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  مقدمه

  

  

و عظمت راه و  یبزرگمی توان به  ،هدایت در ایران ظهور از یک قرن  امروز بعد از گذشت نزدیک                       

وجود ، شد یم حصرمنک نعاشقانه و خ يها شتن داستاننوبه  رانیدر ا یسندگیکه نو یدر زمان .برد ینگرش او پ

از آثار ترجمه  دیبا تقل کهارزش و سبک  یب ي  بود بر خرمن هزاران نوشته یاز همفکرانش آتش یو جمع تیهدا

 دایو همفکرانش در آن دوره نمود پ تیهدا يها تینجاست که رزومه فعالای. شد یمنتشر م رانیدر ا یشده خارج

  .کند یم

 اتیزبان و ادب تکرار نشدنی  ياز نوول ها یکیو قطعا ستاو ياز شاهکارها یکیخانم  هیعلو تیآثار هدا انیدر م

 .تشکیل شده است کوتاه ادداشتیچند داستان و از کتاب این . است یپارس

. زن است کیخانم داستان  هیعلو. است خانم هیعلو ،نام کتاب هم از آن وام گرفته شده قسمتی از  داستان اول که

چاك و  یقلدر، ب تصویريزن  نیاز ا تیهدا. باشد یده گذشته مص یخیدر دوره تار یرانیزن ا ونهایلیکه نماد م یزن

و فرهنگ  یرانیا یمانند و نماد زنان سنت  یزن. ارائه می کند خور يتوسر و موقعیت ضرورت بر اساس و لمپن دهن، 

آن شب را به صبح برساند و شوهر  ریتا در ز ،کند ایمه یاو سقف يبرا تاهست  يفقط دنبال شوهر ایاز دنکه  یاسالم
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دادن به مرد  سیجز سرو یتیو زن مسئول رودب یزندگ يازهایو ن اجاتیام دنبال نان شب و برآورده کردن احتمد

باشد  ياست که مزرعه ا نیاند ا داده ادیبه او  نیام هم و غمش مانند آنچه در دمتزن  نیااز دید دیگر   .نداشته باشد

که  يگرید نام و هر غهیص ، که به عنوان شوهر يمرد يفرزند برا دیو تول یجنس يازهایرفع ن يشوهرش برا يبرا

 .رندیآن بگ رب يرادیتا جامعه و مردم نتوانند ا ،آن گذاشت يتوان رو یم

ران را یحاکم بر ا یفرهنگ و آداب اجتماع، ط به خطشخزنده که  ریان ج کی. است یسرشار از زندگ کتاب ینا

سطح و این چند جمله به بار فرهنگ و اصطالحات ر د. تفسیر و تشریح می کند و نمایش می دهد شیدر صد سال پ

 :جامعه توجه کنید الیه هاي عوام 

 ».زمیدس به آب برسونم، رفته بودم زهرآب بر رونیحاجات رفته بودم ب هیقبل نیبه هم«

 ».بذار میتیثواب کن کون بچه  ایب. بودم راه کرباس محله رو گز کرده بود دهیاگه من به دادش نرس«

و  نتیبهمون جد مطهرم، ز. خوابمیم نیفردا تو دو وجب زم. تونم بگم یدروغ که نم. ومتیفردا بازار ق نجایامروز ا«

 ».....سرم بکنم،  اشونوییلعت جفتشون روبروم پرپر بزنن، سط

مستقل داستان بدون اراده و خواست  يتهایرسد که شخص یم جهینت نیخانم خواننده به ا هیبعد از خواندن داستان علو

هرکدام با توجه به باورها و برداشت  .خود مشغول اند یواقع یدر آنجا جمع شده اند و به زندگ ریتقد بر اثر سندهینو

 يهاو نقشفرار  سندهیقلم نو ریکه مدام از ز ییها تیشخص .کنند یو رفتار م الوگیشروع به د ،یشان از زندگ يها

 اریبس )Menippian satire(منیپیایی  اثر نیا دیدر تول تیهدا  ،طع یقینقکه به  .ندیآفر یخود را م یزندگ یواقع

  .موفق عمل کرده است
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 يتمثیالت، امثال و حکم، فحش، متلک و اندکی ترانه نگاهی منتقدانه به اثر به راحتی می توان دریافت که در 

به  ازینه دارد و هم این که زیرا هم ریشه در اعماقِ فرهنگ عام .هستند »علویه خانم«از قوي ترین نقاط قوت  ،عامیانه

  .کشد یبر دوش م سیار ماهرانه باز بین برده و ها در داستان و طرح داستان را  تیشخص يبرا شتریب يها يچهره پرداز

مبتکر آن  رانیا اتیدر ادب تیتوان گفت هدا یکه به جرئت م يژانر .میروبرو هست » هیقض « در ادامه کتاب ما با چند

سبک و  ،سندهیاست که نو یروش ندیگو یهم م يساز ضهیبه آن نق اتیکه در ادب تیهدا يها هیقض  .باشد یم

به صورت نظم با  یکشد و گاه یبه نقد م جوه ایو  ریآن را به صورت تحق ایکند و  یم دیرا تقل یاثر ادب کی ي وهیش

  . پردازد یبه نقد آن م یتمسخر و شوخ طبع انامرتب ب يها هیقاف

قاعده  چیه تیهدا تیخالق .کشد یبوده به نقد م زاریاز آن ب شهیدوره خود را که هم اتیکار قواعد ادب نیبا ا تیهدا

روش به  نیتا با ا ،ردیکلمات را هم به تمسخر بگ يدر تالش است امال یتابد تا آنجا که حت یرا بر نم یو قانون

طعنه خودش را به  »قضیه نمک ترکی« آنجا که در تا . دهدیم رییکلمات را هم تغ یمعن یحت یتا آنجا که گاه

 :کند یم وصیفت خودرفتار  اینگونه ،»بلیات ارضی از آسمان نازل گشت« ي جمله حیو در توض دهد یمخاطب قرار م

راقم این سطور همانا فرق بین ارض و سماء را نداند و با این لغزش فاحش انبوهی از ادب پژوهان را از دهشت و «

  ».رتعش سازدوحشت م

را  تیهدا بود که سندگانینوجمعی از  يتهایفعال نیاز مهمتر یکی یپرست کهنه با زیست ،رانیا اتیاز ادب يدر دوره ا

  .دانستدوره آن  ارز درمب نیشاخص ترتوان  یم

 اي که در عصر هدایت و حتا در دوره حاضر هم  خیلی ها به آن پافشاري می کنند.  جنگ ماللغتی ها برود. پدیده
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 سندگانیاز نو يبا قشر تیآن دوره و مبارزات هدا انیشده است ب يکتاب گردآور نیکه در ا ییها هیاز قض ياریبس

بودند تا  کتاتورهایو جلب نظر د یدنبال منافع شخص شتریباست که  يو محافظه کار یو حکومت نیدور قاب چ

دولتی بودند  نبال مقام و امتیازاتدخود  يو شب شعر ها یکه در محافل ادب یها و شاعران سندهینو. اتیدغدغه ادب

  .اند است که در آن دوره فعال بودهآنهایی به تمسخر گرفتن  شتریکتاب ب نیا . ارتقاء سطح کیفی ادبیات و فرهنگ تا

. آوردوجود ن ببی ذوقی وتقلید وتکرار در ادبیات ایرابا  بارزهمرا براي  دیدج یوه اي ش »قضیه« لقخصادق هدایت با 

هاي او و دوست شاعرش، مسعود فرزاد،   »قضیه«آثار این نویسنده نمی توان میراث و از همین روست که در بررسی 

  .را از یاد برد

  

  قره داغی قاسم 

  

  



  

  

  خانم علویه
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 به کهاي  دهپر جلوو زن  دمراز  ديیاز جمعیت،«نمکده » سقاخانه رکنا،مشهد دهجا نمیا                                   

 «یزید مجلس »صویرـت طـفق دوـب هدـش هـلول فرـطاز دو  که دهپرروي .نددبو هشد جمع،گلو  فبر نمیاد،بو اروـید

 دنر زيبا لمشغو دهکر سجلوروي آن  خرـس هـعمامو  سبالیا یزیدو  نددبوزده  مجلس يباال تختی:میشد هیدد

 عمامه اب کربال ايصحر ايسراز ا ستهد یک.دبو هدـش تهـشاگذ سینیدر  گالبیو  سیبو  ابشر تنگ پهلویش.دبو

 شاگوـبناز  سبیل زسربا نفر سه.نددبو هکشید صف یزید جلودن،گر هـب نجیرده،زسرـفا تـحالو  کج دنگر سبز يها

در  هـکده،کر پف مانند رچاقچو يهاارشلو با،گرفته ستدر د برهنه شمشیرزده ، کالهش هـب خرـس رـپ مـه هـفتدر ر

  .ندادمید کشیک نظامی بحالت،  نددبو دهکر وفر هـچکم

را  دخو سلبا يلگوا دـمĤمی رـبنظ. شتدا ديلوآ گل نعلینو  رسمند يشتر يعبا، سبز عمامهو  لشادار  دهپر انجو

 اريشو یرز پشت،از  زدهسرما رچغند لـمث گـنر دوـکب خرـس ایشـپ زكقو.دبو شتهدابر دهپرروي  ايسرا مداز 

علویه خانم  
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و  دبو هشد هپوشید نیاجو ورعر شجو از مهاش بنی رـقم رتوـص مثلاو  خسرو  قچا رتصو. دبو همدآ ونبیر

  :کشید می دفریا حلقومش تهداد و از  می نتکارا  شسر.دبو خمز لبش گوشه

 به یناز ا حاال).نددمیکر تقلیداز او  هم دممرو  دمیز پیشانیش به.(آوردن لسور انخاند سر به که دبو مصایبی ها ینا

 زنیا ببینن باقیشو انبخو دنساوا ینجااکه سیعیونی گها. ارهذمی نستشود کفو  رشقیاو ا جرو ا یدآ می رمختا بعد

از  که امخو می دجونمر چهردارم ، رنونخو سر رچها من-امخو نمی يچیز من– هسفر تو ندازند میرا  دهپر صاحب

 وتمر بد ینا رپد رچطو رمختا ببینیمو  دهپر باقی سر بریم بعد تا، نبکننـشرو اغچر تا چهر مجلس گوشه رچها

  .رهمیارو در  ها حبصا

 کی-هبد عوضشترـخدر آ ارزـه نیادر د صد اخد کبرا علی شکافته قفر نبهمو، بکنه شنرو لواو اغچر کی هر«

  »؟کنه معامله کبرا علی با رصنا دمیخا

  ؟ضار تحضر رتیاز يبر هیاخو نمی تو مگه!ننهاي !بی بیاي !مخانواي ! ضار تحضرزوار  اي«

  

 یا: بگو -گن نمی ها ادهمزوحر-بگو هم تو میگم من چی هر ،تترصو جلو بگیررو  تتسد ببینرو  دهپر صاحب ینا

 اتبر لتد به چی هر حاال تترهصوـب بکش،ستتد به کن تفو،  لفضلابوا یا،  پیغمبر خضر یا بگو! شمایل صاحب

  ».هبد عوضش علی،دس  ردهبخو مـبدس تشـسد اغرـچ دـبای هـک سید. ونمید تو ازبند هشد
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 شد خم انجو. شدباـپرت دوـب دهاـفتا بزمین دهپر جلو که چرکی لستماد يتو سفیدو  هسیا لپو اريمقد فاطرا از

  :گرفت نگشتا يال شتدابررا  پولی

 تحضر با تجرا داري یـمطلب رـه ورـب ديکر ضار تحضر سما ايفد هنقر مگز لبا یه بقد که توون،جواي  وبر«

 تیر به حق ه،بد عوضت لبنیام ا ننه! بیبی وبر.ننه وبر.ارهبذ مشتت تو بمشا همین اخدداري  مطلبی هر اغ،چر صاحب

 وبر. هبد بهت سمتا صاحبداري  مطلبیو  ادمر هر . نشیراـبیم تـغربدر  بـغری مماا بحق. نکنه رتگرفتا غیب

 پنج بدنشو نشتو رچها اخد هوآ ضامن بحق بکنه شنرو رو رمچها اغچر رکیـه. هدـب بتو سعتو بقد اخد! ونجو

  ».هند بدسش ريبیماو  فقر يعصا ایخدـیعن ،هـنکن نتوـس

را  پولها شتدا انزـیآو تـشدر يپستانها. مک کک پر رتصو، رممتو يها پلک، دهکروز  يموها که چاقی زن

 ختهاندا شسر پشترا از  دخو بند، رو دوـب دـبن شسرـب ريوـنبز دهرـپ مثلاي  هشرند هسیا درچا. دمیکر جمع بدقت

 یک.دبو شبپا يکبرا علی حاجی بیتد ارشلوو  شسر انوـغبآ قدرچا، بتنش کاسنی گل کهنه سنبوسه خلقار  د،بو

 عقباز  درشچا لیو. دبو اپید جیر سیار يتواز  کلفتش يپاها مچو  دمیز جوـمروي آن  مـه یـموش اندـند شلیته

  .دبوزده  شتک گل شسر مغز اـتو  هشد گل غرقابه

 قچا زن».میافتیم،راه اـه سهـب هـمعرک! هـعلوی ياـهآ»:زد داـفری کیدر لهجه با ريگا ياالباز  چیرسو بین یندر

 هگر شقدرچا گوشهو چیدور خرآ نهدا تارا  پولها نکهاز آ بعدو  ختاندا یچیرگا به ديلوآ هرز هنگا برگشت

را  دهپر هماو .دکر دهرپ صاحب به رهشاا تـگرفرا  يرـیگد کـکوچ هـبچ ستو د دکر بغلرا  سالهدو  بچه یکزد،

  .دفتاا اهبر دبو گرفته محکمرا  دوـخروي  هـک نیاوـجزن  اـبو  شتدابرو  دکر لوله
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در  یفرد که ريگا راـچه فرـط هـب ناـشدخو حلبی ورسما لولهنگ،فتابهآ با یک هر.دبو دفتاا همهمه جمعیت نمیا

  .ندآورد مهجو نددبو دهیستاا دهجا نمیا

 چیرسو نشیمن يوـپهلرا  ناـشدخو ياـجو  دندـش یـباشزیو رياـگوارد  هانشاهمرو  مخان علویه همهاز  خرآ

  .بشوند مگر که نددمیکر ها دهرـک ورـف نهانشارا در د دخوزده  یخ يها پنجه سرما تشداز  ها بچه.گرفتند

و  دبو هشد يبندربا رياـگ ناـمی.دـندبو هانیدـپوش بانمدرا  یشرو که دبو هشد تشکیل هاللی يچوبهااز  ريگا سقف

 مسی فظرو  فتابهآ -نددبو نشسته ورسماو ستهـب ابوـختخاز ر دوـب رتعبا که نشادخو ثاثیها با هارباروي  مسافرین

 هر هم بچهو  دمرزن و  دبو دهفتا،ا بقبلهرو  شناخو ريگا ناـمیدر .نددبو دهکر انیزآو ريگا افطررا در ا دخو

  .نددمیکر زبارا  نشادخو يجا نستندامیتو ريطو

 فقط ،شتاند دجوواـنهآ بین صرتی شباهت گونه -هیچ -نشست بچهو دو  انجو،زن  دهپر صاحب نمبا خانم علویه

و  دکر دهپر بصاحبرا  یشرو لعلویهـتأم دکیـناز ا سـپ – دوـب ادهانوـخ ینا اكشترا جهو لب گوشه خمزرد ز

  :گفت

 هشد سست دممر دعتقاا .مونهز خرآ یهدور.فتهر چیز همهاز  برکتو  خیر رنگاا .یمدنکر شتد يچیز وزمرا  -

  »؟بکنم مبسر خاکی چه رنونخو سر رچها با! شاهی هفتزار و  سهاش  همه

 محکم بامچه هیکـعلوی دـبع.درـمیب بحصااز او  ینکها مثل.دکر تصدیقرا  علویه مطالب سر حرکت با انجو دمر

 ايصد -دکرزاري  بگریه وعشر.ترکید راـنا لـمث دـیزمیلر اسرماز  که بچه -زد دبو نشسته پهلویش کهاي  بچه بسر

 ابختخور رکنااز  دکر ستد علویه.دبو هشد گم چیرسو داـفریو داد و  رياـگ لـخو دا رجاـخ يهاادـص ناـمیاو 

 ،هرـبگی نوـعمرت شهـبری یـالها»:تـگفداد و  اـه هـبچ تـبدس دکر رهپا ننا هـتکدو.در آورد انیـن ةفرـس دخو بستۀ
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 هـبرا  ناـن ياـه هـتک امترـتم هرچه يشتهاا با ها بچه«.یناربگذ حترا منو قهد یه ،کنینرهرماز ،کنینارـکوفتوماش

  .نددبو نشد جابجا لمشغو که نددمیکر هنگا بمسافرین دهلوآ يها چشم باو  میکشیدند نیش

 مالحضه هـعلویاز  نهاآ همه میامد نظر به لیو د،بو مسافر نفرده دوازده  رگبزو  کوچکاز  ريگا ینا در

 ايبررا  جاها ترین حترا یـباشزیو دوـخو  تـشدا دوـجو باشیزیوو  علویه بین یکیدنز بطروا نچو -نددمیکر

در  باجی فضهو  باشی پنجه ن،گالبتو ننه م،صوـمع يشهدـم ،خانم انجیر ،حبیب ننه فقط.دبو دهکر تعیین علویه

 رکناو  هپیچید نشادبخو لحافی یا شوال هکشید رکنارا  دخو سافرینـم اقیـب. دـندبو گرفته جا علویه ادهخانو افطرا

  .نددبوداده  لم ريگا

 تو یع» -:دفتاا زهرـبل رياـگ. شد بلند شالقش ايصد. داد ترکیو  سیرو نبزبا هنکشیدآب  فحش چند چیرسو

 - دکر حرکت ريگاو  شد لندب قالـش ايدـص زبا ،«گحبه»:دمیکر ارتکر ها سبا به« .ینآرواد سیکین.تشومادویو

 تولید مشخصی غیر يهیاهو مسافرین ننداخو اـعو د رياـگ خرـچ ايدـص،ثاثیها نتکا،سبهاا دنگر نگز ايصد

 ريگا عقبو  جلواز  لجنجاروجا با يیگرد يها ريگا. دبو هشد دـبلن اـه رياـگ هـهماز  اتصلو ايصد. دبو دهکر

  .نددمیکر حرکت باشیزیو

  ؟گرفتی هاچی بچه مشو سیهوا! لموچو قاآ» -:گفت دهپر صاحب انجو به برگشت كبناغض رتصو با علویه

  .هس هسفر تو ننو د،نبو من پیش لپو ،هیچی «-

 شامی نگفتم مـمگ. هـساخو نشوـلد ردهخو ها بچه به شبو دنبو دهکردرس  بکبا شامی، نکودر د نجااو «-

  ي؟بخر

  .نیس من پیش که لپو «-
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 رچگا ادمند تـبه اهیـش تـهف«دهاـپ»مگه؟بگی بمن دبو هنتد توآرد . زده لک لوپ ايبر تجیگر! مهو «-

  دي؟کر

 مخرید هشیر هم رسنا-داد اهدـسیدش تـترب مـه خانم انجیرم،بگیر نشاستهوبز پیه ینتز سینه ايبر گفتی دتخو «-

  .نمیشه معاید هیچی مـه شرـخ،آمیکنم یـگرم مجلس میکنم نجو من مشو تا صبحاز  نگهیوا

در  خاسکرخا متد یرز میشه ممعلو -؟میشی اقبر بمنرو  ،میکنی وبد یکی من با حاال! باشه خوشم! مهواو «-

  .کنمواز  هنمود ارنگذ.....آورده

 ديبو دهنکر هعدو نـبم هـمگ هـخآ» -داد ننشادر آورد  خیس هگیو يتورا از  دشخوزدة  سرما يپاها لموچو قاآ

  ؟شد چطو پس .يبگیر پشمی رابجو جفت یه امبر

 مثل و دمیکر رفۀخشکـس هـکو  هـک ختهوفرابر نگر با که ینتز سر توزد  دکر بلندرا  ستشد ابجو ضعو علویه

 ته(نسوندر لبم به جونمو که رنبخو مزمینگرـب اـه دهرـم لیلذ ینا الهیا» -:گفت هدد ارقر مخاطبرا  همه که ینا

  ».تسر کاسیه تو رهبخو شبالدرد و  الهیا. بگیرداـی از اون ه،تو نصف بچهاون  ببین)داد ننشارا  ريگا

 طلعت هرکوچکشاخوو  داتسا ینتد،زمیکر هنگا هخیر نهاآ به بروبر مپختکد نگزرد،ر رتصو با ريگا تو بچه

  .نددفتاا بگریه شتنددا خسر يپلکهاو  دهکر دبا شکم که داتسا

اش  شقیقهروي  دبودرآورده  مو یشرو که گوشتی لخاو  شتدا سبا رتصو مثلدرازي  رتصو که حبیب ننه

 تا سهدو  من.ارهند عیبی حاال هراخو» -:تـگف دـنیداگر یـم شتشـنگرا دور ا قـعقی نگشترا که رهمینطو،میشد هیدد

  !نیومیچز رینجوا اروسید بچه ینا دنمییا شخو ارودـخ. یمـمیکن ننونمو قاتق هم با مخرید بکبا شامی گل
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 قلی نجف ريگا اـب دبو فصل همین لسارپا. هبدرو  ادتمر دشخو ضار تحضر،شهبا لفضلابوا با تجرا الهیا «-

داري  دهپر فعهد هر! لسارپااز  یغدر لسا به لسا -دبو سکه نمورباروکا ،بخیر دشیا. میرفتیم مشد زبیامر اخد

 با هم زمربیا اخد نایبزن  -.میشد جمع مکزار  زهاـی داـمیفت شپا گاهی خانمون،قر هفت،شیش کمدس  یمدمیکر

 ووسیالا قولنج مند،میز نطوفاو  دبا ريگا يباال ،ازمیترکوندرا  نگـس که دبو دسر همچی اهود،بو همسفر ما

رو  ختادـنرو آورد ا دشوـخ فالحاو.میگشت مندور  هشبپر مثل.دکر من ياـپ به چیزن  ینا نیونمید.دمکر

 مـه هـب ساـمیب ي،زوارمیر تجد رتیاز تو علویه:میگفت بمن.مکمررو  شتاگذ دکرداغ  رهمـجآ هـی،من

 لشد دنمیکر جابجا ومر تا میشدیم دهپیا که منزلی هر -دبو هراجو چهرپا یه دنبوزن  ینا مخانو...بکنن یدگیـسر

 برمی که نتابستو -!هرنبرـخب اشرـب كاـخ دموـب هوندـپوس کفن هفتا حاال تا من دنبو ما بااون  گها.نمیگرفتآروم 

  !شما بهرا داد  شعمر.شد هییاـس توـت هـمث،ها خسر رنبوز همینزدش از  رنبوز رنیشابو تا گشتیم

 لخا بختی سفید ايرـبرا  انشـبز ،رويدـممی آ ونبیر عاد هشیر خیک هنۀد مثل هنشاز د حاال تا که خانم انجیر

را  نیاجوزن  -دکر صحبت خلرا دا دشخو ختامیاند تسبیحو  دمیفرستا رستغفاد،ابو هکوبید وسخر شکل به بیآ

  :گفت علویه هـبداد و  نشاـن دوـب ستهـنش علویهو  دهپر صاحب يپهلو که

  

 شدر بخو احاالـت لاـسرپا ؟ازتهدااـس صمتـع نهمو ینا ماشاالدم،بو شما ريگا تو منم لسارپا،هس نتودبا «-

  !ببخشه بهت اخد.دهکر

  .دوازده تو شتهاگذرو  شپا لمساا «-

  ؟ببخشه بهت اخد ،ماشاال،ماشاال «-



صادق هدایت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ي اینترنتی آواي بوف کتابخانه   

 14 

 لسا،نزلس دبااز  هدـش گندمی جو مموها بینی می گه،اشیکسته منو رگاروز. ارمند سالیو  سن هم دمخو مخانو«

 پیشونی من مثل هم مختر،دباشه شتهدا شونیـپی سمیباآدم  -میرسیددر  چفق به سمد زهتا من؟هس نتودیااي  مشمشه

 پشتش تو گیس خرمن یه،گلو ور  گل تر دبو خترد هـی یشدوـب هدـید شما،شدـم مشآورد که لسارپااره،ند

 -وـنگ که دبو ماغید گند تریاکی مرتیکه یه -شد لالد لخالقاعبد صیغهاول  -دـمیچکی نوـخ شاـلب د،ازوـب هبیداخو

 غناز آب رو که دبو نااز او میرفت باال روپا با پولش یکهدجووبا! هتنگتر کونش هاقترـچ یـچ رـه غرـم

. دـییومید لوـپ لاـنبد ردهخو زنسو سگ مثل سحر کلیهاز  -نمیشه جمع لپو که شهنبا همچین اـت بوـخ.فمیگر

 تو که رمبیا شسر به پیسی دمکر طشر دمخو باده،کرول  خونه توآورده  هم یکهد صیغه یه میددوم د هفتهاز  خانم

 نبجونشو لپو مااد رینجوا کشوندمش محضر ونبا محضر یناز ا رگاآز هما سهم،بد نسرتودرد  چه -بنویسن ستونادا

 دکروهپراش رو  مهریه تمن پنج هم لخالقاعبدرف، بیناز  دموـب دهرـک ازسندـپ که هم پلهو  لپو ردهیخواون .بسه

از  میدد دمکر چی هر؟بکنم میتونستم سرچی به لچکزن  بهد،نبو بند اییـج سمد ماا.گرفتمرو  طالقش عاقبت

 رشاـب کلفت رجو ارهز من -بکنه مصالحه تمن یه با شو مهریه شد حاضر خرآ. میشه رهپا زارپو نیددوپر

 نـم رـختدل د وـت وـکمرتآب  سیاخو می همین! حیا بی مرتیکه لبما تبسر بخر سما وبر پولو نـیا گفتمدم،رـک

  ؟بکنی خالی

 متوپید بهش من؟میشی من صیغه»:گفتورداش  نه اشگذ نهروز  یک.میکشهدس  من شگوو  سر به میدد«

 حاال ديکر تا بخو من بچه با تو؟باقیس لکلکونت زهنو.میرینه کفنش به نمیدرو  که دهمر به،باشه خوشم:گفتم

 فحش بمن! هنتد نقربو:میگفت ناو.بیفته خونه روـش دهمر تختهرو  تنت پایین الهیازي؟ابند چاله تو منم هیامیخو

 خسوال تورو از  رما بونتز با تو -؟فتسر ابخو خاله نقدا تخرد ارـچ پسد،اـمیی لـعم سترـخاک یشـتاز آ هبد

رو  عصمت مهریه زغا چند ینا بونمز با ماا:گفتم من.يمید ورشو باشی شتهدا رخترکود دهفتا گه،امیکشی ونبیر
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و  دراـچو  نصابو نیماله یه اماجر ارهز بهم،کلو مخلص.هخند یرزد ز تغیر بی سوختۀ رپد.بسونم وـتاز  ونمـنمیت

 هر نقربو.غنیمته وییـم سرـخاز  افتیسـی زبا ینما:گفتم دمخو با.در آوردم چنگش از دبو مخترد سر که ارينیمد

  .نکنم صلتو جماعت حاجی با یگهد که دمکررا داغ  سمد پشت! هترواز نادل او زدسبارواداره،چا چیرسو چی

  ! باشه شتهدا کوفت ،باشه شتهدا لپوآدم » :خانم انجیر

اش  هشیداتر ئیزوما ۀـکلو  دزـمی تچر یشدوز پنبه يمجرو روي  دبو هپیچید دشبخو پشمی کپنک که باشی پنجه

 تاو  دبو همدآ ونبیر ها بلهآ يالاز  تنکی شـیدراز،ر غما،دهـبلآ قرـغ تشروـص _ دبو دهکر وفر خسر هشبکالرا در 

و  شد وکنجکاد،کر تیزرا  گوشش یکمرتبه.دمیکر فکرو میجوید رانقند باشد دهمر شعنتر که لوطیی مثل حاال

  .ازهبند تیشآب و آ به جونشو صلیهآدم و اـنید لاـم ايرـب هـنباش حیف»:گفت

 لمشغوو  شتاگذ نشـهدر د هـگرفت مـهاو.درـک رفاـتع ممعصو يمشهد بهدرآورد  لپش گوشهرا از  رانقند بعد

  .شد نجوید

 دشبخو رـت مـمحک درراچاو  دکر باشی پنجه دخو فعامد به نگاهیوزل  هسیا يچشمها با داتسا عصمت

  .دبو اپید للودو تفنگ هنهد مثل ماغشد سر فقط.دبو بتنش ماشی الطلسروح ا تنه نیم داتسا عصمت.پیچید

 طالقشو هم مرتبه هـساش دادم، یغهـص هـب هـمرتب سهم،بد نسرتودرد چه مخانو» -:گرفترا  حرفش نبالۀد علویه

  .دمر شد اییـعد بچه ئوزا یر نمدآ عاد با مخانو،نیومدرو  یگهو د ییدزا شیکم یه.گرفتم

 ستهـب شبسر اي رهاـپ سمنقر قدرچا دبوزده  شپو تشرصودور  سفید يموهاو  دبو يپیر هسیادده  که باجی فضه

» -:گفتداد و  نتکارا  شسر.میشد هدـید شانیشـپی هـب زاـنم رـمهو داغ  تـشدا هدـمآ وـجل ياـهآرواره . دوـب

  ».بزنه بهم نمتونه هم غسیمررو  قسمت
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 دبو هشد همچیش،مگذـسرو د نوـمدوادر جرـخ نـتم یسـب د،دهرـک اززـک صمتـع دـببع هـنو  سرازاون » -:علویه

