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نام شگفت و ساختگى اين مجموعه بدين سبب است که: 
 

نخست در آن پنج داستان است، دوم داستانى از آن به سفر روشن و اميدبخش آب اختصاص دارد و سوم داستانى ديگر به اساطير ودايى هندو 
مربوط است که پنجاب پرگنه اى از آنست و قهرمانى پنجابى نيز در آن وصف شده و شايد چهارم اين باشد که هم نخواستم، به رسم معمول، 

يکى از داستان ها را نام کل مجموعه سازم و آن ديگرى ها را در سايه بگذارم و هم خواستم با نامى کوتاه مجموعه را نشان دار کنم. 
 

در اين رشته کوه بزرگ نقل ها و قصه ها و داستان هاى بى شمار نويسندگان و خلق هاى جهان اين نيز پاره ريگى است که شايد در آن، زمان و 
انسان هردو بازتاب يافته اند. 

براى هر نويسنده اى، نوشته اش پاسخ به يک نياز جان اوست و هر اندازه که بتواند اين پاسخ به نياز جان هاى بيشترى باشد به همان اندازه 
نوشتًه بهترى است. شايان ذکر است که گردًه چند داستان اين مجموعه در سال هاى پيش از انقالب نوشته شده است. 
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                                                                      سرگشتگى برهمن چاندرا  
 
 

 
 

برهمن کرشناچاندرا، که اين داستان در بارًه اوست، درست در روز هشتاد و پنجمين سال تولدش، در زير يک درختچًه ياس خوشبو، درگذشت. 
 

ما شاگردانش از بيمارى خاصى در او خبر نداشتيم و مرگش مانند غنودنى بود بى آشوب. 
مرگ زمانى به سراغش آمد که آفتاب دو نيزه در فراخ دشت آسمان کبود برخاسته بود و هواى نيمًه بهار به گرمى مى زد. فرشتًه مرگ تاريکى 

شب را دوست دارد، ولى اين بار روز به سراغ استاد ما آمده بود. 
 

ناله اى يا وصيتى از او نشنيديم. گويا بدون درد خاصى جان داد و برهما او را بى هيچ شکنجه اى به درياى فراگير خود درکشيد.(١) 
 

از شاگردش راما جوانى بيست و دو ساله که او را فرزندوار دوست مى داشت چند دمى پيشتر آب خواسته بود. 
 

راما در کاسًه گلين از چشمًه مجاور آب آورد و برهمن چاندرا آن گوهر زالل و رخشنده را جرعه جرعه نوشيد و به پهناى آسمان بى ابر نگريست و 
سخنى به راما نگفت. او مردى شکيبا و خوددار بود و اين که شکوه اى نکرد، دليل بر آن نيست که رنجى نداشت. 

 
به هنگام مرگش طوطى کوچک و رنگينى بر شاخ ياس نشست و مانند آدميان بر او مى نگريست. غزالى نيز از بيشًه دوردست فرادويد و نزديک 
چشمه ايستاد. راما مى گفت اين غزال "آگنى"-الهه آتش و خداوند بى مرگى است و ما در شگفت بوديم که الهه بى مرگى چرا در لحظًه مرگ 

برهمن ظهور کرد و راما گفت: زيرا مرگ آغاز بى مرگى است. 
 

هنگامى که برهمن درگذشت طوطى به شاخًه درخت نارگيل جوانى پريد که هنوز بارور نشده بود. سپس به سوى بيشًه دور پرواز کرد. 
 

و راما گفت: اين آتمان يا جان برهمن بود که براى هميشه ما را ترک گفت. دريغ! ارغنون کهن ديگر شکست. 
 

ما شاگردانش سه تن بوديم. راما که کهترين، و شمع افروز معبد و تدارک بين مراسم قربانى هاى مقدس بود. شانکارا شاگرد ديگرش مردى 
سالمند شصت ساله با گيسوان سپيد و پوستى تيره که تبسمى طنزآلود در چهره اش موج مى زد. و من که گوپتا نام دارم و چهل و چهار ساله 

ام و از ايام کودکى به خيل خادمان خدايان ودا(٢) پيوسته ام و بيست سال شاگردى برهمن چاندرا در تقويم هستى ام ثبت است. 
 

شانکارا و من به طالب معبد کتب مقدس و "دهارما" يعنى آداب مذهبى و (واچ) يعنى اوراد و اذکار و پايه هاى (شرداها) يعنى ايمان را که از 
آموزگار خود برهمن چاندرا آموخته بوديم، ياد مى داديم. آموختگان آموزندگانند و سنت را که نيرويى عجيب است نسل به نسل دست به دست 
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مى دهند. 
 

برهمن مردى دانا و شادمانه و شوخ طبع بود. چنان که خود مى گفت هرگز در سراسر عمر به سختى بيمار نشد و پيکرى الغر ولى سالم 
داشت. در کودکى از گروه کودکان شمع افروز و روبنده و سترندًه معبد بود و چون صدوپنجاه سرود ويژًه عصارًه سکرآور (سوما) را از بر مى دانست، 

در مراسم معبد هميشه با صدايى خوش آواز مى خواند. 
 

بعدها ودا و ريگ وداها و ئوپانيشادها را آموخت چنان که در اين خصوص استاد شد و خط نوشتن مى دانست و مى توانست از چوب سرخ يا سياه 
بت هاى زيبا که مظاهر خدايان باشند بتراشد.  

در همين معبد يک "ترى مورتى" يعنى تثليث (برهمن، شيوا، ويشو) کار او، برپا بود که آن را از صندل تراشيده بود و عطرى خوش از آن برمى 
خاست و شايد زيباترين بت در اين پرستشگاه بود. 

 
هشتاد و پنج سال زندگى که نزديک نيمى از آن در اين معبد زيباى برهمايى گذشت، کنار بيشه اى که در آن طوطيان و بوزينگان جنجال مى 

کردند و پلنگان و پيالن به نبرد در مى آويختند و بوآهاى سبزفام بر درختان نارگيل مى پيچيدند، الحق زيستنى شاعرانه و ايزدى بود! 
 

ما او را از دل و جان دوست مى داشتيم. زيرا چون کبوترى بى آزار بود و در فرتوتى، چون کودکان سبکسار بر چمن و ريگزارها مى چميد و در 
نشست و خاست سخت چاالک بود. مردى خوش خوى با لبخند در انبوه ريش و سبيل سپيد که چندان پرپشت نبود و چشمان درشت گيرا و 
پيشانى شيار خورده از آژنگ ها. نمى توانم بگويم که چيزى خاص در اين برهمن هندو بود. هندويى چون همًه هندويان، برهمنى چون همًه 

برهمنان، ولى جاذبه اى داشت. ما شاگردان بالفصلش که خود مدرسان و آموزگاران بوديم از شانکاراتا راما او را مانند "سوريا" که خداى نور و مهر 
است مى پرستيديم و پدر مى خوانديم. 

 
چون سايًه مرگ او بر ما فتاد، يتيم وار به گرد چشمه اى نشستيم و سرشک هاى شور ريختيم. ديگر چه کسى بود که چون او ما را سرپرستى 

کند و از بستن نان در تنور تا تراشيدن گل بوته چوبين و مرمرين به ما بياموزد. کارکنان ديگر معبد تا خود برهمن بزرگ در ماتم با ما همراهى کردند. 
 

گاه که فرصتى مى يافت، سايًه درخت گلى را مى جست و ما آن جا بر علف هاى عطرآگين مى نشستيم و با وى سخن مى گفتيم. 
 

مهاراجًه آن صفحات که بيکران زمين و باغستان و کشتزار و روستا و دژ و شهرک در تصرف خويش داشت، چون آوازًه پارسايى برهمن چاندرا را 
شنيده بود، خواست او را متولى معبد کند. برهمن پيغام داد که من در خدمت برهمن بزرگ اين معبد سال ها بوده ام و دعوى و غبطه اى ندارم و 

راجه اگر بر اين فقير مهرى دارد آن بهتر که وى را به فراموشى سپارد. 
 

راجه از اين سخن طيره شد ولى ما از او واکنشى و پاسخى ناسزاوار نديديم. بارى، راجه نمى دانست که برهمن مردى شرمگين و غوغاگريز 
است و نهفتگى را آسان تر مى يابد. آه که چه اندازه مردم دوست بود. به بزرگان مستمند آن اطراف که در کومه هاى گلين بر توده اى از کاه مى 

خسبيدند و خوراکشان ماهى هاى کوچکى بود که از نهرى صيد مى کردند، از اوقاف معبد کمک مى رساند. ساالر برهمنان معبد، مردى 
دنياپرست و شکم پرور، اين بذل و بخشش چاندرا را نمى پسنديد ولى از بيم نفوذ معنوى و به احترام سالخوردگيش دم نمى زد. بعالوه به 

داناييش نياز داشت و معبد به او مى باليد. 
 

من از تماشاى جوانى پايدار و هستى بى آشوب و تبسم جاويد و مهربانى فطريش به نشاط مى آمدم. 
 

شکوهمند و طاهر و مانند سايًه درخت نارون مهربان و پناه بخش بود. 
 

شب ها که ستاره مى دميد و معبد از زائران تهى مى شد، در شبستان بر بوريايى خود بافته مى نشست و ما را به گرد خود نشستن مى 
فرمود و سپس نقل هاى دل انگيز مى گفت. 

 
از جمله مى گفت: چهل سال بيشتر است که در اين معبد هم برهمنم و هم برزگر و نخواسته ام اين زمين آفريدًه برهما را ترک گويم تا بر وى 

ناسپاسى نکرده باشم. 
 

برهما شبى در خواب به ديدار من آمد و گفت نياى تو در همين گستره از بند زاييده شد و وى غزالى بود و من موافق آيين (کارما) که نکوکارى را 
سزا مى دهد پسرانش را از زمرًه آدميان ساختم. پس تو در همين سرزمين خواهى مرد. گستاخى است که سراى برگزيدًه برهما را فرو گذارم. 
ولى در جوانى و سالمندى سياحت بسيار کرده ام و پايتخت راى رايان و خود او را نيز ديده ام و در هند از بنگال تا کشمير هر سويى بوده ام. 

 
و اما چندان در اين سرزمين کوچک مانده ام که همًه سنگ ها و درختان و طوطى ها و ستون ها و بت ها و هدهدها و چشمه ها را مى شناسم. 

تا کنون سه راى در مدت عمرم ديرى زيسته و مرده اند و اين معبد هفده برهمن بزرگ عوض کرده که شش تن از آنان را در همين ميدانگاه 
سوزانده ايم. آه که چه تماشاى يگانه ايست زندگى! 

 
گاه چنان خود را چون صخره اى ابدى مى پندارم که مى گويم مبادا شيوا و ويشنو که ايزدان آبادى و ويرانى، زندگى و مرگند بر سر من صلح کرده 

اند! سپاس بر هر دوى آن ها که از کودکى تا اين دم به چاالکى رفته ام و از نان گرم و آب خنک بيش از آن لذت برده ام که مهاراجًه اين ديار از 
کباب تذرو و شراب گلبو.  

ولى افسوس که خدايان درونم را از غم انباشته اند و چشمانم را از سرشک. و اين غم چون گلخنده اى برلبانم مى جوشد.  
 

همه جا در جهان، نهان و عيان ضدند و در من نيز! مردم، ديگر مى پندارند و من ديگرم.  
 

خودتان ديده ايد که با کف آشنان، جامًه کنف و سر و ريش خود را مى شويم. دوست دارم مانند قطره اى ژاله پاک جان و طاهر باشم.  
 

جوکيان و گدايان تنبل و بى عار را دوست ندارم. زيرا انگالن گربزند و سربازان و پيلبانان راجگان زورمند را دوست ندارم، زيرا ستمگرند.  
 

خود بر کسى خشم نرانده ام و سخن بى انصافانه نگفته ام. دروغ خود و ديگران خرسنگى است که مرا فرو مى شکند و در لًولًو راستى مى 
درخشم.  

 
بسيار الف زده ام ولى خود را چنين مى شناسم و سرانجام اين که مانند سنگ پشتى خاموشم در اين علف زارهاى پر گل، بى صدا و ناچيز، تا 

مرگ کى در رسد."  
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نيز مى گفت:  

"روزى برهمنى که ساالر اين معبد بود مرا گفت او را نان تازه و عدس پخته و ترنج فراهم کنم. او مردى نيک خصلت ولى شکمخوار و زود خشم بود 
زيرا خدايان ما را متضاد آفريده اند تا نيروها را در ما به جنبش و پيکار برانگيزند.  

