشم  یروشنائ زا شهیم هکنداپر فکارماکه  نهیاباشه، مثه  شتهاکه پشت سرم پنجره د نمیبنش یطاقاتو  تونمینم

 س،یگربه روز جلو نور معمول هی: سیبائیز ِءمنشا یکیو تار رست. شهیم یلوس و معمول زیچ همه فتابآجلو  –. ادیینم

بته گل که روز رنجور و تار  هی. شهیو حرکاتش مرموز م زنه یو موهاش برق م درخشهیچشماش م یکیاما شب تو تار

 یروشنائ. رهیگ یبخصوص بخودش م یو معن زنهیموج م فشاطرادر  يراسراکه  هنیامثل   عنکبوت گرفتس، شب

حالت مرموز بخودش  هی یمعمول زیهر چ ،یو شبه که هر زندگ یکدر تاری – کنهیم ظباو مو رادیب هارو نبندهج هیهم

 یقیحق یو زندگ هرادیخود شخص ب شنوه،یم ماا بهاخویم دمآ یکدر تاری – شنیم رادیگمشده ب يتمام ترسها ره،یگیم

رو که هرگز به  یئازیچ کنه،یم یرو ط يمعنو لماو عو ازهین یب یپست زندگ اجاتیحتا زاآدم . شهیشروع م نوقتآ

 »...ارهییم ادینبرده ب یپ وناا

 

  نیا اآی. خودش بود ی ها تبرئه حرف نای ی همه زامقصود  نکهیامثل . خاموش شد کمرتبهسرشار، ی ی خطابه نیزا بعد

 معمولی  در هر صورت مثل مردم شت؟اد یبیغر یناخوش ایبود  یزندگ زاخسته و زده شده  انیعابچه  فرکنیشخص 

که از کنار لبش  یخط: گرفته بود بخود یبدهم صورتش حالت مخصوص باچه جو نستمادیمن نم. کردیفکر نم

 يپرکها زدیحرف م کهیوقت. ورم کرده بود یشانیپ يرگ کبود رو کیتر شده بود،  گودتر و سخت گذشتیم

بود که با موم  يسر هیشب داد،یبصورتش م یجلو نور سرخ حالت خسته و غمناک وارنگ  یدگیپر دیلرزیم شینیب

 گرفتیم نیکه پائ اسر خود ر. آمد یبودم متناقص بنظر م دهید وا زا لیتومباکه در  یدرست کرده باشند و با حالت
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که در  زیسخت و تمسخرآم یناگهان ملتفت شد با نگاه نکهیامثل  بعد بست ینقش م شیلبها يرو يا لبخند گذرنده

 !خودم صحبت کردم زامن همش  ن،شما مسافر و خسته هسی –«: گفت شتماند غاسر وا

 

 دهاار یمون ب خود همون شخصه، همه رهاوجود د یهر کس ياکه بر یقتیتنها حق. خودشه زا گهیهر چه م یهر ک –«

. میگیم گهیخودمونو بزبون کسون د تاو مشاهد حساساتا یخارج يدر موضوعهاحتا  میکنیخودمون صحبت م زا

 .هس بگه کهیهمونطور قتنیبتونه حق یکه کس نهیاکارها  نیمشکلتر

 

. بکنم  ثابت ستماخویم ار زیمعلوم نبود چه چ. بود تناسب یو ب جایب ،یمعنیب یلیچون خ. شدم مانیخودم پش باجو از

چند  ابحرف من بکند، نگاه دردناکش ر یاعتنائ آنکه یب وااما . بود زبانمیم زا میمستق ریمقصودم فقط تملق غ اگوی

 ستیاصال ملتفت من ن نکهیامثل  دیمالیم شیلبها يرو ازبان ر. مدآ نیچشمش پائ يدوباره پلکها خت،اندابمن  هیثان

 هیخودم ته لیو تما قهیمطابق سل ،یحتار يکه جا کردمیم رزوآ شهمن همی –«: گفت. کندیم ریس يگرید يایو در دن

خودم و در خودم  يتو ستماخویمن م. خوردیدرست کرده بودن بدرد من نم گرونید کهیو جائ طاقا خرهالبا. بکنم

 نیاتمام . خودم ساختم لیمطابق م طاقوا نیامحل و  نیآمدم در. خودمو پول نقد کردم یئاراکار د نیا يابر باشم،

. رفته بود ادمیسرخ  باژورآفقط  –. کردم یدگیخودم رس طاقا نیا اتیبتمام جزئ. دمورآمخملو با خودم  يها پرده

 رماند لیم چیوگرنه ه. دیتهرون درست بکن، امروز بمن رس در دمادستور د ونوا هیزاندانقشه و  ونکها زابعد  خرهالبا

در هر  نکهیا ياکردم بر ریخودمو منحصر بش كاحتا خور. معاشرت بکنم یبا کس ایخودم خارج بشم و  طاقا زاکه 

 ام سهیکه ک يبا خودم عهد کردم روز ولی –. غذا نباشم هیبخورم و محتاج به ته ونوانشسته بتونم  ای دهیباحالت، خو

 هم اخودم خو طاقاکه تو  سیشب نیولاامشب . خودم خاتمه بدم یبشم، بزندگ گهیمحتاج بکس د ای دیبه ته کش

نفر خوشبخت، چقد تصورش مشکله، من  هی –. دمرسی  خودم يرزوآهسم که به خوشبخت  دمآنفر  هیمن . دیباخو

 !نفر خوشبختم  هیمن  ناآلتصورشو بکنم، اما  تونسمینم چوقتیه

 

 نیحالت جن ن،یکنیکه شما جستجو م حالتی –«: رفع بکنم گفتم ار حماسکوت مز نکهیا ياسکوت شد، من بر دوباره

آهسته خون  ده،یخم  همیسرخ گرم و نرم رو راجد ونییو تملق در مکشمکش  ،یدوندگ یدر رحم مادره که ب
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بهشت  نستالژي  همون نای –. شهیم وردهآخودبخود بر  اجاتشیحتاو  ها هش اخو هیو هم مکهیمادرش رو م

جور مرگ  هی دیشا کنهیم یآدم در خودش و تو خودش زندگ ره،اوجود د يکه در ته وجود هر بشر سیا گمشده

 س؟یاریختا

 

و  ختاندابمن  يزیمآبکند، نگاه تمسخر خلهامد زدیبا خودش م کهیدر حرفهائ یکس شتاند نتظارا نکهیامثل  وا

 :گفت

 

 »!نیبابخو نیبفرمائ ن،یشما مسافر و خسته هس –«

 

شب  از نصف. نشان داد میشده بود رداو نجاآدر  ولاکه  ار یطاقاکرد و  یهنمائ ار ناالد  تا دم امر شتابرد ار غاچر

 يالها با ستاره. باشم مدهآ رونیب یناخوش ی بهاسرد زا نکهیامثل  دمیکش دازآ يادر هو يا ذشته بود، من نفس تازهگ

 »ام؟ کرده ادیالعاده سروکار پ فوق دمآ کنفریبا  ای یساوسو جنونم کنفریبا  ایبا خودم گفتم آ. دندیدرخش یم سمانآ

 

* * * * * * * * * * * * * * * 

 

پا  معبد مقدسی ی هستم و بآستانه ینامحرم دمآ نکهیامثل  زبانمیم زا یحافظاخد يابر. شدم رادیظهر بدو ساعت ب افرد

 طاقا رداو نیپاورچ نیبود، پاورچ اصد یو ب کیتار ناالد. در زدم اطیرفتم و با احت ناالدم د هسته آ ام شتهاگذ

جلو صورتش گرفته  ادستها ر ،یت گلپش يمااژیپ مانبا ه زبانمیم دمید سوخت،یم زیم يرو غامخصوص شدم، چر

 کیرفتم نزد. ستا فتادهاتخت  يو رو مدهآمادرش در نادلش جمع کرده، بشکل بچه در زهد يتو ار شیپاها

 ژاو بطرف گار مدمآ رونیب طاقا زا ساناهر. بهمان حالت خشک شده بود وااما  دم،اگرفتم تکانش د ااو ر ی شانه

که  ار یتنهائ نیا ایبود؟  دهیاو به ته کش ی سهیبقول خودش ک ایآ. دست بدهم زا ار لیتومبا ستماخو یرفتم، چون نم

 دمطالب، شای ی همه زاباشد؟ بعد  وا یکیدر نزد کنفری قالا خرآشب  ستاخو یبود و م دهیترس نآ زا کرد یمدح م
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 نیاو  رداخودش نگاهد يارب شهیهم ار یخوشبخت نیابود  ستهابود و خو یقیخوشبخت حق کنفریشخص  نیاهم 

  !ستابوده  وا آل دهیا طاقاهم  طاقا
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  پرست هنیم

 

از  رحمام وزی ی چهار مرتبه کوچه يروز مودنیو پ ختانو کی یهفتاد و چهار سال زندگ زاپس  یول هللادنصرسی 