 توجهشون،تهر مشآورد دمباخو گرفت نوـج ردهوـیخ بعد.میرفتدر  جونش میگرفتی ماغشود گه،اماهی تیغ مثه

 خونیه سر زهنو گرچه.شد بهتر حالش گرفتم اشبر عاد.باشن دهرـک تشـیاذ ونرـبهت اـماز  هـباش ساـگ:گفتمدم،رـک

 نستورچها لحمدالا -گرفته گوشت پیرهن یه لمعقو حاال،کر نشیطو شگو ر،وـک نشیطو چشم ما،انرفته لشاو

 وـمن تحضر که حاال گفتم دمخو با،شد باشیزیو ارصرا به همش،مشد مبیا لمساا امخو یـنم من.سهدر بدنش

 ابوـخ بغل نفر یه،میشه خیاالتی،میکنه ،دقبمونه خونه دنبا نهز نچو م،رمییا دمخو با نماو ب،خو ه،دـطلبی

 پاو  ستد اشبر وريوـش هـینکا ايوـه هـبآوردم  دمباخو روسید بچه ینا. یمدفتاراه ا کن به که شد یناد؟امیخو

  .هبگیر نسامووسر تا ارمبذ بالینیرو رو  شسر،کنم

 شودخو دشخو،بمونه هـخون داـنب ختر،دهـسدر نـیا انمـخ» -:تـفگ ختادـمیان سبیحـت هـک روـهمینط انمـخ انرـجی

 که دنبو زينیاو رنذ بشهواز  بختش هـینکا ايبرده، تو اشگذ پاشو هینکه بابهر مخترد-میشه میزال تبره،میخو

دو  نمیودم،کررد  گوسبندروده  تواز  شودرچا،هادجهو موـحم مشدرـبدم،کرردش  واريرـم پوـت رـیز دم،ازرـنک

 وـهم تـگوش گه،اهسن نجو صیلهو مقوو  خویش باشه چی هر گفتم شرـخ،آختمدو اشرـب ادرـم رهنـپی زانم

 اـم،ابنا فـیوس تاـساو شپسرعمو حلق تو مشدکردم،کر شفتشدم،کر کوفتش-زننمیردور  وـهم نخوـسا رنوـبخ

 هنر شتشـنگا پنجاز  االماش،نیس دونبرگررو رکا ن،ازها یسرکاو  غیرتی،نیس لکما خشد بهو  ربخو مرـختد

 بچه تا سه حاال! گیست غال رـبگیرا  ترـختد انمـخ انرـجی:نـبگ نـم هـب ننیا که مشآورد ربا همچی من-همیریز

  .هنمیر پایین گلویشآب از  بابهر زهجاا بی هم ورششو تر سملو یکیاز  یکی،گل سهد مثلداره 

  :گفت را یشـمطل ۀـنبالد د،ورـک شوـگرا  انمـخ انرـجی خترد خوشبختی حشر میلی بیروي  ،ازعلویه
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 خونه تو رهبیا صیغه یه هییـهفت ادمیخو مید،دگرفتم طالقشو وربز من.شترا دوس دا لخالقاعبد هم عصمت!خانم» -

 يباال عصمت شب هردم،بو گرفته طالقشو هـنکاز او بعدر،گاآز همادو .روز سییاو  بخت سییا میشه مختر،دکنهول 

 تنها قطاا تو.دمیکر لخالقاعبد رفتعا دشخو لبخیا دبو هسفر وـت ییاذـغ هر،تـشامیذو واز ر لخالقاعبد يجا هسفر

رو  يرـخآ رشو.اش دادم صیغه به یگهد فعهد ه،دوبراز دس در  مخترد دامبا ینکها سرـتاز  من.دمیز فحر دشخو با

 چما وـمن ياـپو  دس رشوـش.مبگیر طالقشو که گفت بمن دشخو دمر که هماش  بچهاش،ند دوس مـه دشوـخ

 یشر لمد منر،باها رـبا هـمث تـمیریخ کـشزده؟اسر نـم ،ازاهیـگن چه،خطائیو  خبط چه خهآ:میگفتد،میکر

  »!میشد یشر

 همۀو  علویه.بایستند دوـب راـناچ مـه یـباشزیو ريگاد،ستاـیا وـجل رياـگ.دـش دـبلن ادبیدداد و  ايصد قتو ینا در

و  همدر يهااصد مدمی آ وفر سبهاا دةگرو روي  میچرخید اهودر  تفنو؟شدند ننداخو عاد لمشغو لب یرز انمسافر

  :میشد هشنید هم بر

 پنجهو  لموچو اـقآ«...بکش...بکشش،با،زودجلوتر حاال،بکش عقبرو  ريگا«!نبززور !بگو علی یا»«!ببر شورفساا«

  .شدند دهپیا مسافرهااز  یگرد نفر چندو  باشی

 دخو بهدرد  تدـشاز  انوـحی.دـندکر دـبلن تقنو ببضر دبو دهخر مینز فبردر  که سبیو ا.بریدندرا  اقیر

 انیزآو ننشادبگر بیآ کجیو  انیـقرب نظر،دـندبو بسته حنارا  نشادخو بضر يجاهاو  سبهاو دم ا لیا-یدزمیلر

 دوـب دهرـک خمرا  نهاآ دنگر تخامو که لمسلوو  رـالغ يبهاـس،اباشند ظوـمحف دـب چشماز  ینکها ايبر،نددبو دهکر

 پایین نهاآ لنبرو روي  دمیکر اصد اهو درتر هیز هسیا قشال.میچکید  نشاـتناز  هدـش شتهـغآ مـبه فرـبو  قرـعو 

 ربتـض رـبه.دبو فتهر نهااز آ حرکتو  رششو أتجر که نددبو انناتوو  پیر ريبقد لیو میپرید نتنشا گوشت.میامد

  .میامد ونرـبی نشاـهناز د ونینـخ فـک نددمیکر که سرفه.نددمیز گدل بهمو  میگرفتند زگارا  همدیگر قالـش
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 نددبو هشد دهپیا که نهاییآ.دمیز مسافرینو  چیرسوو روي  بسر دهکر لولهرا  اقبر خشک فبرو  یدزمیو نیزاسو دبا

 ارناهمو دةجاو از روي  میلغزیدند دپیچـنم ياـیهرگا.دـش دـبلن بهاـسا دنرـگ گـنز ايصد،شدند ارسو رهبادو

و  خفه مه،میشد هیداز دور د رماهوو  تپه چند.دبو هشد سفید فبراز  که دبو نپایا بی نبیابا دهجا فطر ،دومیگذشتند

 ناـتکرا  نسرشا سبهاا.دمیکر یتاسر تن مبتما سلبااز روي  که دبو همدآ ائینـپ نماـساز آ یالیـس ذيوـم يسرما

  .دبو ختهاندداغ ا نهاآ کپلوي ر قشال.ستندامیخو کمک هـینکا لـمث دـنادمید

 فاصله به فاصله.دبو هـگرفت تـسرا در د ريمها دبو هپیچید دشبخو که چرکی پوستینو  مرغی تخم هکال با باشیزیو

  .دبو نشستهاو  سبیل وهاوبرا ه،الـک فرـب هـقور کـی-تـمیریخ نشـهدر د کش لر کشمش مشت یک

  

00000000000000000000000000000000000  

 به بدین!ردخورو  هـگربزروده  هـکوچیکروده !یـه یـبترک»:تـگفزد و  داتسا ینتز بسر بامچه یک زبا علویه

  ».نلنبو به، بگیر!اسخد دمر رخد که رهبخو رخد

 یختهر شسر پشتو  هدـش هـبافت هیاـس نقیطا با که،گیس لنگه هفت با داتسا ینتز.ها بچه ستداد د ننا تکه یکه

 ه؛نیددوا هایش گونهروي  تا هشد شکا اـب طوـمخل دـندبو هشدـک چشمش به که هائی مهرسوو  میریخت شکد،ابو

  .میکشید نیش به بتعجیلرا  ننا لیو

 حالت نهما بهو  هشد هکشید بهمرا  تشرصو بسباا متمازده  که بسر لب ینکها مثل،پیسش رتصو با ممعصو يمشد

 سقاخونه تو سمیبا برسیم ديباآ به مشبا هـگا یـندمر ياـوهیاب ینا با»-:گفت،میجوید رانقند که حالی د،دربو هماند

  ».کنیم شنرو شم
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  ...دکر ينامید از روي حرکتیدر آورد، درچا یراز ز ربلغا مچر مثلرا  دخو خشکۀ غاغاله يستهاد مخانو انجیر

  !نهروبگذ بخیر اخد»-

  .میشه سبکراه  سیدیمر که ننوسم بهدم،کر نمتحوا من!مخانو،همیشهه،موند کمش فتهر شپر یگهد»-:حبیب ننه

 رگبزرا  ینا تو من؟سونهـمز هـینکا نه خه،آبرسیم نسمنو به که هموندروز  سه زهنوه،بشنو هنتاز د اخد»:علویه

  !مشد

 بخو دبو دهخر ینـمز هـک يرـکه يیابو»-:دکر بصحبت وعشر مخصوصی ارتحر با،مناسبت ونبد ،باشی پنجه

 یـمیگ يچیز یه.ختمشوفر نممدخا دوس هـب ومنـت لـچه.تمـشرا دا بـسا ینهم لنگه من!بخیر دشیا -دهبو سبیا

 همیشه،میموندواز  هنشد دمیکر هنگا بمن که هر،میشدیم اروـس هـختیکو  دوـب یـعرب مـتخ.نوینـش یـم يزـچی هـی

 ننشو -دممیکر حمایلم فشنگ هم رقطادو .شتمامیگذ ینز چقا به هم رزمو هـید،بو شمرو دو موسا حسن تفنگ یه

 اـب.دمزـمی ننشو تیلغالفو يتیرها ارهسو مندن،بوآورده  تپلغالفو زهتا مهدیا.دمبو مبنو غچبالوسا تو.شتاند رخورد من

دس  رکا یناز ا دـش وـچط نینومید.دممیز ننشو،میدو تیر به بعد،لیاو تیر به دوسر میگشتم بر،میتاختم سبا

 بهش ربا سهدو.هبگیردیا منرو از  زروـم دنکر خالیو  دنکر پر اسمیخو ادرم،اونبر خونه فتمروز ر یهم،کشید

 ردخو،شد تیرخالی دبواون  فطر که رهمینطو زرمو لولۀ دمبو ختهانندرا  ضامن،شد تپر سماحو یدفعهدادم، ننشو

  .نزنم سلحها بهدس  که مشد رکا توبه نهوسراز اون  من.شیکس زوشبا به

 نشیطو نچو.گرفت سیـک وـجل تـهیچوق داـنبرو  گـتفن هـلولی»-:ادد ناـتک معنی پر حالت بارا  شسر باجی فضه

  .میکنهدرش 



صادق هدایت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ي اینترنتی آواي بوف کتابخانه   

 20 

و  شجاعتاز  ناشی حکایت یند،ابو گرفته باشی پنجه فبطررا  دخو غماد يها لوله که رهینطودات،سا عصمت

  .دنکر ائیـعتنا یچـه دـنامیخو اـعد بـل یرز که علویه لیداد،و شگو تلذ بارا  ندگیازبر

 خیساش  همه،میکنمرو درس  ماـش ياـه ینـنعل دموـخ یدیمـسر هـک لبمنز» -:گفت داتسا عصمت به باشی پنجه

  .هشد رهپاو 

  !حیمیدل ر دمر چهه،بد عوضت شجد» -:علویه

 فبر قهریکوروي  هـک رياـگ ايصد وسر ینوقتدر ا کشید هایش نعلینروي  تارا  دخو هسیا درچا داتسا عصمت

را در  کفشهایشو  دفرستا اتصلو بـحبی ننه.مدĤمیاز دور  سگیزوزه  ايصد.دبو هشد خفه دمیکر حرکت ضخیم

 دکر قچارا  چپقش ممعصو يمشد نددکر تقلیداز او  تچر حالتدر  هم باجی فضهو  مخانو انجیر.دکر ومرآورد د

 به گگر لهگ یک محل همیندر  قبل لیادو  که دکر نقل حکایتی هبرید هدـبریداش  هـکاي  هکنند خسته لحن باو 

 هـپی تشآ که دبو یناش ا هعقید حبیب ننه لیو.کشتنرا  گوساله یکو  دهکر رهپارا  سالهدو  ۀـبچ کـیزده، هـقافل

  .میکندرا آب  گگر شمـچ

  

000000000000000000000000000000  

  

و دراز  مدمی آ شـک فرـبروي  ها ريگا سایۀ...میشد یکرتا کم کم هم اهود،بو هکنند خستهو  ختایکنو دهجا

  .دبو هشد هپوشید فبراز  نهاموو  تـشد.دـش ادـپیاش از دور  سقاخانهو  بهاخر مسجد با کوچک ديباآ یک.میشد
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 ديبا سفانو.دکر ستـیا هـقافل هـقیقد دـچن.دـمیخزین اـه فرـبروي  هیاـسو  دوـکب ياـه سایه نگر هتیر اصحر

و  اصدو  سر رهبادو.نددکر انیزآو قفـس هـب رياـگ لـخدر دا هم ديبا شفانو یک.نددکر شنرا رو ريگا يجلو

اي  هنقرداس  بشکل،نشین گوشهو  تنها نسماآ رکنا هما. میشدند هکشید نبالشدراز از د يها سایه.شد بلند بچو نالۀ

 دممر چرکین لعماا به غمگیناي  هچهر باو  کشد میرا  مینز گمر رنتظاا دشرـس دـلبخن اـب که مدمی آ بنظرو  دبو

  .میشد خفه ريگا خچر كنازسو ايصدد،میکر یستا روانکا قتیکهو. دمینگر ینمز

  .میلغزیدند دهجادر  بزحمت هم بی ريگا پاچند ارهز متلاز دور  بعد

  

000000000000000000000000000000  

  

 ننه لی،ونددکر ضوـع تـحمز هـبدارد  داـغمب دـندبوداده  شخیصـت کهرا  نیز يجاد،میکر چکه ريگا سقف

 ردخوآب  سطلدو  که دبو هیدرا د ستنیـبزن آ قبل لساو  ردمیخوآب  دیاز نچودارد  ستسقاا که دبو معتقد بیبح

 ترشی رخیا وبا نباشداش  مهذ لمشغوو  نکند مها ینکها ايبر.ستامیخو ترشی رخیا فتدر ر جانش که نساعتیآ تاو 

  .ختاندا چانه ردخو همینکه،ندداد

از  -هبد لماو  مشت پامو ردهخو یه! جونم بیا» -:گفت داتسا عصمت بهو  کشیددراز  دبو هشد کسل اًکهظاهر علویه

 مپا تو دبا، ممیرراه  دیاز یا، رممیخو سرما تـقو رـه، هدـش فمئو مپا ردمخو مینز کهداوود  ادهمامزراه ا سر لسارپا

  .همیریز
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 نجفیلز عاقبت د،رـنک هفاید یمدکر نومدوا در هرچی، شددرد  کمر سموعر.ربخو نجفیلز مخانو سید»:حبیب ننه

  .دکر خوبش وردهپر

 لموچو قاآ به ريباررـش هنگا« .بخر نجفیلز امبر، شدیم دهپیا که لمنز ین،ا باشه دتیا» -:لموچو قاآ به علویه

 اغچر جلو.میمالید میلی بیرا از روي  هـعلوی ياـپ درـک ستد درچا یراز ز طحتیاا با خیلی داتسا عصمت ختاندا

 به شتدا خماش زرد ز گوشه که دگشا هند یک و هشیدـک سمهو يبز پاچه ويبرا تادو  فتر پس درشچا مینکهه

  .شد ضافها تشرصو بسباا

 که سرفه هسیا ضد ياـعد هـیکدجووبا، درـمیک سرفه بفاصله فاصلهو  دمیز تچر داتسا ینت،ز دبو هبیداخو طلعت

 که نیز ريگا تۀاز .دبو انیزاش آو ینهـس وـجل انیـقربو  نظرو  كبترو  ببین با دبو هشد نوشته وکد پوستروي 

 ونبیر کیفاو را از روي  تن ةشیر لوزا مثل بچهو  دبو هچپانید نبوئیزرد بچۀ حلق يتورا  دخو دهکر دبا هسیا نپستا

  .ادمید ابجواو  بسرفه باشد شتهاگذ قشه ینتز با ینکها مانند، میکشید

  !مبد طفلکی باین نگابزبو گل پیاله یه که ادند فرصت رنقدا بما قالًاباشیزیو» -:علویه

   

 هم مشبا.نهومیپز رو ینهـس، هـخوب اشرـب شاسهـن مخانو سید» -:نیدداگر نگشتشرا دور ا عقیق نگشترا حبیب ننه

 ؟بشکنی تخم یه اشبر رچطو.دنکر شمشـچ. اًـحتمهدـب شـبه كاـتری ششخاـخ هـی دـنرخو هـب ابوـخ ختو

  .نیس يچیز دهرک نچایمو

رو  تو عمر لسا صد اخدم؟دـش ریفشـح مگه، بتمرگه دهپر يپا مشد رشکشتیا من.ردهخو لهو لها بشاز ! بترکه «-

 سیاهتو، يبر جلا سبا یرز الهیا بسم هـینهما! آوردي هبستو منو که ريبخو مگر مینز به الهیا! بچه، بکنهروز  یه
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 شیر بتو که هبگیر تیشآ پسونش.فتهر یشرگو به رگوي بابااون  هـب.راذـبگ! یسـن گرـم کپه فهد یه، بکنم سر دمخو

 لر کشمش بهش نچو.ردنمیخو نتکو باشی زیو يپهلواز  هم بعد یددو توبرفااش  هـهم؟لعنت ستـجناون  به.داد

رو  تـیندارد ز لاـخی هـک گفت بمن باشیزیو.هشد هم باشیزیو نهدردو عزیز همهاز  بدتر.ادمید قلوـس اـبو  شـک

  .ور داره يندزفر جهو به ابثو ايبر

 شتهاند بچه هـگا صوصاًـمخارن،همیذـک بسن پا دامردوس داره  خیلیرو  ها بچه باشیزیو صالًا»-:حبیب ننه

  .میزنه پر بچه سیهوا نلشو،دباشن

 مشد زبیامر اخد قلی نجف صیغۀ من لسارپا)تر هستهآ ريقد(،هسن بچه نشودخو دامر يبیشتر» -):متفکر(علویه

 میگفت،میخوند ترکی د،آوازمیکر گریه منمدو تو اشمیذرا  شسر شب هر پشمو  یشد تپه یه با دمر ینا! مخانو

 منم، دبو هندیدرو  درشما صالًدهامر درشما دهبو هـبچ یـختو هـک نگو -.منی بچۀ تو بگم بهش ،بگم الالئی شبا

 هم با مرتبه یه میشد خالی نمو لیدق د که بعد، یمدمیکر گریه مـه اـب، تـمیگرف گریم، میسوخت لمد گایی

 خجالت، میرینه قاتمه رهبخو سگ یشتور گها!جزعلی خر نر مرتیکه:گفتمروش  وـت هـفد چن-.میخندیدیم

 دمکر رکا هر، فمیرام  صدقه نقربو رچطو يمیدید کاشکی -م،شد لهذ من که دبو شهاادا همیناز  بیشتر؟نمیکشی

 شمهر تادادم  ردشوـبخ، گرفتم روسییا کنیز دةمر غسل،آب  خونه رشو دهمر دم فتمر.دنکر لقبو مبگیر قطال هـک

  .بشمارو داد  شعمر،شد دـبن هـتخت دـبع هاـم م،دوانوـخه،نبر رـخب اشرـب كخا،تغفرالـسا.شهـبدسر بمن

 كخا هرچه الهیا» -:داد ناـتکرا  شرـس یـمعن پر حالت به دمیکر زيبا عقیقش نگشترا با که رهمینطو حبیب ننه

  ».بشه شما عمر نهاو
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 لونکآ شبیه گل تپه چند.دمیکر کررا  فلک شگو اتصلو ايصدد،بو هشد دباآ هللاعبدوارد  انخیزو  نفتاا قافله

 تادو  میسوخت کی رکو رکو غیاچر که انسررواکا سر يباال، عباسی هشا اينسررواکا یک، یخرتا ماقبل يها

  .دبشو هادزد تعبر باعث ینکها ايبر نددبو گرفته گچآدم را  جمجمۀ

و  شتر ازندا ربا ايبر رگبز يسکو یک میانش که شدند گوشی رچها محوطۀوارد  انسررواکا نالاز دا ها ريگا

 هشد ساخته مسافرین ايبر نیوهلفد مثل یکرتاو  تنگ يها قطاو ا نما قطا انیودور ا تادور .دبو هشد ستدر قاطر

  .دبو

 دخو ةندوژ جلو  ندآورد نشادخو لولهنگو  فتابهوآ شکود فلحا فربط حمله هریکد،فتاا لولهو مسافرین نمیا

 نشادخو ايبر قطاا یک نفر شش یا پنجاز  مرکب ستۀد هر ،شدند نهروا انسررواکا يها قطاا فبطرو  شتهدابررا 

  .گرفتند

 نشادخو ايبر قطاا یک،شدند ملحق نهاآ به ارکهباصر،حبیب ننهو  باشی فضه، باشی پنجه با علویه ادةخانو

 بسقف،شتدودزده دا گلی هکا اریود که یکیرتا راخسواز  دبو رتعبا قطا،انددکر شنرو کهرا  نفتی اغچر.گرفتند

 قجاا یکد،بو هچسبید هخشکید قی اربدیو.دبو هشد دکو فضلۀ شیزر که نددبو بسته چلچله النۀ یرز بتا یک قطاا

  .دبو هشد جمع قطاا گوشۀ بهوخاکر اريمقد و رهپا نبزدبا یک، بچر ايمقو تکه یک، نددبوزده  قطاا کنج

  

 دکررا آب  ردهخو كتر، كچر ريقو تادو  باشی فضه.دکر تشرا آ منقل، مطیعو  ساکت داتسا عصمت

 تکه یکم،نامحر نظراز  نناز عصمتو  رتعو حفظو  سرمااز  يجلوگیر ايبر،هم لقاموچوآ.منقل رکنا شتاگذ،

  .دکر انیزدر آو جلو دبو نهشااهمر که رهپا یلوز
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 قطاا خلدا رهپا يیلودرز ز يالاز  دبا زسوو  گریه،فحشا،عو،دها چیرسو همهمۀو  طمخلو يهااصد ونبیر از

  .میشد

 اغچر جلورك زده ، يها چشمو  ختهوفرابر رتصو، دهکروز  يموها بازد، پسرا  درشچا نپریشا لحا با علویه

 جنبۀ هستند تشهو مظهر ینکها عیندر  که، دبو هشد افریقا يها هسیا شهوتیو  ارخونخو يها بتو  ها مجسمه شبیه

  .دبوه شد نالهآه و  لمشغوو  دهکردراز  متکا مثلرا  پاهش.نددار لهویتا

 دلوآ خما رتصو با طلعتو  ینتز.گفت می کرذ لب یرو ز ختامیاند تسبیحد،بو دهکر کز منقل رکنا باجی فضه

  .نددبو گرفته خ،دمسر بستۀ قی يها چشمو  كچر

  ».مییا شبد یمدار وسعر نیا ما خونه سییا دده«

  .دبو دهکر نند ابخورا وادار  نهاآ باجی فضه قیافۀ یاو  نستندامید نشادخو ظیفهرا و ننداخوآواز  ینکها مثل

و  لیلذ نجفتتو،بشی قفا بسه نبوي،زبمیر لال الهیا»:کوبید داتسا ینتز پشت ةتیر يتو دکر پررا  دخو مشت علویه

رو  ها هشد گمر نموجو ینا اخدو  یـندو وـت باجی فضه.یندکر مسرسا،یندکر سکا منو هک بشین گیر مینز

 به نجو اروگدس،کربا حیف،جل حیف.ندنیهزوسو هـن هـکندین هـن ه،سجدـمدر  -.مدـش راـگرفت یـبالئ هـچ،ببین

 ختر.رنبیار د تنتاز  خونه رشو دهمر تختۀرو  الهیاد،اند شاخش هـک ناختـش وخر اخدازادس،گد بکنی جونش

  .دهیساوا تنش به نتنبو کهنۀ هـمث! ینـکن تماشارو  شنوها

  !کمرچینو  کج نکو،عرقچینو  کچل سر

  ».هسن تقس ماشاال،هسن بچه. مخانو ارهند عیب «-
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 هنگا بیا عصمت.دهفتاا ركتو چشمم تو رنگاا»:گفت غمناکی لبحارك زده  يها چشمو  رممتو رتصو با علویه بعد

  !کن

 يپا سرجایش فطر بیو  ساکت فتر رهبادو بکند ازبررا ا دخو ةعقید نکهآ بی لید،وکر هنگا مدآ داتسا عصمت

  .نشست منقل

  ».میشه بخوم،مید ب روونآـب،میخونم اـعد رنجـب هـب نـم دافر،نیس يچیز مخانودوره  بال یشاالا -:حبیب ننه

 يمجردر  نکهاز آ بعدو دـپیچی دبخو شتدراز دا دهلعاا قفو يها ستینآ کهرا  دخو پشمی سفید کپنک باشی پنجه

 دخو با لب یر،زشدآن  دنکر ستدر لمشغو قوـشذوق و  اـبو  تـگرفرا  داتاـس صمتـع کفش دکر زبارا  دخو

  :دمیکز مزمهز

  »....ديکر همز خیلی،مییومد رونبا که یشبد«

 پوستی بلند هکالد،بو فرـبو  لـگ قرـغ هـک شمیـپ پیچ مچو  روقچا با باشیزیو،فتر پس یلوز دهپر بین ینا در

را  یشرو که گیربز غما،دبسته حنا سبیلو  یشك،زرـچ دهرـک دبا پوستیند،بو بسته بریشمیا لستمادورش د که

 بسته یخ مف،شد ،واردخشیدرمیداو  يمو کم خسر يهاوبرا یرز یخـم مثل که يیزر يها چشمو  دبو ردهخو سالک

 یشوروسرـب قالـش اـب ینکها مثل،مدĤمی بنظر چقا چقاو  خسر اغچر وجل تشرصو -دبو هدـمآ ائینـپ بیلشـسروي 

 سرپنجه راخسواز  ها ناخن لیو دبو دهیستاا اجد شستشد،بو بدستش محما کیسۀ شبیه رهپا پشمی ستکشد.نددبوزده 

  .نددمیکر لیدا بهم همدآ ونبیر
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 بسکهاز  گویا -.گرفت شـتا روي آر تشـس،دمدآ لـمنق وـجل جـک جـکداد، نتکارا  پوستینشروي  فبر باشیزیو

و  یـترک طمخلو يفحشها رختیاا بی د،بو هدـش شکـخ تـحال نبهما نوهایشزا دبو نشسته ريگا نشیمنروي 

  .ادمید فحش اهو به یاو  سبهاا به یا معینی بشخص دوـنب موـمعلو  دـمĤمیدر  بیلشـس رـیاز ز یـسرو

 مشت تو یختدرآورد،ر شـک رـل شمشـک شتـم کـی دشوـخ یـبگ ادرـم هـتن یمـن بـجی درـک ستد باشیزیو

  .نددبو نشسته منقل يپا نگریا چشم با که،طلعتو  ینتز

 مبر ايمیخو.جاگرفتم نوـمدخو قاـطا وـت اترـب من،ینجاا بیا! باشیزیو»:شگفت گلشاز  گل،گرفت لباو  پر علویه

 بگیر یهدبا یهداره  هم بگوشتآ گها ببین ودـب! وـشپا! لموچو قاآ يهاآ -م؟بگیر غمر تخم اتبر ادارنسررواکااز 

  .میکنهدرد  همه مسخوناا منر،بیا

   

  .بمامیخو رباروي  ريگا تو مشبا دمخو مند،بو شناخو بک نسلمااد،نمیخو» -:باشیزیو

  .سبفررو  علی مکر دشاگر «-

  .بهامیخو دشخو ريگا تو علی مکر،فتهدر ر شپاده،فتاا ريگااز  علی مکر دشاگر «-

  ؟نگرفته سشوا هعالحد قطاا نسلطا بصا مگه «-

  .دهکر قهر نسلطا بصا با «-

  ؟بهامیخو کجا پس چیرسو علی جبر «-

  .همسایتونه «-
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  ».میزنم بتو يسر من رتصو هردر  «-

  سـپ» -:بـحبی هـنن هـب درـکرا  شـیرو علویه.فتر ونبیر قطااز ا کج يقدمها با باشیزیو

  ».یمربخورو  نشاممو

  گرنه،وهـباش دهاـفتا نـهاز د مـمیترسم،خرید باـکب شامی گل سهدو  من که شد ییاخد «-

آورده  لقاموچوآ هـک تیـبگوشآ کاسۀ بهرا زد  نگشتشا يمیزآ تحقیر حرکت با« .سیپوآب ز که بگوشتشآ

 شامیاز  علویه. نددبو ابخو مست که تـگرف اـه بچه ايبر شامی لقمه تااول دو باجی فضه،نددکر زبارا  هسفر.دبو

  »!تیشهآب و آ رکا» -:حبیب ننه« .نمکه بیهاجز» -:چشید

 پیاله تادو  ينفر هم شتشـپ.دـندکر ننانشا قاتق دبوآورده  لموچو قاآ که بگوشتیآکاسۀو  غمر تخم بارا  شامی

 ها بچه بدین» -:داد علویه بهدر آورد  كاـتری کـکوچ حبدو  شقدرچا گوشۀاز  حبیب ننه.ندردخو چائی

 خر ايصد -.نددفتااي ا بگوشه هپیچیدد بخو لحافی امکد رـه.شدند ابخو حاضرو  کشیدند پایینرا  فتیله«.نربخو

  .شد بلند صوصیـمخ یقیـموس مانند نهاآ خر

 علویه گذشت که مدتی لید،ومیکر مزمهز دشخو باو  دبو داتسا عصمت نعلینزدن  صلهو لمشغو باشی پنجه فقط