 
من خود چون کم خوراکم او را نيز به پيمانًه خويش گرفتم.  

برهمن چون خوان را چيده يافت از نارسائى نان و عدس طيره شد و با عصايى مرصع سخت بر شانه ام کوفت، چنان که استخوان شکست و تا 
چند ماه جوش نخورد و من از درد به خود پيچيدم ولى درد خود را فرو خوردم و چاالک از نزدش گريختم. من مردى شرمسار و فروتنم و چون بر من 
غرور و ستمى مى ورزند در خود مى تنم تا گناه خويش را بيابم و نيز هراسان شدم که مبادا برهمن بزرگ مرا از معبدى که دوست دارم براند. به 
کدام انگيزه بود نمى دانم، به هرحال صبور ماندم و نزد کسى شکوه نکردم. فردا پيشش زانو زدم و جامًه کنف را از شانه به يک سو راندم و جاى 

ضرب را به برهمن نشان دادم.  
 

مرد فربه و شکمخوار به گريه افتاد. ورم کبود ضربت را بوسيد و سپس از معبد برون رفت و سر به بيشه نهاد و در آنجا خود را خوراک پلنگان درندًه 
جنگل ساخت. به هنگام رفتن به خادمى گفت: کسى که به خاطر شکم، بى گناهى را چنين ددمنشانه مى آزارد، همان به که ديگر نخورد. بلکه 

بگذارد تا او را بخورند. چنان ژرف بود شرمش!  
 

با خود گفتم: زهى برهمن! که گناهى خرد را کفاره اى مهيب داد."  
 
 

و نيز گفت:  
 

روزى رائى با کوکبه اى که ويژه شاهان خودنماست به اين معبد آمد. وى شنيده بود که در اين معبد تنديسى از خداى بزرگ "ايندرا" است، به 
صورت گاوميشى حمله ور، از آبنوس ناب که استادان سلف تراشيده اند و اين بت معجزه هاى شگرف مى کند. دخترش بيمار بود و او آمده بود که 

براى بت قربانى کند و از او شفاى بيمار گرامى خويش را بخواهد.  
من در آن دم پاى همان بت نشسته و طومارى از دعا مى خواندم. فراشانش گريبانم را با خشوند اين زمره از مردم گرفتند و به بيرون معبد هول 

دادند. من بر علف هاى پرپشت بر روى در غلطيدم ولى آسيبى نديدم. راى اين جورپيشگى عوانان خود را ديد و آن ها را دشنام گفت و فرمود مرا 
نزد او برند. 

 
فراشان چنگ در بازوهاى الغرم زدند و مرا نزد او بردند. بلندباال وسالخورد و با طنطنه بود. فراشان مرا به زانو افکندند و سرم را بر موزًه زرينش 

کوفتند. 
 

راى گفت: رهايش کنيد! رهايم کردند و من چاالک برخاستم و با نگاهى برزمين و دستانى به عالمت حرمت برسينه ايستادم. 
 

گفت: کيستى؟  
گفتم: برهمنى هستم از همين معبد وزين پيش در پرستشگاه "ورتيرا" (varatira) اژدهاى بزرگ نزد ده استاد تعليم ديده ام.  

 
گفت: مى گويند اين بت آبنوس سخت معجزه کار است؟  

گفتم: دروغ است، که من عمرى دراز دارم و از هيچ بت معجز نديده ام. اگر جهان را ريتاها و آيين هاست، پس برهما خدايى را ماذون نکرده است 
که نظامش را آشفته کند. و "وارونا" پاسدارى رشگين از سوى برهما بر اين آيين هاست و من هرگز نديدم که گسستن بندهاى سخت تافتًه آن را 

روا بشمرد و کسى را بدان بار دهد. 
 

گفت: اگر از بت آبنوس ايندرا اعجازى نيست، پس من چه کنم که دخترى دارم بيمار و در بستر؟  
گفتم: عالج را از پزشکان آزموده و دانا بجوييد که به آيين هاى جسم و جان و خواص گياه و جانور پى برده اند و من از آن ها کارهاى شگرف ديده 

ام.  
 

گفت: من برهمنى چنين گستاخ نديدم که بر قديسان معبد خود طعنه زند و بندگان عادى را بر آن ها برترى نهد. وانگهى آزموه ام و پزشکان را 
چاره اى نتوانستند.  

گفتم: اگر پزشک چاره نداند، آن را به چاره گرى زمان واگذاريد که از زمان من اعجازهاى راستين ديده ام که چه کاخ ها از او ويرانه و چه ويرانه ها 
که به دستش کاخ شد! 

 
گفت: شش ماه است در سرسام تب مى سوزد. از آن نوبهار دل انگيز جز خزانى غم خيز باقى نمانده. زارى مادرش جانم را مى آزارد. رايم ولى 

انسانم و تاب آوردن نمى توانم.  
گفتم: شش ماه تب پياپى؟ پس از جانش دست بشوى. آدميان همه يکسان نمى زيند. بلوطى صدها سال پاى مى فشارد. سنجاقکى سيمين 

بال هفته اى چند بيشتر زنده نيست. ما از آن ناتوان تريم که بر آيين خدايان چيزه شويم، واال پيلبانان خود را به جنگ وارونا بفرست و با لشگر خود 
آسمان را تسخير کن. 

 
گفت: اى برهمن! فرزند خود را چون جان دوست مى دارم. چگونه شاهد مرگ دخترى نوباوه باشم. اگر برهما او را از من بستاند، اين زهر را که در 

بن نگين انگشترى ياقوت دارم، خواهم مکيد.  
من با آن که رايان را که آيات نخوت و ستم و تاراج گرى هستند هرگز دوست نداشته ام بر او چون پدرى دل شکسته رحمت آوردم و سخت دل 

آزرده شدم. 
گفتم: ما را نرسد رايان بزرگ را اندرز گفتن. اگر دردهاى جان مرا در نزد راى ارجى است پس راى بداند که اندوه وى مرا سخت به تاب آورده. من از 
اين دم در پاى بت مى نشينم و براى شفاى دختر راى دعاهاى گوناگون مى خوانم و بر هر قربانى که در معبد بشود به نام او سوما مى پاشم.  

 
 

راى با غضب در من نگريست و برشاخ گاوميش آبنوسين بوسه زد و رداى زربفت را چرخاند و بر دوش غالمان خود پاى هشت و در مهد مرصع 
نشست و پيالنش بيلک بر سر پيل کوفت و تمام آن کوکبه در غبار برفت و محو گرديد. 

 
من دو هفته در پاى بت مى خفتم و دعا مى خواندم و در جانم اضطرابى و هراسى و اندوهى عظيم بود. گويى پيامى تاريک از پيکى دم به دم به 

قلب خونينم مى رسيد. 
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سرانجام خبر يافتم که چند روز پس از ورود راى به کاخ، دختر در صبحدمى چون شمع فرو مرد.  
 

نمى دانم چرا از اين خبر چون ديوانگان شدم. براى برهمنان، چنان که براى دژخيمان، بيمارى و مرگ آدميان از لوازم شغل آن هاست و کم تر از آن 
غم زده مى شوند. ما از عملًه مرگيم و مرگ از افزارهاى پيشًه ماست. 

 
از معبد به ساحل گنگ رفتم که دو روزه راه بود. تا يک ماه بر سنگ ها مى نشستم و غريب وار مى گريستم. دريايى اشک در درونم بود و 

جوشيدن مى خواست. غم هاى بسيار از غم دختر راى که او را نديده و نمى شناختم در جانم بيدار شد. هراس زندگى مرا فرو گرفت. مرگ به 
من چهره نموده بود و کدام زنده ايست که از اين چهرًه بيم آور به خود نلرزد، گرچه گورکنى باشد. 

 
روزى پيرى خميده در برابرم نشست و گفت: روزهاست بر تو نگرانم، مى بينم که اشکبارى. چيست؟ 

 
گفتم: بر من مخند که بر مرگ کسى مى گريم که نديده ام و نشناخته ام و مرابا او هيچ همتايى و همپايگى نيست: بر جوانمرگى دختر راى مى 

گريم.  
آهسته پرسيد: شيدايش بودى؟  

 
گفتم: چنين سالخورد و دريوزه اى چون من چرا بايدش شيداى دختر راى شد . هرگز! هرگز!خود نيز نمى دانم چرا اندوه دختر راى مرا چنين بى 
تاب کرد، چنان که از وداع موج هاى گنگ و سفر ابرهاى بنفش و فرود برگ هاى زرد و فرونشستن خورشيد داغ مغربى، از همًه بدرودها و رفتن 

ها، دلگير مى شوم. پدرش گفت اگر دختر بميرد من نيز در ماتمش خواهم مرد و اين سخن نيز مرا بى خويشتن کرده است. 
 

پير خنديد و خنديد.  
 

من طيره شدم و گفتم: ديگر چه جاى خنديدن است؟  
گفت: هفته اى پس از مرگ دخترش، راى دخترى جوان تر از دختر خود را به حبالًه نکاح در آورده است!  

 
گفتم: با آن که پيرى و خميده قدى، ولى دروغ مى گويى. اين محال است.  

گفت: از هر که مى خواهى بپرس. و سپس عصا زنان دور شد.  
 

چون از حيرت آن کالم بدر آمدم به جادًه بزرگ زائران رفتم و از هرکس آن قصه را پرسيدم، تصديق کرد. مبهوت ماندم.  
 

گور آن جوانمرگ را پرسيدم. گفتند در قبرستان خاندان شاهى است و دريوزگان را بدان راه نيست.  
 

از مادرش پرسيدم، گفتند: شاه از او به اندک چيزى خشمگين شد و او را به وزيرش بخشيد. اينک در حرم وزير است.  
 

گفتم: برادرى دارد؟ گفتند دارد ولى به شکار گرازان به کوه رفته و شاهزاده اى پر تبختر و عشرت پسند و نابکار است.  
 

بر خاک نشستم و گفتم پس آن دختر جز اين برهمن ديوانه غم خوارى نداشت و در واقع نيز چنين بى کسى را چرا بايستى زيستن؟ دانستم که 
خدايان به تنها ماندگيش ترحم کردند و فرايش خواندند. آرام گرفتم. 

 
آرى بسيار پيرامونيان داريم و غريبه ايم. و به گمان من اگر خدايان چنين غريبى را دوست بدارند نزد خود مى خوانند. من که چون درختى کهن در 

اين جهان زيسته و مى زيم، شايد ريشه اى در دل هايى داشته باشم، يا چنان ناچيزم که آسمان نيز از من بيزار است. زيرا ديرى است پايان خود 
را مى بيوسم و نمى ايد. خود سرگشته ام که کدامين است ؟  

شانکارا گفت: استاد! آن نخستين است؛ آن نخستين است.  
 
 
 

و نيز مى گفت:  
اين تنها دوشيزه اى نبود که در ماتمش رنجور شدم. داستان ديگر دارم که آن در آخرين سياحت من، جائى در بنگال، روى داد.  

 
در آن ايام مهاراجه اى فرتوت بر بنگال حکم مى راند که از هفتاد گذرانده بود.  

 
نمى دانم آسورا (Assura) که آفرينندًه شر است در اين بزرگان چه ولعى نهاده است که پايانش نيست: ولع زن و مال و قدرت و نوعى جنون که 

گويا آن ها تافتًه جدا بافته اند.  
 

زن مهاراجه تازه درگذشته بود و فرمانروا بر آن شد که تجديد فراش کند. چاپلوسان گفتند اگر سالخورده اى در بستر جوانى بخسبد؛ نيرويى تازه 
خواهد يافت و دم همدم برنا از ناتوانى و شکستگيش خواهد کاست. در وصف همسر تازه گفتند که بايد در زيبائى يکتا باشد و باکى نيست که از 

کاست اشراف برنخاسته باشد. 
 

دخترى از دختران مردى جوالهه که پارچه هاى ارزان بها مى بافت و مى فروخت يافتند زيرا در پايتخت در زيبائى زبان زد بود. بلند باال، گيسو تا 
پاشنًه پا، کمر چون حلقًه انگشتر، مژگانى بلند و پيچيده، نگاهى درخشنده و خندان. داستانى بافتند که جوالهه از نژاد سروران است. 

 
خاندان جوالهه که به آسودگى نمى زيست زر ستاند و با فخر و خودفروشى فرومايگان دختر را به راى پير داد.  

 
چند ماهى بيش نگذشت که راى را کامروائى سازگار نيافتاد و در گذشت.  