 .بود مدهآ شیپ شیاهندوستان بر نهمآبود که مسافرت بخارجه  بار نیبه خانه، اول رهادا زاو  رهاداخانه به 

 

 دهیهم ند اخود، کاشان ر يداجداو  باءآالرأس  مملکت هم بمسافرت بزرگ نرفته و مسقط ی خلهادر د وا تاکنون

  حتاسخت و نار واب زهااند یب هار یاما در ط. سه روز به دماوند بود وامسافرت  گانهیدر تمام مدت عمر . بود

سبب   نیادزد زده بود، از  ار وامنزل  جعت،امر زابعالوه پس . خاطرش شده بود یناکه باعث نگر يگذشت، بطور

 .شده بود دیتول وامسافرت در دل  زا یترس مبهم

 

شده بود، فقط دو سال از  يمعنو لماعلوم و فنون و عو لیصرف تحص هللادنصریس زندگی ی تمام دوره کهینجائآ از

 –. بود فزودهاابناء بشر  ی دهفضل و معرفت بع ی دهیچک کی یسال ل،یمدت قل نیاو در . گذشتیم وا یعمر زناشوئ

و  مهیدر عرفان، علوم قد ،یو شرق غربی ی و تبحر و فلسفه قیدر تحق نسه،او فر یو عرب یفارس اتیدبادر  ارزی

نبود  دباافضال و  ریاو مانند سا. شده بود قیخال ينما نگشتاباشد  شتهاخود گذ زا يثرا آنکه یب هللادنصریس ده،یجد

رفتن   هیحاش ایمهاجرت،  ای ،یاسیمقام س تیهم ا زا ایدر دفاع خود،  لیو طو ضیعر تالنوشتن مقا ی جهیکه در نت

 ینیبا تملق و بادمجان دورقاب چ خرهالبا ایو  یبندتنبان شعارا ختنانداو بهم  يدزد هیقاف ای دهیسبفالن کتاب پو

 .باشد وردهآشهرت بدست 

 

 لیصاو   حیبا مخرج صح يبطور ار یلغات عرب اریز ،اوردیدر ب رتحری ی برشته یکسر مقامش بود که کتاب هللادنصریس

هرچند او کلمات و . شتاگذینم یباق نیفضل و معلومات خود در فکر مستمع زا يدیکه شک و ترد کردیم ستعمالا

 ياز علما کیچیصرف و نحو، ه نیناو قو عیبدلحاظ منطق و  زا یول کرد،یم اداو شمرده  هسته آ یلیخ اجمالت ر

 شیسرمشق خو اجمله ر نیا هللادنصریچون س. اوردیب رداباو و يداریا نیکوچکتر نستاتوارض نمی ی اللغه کره فقه
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حرف  گران،ید ی ستفادها يابر ایو  جباراو در صورت  »ستاسکوت گوهر  ست،ااگر سخن زر «: بود که دهاد راقر

 .مزه کرد و بعد بزبان آورد مزه هانهفت مرتبه در د دیبا ار

 

مهم   مطلب يابر ار هللادنصریمعارف س ریپور، وز یباش  میحک يقاآ که روزي. ص و عام بودخا ی علت شهره نیبهم

چرب و نرم   با زبان شمار،یب دیو وعد وع اریبس شیاظهار مالطفت و ستا زاکرد، پس  حضاراخود  طاقادر  و فوري

 انیعالم رتیباعث ح یندر کشور باستا یارفمع يمعجزآسا اتیترق کهیاز آنجائ: کرد شنهادیپ هللادنصرخود به سی

دارد، از  زبان ینفوس مسلمان و فارس ونهایلیو م یائیرآ دامانند هندوستان که مهد نژ ینیسرزم ستا فیح اشده، لذ

مبرهن و  لیدل نکهیا ياحاصل نکند و بر یکاف طالعا عاداالختریلغات جد زاما و مخصوصاً  یمشعشع معارف تارییتغ

 ی که بصحه» فرهنگستان  ساخت«لغات  زاکتابچه  کیباشد،  دهاخود بدست د نهامجد ماتاقدا زا یبرهان قاطع

و روبرو،  مرخین زاخود که  ياز عکسها کدستهیبود، بانضمام  دهیعصر رس علما و فضالي ی نخبه بملوکانه و بتصوی

در  اعکسها ر نیاکه  داد دیکاو دستور . دسپر شانیبود، با ختهانداغبغب خود  ریشده و باد ز شتهاو نشسته، برد ستادهیا

 .خود بسازند دیاصفحات جر بیکرده ز وراها بدهد تا گر روزنامه نیهندوستان بتمام مخبر

 

 مفرط بزندگی ی عالقه ی سطهابو یطرف زا یول. متأثر شد یلیخ پور یباش میمخصوص حک لطافااز  ،هللادنصریس يآقا

 قاو بر مو سرخ و بی ی کله اابتد ا،یدر زاعبور  بعد مسافت و ی سطهابو گریاز طرف د طفال،او  الیع زاو مفارقت 

که بخود  یکه بعلت کبر سن و کسالتهائ ار پور یباش میحک شنهادیزد و پ يا مآبانه لسوفیتکان داد، لبخند ف اخود ر

. رجوع بکنند گرید نیو مبلغ دباا زا یکیب امهم ر تیمأمور نیادر ضمن گوشزد کرد که خوبست . رد نمود بستیم

 شانیکه دارند، ا یو سن سال و شهرت یپور اصرار و ابرام نمودند که مخصوصاً مقام شامخ ادب یباش میحک ياما آقا

مانند  یشخص ۀستیو فقط شا يمزبور از جمله اسرار ادار تیمأمور رایز. سازدیممتاز م گرانیکار از د نیا يرا برا

 .رفتیرا با کمال افتخار پذ یات عالمقام شنهادیپ ینخواه ینصراهللا خواه دیاست و باالخره س شانیا

 

را که در سفر کوتاه خود به دماوند  یزحمات و مشقات نکهیپور، هم یباش مینصراهللا در موقع خروج از اطاق حک دیس

باو دست  یخود مجسم کرد اضطراب و ترس مجهول شیمتحمل شده بود بخاطر آورد و بعد مسافت هندوستان را پ



 ٩۴      پرست هنیم

 

زنگ زد و آب  د،یرس يادار زیسر م نکهیبمحض ا. دیلرز شیپا ریز نیت و زمرف جیکه سرش گ يداد، بطور

مفارقت از زن و فرزند و  یاز طرف. تفکر فرو برد بیسر بج. فروکش کرد یاضطرابش کم نکهیهم. خوردن خواست

هد، از وزن خالص او بکا لویک 89از  لویک نیو ممکن بود چند کردیم دیآرام او تول یکه سفر در زندگ یراتییتغ

 يمعنو يترازو ۀکه بخرج دولت خواهد کرد، در کف یاحتهائیها و س دعوت ت،افتخارا ،يمنافع ماد گریطرف د

خود  ۀدغدغ یب یو زندگ یمزاج تیبه تقو زیاو قبل از همه چ رایز. دلش آرام نگرفت نبا وجود ای –. دیخود سنج

 نهیک کجوری جهیدر نت. ندازدیخود را بمخاطره ب یفعل وضع هینس يها استفاده يعالقه داشت و شرط عقل نبود که برا

 ریاز طرف شخص وز تیمأمور نیا فیتکل یشد، ول دیپور در دلش تول یباش مینسبت به حک يدیو بعض شد

 .چشم بپوشد توانستینم یپول ةبود و بعالوه از استفاد ریلذا از اقدام بسفر ناگز. رفتیبشمار م يادار ۀفیوظ ۀبمنزل

 

آب و  يبد ةمسافرت اضافه بر مخارج سفر، فوق العاد نیحساس بود و در یلیصراهللا در اندوختن پول خن دیس چون

از  یکتاب ب،یطب یۀمانند برزو توانستیم دیشا: هم داشت گرید ۀلیوس کیآنوقت . کردیهوا و حقوق دو برابر اخذ م

 :لب زمزمه کرد ریبا خودش ز. بکند دانیجاوتا ابد  او اسم خودش ر اوردیو دمنه از هندوستان سوغات ب لهیکل لیقب

 

    »!رودیکه به بنگاله م یقند پارس نیز    .هند انیشکر شکن شوند همه طوط«   

نصراهللا دسته  دیو دوستان س يادار يخبر منتشر شد و رفقا نیا يو بزود. دندیچرخیدر مغزش م االتیخ نیا ۀهم

نصراهللا  دیس یول. شدند یرا از خداوند متعال خواستار م انشیا تیو موفق گفتندیم کیو باو تبر آمدند یدسته م

چه «: گفتیو م دادیتکان م يجبر بحالتو سرش را  دیکشیچشمش را بهم م گرفت، یصورت حق بجانب بخود م

 »!زیعز هنیخدمت بم يبکنم؟ برا

 