 اهودر  منامعلو ةشد تجزیه ادموو  نسانیا قعرو  گند يبو. فتر ونبیر قطاو از ا دپیچی دشبخورا  درچا،شد بلند

  .دمیز جمو

 نظر جلب نهاآ ئیاگد صصوـمخ زطر. الًداوبو علویه ادةخانوزوار  صحبت عموضو دهپاو  ق،ارادانقشال،کی انیوا از

را در  گیسش خانم جتا ینزر حتا،ندبز سحد ستـنانمیتو سیـکرا  اـنهآ بـعجی هـبطرا ثانیاًدبو دهکررا  مسافرین
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 با دشخو لبقوو  میشد صیغه،میرفت ادهمامزآن ا به ادهمامزا یناز ا که همادوازده  به سالیو  دبو دهکر سفید تمسافر

 بر وهعال نچوورد،نیادر  سر نهاآ د،ازبو هچشیدرا  رگاروز دسرو  مگرو  هیدد رگبز يچیزها وچکشـک يچشمها

 عصمت گاهی علویه راه طی ،درشتنداند شباهتی هم با امهیچکد ها بچهو  داتسا عصمت ول،قاموچو،آعلویه ینکها

 ورشو مشهد مببررا  مخترد همامیخو»:میگفت تـمیرفدر  نشـهاز د گاهیو  دمیکر معرفی دشخو وسعررا  داتسا

 يها بچه.دبو هدکر معرفی دشخواي  گلهاو  ادربر گاهی د،ومادا اهیـگ سرـپ گاهیرا  لقاموچوآ همچنین«.مبد

 دشخو بچه میگفت هم گاهیو  هنو میگفت گاهی.شتهدابر ابثو ايبر هیرا سر میگفت گاهی همرا  کوچک

  .هستند

 توجهو  زيلسو،دیگرد فرـطاز .دـندبو چیروـس رـنف کـی لاـم یا شخترد لما یادش،خو لما ها بچه دنبو ممعلو

 خله بدست توجهی قابل عموضوو  هشد قعوا نـظ ءسو ردمو دمیکر ظاهر دخواز  باشیزیو به نسبت که مخصوصی

 بغلرا  شب علویهق،قشالدر  که دبو گفته دبو باشیزیو ريگادر  ادـبتا هـک نسلطا اصغر. دبوداده  ها شلخته

 اـب هـک دوـب هشد ها باجی خانمو  نما نجیب ينهاز نباز نقلو  تنفرو  ويکنجکا باعث بـمطل ینه،ادـبیاخو یـباشزیو

 حبیب ننهو  اجیـب فضه دکر اپید علویه که هائیارطرفد.نددمیفرستا لعنتو  تف ،ومیرفتند حاشیه بتاآب و 

 کس قبر تو کهرو  کسی.سشو داـنبرو  اـضر تضرـحزوار  هاـگن دوـبیخ»:دوـبداده  ابوـج اجیـب ضهـف.دـندبو

 سر بخو! بخو! عال صل گهمی سیایه،سییاروت  هـمیگ دیکـب کـید»:دبو هفزئدا حبیب ننهو «.ارننمیذ یگهد

 میکشنآب  زجانما که زينماو  ییاخد يها کربالییو  خانومااز  من.همید ادـص یـبزن یـک رـه کـنبد هـب ،دسعمر

 یـنمآب  نوـتداخو.مدـید دیان،زدـب مـقل بـنجی ونوـشدخو اـترن،مییادر فرـح نشوـلنگ وـتاز  دمرـم ابرو 

را آورد  نهادو آ هرد،کر ضوـع نلطاـس اغرـص بارا  نهاآ يجا علویه جهت نبهمی« -.هسین قابلی شنوگر گرنه،وبینین

  .داد جا باشیزیو ريگا دش،درخو پیش
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 نفر پنج هر راًفود،میکر رهاـشا لوـموچ اـقآ به،باشیزیو زهجاا کسباز  بعد علویهد،میکر لنگ قافله که منزلی هر در

 زبا شتنددا نشادخو با کهاي  دهپر ،ونددمیکر ادـپی مناسبی محل انسررواکا یاو  سقاخانه یا ادهمامزا ،دممیشدند بلند

را  شتباهشو ا دمیز نهیب وبا علویه دمیکر گیر جا هرو  دبو دهپر وير السـمج تتوضیحا رمأمو لموچو قاآ.نددمیکر

 یـکن مگر مجلس ايبر مخصوصاًو ردهخو کتک انبعنو بچهو دو  لشکر سیاهی ايبر داتسا عصمتد،میکر سندر

 ازو  گرفت می ننیشگارا  اـنهآ هاـبزنگ تـقو هـعلوی ،ومیگرفتند کجرا  ننشادگر مسلم نطفالدو  مثل ها بچه.نددبو

  .نددمیافتا بگریه نتماشاچیا نهاو زاري آ ناله ايصد

 ندگیز به طمربو دهپر ینا که مدمی آ بنظرو  دبو هشد نقش ندادمید نمایش کهاي  دهپرروي  ادهخانو ینا ارسرا همۀ

 داتموجو نهاآ همۀ میگرفتند اـنهرا از آ دهرـپ رـگا ایرد،زوـب هشد نشارعتباو ا همیتا باعثو  نهاآ

  .میشدند ضمـهو  لـحزوار  رگزـب دةتوو در  هیددگرف،مزخر،معمولی

 یــعل گــجن،کربال ايحرـصن،سمااز آ فندـگوس ولزـنو  ناـقرب عید.میشد وعشر خم غدیر عید مجلساز  دهپر

 پل،شمـچ رچها سگ،خولیر،مختا رظهو،دــیزی تختم،اــش زاربا،هــلقما رــنه حمله،ضلــلفابوا گــجن،کبرا

 یک ایرد،زمیکر نتماشاچیادر  مخصوصی تأثیر مجالس نـیا ۀـهم... . هرـغیو  سلمینـم غرفه،شتـبه،جهنماط،صر

را  اـنهآ هـهم يفکر یگانگیو  ديرهمد سحساا عنو یک،یدندد می دهپررا روي  ناـشدخو ستیـهو  راـفکاز ا هـتک

  .میساخت طوـمرب مـبه

 که دبواي  ینهآ بمنزلۀ شدـمی زاـب که یجربتد د،وبو هشد نقش دممر كمحرآل و  هید،اعقاید سرتاسر دهپر ینا روي

 بلکه،نددبو دهکر ستدر نشادخو تحتیاجاو ا یطـمح ابقـمط هـک دـمیدیدنرا  دوـخ طبیعی ورايما عقاید تنها نه

  .دبو بسته نقش یشرو نهاآ يمعنو دوـجو متما که دبواي  ینهآ یکس،نعکاا رجویک



علویه خانم و ولنگاري ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  AVAYeBUF.com 

 31 

  

و  جنب به كتوو  مسافرهاتک،خشیدرمید شیشه دهخر مثل خشکو  كپو يبرفهاروي  بفتاد،آبو فصا اهو صبح

 علویه،ندادمید دستود سیرفاو  بترکی دهیستاا ناـشدخو ريگا رکنا باشیزیوو  علی جبر يمشد.نددبو دهفتاا شجو

  :گفتزد و  لقاموچوآ به تیپا یک،شد قاـطوارد ا هکشید بیابیخو دهکر دبا رتصو با

 قتو رنقدآ ،اـبیرو وردار  دهرـپ پاشوي؟بیداخوروز  قتو ینا تا نمیکشی خجالت! هگند سخر مرتیکه«-

  ».ینربیا نتودخو با یدیند نهتورا رـس مـه کس هر! بیائین حمتز بی شما،باشی پنجه،حبیب ننه،باجی فضه.یمارند

  درـک نـپهرا  دوـخ فـکثی لستماد نما قطا یکدنز،فتر پائین ها پلهاز  نشال نشال علویه

  :دکر رعشو گهدو ر ايصد باو  شتاگذ اریود رکنارا آورد  دهپرد،لوآ ابخو،هم لقاموچوآ

  .نیفته خونش تو ريبیما ابختخو،ربفرسه بلند اتصلو یه کی هر «-

  ! محمدل و آ محمد عال صل الهما «-

  ! نمیفرسن اتلوـص اـه ادهمزوحر،برسه دشفریا به علی قبر يیرز اسر،بفرسه بلند اتصلو یه هرکی «-

  ! محمدو آل  محمد عال صل الهما «-

  ! تر بلند اتلوـص یه ينر نیااز د لال-ارهنذ ستتد کف ییاگد ننو حق،بکنه رابررو  مسالا تیغ حق «-

  ! محمدو آل  محمد عال صل هم الا «-

  :دکر بلندتررا  یشاصد لقاموچوآ میشدند جمع مجلسدور  افطراز ا دهمر
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از  ننونمو سمیبا،ماتس نوـکد ین،استحقیمـم مـه اـم رـخآ.شکنهـن شوـلد یـعل شکنهـنرو  سـمجل ینا کی هر «-

  ».برسه شما قبل

و  دبو گرفته ستد سررا  علی دهیستاا منبر ازبرفر محمد دهپرروي .دکر زبا کمیرا  دهپر يال دمیز فحر که رهمینطو

  .نددبو هشد جمعدورش  نبوهیا جمعیت

  

 ینکها پاشو باجی بشه رد ارهدـن وـضو کی هر -لتعظیما جبو وا صمدو  حمد،حیمر نحمار الهها بسم» -:گفت بعد

 تمسلماو  مسلمین بر؛چه یعنی خم غدیر دـعی نیودـمی.خمه غدیر عید مجلس ینجا،امیکنی سیاحت ینکه،امیبینی

  ...» که مهزال

را  ستشو د شبسر گلی پشت زنما درچا،هبو درما مثل دبو ساله چهل یا پنجو  سی کهداري  سبیلزن  قتو ینا در

  :کشید داـفری دـمدر آ وراـمج قطاا ك،ازخشمنا رتصو بازده، شکمر به

 چه یعلادمر ريگا وـت یشبدي؟دکر قیرو وبرآ رديخو خجالتو،کشی نمی خجالتداره  قباحت،علویه يهاآ  -

  .کنم وبررو  سمیبا نالا همین،شتیدا رکا

 ستـب تـکلف دنگر سر هفت دتخو.میکنهرو زاورا  دوممر گرفته ستشد ئیاگد ۀـکاسه،پاشد مـه حرـس کلیه -

 بی نیکهز نـیا ببینین،باشین شاهد دممر يها،آفتهاز دس ر مسلمونیري؟بییادر  چنگماز  ییامیخو منم درـم،نیس

 قمتفر معرکه يپااز  دممر« ...بزنه کمرتو تحضررت؟یاز يبر ییامیخو تو. آورده من وزبر چیو رو  چشم

 که عباسقلی حتی شدند جمع علویهزوار دور  اـه قاـطا همهاز .دکر لوله رهبارا دو دهپر هولکی لقاموچوآ.شدند

 انیودم ا تا هشد وکنجکا مسافرین نهیجا ،ازشتدا فلیجا يپاهاو  رگزـب ۀـکلد،بو لالورـک لخلقها ناقص انجو



علویه خانم و ولنگاري ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  AVAYeBUF.com 

 33 

 هـنو  تـشدا ادزـمیآد ايدـص هـب شباهت نه که،حشتناکیو ايصدو  دبو هکشانید لـگو  فرـب نمیارا  دشخو

 سایرین خلرا دا دشخوو  بگوید يچیز ستامیخو ینکها مثل.آورد می ونبیر دخو ةحنجراز  رانجانو ايصدـب

  .فتر جمعیت فبطر کج کج باشیزیو بین یندر.بدهد شفا ضار تحضر که نددمیبر مشهد بهاو را  -.بکند

در  زيبا لقرشما ولیـکه؟خبر هـچردي،پازآچاچولبا هـنیکز» -:دزـمی داـفرید،بو هدـش درـگ چشمهایش علویه

 که یهدار سبیل زنپیر نهمو ینا! نیارزو هـگالاون  اـب هـگاون ! رـعم سر!در آورده  چنگترو از  دتمر یۀکیآورد

 جنگ بگا خشا بارو  کونتارم،ندده بر دهخر تواز  من ،هـچی نیودـمی -.شهـمیکرو  نموز صاحب تحضر

 بمن که کسیاون  يبابا من.رممییادر  خشتکشو،بزنه حق نا نبهتو بمن کی هر هـگرنو  رـبگیرو  هنتد جلو،ختیاندا

 قطاا تواز  نـم یشبد.هشاهد باشی پنجه -بمونه شق ستشد که میکنم همچی،میزنم تیشآ سگ گه اـب هببند دستاا

  .ردمنخو جم

 دفریاداد و  رینجوا نیس بخو! نسلطا بصا بفرستین اتصلو! خانم علویه» -:گفت دهکر يمیانجیگر باجی فضه

  ».میکنی

  :ختاندا باجی فضه بهاي  کینه پر نگه نسلطا صاحب

 ینا! سگ سییا سوختیه ردـپ.دـمدر او اصدـب مـه هـعلوی کهنیه کفش لنگ، کنین شگو وسعر درمااز  کلمه یه «-

 کنج ابذ تو سر وبر یگهد تو،پنیرو  ننو میگه ن،عیوا نیوغالدذ تو،مدبخ کنج دهبو ونجو تا که ببینرو  نگیزبردده 

  !خرچسونه روما،میزنه رمارو  همه):دکر دمبمررا  شـیرو زـمیآ سخرـتم تـحال هـب! (بمیر خال

 نمی هنشود فحر نیکه،زتیهـشر ناـترخا هوـن رياـنگا.رهاند فیس هنقدا! اه! هماو:(دفتاا قر قر لبی یرز باجی فضه

 هما دممر همه ف؟گر ماغشد یرز نمیشه یـعذر دهوـهی هـنیزیرو  هسند -کمرشه پر شساد بیفته که مخال تو،فهمه
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 نیااز د یختش،رنیایی مسلمونی هیچ اببخو! سییهوعر اتبر گرـم.ديرـک مـگ یینتوآ دتخو،که نمیشن نتابو

  .؟بهابخو تو بغل که قرمساقه دومکو ،یسـندس وردار زموـهن برگشته

 ننشوو  خط دبیخو من یهـئاس بوـخ»:تـمیگف علویه به اردبگذ باجی فضه گفتۀ به قعیو نکهآ بی نسلطا بصا لیو

 باشی پنجه.نمیترسه ادهکوند بندیهاز  هـنترسداده  نوـج ايدـخاز  هـنیکاره،اوند همهوا تواز  کسی نکش

 دخو... . ننومیدو آدم  عالمد،کر حاشا بشه که نیس يچیز هـیگد نـیا.بمـمد گف کییه تشاهد:گفتن هباوبر؟شاهدته

  نمودـند نـم.مدـید دمخو بچشم

 عباسقلی میدد بزنم علیادمر ريبگا يسر فتمر برگشتن ختم،وکشید رفووا پک یه ننجاز قطاا فتمد،رمیکر درد

 با نچو.یدمتد من ما،انیس کسی دکر رهاـشا نـبم.درـمیک يزبا تو جیر يها سیار با دبو نشسته ريگادر  جلو

 -دبو اربید لقاموچوآ.دينبو نجااو طاقتادر  ممداو بعد.بکنم شدـبلن مـسانخو دوـب آبکرـش نوـمییونم علیادمر

  د؟بو شما قطاا تو علویه شبـید نمـببی وـبگ لاموچوـقآ

  :لقاموچوآ به دکررا  یشرو علویه،ماند ساکت،شد خسر گوشش يها الله تا لموچو قاآ

  ؟هنتهد يتوآرد  مگهدر آوردي، زياللبا سخ«-

  ».دمبو هبیداخو..مندید من،نمونمید من»:لقاموچوآ

 حاال،باشه خوشم! هـکن رتوـک نمکم؟میچید سگیال لبالوآ تچشمها» -:لموچو قاآ فبطر بست سکو علویه

 کجااز  من وتر هس دتیا،مضغه علقه زقو تجر پسریه.میزنه نکمرموداره  یمدکردرس  نمودخو کهاي  ادهمامزا

 هـفتر روـگ ومدـک یشبد.شتیاند جوهر صلنا! تسر وـت كاـخ اـما! بکنم متآد سماخودم؟کر رجوو  جم

 فتهر یشبد که گفت بمن باشی پنجهد؟بو دممزدس  ینا.بگی یوالا که رمبیاازت در ريدـپ.دارم وـخبرش مندي؟وـب
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 ارينددادن  نوـک لـمی رـگا -تیـشدا شتکرخا دتخو پس،ختهدر دخوز ا مکر -ي،مداو صبحدم  ون،بیر ديبو

 کف شاشش قاآ! رهبخورو  تو ششماـچ با اسمیخو نسلطا بصا بغل ديبو فتهر که نکنه! ديمیگر بیغوله دگر اچر

 دبو هنرید ما به کسیکهزدي، شیر تو نگشا من سهوا یـفتر توه؟دـش لیلذ-کاسس نیم یرز کاسه مفهمید نهاده،کر

   !دبو هیددر نکو غغال

 علویه بهو  دکر خلهامد ایشـنم ايرـب ستـنامید ماـنتظا رأموـمرا  دشوـخو  دبو خسر منگولۀ بکالهش که لیاوقر

  :گفت

  ؟شتنوردا محمو قبو بارا  سقت مگه! ختیاندراه ا ادبیدو  ه؟دادخبر چه باجی «-

 هچسبوند کالهش هـب فـتاخ و  هـتیک هـیز .پ فـپ دنگـلا هـمرتیک! کن چفرا  کونتدر ! وبر وبر» -!علویه

 هم تو نکنه -همددوز او هند حاکم ه،دـماو زگو فتهر چس؛میترسمازش  من میکنه نگمو! چاپه میرو  دوممر

  ؟میکنیرا  دهرـم لـلیذ نـیا شتیـپ که باشه خشتی شیر جتامز

 باشیزیو بغل ننومید هـهم هـک هـبخو؟میگی یـچ یگهت؟دسرـپ اـی داـمدت،داخو بقولی،ینم،ابییا» -:نسلطا بصا

 همرو  هکیر ارهز نیکهز ینا با قتیي؟وندید ورـم وـتزده  رـکم دـج یدـس! يهاآ -! :لموچو قاآ به علویه. بیامیخو

 ممید تو بهرا  داتسا عصمت که گفتم بونیز گرا:يمیبند بمندروغ  دناـس،انیز یـم نوـبهتو  رونا بمن،یختیر

 زاربا نبو پشترو  يبر سمیبا زهنو حاال تو،بشهواز  بغلت ازبند سنگ وبر! شد ورتبا مـه توده،شاـگ ترـس یهـسوا

 يچشماآج و داغ  یـمیکن نوـگم ینکها یا! مبگیررو  تو مثه تا ارهز منمیدرو  شمو رتا یه ديمر گها.کنی زيبا پاـق

 -نیستی دمر صلنا تو! تبسر كخا.میشه یشدسوـح نمـمیک ونیـمهرب یـباش پنجه به که قتیاز و -هستم میتدوبا

  ي؟ندید منو!  دهمر لیلذ يهاآ دم؟وـب هبیداخو قطاا رکنا نجااو من که ديبو رکو
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  .نه «-

 اقبر بمنرو  حاال ه،شیدـنک ونشـبکزرده  هدـش لیلده،ذسپر سستد! زهنمیگو دهمر که میگه کی.نگمهو  نه «-

 شب متمو.يشاهد شما! باشی پنجه.بگم یـچ یـاشب زوـی به،باشه غنرو جبو یهروش  که مبپز اتبر شی؟آمیشی

  .دمیز لهـصرو و داتسا عصمت کفشد،بو اربید باشی پنجه

 پینه صلهو توداسا صمتـع ياـنعلیندم،بو اردـبی بحـص یکدنز تا من،لفضلابوا هبریددو دس  به» -:باشی پنجه

  .بگهدروغ  ادبخو گرا بشه فیدـس نـغرو لـمث ششماـچ! دبو هبیداخو ما قطاا تو خانم علویهدم،میکر

 رةپتیا نیکهز» :فتر گـنر هـسوا نلطاـس احبـصدل  توو  شد كشیر،گرفت جانی باشی پنجه دتشهااز  علویه

 هتوبر تو بخیالش شهدخو هتوبر تو چه هر دجهو ري؟میشورو  ضار ممازوار ا هگنا؟میزنی حق نا نبهتو بمن! سیالنی

 قاآ مییایی،نوقت.ا.میکشی دتخورو رو  قلتشنی هري،میگر قاـتو  تـجف فاسق میشگنه لتد دتخو،هس همه

 هـک نگو؟شتیدا رکا چه ما قطاا تو شما نصب،بونهانمیخو روتو بنۀا هم ريسیالخو جوـف اـپنج ؟یـمیزن لگو موچولم

 حق نا ايفترا نـبم که ممید جر هنشود كچا،میکنم بکونش نپسو من ؟هسن تو مثل همه بخیالت.دهمیکر دوـب دوـب

 به میشم صیغه نه»:ديبو گفته نگالبتو هـنن هـب دتوـخ وـتوس،برا شمتـچ يباال بگه بمن نتونسته کسی حاال تا.زنهب

 یدـس نـم نوختاو.هستماش  صیغه میگی غی،درومیشیواداري  راـچ رـه قـفاس«.ينقدو  میشم هجندي،عقد

 مدـمیرو  تـلاحودم،بو علیادمر ريگا تو میگیرم،بخو جم مجااز  نمیتونسمدرد  اـپاز زور  شبـید هـکه،موندوا

  .نهزوبلر تنتو سعبا تحضر نیزومیلر منو تو که رهمینطو ،اـضر تضرـبح

! باقیس نیمشو  رتوـقدو  زهنوو رو  چشم بی نیکه،زبکشآب  زجانما کمتر بخوب،خو»-:نسلطا صاحب

 بچه قاموچولم،آمیزنی طبق داتسا صمتـع هـنیکز ینا با ننومید همه که خوبه.بگم ارنذ حاالارم،ند خبر بخیالش
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رم  ببینه لغرا ا تپزدك و  گرنه ،وبکشی دتخورو  اـناو ايبهو دارومر تا ديکر ستد بسباا رویناا.خوشگلته

 ننه! يها،آبیامیخو رواداريچا هر بغل،هسن لمو تخم يها بچه تادو نـیا)تـطلعو  بزینت دکر رهشاا(،میکنه

  .کنم وبررو اممیخودم؟بو گفته یـچ وـبت نـم نوـگالبت

 انسررواکا انیودر ا نوـگالبت هـنن.گرفتندرا  ستشد جلو نتماشاچیااز  نفردو  لیرا در آورد،و دشخو کفش لنگه

 همیندر  لیه،ویدزدنداو را  عثیث نگشترا هـک میرفت سعبا تبحضررو  مقد هفتو  ردمیخو قسم حبیب ننه ايبر

 تهدر  ناخوشی قبرو  دبو هکشید همدر  گرهش سه دبو هشد بلند شمـخ تشداز  نشدگر يگهار که باشیزیو موقع

ورود او .شد انمیدوارد  رهرماز جبر مثل ترسناکی رتصو باو  شکافترا  تماشاچی دممر،میشد هیدد چشمش

 علویه بهرا  یش،رومیپرید هنشو آب د دمیز تپق باشیزیو نباز حالیکهدر  شدند ساکت که دبو غافل نا ريبقد

آب  بهدس  ونبیر دمبو فتهت،رحاجا قبلۀ بهمین»- دي؟نبو قطاا تو اچر،ها ديبو کجا ممداو یشبد» -:دکر

  .مبریزآب  هرز دمبو فته،ربرسونم

  .ديبو علی مکر رياـگ وـت،تو شبـید هـک نشاهد هم بک نسلماو  نسلطا اصغرر،کنا اربذرو  زيبا نبوز «-

 کوچه تو.میشناسم بوـخ وـناو مناره،ذـب شوـکوندر  هـیگد نلطاـس اغرـص! نمیشه نجس یادر سگ هناز د «-

 ،ازنیومید دتخو.بکنه كپارو  شگناها رتاـیز هرـمی هشد دکسا کاسبیش که حاالد،بو دهکرواز  خونه.خیر قجرها

 بک نسلمو.تشنس من نبخو،بکنه شیشه تو منو نخو ادمیخو دن؟اونکر ضعو جاشو دکر چینی خبر منابر بسکی

 هنرسید ادشبد من گها.دبو گرفته زگا مینهد،زبو دهکر غش نوبیه:میکشید نکواز  سنفداش  شبـید مـه رـخ كرـت

دردم  پا ینا با من خهآ دمخررو  شپا چاال! اربذ یتین بچه نکو بکن ابثو بیا.دبو دهکر گزرو  محله سکرباراه  دمبو

 مینز سید من بینن می یناا همه.مکشوندآب  راـکن اـترو  دموـخ ییاتیوزار یه بهرم؟بخو جم جااز  میتونستم رچطو

 دبا نیسم که بابیلا رنونخو سر رچها با من،میترکه نچشماشوداره  رماـمییداري در  دهپراز  شایی سه رسنا هموند
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 تو گها بپرسین حبیب ننه م،ازمعصو يمشد،باجی فضه ،ازمیکنن بهمزنیدو  من سر پشت همش؟برینم کف رمبخو

  . باشیمزده  فحر نااز او کلمه یه ماراه  موـتم

 بصا يجا روتو،یشرگا وـت ديوـب هـفتر وـت تـمیگف یـعل مرـک دوـخدي؟نبو مدـمآ هـمرتبدو  دمخو» -:باشیزیو

  .گرفته نسلطا

 -.باشم شتهدا پاختو  ساخت علی مکر با با من گها هطاهر صدیقه نبهمو.هشاهد بسر اخد» -:هپرید نگر با علویه

آه .دبو مشسته نجااو عباسقلی.علییه مکر لما ريگا،گرفتم عوضی میدري،دگاآوردم دم  دمکردم  چایی اتبر یشبد

 نیاشماون د فکر سمیباآدم :گفتم دمخو با،نیس که سنگدل آدم از  هـباش هـچ رـه بوـخد،میکر هـنالو 

 يزعاج ینا ما،اشتندا سامونیوسردن،بو دهخررو  نشامشوزوار  همه بخول،سا ارزـه هپنجا ،روزقبر يیرازسر،بکنه

 یـک.دوـنب شرـبفک هیشکی)دکر بعباسقلی رهشاا(،سرما توري،گا گوشیه دنبو ختهاندرو ا بسه نوـبز لـعلی

 قسمتش گفتم.دمیکر یدگیـسر بهم سمیبازوار  نگهیوا.باشه عزیزتر شبندها همیهاز  اخد پیش هم شاید؟نهومید

 ینا حاال.بهشآوردم دادم  همرو  نهامواغذ هـدیمون هـت تمـفر بعد،قلیـعباس هـبدادم  تمـیخداغ ر چایی تا ده،دوبو

ده  زهتا چایی پیاله یهون،یوا تواوردش  دکر کولش گفتم علی جبر يمشد به هم صبح! در آوردن سموا فحر همه

  ؟عباسقلی نیس همچی،حاضرو  حیی عباسقلی ینهما مشد بکبا کنم ابثو ممداو-.دادم شـبه صبحی هم

 میرا  دشخو لهدمجا ايدـبتاز ا هـک قلیـعباس لی،وشتـبرگ انوـیا فرـبط ها هنگا همۀد،کر رهشاا عباسقلی فبطر

و زوزه  دکر هایشوبرو ا لبها با صوصیـمخ حرکت،مدآمی ونبیر گلویشاز  نامفهومی ايصدو  نیدزالر

  .دنکر تأییدرا  علویه مطالب تثباا یا نفی یکهربطو،کشید
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 ننو با کهرا  نگیرتما سیراس را! پیه،ینآرواد سیکین»:دبو هشد تتو هشا نگزده،ر شبکمررا  ستهایشد باشیزیو

  .آوردم دمخو باات  گریفته گر تـیخاون ر اـب روتو بکنم ابثو سماخو که دبو من تقصیر! ها یمردنخو

 کهدروغ ! قیومت زاراـب دافر،اـینجا وزرـما -:تـگفاي  هشیداخر ايصد باو  شد جمع علویه يچشمها تو شکا

 پرپر ومبررو نجفتشو نجفتشو طلعتو  ینتم،زمطهر جد نبهمو.بمامیخو مینز جبو تو دافر.بگم نمیتونم

 رهبغوآ غکیدرو! مشکشهدم  شگشا» -:نسلطا صاحب. باشم شتهراه دا علی مکر با من گه،ابکنم مسر سییاشونو،بزنن

رو  هـعلوی رـجی ياـه یـسار شبـید دمخو،ننودـمیو آدم  المـعد،کر اـحاش بشه که نیس يچیز ینا یگهد همیگیر

 تجااز  هـک یـمیگفت االـح تا؟گرفتی پسرو  حرفت اچر پس،میشه حافظه کم صلنا غگودر.میدد قلیـعباسدي 

  .مداو مقر لقاموچو،آهسرت کا تواي  سوسه یه پسدي،بو ردهنخو جم

و  هتک همینجا،بشهواز  نمـهد نذلر! هسابید ردمپا رهلوندپتیا نیکهز! داري خسوال دهفتا میگه بکفگیر بکشآ» -:علویه

 اچرس؟کجا علی ادمر! حماجر من دمیز دبو رهاـپ ونشـک غالغه! هشد نجیب من سیهوا حاال.ممید جررا  هوتکت

 نالا ولمـموچ اـقآ -دي؟وـب اـکج لوـموچ اـقآ اـب شبـید دتخو وـت.کنم وبررو نالا همین اممیخوه؟شد قایم فتهر

 باـص! دم در آورده نـم سیهوا حاال -.بگیر لموچو قارو از آ دهپر! باشی پنجه يهاآ.ارممیذ شـسد فـکرو  شـحق