 
به رسم ما هندوان که شگفت رسمى است، گفتند که بايد همسر را با همسر سوزاند.  

 
بانوى جوان را در زينت هاى خيره کننده و جامه هاى ملون، برتخت روانى که غالمان غول پيکر مى کشيدند، به ميدان سوختنگاه آوردند. 

 
الشًه راى پير از پيش در ميان کوهى از هيمًه صندل و عود خوشبو آرميده بود. پيکرى استخوانى در رداى سفيد.  

 



 ٦

دختر مى گريست. پدر و مادر در پاى تخت روان دم به دم او را مى گفتند که چه جاى گريه که بايد بر خود ببالد که چون ملکًه هند در کنار راى 
رايان پيکر خود را به خداوند آتش آگنى مى سپارد و در درگاه ترى مورتى قربان مى شود و روح او تا ابد ساکن کاخ هاى آسمانى است. آنان چنين 

مى گفتند و در دل شادمان بودند که به سبب اين دختر به حساب خاندان سلطنت وارد شدند. 
 

شايد تصور جهانى فراتر و پر فروغ تر دختر را شيفته مى کرد و به تحمل سرنوشت دشوارش دلير مى ساخت ولى رسن هاى زندگى و نوجوانى 
او را مى کشيد و حرمان جوانمرگى و ناکامى او را شکنجه مى داد، از اين رو مرواريدهاى سرشکى دردناک بى اختيار بر گونه هاى ماهتابيش مى 

غلطيد. 
 

من در ميان انبوه تماشاگران ايستاده بودم که بدين تبه کارى با ديدگان عادى به بازى يک مار افساى مى نگريستند.  
 

دختر سرانجام از پرگوئى پدر و مادرو ديگر درباريان اشک خود را سترد و خاموش و بهت زده شد. دردى در چشمان آبنوسينش نشسته بود و 
ديدارش در دلم شعله مى افروخت. 

 
برادرزاده اى دارم سپاهى که گناهى از نرمدلى باالتر نمى شناسد و آرزوهاى نيک را مسخره مى شمرد و هميشه بر من طعنه مى زد و من 

طعنًه تلخ او را با خويش دارم، شايد حق با اوست. کار خدايان آسمان هندو نيز چندان به از آفريدگانشان نيست! 
 

دو زن از زنان حرم بازوى دوشيزًه تيره روز را گرفتند و او را از کوهًه هيزم هاى خشک باال بردند. 
 

دختر از آن باال به گرداگرد خود نگريست. شهرى بود و گنبدهائى و مردمى انبوه وآسمانى فيروزه رنگ و سپس آن تل هيزم ناخجسته که به زودى 
گوشت و استخوانش را خاکستر مى ساخت. کاش او را با زهرى مى کشتند ولى رسم و صواب کار در زنده سوختن بود.  

 
من مى نگريستم و نزديک بود نعره اى بى اراده از ژرفاى جگرم برآيد ولى لب گزيدم و خموشى گزيدم. 

 
با خود مى گفتم: اين دختر جوالهه همًه عمر کوتاه سختى کشيده و نان گاورش خورده و اينک که مى خواست از نزهت گل هاى جنت هاى 

تودرتوى سلطنتى فيض برد، در طلوع عمر و جوانى چنين به زارى زار مى ميرد! 
 

آتش افکنان با مشعل ها به جان هيزم ها افتادند. راى فرتوت در خواب مرگ بود.  
 

همسر جوان در جامًه حرير در کنارش خوابانده شده بود. من ديگر طاقت ديدن نداشتم. 
 

از ميدانگاه آن شهر بيرون آمدم و منگ و مانند ديوانگان فرسنگى رفتم، سپس خموشيم گسيخت و گريه در من افتاد. 
 

به دامن انديشه هاى مذهبى گريختم. خويشتن را تسال دهان گفتم: 
خداوند آتش آگنى، هم او خداوند بى مرگى است و اگر کسى را بى مرگى مى بايد - بايد از آگنى نهراسد. اين ريتايا آئين سرور جهان فرازين - 

پراچاپتى است. من که برهمنم بايد بر اين آئين گردن نهم زيرا برهمن که گسترندًه ريتاست با آن يکى است و ريتا که فرمان برهماست با او يکى 
است و من در اطاعت و خضوع با روح جهان يکى مى شوم. 

 
ولى دل طغيان گرم قرار نگرفت. خرد چيزى است و عاطفه چيز است. چهرًه رنگ پريده و نگاه محکوم آن کودک مظلوم و درمانده، در آن دم که در 

تخت روان بود، از پلکان آتشگاه باال رفت، به پيرامون خود نگريست و به ناگزير در کنار الشًه راى فرتوت خوابيد، از پيش نگاهم نمى رفت. 
 

آه که براى اين جهان ستم کار سخت ناتوانم..... آرى سخت ناتوانم!  
مرا آفريدن چه مى سزيده؟ ولى شگفتى را ببينيد که هنوز برجايم! اين جهان را افعيان و پلنگان مى بايند نه برهمن چاندرا.  

 
 
 

و نيز مى گفت:  
نيم روزى در همين معبد در پاى فالن ستون که چون گرزه مار پيچيده اى از رخام سبزگونه است، خفته بودم. زهرآگين مارى رنگارنگ از درون علف 
ها به فسون گرى خزيد و در من چنبره زد. هر دم نيش خود را به سوى چهره و بينى ام فراز مى کرد ولى از دم زدنم و يا شايد از خرناس پيرانه ام 

مى هراسيد و سر را واپس مى کشيد. سرانجام خسته شد، چنبره را واگشود و به دور خزيد و گم شد. 
 

دخترکى روستائى، کوزًه آب بر شانه، اين داستان را مى ديد و چون به روستاى خود رسيد آوازًه "اعجاز" درانداخت که مارى که اگر بر فيلى زدى، 
فيل و فيلبان را غبارکردى، در برهمنى درپيچيد ولى تنها او را بوئيد و بوسيد و راه خود کشيد و دور شد. 

 
سخن درخت روينده است. داستان دروغين بوسًه مار در ساعتى همه جا پراکند. روستائيان با علم و کتل و آويزهاى گل وحشى در صفى دراز به 

سراغ معبد و من آمدند. 
 

متحيرشدم که اين ديگرچه آشوب است!  
 

گفتند: تو معجزه گرى که مارى سهمگين به زيارت تو آمده، بر تو درپيچيده و گونه هايت را بوسيده، چون مى دانست از قديسين برگزيدًه ورتيرا 
اژدهاى آسمانى ترا نگزيده و دور شده است.  

 
گفتم: اى نيک زنان و نيک مردان! آخر اين چه اعجازى است که ديروز زنبورى گردنم را با غيظ خليد و هنوز از آماس و خارش آن در رنجم. 

 
روستائى پيرى به همگنان که حيرت زده شده بودند گفت: سخنش را باور نکنيد. قديسان مامورند که رازپوشى کنند. 

 
در اطراف من کوزه هاى عسل و شير و کيسه هاى بادام و گندم برشته نهادند و رفتند. 

 
با خود گفتم: معجزه از آن مار است نه من که اين همه نعمت را نصيب من ساخت. نعمت را بين چند برهمن بخش کردم و خود مشتى گندم 

برشته برداشتم. ولى از قضا در آن ريگى بود که دندان پيشينم را شکست و خون بر ريشم دويد.  
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در ميان درد به خنده درافتادم که چرا اين ساده دالن خواستند از قديسى معجزه گر چنين به سختى انتقام گيرند.  
 

ديرى از گزش زنبور و شکست دندان عذاب ديدم. 
 

روزى آن دخترک دهقانى را يافتم که چنين بى پروا دروغ در روستا پراکنده بود.  
 

گفتم: مامک من! چند بار معجزه هاى خود را به تو ببخشم تا تو يک تا از آن دندان هاى صدفيت را به من ببخشى؟  
 

از بس زيرک و گربز بود، رمز شوخيم را فهميد و خنديد و سارى کرباس خود را بر چهره کشيد و گريخت.  
 
 

و سپس افزود:  
اکنون که سخن به اعجاز بتان و برهمنان رسيد، داستان ديگرى مى آورم. در آن هنگام که برهمنى جوان بودم، مهر دخترى خوبروى از خويشان 

نزديک دلم را مسخر ساخت. وى روزى با پدر و مادر خود هم براى زيارت و هم براى ديدار من با کولباره اى از توشه هاى مطبوع به معبد آمده 
بودند. دختر چنان در من و من چنان در او نگريستيم که (بابت او نمى دانم، ولى از بابت خودم مى گويم) سخت دلداده اش شدم. بارى، انسانم. 

 
ولى چون آلودن جان و فرسودن تن از رنج عشق را نمى خواستم، ماه ها در پاى بت سوريا گريستم و با او سخن گفتم و از او خواستم که 

پرستوئى يا کبوترى را از آسمان نيلگون پيشگاه معبد پرنده کند تا مطمئن شوم که سوريا رازم را شنوده و به من پاسخ آرى مى دهد.  
 

آه که من از اين گفتگوى يکسويه با بتان خسته شده ام. 
 

از غيظ من هيچ پرنده اى نپريد و حال آن که پرستو و کبوتر در اين مرغزار و بيشه کم نيست. شکوه از من و سکوت سنگدالنه از بت. 
 

چنان گاه به خشم مى آمدم که مى خواستم بت سوريا را با تبرى درهم شکنم.  
 

سپس خود را گفتم: اى نادان! بت معجزه گر در وجود توست. از خود بخواه که از راه هوس به راه خرد بازگردى. از خود بخواه! عزم خود را جزم کن. 
 

در پيشگاه معبد کشتزارى ترتيب دادم و در آن ماش و باقال و سير و شلغم کاشتن گرفتم. کارم يا خواندن و دهارما - مراسم مذهبى، يا کوشش 
عرق بيز در مزرعه بود. کار بر وسوسه ها چيره شد. از پندارهاى جنون آور رستم. البته دروغ است اگر رهائى خود را حتى امروز که پيرى مو 

سپيدم کامل بپندارم. چيزى در خاکستر سوسو مى زند ولى من همه چيز را سراسيمه به تاريکخانًه نسيان مى رانم. مى گويم: "برويد اى هوس 
ها که برهمن را اذن چنين کارها نداده اند."  

 
از قضا در آن ايام شاعر کاليداس (Kalidas) به معبد ما آمد.  

او را گفتم: استاد! اين عشق که شما نيز در نوشته ها از آن سخن مى گوئيد چيست و باالتر از همه چگونه از رنجش خالص ممکن است؟ 
 

گفت: اين يک بيمارى است که آن را يا کام به مى کند يا فراموشى، و کام پزشکى حاذق تر است، زيرا پس از چندى ترا از شور نخستين چنان 
پشيمان مى سازد که به سفاهت خود اعتراف مى کنى. 

 
او مردى شوخ طبع بود و من شوخ طبعان را که مردمى نيک و تيز هوشند دوست مى دارم.  

کاليداس چون از معبد مى رفت مرا گفت: اى نيک مرد! عشق را جانوران نرينه تنها در مادينه خود مى افکنند ولى آدميان، چون به کمال و پختگى 
روح برسند، آن را مانند سکه هاى زرين جشن، به همًه جهانيان صله مى کنند: چه چيز از آدميان و خورشيد و نيلوفر و شنگرف غروب و چتر سبز 

درخت و تذروان رنگين و ابرهاو آب هاى مسافربراى عشق برازنده ترند؟ عشق تن، يا عشق روح؟  
 

گفتم: ما همه چنين سخنان زيبا مى گوئيم ولى فسوسا که تن فرمان نمى برد.  
خنديد و گفت: اگر برهمنى مرتاض، چنين مى گويد، واى بر شاعرى چون من!  

 
پرسيديم: آيا تن استاد در فرمان خرد و روانش نيست؟ پس چگونه جوکيان بر تيزى ميخ با پيکر عريان مى خسبند و کاردهاى برنده بر سينًه خود 

مى کوبند و پاى برهنه بر آتش شعله ور مى روند و گزندى نمى بينند؟ 
گفت: آن ها تن را که حرير لطيف بافتًه برهماست، از بسيارى رياضت به سنگ بدل مى کنند. به همان سان که نگاه افعى غزالى را مى سنگاند. 
اين نوعى گربزى و ويرانکارى است. من زندگى را چنان که آراسته اند و به آئين است مى پسندم. مى خواهم انسانى باشم نه سنگى. شگفت 
و نادر بودن را نمى جويم، برتر بودن را نمى جويم، يکى از بسيار بودن را مى طلبم به همين سبب به دنبال افسون اعجازها نرفتم تا نادانى و بى 
خردى ديگران را سرمايه نسازم. انسان بودن دشوار است و بزرگ ترين معجزه، و من در پى اين دشوارى بوده ام و هوس هاى جانورانًه ديگر را در 

وجود خود لگدکوب کرده ام.  
 