و قرآن گذشت و با  نهیآ رینصراهللا از ز دیبروز و ساعت سعد، س ن،یاستخاره و مشورت با منجم کماهیپس از  باالخره

قبل از حرکت  یمتعدد از او برداشتند حرکت کرد ول يها که عکس دیجرا نیمخبر ۀهلهل انیالزم در م فاتیتشر

 .خود را بزنش سپرد تنامهیوص
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کرد و  دیبدست آورد، از معارف آنجا بازد یدر اهواز که فرصت. بد و ناراحت گذشت یلیتهران تا اهواز باو خ از

آنها  یبه تلفظ عرب یسخت راداتیداشتند ا یعرب ۀلهج یاهال کهیاما با وجود. نمود يان را امتحان مختصرشاگرد

 یول. نصراهللا بمنزل خودشان سبقت گرفتند دیس دعوتاو آمدند و هر کدام در  شبازیادارات به پ يبعد رؤسا. گرفت

که  یچاپ يو نطق ها یساختگ فاتیتشر نیا ۀهم اریز. او خسته و کسل بود، دعوت آنها را اجابت نکرد کهیاز آنجائ

موجبات مالل خاطر او را فراهم  شتریکه مجبور بود بشنود ب یچاپ يدر هر جا مبادله و تکرار بشود، و تملقها یستیبا

 میدر ضمن تصم. نواختش رخ ندهد کیآرام و  یدر زندگ يرییبود که تغ لینصراهللا باطناً ما دیچون س. آوردیم

 یو اله یو نکات فلسف یو اشارات علم یعرب لیپور با لغات اص یباش میدر مدح حک یبلند باالئ ۀکه مقال گرفته بود

 نیا يراه مانع از اجرا جییبعالوه اضطراب و ته. ودب اوردهیبدست ن یبکند، اما تا کنون فرصت کاف نیو تدو هیته

لب  ریز. شدینصراهللا پاره م دیبند دل س کرد،یبور مخطرناك ع ایاز جاده ناهموار  لیهر دفعه که اتومب. شدیمقصود م

 .کردیرا پاك م شیشانیپ يو عرق رو آورد یخود در م بیاز ج يا بعد دستمال تا کرده خواند،یم یۀالکرسیآ

 

فراهم کرده  شیوسائل حرکت را برا ۀو هم یکشت طیقبالً بل. شد یانیخرمشهر با سالم و صلوات از او استقبال شا در

رودخانه  يصبح باتفاق صاحبخانه بتماشا. دید دهیشور يمعارف خوابها سینصراهللا شب را در منزل رئ دیس. بودند

 دهیخرما را که دو طرف رودخانه صف کش يدرختها يبا تعجب و کنجکاو. بود ایدر ۀمنظورش مطالع شتریب. رفت

 ایجغراف ۀنقش يرا رو اتا کنون او دری –. کردرا که از دور لنگر انداخته بودند تماشا  دیسف یها و چند کشت بودند، بلم

فوراً محاسن ! دیدیرا بچشم خودش م نهایا ۀحاال هم. بود و عکس درخت خرما را در کتابها مشاهده کرده بود دهید

 زیو شگفت انگ عیبنظرش وس ادنی –. آورد ادیو مسافرت را که قدما در کتب خودشان ذکر کرده بودند ب يجهانگرد

حس کرد اما  یفلسف ينوع خود پسند کیو » !تا پخته شود خام د،یسفر با اریبس«: ا خودش گفتب. جلوه کرد

 .کرد یاظهار خستگ وبشود، ضربان قلبش تند شد  یسوار کشت دیآورد امشب با ادیب نکهیهم

 

ل در د یو اضطراب مخصوص جانیه یول. دیگذران یبود، به مهمان ینصراهللا تا غروب که موقع حرکت کشت دیس

از  میمستق ریغ ای میو بطور مستق. خواهد رفت یباطاق جراح بیعنقر یعمل خطرناک يبرا کهیمثل کس. داشت

 دیبلند شد، س یسوت کشت يصدا ،يدیناام ۀطرف غروب مانند نال نمودیکسب اطالع م ایحضار راجع بمسافرت در

 گریو در بلم د. گرفته در بلم گذاشتند لیمرك تحونصراهللا را از گ دیس ی  هیفوراً اثاث زبانانیم. ختینصراهللا دلش تو ر
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و عکس  دیلغات جد ۀکتابچ يمحتو فینصراهللا ک دیس. روانه شدند یخودشان نشانده بطرف کشت انیاو را در م

و  دندیدرخشیجلو مهتاب مثل نقره م ایامواج در خورد،یبلم تکان م. بود دهیچسبانپور را بشکمش  یباش میحک

را با تنفر و  نهایا ۀنصراهللا هم دیس. بودند دهیخرما دو طرف ساحل در سکوت صف کش ةریسبز ت يدرخت ها

 دیس. پردازندیو تجمل او م نیانتخاب شده و قبل از کشتن به تزئ یقربان يکه برا يسوءظن نگاه کرد، مثل شتر

 دیبنظر س. زدیپر م لب ایآب در خوردیبلم تکان م. گول زدن اوست يبرا فاتیتشر نیا ۀکه هم کردینصراهللا حس م

کرد  یخود را بپوشاند، سع یدرون جانیه نکهیا يبرا. او کامالً در معرض خطر قرار گرفته ینصراهللا آمد که زندگ

که  يا دست و پا شکسته یرا ملتفت نشد و با عرب شانیا اناتیب یمرد بلم یول. با راننده بلم صحبت بکند حیفص یبعرب

 دایپ اینفر عرب در تمام دن کیکه  افتینصراهللا بفراست در دسی –. جواد داد نصراهللا بود دیباعث عذاب روح س

 !نخواهد کرد که بتواند با او صحبت بکند

 

. آمد یتر و پرنورتر بنظر م بود از همه قشنگ یکه عازم بمبئ يجهاز. دندیدرخشیاز دور مانند طبق چراغ م ها یکشت

 يبوها آورد،یفاسد شده را با خودش م يخزه و عطرها ده،یندگ یماه يکه بو گذشتیم ایدر ياز رو يشور مینس

دکتر به  يموتور قیاول قا. را پراکنده نکرده بود آنهااش  کننده زیکه هنوز طوفان با نفس تم نیمخلوط، ناجور و سنگ

در . دحمله ور شدن یکه حامل مال التجاره بودند، بطرف کشت يباد يها یها و کشت رفت و بعد از اطراف بلم یکشت

نصراهللا  دیبود که س کینزد ،یموتور کشت يعرب و صدا يحمالها يادهایداد و فر ن،یجار و جنجال مسافر انیم

بغل او را گرفتند و با هزار ترس و لرز از  ریمثل زن پا بماه ز. خلوت شد يقدر نکهیباالخره هم. قبض روح بشود

 دایاش هو دهیرنگ پر يلبها يرو یقیرق ید فلسفشد، لبخن یوارد کشت نکهیبمحض ا. باال رفت ینردبان کشت

از او  میو تکر میهمراهانش با تعظ ند،داد يرا در اطاق مخصوص باو جا شیو چمدانها هیو پس از آنکه اثاث. دیگرد

 .کردند یخداحافظ

 

لغات و عکس ها را بغل  فیدوم نشست و ک ۀاطاق درج کیتخت خواب بار يرو. رفتیم جینصراهللا سرش گ دیس

درجه  یاز لحاظ صرفه جوئ یاول را داشت، ول ۀدرج ينصراهللا اعتبار مخارج سفر برا دیاگرچه س. ستش گذاشتد

 يو صدا نیمسافر ياهویاطاق ه از پنجرة –. درجه سوم، گرفته بود کردندیداده بود و اگر منعش نم حیدوم را ترج

 یکشت يدر داالن اطاقها زد،یاز دور سوسو م چراغ ساحل: انداخت رونیبه ب یبلند شد نگاه. آمدیم لیحرکت جرثق
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. نصراهللا دست داد دیبه س يدیشد یمانیمنظره تأثر و پش نیاز. عرب مشغول آمد و شد بودند يدسته دسته حمالها

حس  یول. اصالً استعفا بدهد ایحرکت نکرده بساحل برگردد و تمارض بکند و  یکشت تاگرفت که  میچند بار تصم

 یکه آنطرف ساحل گذاشته بود خداحافظ یراحت یبعد در قلب خود با زن و بچه و زندگ! دهش رید یلیکرد که خ

آهن و  زبود که ا يداطاق کوچک سفی –. شد قیدق دشیبرگشت به مأوا و اطاق جد د،یکرد و لب خود را گز

و  زیرخت آو ،ییروشو ۀقرار گرفته بود، باضاف همیآنها رو يکه دوتا يسه تختخواب فنر. چوب درست کرده بودند

 يالبحار، قصه سند باد بحر بیو عجا بیو غر بیعج تیحکا. و مطمئن بود زیداشت، ظاهراً محکم، تم یعسل کی