 ديکرو رو  یرز من لمااز  یـچ هر،اطنـب رکواي  -بزنه نمیتونس جیک من ويبررو اپیشترداده، بالش به لبا نسلطا

 یه؟هستم میتدوبا يچشمها عاشق مت میرسه بخیالت،شتـجاک ياـبابارواي اون ! باشه تمتروحر سگ گوشتاز 

 پنجه هبدرو  دهپر شبا ي؟زودشد من ديمو بصا حاال.ازهبند نی بعر هـک نجااو يبر،میزنم بهت قبله بهرو  نگردا

  .باشی
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 وبررو انیودر ا علی ادرـم لیو.کشید رکنارا  دشخوداد و  باشی پنجه بهرا  دهپر هولکی هپرید نگر با لقاموچوآ

 هر» -:لموچو قاآ به دکررا  یشرو هـعلوی یدـشاترمیرا  شسر كالو د دنبو خیالش عینو  دبوزده  چنباتمه

 امنمیخورا  یترو یگهد ،شو گم وبر! یختر كخا روش هـموندر تـگه تنـگف هـبگرب! وبر کن گمرو  رتگوري،

 نسلطا بصا بغل يبر که ینیا الیق تو! دار خایه هجند،میزنم مینز تسر پشت مـه هدـمدراو رکااز  یزییهد یه،ببینم

  ».دبو تو بتناو  تناز  مو یه کاشکی! رتپد بقیر باشی جهگهپن -.بیابخو

 قغر تفاخ و  نـیا وـترا  دشخو ندگیز سرتاسر ستامبخو ینکها مثل،ختاندا برفهاروي  غلیظی تفو  اخ

 يمشد،هسم حسینی ،راسنیس رمکا وـت هـپیل شیله من» -:گفت ودنر بیناز  عموضو ینکها ايبر نسلطا بصا.بکند

 همهرو  ین،ابکنم خشکش وتر،باشم اشهمر مشد تا هـک دهرـک یغهـص منو شرعیو  ییاخد نبقانو علی مکر

 هکالو  میزنی بامبولهایی چه نیس ممعلو تو ماا.رمبییادر  سشاز د وکسیر دمر هـک ارمدـن لاـخیی هم هیشوقت،ننومید

  .اريمیگذ دتمر رـس قرمساقی

 ارهز نیکهدر ره،ز تـکوناز  نوـج تا! آدم خل،داهمیرین کفنش به نمیدرو که دهبمر! باشه خوشم» -:علویه

رو  یتیمم خترد نجااو مشد مبر باشم هـساخو نـم سگا؟هـن نهـسرو  تو.کییه قابضمو  لفوضو نموبد سمامیخوه،کیر

  .مبد ورشو

 هنمیر بونتز هبر ترـس هـگا.رـبگی نخفخو! سیکیم ینرگو ینددو! قلیاو کپی» -:بریدرا  علویه فحر باشیزیو

او  بیامیخو دممر بغل يمیر.بکنی حظ هـک رماـبیازت در ريپد؛هـنمیرس دشبگر ینوگز يپا سنگ نیس که ،روها

  .ارممیگذ جا ینـهمرو  تو ممیر منداري؟ نبوز همدو ذرع  نوخت
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در  لنگش تواز  نسلطا باـصرو  حرفا ینا همیه.باشم دهکر میوحر نمک بتو من گها! تحاجا قبلیه نبهمو» -:علویه

رو از  هموند مینزسید من ینکها سیهوا ساختن مـه اـب اـه گرفته تیشکآ ینا همیه! نهوومید موشک که نهه،او آورد

  ؟بکنم چه مبریز مبسر خاکی چه رنخو نو سررچها وبا.ازنبند چشمت

  .شو لال،بگیر نخفخو نبکو گمر رهچمچا» -:میزآ تهدید باشیزیو

  

 ابثو ابررو  هموند مینز یدـس هـم یـسامیخو وـت میشه ممعلو حاال پسه،پیگیر نعمرتو بریسه تیشآ الهیا» -:علویه

  !کنی الیـخ اـضر ماـمدل زوار ا وـت کمرتوآب  سیامیخورت،ییاز ريبییا

 ابثو محض سمامیخو،ها دموـب ردهوـخ قرـع داـیز دگیمـندر ز نـم موـچ» -:مصوـمع يشدـم هـب دکررو  باشیزیو

  .بشه هیدزمرآ مگناها تا بکنم اپید دسی بچهم،بگیر بضاعت بی سیدزن  یه

 من ،ازبربا بر تخت سر اـم سیهرا يمییومد شب هر! هنتد نقربو» -:دکر خلرا دا دشخوو  یددو حرفش تو علویه

 هنتد:گفتم من هستی که دتخو:گفتیو  فتدر ر تـهناز د بـش هـی؟نه یا ديکر اپیدرو  هسیدزن  که يمیپرسید

 کنول  یگهم،دبیداخو تو با شب یه،شد مگیراو  من» -.بییا دافر وبر یسـن شاـج رـس عقلته،مید منیار ششا بو

  .عفریت نه دمبو سهاخوزن  وـتاز  نـم.دينبو معامله

راه  هنشاز د ،آبشهـمی دـکلی شناونده،دمیپر نگش،رخرخرمیکنه شبها -)ممعصو يبمشد دکررا  یشرو(

 من ايبررو  گفتم بعد -)علویه فبطر شتـبرگ يجد قیافه با(.میبینم بد يبااخو،تمربصو رهمیخو شبرز يموها،میفته

  .مهدمادا لموچو قاآ:گفتی،بکن صیغه
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 دمخو من،بکنه تشـفنو ر تـظف نواو سمیبازن  میمونه سیل مثل دمر:گفتمزه،بیامررو  رتپد اخد» -:علویه

  .میزنم صلهرا و بتراجو،هم

  !میزنی صلهرم و یگهد يها خیلی رابجو ماا «-

 من ینکها نه،بکنی خالی صمتـعو  نـمدل  وـت کمرتوآب  سیامیخو همین تو میشه ممعلو پس! بکنه لیلتذ اخد «-

 تمـمیگف شـبه ممیکند مینرو از ز اصحر يها هـبت نـیاز ا یـیک هـگا من.يببر رتیاز ابثو ابررو هموند مینز سید

 نمیر رتییاز که سنگاییروي  گها.(دمیبر دشخو با ومر،غلتید یـم، سمـه اـضر ماـما م،زواریدـس نـم هـک

زده  قبر،ها ردهخو بال ینا گها)زد داتسا ینتز يپهلو به سقلمه یک.دمیبر دشخو اـب نمـم دـغلتی می،سمـمیش

 نم گرفتشو نوـبج یشـتآ ردـپاون ! رتاـییز رفتمـمی مدـغلتی می سنگا ینا مثل دمخودن،نبو.ها گرفته کوفت،ها

  .همنددرد من لاـم هدـمنو  هدـگن چی هر! بکنه خالی مخترد و مندل  تو کمرشوآب  اسمیخو

  .بکنن رفتار رینجوا ضار ممازوار ا با دنمییا شخورو  اخد -:گفت هستهآ باشی پنجه

 گه،امیکنم رهپارو  رتشدـه.نتز سفت پیش وبرن،نز مرگی لبشاغارو  دتخو دبیخو»:گفت علویه به باشیزیو

 من.نیسات  سهودار و د تو ايبر جا هـیگد من ريگا تو! رممییادر  رو سستي،رنیومد يمداو من ريگا فطر

  !نها میکنیم حریکت هظهر تصال! باال.گرفتم مسافر

 نونم قاتق گرفتم هتر! تیـشاگذ احرـص سر نیمقدو  قد بچه تا سه بارو  بسر لچکزن  من که بکنه لیلتذ اخد «-

 رصنا چه يبد رصنا چه اگدآدم  به،نمیکنه قرـف نـم ابر! دبو هشد لهاحو خر نکودر  ماروزي ! شد جونم قاتل،بشه

 یه،ییاخد یه هم ما نشسه حق يجا اخد مارم،امییادر  مودخو ننو لقمه یه هشد سممد قشراز  من،بسونیازش 

دروغ  که نیاد ،اونباشه تحضر با تجرا.يمیگیر پسدس  نهمواز  يبد سید رـهاز  -.یمدار لباسی لفضلابوا
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 نسلطا باـص ،اونشتماند زمال سر باال قا،آقاآ قلتشن من.دهپیا دتخو باشه ارهسو همیشه نونت دمر الهیا.نمیشه

 بنویس یخ بهام رو  هجیر! رنبیارو  تخبر ؟فتیر... . غریب مماا همین به ممیداش رو  لهاحو همرو  مونی زسو هجند

  ».!بفتاآ جلو اربذ

 دکر پف نشیمنيباال،بدـسرس لـگ لـمث تـفر دـبع« .میفتهرا  ییارگا»:زد دفریا انسررواکا نمیااز  باشیزیو

  .میریخت ونبیراش  لوچه رکنااز  ترکیو  سیرو طمخلو يها فحش.نشست

 عقیقم نگشترا حاال تا شبـیاز د.داره بدبختی یه،کنی هنگارو  که هر»:گفتو  بوسیدرا  علویه رتصو مدا حبیب ننه

  .دبو گمربز درما يرگادیا ما،اشتاند قابلی.هشد گم یندبو هیدد شما که

  »؟ندیدین نواو شما

 دهگرو روي  چرخید اوـهدر  موـمعلاز  تر محکم تقنو یددو ريگا فبطر حبیب ننه.دکر منفی رةشاا سر با علویه

را  دشخو لیدق د ستامیخو باشیزیو ینکها لـمث مدآ ودفر میپرید نتنشا پوست سرمادرد و  تشداز  که سبهائیا

  .نددمیز لگد بهمو  میگرفتند زگارا  همدیگر گیربیچاو  سیـپاز زور  بهاـسا -دـبکن بـخال اـنهآ رـس

  .شدند رجخاو  شکافتندرا  دلوآ گل يبرفها شلغزو  نتکا با ها ريگا

 هند مثل که،ها هپریدور ماـشاز دس  ناـما»:تـگفو  دـکوبی داتسا پشت ةتیرروي  دکر پررا  دشخو مشت علویه

 يبابااون .ینربخو مگر بزمین الهیز،انما رـمه قد هشد تمرصوزدم  جالو  شوج بسکی ،ازمیمونین رخو جیگر

  »!بکنه خالی عصمت منودل  تو کمرشو آب اسمیخو نم،اوشد رقمسو تشزر که قرمساقتونم
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 ضریح که فتر ربا رینـخآ ايرـب انتهر فبطر حرکتشاز  قبلروز  باشیزیو،گذشت هیکمااز  بیش قعهوا ینا از

 جمعیتو  ندا دهکر زبااي  دهپر بفتاآ وـجل.طاـحی ۀـگوش ید،ددـش صحنوارد  همینکه،بکند رتیارا ز ضار مماا

از روي  هـک ناختـشرا  دشخو مسافر باشی پنجهو  دفتاا چی دهرـپ هـب اهشـنگ ستآورده ا مهجودور آن  ديیاز

  :میگفت بلندو  میچرخانید دـتن دـتنرا  دهرـپ يیگرـناش

 رگرفتا الهیا غضب بهو  درـک ییادـخ يعااد که ستزاده اي ا امحر نهموداد  شد،کن تماشاداد رو  شد بهشت «-

   .شد

  .دهفتاا هااژد هند توو  دهکر محصنه يناز که نیسز تصویر ینا «-

  .هتیزتر شمشیرو از  کترزنا مواز  که کن تماشارو  اطسر پل،ننه ،ايبی بی ،ايباجیاي  «-

از  تنش نصب،  تماشاکن خلقت لطفرو در  طاطائیل ملک» - قربانی عیددر روز  دهکر نیاحیو ارسو بینی ینکها

  ... دهمیگر جهنم توو  برفهاز  تنش نصبو  تیشهآ

 نیااز د لال»:دکر ئیابگد وعرـش یـباش هـپنج -نـک شمختصر که دبو ینا مفهومشد،کراو  بهاي  رهشاا سر با علویه

  .سبفر بلند اتصلو یه ينر

 رنذ به،تو باسم وـبوگ -بکنم عاد یه من تا بگیر تترصو جلورو  ستد کفدو :گفت دهکر نبتماشاچیارو  بعد

  .هبریز باشه منتوبد بال گها تا تتربصو بکش»! علی یا علی یا،علی یا،تو ستیوبد،تو

  .نکنه شمیدا نا یـعلدس :نکنه میدا نا روما که سید.ارهبگذ مادس  تو اغچر یه مجلس کنج یناز یکی حاال«

  ؟نیس گشا مشگل یگهدس د اچر نیس اخد دس علیدس  گهآ
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  ».نشی اخد خلق جمحتا هیچوقت،ببینی خیر نیتوجواز .ونمید تواز  بندرو  چی دهپر زنیا

 سرماییه حقاره،منتنگذودـب یـعل ئیادـک ننو وبر»:میگفت تشویق ايبر باشی پنجه.یختندر هسیا لپو افطرا از

  »!بکنی رتیاز ابخو رو در یـعل لاـجم شبـما ورـب اغرـچ احبـص! ارهبگذ منتوبد کاسبی

 مجلس گوشیه رچها نـیاز ا اموـمیخ رـنف راـچاهون؟قر سه شد نفر سیصد مکر»:گفتو  ختاندا هسفردر  نگاهی

  !بکنن علی رنو پر چشم نقربو ونقر رچاهان،بگیر علیاز  مندا

  .هبگیر علیرو از دس  عتـسو و کاسبی سرماییهو  کنه رتیارو ز علی مشبا نیمیهد،کر علم ونقر یه که سید«

  .فتر جلو شکافترا  معرکه باشیزیو.شدند قمتفر دممر

 لسارپا.هشد سس دممر ةعقید،فتهر دممراز  برکتو  خیر؟شایی سهو  ارهز نهاش  همه» -:گفت باشی پنجه به علویه

  »؟بکنم مبسر خاکی چه رنونخو رـس راـچاه با،تیمـشدا دـمدر او کـمزار  دهشونززار، دهپونز لمعقو

  !نشد نفله نسبااز ا تادو .گرفت منو تو ؟آهنیومید!بخیر قرا»:گفت مدآ جلو باشیزیو

 چهره؟چطو لتاحوو ا لاـح!یـباشزیو»:دکر ساختگی ةخند بعد.ختانداو ا رتبصو ديلوزرد آ هنگا برگشت علویه

  ؟هسی مشد که ختهو چن؟چاقه ماغتد! باشی سبز! شناآ لمسادوس ا لسارپا! عجب

  ؟مدیناو کی شما.میشه هفته یه»:شیباز.ي

 نیکهازون ز من! باشه ماـش نجودور از .دادن بمنرو  نیاد رينگاا میدد کهرو  شما،هسروز  پنج رچاها! اي» :علویه

  .... وبررو که دبو گرفته لجمزي،با سر هجند ،ازونکخونه رنبوز دگو

  س؟کجا لموچو قا؟آسالمن ها بچه وبر بخو
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 پنجه،بکنه خالی داتسا صمتـع وـمندل  وـت وـکمرشآب  اسوـمیخ نماو.دمکر لشرا و هدش لیلذ:زد روقعا علویه

 عاشقی رپد.هشد دونگر دهپر حاال،ختروفوزار  هـس شوـیدوز هـپین يمجر،نیودـمی،نهردوکا،یسدمر بخو باشی

 بکلمه کلمه نم سمیبا نیس بلدرو  يگر کاسه فندو  تفو زهنو ماا دهرـک رـگی داتاـس عصمت پیش گلویشزه؛بسو

 شوـگلآب و  نوـن االـح.تـشدا یـیو رو بر دشخو نچو.مییومد يمشتر بیشتر دبو لموچو اـقآ هـگا.نمـبک نشـحق

 كخا .نمدو نمی دمخو سرـپ هـیگد وـناو من دبو همین هم شدهژفالیقش محمو تو بیریش بچه فتهر نیومید ره،میخو

  د؟نبو دتمادا لموچو قاآ مگه ». باشه شتهدا جوهر سمیباآدم  شبسر

 حاال بخو ،عرقه يپا زةمز زوـهن.هـمیرس زمینـب هشتردم  بشه دمر دبییااون  تا.که اشند عرضهاون ! شسر تو كخا«

  »؟میکنی حرکت کی

  .ارينمیگذ لغا که روما؟مییایی هم تو،میکنیم حریکت دافر«

  »اري؟نگذراه  نمییو روما یندفعها مثل یگه،دمیزنم صلهرو و بتراجو دمخو«

 ونبیر همهاش  ردهخو مرـک ازگر ينهااندد دکبو يها لثه یکهربطو هخند یراش زد ز ردهخو چقا رتصو با باشیزوی

  .دفتاا

  :زد داتسا ینتز کلۀ تو محکم بامچه یک علویه

 باین من که سها هشد گرـم جونم شمادس  ،ازسوندینر بلبمرو  جونم که هبریز پایینت باال به يشتر کلهآ الهیا«

  »!بکنه خالی داتسا عصمتو  نـمدل  وـت وـکمرشآب  اسوـخ شتونمـجاک يبابااون ! مدفتاروز ا
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 نپایا
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  قضیۀ مرغ روح

  

  فرزاد . م: به 

   

  

بدتر از همه خودش هم شاعر  -ولش بود گنچرستی مثل موم تو پیک موجود وحشتناکی بود که تمام ادبیات خاج 

ون در ایام جهالت زبان چ -انید تپمجلس ادبا وفضال خودش را بزور میبود و بطرز شعراى آنها شعر میسرود و تو 

لذا مثل قاشق نشسته ازهردر سخن میراند و در اطراف  . نجشک خورده بود ، از این جهت زبان در اختیارش نبودگ

حیه میکرد و در ند هزار سال بعد ، ومیلتون و بایرون اظهار لچولز راجع به  يوئیهاگیش پایر و پرفیلد و شکسپداوید ک

ندین چولی از آنجا که محققین و ادبا و شعراي بیقدر و مقدار ما  . حا قالب میزدصضمن اشعار خودش را به نام این ف

اه میکردند ، بعد سرى تکان میدادند و به گاه کند به او نگن  اره کرده بودند ، مثل شترى که به نعلبندشپشلیته بیشتر 

ست مادي ، و اظهار پصالحیت اجتماعی و تملق و اغراض  ر این موجود ریغوى عاري ازالتهابات و هیجانات ناهنجا

) نبد آسمان نداشت گدر صورتیکه یک ستاره تو هفت ( فضل وسینه صاف کنی و صورت حق بجانب کبرى 

  : وزخند تمسخر آمیز زده در جوابش این شعر را نقل قول میآوردند پ

  ،  برو فکر نان کن که خربزه آب است «
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  »! ون خشت بر آب است چفرمایشات شما  

حافظ و . ، نه اهمیت اجتماعی و آل و آجیل ه میشود ، نه اتومبیل ، نه اضافه حقوقسه طبق ی و این حرفها نه خانه 

 . ذاشته اندگران باقی نگفته و شنقنه و حتی یک کلمه حرف حسابی براي دیگفتنی و شنفتنی بود گه چسعدي هر 

و دست بر قضا  . اله میدانی به ناف دوخاتم األدبیات میبسمتچسر تغ به خرجش نمیرفت و فحشهاي ولی این ادیب 

ار دیوانی از حافظ به خط گاز اتفاقات روز . و بسترى کردیدروزي از روزها ، ثقل و سرما بر شاعر ما اصابت نمود 

ید و فوراً از لحاظ پها را هولکی قاگجن آن . سعدي و کلیاتی از سعدي به خط حافظ در کنار بستر خود افتاده دید

س دست پس . بفرمایشات ادباي معاصر میهن اذعان نمود. شت سبابه خود را مکیدگاز فرط تعجب ان . ذرانیدگخود 

ر سلک اه الهى بلند کرد تا خدا جسارتهاي بیمورد و بی سابقه و ناعادالنه اورا ببخشد و او از این به بعد دگتضرع بدر

اما بسیار تأسف خورد از این که نص صریح اشعار این دو خاتم االدبیات مغلوط و در . دي وحافظ در آمدفدائیان سع

س پ . ردیده استگطی جریانات معمولی دنیاي دون آلوده به اشکاالت و اشتباهات و اغتشاشات و اختالالت طبیعی 

شک حوض خانه شان ، تمام کلکسیون خ ی اشورهپاول کاري که این موجود خطرناك کرد ، این بود که رفت دم 

نجاه بند کاغذ پصد و . رد و در فضاي خانه مشغول بکار شدکنج عزلت اختیار ک. ان اشعار خود را به آب شستدیو

شروع به  گهار بسته قلم نیریز از بازار حلبی سازها ابتیاع فرمود و بیدرنچدو رطلى ، و دویست شیشۀ مرکب تبریز و 

یه کردن کلیات سعدى کفایت پون سعدي دریاي بیکرانی بود و عمر او براي کچ( افظ نمود ی و حالجی دیوان حپک

از این به بعد هر  . کردصندوقخانه ضبط می ي هچبکرد و در آرشیو د دوالیدسته دسته کاغذ ها را سیاه م . )ود من نمی

 ي هیق خود راجع به کورتیق و عاو بقدري از کشفیات عم» ند است ؟ چفالنی خرت به  «: تگشت باو میگکس بر می

سر عمویش ، و تشتک پاي پۀ چدرش ، و میخپ ي شهاي خرقهپهل کلید زنش ، و شچدور شبکاله حافظ ، و جام 
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شاخ نباتش سخنرانی میکرد ، که شخص صله ارحام کرده ، خیلی  ي ش و ملکیهاي کار آبادهیبا ازن ب گولوله هن

 .ر مینمودریز به دشت و صحرا را اختباگبغل استوار و  هاي خود را در آورده زیر وهگیزود جفت 

اقهائیکه اسم خودشانرا کتاب فروش چرها و قاگیردنه گبا تمام  . آن قیام نمود پاچتحقیقاتش که تمام شد براي  

نها ظاهراً اظهار آ . اسیون شدننی مشغول کنسولیهبر و ارمنی ویهودي و موجودات مگذاشته بودند ، از مسلمان و گ

این شد  . از کیسه فتوت خود حتى یک شاهی مایه بروند چاپ، ولى هیکدام حاضر نمیشدند براي همدردي میکردند

رد گفضال و ادبا به تاخت دور او  . اي نشست وشهگرا شکسته صم وبکم به خود  که شاعر ما دلش سرد شد ، و قلم

دستمال برایش اشک خون ریختند و در ضمن ، از  دستمال. آمدند و اظهار تأسف از عدم قدردانی ابناء بشر نمودند

ردانیدند ، و صاحب گخود زینت افزار مطبوعات  یکشفیات او راجع بحافظ دزدیدند و مستقال در مجالت به نام نام

ولی متخصص حافظ از آن جائیکه  . ت اجتماعی و آل و آجیل شدندمیخانه به طبقه و اتومبیل و اضافه حقوق و اه

ی معلوماتش یک وجب خاك نشسته بود از کمک همنوعان دنیوي مأیوس و با یک دنیا پروي ک دلشکسته شده و

سال ها بدین منوال  -افسوس به وسیله اطاعت و عبارت دست بدامن خدا و قواى ماوراء طبیعی و عوالم اخروي شد 

  .ذشتگ

عوض زهد و عبادتت ، خدا مرا  «:  فتگئی آمد دم در ،  نکره ي یک شب نشسته بود از همه جا بیخبر که فرشته     

ه میخواستی ، تا بهت چو از ما گحاال زود باش ب . ت جانفشانی بکنمیفرستاده به کمکت ، تا از تو قدردانی بکنم ، برا

  » .بدهم بی کم و کاستی

خدا  «: فرشته معذرت خواست که  » .کنید براي دنیا خاصیت داره چاپحافظم را : فت گشاعره سرش را خارانده و

ش را پاچفتی برام بفرستین ، خودم کمر همت میبندم و گول هنپس پ« : فت گشاعره  »  . ن ندارهچیمطبعه وحروف 

  ».ردمیگر سم و بر میپنه ماجازه ندارم اآل« : فت گفرشته  »  . یرمیگبعهده م
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اه خدا یک گهاي شما بدر اما در اثر ناله  . م شدهگکلید خزانه داري ما« : فت گشت گیک جشم بهم زدن نکشید بر 

آن تخت را بکنم و دزدکی برایت  ایه ازپر مایلی یکگتخت جواهر نشان عظیمی در غرفه بهشت براي تو مهیا شده ، ا

  » . بیاورم

متعلقه تو دلش واسر نک  . خود کنسولتاسیون بکند یاین دفعه شاعره از فرشته وقت خواست و برخاست تا با متعلقه 

بروي سر و نشود تا اینکه تو بهشت رو چاپرودرواسی ، من میخواهم هر کز سیاه حافظت بی « : فت گو  رفت

د به بخت بد خودتان گبیخود ل« : فت گفرشته از جوانمردي آن متأثر شد و » ! ایه بنشینیم پهمسر ، ما روي تخت سه 

و گکه همین شد ، بس بخدا بحاال « : فت گرفت و گهمین که خواست از در بیرون برود شاعره جلوش را  » . زدید

 فاراپ اي عهد نامه عمر او راپاین دفعه فرشنه قبول کرد و از طرف خدا  » . که یک عمر درازي بمن عطا فرماید

  . کرد ورفت

  . )اینهارا اینجا داشته باشیم ( 

کنان ، لبخند  سبیده بودند موس موسچاز اونجا بشنو که سالها آمد ، سالها رفت ، زمین با میکروباتی که رویش 

مخلص کالم  . یدچماه هم بادمجان زمین رادور قاب می . لوس بخورشید میزد ودنبال خورشید خودش را میکشانید

   . بیشماري را از راه در کرد ي عده ها شد ، زلزله ها شد ، آفتها از آسمان نازل شد ، خردجال ظهور کرد وگجن

ند تائى که چاما همان  . فتار شدندگراي هم بغضب خدا  د و دستهیک دسته از مردم مردند و دسته اي مردار شدن 

زبانها ، عقاید ، مذاهب و رسوم  . ر میکردندپتولید مثل میکردند و ابناء بشر از سر نو روى زمین را  گماندند مثل ری

  . ی عوض شدپدر  پی 
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و صلح عمومی در دنیا برقرار  . دندعناصر ضد صلح عمومی ، سوسیالیست ها ، دمکراتها وجهود ها همه قلع و قمع ش

 . ستان آنها هلق هلق شیر مینوشیدندپ ها ازگرگه چها یکدسته میش دراز به در از خوابیده بودند و ب کنار کوجه . شد

القی ، مثل کبک دري ین زده ، آراسته به کلیه فضایل و خصایل اختاد آرین ، با کله هاي بریانژمردم همه از ن

نه بیمی در میان بود و نه امیدي ، نه آرزوئی  . البی نازك نارنجی بتفریح مشغول بودندگردن گنان جوا . امیدندمیخر

دران آنها هوس کرده بودند بماه و ستاره ها مسافرت بکنند اما همینکه بماه رفتند دیدند نه آب پفقط  . نه احتیاجی

تغذیه  کردند آنها رایر یکدقیقه توقف مگه المان ، همه اش شن متحرك بود کمس گلبانگاست و نه آبادانی و نه 

 . رفتگماي آنها میان زمین و آسمان آتش یپاق سالمتی زمین ، ولی هوا چر هم آمدند به گاز ستاره هاي دی . مینمود

از اینجهت مردمان روي زمین  . ستاره ها با موجوداتش منجمد شدبماي زمینیها که رفت پر آسمان گاز طرف دی

  . وشیدند و قهر کردندپشم چت میان سیارات بکلی از مسافر

شم از چصبح هنوز  . همه کار مردم حتى طهارتشان را هم ماشین انجام میداد . طور آنها احتیاج نداشتندچحاال ببینیم  

ذاشته بود ، که عبارت گلوي ـکار باالى سر هر کسی یک دوري من و باز نکرده بودند که ماشینهاي خودخواب ناز 

ظهر و  . سبیده بودچین بریان شده که در شیر برنج خوابانیده شده بود و یک نان دوالکه هم بغلش چک بلدربود از ی

هاي  مغازه . رانیدندگذش و عشرت میعیباقی روز را مردم ب . شب هم ماشینها وظیفه اداري خود را انجام میدادند

ته شده بود و ذاشگتحت اختیار مشتریان محترم  ونه متاع ، بی فروشنده و صندوقدار ، درگال انباشته از هر گدن

ی گول بزندپمردم بدون  . رانبها میخریدند و بمعشوقه هایشان تقدیم میکردندگشان اجناس خیلى یجوانان با بول ندار

ى از بتن آرمه ، مانند آدمک خودکار خیر مقدم گسر راه و نیمه راه طوطیهاي بزر . بودند ادامه داده و خیلی راضی

سایه سر کار  «: فتند گآدمیزاد ها هم در جواب می »! شم چقدم شما روى ! خوش آمدید صفا آوردید  «: تند که فگمی

ه هاي ژو با وا » . ان عالیگ، مخلص بندقربان محبت سر کار « : فتند گهر وقت دو نفر بهم تنه میزدند می » . مستدام
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هر کس تا میآمد حرف بزند هنوز حرف توي دهنش بود  . یونه موافقد نه مخالفی بو . ه سخنرانی می نمودندژاوی

شمهاي چفتند بسمع قبول میشنیدند و گه مردم میچوشهاي الکتریکی هر گ . البته ، صد البته ، بلند میشد« : که فریاد 

خصوصی یا عمومی را  گمراهی و جنگیدند که از جاده صلح عمومی منحرف نشده و راه ئاپالکتریکی مردم را م

نهان خط و سواد بکلى ور افتاده بود په چدر این زمان از شما  . رستیدندپشمها و روشها را میچمردم هم این  . ایندمپین

 . ویزیون میدیدند و میشنیدندفت در تلهمه معلومات بشر را همه مفتا م یزیرا عصاره . و بیسوادي خیلى مد شده بود

 . . . ند ، فقط حافظ و سعدي ته سرند ماندندتخیغرببل ریختند و ب ا وحکما را توير همه آثار علما و شعرگاز طرف دی