پرسيديم: آيا اين شيوه او را سعادتمند ساخته است؟  
گفت: به ايندرا سوگند که نه! مانند شمعى مى گدازم. سعادتمند نشدم ولى به خرسندى دست يافتم.... دقيق تر بگويم: به اندک خرسندى 

دست يافتم. آرًه گناه و نامردمى مرا از درون نمى تراشد. اين خود بازيافتى است؟ 
 

پرسيديم: آيا زخم آن رنج ها، ازعشق و ماتم، که براى ما نقل کرده در روانش به شده است؟  
گفت: آرى ولى نه به آسانى. کار و کوشش و سپس زمان مددکار شدند. و اين زمان دوستى است ناديده در کنار ما و دو فرزند دارد: عادت و صبر. 

شکيب ورزيدن، پيکارى است بزرگ و الزم. زمان را چشم به راه باشيم که دگرگونى هاى نامنتظر شگرف پديد مى آورد. همه چيز جز آنست که 
شما مى پنداريد. گاه اميد شما را مى فريبد و گاه ياس. اما صبور بودن کار هر هوسناکى نيست. آرى، اينک خود را بازيافته ام. اندکى به قوانين 

اين جهان پى برده ام. در جهان بسى چيزها انسان را از وى مى ربايند: غم، ترس، آز، نياز، پندارهاى باطل، شتاب، خشم.... در بيشه اى 
مرتاضى به نام ساکيامونى ديدم که گويا شاهزاده اى بود و سپس به کنج عبادت و عزلت خزيد. مردى سخت خردمند بود و او چيزهاى شگفت 

مى گفت. ميان رنج و خواهش پيوندى مى ديد. مى گفت: بهروزى يعنى نخواستن. آز و نياز آتش سوزندًه رنج را در روح روشن مى کنند. او را بودا 
مى ناميدند ولى منکر ودا بود و من در آئين او نيستم. 

 
شانکارا گفت: بى خواهش زيستن نيز به آئين نيست.  

راما گفت: واالخدايان ما را چنين با آذرخش هاى رنگين خواستن ها نمى انباشتند. خواستن زيستن را از شور و شعله هاى رنگين کمانى انباشته 
مى کند. 
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من گفتم: چگونه خواهش ها بر رايان و راجگان رواست و مردم را روا نيست؟ 

 
برهمن کريشنا چاندرا تبسم کنان خموش شد و سپس گفت: مى دانيد که چه مى گوئيد؟ سخنانى غريب ..... ساکيامونى را نمى پذيرند. مراهم 

نمى پذيرند. خواهش ها را آرايه زندگى مى شمريدو آذرخش آن. ولى خواهش ها بايد برآورده شود تا به نياز و آز بدل نگردد واال اين دو کرم سياه 
زهرآگين درونمان را خواهد جويد و دردهاى ناگفتنى پديد خواهند آورد و آدميان را به سوى ستم و پستى خواهند راند. يا بايد بودا را تصديق کرد و 

خواهش را کشت يا بايد ريتائى ديگر پديد آيد که بين خواهش و خوشبختى پيوندى هماهنگ بيافريند.  
 

شانکارا گفت: پس بهتر است که آئين جهان چنان باشد که خواهش هاى خردمندانه و نه هوسکارانًه تن و روان برآورده گردد تا به آز و نياز بدل 
نشود و رنجبار نگردد.  

 
برهمن گفت: خوش بودى اگر چنين بودى!  

 
و نمى دانم از چه روى اشکى را از مژگان سترد و بر زانوهاى خود تکيه کرد و برخاست و رفت. 

 
راما گفت: به پراچاپتى سوگند که بودا را نپذيرفته است. او انسان و خوشبختى همگان و طبيعت جوشان را دوست دارد ولى به سوى آن راهى 

نمى بيند. اشکش از اينجا بود.  
 

ما نيز برخاستيم و او را جستجو کرديم.  
راما سخن خود را تکرار کرد. 

 
برهمن گفت: ما آفريدگان محکوم به اسارتيم: همه جا ستم، همه جا بردگى! من که از نيازمندى انسانى رنج مى برم، عمرى در راه رهائى خود 

کوشيده ام ولى دانستم که موجودى هستم ابله و ناتوان مانند اين کرم سبز پشمالود که اکنون بر ساقًه زرين اين گياه فرا مى خزد، چه بيشتر از 
خود مى طلبم؟ جهان را نظامى است! خستو هستم که آن را دادگرانه نمى يابم ولى چه مى توانم کرد؟ من خود ميخ چوبينه اى از اين دار 

ستمم که برآن انسان ها را مى آويزند. 
 

شانکارا گفت: کدام نظام و آئين بهترى توان آورد؟  
برهمن گفت: فى المثل اگر بر تخت آسمانى برهمائى مى نشستم و زمام آفرينش را در دست مى داشتم، جهانى بدين زيبائى را با اين همه 

اندوه و نياز و هراس نمى انبودم. من از اين جهان بدين معبد گريخته ام زيرا ديده ام که عذاب آدميان بسيار است و من در يارى آن ها عاجزم. زمين 
و زمانى که در اختيار من است خود گواهينامًه عجز من است. و چه لذتى مى برم هنگامى که پهلوانى دالور را مى بينم که خود را به قربانگاه 

خرد و سعادت ديگران مى فرستد. چنان که آن کوزه گر فرستاد در شهرکى بر ساحل سند. 
 

پرسيديم: برهمنا، داستان چه بود؟  
گفت: روزى در سير و سفر خود غريب وار به شهرکى رسيدم خرم و در پيرامونش باغ هاى بسيار و کشتزارها و در درونش معابد و کاخ ها و خانه 

هاى آراسته و بازارها و ميدانچه ها. سخت شيفتًه آن شهر و معابد نورانى و معطر آن شدم که همگى از خاراى خوش تراش و مطبق بود. 
 

به معبدى رفتم و برهمن بزرگ را گفتم که در انواع "دهارما" يا آداب دين و تفسير "کتاب جنگل" و تعليم "ريگ وداها" ورزيده ام و ديرى است در 
معبد "ورتيرا" اژدهاى بلعندًه آب هم طلبگى و هم تدريس کرده ام، مرا در اين معبد بپذير! 

 
لختى با من به سانسکريت و هندو و بنگالى سخن گفت و پرسش ها کرد و بشگفت درآمد. 

 
فرمود حجره اى مفروش به بوريا و مجهز به کوزًه آب و کاسه اى گلين براى برنج پخته و دو طاقه جامًه کنف و نعلين چوبين و فوطه اى سفيد و 

دواجى براى بسترشب به من دادند. 
 

و چون برهمن بزرگ آن معبد زيبا از "ئوشاس" يا جادوى آسوراها و ديوان مى ترسيد مرا مامور ساخت تا باطل السحر بخوانم و معبد را از دست 
يازى آسوراها مصون نگاه دارم. 

 
وانگهى مراسم قربانى را به من سپرد و من در شبستان مرمرين بوريا مى افکندم و آتش فروغناک مى افروختم و دم به دم بر آن سوما مى 

افشاندم و کندر و اسفند مى افکندم و مًومنان در زمزمه هاى مقدس من قربانى مى آوردند و در جوئى سنگين خون آن جانوران زبان بسته مى 
دويد. 

 
هفته اى که در آن شهر بودم دانستم که شهر به دو نيمه شده است. نيمه اى برآنند که ويشنو که سراسر جهان براهما را در سه گام پيموده 

حامى آن شهرک است. ولى نيمًه ديگر برآنند که اين سخن کفر محض است و ويشنو که يکى از مظاهر تثليث است، حمايت شهرکى نمى کند و 
حامى آن شهرک ايندراست و وى در جهان بين زمين و آسمان يعنى "آنتاريکشا" نشسته و نگهبان اين حوالى است. بر اين قرار دو رشته دين 

پديد شده و بسيار خالف اوفتاده بود.  
 

اين دو نيمه، چون جانوران هرچندى به جان يکديگر مى افتادند و گاه کسانى در اين بزن و بکوب متعصبانه، کشته مى شدند. خودشان نيز مراسم 
حيرت آور داشتند: کودکان خردسال را قربان مى کردند. ناموس دختران را نذر معابد مى ساختند. کارد بر خود مى زدند. در رقص هاى خلسه آور 
سوماى بسيار مى نوشيدند و سر بر سنگ مى کوفتند. سراپاى کارشان باورها و رسم هاى جاهالنه و جنون آميز بود. برادرى که ويشنوپرست 
بود، چشمان برادرى را که ايندراپرست بود بر مى کند و يا پسر بر مادر تيغ مى کشيد. در ايام معينى اين ديوانگى ها در آن شهر و بوم زيبا تکرار 

مى شد و مانند گل لعنت مى روئيد و اشک و خون مى پراکند. 
 

گروه سومى فراهم آمد که مردى کوزه گر (که بيش از چهل سال داشت) بر رأس آن ها قرار گرفته بود. وى مردى جهان ديده بود از مردم پنجاب و 
بسيار شکوهمند و پر نيرو. او سفيهانه بودن اين نفاق را برمال ساخت و گفت که جهان را براهما آفريده و همه چيز در وجود او از انسان و طبيعت 

يگانگى مى يابد و دشمنى و دودستگى و جنگ و خشونت برهمائى نيست، آسورائى است. 
 

کسانى از مردم شهر که مانند من صلح را با مزاج خود سازگارتر مى يافتند گردش را گرفتند. نيروى اين برهمائيان فزون تر شد و رازشان برمال 
گرديد. مهاراجًه آن حوالى آشتى مردم را نمى خواست زيرا از دو دستگى سودها مى برد، باج ها مى گرفت و کارها را به سود خود ميگرداند. 

 
سران ويشنوئى ها و ايندراهائى ها که در همه چيز خصم سوگند خورده بودند، در دشمنى با برهمائيان يکى شدند و نزد مهاراجه رفتند که اين 
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ها بذر فساد مى پراکنند و دام حيله گسترده اند. مهاراجه فرمان داد که کوزه گر را با قومش بيرون رانند و گرنه بر دار کنند. کوزه گر در ايستاد و 
گفت مردن در راه حق خويش را بر گريختن برترى مى نهم. از تيره روزى من ميدانى که کوزه گر يک ماه با هيکلى مخوف و مسخ شده در آن بر دار 
بود گذرگاه ناگزيرم بود و من الشًه سياه شدًه او را مى ديدم که کالغان مردمکش را برچيده و گونه هايش را با منقار نوک زده و خون آلود و موحش 

ساخته بودند. 
 

مهاراجه گفته بود اگر تسليم شود و با پيروانش از شهر بکوچد آزاد است ولى کوزه گر با آنچنان دالورى که در خورد غبطًه من است، گفت: "آن 
کسى که سخن خود را حق مى داند از پيامدش نمى گريزد." برخى از يارانش گريختند و برخى ديگر پافشردند و کشته شدند. دالورى کوزه گر 

مانند پايدارى کوه هيماليا در خورد اعجاب است. حقيقت را چنين يارانى بايد.  
 

روزى دو گروه ژوليده موى با نگاهى تابنده و وحشى چون نگاه گرگ نزد من آمدند و  
گفتند: ما شنيده ايم که تو برهمن معبد اژدها بوده اى و خردى پهناور دارى. داورى کن که از ما دو گروه ويشنوئى و ايندرائى حق با کدامين است؟  

گفتم: اگر سخنم با سخنتان نخواند، سرنوشت کوزه گر پنجابى در انتظارم نيست؟ 
 

دو کس از آن دو فرقه با هم نجوا کردند و گفتند نه. تو در امانى.  
برخاستم و ئوپانيشاد را آوردم و بسيار چيزها بر آن ها خواندم و به روشنى تفسير کردم. و گفتم اينکارها که شما مى کنيد تاثير ئوشاس و 

سحرآسورائى است و خدايان را با آن کارى نيست. 
 

برخاستند و مرا سپاس گفتند که از اندرز دريغ نکردم.  
 