با  يهند اهیس شخدمتیوقت پ نیهم. جان گرفت راتشکه راجع بهندوستان خوانده بود در خاط یهائ افسانه ۀو هم

معلومات خودش  یو از سست. نصراهللا ملتفت نشد دیت که سگف یسیبزبان انگل يزیوارد شد و چ زیو تم دیلباس سف

هم در  گرید يهایاش بوده؛ زبانها، مردمان و زندگ خانه واریبرد که سر حد معلومات او چهار د پی –. دیخجل گرد

او متوجه  ۀنیتصورش را بکند و بدون مناسبت تمام بغض و ک توانستیهرگز نم نیکه او سابق بر ا داردوجود  ایدن

 شخدمتیباالخره پ. نصراهللا دچار زحمت مسافرت بشود دیاو باعث شده بود که س نکهیهندو شد، مثل ا شخدمتیپ

 .از تختخوابها را آماده کرد یکیشمد و پتو آورد و 

 

او  يتخت افتاد اما تخت برا يبحالت خسته و کوفته رو دنصراهللایس. فروکش کرده بود رونیجنجال ب نوقتیا در

خودش جلو . در زد، وارد شد و با علم اشاره باو فهماند که شام حاضر است شخدمتیدوباره پ. ودتنگ و ناراحت ب

نصراهللا نشست،  دیکه س يزیسرم. کرد یراهنمائ یکشتنصراهللا را باطاق رستوران  دیرفت و س نیپائ یافتاد، از پلکان

که مبادا  دیچشیو م کردیم یبدقت وارس را ینصراهللا هر غذائ دیس. زدندیحرف م یدو نفر از مسافران بزبان فارس

غذاها معتقد بود و  یو گرم ياو بسرد میچون طبق طب قد. داشته باشد يهند یۀادو ایمخالف حفظ الصحه بوده و 

 .خنک همراه داشت، تا بموقع تعادل مزاج را برقرار بکند یۀادو يقداربا خودش م

 

نصراهللا  دیس. کردیخطاب م» چکرا«را  يهند شخدمتیو پ دادیور مدست یسیبود بزبان انگل زیکه سر م هایرانیاز ا یکی

 يقرار داده داخل در مبحث لغو لهیرا وس» چکرا«حاصل کرد و موضوع  نانیدان اطم یسیکردن همزبان انگل دایاز پ

اسکندر، سلطان محمود و  ر،یکب وشیدار یلشکر کش نبعالوه از زما. است یزبان فارس ۀبچ يزبان هند«شد که 

و  رومیمقصود بهندوستان م نیهم ياند، منهم برا را به هندوستان برده یمتدرجاً زبان فارس یرانیا انیادرشاه، سپاهن



 ٩٨      پرست هنیم

 

 یاز لغت فارس د،یگوئیم »یچتن«که شما  يهند یترش نیهم ای. است یهمان چاکر فارس فیضع نیبزعم ا» چکرا«

گرفته شده،  یو ترک یو عرب یاز فارس ایدن يزبانها ۀهم ۀشیر چون بطور کلی –. گرفته شده است »یچاشن«

مثالً لغت سماور که . باشند یم رجیسلم و تور و ا ایو  افثیبشر از اوالد حام و سام و  ينژادها ۀهم کهیهمانطور

بکسر اول خوانده  دیاست و با یو ترک یعرب ،یام، مرکب از سه لغت فارس کرده دایاست، من پ یروس کنندیتصور م

لغات  لیقب نیاز. اوریسه آب ب: یعنی. است یو ور ترک یماء عرب - یبوده سه فارس» ور-ماء-سه«: اصل در رایز. شود

نصراهللا در ضمن سؤاالت  دیس. افتادند رتینصراهللا به ح دیس يو لغو یخیاز اطالعات تار یرانیمسافران ا» !است ادیز

 .رودیبه بوشهر م يادار تیه مأمورسابقاً در هندوستان بوده و اکنون ب دان یسیانگل صکه شخ دیفهم

 

در . دهیرنگش پر دید نهیجلو آ. نمودیم ینصراهللا باطاق خود مراجعت کرد، احساس ختگ دیاز صرف قهوه، س بعد

 .در تخت خواب افتاد و بخواب رفت خواندیم یالکرس ۀیلب آ ریز کهیحال

 

موتور را در عالم خواب و  يو صدارا حس کرد  یکشت فینصراهللا حرکت خف دیروشن بود که س کیتار هنوز

احساس سردرد . بشود داریب یمنتظر نبود در کشت چیه نکهیخورد مثل ا کهیچشمش را که باز کرد، . دیشن يداریب

آن بخط سرخ چاپ شده  يکه رو ودنصب ب واریبد یبلند باالئ ۀورق دیبعد از صرف صبحانه دقت کرد د. کردیم

 :بود

 

B. I. S. N. Co Itd. 

Emergency Instruction for Passengers 

که در عکس اول  دادیرا نشان م ينوشته شده بود و در سه عکس مرد یسیبزبان انگل یعنوان فوق شرح مبسوط ریز

 .دادینشان م نهیس يآنرا رو دنیچیطرز پ گرید يبود و دو تا یبند مخصوص نهیمشغول بستن س

 



 avayebuf.wordpress.com   -    T.me/ avayebuf        فوب یاوآ : رشن    
    ٩٩ 

 

٩٩  
 

امالء و تلفظ آنرا خراب  رمیهمان زبان فرانسه است گ یسین انگلشد که زبا دییمطلب تأ نینصراهللا در دیس ةدیعق

 نطوریفرانسه آمده است و عنوان ورقه را ا émergerاز  Emergencyخود گمان کرد که لغت  شیپ. آند کرده

بسقف اطاق دو مخزن  دیوقت ملتفت شد، د نیدر هم» از آب نیآوردن مسافر رونیراجع به ب ماتیتعل«: ترجمه کرد

لرزه بر اندامش افتاد و با . بند بود وجود داشت نهیس کی يگریبند و در د نهیاز آنها دو عدد س یکیکه در  یچوب

با تمام عظمتش ممکن بود  یکشت نیا رایکامل داشت، ز نانیاطم شودیهم نم یگرفت که بعلم اروپائ جهیخودش نت

 !غرق بشود

 

 رشیدستگ يادیز زیرا بخواند اما از موضوع چ یسیانگل خواست شرح. نکرد دایپ یدنبال کتاب لغت گشت ول یمدت

از حطر بعد از  ینیب شیپ ياعالن برا نینماند که ا یباق شیبرا یشک یول. حدس زد نهیفقط چند لغت را از قر. نشد

 .غرق شدن است

 

 يمالح هندنفر  کی. بودند دهیدو نفر هندو هنوز کنار دودکش خواب دید. رفت یکشت يرو دیرا بعجله پوش لباسش

 قیرق یۀحاش کیفقط از دور . زد یموج م همیآب بود که رو کرد یتا چشم کار م. دیدویم لیبتعج يبا لباس زنگار

نصب شده بود  يدیسف ياول کمربندها ۀدرج ةبه نرد دید. را دقت کرد یاطراف کشت. بود دایاز ساحل پ دهیرنگ پر

 یکشت نیگرفت که اسم ا جهیپس نت. بود دهیلغت را د نیصورت غذا هم يرو. »والرو«: شد یخوانده م شیکه رو

خود کرده بود آمد از کنار او  ینیطال در گوش و ب يها و حلقه دهیپوش يکه سار يزن هند کی. والرو است

 .گذشت

 

 یکشت کیدر روزنامه نخوانده که  شیدو سال پ ایآ. نصراهللا جان گرفت دیجور افکار وحتشناك در مغز س هزار

که در بحر احمر آتش  يفرانسو یروزنامه عکس کشت کیدر  شیپ ياطلس غرق شد؟ چند انوسیاقبزرگ در 

که انسان جانش را بمخاطره  دیارزیبزحمتش نم! آمدیراست در م یکیاحتمال  اردیلیبود؟ اگر از دو م دهیگرفت ند

 چه؟ يآنهم برا اندازد،یب

 



 ١٠٠      پرست هنیم

 

 کهیدر صورت. زدیم نهیو سنگ خودش را دائم بس شد یپور افتاد که روز بروز گردنش کلفت م یباش میحک ادی

نبود؟ بعد  يپر از غلط و اشتباهات صرف و نحو گشتیکه از اطاقش برم ینوتهائیم ۀهم ایآ. و شارالتان بود سوادیب

 یۀشده و حاال هم خا یحیمس قیاخذ تصد يراب یکائیآمر ۀبوده و بعد در مدرس يهودیهم شهرت داشت که ابتدا 

کتاب . داد یو کنفرانس م گرفت یرا از داماد جهودش امانت م لیغلط کارال ترجمۀ –! کرد یدستمال مآخوندها را 

اسم،  فیها اسمش را هم رد در روزنامه. زدیم یکوس تجدد و المذهب گریو از طرف د کرد یکشف م یضد اسالم