   . و مردم هر روز صبح عوض نماز کلمات قصار این دو نابغه را میشنیدند

یک دسته از مردم بقدري فکرشان ترقی کرده بود و روشنفکر شده بودند که احتیاجات مادي آنها بسیار محدود 

ب میشد و احتیاجی بسایر اعضاي ذقرص ویتامین فسفر بود که در دهنشان جون غذاي آنها منحصر بچشده بود و 

نده اي در آمده بودند مثل کدو گبدن نداشتند ، از این رو سایر اعضاي بدن آنها حذف شده بود و بشکل کله هاي 

. دل افکار میکردنداشعه نامرئی تباروز ها هم با  . درخشیدندیم و از شدت روشنائى فکر ، شبها مثل کرم شبتاب . تنبل

از آنجا که  . ا کوال میدادندتوی وماشته بودند که سر ساعت به آنها ویتامین گبه محافظت آنها یکدسته تاریک فکر 

مند بودند ، یکروز که با هم مسابقه فوتبال را نمیدانستند و به مادیات عالقاین تاریک فکرها قدر روشن فکرها 

از  . فوتبال استعمال کردند و کله روشن فکر ها را درب و داغون نمودند پتوفکر ها را بجاي روشن یداشتند کله

ولی  . معلومات را بطرز فاحشی بائین بردندو بورس  . یکر اجتماعات آنزمان وارد نمودندپاینرو لطمه شدیدي بر 

ي ندان استفاده اچ ه از وجود آنهاچر گاهداشته بودند اگروهى از علماي کلدانی و سریانی را نگبراي روز مبادا 

شت پافزون مردم از شدت تمدن عمرشان مثل آفتاب لب بام کوتاه شده بود ، هنوز  با وجود ترقیات روز . نمیکردند

  . لبشان عرق نکرده بود که لبیک حق را اجابت کرده قالب تهی میکردند
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زمانهاي باستانی تا حاال ادامه تلویزیونها بر شد از خبر تازه اى ، که موجودي کشف شده که از  ي یکروز صفحه 

فوراً علماي  . ر شالش آمده وسه رج دندان صد سالی توي آروارهایش خوابیده استپی داده و ریشش تا گبزند

در که وارد  از . د بطرف غاري که این موجود منزل داشت حمله کردندئسریانی با دسته اي از مخبرین جراو کلدانی

ما آمده ایم تا از اسرار  . ان عالیگمخلص بند . قربان محبت سرکار «: فتند گده شدند ، شرط احترام را بجا آور

در اثر این خدمت شایان شما ، ما نام نامی شما را اول برنامه هاي تلویزیونها ثبت  . ی دراز شما استفسار نمائیمگزند

 ». رددگخواهیم کرد تا باعث تشویق و عبرت سایر موجودات 

یه کردم پمن حافظ راک . اسرار من خیلی ساده است« : فت گریش نورانی خود را خاراند و یرمرد باستانی ،پآن 

از علما و  »البته ، صد البته  «: یک مرتبه فریاد  . کنید یکنید دو برابر من عمر م چاپشما آنرا  . اینقدر عمر کردم

نجید ، بلند شد گدر بدنش نمب متخصص حافظ از شادي مرغ روح . مخبرین جراید در صحن غار طنین انداز شد

خیلی با احترام نسخه خطی خود را از توى دوالبه در آورده به مخبرین جراید و علماي کلدانی و سریانی تقدیم نمود 

  »! عالی مستدام  ي سایه «: فتند گآنها تعظیم نموده 

یک قفس خالی بود و دست  ی وارد شد که یکدستشئ کرهن ی ر یکفرشتهگآنها از یکدر بیرون رفتند و از در دی

مرغ  . اطل کنمار اف کردم بده بپزود باش قبض روحت را که « : فت گفرشته  . ی تند نویسی شدة حافظپرش کگدی

  »  . ان توي قفسچپروحت را هم ب

این یک « : فرشته جواب داد  »  . ی کنمپیست ؟ بده من از روین کچاین نسخه خطی « : فت گمتخصص حافظ 

ی پفتی طلسم اعظم عمر دراز کنی است ، همه مردم از رویش کگون چحافظ خودت است ،  نسخه رونوشت

ظ با وجودیکه سه متخصص حاف » . م تا عمرم تند تند دراز تر شودمن هم یک نسخه از روش تند نویسی کرد. کردند

ور افتاده ،  چاپ ی توي دهنش بود هنوز نمیدانست که مردم صبح زود من و سلوى میخورند ،گرج دندان صد سال
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 شعر هاي حافظ بکلی عوض شده و بصورت کلمات قصار در آمده ، هیجکس نمیداند آب رکناباد در کجاي دنیا

بعد مرغ روح خودرا دو دستی توي قفس  »البته ، صدالبته ، « : فت گتولب رفت ولی در جواب فرشته . واقع بوده

 . ردیدگکرد و قالبش تهی 

« : شم در دوزخ جورابش را وصله میزند ، کفت چهار چ گس دید . شم در دوزخچهار چاه سه گفرشته رفت بدر 

 گجان س« : فت گائین بود پشم در دوزخ همینطور که سرش چهار چ گس» ! شم در دوزخ چهار چ گآقاي س

 شم در دوزخ با دستشچار چه گس» ! این هم مرغ روح متخصص حافظ  «: فت گ، فرشته ! شم در دوزخ چهار چ

خاك نشسته  ی فرشته قفس را برد میان قفسهاى کهنه . دیـردانگشاره بداالن تاریکی نمود و اصال رویش را بر نا

اه کنجکاو گمرغها با ن ی همه . رفته بودگر گشک زده پمرغ روح متخصص حافظ ، یک مرغ ش . ر آویزان کردیگد

  : ه میخواند گصداي دور رخ میزد و باچمرغه خیلی با تأنی دور خودش  . ریستندگن اومیه ب

  »! شمینه بینداز و برو پ ي ن خرقهحافظ ای« 

  : فتند گزیدند و بزبان حال با هم میگمنقار شت حیرت بي مرغها ساکت شدند و انگ همه

  »! ما بتوانیم آنرا از حفظ کنیم  نشده تا چاپحیف که این رباعی در دیوانش ! ه مرغ ادیبی چ« 

 . وشش سنین بود هیج حرف آنها را نشنیدگون چکه جورابش را وصله میزد ، شم در دوزخ چهار چ گاما س 

 

 

  پایان
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  ي زیر بته  قضیه
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خودمان  شمسی ی منظومه يبود تو ینیزم کی! نبود یشکیاز خدا ه رینبود، غ یکیبود  یکی                                    

 يروز، خدا از باال کیدست بر قضا . یو نه گلبانگ مسلمان یه آباداننه آب بود و ن شیکه رو ابان،یدرندشت و ب

 يبرا دیدور خورش نخورا یلیپ لیسوت و کور پ نیزم دیرا نگاه کرد د نیزم يآسمان سرش را دوال کرد و رو

 دیتول يابر يفور د،یآه کش. سوخت نیزم ینیخوب هرچه باشد دل خدا از سکوت و گوشه نش چرخد،یخودش م

 يشعریبطور ال دیقرن طول کش ونهایلیچشم بهم زدن خدا که م کیگرفت و ب دنیبار نیزم يابر آمد رو شد و آن

در رفت و شاهکار  عتیچطور شد از دست طب دانمینم ارک يدر اثنا. نهیپر شد از موجودات کور و کچل و مف يرو

بغل همسر  رد نگذاشت و فوراً زیوجو ی خلقت و گل سر سبد جانوران ما آدم خودمان بطور غلط انداز پا بعرصه

 . محترم خود را گرفت و رفت

 

نه از راه . کرد دایپ يدختر دندان مروار کیبا  يدو پسر کاکُل زر هیو نه ثان قهیاز نه ماه و نه روز و نه دق بعد

 خدمت بنوع بشر و استقرار صلح و يبلکه برا عت،یطب تیو عشرت و محکوم شیو اضطرار و لذت و ع یچارگیب

 هیاسپونتانه، در هر ثان ونیمطابق قانون ژنراس رد،برخالف آنچه پاستور ثابت ک نهینر يآن بچه ها ت،یاستحکام مل

حرکت خدا  نیدر اثر ا. ختیریم زادیآدم زدندیچوب سر سگ م کهیبطور. مثل کردند دیبشر از خودشان تول ونهایلیم

 یشدند که آنها را براه راست راهنمائ دایپ لهیقلدر قب يرؤسا .اسپونتانته را لغو کرد ونیشده و قانون ژنراس مانیپش

 یو خودنمائ ینامشروع و جاه طلب يکار آنها استفاده ها ی جهیو در ضمن از حماقت ابناء بشر و از نت کردندیم

 . نمودندیم
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 ا،یخدا: ((شکمش بمخاطره افتاده، با خودش گفت ریشکم و ز Lebensraum یاتیح يفضا دیکه د آدم

صبح  کروزی)) نره غولها آسوده بشوم؟ نیکه از شر ا رمیبگ يجور بکنم، چه بهانه ا یچه دوز و کل! خداوندگارا

پسر اولش که . زاد و رودش را احضار کرد ی انداخت و همه ینشست و جارچ يدرخت عرعر ریآفتاب نزده رفت ز

خانه نداشت که اجاق داشته باشد، با تمام  کهدیاو را باز کرده بود و اجاقش را روشن کرده بود، با وجو ی در خانه

که پس  يو تخم و ترکه ا تیو تبارش آمد طرف دست راست آدم قرار گرفت و پسر دومش هم با اهل ب لیا

 . ستادیانداخته بود، رفت طرف دست چپ آدم و ا

 

و غرض و مرض، بلکه و طمع و ولَع  یجبل یو پدرسوختگ يفطر یاش را صاف کرد و نه از راه بدجنس نهیس آدم

عقل رس شده  یشماها ناسالمت گریحاال د خواهد،یراستش را م: ((کرد رادیا نیچن يبمنظور پرورش افکار خطابه ا

بعدها خواهد  يچنانکه شاعر م؟یعالم هست غو چشم و چرا نیزم يرو ی دهیکه ما موجودات برگز دیدانیم ایآ د،یا

 : فرمود

 

 نوایو عناصر و نبات و ح افالك《

 

 !ز وجود روشن کامل ماست یعکس
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 نیچند يبرود نه تنها آبرو شیپ نطوریاست ا گرهمدی ی لُنگ و پاچه هوش و حواستان توي ی شماها همه اما《

از پشت بما  يشمرند، بلکه ممکن است خنجر یرا م میو دندانها زدیریجک و جانورها م رمن جلو سای ی کرور ساله

و آسمان و  نیزم يبرا يریجبران ناپذ ی اجعهآمد ف شیپ نیرا بخواند و ا یل خداحافظما غز ی دهیبزنند و نژاد برگز

 خیگرفته ام صفحات تار میمن تصم. دیکه امروز خوب چشم و گوشتان را باز کن نستیا. عرش و فرش خواهد بود

. دیدهین گوش مم شاتیبفرما یخیروز تار نیکه در چن دیافتخار بکن دیرا که وجود ندارد عوض بکنم و شما با

 ریو تمدن خودمان سا يام که ولو به نابود کردن شما منجر بشود، از عدل و داد و آزاد دهامروز من عزمم را جزم کر

منست که به  یو اجتماع یاخالق ی فهیوظ یرا نکرده اند، ول یگرچه از من خواهش. را برخوردار بکنم نینقاط زم

 میثابت بنما دگانیآفر ریبسا راعقل و علم خودمان  يحقنه بکنم و برتر تمدن خودمان را بر آنها یعنف و پس گردن

خودشان را  ی دهیاند که عق امدهین ایبدن ونیو فالمار کیو کپرن وتنیو ن لهیهر چند هنوز گال ندازند،یتا جلو ما لُنگ ب

 نیزم تیبه کرو یبوئ کیخودم  میمستق يو رأ میابراز بکنند، اما من با ذوق سل نیمسطح بودن زم ایراجع به مدور 

  . برده ام

  

 

که آنها احمق تر و  رودیم يبچربد و احتمال قو ندگانیندارد که عقل و هوش ما بر آ یتعجب يجا چیه رایز《

قرار است  نشما بگذارم و آن از ای ی را به عهده یمهم ی فهیامروز وظ میخواه یبهرحال م. خوشباورتر از ما بشوند

 Antipodeمتقاطره  ی شده و بما سپرده شده، نقطه دهیخاطر ما آفر يکه برا یائیدن نیو ثغور احدود  لمیکه ما

از  یکیاآلن بدون فوت وقت؛  نیکه هم کنمیرو شما را مأمور م نیاز ا. نشسته ام کشف بکنم شیکه رو ینجائیا

 یکوتاه چیو تمدن ه ياف و آزادو سر راه خودتان از پراکندن عدل و انص دیفتیاز چپم راه ب يگریطرف راستم و د
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من خواهد بود و  منگاهمتقاطره نشی ی آنجا نقطه دیدیو هر کجا بهم رس دیرا فراهم کن دیجد ظامن ی و مقدمه دینکن

و  دیو زود برگرد دیبرپا ساز یو جشن مفصل دیبگذار یداشت که در آن محل عالمت دیافتخار را شما خواه نیا

 》.دیلحاظ ما بگذرانگزارش مسافرت خودتان را از 

 

 يکردند و از تو يو خدا نگهدار یو پسرها با پدر و مادر روبوس افت،ینطق با کف زدن ممتد حضار خاتمه  نیا

هنوز آهن کفش نشده بود، با خودشان  نکهیبا ا یآهن يو هفتا عصا یرد شدند و هفتا کفش آهن نیاسیحلقه 

و نه  کولریو نه راه آهن و نه فون پلنیگراف ز هزمان نه بالون بود ن چون در آن -. روانه شدند ادهیپ يبرداشتند و پا

وجود نگذاشته بودند و  ی بتوسط خدا اختراع نشده و پا بعرصه رالذکریموجودات اخ نیا رایاسب و االغ و قاطر ز

 ی لهیوسخود  فیو دو دست عن فینح يبجز دو پا یلذاد اوالد آدم رفتند،یبشمار م نشیدر ترکش آفر ریت نآخری

 . نداشت يگریحمل و نقل د

 

بزرگه که در خانه باباش را واز کرده بود و اجاقش را روشن کرده بود، با دار و دسته اش از طرف راست راه  پسر

 . دندیکش یو عشرت شدند و نفس راحت شیبابا و ننه هم فارغ البال مشغول ع: از طرف دست چپ یافتاد و پسر دوم

 

دست  ی لهیقب لیچه دردسرتان بدهم، پسر بزرگه تشک. آمد شیچه بسر پسرها مینیبب میشته باشرا دا نجایآدم ا حاال

آنها  يسالها آمد و سالها رفت آش پشت پا. دست چپ شد ی لهیقب يالوزرا سیهم رئ کهیراست را داد و پسر کوچ

بطرف  یخکیس لهیدو قب نیا. ودندرا هم پاك کرده ب نرا هم سر هفته ننه حواء و بابا آدمه خورده بودند و دم دهنشا
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پس (آمد  ینم شانیو خم به ابرو نمودندیم قیطر یمقصد نامعلوم خودشان روانه بودند و مثل ساعت کرونومتر ط

نبرده بود که به  یمطلب پ نیخود به ا میمستق يو رأ میبود و آدم با ذوق سل عیوس یلیخ نیکه دور زم شودیمعلوم م

فرستاده  اهیحقه زده بود و آنها را دنبال نخود س ایو  دیاوریمن ب يو خبرش را برا دیش گفت زودتر برگردیپسرها

وقت خود را  ی شدند که همه دایپ یشعرا و فُضَال و دانشمندان گردن کلفت زبردست لهیدو قب نیا انیدر م يبار.) بود

و دورش اسفند دود  شتندگذایبشقاب م يو دمش را تو. کردندیخودشان م ی لهیقب سیرئ صرف مدح و ثَناي

از  یول گذاشتندیکاغذ نم ينداشتند و قلم رو یخیتار عیاگر چه در آنزمان هنوز عادت به ضبط و ربط وقا. کردندیم

 يآمدها شیاتفاقات و پ شانیکردند که با آن سواد ندار دایپ يریمورخ شه لهیدو قب نیاز ا کیروزگار هر  بیغرا

آوردند و طرف توجهات  یدر م ریرا با مدح و ثَنا و آب و تاب به رشته تحرقُلدر خود  سیرئروزانه  یفیتعر

 یو چاپلوس یسیاقدام نه از راه خودش آمد و تملق و کاسه ل نیالبته ا -. شدندیواقع م لهیقب سیرئ یونیمخصوص هما

 ریو س يو اقتصاد یتصنع یو ترق یو تحول علم عیبود، بلکه فقط از لحاظ ضبط وقا نَتیو خُبث جبِلَُت و شَرّ ط

که  یاما اشکال. کردندیم ادداشتیو مطابق منافع او  زیقُلدر خود را بطرز اغراق آم سیبود که شرح زئ لیتکامل قبا

و نه مداد  کانیو نه مرَکَّب پل سیبود در آنزمان نه کاغذ وجود داشت و نه آب خشک کن و نه قلم خودنو نیدر ب

حک  گناهیپوست درختان ب يرو یخیماقبل تار یخودشان را با خط جلّ یخیو مدارك تار سنادپاك کن لذا ا

 يگذاشتند تا از دست برف و باران گزند یمحکم م اریبس يبستند و در گاو صندوقها یو دورش نخ قند م کردندیم

 . اورندیکه دنبالشان ب گذاشتندیگردن کلفت م ينرسد و در موقع کوچ کردن آنها را کول حمال ها نهیبه آن گنج

 

ده تا چشم در آورده بود از  چارهیب ی لهیقب سیشدند که اگر مثالً رئ دایپ يقدریعال يروز افزون، شعرا اتیاثر ترق در

و شهامت و شجاعت و غَضَب و عدالت او  دادندیصد هزار چشم بقلم م يزیبطور اغراق آم یو اجتماع یلحاظ اخالق
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 کهیشاعر با وجود خورد،یبرِّه را درسته م کی چارهیب ی لهیقب سیاگر رئ. بشود ندگانیآ يبرا یتا سرمشق دندیستائیرا م

 ی را در معده ایدر یکه از مرغان هوا تا ماه ساختیاو م يدر مدح اشتها یاختراع نشده بود، غزل غَرّائ دهیهنوز قص

 شانیندار پولباد را با آن پهن آ کچرندگان و خزندگان انداخته و هر گاه ی ی نسل همه خود غرق کرده و قر توي

  . بود امدهین ایکه هنوز دن کردندیم هیتشب یشعرا بخشش او را بخشش حاتم طائ کرد،یمرحمت م یبکس

  

 

آنها  نیفوراً جانش گردی ی و عده دندیترکیاز م يسال رفت عده ا انهایکرورها سال ها آمد و مل: دیبگو تانیجونم برا

 شپی ی طبق نقشه ریناپذ یخستگ تیآنها عوض و دگش شد و آنها هم با جد نینسل ب نیچند قیطر نیو به ا شدندیم

عدل و داد و تمدن پخش  غیدر یو ب کردندیم ینشده به کمک قادر متعال سر راه خودشان تمدن پراک ینیب

و  بردندیو جنبندگان را به اسارت م دندیچاپ یو م کردندیقلع و قمع م افتندی یکه هرچه م یمعن نیبه ا نمودند،یم

 .کردندیخاك سر راهشان را توبره م

 

دزدها، دلقکها، شاعرها، رقاصها، جن  سان،یاخالق نو استمداران،یها، رمالها، س یها، تاجرباش یقاچاقچ ،یآشپزباش

آنکه  یب شدند،یآنها م نیجانش گردی ی کارشان و دسته یپ رفتندیآمدند و م یم یه لهیقب يو رؤسا سهایدعانو رها،یگ

 نیا بیاز عجا یول. آدم در آنها رسوخ کند منگاهینش ی اطرهمتق ی کردن نقطه دایپ ریتزلزل ناپذ میدر تصم یتزلزل

شده بود با وجود کبر  دایپ لیقبا نیاز ا کیهر  انیو تحوالت فقط دو نفر مورخ که م راتییتغ نیا انیبود که در م
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ن یکه به زم دیسف لیو سب شیر لومتریه صدو پنجاه کگشاد به اضاف يزیسن و چشم آبچکو و دست رعشه گرفته و پ

 . دادندیم یو ادامه بزندگ کردندیم ادداشتیپوست درخت  يروزانه را رو یو شش رج دندان صد سالگ دیکش یم

 

که  یو صندوقهائ یخاسناد تاری ی رودخانه رد بشود، ناگهان همه يدست چپ که آمد از رو ی لهیبر قضا، قب دست

اما از حسن اتفاق مورخ جان بسالمت برد و . انداخت یبود در آب افتاد و رفت آنجا که عرب نصفحات در آن 

خود  یخیتوانستند قدمت تار یآنها نم گرید دببع نیهزار ساله را آب برده بود از ا نیچون برد و چون زحمات چند

 هنوز فَراغَت خیتار یب ریرا ثابت بکنند و مورخ شه

 

 .از خود جعل بکند یخیارنکرده بود که ت دایپ

 

 لهیسران سپاه قب ر،یگرمس ینواح ياز جنگلها یکناگوار گذشت، اتفاقاً سر چهار راه ی ی واقعه نیاز ا کهیروز چند

 و》ویموس بنجول《بعد از  دانیسف شیو ر نیو مورخ لهیدو قب سیرئ. دست چپ برخوردند ی لهیدست راست به قب

به  یبکشند و جشن باشکوه گریکدیرخ  هخودشان را ب یخیو مدارك تارقرار گذاشتند که اسناد  یچاق سالمت

 . بابا آدم بر پا بکنند منگاهنشی ی متقاطره ی مناسبت کشف نقطه

 

 يدست چپ تقاضا ی لهیحمل کرد و از قب دانیم انیخود را م یخیاسناد تار يدست راست، فوراً صندوقها ی لهیقب

 دست چپ هرچه عزّ و چِز و ناله ی هلیمورخ قب. نمود یخیارائه اسناد تار
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 ی لهیکرد و قسم خورد و هفت قدم رو به حضرت عباس رفت که اسنادش در رودخانه غرق شده، بخرج قب يزار و

از صندوقها را باز کردند و  یکیفرمان داد در  دیبال یدست راست که بخودش م ی لهیمورخ قب. دست راست نرفت

با آب و تاب خواند که آن  خود ياز رؤسا یکیرا برداشت و در مدح ) حجرم(شده  لیتکه پوست درخت فس کی

غضبش بجوش آمده و حکم کرد که دو هزار گوش و  گیروز د کی《 انیالشأن جنت مکان خُلد آش میقائد عظ

و از اتباع ت کیهر  یکاشک: مضمون گفته که  نیبه ا يا دهیشب در مجلس اُنس او قص یببرند و شاعر بذله گوئ ینیب

اظهار  لهیقب سیرئ اورند،یخاطر ترا فراهم ب تیرضا توانستندیم یبه تنهائ مداشتند تا هر کدا ینیدو هزار گوش و ب

چون در آن زمان ( _دهن شاعر را پر از آلبالو خشکه و زالزاك بکند  کندینموده و به خزانه دار خود امر م يشاد

 ).تگران بوده اس یلیمرکبات خ نیا متیلوم قو طال و نقره وجود نداشته از قرار مع یمتیاحجار ق

 

 سیاز اتباع رئ کنفریو  ینیدو هزار گوش و ب نیب یکه چه ربط دیرا نفهم دهیقص تیا یدست چپ اگر چه معن مورخ

روز پنج من و سه چارك  کیقلدر آنها در  ياز رؤسا یکیاز خود جعل کرد که  یمطالب زیوجود داشته، او ن لهیقب

داشته  ورِهیپِ شیکه لثه دندانها يو دو گاو زنده را قورت داده، با وجود. که ترازو نداشته يبا وجودچشم در آورده، 

 لیتشک يداور وانیو فوراً د دندیخند ششینگذاشت و بر یوقع ینداشت، بحرف او کس یچون سند کتب یول. است

)) گرندیکدی يآدم اعضا یبن: ((ير سعدو شع دهیبمشامش نرس تیاز آدم یبوئ بلهیق نیداد که ا يدادند و محکمه رأ

 تیجبران جنا يبرا. کند و مال آنها حالل و زن به خانه شان حرام و خونشان مباح است آنها صدق نمی ی درباره

 ی جهیدار که نت خیتار ی لهیو عرق زِهار عرَق کار بکنند و بدهند به قب ساریآنها نسل بعد از نسل از کَد  دیوجودشان با

پس معلوم : ((گرفت که جهینت نطوردست راست ای ی لهیسپس مورخ قب. بخندد ششانیآنها را بخورد و بردسترنج 
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بته در آمده  ریو از ز دیاز نژاد پست مول هست نقراریو از ا دیستیمرتبت ن یشما از اوالد ابوالبشر حضرت ختم شودیم

  . ما ندارند يبا زنها یشما حق زناشوئ يدهامر. میهست دهیو برگز بیو نج لیکه ما از نژاد اص یدر صورت د،یا

  

 

بته  ریو از ز دیو چون شما از نژاد پست هست میانداز یبچه پس م گیما مثل ر. است ترما بهتر و قوی ی جهاز هاضمه

و . دیو غالم ما باش دیزجر بکش دیبا تانیپا یسر و از چالق یگوش و از کچل يچشم و از کر ياز کور د،یدر آمده ا

بموجب  رایز ن،ینظم نو نستیا! مینوش جان بکن تانیما برا دیبده دیو مثل خر کار بکن دیباور بکن میگوئ یا مهرچه م

آنها غذا را خوب هضم  ی ما قلچماق بوده اند، معده ی لهیقب رؤساي ی همه میکه ما در دست دار یخیاسناد تار

 )) د؟یشده ا دهیاسارت ما آفر يو فقط برا دیندار تایداشته اند، لذا شما حق ح یچخماق لیگردن ستبر و سب کرده،می

 

هزار  نیآنها که زحمات چند نیمورخ. تو لب رفت و خودش را مقصر دانست شاتیفرما نیدست چپ از ا ی لهیقب

  ندگانیساله شان به آب افتاده بود، نما

 

و روز سوم در  دیمهلت بده شد، فقط سه روز بما نیپس حاال که همچ: ((دست راست را مخاطب قرار داد ی لهیقب

 .)) دیریبگ لیمحل اسناد و مدارك ما را تحو نیهم

 

 . رفتندیدست راست پذ ی لهیقب ندگانینما
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گَون و خار و  هفت ساله مشغول جمع آوري ی دست چپ از مرد هفتاد ساله تا بچه ی لهیسه روز را افراد قب نیا تمام

 . انباشتند یهم م يرو دانمی ی بودند و آنها را گوشه یو انبوهجنگل سرسبز  يشدند، اگر چه تو ابانهایخس ب

 

هم کپه شده بود، طرف  يرو یانبوه يطرف آن بته ها کیمشق جنگل بود،  دانیسوم در محل معهود که م روز

و  دانیسف شیمحترم و ر ندگانیو نما نیمورخ. بود دهیگرد نیمز نیطرف يو به پرچمها زیو تر و تم یآب پاش گرید

 . دست چپ بودند ی لهیقب سیرئ

 

 شیدست چپ با ر ی لهیقب سیمورخ و رئ دان،یکنار م يبته ها ریاز ز کمرتبهیتام تام مترنم شد،  کیکه موز نیهم

 يدست چپ بر فراز گاب صندوقها ی لهیمورخ قب ،یو احوالپرس یبعد از دماغ چاق. و سران سپاه بدر آمدند دانیسف

 يچشمها نیمن با ا. دیاجازه بده! حق ای: ((مودن یسخنران نطوریست صعود کرد و ادست را ی لهیقب یخیاسناد تار

 یم. نکرده ام دیسف ابیآس يرا تو شمیام و ر دهیام، و سرد و گرم روزگار را چش دهیبزرگ د يزهایکوچکم چ

 ایما مفقود شده و  یخیاسناد تار دیحاال که شما قبول ندار: خدمتتان عرض بکنم م،یخواهم امروز جان کالم را بگو

بلند از جانب تمام  يبصدا م،یرا داشته ا تیما هم افتخار آدم يروز کیو  میرا نکرده ا یسینو خیتار ننتف نیاصالً ا

 یبابائ کیما . میکن یافتخار را درست بشما واگذار م نیو ا میستیکنم که اصالً ما از اوالد آدم ن یاقرار م لهیقب یاهال

را  يو سند خیتار چیه. کارمان یپ میبرو میو بعد بترک میکنب یدون زندگ يایدن نیر سبا تو اچها میآمده ا م،یهست

 نیآدم در ا منگاهنشی ی متقاطره ی کردن نقطه دایهم به پ يافتخار چیو ه میشناس ینم تیو به رسم میهم قبول ندار

 يبردل و اندرون و ست يبه برتر ای میراویب نینظام نو ای میرا عوض بکن خیصفحات تار نکهیا ای. میطرف کره ندار
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ادعا را دارد و  نیچون هر االغ و خرچسونه هم م،یخودمان بناز ی لهیقب سیرئ يهایو قلدر لیسب یگردن و کلفت

تمدن و  م،یستین زادیاز شما چه پنهان، اصالً ما آدم: دیبگو تانیکند، جانم برا یخودش را افضل موجودات تصور م

شما را هم بگردن  یو حمال خوردیبدرد ما نم دیهست دهیگزو اخالق که بقول خودتان از نژاد برو عدل و داد  يآزاد

ما با  ی لهیتمام افراد قب د،یبکن يادیز یوگرنه اگر فضول دیرا کنار بگذار هایباز شرفیو ب هایدون باز نیا. میریگ ینم

ر بته در آمده یخودمان، ما از ز یخودتان ما س یا سشم م،یآور یاند و پدرتان را در م ستادهیو تبر پشت بته ها ا ریت

  !))میا

دست  ی لهیکه افراد قب نیهم. بته ها در آمدند ریهوراکشان از ز ریدست چپ با تبر و ت ی لهیوقت تمام قب نیدر ا