من نادان پنداشتم که علمم در آن ها اثر بخشيد. ولى شبى برهمن بزرگ معبد که خود به ويشنوئيان گرايشى داشت، مراپس از نيمه شب در 
حجره ام بيدار کرد و گفت: درويش برخيز و تيز بگريز که گروهى از دو فرقه هم راى شده قصد کشتن تو را دارند و مهاراجه نيز آن ها را مجاز 

ساخته است. همين امشب به حجره ات خواهند ريخت و پاره پاره ات خواهند ساخت.  
 

نخست پيش خود انديشيدم چرا از جاى خود بجنبم، بگذار من نيز مانند کوزه گر، شهيد يک انديشًه پاک باشم. نه آخر سرانجام کارها فناست؟ 
 

سپس يا بر اثر اصرار برهمن بزرگ که در اين کار خير مرا مى خواست، يا از ترس جان خود و اين که قهرمانى و دالورى به بزرگوارى کوزه گر نبودم، 
چنتاى گدائى خود را بر دوش کشيدم و از معبد بيرون آمدم. از کوچه هاى شهر و باغستان هاى سيب و آلو گذشتم و گام در صحرا نهادم. 

 
ماه با رنگى گچين در مرداب تيرًه آسمان خفته بود. از پس سايه هاى دور ستاره اى درشت و سيم فام سوسو مى زد. گوئى مرا به خود مى 

خواند. و من بانگ وارونا راشنيدم که به پچپچه در گوشم مى گفت: "برهما! به کجاى زمين خواهى رفت که يکى از اين دو ديو - ستم يا نادانى - 
ترا به حال خود رها کند؟ 

 
اندک اندک شب رنگ باخت و صبح دميدن آغازيد. در آسمان رنگ ها و بر درختان بانگ ها برخاست. من در پشت سر خود خشاخشى شنيدم. 
پنداشتم ددى است، مثل ببرى يا افعى بوآ که از ميان بوته ها مى گذرد. خشاخش باال مى گرفت. به قفا نگريستم . قومى ديدم از زن و مرد و 

کودک که به دنبالم مى آيند. گفتم: سرانجام مرا يافتند و اينک بزرگ ترين پارًه تنم، گوشم خواهد بود. 
 

در پيشاپيش آن قوم پيرى گام برمى داشت به عصائى بلند و سرکج در دست. در چهرًه آن جماعت نيست آزردن نخواندم. ايستادم و گفتم: تا چه 
شود! 

 
قوم گردبيزان و غلغله کنان، فرا رسيد. پير طاليه دار دست ها بر سينه مرا سالم داد و گفت: "اى برهمن مقدس! ما به همراه تو از اين شهر لعنت 
خواهيم گريخت. ما پيروان آن کوزه گريم که هنوز پيکرش از دار آويخته است. ما برآنيم که آدميان را برهما براى هميارى و دوستى آفريد و اين شهر 

از کين و خون انباشته است. تفرقًه انسان ها خدائى نيست." 
 

دلم آرام گرفت. تبسم خرسندى بر چهرم نشست و گفتم: برويم! 
 

قوم مرا در ميان گرفتند. آغوش ها و بوسه ها رد و بدل شد. من زلفان چرب و قيرگونًه کودکان را نوازش کردم. درختان بلندباالى جنگلى بزرگ بر 
فراز سرما چادر زده بود. طبيعت در نور باران بامدادى به معبدى عظيم مى مانست. 

 
زنى جوان مرا کاسه اى شير داد و گفت: دل من ديگر طاقت دروغ و سالوس نداشت و با فرزندم زيستن مى خواهيم واال رها کردن پيکر پاک کوزه 

گر آويخته، بر من سنگين است.  
من گفتم: همًه جان هاى ما که آتمان نام دارد بخشى است از براهمان- جان جهان و مهر و عشق بزرگ ترين ريتاى کيهانى است ولى همه کس 

را تاب رزميدن در راه اين ريتا نيست. زهى کوزه گر! 
 

پير طاليه دار گفت: مهاراجه را در افکندن اين نفاق دستى قوى است. او از اين راه بر سودهاى غارتى خود مى افزايد. اگر افسون مهاراجه نبود 
رزم ما روزنى به پيروزى داشت.  

 
مردى گفت: کاش تنها اين بود! مردمان مغلوب رشک و خشم و سود خويشند و از آئين کار ما يا جزاى آسمانى که آن ها را سرانجام کرمى در 

روزدًه خوکى مى کند نمى هراسند. به وسوسًه هر شيطانى گوش مى نهند.  
 

مى گفتند و مى گفتند. جان هاى آن ها از اندوه تفته بود. 
 

در نخستين شهر، من از آوارگان جدا شدم. 
 

من مى دانستم که آئين برهما يکسانى و يگانگى جان ها را تعليم مى دهد ولى در واقع، جهان ما دره ايست از اشک و خون. پيداست که کار 
من(که مرا برهمنى دانا مى شمرند) از کار راما زارتر است. او هر شب با افروختن شمع ها و مشعل ها فروغ مى پراکند و من ظلمت حيرت! 

 
شانکارا گفت: ولى ما را سرانجام چنين حيران مساز! اندرزى بده! 

 
برهمن گفت: کشتى عظيم سرنوشت ما در اقيانوس برهما مى رود و ما تخته پاره اى ناچيزيم. چه گستاخى کنم که چنين کنيد و چنان کنيد! 
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بادها کشتى را به سوئى مى برند و چون بخواهند، شما را چون غبارى ناچيز بر چهرًه امواج ابدى مى افشانند. بوديد و ديگر نيستيد. ولى تا 
زمانى که براهما شما را فرا نخوانده، بکوشيد تا براى ديگران سودمند باشيد و اگر به راه کوزه گر توانستيد رفت، برويد!  

 
سپس خنديد و گفت: از آن همه بودن ها و ديدن ها اين چند واژه است که در خورد گفتن است.  

 
 
 

روزهاى آخر زندگى، بوزينه اى سفيد و کوچک به اندازًه گربه اى نزدش مى آمد و چاندرا او را بر دوش مى گرفت و اين سو و آن سو مى رفت. 
برخى مى گفتند اين را خدايان فرستاده اند تا در گوشش پيامى بگويد. ما اين داستان را به برهمن گفتيم. گفت: جوى گل آلود گذران اين انسان 

ها چنان از لردهاى غم و درد انباشته که نيازى شگرف به پندارهاى ابلهانه دارند. بوزينه بوزينه است و برهمن چاندرا برهمن چاندرا!  
 

ولى راما بى باور گفت: و نيز مى گويند اگر برهمن اسرار خدايان را برمال سازد خود به بوزينه اى بدل مى شود ...  
 

  ------------------------
(١)- درمذاهب و فلسفًه "ماقبل کالسيک" هندى مانند عرفان ما، آتمان که روح افراد جداگانه است به براهمان که روح جهان است باز مى گردد. 

به قول مولوى: <آنگه سزدش وا اصل شود - همچون شرر جان بشرى >. و در همين جا شايان يادآورى است که اين داستان تماما برساختًه 
نويسنده است و اگر با تاريخ هندو يا برهمن گرايى جور در نيايد بر وى حرجى نيست زيرا مقصد ديگر در ميان بود. 

 
(٢)- ودا کتاب اصلى مذهبى دوران پيش از کالسيک است که هنوز کيش برهمنى و بودايى در نياميخته بود. چندين کتاب به نام ريگ ودا بدان 

ضميمه است و چند کتاب ديگر به نام "ئوپانيشادها" در تفسير مطالب ودا و ريگ وداهاست . اساطير ودايى به اساطير اوستايى ما شبيه است.  
 
 
 

 
 
 
 

 
 

                                                                                  ميرزا عليخان  
 
 
 

در سال ٤١٣١ که ميرزاعليخان را غالبًا در کوچًه صدراعظم پامنار مىديديم، معلم پنجاه سالًه الغر اندام کوچولوئى بود که تاريخ عمومى در 
دبيرستانهاى "ثروت" و "دارالفنون" درس مى داد. عزب (کسى که ازدواج نکرده) زندگى مىکرد و ننًه پيرى از روستاى کزاز خانهاش را مىگرداند. 
خانه در کوچه حاجىها و داراى دو "يرد-yord" يا اطاق بود. در يکى معلم زندگى مىکرد و در ديگرى ننه حسن، خود حسن که بود؟ کسى نديده 

بود و نمىدانست.  
 

ميرزاعليخان مدتى در استانبول بود و ترکى و فرانسه را خوب مىدانست و در خانه اش دو زير زمين با آهک سفيد شده تميز پر از قفسه بندى 
کتاب داشت. گويا از مدت ها پيش که به ايران برگشته بود، تفريح ديگرى جز خريد کتاب به زبان هائى که مىدانست، نداشت.  

 
زندگى ميرزاعليخان جدا از محيط "سياست" و "اجتماع" و در نوعى زهدان در بسته مىگذشت. به تاريخ اروپا در حدودى که آلبرماله يا فوستل 

دوکوالنژ توصيف کرده بودند، وارد بود. گاه زيستنامههاى کاراليل و تسوايگ را در بارًه بزرگان مىخواند. وقتى با معاشران درونى خود از ارباب 
انواع اسطوره هاى يونان گرفته تا کاوور و بيسمارک و ستولى پين مىزيست، ننه را هم فراموش مى کرد و در حياط محقر کوچًه حاجىها در 

بين مردگان بشريت بسر مىبرد.  
 

ظاهرا در اصل از اهل اروميه بود و لذا لهجًه ترکى داشت ولى نه چندان محسوس و مشهود. معلم اليق و مسلطى محسوب مىشد و بدون 
خشونت کالس را اداره مىکرد. با توصيف امپراطورى موحش کاليگوال يا سياست زيرکانًه تاليران يا صحنههاى انقالب فرانسه بچهها را مجذوب 
نقالى شگفت انگيز خود مىساخت. به سئواالت و فضولىهاى آنها با حوصله جواب مىداد. مهم نبود که مسئله را درست حل مىکرد يا نه، 

مهم اين بود که تا شنيده شدن طنين زنگ بچه ها با دهن نيمه باز به معلم گوش مىدادند.  
 

يک چيز مضحک و هنرپيشهوار در ميرزاعليخان بود. سر جايش پشت ميز نمىنشست. وقتى از ميرابو يا دانتن سخن مىگفت، به جاى آنها 
نطقهائى ترتيب مىداد و با ژست هاى گيرا و گاه خنده آور مىگفت. لذا گوئى شاگردها خود را در مقابل پردًه سينما مىيافتند، يا صحنه تآتر.  

 
اين از جانب ميرزاعليخان ادا-اطوار نبود.  

 
روسوها و ولترها آن قدر دور بود و مشتى ممد بقال سرکوچه را هم به زحمت مىشناخت.  

 
ميرزاعليخان روى هم رفته شيک محسوب مى شد. پاپيونى بود. روزى چهار پنج سيگار دود مىکرد (سيگارهاى پيچيدهاى که به چوب سيگار 

کهربا مى زد). کفشهايش گتر داشت. دگمًه سر دستهايش از زير آستين ديده مىشد. روى تختخواب مىخوابيد. پشت ميز تحرير کوچکى کار 
مىکرد. باسمًه "ژوکوند" را به ديوار زده بود. ولى مراعاتگر نوعى سنت ملى و آسيائى هم بود. از مشروب و رقص و کافه رفتن و قمار نفرت 

داشت. خوشش نمىآمد فکلى باشد و از جماعت فرنگى مآبها دورى مى جست. از دوست و رفيق دورى مىجست. مانند دون کيشوت با 
اشباح محبوب خودش زندگى مىکرد. خودش و کتابهايش بس بودند. و ننه حسن را هم اضافه داشت.  

 
شب در تختخواب کتاب مىخواند و اتفاقا ترجمًه قهرمانان کاراليل به زبان عثمانى به خط عربى موضوع مطالعهاش بود. خوابش گرفت. چوب الف را 

الى کتاب گذاشت. کتاب را در قفسًه پهلوى تختخوابش جا داد. جرعهاى آب نوشيد. لحاف را روى دوشهايش کشيد و چشمش را بست.  
 

ناگهان در دو لتًه اطاق با جرق و جروق روايتگر کهنگى، باز شد و يک فرنگى دراز قد که سيلندر کوتاه لبه پهن و چتر و شنل و شلوار تنگ و ريش 
جو گندمى داشت، وارد شد و روى صندلى لهستانى جلوى تختخواب ميرزاعليخان نشست. گوئى ژوکوند از ديدن اين منظره به لبخند افتاده بود. 
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خودمستر طامس کاراليل بود که راه درازى را از اواخر قرن نوزدهم تا اين اوائل قرن بيستم، از قبرستانى در انگلستان، تا بازار پامنار طى کرده 
بود. شايد آنشب اواخر پائيز، تنها خوانندًه کتاب او قهرمانان و پرستش قهرمانى، ميرزاعليخان بود. لذا رنج يک چنين سفر دور و درازى را در 

زمان و مکان بر خود هموار کرده بود.  
 