 نیخاطر چن يرا برا شزندگی حاال –! کردیچاپ م رهیو حافظ و غ يو سعد یو فردوس یلافالطون و سقراط و بوع

هندوستان چاپ کردند،  يها عکس مرا در روزنامه دیکه بعد شکمش را جلو دهد و بگو ندازدیبمخاطره ب يموجود

مضحک  يها لغت نیخود قرار بدهد و ا ۀاحمقان یطلب جاه لهینصراهللا را وس دیمانند س يا هیو با پا هیبا ما یشخص

! شدندیم دایفهم پ زیدر آنجا دو نفر آدم چ دیرا تحفه بهندوستان ببرد؟ شا نهایست، اا یو نه عرب یکه نه فارس یمعنیب

هم  گرید انیها و فدائ نوچه کهیاو گرفت، در صورت يتکه را مخصوصاً برا نیآنوقت باو چه خواهند گفت؟ چرا ا

. او بشوند یۀآت یهواخواه و هوچتا  چرندیمبهم مطالعه، با پول ملت در اروپا م بعنواندارد که نان بهم قرض بدهند و 

او در  میو تعال غمبریپ سیجرج«: مثالً راجع به یتا کتاب دیرسانیدو سه هزار تومان بهر کدام از آنها م یماه نکهیا ایو 

راحت در کنج خانه  توانستیو نم ودب یمگر او شش انگشت. بکنند و بخرج دولت چاپ بشود نیتدو »تیعالم بشر

بدهد  رونیب گرانیفرانسه را بقلم د يکتابها نیمزخرف تر ۀترجم ایترهات،  لیقب نیو از ندیبنشزن و فرزندش  يپهلو

از  کدستهی يهایکار پروا به آب و آتش بزند و گنده یمثل اشخاص ماجراجو و خانه بدوش، ب دیکه حاال با

 يآبرومندتر یدرات معارفصا ایآ. هندوستان برده خودش و مردم را مسخره بکند بهپور را  یباش میحک يهایهوچ

 اتیتجرب یدر ط رایز. مرتبه ملتفت شد که عنان عقل را بدست احساسات سپرده کینصراهللا  دسی – شد؟ینم دایپ

 دایلوس پ يشهایو نما دهیمشت تازه بدوران رس کی يهایباز یهوچ نیبرخورده بود که نان و آش در هم یزندگ

مگر خود او را  وانگهی –. سازندیرا پر پول م سهیرا گول زده و کمردم  پاشند،یکه خاك در چشم عوام م شودیم

بکند و داد  یهنرنمائ نکهیا يبرا رفتیبکند؟ او هم پذ یمشعشع مداح ةدور يوادار نکردند که در پرورش افکار برا

مادر : ردرا انتخاب ک يالحق موضوع بکر! ستیکهر کم از کبود ن هبفهماند ک گرید يبدهد و باالخره بآنها يسخنور

سرش  ياماله و شاخ حجامت باال شهیبا ش لبالسیژ ةویبناخوش رو بقبله کرده بود که رضاخان را بش هیرا تشب هنیم

که  دیچائیدهنشان م گرید يآنها.) زد يبا وجود کدورت خاطر پوزخند! (آورده بودند و باالخره او را نجات داد

علماء و فضال را بزرگ کرده بود و خوب  نیا ۀاو هم. بکنند نیو عبارات دلنش نیالفاظ وز نیبا چن یبتوانند نطق

. کردیآنها فرق م نیکرباس بودند فقط عناو کیهمه سر و ته  شیهایمیو قد نیها و متجدد بفرنگ رفته. شناختیم
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و  یبیو کارشان عوام فر گشتندیبرم يفرنگ با عنوان دکتر رفتندیو حاال م شدندینجف حجت االسالم م رفتندیم شتریپ

اگرچه . بخارجه بودند تیو مأمور لیسه طبقه و اتومب ۀهمه فکر خان. شکمشان بود ریشکم و ز يحواسشان تو ۀهم

 کی ثالًم. آمده بودند محشور بود رانیکه با یاز اطباء و دانشمندان اروپائ یلینصراهللا بخارجه نرفته بود اما با خ دیس

مرحوم دکتر تولوزان تمام وقتش را  کهیبشود در صورت ریو وز لیکل و وک ریبود که مد نیا شیآرزو یرانیا بیطب

افتاد که  ادشی! اهل علم و مطالعه بود نکهیا يعقب مانده بود؟ برا گرانیخود او چرا نسبت بد د؟یگذرانیبمطالعه م

جهات او طرف تو! گفتندیباو م یگرم کاتیو بعد چه تبر دیقاپیلغات را از دهنش م یخطابه با چه ولع زیم يپا

حاال هم بجرم  دیکرد شا یشانه خال! بعد مجبورش کردند دوباره نطق بکند ۀاما دفع! مخصوص ملوکانه شده بود

هر که را طاووس «: لب گفت ریسرش را تکان داد و ز! خطرناك فرستاده بودند تیمأمور نیاو را با یچیسرپ نیهم

 ».جور هندوستان کشد دیبا

 

. دانستیم یسیکه انگل یرانیآمد، در راهرو برخورد بمرد ا رونیاز اطاق رستوران که بنصراهللا بعد از صرف نهار،  دیس

 د؟یشما تنها هست -« : دیبعد بدون سابقه از او پرس. نمود تیهوا شکا يکرد و از گرما یابتدا اظهار آشنائ

 

 .بله – «

 

 ».دیاوریب فیممکن است باطاق بنده تشر د،یفرمائیم لاگر گز اصفهان می – «

 

آهسته شروع  یلیرا بزحمت از چمدان درآورد، جلو او گذاشت و خ يگز ۀجعب. کرد یرا باطاق خود راهنمائ او

افسوس . زبان و علوم و فنون بکند، باز هم کم است لیرا صرف تحص زشیعمر عز ۀهرگاه انسان هم«: بصحبت کرد

در  يرییتغ نیکمتر! میا بمطالعه بپردازکه با فراغت خاطر تمام وقت خودمان ر دهدیکه عمر کوتاه ما کفاف نم

 ستهیعبرت نگر ةدیرا با د يزیچ نیکوچکتر نهیهر آ. میبر بخور يا به مجهوالت تازه نکهیا ياست برا یکاف یزندگ

 کروسکوپیم نیب ذره ریبرگ خشک را ز کیاگر .. خواهد شد دییمطالب تأ نیهم میقرار ده قیو مورد تحق



 ١٠٢      پرست هنیم

 

 نیزم يذره خاشاك رو کی. گرددیو اصول خود بما مکشوف م نیبا قوان يدیجد يایکه دن دید میخواه م،یبگذار

 :اند و تفکر و تعمق واقع بشود چنانکه عرفا گفته یممکن است موضوع سالها بحث فلسف

 

    ینیب انیدر م شیآفتاب    یکه بشکاف يا دل هر ذره   

است،  هیقابل تجز ریکه غ نمودندیو تصور م گفتندیرا که قدما ذره م يزیهمان چ کند،یامروزه بما ثابت م ينظر علم«

آنها فقط  ریرناپذییتغ نیگردش افالطون و قوان م،یفکنیآسمان ب يبسو يحال اگر نظر. دهدیمنظومه را م کی لیتشک

 :میمنصفانه اقرار بکن میامر مجبور انیکه در پا يبطور کندیم رتیما را دچار بهت و ح

 

    !که نادانم یه بدانم همک    دانش من، دیتا بدانجا رس   

 يایآنچه در دن«: دیگویهستم که م دهیهمعق ستیسمژیمن با هرمس تر. ما مملو از اسرار و مجهوالت است اطراف«

 فیاقوام و طوا نهمهیبود که ا نیمقصود از اطناب کالم ا باري –» .هم وجود دارد يعلو يایدر دن شودیم افتی یسفل

 نیا یۀروح تیو ماه یتا در چگونگ کندیما وفا نم راست که عم یهیجود دارد، بدجهان و يو السنه که در فراخنا

شباب از فراگرفتن لسان  امیباعث تأسف منست، در ا کهیزیچ. میببر یغور نموده و برموز زبان آنها پ فیطوا

 .بکنم کیلغات و جمالت را از هم تفک توانمیم يکه بدشوار نمیب یو حال م دمیغفلت ورز يزیانگل

 

لغات و جمالت  یبمعن دیو شا دیفرق دارد و چنانکه با ینیالت يزبان آنگلوساکسون با زبانها شهیاساساً ر چون

عنوان آنرا بفراست .) را نشان داد يدستورالعمل ضرور(است  واریکه بد يا هیمثالً اخطار. ستمیمسلط ن يزیانگل

 .است از غرق شدن نیمقصود دستورالعمل نجات مسافر ایگو افتم،یدر

 

 آنکه یرا با تعجب گوش داد و ب لسوفانهیف لیثق اناتیدهانش مانده بود، ب يگز تو کهیتازه وارد در حال یشخص