 یخکیو تمدنشان را برداشتند و س يکولشان گذاشتند، عدالت و آزاد يهوا پس است، دمشان را رو دندیراست د

 اریبس یمائیهواپ نیکردند و بعد با بنز نیخود را اول شمع آج ریدست چپ مورخ شه ی لهیقب یول. کارشان رفتند یپ

بابا  منگاهنشی ی متقاطره ی بعد هم در نقطه. سدیبنو خیتار شانیکه برا فتدین الیبخ یکس گریاعال او را آتش زدند تا د

  .شدند یو مشغول ادامه به زندگ دندیآدم اقامت گز

 

  ! دیشما هم به مرادتان برس دند،یکه آنها به مرادشان رس يطور همان

  

  

  پایان
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 نفرهنگستا فرهنگ
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 نفرهنگستا فرهنگ

 پذیرفته نفرهنگستادر 9131 نپایا تا یشاپید وبداز  که لغاتی متما شامل«  انیرا نفرهنگستا»  تلغا مجموعه هفتمین

 . یددگر تمطبوعا عالم ايفزا ینتز موقع سردر  یرینهد دتبعا بنا ه،شد

 چهل بتقلید ،ندا دهفرمو نجا شنو ندگیآب ز انحیو چشمه سراز  که نفرهنگستا انمندرکااز  تن سی منا مقدمه در

 . دمیشو هیدد نسهافر میدکاآ يعضاا «نمرگا بی» تن

 ارنامد ايشعرو  ننویسندگا ان،نشمنداد ،متصوفین ،فالسفه ء،فضال ء،علمااز  تندرعبا پیوستهو  برجسته انمندرکا ینا

و  هندز يبانهاز متخصصینو  ارعالیمقد محققین ل،جار عاظما ر،فکاا ورشپر رگفتا شیرین شکن شکر نطوطیاو 

 هستند نماز ادرنواز  دخو بنوبه یک هر کهآن  بستهوا انمندرکاو  نفرهنگستا يکمیسیونها سپس. نجا نیمهو  دهمر

 . نددمیگر معرفی

در  کمابیش که میباشد صفحه 031داراي  یهمرفتهرو ،فتهر نسهافر میدکاآ یکسیونرد بجنگ که نرهنگستاف فرهنگ

 عربی تترکیبا يها ادفمر صمخصو صفحه هشت ه،شدداده  توضیح نسهافر تلغا مقابلدر  نو يهاواژه  صفحه 98

 . ستا هیددگر ارتکرو  نقل قدیم يهاواژه  بترتیب تلغا نهماآن  بقیهو در  ستا

 چنین فصررا  دخو ينبهااگر قتو ،مرحمتو  لطف نظراز  که نفرهنگستا معالیمقا يفضالو  ءعلمااز  اريسپاسگز

 فرهنگو  تبیاو اد معلو انناتو بکالبداي  زهتاروح  تا ندا بسته نمیا بر تمجاهدو  همت کمرو  دهنمو ساسیا حصالا

 . ستا جبو وا زمال نباناز سیرفا کافه بر بدمند سیرفا نباو ز
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 ! یدآ ربد نشکرشا هعهد کز ،یدآبر که نباو ز ستد از

 دخو ظلحااز  رسرشاو ذوق  لعو بارا  بمستطا بکتا یندارد، ا يفروا قشو شناسی نباز نفنودر  که فقیر حقیر

 دخو ايبررا  رموا یندر خالتد چند هرو  گرفت بر ربسیا غنائم معرفتو  علم انبیکر يیادر ینو از ا نیدراگذ

 فقط ماا ،باشند می هعقید هم من با دخو ردلد هم نفرهنگستا برجسته انمندرکا قطعا ببا ینو در ندامید فضولی

 خرمناز آن  مشتی ،نماید متوجه لکیفیتا کثیر لکمیتا قلیل گنجینه ینا رزشبارا  میاگر نمیهنا هم نکهآ ايبر

 : اردمیگذ معمو دهستفاا ضعربم تصفحا ینآورد در ا بنظر که کوچک نکته جند باو  گرفته بر نشدا

 لکن ،یدآ می بنظر جدید اظاهر« واژه »  لغت چه گرا ،ستا هشد قید«  نو يهاواژه » : شتدر خط با بکتا انعنو یرز

 دهبو ستدر کامل شناسی یشهر ظلحااز  تفاقاا لغت ینا نچو که ودمیر لحتماا د،نمیشو فیا مجموعه ینا تلغادر 

 . باشند دهکر تبعید نوین تلغا نمیاو از نستهاند عهمجمو یندر کرذ شایسته انرآ

 زيباآب  بچه فقط امعو نباو در ز مینامیدند شناگررا  لغت ینا بغلط عموما چه گر«  . اصغو=  زباآب   -      

 . میباشد مفید ربسیاآن  ذتخاا ي،شناگر بفن نساالدخر تشویق ظلحااز  لکن ،میکند

 اظاهر چند هر ،ستا پهن یشو ر کوسه که کنند رتصو نباید رگزه«  خانهآب رود نشست ته=  برفتآ  -

 . اردنمیگذ باقی دشخواز  نشست ته برفتآ

آن  مناسبت لبتهو ا ستا همدآ بریقو ا. .WC بمعنی نبرهادر « . میرسد ودبر نهاآب آ هائیکه يیرازسر=  بریزآ»

 . میگیرند یرازسر نمکا نهمادر  همرا  بریقا لولهو  ستا يیرازسراول داراي  نمکا ایرز: ستا رشکاآ

 معنیدر  لیو. باشد تزینآر هچا دمقصو باید مثال«  نتشفشاآ»  مقابلدر  که دنمو رتصو حقیر ینا«  نبفشاآ  »

 شد ممعلو ماا. باشد بکشآ دمقصو باید رتصو یندر« : دمیشو هنداز آن را مگرآب  که خهائیراسو» : نوشتهآن 
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 لغت حقیر ینا الذ. میماند هکال بی مطبخ بکشآ سر ینا بر بنا! گرفته دبخواي  زهات معنی شناسی هگیادر  خیرا لغت

 ! کند می دپیشنها مطبخ بکشآ ايبررا  پاال شتر ازيشیر یاو  نپاال قسما صفهانیا یاو  خاله کرتی شتیر

واژه  کهچنان ،ستا هسر سیرفا ابمیر که ندا دهبو متوجه نفرهنگستا ممحتر يفضال لبتها«  ابمیر=  ربیاآ  »

 . ندوربیا قافیهرا  رنشیاو دا ربیا تشو آ ربیاآ نندابتو تا دهبو ابشعر کومکی دمقصو لیو ،ندا ختهانیند قلمرا از »  بیامیر»

 بدیهی. ننداخو سلسوا صلا انرآ که همدآ هم ئیو دارو عتو زرا کشت بمعنی نبرهادر «  رمحو=  سهآ  »

 . ندا دهکر دهستفاا لغت یندوم ا معنیاز  ارعالیمقد يعلما ستا

 

و  قطا – سقف بمعنی پشکوا لغت يپهلو نبادر ز«  میناز ز طبقه هر – نساختتمااز  طبفه هر=  بشکوآ  »

را  مینیزیرز يشهااخر نسماآ تطبقا معنی که ستا اوارسز نباز توسعه ظلحااز  لکن. ستا همدآ) نچهایوا( بالکن

 ! دبگیر دبخو

 . گلو شترو  شتر مانند« : لگوآ=  نلگوآ  »

 نسهافر ادفمر ،بدهند توضیح انرآ سابق جنبیا لغت یاو  تسمیه جهو نکهآ بی«  دهلوو آ دنلوآ=  گیدلوآ  »

 . دمیشو ودهفزا نباز ینا زانموآ نو دهستفاا ايبرآن 

 . ستا هشد گرفته: volkpük لمللیا بین نبااز ز لغت ینا یشهر گویا=  Aorteتاآور  »

 شکم ارهگوشو که پاندیسآ دبو بهترو  ستا همدآ ارهگوشو بمعنی لغتدر «  پاندیسآ=  هیزآو  »

 . دشو هنامید ارهستشکموا
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 ! ندا ختهاندا قلماز  ستا مخمل انستخوا بمعنی کهرا  مخمل رتینصودر ا«  طلسا انستخوا=  تلسآ  »

 گوشه شخفا هینکا بمانسبت شاید ستا مانندو  کنج: تلغااز  مرکب نسهافر کلمه« اي  هپر شب انستخوا  »

 . هیددگر ملقب سما باین ستا نشین

 چه گرا ندا هنامید سما باین انستخوا ینا رناچا ندا نیافتهرا  نعل هسر سیرفا نچو Hyoide»  المی انستخوا  »

 . دبشو هشتبادار ا انستخوا ننا با دامبا که ندا هترسید گویا ماا. مال تا ستا تر شبیه بنعل ننو

 ضفر راتتو طفیلیرا  بکتا ینا ودمیر لحتماا همدآ نجیلا بمعنی ننگلیوا لغت نهابردر «  طفیلی=  نگلا  »

 . سونها هشا مانند سونها كسا نگلا یا ندا هشد ساکسونها نگلا کسانیکه یعنی هم نگلوساکسنا ینا بر بنا. باشند دهکر

 : دهفرمو«  حاتم»  رهبادر يسعد چنانچه«  حلریاا انمیز=  سنجدبا  »

 گنج نه نفرما نهدارد  ملک نه که ،سنج دباآن  تقاالماز  چند که

 مرجمکی بهرا  شعر ینا که قدیمی ربسیا جنگدر  الا ،نشد اپید لغت ینا جا هیچدر «  بکلو=  هباشگا  »

 : دبوداده  نسبت نیوانهر

 هالشگاو  هشاشگاو  هشگاو دا هباشگا ن،کنو نقبرستاو  جائیو  کافهو  بکلو شد

 هشد ضعو لغت ینا مانیکهدر ز گویا. ندرا دار خاصیت همین نبادنرو  پله تیکهرصودر  « رسانسوآ= رو  باال  »

 سر بآسانی یعنی ستاسرو  نسااز آ مرکبو  ستا سیرفا لغت ینا وهبعال ،ندا نمیرفته پائین هارسانسوآ زهنو

 . ندرمیخو
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در . ستا همدآ باینمعنی نهونید یاو  نخنید يپهلو نبادر ز« . میناز ز مختلف ادمو اجستخرا=  برهیختن  »

 لغتدو  انرآ فرهنگها ایرز ،ستا لپی هشتباا که دنشو رتصو ه،مدآ دنکر بیو اد نکشید بر بمعنی برهختن نبرها

 : ندا دهکر ضفر

و  فرهاختنو  فرهیختن: يیگرو د ستا نکشید ونبیر که نهنجیدو آ هیختنو آ ختنو آ نهنجیدو  هیختن یکی

 بیاد بی عیکنو مینز یردر ز اديمو نشد قایم لبتها. میباشد فرهنگو  دنکرادب  عنیبم که پرهیختنو  نفرهنجید

 . بشوندادب  تا ندورمیآ ونبیررا  نهاو آ دمیشو دهشمر

. ستا مدو آ بساز  مرکب لغت ینا گویا. بسامد پرو  بسامد نمیاو  بسامد کم تبامشتقا«  فرکانس=  بسامد  »

 هیچ قوطی يتورا  تلغا ینا که ستا ضحوا. ستا هشد ضعو ئیاقهقر رکتح ايبر نیز«  فتر پس»  لغت چنانکه

 دهنکروادار ) کنکد=  نکماو  تیر( نکماو  تیر وربزرا  رلقدا جلیل يعلما یموارمیدو ا دکر اپید اننمیتو ريعطا

 ستد هسیلو باین رتصو هردر . باشندداده  جبخر ريبتکاذوق ا نشادخوو  بکنند اعخترا لغاتی چنین که باشند

 . ندا بسته پشتاز  لغت جعل ظلحارا از  ساتیرد بکتا هنویسند

 نهااز آ یک امکد نیست ممعلو لکن ه،شد بنتخاا بضر بمعنی نیززدن  کلمه«  بضر عمل=  ريشما بس  »

 . ستا گرفتن بضرزدن و  نبکد بمعنی

 بغیر نندابتو که نبهاستاگر ناچن نه ممحتر اننشمنددا تقااو لبتها! ستا پسیچ صلدر ا«  نشد دهماآ=  بسیج  »

 . کنند جعهامر نیز يیگرد بکتا به قاطع نبرهااز 

و آب دوات ) دانگر تشآ یا( نچرخا تشآ تلغا که حیف« . اردندراه دررو  که هائی کوچه=  بست بن  »

 . ندا ادهند توضیح هفاید مزید ايبررا  کن
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 لغت ینا نسهافر الذ ،ستا هشد بنتخاا لسلو ايبر یاختهواژه  تیکهرصودر = Phagocyte«  ارخو بیگانه  »

 . باشد Xenovore باید

 ادهخانو مناکا ننااپهلواز  یکیو او  نپایاي  رهبادر  ستا يمعتبر بکتا. نامه نشاهاوزن  بر«  تز=  نامه نپایا  »

 . )دشو جعهامر لغتدو  باین( ستا دهکر منر پنجهو  ستد انسر بر پا مقو با که ستا نشکمپائیا

 پت يلر نبزباو ) 081ص ( همدآ زپوو  پک بمعنی زبتفو يسدا لغتدر « . تافته همدر یزر يکرکها=  پت  »

 میآید بر نفرهنگستا توضیحاز  چنانکه دهبو رمشهو) شکافته بینی( رهپا پت صغرا مبنا شخصیو  ستا غماد بمعنی

 . ستا دهبو پشمالواو  غماد دمیشو ممعلو

  یانیوکا پپستیل با ستا ويمسا یانیوکا فشدر نتیجهو در  نامید فشرا در پپستیل باید پس«  تامینا=  پرچم  »

 . ستا پشمذرات  بمعنی بغلط زپر امعو حصطالدر ا چند هر«  برجستگی=  زپر  »

 فقه يعلما لبتها. ستا بزشک نیز منیار بهو  همدآ بچشکو  بجشک – بزشک صلدر ا«  طبیب=  پزشک  »

 دهکر ضعو لغتی نبرها هنویسندراي  فخال بر که ندا ستهانخو لکن ،ندا دهبو هشتباا نیا متوجه نفرهنگستا للغها

 .باشند

در  چو سخناز  فال اقبمصد. ستا فتهر ربکا نهاشاعر مبالغه لغت ینا تعریفدر »Selle-Feces=  يپلید  »

 يفضال گویا. ستا هشد کتفاآن ا نسهافر بمعنیو  هیددگر تعاامر كمساا طریق تلغا تعریفدر  غلبا. زد انتو

 ! میدهند حشر نبیگانگا ايبررا  تلغاو  دهبو سمأیو دخو نمیهنا هماز  نفرهنگستا
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 . دبو هداخو حناطو پسین ارینقراز ا«  ثنایا=  پیشین  »

 فطورا از  لغت ینا بغلط نبانشناسااز ز بعضی گرچه. میشد يتر غلیظ سیرفا نتوپا لبتها«  نطوفا=  نتوفا  »

 . ندا نشتهدا مشت عربی

 

 که ستا کسی بمعنی تاجر چنانکه هشد گرفتهدادن  جرزدن و  جر لفعااز ا لغت ینا« . مینز يکهااتر=  جر  »

 . میدهد جرو  میکند تارا  چهرپا

 اعنوا بمعنی نسرگاو  جنس بمعنی دهسر لغت ینا يپهلو ادفمر Genre«  علمی حصطالدر ا=  جنس  »

 دهفرمو نظر فصرآن  بنتخااز ا هنمیرسید نفرهنگستا یگرد تلغا سالست يبپا نجائیکهاز آ لکن. ستا همدآ رمکر

 . ندا

 : گوید نظامی چنانکه= Botation«  چرخه  »

 ! گیر همیرا  دونگر خچر سقیا ،پیرزن  ندداگر که چرخهآن  از

 بعمل چرخهدو نسهافر لغتدر  مهمی حصالا مصوبه لغت لیو باشد تر مناسب چرخش لغت که کنند رتصو شاید

 . دشو هنامیدBirotation باید Bicyclette لغت ببعد یناز ا ایرورده زآ

 هقهوو  Pere=  رپد: قبیلاز  تلغا یگرد که دنبو مناسبت بی« . ستا هشد پذیرفته Pli يبجا=  كچر  »

Cafe =بیاید پیش نشاادسوو  دبشو زبا دممر شگوو  چشم تا میشدداده  حشر نیز . 

 . ستدر آن ا مینز طبقه که ستا محلیدان  چینه رتصویندر ا« . مینز طبقه=  چینه«
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 . نامید باید«  ستد انستخوا نکال»  همرا  Humerus پس. =Tarse«  پا انستخوا دخر  »

 . باشد هبقطر دهلوآ که ستا حاتیاجر نچکا هقطر ارینقراز ا« . باشد نبخو دهلوآ حاتیکهاجر=  نچکا نخو  »

 پاو  ستد برو  باشند همالید عسلو  شیرو  بشادر آن دو که همدآ زچی هر بمعنی نبرهادر «  جامد= دج   »

 ! مدآ بدست«  جامد»  کلمهاز  صحیحی تعریف ینابنابر ،ستا چنو بمعنی پس. بچسبد

 . یکربادراز و  يها کوچه=  تجریش: ارینقراز ا« . هکوتاو  پهن يها کوچه=  بنددر  »

 توقف تیرتجا تمعامالدر  هستند همانددر که کسانی دمیشو ممعلو پس«  رتتجادر  توقف=  ماندگیدر  »

 . ندا دهکر

 

 کسیکه یعنی هم پاالنگر پس« . گویند) رنجا( بعربیو  زدمیسا بچواز  التیو آ بسباا کسیکه=  گردرود  »

 : گفته نظامی چنانکه. گویند) اجسر( بعربیو  میکند تعبیه مچرو  گونیو  بچوو  هکااز  التیو آ بسباا

 . ستا دهفتاا قلماز  نفرهنگستا فرهنگدر  کلمه ینا. بددوزي  هکالز  بهتر د،خو بغایت يپاالنگر

 شناسی میندر ز عموضو ینا نچو ستا هشد بنتخاا شناسی میندر ز عصر بمعنیدو  هر«  رگادور و روز  »

 چه هر هم یگرد لغت یک که یمدار نهاعاجز يستدعاا ماو  ستا هشد ضعآن و ايبر لغتدو  ،ستا مهم خیلی

 . ردخو هداخو بهم مینز رعصاا نه گرو  کنند اعخترآن ا ايبر ترزود

 که ستا برقی اغچرراه  رچها رتینصودر ا« . ستا منفیو  مثبت سرداراي دو  که برقی اغچر= دو راه   »

 . میباشد منفیو  مثبت سر رچهاداراي 
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 : میفرماید مینز تبطبقا جعرا حافظ چنانکه« . مینز يشکوبهاآ عمومی ضعو=  رهخسار  »

 ؟جائی هر شاهدآن  دننمو بکس رهخسار ،عالمدر  که نکته ینا گفت انبتو بکه ربیا

 . نامید فریناآ بایدرا  Createur پس= Generateur«  یازا »

و  زهپو معنی به يپهلودر  فرو ز ندا میگفته شاخک سابقا امعو لفظدر  تیکهرصودر = Mandibule«  هفرز  »

 هند لغت ما اتحشر ینا ايبرو ستا دهبو دگشا هند اتحشر نفرهنگستا دمقصو تهلبا. ستا رانجانو هند

 . کنیم می دپیشنهارا  نیدگادر

 انندز بمعنی کهرا  Prison لغتان و  دهنمو نیز نسهافر تلغادر  صالحیا مقابلو در «  حنکا=  ناشوئیز  »

 اعنز نشز با قبل شب ،شتهاگذ ناشوئیز کلمه جلورا  لغت ینا کسیکه دمیشو ممعلو. ندا دهکر ضافهآن ا جلودر  ستا

 . نماید متوجه حقیقت باین ایشانرا میکنند تشویق بزناشوئی انانراجو کسانیکه غمر علی ستا ستهاخوو  دهبو دهکر

 . مینامند ینبرا ز رجمد ينهاز مناسبت بهمین ستا مذکر لغت که«  جهدر=  ینهز  »

 . باشد بایددار  اصد ارفزا لبتها«  لتآ=  زسا  »

 « . ستا سگ مانند نهاآ سر که نیارجانو=  رانسگسا  »

 

 من تلغا بر وهعال نفرهنگستا ممحتر انمندرکا دمیشو ممعلو. ستا گربه شبیه هم رانجانو ینا تن البد! لخالقا جل

 يپهلو نبادر ز لکن. ندادمید نمایشرا  رانشگسا شهر فرنگ شهر برنامه وجز. میآفرینند هم خیالی رانجانودر آري 

 . ستا همدآ Cynocephales بمعنی انسگسر
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 سطهابو قدیمدر  شهر ینا که دمیشو نقل لعالما ودحد بکتااز «  نستازخودر  خفاجیه شهر منا=  دگر سوسن  »

: مینویسد 47( هفقر( ارتکو رما تألیف نشهرایرا يشهرستانها بکتادر  لیو. دهبو رمشهو دخوزده  زنسو يها چهرپا

 نیادیهو هشادپا گلوته یشر ختراو د چه ،ساخت ر،شاپو پسر دگر دیززن  شوشندخترا  شوشترو  ششو نشهرستا» 

 زنسو بوسیلهو  دهبو بخت هسیا رانشاپو دگر دیززن  که میاید بدست چنین مطلب یناز ا« . دبو رگو امبهر درماو 

 . ستا هشد مشتق زنسواز  Suzanneو  شوشنو  سوسن تلغاو  ستا دهمیکر شمعا ارمرزدن ا

 يعلماو از . ستا تباولمکرام ا ارینقراز ا« . باشد همدآ چدیداز آن  یگرد يبهاومیکر که بیومیکر=  سویه  »

 شش شبو  ندا هشد موفق بخطرناکیومیکر چنین بکشف که نکنوا یمدار نهاعاجز يستدعاا نفرهنگستا ارعالیمقد

 ینا قمعو  قلعدر  ترزود چه هر هشد هم ریتبش به خدمتاز راه  ندا شتهاگذ یشرو يبکر سیرفا سما گرفته

 . ندآور بعمل نهامجد امقدا وبمیکر

 کسانیکه ايبر قافیه تعاامر ظلحااز  لیو میدهد معنی سنگ هسیا ترکی به گویا«  غایه هقر=  پایه هسیا  »

 . ندا دهکر ترجمه پایهرا  غایه کلمه ودسر هنداخورا  نفرهنگستا بنصا

 رحجاا بارا  نبد عضو ینا ننسویاافر سینه اضمرا یشاپیداز  قبل ستا محتمل Siliceux«  رصد=  سینه  »

 . ندا دهمیکر هشتباا سیلیسی

زاده  رنکساا دبو بهتر بدالئلیو  باشد صخا سما گویا ه،شد نوشته«  رفنکسادوم ا معنیدر =  شکست  »

 . میشد ترجمه

 يعلمااز  قبال باید ببعد یناز لغت ینا لتعماسا ايبر« ) رود ربکا چگونه نکهآ حسب بر( هخرید=  ختهوفر  »

 . ندوربیا بدست هیژو نهواپرو  کنند رتمشو نفرهنگستا
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 . دنمیبر پی ما قاصر عقل که ستا حکمتی چله به لغت ینا دننکر ترجمهدر  لبتها«  نطینیهاقر قرنطین  »

 . میباشد= Convexe کسو  الذ= Concave«  وکا  »

 تا نشناسا لغت ایرز! ستاي ا یرکانهز ربسیا تشخیص«  کلی ربطو ساحل=  هرکناو  یادر ساحل=  نهاکر  »

و  یکدیگرند بمقلو مغزو  گمر – پرهیزو  پهریز= و ژرف  فرژ مانند نهاکرو  رکنا که نددمیکر نگما بغلط نکنو

 . یددگر مرتفع هشتباا ینا خوشبختانه میباشد ربا یادر ساحل سیربفا

 توضیح نیزرا  شجر=  ختو در رحما=  خر: تلغا رتینصودر ا که شتدا انرآ يجا«  حمفتا=  کلید  »

 . ندادمید

 . میکنند مثل تولید هکو که هستند عیاشی يها هکو دمیشو ممعلو، «زا بچه»: لغت تعریف طبق« زا  هکو  »

 کوچه جدید عصردر  نچو که دمیشو ممعلو« . ستا متر 12 تا ششاز  نهاآ يپهنا که هائی کوچه=  يکو  »

 . ندا شتهدابرآن  يجلواز  یگررا د تصغیر عالمت هسیدر غبلو بحد

 . دشو هنامید مکعبنا باید رتصو یندر ا« . نوزا سر مکعبی انستخوا=  نادگر  »

 . فلسفه=  لال پس«  منطق=  گویا  »

 دبو بهتر هشتباا فعر ايبر. ندآورده ا همرا  کلمهدو  هر ینا میانین لغت تعریف ضمن لیو«  هخاصر=  لگن  »

 . نددمیفرمو بنتخاا اتفقر نستو بمعنی همرا  فتابهآ

 – بن – پایه بمعنی هماو  میباشد قیقد ربسیا معانیداراي  يپهلو نبادر ز لغت ینا= Pistil«  گیدما  »

 که ستا همدآ دبنیاو  سرچشمه
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 . ستا هیددگر مفتخر سما باین دهبو سلبا گیدما شبیه پیستیل نجائیکهاز آ شاید. نیست مناسب معنی ینا با امهیچکد

 عمطا نجها نبفرما بنا همیشد هنامید علینقی حاجی کس هر ببعد یناز ا پس«  علینقی جحا=  ریازما  »

 . شد هداخو ریازما سمشا دبخو دخو نفرهنگستا

 

 ايبر که دهبواي  چاله بمعنی ستائیاو لغتاول در  بفتح مغ«  یادر عمیق ربسیا يبقسمتها بمنسو=  مغاکی  »

 . آورده هچا بمعنی نیز سیدوفر. ندا همیکند طهیرت

 . دبو هگادژ آ گذشتن براو  بر د،بو هکوتا شپهناژرف  مغی

 . ستا دهبو عمیق ربسیا یائیدر یرز يها چاله سیدوفر دمقصو لبتها

 يها کمپانی ربضر حقیقت ینا يفشاا« . دمیشو شتهاگذ نهاآ شکستن ايبر کشتیها یرز که ستگاهید=  مین  »

را از  رینکاا لبتها. دشو ارسو بکشتی که نمیکند أتجر کسی ببعد یناز ا ایرز ،شد هداخو متما يمسافر نیرا شتیک

 . شتدا دجوو زهنو سالمو  صحیح حنو تحضر کشتی نه گرو  نکنند عمر دیاز کشتیها که میکنند ظلحاآن 

 . ستا هنچشید انرآ همز کسی نکنو تا پس«  هنشوند زبا خشک همیو=  ناشکوفا  »

 کهرا  وداننا کلمه دبو بخو نحوست فعر ايبر. ستا هشد مشتقاز آن  کلمه 13و «  جنگی کشتی=  ونا  »

 صمخصو قوطی بمعنی

 . ندودمیافز ستا جنگی يها شتیك  نپیچید

 : میگوید سعد دمسعو«  لریها قصبه= ينا »
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 ي،نا رحصا رندا من ينا چوز دل  نالم

 ! يجا بلند ینز من همت گرفت پستی

 . ستا سمحبو لریها قصبه رحصادر  که دهنبو ملتفت منمرحوآ دمیشو ممعلو

. هشد گفته «ختهوزو» يپهلو نباو در ز ستا خنثی بمعنی Hermaqhrodite لغت«  جنبتینذو=  دهما نر  »

 .دهما هما نهو  نر نر نه یعنی

 

 که ندا دهبر ربکا لغت ینا ضعدر و فیاتلگر رختصاا باشند دهنکر توهین جنس باین نکهآ ايبر دبمو يفضال لبتها

 . باشد دهما دهما بمعنی همو  نر نر بمعنی هم

 : میگوید بعقر بنیاا ينهاابدند جعرا يسعد چنانکه«  بنیاا ينهااندد=  نیش»

 . ینستا طبیعتش يقتضاا ،ستا کیناز ره  نه بعقر نیش

 يسدا سفر لغتدر . هشد ارتکر نسهافر تلغ باهمین معنی همین «بژ» لغتدر  Verglas»  انلغز یخ=  هسر  »

 هستند کسانی وزهمرا خوشبختانه. ستا رهخو فبرو  مهو د فبر بمعنی نبرهادر  بژو  همدآ یخ بمعنی هسر 134(ص(

 ! مییابنددر ستابفررا  تلغا حقیقی معنی اداخد ادستعدا با که

 ... هغیرو  یاخته تک – پریاخته تمشتقا با«  لسلو=  یاخته  »

 با تخمی لغت ینا مناسبت. ستا همدآ نظیرو  شبهو  کوچک خمو  هحجرو ) ؟ختهآ( هکشید ونبیر بمعنی نهابر در

 بمعنی نسهافردر  لسلو نچو شاید یا ستزده ا کربال ايصحر بشیر ورسما شیرآن از  عمختر گویا. نشد ممعلو لسلو
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 سما باین دهبو هخمرو  هحجر نفرهنگستا انندد ببا جعلی لغت ینا معانیاز  یکیو  همدآ انندز قطاو ا نهبانار کلبه

 . ستا هیددگر مفتخر

 نفرهنگستا يعلما ،جدید يهاواژه  بر وهعال که دکر شموافر نباید لیو. حقیر ینا تنظریااي از  خالصه دبو ینا

 نهاآ غلبا جلو هفاید مزید ايبر خوشبختانهو  ندا دهنمو هندز رهبارا دو سیرفا هشد شموافر و رمهجو تلغااز  ربسیا

از آن  بعضی. نشوند اهگمرو  بشناسندرا  نشادخو رمهجو تلغا نیز ننسویاافر تاو  ندا ودهفزا هم انرآ نسهافر ادفمر