حياط کوچک کوچًه حاجىها و درخت مو و بوتًه خرزهره در سرماى خفيف شب فرو رفته بود. آسمان غرق ستارهها بود. ديگر عابرى بر 
سنگفرشها نمى گذشت. ننه حسن خواب ده کزاز را مى ديد و داشت با آسيه خاله دعوا مىکرد.  

 
کاراليل کاله را برداشت و پاهاى الغرش را رويهم انداخت تا ببيند مشتريش کى از خواب بيدار مى شود.  

 
ميرزاعليخان غلتى به سوى او زد و چشم گشود. باور نمىکرد که يک پرفسور فرنگى جلويش نشسته. اصوال به آن باور نداشت که ارواح بر زنده 

ها ظاهر شوند. ولى اين ديگر واقعيت بى بر و برگرد بود و مى بايست آن را پذيرفت.  
 

کاراليل وقتى ديد مشتريش بيدار است شب بخير گفت و آن هم به عربى. زيرا کاراليل عربى را در عربستان آموخته بود و خوب مى دانست: " 
مساءالخير! کيف صحتکم؟".  

 
حيرت زدگى معلم زياد به طول نيانجاميد. چون عربى مى دانست به عربى گفت:  

 
- بسيار عذر مى خواهم که در جامًه خواب هستم. شما، اگر غلط نکنم، بايد پرفسور طامس کاراليل باشيد که امشب کتابتان را مى خواندم.  

 
- دقيقا همين طور است.  

 
- چه عجب اين سمت ها؟ مى دانم شرق تشريف داشتيد ولى شايد صدسال پيش. و حاال و در پامنار؟ در بنده منزل؟  

کاراليل گفت: شما هم از آن افرادى هستيد که با من جر و بحث داريد و تئورى مرا در بارًه نقش مردان بزرگ در ساختن تاريخ نمىپذيريد و منکر 
بديهيات مىشويد؟ اين طور نيست؟  

 
ميرزاعليخان گفت: بنده عقلم زياد به اين مسائل قد نمى دهد. تاريخ برايم قصه گذشتگان است. من مى دانم که شما تنها يک مورخ نيستيد 

بلکه يک فيلسوف هستيد. ٥٨ سال عمر کرديد. ده ها کتاب و رساله نوشتيد. من يک معلم حقير عادى هستم. ابدا توى اين اطاق نسبتًا سرد 
خيال سر و کله زدن با مرد عبقرى و محترمى مانند شما را ندارم يعنى از عهدهاش هم برنمىآيم.  

 
کاراليل بى اعتنا به پاسخ ميرزاعليخان گفت: من جر و بحث را دوست دارم و خيلى هم. مرگ مرا از غوغاى دنيا دور نساخته. امشب تنها کسى 
که کتاب مرا در دنيا مى خواند شما بوديد و من از مدير قبرستان مرخصى گرفتم. سفر ارواح با "طى االرض" و در وراء زمان است. حاال شما خواه 

بخواهيد و خواه نه. بايد وارد بحث بشويد. من تا زمان جنبش چارتيست ها حاضر بودم براى نقش توده ها جاى کوچکى باز کنم، ولى پس از 
شکست آن ها تمامًا در کنار زورمندان امپراطورى قرار گرفتم. مثًال نظر شما در بارًه شاهنشاهى کنونى کشورتان چيست؟ آيا شما قهرمان بودن 

او را منکريد؟ "فارن آفيس " يعنى وزارت امور خارجًه ما که روى اين مسئله اصرار دارد.  
 

ميرزاعليخان در دلش گفت: استغفراهللا، عجب گيرى افتاديم. و سپس با صداى بلند داد زد:  
- ننه حسن ، ننه حسن! ننه حسن! (و در بار آخر بلندتر داد زد).  

 
صداى شکستًه پير زنانًه خواب آلودى از اطاق مجاور جواب داد: آقا شما صدا کردين؟ ميرزاعليخان گفت: مهمون داريم، چائى باربزار!  

 
قرقر ننه حسن شنيده شد که: نصفه شب و مهمان؟ حاال و چائى؟  

 
 

کاراليل گفت: ما انگليس ها چائى بدون شير را مضر مىدانيم. به هر جهت احتياج به پذيرائى نيست. روح نمىخورد و نمىآشامد. اين خاص 
جسم است. راجع به سرما هم نگران نباشيد. براى من علىالسويه است. برگرديم سر بحث خودمان. اساس بحث است. گفتيد نظرتان چيست؟  

ميرزاعليخان گفت: حضرت پرفسور! واهللا چه عرض کنم! مىگويند او نابغًه عظيمالشانى است که عصر مشعشعى در تاريخ پديد آورده. کاليگوال و 
نرون هم اين طور فکر مى کردند. نرون وقتى مىمرد گفت: "آه اگر جهان درک مىکرد که چه هنرمندى از ميان مىرود". خوب، غرور خود انسان، 

متملقان اطراف او، کارهائى را که براى هر اداره کنندهاى در دورانش ضرور و سودمند است، بزرگ مىکنند. من در حق اعليحضرت خودمان 
جسارت نمىکنم. فقط مثال مىگويم ... واال من چندان عقلم به اين مسائل مهم قد نمىدهد و معلم احمقى بيش نيستم.  

 
کاراليل گفت: پس او را شما يک قهرمان نمىدانيد. من به ديوانهها از نوع کاليگوال و نرون کارى ندارم. من مثال از اليورکرمول صحبت مىکنم. به 

من گفته بودند رضاخان پهلوى يک قهرمان است. يک نابغه است.  
 

ميرزاعليخان لحاف گل دار و بدون مالفه را به خود پيچيد و گفت: چه عرض کنم. بنده بى تقصيرم.  
 

کاراليل گفت: پس شما شک دوگانهاى دربارًه ديدگاه من داريد: يکى در بارًه آن که آيا اصوال قهرمانان تاريخ را مىسازند. که من مىگويم آرى و 
آرى. دوم در بارًه آن که شاه شما قهرمان است يا نه و "فارن آفيس" ما او را قهرمان مىشمرد و شما نه!  

 
ننه حسن جرجر در را بلند کرد. دو چائى داغ ياقوتى دراستکانهاى کوچک لب طالئى با يک قنددان شيشهاى آبى و يک نعلبکى جوزقند در 

سينى ورشوى تميزى روى ميز قرار گرفت. اطاق از بخار چائى و نور چراغ نفتى جان گرفت. تا آن دم فقط نور خيالانگيز ماه کمک مى کرد. ننه 
حسن با چادر نماز رو گرفته بود.  

 
اقدام ننه حسن يک نتيجًه غير مترقب داشت. شبح پرفسور بناگاه غيب شد. گويا چراغ يا نوشابًه داغ با قانون حضور ارواح در تضاد بود.  

 
چشمهاى ميرزاعليخان از حيرت گرد شد. سپس قاه قاه خنديد زيرا به طور نامنتظرى از مخمصه نجات يافته بود.  

 
ننه حسن که مهمانى در اطاق نديد با حيرت به اربابش نگريست. خندًه ارباب ابدا جاى ترديد باقى نگذاشت که وى در حالت عادى نيست. ترس 

ننه حسن را برداشت. چند ورد زير لب زمزمه کرد و از اطاق خارج شد. اول به فکر آن افتاد که برود جن گير يا حکيم باشى بياورد ولى هوا سرد بود 
و او خوابش مىآمد. لذا صرفنظر کرد. چون مىدانست اين پديده ها در نزد اربابش سابقه دارد.  
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ميرزاعليخان هم خوابيد. فردايش جمعه بود و ميرزاعليخان وقت داشت در بارًه حادثه ديشب فکر کند. روز روز آفتابى ماليمى بود. طالى خورشيد 

کاه گل بام ها را رنگ زده بود. ابرهاى دراز دودى شکلى در الژورد رنگ پريدًه آسمان مىرفتند. دو کبوتر خود را در آفتاب مى جوريدند. مو و خرزهره 
مثل هميشه ساکت بودند.  

 
ميرزاعليخان پشت ميز صبحانه، اول سعى کرد بفهمد که ديشب خواب ديده است يا آنچه که فرنگى ها رًويت (Vision) مىنامند. همان بود. 

چون ننه حسن صداى آقا را شنيده و چاى و جوزقند آلوئى آورده بود که هنوز روى ميز بود. نمى شد فکر کرد خواب است. به الروس رجوع کرد، 
تصوير کاراليل مثل خودش بود. البته اين عکس را قبال هم ديده بود. باسمًه ژوکوند گوئى چشمکى مى زد و مى گفت: "خوب! يارو! حسابى بابارو 

دک کردى.".  
 

سرانجام ميرزاعليخان ارومى به اين نتيجه رسيد که موضوع رًويت در ميان است و اصال مهم نيست که او به اين مطلب در سابق باور داشته است 
يا نه. سپس بى اختيار غرورى به او دست داد.  

ميرزاجوادخان فردى هيجانى و احساساتى بود و چون ميرزاعليخان را آدم خارجه ديده و مهمى مىدانست، با بى حوصلگى عجيبى ساعت پايان 
ناپذير کالس را گذراند و حتى يک شاگرد نسبتا خوب کالس را مجازات غيرعادالنهاى کرد.  

 
جريان چنين بود: از مجيد يزدانى پرسيد که يک شعر از عسجدى بخواند.  

مجيد با وجدان تمام خواند:  
 

"مگر که ديدًه افعى به خاصيت بجهد  
در آن زمان که زمرد برى بدو به فراز  

من اين نديدم و ديدم که خواجه دست بداشت  
برابر دل من، بترکيد چشم نياز"  

 
ميرزاجواد خان گفت: "چراديدًه افعى مى ترکد؟"  

مجيد گفت: "وقتى زمرد را به او نزديک مى کنى."  
 

ميرزاجوادخان گفت: "مىگويم چرا؟ چرا؟ ... معلوم است که قضيه، قضيًه زمرد است. اين را که خود عسجدى هم فرموده، ولى چرا؟"  
 

مجيد گفت: "واهللا آقا بنده نمىدانم، گويا اين از معتقدات خرافى گذشتگان است."  
 

ميرزاجوادخان مانند لبو سرخ شد و با خط کش يک ضرب محکم روى دست مجيد يزدانى، شاگرد خوب و نجيب زد. اين ديگر تقصير کاراليل بود؛ 
جواب هاى مجيد نقص نداشت. مجيد که از خجالت قرمز شده بود گفت: "خوب آقاى اجتهاد! حاال شما خودتان بفرمائيد چرا چشم هاى افعى مى 

ترکد؟".  
 

اجتهاد به جاى جواب، او را "پسرًه فضول" خواند و از کالس بيرون کرد. حالت طغيانى در کالس احساس شد. اجتهاد که معلم آزمودهاى بود 
ناخرسندى شديد کالس را احساس نمود و در کالس را باز کرد و گفت: "يزدانى برگرده سر جاش!"  

 
و مجيد دوباره وارد کالس شد و حادثه مختومه تلقى گرديد.  

 
ميرزاجوادخان کمى در باالى کالس، محاذى تخته راه رفت و سپس ايستاد و گفت: امروز نمىدانم چرا آن قدر بى حوصلهام. شايد کسالتى 

داشته باشم. جواب هاى يزدانى روى هم رفته درست بود. ولى نسبت خرافى بودن به عسجدى از ادب نيست. ما چه مىدانيم شايد زمرد براى 
چشم افعى اين خاصيت را داشته باشد. مثال مهرًه مار که به بازوى بچه آويزان مىکنند دفع چشم زخم مى کند. بنده خودم در مجلس احضار 

ارواح دکتر اعلمالدوله حضورداشتم. روح ميرزارضا کرمانى را احضار کردند. خود بنده شنيدم که گفت به گلولًه اول شاه شهيد که قليان مىکشيد 
دمرو شد و صدراعظم به من گفت: "ميرزارضا، دست مريزاد!".  

 
بچه ها مجذوب بحث احضار ارواح شدند و چپ و راست سئوال دادند. اجتهاد کسى نبود که از موضوع درس خارج شود، ولى براى دلجويى کالس 
توهين شده، خود را در اختيار بچه ها گذاشت و در بارًه احضار روح ناپلئون و نايب حسن کاشى و رستم و کريم شيرهاى مطالب جالبى گفت.  