 :کرد قینصراهللا را بفهمد مطلبش را تصد دیمقصود س
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 .دیفرمائیاست که م نطورهمی. البته، البته – «

 

 کند؟یم دیرا تهد یخطر غرق شدن کشت قۀًیحق اآی – «

 

ممکن  شهیاتفاق هم یول. رساندیرا م یاروپائ یشیمآل اند. است اطیاست؟ فقط محض احت یشچه فرمای! زهرگ – «

 .است

 

 .بلکه ممکن الوقوع است ستیکه اتفاق ممتنع ن نستبله، مقصود ای – «

 

 .البته – «

 

 .اند کرده ینیب شیرا پ رمترقبهیاحتراز از اتفاق غ ۀلالبته وسی – «

 

 .البته – «

 

 د؟یترجمه بفرمائ میرا البته باختصار برا هیاخطار نیخواهش بکنم، قبول زحمت فرمود ا کن است از جنابعالیمم – «

 

 !با کمال افتخار – «

 



 ١٠۴      پرست هنیم

 

 يکه راجع باستعمال ژاکتها ینصراهللا دستورالعمل مفصل دیس يدان برخاست، اعالن را خوانده و برا یسیانگل شخص

 یآشنائ يبرا نیدر اعالن تذکر داده شده بود که الزم است مسافر و مخصوصاً. نجات نوشته بود، ترجمه کرد

 .باستعمال ژاکت قبالً آنرا امتحان بکنند

 

بعلت  ای ردیآتش بگ یکشت کهیدر صورت: دیرا پاك کرد و پرس شیشانیپ ينصراهللا بدقت گوش داد، عرق رو دیس

 ۀدر بحر احمر طعم يفرانسو یکشت کیود که مثالً سال قبل ب. ستالبته ممکن است و محال نی –غرق شود  يگرید

اطلس غرق شد و  انوسیهم در اق گبزر یکشت کیخواندم که  ینیالت ۀروزنام کیبخاطر دارم در . شد قیحر

 .و نوش مشغول بودند شیکردند، بع یتا آن دم که قالب ته نشیمسافر

 

 ؟ینیالت ۀروزنام «

 

فقط از لحاظ  –اگر سؤاالت بنده کسل کننده است  دیببخش. میگویم ینیرا زبان الت بله، من زبان فرانسوي – «

 خواهم یو م دانمیخودم را محصل م شهیمن هم رایز. گذاشته عهیاست که خداوند متعال در من بود يفطر کنجکاوي

از  یشخص ،یکه هر گاه در موقع غرق شدن کشت ودب نیمقصود ا. میافزایدر هر موقع استفاده کرده بمعلومات خود ب

 بهره باشد چه خواهد شد؟ ین شنا بف

 

ها  ابتدا بچه. هت که آنها را فوراً بآب خواهند انداخت یدو طرف کشت یبزرگ يقهایقا د،یفرمود کههمانطوری – «

 .برسد يامداد یکه کشت یتا موقع گذارندیبعد زنها بعد مردها را در آنها م

 

 .ات صدمه برسانندخطرناك وجود دارد و ممکن است قبل از نج يهایماه یول «
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آتش  میس ینخواسته دستگاه تلگراف ب مثالً اگر خداي. ممکن الوقوع است –البته همه قسم اتفاق ممکن است  – «

بکنند، ممکن است از  يآور نجات جمع قیرا در قا نیدور از ساحل باشد، بر فرض هم که مسافر یو کشت ردیبگ

 !آمد ممکن است شیجور پ همه در زندگی –بشوند  و نداشتن آذوقه تلف يامداد یکشت دنیرس ریتأخ

 

 !ممکن الوقوع است یهر نوع اتفاق یدر زندگ«: لب تکرار کرد رینصراهللا بحال متفکر سرش را تکان داد و ز دیس

 

 وجود دارد؟ یدو طرف کشت یبزرگ يقهایقا دفرمودی –« : دیپرس بعد

 

 .نشان بدهم دیبفرمائ د؟بله، مگر مالحظه نفرمودی – «

 

 کند؟یم ستیهم ا گریدر بنادر د یکشت نیا ایبدانم آ دبفرمائی –. متشکرم یلخی – «

 

دو ساعت در بوشهر نگه  یکیامشب  اندازد،یلنگر م یو بمبئ یاست فقط در بوشهر و کراچ عچون خط سری – «

 .خواهد داشت

 

سکوت مرگ . و بعد خاموش شد» ...را فراهم آوردم یاسباب زحمت جنابعال. متشکرم یلیخ«: نصراهللا متفکر دیس

سوزانش  یشانیپ يدر آورد رو ینصراهللا دستمال دیس. کرد و رفت یدان خداحافظ یسیمرد انگل. اطاق را فرا گرفت

که تا حال ملتفت نشده  اهیبزرگ س قیدو قا دیدقت کرد د. رفت یکشت ۀبطرف عرش اطیبعد بلند شد و با احت. دیکش

. نجات خواند يکمربندها يرا دوباره رو یاسم کشت» آکسفرد«: نوشته بود شیرو بود و زانیآو یبود دو طرف کشت

 يها النوع از رب یکی دیخودش تصور کرد شا شیپ. اسم آشنا بود نیبا نکهیمثل ا» !والرو والرو«: چند بار تکرار کرد

بعد  کرد،یحمله م ینان بکشتز ادیو فر شدیمتشنج م د،یغریشد که م رهیخ ایبعد به امواج در. باشد يآشور ای یونانی

جاندار  عیما ایبنظرش امواج در. شده بود اهیمبدل برنگ س ارنگ سبز چر کتاب دری –. شدیو دور م دیچیپ یم همیرو
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مانند جسم شکنجه  دیچیپیبخود م یعصبانجلوه کرد که از شدت درد و خشم با لرزش  یحساس ةجسم لغزند ای

فضل و معرفت آنها  ۀو مسافرانش را بدون مالحظ هایکشت نیر بود صدها ازو حاض دیکش یدرد م هودهیکه ب يا شده

بعالوه . باو دست داد عتیکور طب ياز ترس و تنفر از قوا ختهیاحساس آم کنوعی! ور بسازد لحظه در خود غوطه کیب

بود  دهینشندر خرمشهر  ایآ. خطرناك وجود داشت که بخون او تشنه بودند يهایوانات و ماهیآب ح ةتود نیا ریز

در آب  یکنار رودخانه رفته بودند، آنها را کوسه ماه یرختشوئ يکه بهوا یهائ بار زنها و بچه نیکه تا کنون چند

تا چشم کار . آمدیم رموتو يآواز فلز يصدا. را حس کرد یکشت فیلرزه خف شیپا ریو نصف کرده؟ ز دهیکش

 يکه از جراحات جار يا و مثل خونابه شکافتیآب را م یکشت. کردیحمله م یو بکشت زدیآب بود که عقب م کردیم

 یآنها کجاست پشت سر کشت انهیدو پرنده کوچک که معلوم نبود آش. شدیم دهیکف دنبالش کش يها بشود، تکه

 نیریکه در طبقه ز يگریآنوقت مردمان د. آمد یو باور نکردن بیو غر بیبنظرش عج نهایهمه ا. کردندیپرواز م

از خود ظاهر  یاضطراب نیکدام از مسافر چیه یبودند؟ ول يزادیچه نوع آدم گریآنها د ای، آمسکن داشتند یکشت

 شرفرق وجود او که افتخار نژاد ب راینصراهللا باشد، ز دینبود که باعث آرامش فکر س یکاف لیدل نیاما ا. ساختندینم

 !تا آسمان بود نیاز زم گرانیبا د رفتیبشمار م

 

از آب  میقد انیرانیکاشان مشهور بترسو هستند، مگر هرودوتوس ننوشته که ا یاهال جهتیکه بنصراهللا معتقد بود  دیس

خوانده بود  یافتاد که در کتاب ادشی ده؟یترس اینبود او هم از در يرازیباضافه حافظ مگر ش. اند کردهیهراس م ایو در

و از مسافرت صرفنظر  دهیترس ایو در یحافظ از منظره کشت یحافظ را بهندوستان دعوت کرد ول يکه اکبر شاه هند

 :دیگویمناسبت م نیچنانکه بهم. کرد

 

    »کجا دانند حال ما سبکساران ساحلها؟    لیها نیچن یموج و گرداب میو ب کیشب تار«   

آنکه باو اعتنا  یرد شد، ب شیطال بود، دوباره آمد سکت و آرام از پهلو يو گوشش حلقه ها ینیکه در ب يهند زن

کرده بودند تا  یکیدست ب نکهیآمدند، مثل ا ينصراهللا وحشتناك، ناخوش و موذ دیبنظر س یمسافران کشت ۀمه. بکند

. باطاق خودش پناه برد. رفت، فکرش خسته بود جسرش گی –! بکشندش يا کرده با شکنجه استادانه ریاو را غافلگ