 : ستا ارینقراز ا هم قدیم سفر تلغا

 – يستگیرد – یائیدر – یافتدر – خوشه – نجوید – جنین – جفت – انتهر – نبیابا – امندا – ازهندا – انستخوا

 – وقصند – شن – سیخ – سنگ – سرمایه – ساختگی – هندز – ندگیز– یگر – انندد – کترد – فترد – غلید

   هغیرو  ادنژ – انانو – نمیا – مو – مفاصا – گمر – دهمر – نمرجا – المد – ماسه – لجن – کمر – رکا – هشندوفر

در  من تلغا اعخترا بوسیله که بنمائیم نافرهنگست ممحتر انمندرکا تقدیمرا  دخو نهاعاجز اتتشکر باید خاتمه در

و . ندداده ا قسو تعالیو  ترقی اهشاهر يبسوداده و  تنجا گمر هپرتگارا از  سیرفا نباز «نفرهنگستا ساخت»آري 

 بیشتر کتابی هراز  نهاآ بکتا گویا که کنیم دیا خیر يبدعا باید نیزرا  کوچک روسالو  قاطع نبرها صاحب ضمنا

 فمنحر كمساا طریقاز  نفرهنگستا انمندرکا که ستا میدا. گرتفه ارقر نفرهنگستا ممحتر انمندرکا دهستفاا فطر

 خالی وديبز چنته تا فرمایند مرحمت نباناز سیرفا بهو  دهنمو مسخرا  نبرها تلغااز  وديمعد هعد لسا هرو  نشوند

 . دبگیر دبخو صمخصو رعتباو ا نقرو یجربتد سیرفا تبیااد  معانیو  تلغا ضمند، و در نشو

 هنگا ارههمو که یموارمیدو ا یمرستااخورا  نفرهنگستا ممحتر انمندرکا ونفزروز ا موفقیت رگاوردپر هگادر از

 . باشد ختهوندا نهااز زر آ نشا کیسهو  ختهدو دممر یشر به نهاآ میزآ تمسخر
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 !ستا حرس نتایجاز  زهنو کاین ،بدمد لتشدو صبح تا شبا

  

  پایان
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  ي دست بر قضا قضیه
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  ،رم تابسونگدر یکی از روزهاي  ،دس بر قضا

  سون ؛ پافتاد زیر یم چرما لیگکه از زور  

  ،ماي قرتی قشمشم گسه تا مکش مر

   .رما که منهم شده بودمگکالفه از  

  ».یفال بزنیمد ي  امونو سینهگلن ،نفس راحت بکشیم ،آب خنک بخوریم پن تا قلچخوبه بریم  «: فتن گباهم 

  شمرون برن، ي هبیرون دروازقرار شد سر ساعت هفت  

  .شون برن، رو به فشم و اواوتول سوار بشن 

  ،دو نفر شون که اول رسیدن ،برقضادس 

  ،پر شده بود لچومی بودن که اوتول از کور و کسشم انتظار چ 

  .سومبشون نشسته بودو هم جاي رفیق گندر بو گه شاعر ی 

  .فته بودرگولش گنچهم تو  »ایرون  «الیه چیه مبه روزنوم 
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  باغالغ تک زده هاي کورمکوریش سرشو دوال میکرد، 

  .کرد ا میگنی نداریش روي خطهائی که نمیتونس بخونه هی سواد با

  ، ا وارد شدگکه رفیق سومی با آل و ابزار وخیمه و خر 

  ،ار واشدینیش رفیقاش از خوشحالى بی اخت

  .اشدجون چپبندیلش زور، اونم با بار و الخالصه 

***  

 یري کردن و راه افتادن،گتولو آباو 

  ،ده بودنگیوریبا که البالي نشیمنا تمرگکه به دفه زادورود ل

  .نیده انار ترکثمرتبه م یه

  ،یده بودچیپزغ و زوغ کنسرت اونا تو اوتول  

  مود،پیه هاي وغ زده جاده را قبراق می پهاي خشکیده و تاوتول از میون صحرا 

  ،همینطور رفتن و رفتن و رفتن 

  .جاده ها بطور کلی عوض میشدن 

  ه درخت توسرى خورده،ی ،ه جای ،ه شاش موش آب بودی ،ه جای 
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  . 1مادر مرده ي هچه بی، ه جای، ، االغ زخموهیه جا ی 

  ن تا دهکوریه کنار کوه که رد شدن،چاز 

  ،اده شدنپیدوال کنکورد فشم   2السپخورد و تو میدون  پیچه یتول دس بر قضا او 

له چاق و چرد شوفر گ، اسباباشونو از شاردونده بودگ، همونجا که اوتول سر خرشو بر ه سید مرتضایجلو قهوه خون 

  ر فتن،گتحویل 

شمشون دیده بود و دلشون چ واریاي که تو اوتول دس  ه سید مرتضا براي روز نومهیو باوزیر الوزرا باشی قهوه خون 

  .هم ریختند رو خواسه بو

  ،ه روز نومهی يهم شده روز گه از زیر سنگکه ا 

  از تهرون برسونن به فشم تو قهوه خونه، 

  ،ا زدنگکه اونا اطراق کردن و خیمه و خر تا هرجا 

  ار مخصوص،پاچتوسط ب 

  .صوصبخ ي هرو برسونه به اون ناحیه ماون رزونو

  !آقا مرتضا « : گفتنبه سید مرتضا  

  ؟مرتضافت جان سید گ 

                                                           
  صنعت انتقاد سر خود    1

  صنعت تکرار المترادفین   2  
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ار صبائی او نجا آب خنک از تو چ ،، به جاى تر تمیزي بما نشون بده که این آخر عمرىجون سبیلت« : گفتن 

  .ال بکوبیم و توسبزه ها غلت بزنیمدیف ي سینه مونوگ، لنین برهائپلومون گ

ذارم و گسقاخونه میین کوزه تونو لب چخودم هم. آب به آب بشین. همینجا خراب بشین ،ال زود باشینای «: گفت 

  .ردم که آب تو دلتون تکون نخورهگتون میروونه دورپین مثه چخودم هم

هنو نمی بینی پبیل خورده بکمرت که این کثافت و خاکه زغال و  ای. ه سرتیشت رفته باالى کاسچه گبابا م «: فتنگ

  دور ورت؟ 

  »! همه نداره آب و تاب این ،ه شاش موش آبیتا در خت کرفتى و به رودخونه  نچاین فشم با  «

  سه نفري عقالشونو رو هم ریختن که برن امامه، 

  ،سرشیر و کره و خامه که اونجا بخورن ماس و 

  ،یدا نکردنپقاطر  ،ی موس موس دنبال قاطر کردنچهر ،الخالصه 

  .یدا کردنپبی حیا با سه تا خر ي رد ختنه نکردهگی دندون کچ، به خردس بر قضا 

  3، اسبابشونو روى قاطرا بار کردنبندي کردن پاگه چیاونا باخر ک ،از اونجا که قاطر نادر بود 

  .کشیدن ه ها باال میپ، خودشونو از تهن و هن زنون، عرق ریزون

  ه هاي خار دار و کوه هاي باردار میدیدن،پ، اینطرف تکرد ش کار میچتا  

                                                           
  صنعت تعویض المواشی و تحمیل المواشی 3
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  .شمشون در میرفتچهفت جدشون از جلو  ،میرفتاشون آن ور په گ، به راهی داشت که ادس برقضا 

  ،در میر فترفتی جو نشون گنو میه دماغشوگ، با وجودي که موش ازشون بلغور میکشید و االخالصه 

  ،ی خودشونو میکشیدنگلنپ همینطور از روي جاده هاي هفت خط آل 

  ،ه محترم امامه رسیدنیتادم درواز 

  ،وسفندگاب کشت، نه گنه کسی براشون  

  نه جلوشون اومدن ونه براشون دود کردن اسفند، 

  کوفتی بیدا نمیشد که آب بسر وروشون بزنن، ي شمهچه تو راه دو سه تا گا 

  .کشیدنیه ریغ رحمت رو بی زحمت سر میهمون میونا کاس 

***  

   4ی دیدنچنمیدونین  ،همینکه به امامه رسیدن ،دس برقضا 

  ،ولوه جوغ آب بود با درختهاي کل ی

  ل، چه هاي کورو کچل و بگشپافیه بوي باض 

  ،ون تا درخت سیب کرمچن تیکه یونجه زار و چ

  ،ک آلوگس ي ن تا درخت شنک زدهچ

                                                           
  قافیتین فی مصرعۀالواحده وذ 4
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  یزري،پنین به قبرسون مفلوك چهم 

  ،نه بی سماور و قوريکذیرائی پکه منتظر بود اهل ده رو  

  ،ها و جاده هاي آب افتادهگ، بکوب بکوب توي سنالخالصه 

  .ه جاي دور افتادهیسر آب باال ده  5رسیدیم 

  ،اون باال باالها از تو به آسیاب لکنتو ،دس بر قضا 

  .ه آسیابون ریشوییدا شد سر و کلیه پ 

  .د ؟ ما مهمونیمکره میشود چه گدی« : فتیم گی کردیم و تاق سلومچ 

  .بشما وارد شدیم و میخواهیم اینجا بمونیم « 

  .زود باشین جلو مارو آب و جارو بکنین 

  ».بدین واسه تون بلنبونیم ،ی خوراکیهاي خوب دارینچهر « 

   ،راهتونو بکشین و برین« : هرى به ریشمون خندید و کفت  ،ونو تراشیده بودیممه ما ریشکبا وجودی! ریشو  مرتیکه 

  لمون ور دارین ؛چدس از سر ک «

  ،مسلمونی گلبانگآبادونى و نه  اینجا که شما ها آمدین نه آبه نه

   ،ى تر کینگشنگاکه میخواهین از «

                                                           
٥
  .یر األفعال بعلت عدم ضررت شعريغیصنعت ت 
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  ».ردینگنین و بر ردوگهمین االن سر خر تونو بر «

   ،اهاشونوتویه کفش کردنپهرسه تائی رواشونو سفت کردن و  

  !اون ده رو تغذیه کنن  يندار ي که اونجا بمونن و آذوقه

 .دیفال ندارى ده بزنن ي اهاشونو بسینهپو  

  .شون برهتوسپاس باشه به خورده آب زیر  گ

  .ه محله شون نرهچیش بپاسه شون سرو دس بشکنن و آبروشون وریهاي تهرون خاکستر نشینشون بشن وگل

  ،معلوماتی که با خودشون آورده بودن! نهون په چاین شد که از شما  

  .ادرشونو واکردنچزمین زدن و بند تنبون  

   .اکردنپاهشونو بگا ومیون جک و جونورها خیمه و خرهگ بطبع البالى سنبه جاي مخال ،و کنار رودخونه 

  ،ادر واکردنچتختهاشونو میون 

  ،اشونو هوا کردنگروش خوابیدن و غلت زدن و خر لن 

  : فتن گادر شون کشیدن و چرفتن و تو گرو  6آسیابون ي هبعد ریش تراشید 

  ،مامهما آمده ایم تو ا! بی رودرواسی  «

   .تا بخوریم ماس و سر شیر و کره و خامه « 

                                                           
  هنپصنعت کوسه وریش  6
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   ،ونیدی داري بیار بمچهر! زودباش 

  ».همه رو واستون میخوریمون ،ایم ما اینکاره« 

   ،ک زده و ماس ترشیده رو به نیش کشیدنپنون ک ،ارگزآسه روز  ،القصه 

  ،ى شون در رفت و تمدد اعصاب دادنتگتا به خورده خس

  ،یش سید مرتضا فرسادنپی قاصد براي روز نومه بفشم چنشون به اون نشونی که هر 

  .شونودیدن »ایرون«نومیه محترم روز ،وششونودیدنگشت په گا 

  ،ی به روزم هوس کردنمتناسلو ،دس بر قضا 

  .ائین رو وارسى کننپ ي باال و امامه ي رفتن امامه 

  ،یزاي خطرناکی دیدنچ ،دور از جون شما 

  :کی دیدن لی خراب وحشتناگه ین تا خونچ

   .که ترسیده بودن و خودشونو بغل هم فشار میدادن 

او و لجن گ ي هالپوسبند و یونجیه خشکیده و تگل گشپند ها و موالهاي رو واز و بوسگه بوى خیلی بدي از آغل ی

هوا بلند میشد و دو سه تا ضعیفه  هها ب هن از خونهپیجیده بود و دود غلیظ په ها چس کوپه و چدلمه بسته میون کو

   ،یه لختى هم دنبال ما افتاده بودنچن تا بچادر نمازى و چ

  : فتن گه میزدن و مارو نشون میدادن و میه سقلمگبهمدی
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  »! مثه اینکه اینا بوي نون تازه و ماس شیرین میدن «

  ،دس بر قضا به روز از همه جا بی خبر 

  .دن که وارد شد از جادره به بغلی دیچه موجود نتراشیده بی 

  .ه اش بر عکس سیبی که از میون نصب میکننچاما ب 

   .هاى خودمون حرومزاده تشریف داشتنچه مچه همیه بثم ویاگ 

  .ر محترمشون نداشتنپدشباهت به  چون هیچ

  .ادر شونو آب و جارو کردنچا شدن و پاونا  

   .ادرشون نشوندنچمهمون ناخونده رو بردن تو شاه نشین  

  :فتگهنشو قورت داد و ابتدا بساکن مهمونه آب د

   – .بعقبدیه من حقیقتو نباید نهفت ،نهونپه چاز شما  « 

شم چباال ده  .ائین ده نام نهادندپیش امامه را سه ده بودي که آنها را باال ده و میان ده و پنجسال پآورده بودند که  «

آب  ،بودياروس میر ر مغفورصمصر و قی ي و فراعنهین چنانکه عقل از سر فغفور چ ،خطه بودي راغ اینچو

مرتع و یونجه  .ائیدىچن نسیم بهشتی میهد ،ائیدي و در مقابل نسیم عنبر آسایشگشمۀ حیوان رامیچدهن  ،اش شمهچ

عنکبوتش  ،وسفندان مرینوس آراستهگل گشپیراسته و مرغزارش به کود و پردن کلفت گزارش از انواع درختان 

هار ستون بدنش را خرد و خاکه شیر فرموده و بزغاله ناکامش چ ،نجه نرم نمودىپبري دست و ون با ماموت سیچ

کس کوه قاف سیخ کردند و ل کرچر سیمرغ را بتن کپش ننکادم جنبو .المسب آالسکا را کف المه نمودى گرگ
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د و بیجهت سورمه را ساکنان جلبش کاله فالسفه هندویان را به طاق آسمان هفتم میخ کردند و دزدان قهارش بیخو

یک اجل را با شیشکی و پرا با مردمان کهنسال این دیار کاري نبودي و  گشم مردمان میر بودي و مرچاز 

فتندى و کردند که حضرت باري را از این جریان صددر صد گو  يآنقدر نمودند يبار ي،کردنی رد کردند سپ

  .سی میست نمودنديپی

نان بر سر چ ،متر مکعب نبود 50×50یک تکه ابر کبود که بیش از  ،غروب گدست بر قضا یکی از روزها تن « 

نان غریو تندر و کریو برق و غرش رعد و چهان گنا .ی موجوداتش را از هم دریدگآسمان امامه باربد که طومار زند

انه چجا ك باخت و جا بپاخود را  ي هزهر 7در کوه و دره طنین انداخت که شیر شرزه در خرس کلیمه گخروش سن

ائین ده امامه را با آب بیشرفش پنعوتی از سینه کشی کوه تنوره کشید که باال ده و میان ده و یک سیل ار .انداخت

ه یکه با ضرب و زور قلدریش مجراي رودخانه را  ،ید و زمین و زمان را زیر و زبر کردچیپنان غلتید و چ .نوره کشید

  » ..ور کرد

  ،رسید رت فالنی باینجاپرت و چهمینه 

   .اشد با کمال احترام خدا حافظى کرد و شیخی رو دیدپ 

  

***  

  

                                                           
  .امامهح اهالی باصطال س النه خر بمعنى 7
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  ،همینکه قرتی قشمشما از شر این موجود وحشتناك فارغ شدن ،دس بر قضا

  ر شالشون زدن و براى سیر آفاق وانفس رفتن که دم رودخونه هواخوري بکنن پهمون روز دسشونو  

  ،وز اخموپو  و دكکو چشم آبچبا  ،الغرو ،دیدن یه مرتیکه قوزلو

  .نده رو میکنه زیر و روگنده گهاي گیلو سنگبه کائنات فحش میده و غر ولند میکنه و با دستهاي زی 

  ! اي عمو  -«رسیدن ؛ پبا تعجب رفتن جلو و  

   ،وگه دردته بچ ،ه کار داريچبا کار خونیه خدا  «

   .شت کوهپه شما اومدین از گم ،حواستون کجاس «:فت گ

   ،بنظرم میاد که شما با مردم این ده نشدین رو برو «

   ،اون بهشت موعود با اونهمه کر و فرش «

  کیه سم خرش چش کونگبیش این امامیه ها نمیارزید به ا «

  ،خدا که دید در دکونش تخته شده و تو سر بهشتش خورده «

   ،اك بردهپیش اینجا هارو پند سال چنعوتی فرستاد که ه سبل اری«

  ،وه کرده امگیاهامو تو به پ منم حاال «

  ،یمو ول کرده امگهمه کاروبار زند « 
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   ،ج بکنملمیخوام با خدا «

   .مجراي رودخانه رو کج بکنم«

   ،دو نم بصورت اولشرگتا اینجا رو بر  «

  ».دن دوروورشگتا عالم و آدم مثه مور و ملخ ب «

   ،ذشتگها نبتدو روزي از این صح ،دس برقضا 

  :شت گکه امامیه خودمون بحال اولش بر 

  ،وب درختهاي عرعرش آبنوس شدچ

   ،وسبند مرینوس شدگبزغاله هاش همه مبدل ب 

  .و کلوخ توي رودخانه لوءلوء و مرجان شدند گسن

  ،ه ها کدو تنبل و بادمجان شدندپخار خسک هاي سر ت 

   ،همه آسمان خراش شد ،کش کوهخرس کلیمه هاي کمر 

  .ي لتر میه اونجا نون لواش شدنون خشکیده ها

  .سونه ها قرقاول و طاوس شدندچسها و خرگخرم 

  ،عجوزه هاي هفهفوش تازه عروس شدند 
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  .شه خاکیها و ککهاش همه مرغ و خروس شدندپو  

  ،سترفیل و عبداهللا و کامل بودچارتهاي یگر از سپ ،شم کار میکردچهاش تا یتو عطار 

  .شکل بودپ اله وپو تاکنسریکی از قلمهاي مهم صادر اتش  

  .راوغلى میخوندنوعنکبوتهاي نره خرش باالى کوه بحال غمناك ک 

  نجه نرم بکنن ؟پاي بیشرف کجان که بیان بامادس و س این ماموتهپ«: فتن گبا خودشون می 

 ،وشیده بودنپش لباسهاي متحدالشکل گیلنپخرس و زرافه ویو 

   .سر کوه ها متفکر قدم میزدن 

  ،هرك و تازه باد و نسائیتی و تنه نوپاوریا و  وزندك گ: از  ،یک امامهژنواحی استراتتمام 

   ،و دیملوغتینگه و با گورگی دیو و دیمبره ودار کیا و پتا  

  : رفته بودن گن و دم گفتبزبان حال می ،ناکشیک میدادناو

  کنیم ؟ م و کف لمهچیاپهاي برتا تارویش نمک بپکو بمب هاي بالدار آتشزا و تو «

  ؟ه و مکروبات اونا تا دیشلمه کنیماز خفه کنندگین و اشتوکاهاي عمود رو و گکوتانکهاي سن«

هارده چده بودن مثه طاوس مس میرامیدن و مثه ماه شب  زرى تو اینپیی و گی بی ریخت و مافنچدس بر قضا هر 

 ،خماقی خودشونو میتابیدنچاي مونش که مثه جوجه تیغی از صبح تا شوم خار میکشیدن سبیلهمرد ،میدرخشیدن

   .خودشونو بی جهت غلغلک مبدادن و میخندیدن
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   ،همه متحدالصورت و متحدالنباس بودن

   .بودن پالسمتصل توي سالونهاى مداونجا 

   ،ه مردم از بیکاري از صبح تا شوم تو هم وول میزدنیهم

  ،ول میزدنگسر ها را پکار بجائی کشیده بود که دختر ها  ،دس بر قضا

  ،اپذاشته بودن زیر گهمیه مبانی اخالقی و اجتماعی را  

  ،ه خدایررفتن به کارخونیگایراد هاي بنی اسرائیلى م 

   .رفتندىگخونبه خدا ایراد بارى آنقدر بکار 

   .یسی هست کردنديپ دت باري را ازین جریان دویست در صکه اینسفر حضر

  ،این سه تا جوون قرتی قشمشم ،دس بر قضا

  .بیدند بهماوضاع دستهاشون رومیساکه ازین  

   ،به روز از همه جا بی خبر دور هم نشسته بودن 

  ،رد شدو غبار شدگبه مرتبه 

  ،آسمون تیره و تار شد 

   .دیدار شدپشت کوهها پمتر مکعب از  50×50به تیکه ابر ازون براي  
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  ،همینکه اون ابره شروع کرد بباریدن

  .آنها هم شروع کردن غضب سابق حضرت باري را بیاد آوردیدن 

  ،رو ور کشیدن ها یوهگاشنه پالسشونو هول هولکى جمع کردن و پجل و  

   .ز کردنگذاشتن و راه تهرونو گشت سرشون پامامه رو  

  ،ون تا آخرشو خونده بودنچ

  !ه مونده بودن گی میدیدن اچنمیدونی  

  پایان
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  قضیه خر دجال 
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قبل از شروع از خوانندگان عزیز و محترم معذرت میخواهم که این عنوان بهیچوجه با موضوع : تبصره                  

قضیه گورکن یا خر در چمن یا گوهر شب چراغ یا :از قبیل  يگر چه میتوانستم عناوین دیگر. این قضیه ربط ندارد

 یبکنیم اما از لحاظ ابتکار ادب انتخابتناسب دیگر  یو یا هزار جور عنوان ب یصبح یا دم حجره یا چپ اندر قیچ

مخصوصا این عنوان را مستبدا بطور قلم انداز اختیار کردیم تا باعث حیرت عالمیان شود و ضمنا بدانند که ما مستبد 

امید است خوانندگان با ذوق و خوش قریحه عنوان . حاضر نیستیم آن را تغییر بدهیم  یو حاال به هیچ قیمت. هم هستیم

انسان : دلشان خیال بکنند و به مصداق کلمه قصار پیران ما که از قدیم فرموده اند  ياین قضیه تو يبرا يرمناسب ت

حاال از شما گوش . مبتکرانه و بیسابقه را بنظر عفو و اغماض بنگرند  يها  يمحل نسیان است اینگونه سهل انگار

  .کردن یا حق یگرفتن و از ما نقال

***  

  

 

که تنبان پایش کرده بود و خودش  یخدا هیچ کس نبود یک گله گوسبند بود که از وقتنبود غیر از  یبود یک ییک

را شناخته بود ـ البته همه میدانند که گوسبند تنبان ندارد اما این گوسبندها چون تحصیلکرده و تربیت شده بودند و 

ک لوله هنگ هم که از اختراعات ی يبلکه نفر دندیپو ش یکرده بود نه تنها تنبان م یتعاریج عند ما غیه انها ترق
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میکردند بعالوه  يحسود استمنا فکر يهم از کور یاین سرزمین بود برسم یادگار بدست میگرفتند و گاه یباستان

 چشمتان ابرو است يکرد بگوید باال یجرات نم یکه کس يبود به طور یتعریف یعنعنات آنها خیل

که معلوم نیست به چه مناسبت کشور آنرا خر در چمن  یه کوهچه دردسرتان بدهم این گله گوسبند در دامن يبار

از چریدن علف نیفتاده  يچریدند و شکر خدا میکردند که آخر عمر یکجدار مریز میکردند و م یمینامیدند زندگ

 .اند

ماه عسل باین سرزمین میامدند لوچه پیچک  يخود برا يبا معشوقه ها یممالک مجاور که گاه يگوسبندها

خدا چشم و گوشتان را باز کنید از شما حریکت  يبندهها يمیکردند و به به این گوسبند ها سر کوبت میزدند که ا

 .شوید  یو عاقبت شکار گرگ م انداز خدا بریکت اگر به همین بخور و نمیر بسازید کالهتان پس معرکه میم

زمین گرد استمانند گلوله ما خر : میزدند و فیلسوف مابانه در خواب میگفتند  يمن پوز خندخر در چ يگوسبندها اما

والیات دیگر بوده  یسیستان و بعض يبوده اند سام پسر نریمان فرمانروا یهستیم و پدران ما خردر چمن یدر چمن

را درد  يسر. بکنیم  یملک زندگهستیم که آمده ایم چهار صبا تو این  یاست باالخره هر هر جه باشد ما یک بابائ

شماها از راه غرض و مرض . بنندند هر که خر است ما پاالنیم و هر که در است ما داالنیم ینمیکند بیخود دستمال نم

البته ما اذعان داریم که در . آمده اید ما را انگولک کنید و از جریدن علف بیندازید اما حسود به مقصود نمیرسد 

بشود اما این اصالحات باید به دست بز اخفش انجام بگیرد و کوزه ما را لب سقا خانه بگذارد  یکشور باید اصالحات

 .عجالتا خدا کند که ما از جریدن علف نیفتیم

و صحراها از اینهمه اشعار و معلومات فلسفه آلود تو لب میرفتند و به عقل و  یآنور دریاه يکشورها يگوسبندها

خر در چمن چریدن علف را جزو برنامه مقدس آفرینش گمان  يگوسبندها. خوردند  یفراست آنها غبطه م
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شده بود که بز اخفش نجات  براتیک سم کرده بودند و بیخود و بیجهت بدلشان  يمیکردند و پاهایشان را تو

 .دهنده آنهاست

 

اشى نبودند و منافع میان خودمان باشد نباید پاى روى حق گذاشت ، چون گوسبندهاى خر در چمن آنقدر ها هم ن... 