 
گفت و گفت تا زنگ را زدند.  

 
بادلنگ و دولونگ زنگ اجتهاد به کالس معلمين دويد. پس از چند ثانيه ميرزاعليخان هم آمد. هر دو به طرف هم رفتند و روى دو تا صندلى لقًه رنگ 

و رو رفته نشستند.  
 

اجتهاد با بى صبرى گفت: آن مطلب؟  
ميرزاعليخان گفت: با کاراليل مالقات کردم!  

 
اجتهاد بدون کم ترين بى باورى يا معطلى گفت: ببين آميرزاعليخان، اين همه مىگفتم احضار ارواح ممکنه. حاال قانع شدى؟  

ميرزاعليخان گفت: من که احضارش نکردم، خودش تشريف آورد. حاال بگذريم! من را طرف صحبت خودش قرار داد.  
 

در بارًه اين مرتيکًه قلدر هم صحبت کرديم....  
اجتهاد که از مخالفان جدى "مرتيکًه قلدر" بود گفت: خوب! خوب! کاراليل چه گفت؟  

ميرزاعليخان گفت: هيچى! من بابا را به کاليگوال و نرون تشبيه کردم، شايد هم اين امپراطورها را مى شناسين؟...  
 

اجتهاد که نمى شناخت، گفت: اختيار دارى آقاى ارومى...  
ميرزاعليخان گفت: ولى او گفت که وزارت خارجه آن ها او را قهرمان و نابغه مىداند.... بيا! اين هم دليل ديگر که مرتيکه انگليسى است. همًه 

کارها را توى اين مملکت آن ها مىگردانن. اين مدير ما هم از آن انگليسى هاست.  
ولى نزديک شدن مدير باجبروت مدرسه صحبت آن دو دوست را قطع کرد و تا زدن زنگ مطالب ديگرى پيش آمد.  

 
 

وسوسًه عجيبى بر وجود ميرزاجوادخان اجتهاد مسلط شد که به عنوان خودشيرينى و شايد به طمع رتبه، سّر ميرزاعليخان را نزد آقاى ذوقى مدير 



 ١٣

دبيرستان ثروت فاش کند؛ در حالى که خود اجتهاد بيشتر از ميرزاعليخان مخالف رضاشاه بود و تمديد قرارداد دارسى را دليل ردناپذير خيانت 
ديکتاتور مىدانست.  

 
مدير پس از رفتن معلمان و شاگردان و حتى ناظم و فراش تا مدتى در اطاقش کار مىکرد. گويا کتاب درسى تاليف مىکرد يا چون معلم رياضيات 

بود، تکاليف شاگردانش را اصالح مىنمود. مردى بود خشک، منضبط، دولتخواه. از آن موجوداتى که خداوند براى کارمندى و گردش منظم چرخهاى 
دولتى خلق کرده بود. شق و رق، تر و تميز، بى تبسم، کم سخن، خشن.  

 
اجتهاد اين پا و آن پا کرد و با ترس و لرز تلنگر به در اطاق آقاى ذوقى زد.  

 
مدير گفت: بفرمائيد! و با تعجب ديد که اجتهاد است و پرسيد:  

- آقاى اجتهاد هنوز اينجا هستيد؟ فرمايشى بود؟  
- مطلب جدى است جناب آقاى مدير.  

- چى شده؟  
- ارومى معلم تاريخ با شخص مستر کاراليل مالقات کرده و در بارًه اعليحضرت قدرقدرت با او حرف زده است.  

- اصال نمى فهمم مستر کاراليل کيست؟ کارمند سفارت است؟  
- خير قربان! مورخ معروف قرن نوزدهم. روحش به سراغ ارومى آمده.  

- مزخرفات چيه؟  
- قربان مزخرف نيست. خود ارومى بسيار بسيار محرمانه مطلب را براى من تعريف کرد. کاراليل اعليحضرت را نابغه خواند ولى اين ارومى ... و 

سپس به تمجمج افتاد.  
- اين ارومى چى؟  

- زبانم الل گفت شاهنشاه مجنونند. خودش برايم تعريف کرد.  
- صبح که پچ پچ مىکرديد، راجع به اين مطالب بود؟  

- بله قربان!  
- عجب از اين معلم! من فکر مى کردم مرد فهميدهايست ..... جدى نگيريد آقا، برويد! برويد!  

 
اجتهاد پس پسکى و با نيمه تعظيمهاى پياپى خارج شد. عرق کرده بود - از هيبت مدير، از شرم جاسوسى، از خيانت به دوست.... واال هوا خنک 

بود. به حياط که رسيد نفس عميق کشيد. ذوقى برق روى ميزى را روشن کرده کار مى کرد.  
 

مدير ابتدا قصد نداشت به اين واقعًه غيرعادى ترتيب اثر بدهد. ولى بر اثر تجارب سياسى که داشت به اين فکر افتاد که مبادااجتهاد مطلب را همه 
جا تعريف کند. يا حتى خود ميرزاعليخان. موضوع به گوش شهربانى برسد که در دبيرستان ثروت معلم تاريخ شاه مملکت را ديوانه مى داند و آن 

وقت "خر بيار و باقال بار کن!". نه! خود او بايد پيشدستى کند و آن هم فورا - زيرا ادارًه سياسى شب کار مى کرد.  
 

از دفترچًه تلفن شمارًه رئيس ادارًه سياسى را پيدا کرد و نمره را گرفت.  
افسر منشى پس از شناسائى خواهش کرد آقاى مدير چند دقيقه منتظر بمانند.  

مديرگوشى در دست، آرنج ها را به پوشش سرخ ميز تحرير تکيه دهان، منتظر ماند. پس از يک ربع صدائى گفت: آقاى ذوقى؟  
- سالم عرض مى کنم. براى امر واجبى بايد فورا درک خدمت کنم.  

- بفرمائيد!  
 

مدير پروندًه هر دو معلم را در کيف بزرگ پوست تمساحى خود نهاد.  
چراغ روى ميز را خاموش کرد. در اطاق مدير را دو بار کليد نمود. سر خيابان درشکه گرفت و به ادارًه سياسى رفت.  

 
آن جا هم پس از يک معطلى ده دقيقهاى پذيرفته شد. مدير با آب و تاب حادثه را تعريف کرد. از اجتهاد جانبدارى نمود. ميرزاعليخان ارومى را يک 
ترک هفت جوش مشکوک خواند که جسارت عظيمى کرده است. فرصت را براى تاکيد ارادت خود به حضرت اجل رئيس کل تشکيالت شهربانى 

مناسب شمرد. مشخصات دقيق ميرزاعليخان را به رئيس اداره سياسى نويساند و با تبسم شيرينى که روى لبان و زير سبيل چهار گوشش 
غريبه بود دست محکمى داد و از اداره خارج شد.  

 
راحت! حاال احدى نمى تواند براى او مايه بگيرد و ترقى نردبانى آتيش را تهديد کند. انسان بايد عاقل و عاقبت انديش باشد. به خاطر يک معلم 

تاريخ که نمى توان مقام معتبرى را به خطر انداخت.  
 
 
 

گرفتارى رئيس ادارًه سياسى نيز از نوع گرفتارى آقاى ذوقى بود.  
 

انتساب جنون به اعليحضرت - مطلبى نبود که بتوان آن را مسکوت گذاشت . بخش "روح کاراليل" در اين حادثه مهم نبود. کسى نمى دانست 
کاراليل کيست. ولى ميرزاعليخان ارومى ساکن کوچًه حاجىها معلم تاريخ عمومى دبيرستان ثروت که به ذات اقدس ملوکانه جسارت ورزيده بود. 

آدم کامال شناخته شده و يک "شخصيت حقوقى " قابل تعقيب بود.  
 

لذا رئيس ادارًه سياسى دستور بازداشت داد و گفت نتيجًه بازجوئى به شخص او گزارش شود. اين که به سر ميرزاعليخان و خانًه کوچک و 
کتابخانًه پر و ننه حسن و درخت مو و بوتًه خرزهره چه آمد و حوادث در کوچًه صدراعظم و دبيرستان ثروت چه بازتابى يافت ... همه را به تصور 

خواننده حواله مى کنيم. ميرزاعليخان نه در شب بازداشت و نه در مواجهه با اجتهاد در ادارًه سياسى واژه هاى "رذل" و "پست فطرت" را که آن 
قدر دلش مى خواست به اين همکار خائنش بگويد، در اثر نوعى حجب يا ترس نگفت. به همه چيز اعتراف کرد.  

 
در زير دست بند قپانى واقعيت توهين خود را به اعليحضرت پذيرفت. توضيحات مفصلى در بارًه کاليگوال و نرون داد. اين جريان دو ماه طول کشيد و 

او در سلول انفرادى بود.  
 

هنگامى که اتومبيل رئيس بخش بازجوئى پرونده و گزارش خالصه را براى رئيس ادارًه سياسى در بناى بزرگ شهربانى مى برد، از کشف يک 
دشمن خطرناک دولت خوشحال بود. گزارش در ده صفحه بود و سه صفحه آن به زيستنامًه کاليگوال و نرون اختصاص داشت. دو صفحًه آن شهادت 

اجتهاد بود. پنج صفحًه آن اعترافات جبونانًه ميرزاعليخان و چند سطرى هم از ننه حسن. برف درشت و پهنى مانند پنبه از لحاف سربينًه ابرها 
مىباريد و کالغ هاى هيکل دار سياهى در آسمان تهران مى پريدند. همه چيز کز کرده و غم زده بود.  
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رئيس ادارًه سياسى پس از اطالع از وضع، رئيس اداره بازجوئى را مرخص کرد و خود با طى چند داالن به پشت در "حضرت اجل" سرپاس 

رکنالدين مختارى رئيس کل شهربانى رسيد. سرپاس قبال به اختصار از جريان با خبر بود.  
 

رئيس ادارًه سياسى از کسانى بود که حق داشت بى نوبت نزد سرپاس برود. او وارد اطاق مجلل حضرت اجل شد و با صبر و حوصله پرونده و 
گزارش را ورق زد و توضيح داد. حضرت اجل يادآور شد که نقص پرونده و گزارش براى به شرف عرض رساندن، معرفى کاراليل است. حضرت اجل 

افزود که او بايد بلشويک و يا از جاسوس هاى روس باشد.  
 

رئيس ادارًه سياسى با احتياط توضيح داد: که او برعکس شاهنشاه را به اتکاء قول "فارن آفيس" از قهرمانان دانسته و بعالوه خودش در قرن 
نوزدهم زندگى مى کرده است.  

 
حضرت اجل نگاه غضبناکى کرد و گفت: همين بستن امور به "فارن آفيس " کار بلشويک هاست . اولين مرتبه است که نژاد ايرانى جانشين اصيل 

کورش را بر تخت طاووس مىبيند. بعالوه مگر در سدًه پيش روسيه وجود نداشت... برو آقا پرونده و گزارش را تکميل کن.  
 

سرهنگ رئيس ادارًه سياسى چنان پاشنًه چکمه ها را به هم کوبيد و سالم نظامى داد که جرمش فورا بخشيده شد. در نسخًه بدل دوم جمالت 
تند و تيزى عليه کاراليل اضافه شد و وى به عنوان شريک جرم ميرزاعليخان تلقى گرديد که چون اتفاقا در ١٨٨١ فوت کرده است، و از اتباع 

کشورهاى خارجى است بازداشت يا احضارش ميسر نيست.  
 

پرونده و گزارش تکميل شده را مختارى به قصر مرمر، عمارت خوابگاه برد. رضاشاه در حال کشيدن ترياک گزارش را شنيد و گفت:  
- بالتکليف در زندان قصر نگهش داريد تا ريق رحمت را سربکشد!  

مختارى با همان حرارت رئيس اداره سياسى پاشنه ها را کوبيد، عقب گرد کرد و با اتومبيل رلزريس خود به تشکيالت کل بازگشت.  
 
 
 
 
 

                                                                              افسانًه پروانه 
 
 

  
 

گر چو پروانه دهد دست فراغالبالى  
جز بر آن عارض شمعى نبود پروازم  

حافظ  
 
 

پروانه در پيلًه خود از خواب بيدار شد، زيرا کسى او را صدا زد:  
"ـ بيدارشو! از پيله بيرون بيا!  