را  یکشت کنواختیلرزش . دندیگردیغزش مترسناك در م يها شهیهزار جور اند. تختش افتاد يلباسش را کند و رو
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قلب او هم آهنگ  يلرزش با صدا نیاز معمول شده بود، ا زتریو ت تر قیاحساسات او دق نکهیو مثل ا کردیبهتر حس م

 .شد و بخواب رفت نیچشمش سنگ يکم پلک ها کم. شده بود

 

 گریدسته د» !..والرو«: گفتندیو م زدندیم بند نهیس ستادهیبا کمربند نجات ا یکشت ۀعرش ياز اعراب رو يا دسته دید

در  شهیکه هم يعبا بوشهر يخود او هم رو» !..والرو«: دادندیبه آنها جواب م ایدر يبند نجات داشتند از تو نهیکه س

 ایخواست در در ایخواست در در نکهیهم. بود دهیرا قلمدوش کش شیها بند نجات بست و بچه نهیس دیپوشیخانه م

 ریعرق سرد بتمام تنش نشسته بود، سرش ت. داز شدت وحشت از خواب پری –. دیاو را کش ين عبابجهد زنش دام

را  یو لغزش کشت دیموتور را شن يفلز يافتاد، صدا یکه چشمش باطاق کشت یوقت. دهنش تلخ مزه بود د،یکشیم

تمام فکر او متوجه  اریاخت یب. جهنم فرار بکند نیاز ا خواستیم نکهیچشمش را بست، مثل ا بارهحس کرد، دو

گرم و نرم  يو دشکها یگوش ریز. سرخ افتاده بود يقالبدوز شیاطاقشان افتاد که رو یکرس ادی –. اش شد خانه

اش که تازه زبان باز کرده بود لغات را با  بچه. که از آن محروم مانده بود آرزو کرد یاطراف آنرا مثل نعمت گرانبهائ

 يایمانند دن فهایک نیاداره و همه ا زیپشت م کرد،یکه زنش در بشقاب دانه م يانار یقوقوس. کردیادا م حیمخرج صح

راه آهن بر  لهیبوس یبا خودش شرط کرد که در موقع مراجعت از راه خشک! از او دور شده بودند يزیافسون آم

 کهیرده بود، در صورتبال دچار ک نیفرستاد که او را با نیپور نفر یباش میاز ته دل بحک. بودتر  گردد که مطمئن

دخترها و پسرها  ۀلنگ و پاچ يحواسش تو ۀوزارتش نشسته و هم زیپشت م یخودش با گردن سرخ و تبسم ساختگ

پرمنفعت  يخودش کارها نیدسته دزد و دغل و مبلغ کیب. کردیم یکارگشائ لهیوس نیبا هیمقامات عال يبود و برا

بسازد و بزور بمردم  یمعنیمضحک ب يها تا لغت کردیتان درست معضو فرهنگس. دیتراشیم شانیبرا نیو عناو دادیم

و او که در  ندینمایداخل زبان م سندگانیلغت را بعد از استعمال مردم و نو ایدن يهمه جا کهیدر صورت! حقنه بکنند

قالب سنگ  عمداً او را سنگ دیشا! شده قهیسل یذوق و ب یبچگانه، ب يها لغت نیا الاست حم رینظ یاللغه ب علم فقه

ونوس داشتند  ةاز ستار پلمیکه فقط د یبجوانان قیو با دادن تصد دیآیبرنم یچاق کنچون از او کار  –کرده بودند 

شخصاً از آب گل آلود  ودغدغه داشت  یآرام و ب یزندگ رایز گذاشت، یم لیسب او تا کنون الي –. مخالفت کرده

در افکارش  نکهیبلند شد نشست، مثل ا. بمخاطره انداخته بودندو پوچ  چیه ياما حاال جانش را برا گرفتیم یماه

اگر  کردیمشغول دوختن آن شد فکر م یسرگرم يبرا. شلوارش افتاده ریبخاطر آورد که دکمه ز. حاصل شد رییتغ

 .شدیمثل او نبوده متحمل نم يفضل دانشمند ستهیشا گزکار زنانه را که هر نیزنش آنجا بود، ا
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و گمان کرد اتفاق  ختینصراهللا دلش تو ر دیس. مسافران همهمه افتاد انیم. ستادیو ا دیوت کشس یکشت نوقتیا در

 یکشت وانیو در ا دیدستپاچه لباسش را پوش. اند دهیملتفت شد که به بوشهر رس يبزود یول. رخ داده است يناگوار

 يباد یچند کشت شدیم دهید يموتور قیدو قا یکی د،یدرخشیم یفیفقط از دور چراغ ضع. نبود دایرفت، ظاهراً بندر پ

را  یبنظرش آمد که کابوس وحشتناک. آورد ادیبود ب دهیکه د یحمالها خواب ياهویشده بودند از ه يل باربند مشغۀ

اساس  یخام و ب الیبنظرش خ یبود که فکر مراجعت بخشک کیآنقدر دور و تار ایساحل در. ندیب یم يداریدر ب

که  یکسان ۀاما هم. کسب کند يدیاطالع مف دیباطاق رستوران رفت تا شا. قع شام بودرا نگه کرد مو تشساع. آمد

خبر  خواستند یم نکهیبنظر او ساکت و اخم آلود آمدند، مثل ا شخدمتهایو پ دان یسیمرد انگل یبودند حت زیسر م

 کیدارد، فقط سوپ را با حس کرد اشتها ن بدلش بد آمده شام به دهنش مزه نکرد، اصالً. را از او بپوشانند یشوم

عجله  نکهیکرد و رفت مثل ا یدان با اشاره از او خداحافظ یسیمرد انگل. سر دلش سبک باشد نکهیا يموز خورد برا

 .و متفکر باطاقش پناه برد وسینصراهللا مأ دیس. داشت

 

ه و گرم بود اما صالح اگرچه هوا دم کرد. دیدر را بست و پرده را جلو کش. همهمه خارج را خفه بکند نکهیا يبرا

 یخود بردارد، ول یراجع به نطق فلسف یادداشتهائیقلم و کاغذ را برداشت تا . را باز بکند یبادبزن برق چیندانست پ

 هن،یم«: نوشته دیخطوط دقت کرد د انیدر م. دینپسند هنوشته بود ک یکاغذ مطالب مبهم يرو. حواسش جمع نبود

مقصود از . دیالشأن است که شاخ حجامت را گذاشت و خون ملت را کش مید عظآن قائ غیمقصود فقط تبل. من یعنی

 یباش کمیح جهیاو را و در نت فیمردم بتوانند تعر ۀکه هم نستیا يفقط برا ستیباسواد کردن مردم ن ياجبار میتعل

 ینمونه فارس نیتر لیکه اص یبوم هاي زبان –. ها فکر بکنند و حرف بزنند ها بخوانند، بزبان روزنامه در روزنامه اپور ر

است و  ارشایکه نه زبان خشا یساختگ يکه نه عرب توانست بکند و نه مغول، و لغتها کاري –. است فراموش بشود

منافع مقدس خودش را منافع . است يمن در آر اش همه ،من در آري –بشود؟  لیحسن بآنها تحم ینه زبان مشت

 صیتشخ تواندیدارد که منافع وطن را بهتر از من م یتیمده و چه صالحمگر او از کجا آ. دهدیجلوه م هنیمقدس م

نه فکر  یجمالت ناو تا کنون بچنی –. زد ينشده بود؟ زهر خند وانهید ایآ دیاز خودش پرس: دوباره خواند» ...بدهد

داده بود؟  رییرا تغ اش هیمسافرت در روح ایمحرك او بوده  یخارج ةقو کی ایآ. کرده بود و نه بزبان آورده بود

 .باالخره کاغذ را پاره کرد. بوده یدر اثر بدخواب دیشا
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 يو رو دینصراهللا بلند شد لباس پوش دیس. کردیحرکت م یکشت. خفه شده بود لیجرثق کنواختی يصدا نوقتیا در

ابر  يها توده. اند گذاشته یاو را تنها در کشت کردیچون تصور م. دلش آرام گرفت نیمسافر ةاز مشاهد. رفت یکشت

. درآمده بود ریبرنگ ق ایآب در. زدیسوسو م رچراغ بندر از دو شدیآسمان جابجا م يرو يزیدآمیبشکل تهد اهیس

که  آمدیماه کنار آسمان بنظر م. داد صینصراهللا دب اکبر و دب اصغر را تشخ دیکه آسمان صاف بود، س گریطرف د

 .هوا خفه بود. آمدیم یکشت يو بسو دیدرخشیم اهیس آب يرو يا نقره ۀرودخان کیآن  ریآمده و از ز نیپائ

 

 نکهیمثل ا. شد دایدر او پ یلیدل یب شیجور احساس آسا کی –. اضطرابش فروکش کرد. نصراهللا قلبش فشرد دیس

. خواب دور، موهوم و شکننده آمد کیبنظر او  شیسرتاسر زندگ. کرده است یآشت عتیبار عنصر طب نیاول يبرا