خودرا میپائیدند ، و از لحاظ مآل اندیشى باج بشغال میدادند تا اگر خدا نخواسته گرگهاى همسایه به گله بزنند ،شعال 

این شغالها پیزى افندى و پزواى از آب در آمده اند و از بسکه  تراما بیش. ها زوزه بکشند و گرگها را فرار بدهند 

و گاهى هم که عشقشان میکشید با گرگها . وراك را بگوسبندها حرام کرده بودند زوزه میکشیدند خواب و خ

 انساخت و پاخت میکردند و با آنها دنبه میخوردند و با گوسبندها شیون و شین راه میانداختند ، گوسبندها هم دند

که قاتق نانمان بشود  آمدیم تره گرفتیم "روى جگر مى گذاشتند و تک سم خودشان را گاز میگرفتند و میگفتند ؛ 

  "! قاتل جانمان شد 

، درى بتخته خورد و روزى از روزها روباه دم بریده اى که سوداى سیر آفاق و انفس بکله اش زده بود از  الخالصه

کشورهاى دور دست با دوربین عکاسى وشیشه ترموس و پالتو بارانى و عینک دور شاخى ، گذارش بسرزمین خر در 

که زیر کشور خر در چمن پر از گوهر شبچراغ  افتور بو کشید و آن ور پوزه زد و بفراست در ی این. چمن افتاد 

ـ . این مسئله خیلى عجیب است ، زیرا از قراریکه در کتب قدما آمده گوهر شبچراغ رنگ و بو و طعم ندارد .است 

برده اینها را از دست گوسبندها بو ن یسوار بکنم که تا هنوز کس یاگر کلک ": مخلص کالم روباه با خودش گفت 

تا مسقط الرأس خودش دوید و  یکولش گذاشت و سیخگ يدم بریده اش را رو "! در بیاورم ، نانم تو روغن است 

 يروباه درست کردند و مقدار يبا مقامات نیمه صالحیتدار انتروییو کرد و بپاداش خدمتش بطور استثنا یک پاالن برا

 .وخروس اخته هم عوض نان وروغن باو دادند يمرغ آبریت کرده الرپیزر الیش چپاندند و چند 
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سبیلهاى چربش را تاب داد ـ متأسفانه سابقا اشاره نشده که روباه نر هم سبیل دارد ـ وبکشور خر درچمن  روباه

را که باج میگرفتند یک دوالپاد لندهور پیدا کرد که او  یسر طویله شغالهای يکرد تو یخوب که وارس. برگشت 

پاشوره  ياو را برد تو "! من گشنمه  ": فریاد میزد  مامهتر در آخور گذاشته و کثافت از سرو رویش باال میرفت و دای

اینکه او را بجان گوسبندها بیندازد ، اما از  يحوض ، سرو صورتش را طهارت گرفت و تروتمیز و نو نوازش کرد برا

. ت داشتند ، یکمرتبه او را جا نزد چون ممکن بود رم بکنند آنجا که گوسبندها به کنسرت سمفونیک شغال عاد

یک کفتار برمامگوزید پیدا کردند که  يقبرستان کهنه ا يانداخت وتو هر سوراخ وسنبه را گشتند از تو یچجار

مهتاب با شغالها دم میگرفت  ياز این رو شبها. سرها بیاورد وداخل گوسبند حساب بشود  يتو يمیخواست سر

 "؟ یغالم حلقه به گوش من میش!  تارکف يآقا ": تو رویش خندید و گفت  يروباه رفت جلو ، هر. وزوزه میکشید 

 ! چشم  يخانه زادیم ، برو. من اصال تو حلقه بزرگ شدم ، ما نوکریم ! کفتار جواب داد ، جان دل کفتار 

کفتار یک ریش کوسه هم زیر چانه . سرش چسباندند  يتا شاخ گاومیش رو را هفت قلم آرایش کردند و دو کفتار

 .اش گذاشت و شلیته قرمزهم بپاش کرد و آمد در چراگاه گوسبندها 

 

دنبال من راه !من همان بز اخفش نجات دهنده شما هستم!خر در چمن دهیستمد بیملت نج يا«: زد ادیفر کروفونیم

ما را در  يلهایبکن اما جفت سب یکنیم یهر غلط«: لب گفتند ریهم کردند و زبه  یگوسفندها نگاه مشکوک» !دیافتیب

 ».ندازیما را از علف خوردن ن يخون تر کرد

خبر خواب بودند،کفتار محلل دوالپا شد و رفت دست او را گرفت و از  یشب که گوسفندها از همه جا ب کی

شدند،دوالپا ملقب به فاتح خر در چمن با کفتار  داریفردا صبح که ب.آغل گوسفندها ول کرد يسوراخ راه آب تو
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 میملت گوسپندم و تصم یمن متخصص منحصر به فرد غم خوارگ نکهیو بعد هم به اسم ا... کرد  يجنگ زرگر

عذر کفتار و شغالها را با احترام  کند،یگرفته ام کشور خر در چمن را گلستان بکنم و زوزه شغاالن حواسم را پرت م

 .خواست

پر  يقبرستانها يرا برداشت و به سو لشیبار و بند.شد ریه مطابق نقشه کارش را صورت داده بود عاقبت به خک کفتار

 .و برکت راهسپار شد ریخ

هارا باز کرد و هر چه قاطر چموش و االغ لگد پران چشم و دل  لهیکونه بکند اول در طو ازشیپ نکهیا يبرا دوالپا

 کی.و ادا اصول را شروع کردند  یخوش رقص.باز شد  ونجهی يدر توبره ها.گرسنه بود به جان گوسفندها انداخت

پا به هر روز دوال.را افتاد لهیبزن و بکوب و قر و قب. هم دور آنها جمع شدند و قشقرق به پا شد يدسته از گوسفندها

 هیبه همسا.کم کم خودش را باخت»...من بخورم دیبده دیکار کن «:  گفتیو م شدیاز گوسفندان سوار م یکیگردن 

دهانشان باز  رالعقولیمح شینما نیا يجلو ریگوسفندها مات و متح.داد یم گانیکوچک و بزرگ فحش به را يها

 یکرد او را شکلک م ینم ياظهار شاد یاگر کس. دندیلبایو به خود م دادندیشان را تکان م دهیچروک دنبهمانده بود،

 .انداختند یگرگها م يکردند و بعد هم جلو

 الیو  دهیوردر يبودند با چشمها دهیرس ییو همکاران دوالپا که شکمشان گوشت نو باال آورده بود و به نوا انیهوچ

جان به جان  یگرفتیکه اگر دماغشان را م یو به گوسفندان زدندیقدم م...واکس زده  يو دم فر شش ماهه زده و سمها

 .فروختندیو تکبر م سی،ف کردندیم میتسل نیآفر
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به شکل آسمان خراش  ییآغلها.روز افزون کردند اتیکشور خر در چمن ترق يها هیاز آنجا بشنو که همسا اما

 ي،کنسرو چمنها شدیآغلشان گوهر شب چراغ روشن م يشبها تو...گفتند یم ویبونژو موس دندیرسیبه که م.ساختند

 ...نمودند یم هیو با کارد و چنگال تغذ کردندیاعال وارد م اریبس

 نیمحتکر نکهیوجود ا خوردند،بایم یگشنگ...کشور خر در چمن گر گرفته بودند يکه گوسفندها یصورت در

دفع آفات  يکه بنگاهها یصورت زد،دریآنها را م یآفت انسان.و خاك اره اندوخته بودند ونجهیمحترم آنها انبارانبار 

زبانشان .گرفتیباردار از آنها پول م يشهایاز م تیما،هرچند بنگاه ح رفتندیمرتب سر زا م شهایم.داشتند يادیز یانسان

و به باشگاه  رفتندیراه م ادهیپ.آنها اختراع کرده بود يسره برا يفرهنگستان لغت ،زبان گوسفند کهی،در حال زدیتپق م

 خودکرده  تیترب يبه بدنها یبدن تیترب يکه بنگاهها یناقص الخلقه بودند ،درصورت.دادندیج مبا ییمایمحترم هواپ

را به  یو بعد هم عکس بختک کردندیصادر م هیگوسفندها آ ي،برا کردیرا خراب م شانیزلزله خانه ها.دیناز یم

 ...و دندیکشیرخشان م

آنها هم غالم حلقه به  يبچه ها.دندیلولیدر هم م چاره،یو بدبخت و ب یو تراخم یمفنگ یاکیهمه آنها ،تر خالصه

 .اند افتادهین دنیفقط خوشحال بودند که از چر.خور بار آمدند يگوش و تو سر

نقش  نیزم يمست شد و رو ریش کروزی، دیآزگار گذشت و دوالپا که خوب رمق گوسفندان را کش انیسال

 یدوالپا را با انبر گرفت و فاتح کشور خر در چمن را که کس اطیهوا پس است با احت دیکه د دهیروباه دم بر.بست

منقول را برداشت و دك شد و  اموال.انداخت رونیکند از سوراخ راه آب ب هشیبه اسب اسکندر تشب کردیجرات نم

 ...منقول خود گذاشت تا سنت او را دنبال کند ریغ يگنجها يرو ییاژدها
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بود و نقش بر آب شد و عروس  یو معجزات ماست مال هایخوش رقص نیهمه ا دندیخر در چمن که د يگوسفندها

خانه باال  یچ دیپشت گوسفندها باد نخورد،پرده دوم تقل نکهیا ياما برا.خوردند کهیاز آب در آمد يبدجور یفیتعر

اد آز ریکند و زنج ریکه از ز یناراض ندانگوسف گریدست پرورده دوالپا و از طرف د يطرف الخناسها کیاز .رفت

فورا ...شودیاوضاع دارد بد م دیکه مشغول گوهر شب چراغ بود،د دهیروباه دم بر...شده بودند ،شاخ به شاخ شدند

گوسفندها  نیا....کن باژیپاالنت را عوض کن و صورتت را ماک.زود باش االی«: سراغ کفتار رفت و بهش گفت

 ».میکنیبه سرشان سوار م گرید ولنره غ کی...فراموشکارند

 »...هستم نکارهیمن اصال ا.مژده گر جان فشانم رواست نیبد« :گفت رکفتا

و دمبک وارد کشور خر در  هیو کفتار را با دار...د،یبه سرش چسبان سیکفتار را برداشت ،کاله گ يابرو ریز روباه

 .چمن کرد

خدمت به کشور خر در چمن جگرم لک زده  يبرا.من همان بز اخفشم.میگوسفندان عز يا« :زد ادیاز دور فر کفتار

 »...آواز خر در چمن بخوانم تانیتا برا دیدور من حلقه بزن دیزود باش.هیدار يرو دیزیبر دیحاال هرچه دار...بود

شکمو که در دوره دوالپا به  يدسته از گوسفندها کی.را برانداز کردند شیهاج و واج ماندند و قد و باال گوسفندها

بهتر است از ...دیآ یمعشوق م يقاصد بو نیاز ا«: و با خودشان گفتند...بودند دور او را گرفتند دهیرس یینان و نوا

 ».میافتیو از علف خوردن ن میحاال باهاش الس بزن

که از  دهیبود،مثل آدم مارگز دهیچند سال پدرشان در آمده بود و جان به لبشان رس نیکه در ا ییگوسفندها اما

 یقلنبه سلنبه توخال يکفتار نطقها.کردند یو جنجال راه انداختند و جفتک پران ترسد،جاریم دیسف اهیس سمانیر

و هزار تا از  گفتندیم یکی.کردندیم ریو تفس رفتندیم هیترهات را حاش نیا شینهایو بادمجان دور قاب چ کردیم
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به  دیو در آن فحش کش یو ور مل منتشر کرد به نام شر یکتاب یقاتیتحق یکفتار ط یبعد از مدت...ختیریدهانشان م

گوسفندان خر در چمن .باشد که خوراك گرگ بشود نیا دیآل گوسفند با دهیاصل و نصب گوسفند و ثابت کرد ا

هم مهر سکوت به لب زده  یجمع زدندویبا او الس م يکردند و دسته ا یبا کفتار مخالفت م یضبع.چند دسته شدند

 یاما همه آنها خود را طرفدار منافع کشور خر در چمن م.بادش دهند دیایاد بو منتظر فرصت بودند تا از هر طرف ب

 ...کرده بود انیآنها هم غل یدانستند و احساسات خر در چمن پرست

قرمزش جر خوردو صورتکش ور آمد و کاله  تهیکرد که شل یو کفتار آنقدر شتر رقص دیطول کش ادیاوضاع ز نیا

 دنیاز علف چر کهیدر صورت«: گوسفندها همه او را شناختند اما با ترس و لرز با هم گفتند.کنده شد سشیگ

 يو پسغام برا غامیپ.  دیکشیم ازهی،خم کردیم یتاب یتازه نفس که پشت پرده منتظر رل خود بود،ب يدوالپا» ...میافتین

چنان که .قبله عالم به سالمت باشد«که  گفتیکفتار هم م» .فالن فالن شده زود باش شرفیب«که  فرستادیکفتار م

که مو بمو مطابق برنامه عمل کرده  دییفرما یمالحظه م...هرچه زودتر خالص بشوم خواهمیخودم هم م دیمسبوق

  »  .شوندیو شبدر رام نم ونجهیسرتق است که با  يگوسفندها نیا از یبعض ریفقط تقص.ام
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دوالپا هم جواب میداد: «به شکم مقدسم قسم این سفر پدري از این گوسفندها در بیاورم که توي داستان ها بنویسند.» 

گوسفندها به هم نگاه میکردند و توي دلشان میگفتند: «ما خر در چمنی هستیم،و پدران ما خر در چمنی بوده 

اند،زمین گردست مانند گلوله ،سام پسر نریمان فرمانرواي سیستان و بعضی والیات دیگر بوده.هر که خر است ما 

پاالنیم.و هرکه در است ما داالنیم.خدا کند که میان این خر تو خر ما از چریدن علف نیافتیم.»  

  

پایان    
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  ي نمک ترکی قضیه
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تمدن و : یت و جاهلیت که اثرى از اصطالحاتدر زمانهاي تاریک بربریت وسبع                                                   

یاده وجود پدا و سواره و گیده و شاه و پاچو  پاچو صلح و ب گرستی و جنپو برابري و میهن  يآزادى و برادر

شکاف غار ها رمسیر روي شاخه درختها و با در گلهاي نواحی گریا در جن بی، قبیله هاي د آدم ـ میمون، نداشت

 ي مشدهگ ي میمونها موسوم به نسناس که حاال مشهور به حلقه -روزي از روز ها یکی از آدم . ی میکردندگزند

ائی به پهار دست و چشد کمرش را شق کرد و از حالت اپفت و گا حق ی، ل کردگش ا  یگداروین است مسخر

  . النه راه افتادسالنه سائی خودمان در آمد و عصا زنان زیر درختها پحالت متمدن دو 

اول ذوق زده شدند و تبارك اهللا احسن الخالقین ، ندته عادت باینجور آتراکسیونها نداشمشده کگمیمون هاي حلقۀ 

  .فتند و برایش اسفند دود کردند و بعد از خنده روده بر شدندگ
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مقلد مرشد خود نسناس  روهی از آدم میمونها از روي حس کنجکاويگرفت و گیدمى بخود پاین شوخی صورت ا 

که دیدند کار از  رست و ارتودکس همینپآدم میمونهاي امل و کهنه ، ردیدند و باین حرکت عنیف ادامه دادندگ

هار دست و چاوقاتشان تلخ شد و آنها را عاق والدین کردند و از ارث ، رفتهگذشته و صورت جدى بخود گکار 

وارشان گربان و دل بریان از نیاکان بزرگشم چ ئی داروین هم بااوپحلقه هاي کمشده د. ائی محرومشان نمودندپ

میمونهاي زبان بسته  -رش آدم پاین حرکت اولین خیزش و  -. رفتند و رفتندگهداري کردند و راهشان را گن خدا

  . داروین را میداد ي مشدهگوى دنیاي آدمی بود و تشکیل نخستین حلقه هاي سب

  

باین معنی که سر قبیله و . در آنزمان آداب و رسوم با حاال از زمین تا آسمان فرق داشت، بارى بهر جهت                 

شوهرها . )بود  Matriarchal( به اصطالح فکلی ها الحاکمیۀ األمیه یا ( . سردوده و همه کاره و کیا بیا زن بود

بطوریکه . مثل بید میلرزیدند، ندداخل آدم حساب نمیشدند و جرأت نتق کشیدن نداشتند و هر وقت زنشان را میدید

ون بزنهاى خودشان اعتماد چ، ذاشتند ـ شاید هم از جلبی شوهر ها بودگناه خود میگهاي بی چهحتى اسم زن را روى ب

ا یکی پمیمونهاي دو  -سر قبیلۀ آدم ، بارى بهر جهت. فتندریگه هاي مشکوك را بریش نمچاز این جهت ب، نداشتند

عمه  ها بود اسمش راگرگون از توتم چه شد و شتیده کار کیارودم ساپظالم بالى  ي بریدهاز این دمامه هاي بخو 

شنهاد کرده پیور را قچاچادر و چوشیدن پمیمونهاي نر  -ذاشته بودند و این همان کسی بود که براي آدم گه گرگ

  .بود
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رفتند و رفتند تا به مرغزاري . الشر کمرش زد و جلو افتاد و قبیله جدید اآلدمیزاد هم بدنبپه دستش را گرگعمه  

داز گر سوز و په زده آوازهاي چهچدرختان  ي هراسته و مرغان خوش الحان روي شاخرسیدند که به انواع ریاحین آ

در آنجا رحل اقامت . ون را از فراز میدیدندماهى استورژ ي و در جویبار ها بیضه شمه هاچعشق آلود میخواندند و در 

ذار و شبها گشت و گروز ها به . ها و در غارها اطراق کردندگنداشتند زیر شکاف سن اهگه و خرون خیمچافکندند و 

  . ذشتگذار میکردند و سالیان دراز بدین منوال گرا به عیش و نوش ور 

  

اهی دلشان براي زاد ورود گ، ایشان روي درختان معلق میزدندپهار دست و چا که با پمیمونهاي دو -نیاکان آدم      

 باصند چه میشود کرد ؟ در مسجد نه کندنی است و نه سوزاندنی از این رو هر چخوب . میشد گراهشان تنمگ

و اندرز حکیمانه آنها را توبه  ندپ ي همراهشان میفرستادند تا بوسیلگ ي یکنقر قاصد باتحف وهدایا بسراغ تخم و ترکه

ه هاي سر تغ و بیعاطفه چا که بپمونهاي دو یم -آدم  ولى. دست و بهائی داللت بکند رهاچنصوح بدهد و دوباره براه 

ر و پیو بد اخالق و بیمعنی بودند بریش آنها میخندیدند و شیشکی می بستند و آنقدر متلک بارشان میکردند که این 

  .شتندگوسیده دمق بر میپاتالهاي دیو ارتجاع با افکار پ

  

***  

  

اولین : والت قابل توجهی داد ا تغییرات و تحپنهاي دو میمو -اما از آنجا بشنو که وضعیت قائم در زندکی آدم  

ون شست دستش بلندتر از شست میمونهاي چدستهایش آزاد شد و ، ا وایسادپفت و سر دو گمیمون که یا حق  -آدم
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میوه ها را با دستش . رد و افزار ها را استعمال بکندگیسانی توانست اشیاء را به آب، اد بودژمدار دون نود سر گس

را بر میداشت و به گ سن، هائی که النه کرده بودگا زیر تخنه سنیدر غارها و . ید و یا با آرواره هایش میکندچمی

شهاي خود را شکار مینمود و از دستمالى به اشیاء و حس پکها و شپر تاب میکرد و در موقع بیکاري کپدشمنانش 

. ردازدي آن بپ هطالعمیرد و به گرا در نظر ب مختلفی هوش او ترقی کرد و وادار شد مطالب، کنجکاوي که داشت

مشاهداتش بمراتب ، ردیدگشم او نمایان چوسیع تري جلو  ی ناجار منظره، رفتگبلند  یگسرشرا که از حال خمید

نهان بود پآنجه که ، رفتگمهمتر اینکه آلت تناسل که از ایستادن قائم میان تن قرار  ي مسئله. متنوع تر و آسان تر شد

د آمد و احساسات عشق آلود بوجو یکرافپورنوگشد و در نتیجه حس شرم و شعر و تغزل و فحش و ادبیات  نمودار

از لحاظ تشریح . ماترییار کال مسلط کردید ي دهمیمون ما -مبمون نر به آدم  -ازین رو کم کم آدم . او تند تر شد

در . از وضع قائم بوضع موازي در آمد Peritoineصفاق  ي ردهپمثال : تغییرات مهمتري در اندرون بدن رخ داد 

بهمین . میبایستی این عضالت از روي شانه آویزان شده باشد. موازي آفریده شده بود یتر براي وضعگصور تبکه ا

و رویهم رفته روي  ویندگمی Ptosesعلت است که اغلب اعضاي درونی شکم افت میکند که به اصطالح طبی 

  . ردیدگاه ساختمان درون بدن فشار غیر طبیعی منعکس گدر نتیجه در تمام دست عصبها و عضالت و استخوانها و

  

از آنجا که تمایل وراجی . یشرفت زبان بازي کردپمیمون ماده رول مهمی در  -در عوض آدم                                  

ی میوه و ریشه در خت پمیمونهاي اولیه ساکت و اخمو بودند و صبح که  -آدم ، زن بیش از مرد است گیانچر پو 

ودار هاي یرگانه زدن راجع بمرد خود و چبا در و همسایه مشغول وراجی و ، هااهل و عیال آنها کنار غار، تندمی رف

  از جانب وقت قاصدي  این شد که هر   ، شرفت زبان کردندپشایانی به   از این راه کمک . شدند ی میگاحمقانه زند
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شت گبطوریکه زمین شد شش و آسمان ، کردیدبارور شد و نائره قتال و جدال مشتعل  گو زمین از میکروب جن 

نمودند و  گو تفن پیدا میشد بدقت جمع کردند و توي بمب و توچه مواد منفجره روي زمین پها هم هریملول. هشت

وي که نسبت باین جریانات بدبین بود اعتراض شدید کرد اوضاع ج، یش آمدپروي سر هم خالی کردند در اثر این 

زمستان از  ي لهچک و تیک میلرزیدند و در ي تابستان مردم تی لهچبطوریکه در ، خورد و فصول اربعه حالش بهم

با وجود اینکه دوش آب سرد هنوز براي خیلیها اختراع نشده بود در حوضخانه هایشان آبتنی ، رما کالفه میشدندگ

  . ردندمیک

بار گد یکمرتبه آسمان غرنبه شد و رشم باباقوریها از همه جا بی خبر دور هم نشسته بودنچائیز که پکروز آخر 

بطوریکه همه ، رفتگر خالص مثل دمب اسب روي سر طرفداران عینک نمک ترکی باریدن یغ H20شدیدي از 

اره بحال زارى در آمدند و چشم بابا قوریهاي ببچ. کیدچشم شان بزمین فروچعینکهاي نمک ترکی آب شد و از 

  . ند و داخل آدم حساب شدندار عینک ذره بینی زدچاي از آنها نا دسته

  

ندك زدند و بحال زار خود چی بسته دور هم قشم چهاي  شم آبجکوها و ارتودکسها و مفینهچشم با باقوریها و چاما 

مردهاي مجرب دنیا دیده کشور غول بی شاخ و دم که عمرش بدرازى بول رپییکی از . نددردیگمشغول ناله و نوحه 

میمونی که سینه بسینه  -آدم  ي شکسته دوره باپتمه زد و نشست و از افسانه هاي دست ونباچجعفر طیار بود میان آنها 

  : تار هاوائى میزد گیآهسته  شیر وفضه نقل میکرد و ي رسیده بود قصه باو

یاه گل و گطرق و شوارع مصفایش به انواع . ریان خواندندپآورده اند که اقلیم هفتم را شهرى بود که آنرا شهر  «

یلش سر به ثریا کشیده و انار و گل و از گیدرختان نار ، راستهپیشائش از خس و خاشاك گهاي دل هگو جل آراسته
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 يخوش خط و خالش حمد و ثنا، مرغان، وي سبقت از لیموي عمان و زیره کرمان ربودهگامرودش در حالوت 

شمه هاي زاللش رشک بردي و ه چشمه حیوان بچ. يایش سودندپفتندى و تسبیح اندازان سر به خاکگالهول وأب

در آن دیار آزادي نبود و کسی را . يوران زمرد نشان براي رفت و روب کوي و برزنش از آن آب بمشک بردندپس

فا بسر بردندي و مدلول قوانین و مقررات انتظامی را صدمیان ایام ولیالی را در صلح و جانوران و آ. با کسى کارى نه

روز ، باري بهر جهت. نهادندينلیم انضباط و فرمانبرداري برون گا از پل شنیدندي و از جان و دل بسمع طاعت و قبو

و بنحوي از انحاء  ».و تحرك یلی تحت التوب« : نانکه عرب فرموده چریدند چر بشادکامى میگو شب در کنار یکدی

ریدند و کسی چکه سر بزیر میتا بدانجا . ذاردندگاس بیقیاس ابوالهول میپر را میفهمیدند و سگممکنه زبان حال یکدی

  . جالل و جبروت و کوکبه وهیمنۀ او نبود ي را یاراي نظاره

قفل انتظام و انضباط شکستى ، اه جم جاء ابو الهول بودگربان در آورده اند که روزي نسناس نمک نشناس که از مق «

 زیديگائی دوري پار چو علم نافرمانی بر افراشتی و از رسم و آئین 

 ي هنائر، ون این خبر به ابو الهول بردندچ. مر راست فرمود و جالل و جبروت ابو الهول را نظاره نمودهر آینه ک

اش نوازش دهند و به  ا نهیاز تاه را اشارت فرمود تا بصد گدان درگکف بر دهان آورد و بن، ردیدگخشمش مشتعل 

  :و یاسائی بدین مضمون صادر کنند، ان محکوم سازندپریهجرت از شهر 

وش گ ي آدمیان این دستور آویزه ي ر دورهسروك پیبا ص بااه باشند و بخصوگریان بدانند و آپهمانا اهالى شهر  « 

ایانه روز بشب آرند و پار چان آستان گب نعمت عطا فرمودیم تا بندصنین خچهوش قرار دهد که این باغستان را با 

هر آینه یکی از افراد ناس . شایندگى نگیرى و خرده ما بجاي آرند و لب به نکته جوئ ياه معدات فرساگشکر در

را از  گیس به تحقیق و درستی که همپ، ستند و بجالل و جبروت ما نظر افکندیا باپم طغیان بر افرازد و بر دو چرپ

  ». ن مکان خواهیم راندای
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آن بدید و  ي سی بر آستانهذارش به باغستان افتاد طاوگ، نسناس که خرده حسابی با ابو الهول داشت، باري بهر جهت«

اى  «: فت گشود و گکنارش بنشست و زبان به هرزه درائی ، و مکارم أبو الهول مشغول بافت ون او را بذکر محامدچ

 ».نبینی  گاه روي مرچگطاوس مرا در باغستان راه ده تا ترا وردي بیاموزم که مثل خودم حیات جاودانه یابی و هی

 »تو کیستى و از کجائی ؟ «: مار کفت . زارش کردگآنجا که ماري عفریت آسا بود  اسبانپطاوس این مراتب به سر

، آموزم« : فت گنسناس  » این تعویذ بر من بیاموز« : فت گمار  » !نسناسم و در دو جهان سرشناس « : فت گنسناس 

 ».م و نزد با با پیروك شومپوشانتو خویشتن ب ي من در آن حلول توانم و با حله وست اندازي تاپلیک باید تو نخست 

  . نان کردچمار نیز 

مار زمین  » ه رسیده ؟چترا « : ر سید پروك مار را پیریستن آغاز نمود بابا گروك رسید پیون نسناس بخدمت با با چ «

 ردد و هرگاید و محرم اسرار پرد جاودانه در باغستان گالهول بنهر که بجالل و جبروت ابو « : فت گادب بوسه داد و

روك و دودمانش پیبا با. ردد و با خفت و مذلت ازین مکان رانده شودگروانه اقامتش عاطل و باطل پس پرد ننگکه 

ائی وپائی به دپارچون این بشنیدند بضاللت اندر شدند و قد بر افراشتند و از هیمنه و کوکبۀ أبو الهول در حال از چ

  .آمدند در

  .غض کردندیدند و بچشم بابا قوربان لب ورچجماعت  

ند گبعزت و قدرتم سو! یروك مفلوك پآي بابا « : ور ارزانی یافت که صداه منشوري شرف گآن، باري بهر جهت«

. ردندگران گس تو و تخمه ات همانا نفرین کرده باشید و تا ابد راست کمر بمانید تا موجب عبرت دیپکه از این 

و با کد یمین وعرق جبین قوت الیموت ، ردیدگاره تلخ کام آرامش بر شما حرام و زایشتان بدرد و رنج باشد و هم

  ».آرید و به خواري و زاري میرید گنچب
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ر شرم گاز یکدی، چون عورتشان ظاهر شد. حله ها از تن آنها فرو ریخت و لخت و عریان ماندند ي در حال جمله «

س بفرمان پ. وشانیدندپی بدان بگزوار ساختند و هرتز درختان باغستان بر بدن خویش اسی اگو هر یک برکردند 

  .. !نسناس رجیم  این بود عاقبت تسویالت. الهول آنانرا از باغستان براندند و بدین جهان فرستادندابو

  : شم بابا قوربان باهم این بیت بسرودند چجماعت  

  م،رحمت بر ابو الهول کری

  !لعنت بر نسناس رجیم 

  . ه سر دادندیرگرفتند و گاه زبان گآن 

ریان دمی پردان سیر بیا بانها همی کردند و در آرزوي شهر گروك و متعلقه اش ویالن و سرپیبابا ، بارى بهر جهت«

ناه گسر انجام از . رماي تابستان و سرماي زمستان نیاوردندگتاب ، ون علف بیابان دلشان را بدرد آوردچ. آرمیدند

  . زیدندگاعتکاف وزش خواستند و در بیغوله اى از جزایر سراندیب پخویش 

ردیدند و گون لندهور بن دیالق و عوج بن بد عنق آنانرا جانشین چانی رگند برین بر آمد و بزچسالیانی            

ون شاهد و مثال چب و تواریخ تسخنان حکمت آمیز و دروغان مصلحت آمیز بسیاري بدیشان نسبت دهند و در ک

از راه بنده نوازي آنانرا مشمول عنایت بی منتهاى خود ساخت ، ان بدیدون ابو الهول طاعت و عبادت ایشچ. بکار برند

حسدش بجوشید و به  گنین بدید دیچون چلکن نسناس ملعون . ربان اجازت فرمودپ و رجعت آدمیان را بشهر

سند و ساده لوح بکوشید و طرز افروختن آتش بدیشان بیاموخت و خرمن هستی ایشان پان خود گاغواي آدمیزاد

رستش آغازیدند و از صراط پبر خود ببالیدند و آنرا ، ون کودکان بدیدن آتش شادمان شدندچاینان نیز . تبسوخ

یران بیشماري بر آنها ظهور پان و گند قلدران و بزرچهر . شتندگان منصرف یرپمستقیم منحرف و از رجعت بشهر 
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رداخت و پ نسناس رجیم همواره بوسوسه میلکن ، براه راست دعوت میفرمودند  االنعام راکه عوام تیوسپکرد که 

  .تخم نفاق و دانه افتراق در شوره زار عقول ناقص آنان میکاشت

اغی نازل یان گتا بالئى بر مردمان طاغی و بند یکی از خادمان را اشارت فرمود. ر ابو الهول بخشم اندر شدگبار د 

  . . انشان زایلگت بصیرت از دیدیسازد و حل

  . .. ون انار آب لمبو ترکیدندچاز وحشت نابینائی  جماعت باباقوربان

ر ائید و رهائى آنان را از ورطه ضاللت و گابو الهول به نرمی  گه مردمان دل سنیاز البه و مو، باري بهر جهت «

کی خام آماده ساخت و مردمان را وري ظهور نمود و عینکی از نمک ترشم باباقچدر حال . ماللت مقرر فرمود

لکن نسناس نمک ترکی نشناس که این ماجرا . راف از عصیان و طغبان وقوف بخشیدصو عبادت و ان بمکارم طاعت

ست و اریاهان از وسوسه نگر بر میان بست و از بامدادان تا شامدیگمراهی و تباهی خلق کمر همت بار گب، بشناخت

شنیده ي را ناربا قوابشم چن سخنان متین و نصایح دلنشی، ذاردندگان نمیرایگمنافقان و منکران که شکر نعمت 

ون نسناس چو ، افتیبازار کفر و زندقه رواجی بسزا  پسس. شتندگ نسناس لعین ي اشتند و فی الجمله ملعبهگان

طى صراط ه احواالت و امورات بر وفق مرام بدید بقالب مخترع عینک ذره بینى حلول نمود و مردمان بیشماري راب

 .غیر مستقیم أغوا فرمود 

ردید که نیمی گشت و طوفانی عظیم حادث گنازل  8یر شد و بلیات ارضی از آسمانگاه ضاللت و ماللت عالمگآن 

  . .. ذیرفت و نکبت و فالکتپرفت و عینک نمک ترکی در آب انحالل و انزوال گاز ربع مسکون را ب

                                                           
 ادب بزوهان را از دهنت روحشت مرتعش سازد اس راقم این سطور همانا فرق بین ارض و سماء را نداند و با این لمزنی فاحش انبوهی از 8
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بابا قوربان داستان تا بدین مقام شنیدندي صبر و قرار از کف رها ساختندى و زانوي غم در بغل  شمچون جماعت چ

  ... زدودندي یان همگدید ریستند و با سر آستین سرشک ازگون ابر خزان چوئى گفشردندي وتو 
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