نوع ترحم  کی جهیدر نت. شده بود أمتو يو دور یشده و با احساس تنهائ داریدر او ب تیولاحساسات زمان طف

 یقلم و کاغذ را برداشت کم. دوباره باطاق خودش برگشت نیسنگ يبا گامها. کردیخودش حس م يبرا یدردناک

توجهات پدر تاجدار  هیزمان که در سا نیدر. بوده یپارس اتیمهد ادب وستهیکشور هندوستان پ«: فکر کرد و نوشت

 »... یروزافزون معارف اتیترق

 

دوباره قلم برداشت و . اوردیدر ب یبلباس ادب ایدر يماه را رو فیکرد توص یبعد سع. دیبفکرش نرس يزیچ گرید

 نیمیجوشن س طرفیآسمان مانند شاهد ب ۀماه از کران. طلبدیرا به مبارزه م یبا غرش تندرآسا کشت رفامیآب ق«: نوشت

او  یو فلسف يتمام معلومات معنو یمجهول ةقو نکهیپسندش نشد مثل ا نهمیا» !کندیامواج افکنده تبسم م يرا روخود 

 .بود دهیکش رونیرا ب

 

بلند  دهیبند نجات را د نهیناگهان نگاهش بسقف افتاد و س. احساس سردرد کرد. سدیبزنش بنو يخواست کاغذ بعد

از  یکیمطمئن شد کامالً محفوظ است  نکهیهم دیرده و پنجره را جلو کشو پ یو جدار چوب شهیش. شد و در را بست

بود که در  لیقطعه چوب سبک بشکل مکعب مستط رمثل چها –از مخزنش درآورد وزن کرد  اطیرا با احت بندها نهیس

 لهیوسچهار قطعه چوب پنبه که ب انیبا دقت سر خود را از م. دوخته شده بود یگون هیشب یزمخت يپارچه خاکستر



 ١١٠      پرست هنیم

 

کتف او قرار  يرو یمانند کوله پشت گریو دو قطعه د نهیس يدو قطعه از چوبها رو. آورد رونیپارچه بهم متصل بود ب

بند  نهیس. دیمطابق دستور بند آنرا محکم کش ستادیبود ا يدستورالعمل ضرور يکه رو یعکس لورفت ج. گرفت

 .از کردخودش را براند ۀافیق نهیآ يبعد رفت جلو. چسب تن او شد

 

 یخوابیو ب یماه در زندان گرسنگ نیشده بود که در انتظار مرگ چند یهائیشکل جان. دیرنگ خود ترس یدگیپر از

 یچه وضع وحشتناک فتدیب ایدر در کهیخود تصور کرد زمان شیآورد و پ ادیبود ب دهیکه د یخواب. باشند دهیکش

نبض . دیشنیرا م شیصدا کهیبطور خوردیبهم م شیدندانهاسست شد،  شیخواهد داشت لرزه بر اندامش افتاد، زانوها

سرش بشدت درد . بود دهیخراش شیصدا» ...والرو... والرو«: لب گفت ریبار ز نیچند اراده یخودش را گرفت، ب

. ندیاش وداع کرد اشک در چشمش حلقه زد و برگشت تا صورت خود را اقال نب در قلب خود با زن و بچه. کردیم

 یشیو از لحاظ مآل اند ستین یآمد که در موقع خطر بستن آن کار آسان ادشی یند را باز بکند، ولب نهیخواست س

دو قرص . بود و حس کرد که جداً ناخوش است يجار شیاز سر تا پا يبخوابد عرق سرد بند نهیداد با س حیترج

و ضربان قلبش را  بودناراحت . دیتختخواب به پهلو خواب يرفت رو خواندیم یۀالکرسیآ کهیخورد و در حال نیآسپر

 .شمردیکه تند شده بود م

 

لباس زنانه بشکل  یبود، ول ستادهیمنبر ا يعرشه رو يآتش گرفته او باال یکشت دیچشمش بهم نرفته بود که د هنوز

راجع باستعمال کمربند  یجینطق مه. خود کرده بود در بر داشت ینیطال در گوش و ب ۀکه حلق يزن هند يسار

را دائماً بلندتر بکند و فاصله  شیبود صدا جبورم زدند،یکه م یو ناقوسهائ یسوت کشت انیدر م. کردیم رادینجات ا

 يدیناام ياز رو نیمسافر. نمودیسر مردم نثار م يو رو آوردیدر م یو عکسهائ کردیخود م فیبفاصله دست در ک

 کردندیدو پاره م انیدرخشان آنها را از م نیگخشم يبا چشمها یبزرگ يهایماه یول انداختندیم ایخودشان را در در

نشسته بودند که  یاهیس قیدر قا شیها بچه دیملتفت شد، د کمرتبهی. تکه تکه شده بود ياز نعشها رآب پ يو رو

 یآنها را بطرف مقصد نامعلوم زدیرا شناخت که پارو م دان یسیانگل یرانیو مرد ا» آکسفرد«: نوشته دیبخط سف شیرو

 .بردیم
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 يترسناك بزرگ با چشمها یماه کی نوقت،یشد، خودش را در آب انداخت در هم کیآتش باو نزد ۀشعل نکهیهم

فشار داد  یچهار دندان کند خود مثل چهار قطعه آجر گرفت و بسخت انیرا در م اش نهیور شده س باو حمله نیآتش

 .شد هوشیب کهیبطور

 

 .کرد داینجات خفت گردن او شده بود در اطاقش پ بند نهیس کهینصراهللا را در حال دیهندو نعش س شخدمتیپ صبح

 

* * * * * * * * * * * * * * * 

 

را  یفیک کدستیبود که با  ستادهینصراهللا ا دیس ۀدور مجسم یانبوه تیجمع ر،یحمام وز ۀماه بعد در کوچ دو

جهل در حال  تیت عفرعالم یخفاش شیپا ریز. هندوستان کرده ياشاره بسو گریو با دست د دهیبشکمش چسبان

در مناقب آن  ینطق مفصل ستادهیا يمنبر يمتأثر و متألم کنار مجسمه رو ۀافیپور با ق یباش کمیح يآقا. نزع بود

 ا،یسبعه دن نیو فقدان آن هشتم یناگوار فراموش نشدن ۀدر ضمن نطق مکرر اشاره به آن فاجع. کردیم رادیمرحوم ا

 دیشما با«: گرفت جهیرا مخاطب قرار داده نت هنینونهاالن و نوباوگان م علم نمودند سپس يایدهر و در لسوفیف

از خود بروز داد و  يرینظیو شهامت ب يفداکار هنیپرست را که در راه م هنیم ۀنابغ نیو پندار ا رکردار، گفتا وستهیپ

الاقل  ایجسمه است که م یپرست هنیهر فرد م ۀضیو فر دیقرار بده شیسرمشق خو د،یعاقبت شرب شهادت را چش

تفاخر بکند  یپرست هنیم عناصر نیساخته و بوجود چن شیخو وارید بیو فاضل ارجمند را ز بیار بیاد نیا لیشما

 .)را گرفت شیگلو خیبغض ب( یو خدمات معارف هنیکه در راه م دیبنما غیو کوشش بل یهمواره سع زیو ن

 

 هنیم ابانیخ«را  ریخواهم کرد که کوچه حمام وز ادشنهیمخصوصاً من در فرهنگستان پ«: مکث قهیاز سه دق بعد

نصراهللا بود  دیخودم دارم آنمرحوم را که س يآباء و اجداد نیسره و سرزم یکه به پارس يا بنامند و از عالقه» پرست

 .دهمیم يبو» پرست هنیم«و لقب  دهینام »زدانی روزیپ«

 



 ١١٢      پرست هنیم

 

 ينمود، مقام ارجمند هنیکه در راه م يو فداکار یجانفشان لهیمرحروم نمرده است، بلکه بوس دیآن فق د،ینکن اشتباه

 :العرفا گفته خیاحراز کرد چنانکه ش هنیافراد م ۀدر قلب هم

 

    »!مردم عارف مزار ماست يها نهیدر س    ،يمجو نیبعد از وفات تربت ما در زم«   

که قتلگاه آن » والرو« یمسافرت یشتتا ک اورندیفراهم ب يا اعانه کنم،یخاتمه من از ارباب جود و سخا تقاضا م در«

 ».معارف حفظ بشود ةو در موز يداریخر یاست، از کمپان انیمرحوم جنت مکان خلد آشت

 

نصراهللا که موقع حرکتش گرفته شده  دیس يعکسها نیاز آخر يکه همراه داشت و مقدار یفیدست کرد در ک بعد

سپس . قلب خودشان گذاشتند يرو دهیقاپ گریکدرا از ی حضار عکسها –. نثار کرد نیسر مستمع يبود در آورد و رو

 .پراکنده شدند انیو دل بر انینونهاالن و نو باوگان با چشم گر