 
پروانه گفت: چرا مرا بيدار مىکنى؟ چرا از پيله بيرون بيايم؟ جاى من گرم و نرم است. مگر آن بيرونها چه خبراست؟"  

 
صدا گفت: "ـ اوه، اينجا خيلى تماشائى است: جنگل، گياه و خيلى چيزهاى ديگر، تو در آنجا نمىتوانى حتى تصورى از اين چيزها داشته باشى؛ 

بعالوه زياد خوابيدى، تنبلى نکن!"  
 

ولى پروانه خيلى دلش مىخواست بخوابد. خانهاش به اندازًه تن خود او و پوشکى و طالئى و بسيار زيبا بود. با اين حال، در اثر صداى آمرانه و 
نافذى که شنيده بود و نوعى کشش غريزى به ديوارهاى پيلًه خود فشار آورد. در تن خود نيروى عجيبى مىديد. در نتيجًه فشار پر زورش ، ديوارها 

شکاف برداشت و پروانه خود را در فضاى پر نورى يافت.  
 

آه! چه دنياى رًويائى! از پشت سوزنبرگ کاجها خورشيد داغ و خيره کنندهاى مى سوخت.... پرتوهايش مانند هزاران هزار دشنًه الماس از غربال 
شاخهها مىگذشت ، بر پروانه مىافتاد. گرم و مهربان بود. پروانه بالها را در هم فشرد و سپس آنها را از هم گشود. بالهايش عجيب پهن و 

منقش و خوش رنگ بودند. حس کرد که با گستردن بالها، سبکتر و چاالکتر مى شود. با دو کوبيدن بال پيکر کوچکش از روى کندًه پيرى که بر آن 
نشسته بود برجست و از شادى جيغ کشيد:  

"ـ واى! چه خوب! مىتوانم بپرم!"  
 

و سپس بيشتر و بيشتر بال کوبيد و بلندتر و بلندتر شد. در اطراف جنگل بى پايان تابستانى، فضاى سبز خوشبوئى پديد آورده بود.  
 

گياه هاى عجيب و غريب و گوناگونى که يکى به ديگرى شباهت نداشت، قد کشيده بودند. خرمگس ها، سنجاقک ها، پشههائى با بال شفاف 
سبز، زنبورهاى طالئى، در درون ستون هاى نور مى پريدند. سروصدا مى کردند. باال و پائين مى رفتند. همه چيز در نظر پروانه عجيب، قشنگ، 

وصف ناپذير و تماشائى بود. با خود گفت:  
"ـ پس بيرون يعنى اين! و من را ببين که خواستم در داخل پيله بمانم و خيال مى کردم چه چيزى ديگر از اينجا مى تواند خوشگل تر باشد!"  

 
و سپس باالتر و باالتر پريد. از تاج درختان جنگل هم باالتر پريد. درست زير خورشيد که در آسمان پريده رنگ شمالى دل دل مى زد. ابرهاى 

اژدهاوش تيره رنگى در آسمان، خزان خزان مى رفتند. طاق بلور مانند آسمان نور و رنگ خورشيد را با جلوه هاى سحرانگيزى بازتاب مى داد.  
 

پروانه متصل مى گفت: "عجيب! وصف ناپذير! فوق العاده است!"  
 

جنگل مانند درياى سبزفامى از درختان سوزنبرگ در زير بال هاى پروانه دامن گسترده بود. پروانه گفت:  
"ـ بايد باز هم اوج بگيرم. مى خواهم تا خود آفتاب برسم و از نزديک تماشايش کنم. مى خواهم سوار اين ابرها بشوم. آه، چه خوب! چه 

احساسى! چه هيجانى! چه تماشاى افسون کنندهاى!"  
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البته گاه بالهايش خسته مى شد و کمى به سوى پائين سقوط مى کرد. اما در اثناء سقوط مىتوانست خود را جمع و جور کند و دوباره اوج 
گيرد. وقتى فرسوده مى شد روى گل ابريشمين بنفشى مى نشست و با خرطومک خود نوشداروى طاسبرگ ها را مى مکيد و سير و سيراب 

مى شد. آنوقت دوباره سفر مى کرد.  
 

بيشه اى که در آن به دنيا آمده بود عرصهاى بى حد و کران به نظر مى رسيد. درآميزى سبزى گونهگون درخت ها، بوته ها، علف ها، گل هاى 
وحشى، خارها، با ستون هاى کوچک و بزرگ نور که پاک و بى غبار بود، به بيشه ابعاد حيرتانگيزى داده بود. اين جا دنيا بود! پروانه از نشاط اين 
دنيا از شاخه به شاخهاى، از برگى به برگى مىپريد. همه چيز تحمل پيکر سبکبارش را داشت . گاه از برگى مانند برگ ديگرى آويخته مى شد و 

تاب مى خورد.  
 

گاه در هوا معلق مى زد. عاقبت روى کندًه بزرگ نارون تازه اره شده اى در سايه روشن نشست. ديد پهلويش يک سوسک سياه کوچک با خال 
هاى قرمز خف کرده. با تعجب مدتى به او نگاه کرد. ديد سوسک خود را بيشتر جمع و جور مى کند. پروانه گفت:  

ـ هى! کوچولو! از من نترس. من هم روزى ـ روزگارى مثل تو بودم. بعدها بال در آوردم. تو هم هنوز پوره هستى. غصه نخور؛ بال در ميارى......  
سوسک با صداى بم و خفه گفت: " بحق حرفهاى نشنيده! من بال در بيارم؟ بال در بيارم که چى بشه؟ مگر همين جورى چه عيبى دارم؟"  

پروانه خنده اش گرفت: "واقعا چه پورًه از خود راضى و مضحکى! تو هنوز خيلى چيزها را نمى دانى. من هم يک روزى مثل تو خيال مى کردم. فکر 
مى کردم خوابيدن ابدى توى پيلًه تاريک خيلى بهتره. ولى حاال که بال در آوردم و مى پرم، مى فهمم چقدر نادان بودم. چه چيزها تو اين دنياست 

که من اصال از وجودشان خبر نداشتم."  
 

سوسک با همان صداى خفه خنده اى کرد و گفت: "الحق که يک احمق حسابى هستى! بابا اين بال هاى رنگوارنگ اسباب زحمت تو است . ترا 
به طرف سرنوشت هاى گنگ و خطرناک مى کشاند. بگير يک گوشًه امنى بنشين و چارچشمى دور و ورت را بپا! من بال مى خواهم چه کنم. من 

زير همين خار سبز کوچولو خوش خوشم!"  
 

پروانه گفت: "گيرم دوست نداشته باشى اين دنيا را تماشا کنى، آخر رزق و روزى خود را بدون بال از کجا در مى آورى؟"  
سوسک گفت: "هر روز بعد از ظهرها يک گلًه بزرگ گاوهاى سياه و سفيد با دلنگ و دولونگ زنگ هاى مسين خودشان از جادًه پهن جنگل عبور 
مى کنند و تاپاله مى اندازند. واقعا چه گاوهاى پر بذل و بخششى. ابدا مضايقه اى ندارند. آن وقت ما سوسک ها رديف صف مى کشيم و مى 

ريم به ضيافت. آن قدر مى خوريم که سنگين مى شيم. تو هم همين جا بمان با ما تاپاله بخور!"  
 

پروانه از خنده روده بر شد و گفت:" اه کثافت! دلم را به هم زدى. مگر تاپاله هم خوردنى است. من شربت گل ها را مى نوشم، خوشبو، شيرين 
و کيف آور. مگر من مثل تو خلم که زير يک خار بخزم و تمام عمر تاپاله بخورم؟"  

سوسک گفت: "فرموديد شما چى مى خوريد که از تاپالًه گاوها خوشمزه تر است؟"  
 

پروانه گفت: "شهد گياهان، شهد! فهميدى؟ .. نه نفهميدى."  
سوسک گفت: "ـ من خيلى اتفاق مى افتد که روى گل ها راه رفتم ولى اصال از بويشان خوشم نيامد. شهد گل! اه! اه! دلم به هم خورد...".  

 
پروانه حوصله اش از سوسک کوته بين سر آمد و پريد. در سفر خود ناگهان زير بالش درياچًه پهناور و سيم رنگى يافت که در آفتاب عين الماس 

برق برق مى زد. ده ها قايق شراعى و کرجى هاى پاروئى و کلک هاى کنده اى که آن را با تکيه دادن چوب به ته درياچه مى راندند، آب را از هر 
سو شيار مى زدند . ساحل نيزار بود. در آن اردک هاى بزرگ و کوچک و حواصل خانه داشتند. اين يک پردًه جالب ديگرى بود که با منظرًه جنگل و 

آسمان فرق داشت. روى موج هاى تر و رقصنده نمى شد نشست. جالب نبود برخالف پرچم ها و طاسبرگ هاى گل.  
 

پروانه گفت: "چه چيزهاى ديدنى! بيچاره سوسک که از همًه اين هابى اطالع است و تنها از گاو و تاپاله صحبت مى کند. خوب چه کند نديده 
است. تقصير ندارد."  

 
ناگهان شنيد که کسى مى خندد: "ـ هى هى هى! تو هم جنس ما هستى ولى اين بال هايت چقدر پهن و بدترکيب است! واه واه آدم وحشت 
مى کند! اما مال منو نگاه کن چقدر باريک و تورى مانند و شفاف! خوب! عيبى نداره! باز هم جاى شکرش باقى است که بال دارى. ما بال دارها 

موجودات مهمى هستيم. توى اين جنگل سوسک هاى بوگندوئى هستند که توى کثافت لول مى خورند. از يک بوته هم به سختى باال مى روند 
و چند بار تلپى مى افتند ولى ما مى رويم نوک درخت ها مى نشينيم و آفتاب مى خوريم."  

 
پروانه به مصاحب خود نگاه کرد. سنجاقک درشت و مغرورى بود که روى کاکل قهوه اى يک نى نشسته بود و وراجى مى کرد:  

"ـ از بس پرخورى کردم شکمم باد کرد. اينجا پشه هاى خوشمزه زياد است. اين صافى ها و خاکشى ها هم گوشت خوشمزه اى دارند. من از آن 
زردهاش دوست ندارم. تو کدومشون را دوست دارى؟"  

پروانه گفت: "من ابدا گوشت خوار نيستم!"  
سنجاقک با دغلى و فضولى گفت: "پس سرکار چى ميل مى فرمائين؟ هواى خالى؟"  

پروانه گفت: "نه جانم. من از نوش بن گلبرگ ها مى مکم."  
 

سنجاقک گفت: " آها، فهميدم! مثل اين زنبورهاى شکم گنده. ولى تو که از طايفًه آن ها نيستى. مگر تو هم نيش دارى؟"  
پروانه با تعجب گفت: "نيش؟ نيش ديگر چيست؟"  

دوباره سنجاقک قاه قاه خنديد: "هى هى هى! عجب موجود سفيهى هستى!"  
و سپس خود را با سرعت به روى پشه اى انداخت که روى برگ پائينى نشسته بود. پروانه از اين هم نشين خودخواه و متجاوز خوشش نيامد. 

فرصت را براى دورشدن مناسب يافت.  
 

بازهم پريد. درياچه تمام شد. خانه هاى يک اشکوبه و چند اشکوبه و زيبا و تر و تميزى با مردم و بچه هاى دوچرخه سوار و اتومبيل ها پيدا شدند. 
بعدش هم يک جادًه طوالنى آسفالته، پل ها، راه آهن با سوت کرکننده اش، و هواپيماى غول پيکرى که در هوا مى غريد(و پروانه خيال کرد که يک 
نوع عجيبى از جنس خود آن هاست). فهميد که دنيا پايان ندارد. هيچ وقت نمى شود فهميد که چه چيز ديگرى در اين تماشاگاه حيرت انگيز ظهور 

مى کند. تنوع، نامنتظر بودن، زيبائى، جهان بيرون از پيله را انباشته است.  
 

وقتى غروب شد به شهر بزرگى رسيده بود. ناگهان ده ها هزار چراغ روشن شد. شهرها از بناهاى بلند، خيابان ها، اتومبيل ها، پل هاى هوائى، 
ميدان ها، پارک ها و آدم هاى شتابنده مملو بود. پروانه روى هّره يک پنجره بناى بلندى نشست و گفت: "يک کمى خستگى درکنم! يک کم 

تماشا کنم! واى خداى من! اسم اين همه چيزها چيست؟ فايده شان چيست؟ چرا دنياى آن سوى پيله آن قدر شلوغ و بغرنج است. خاصيت 
گياهان را که به ما نوشدارو مى دهند مى فهمم، ولى خاصيت اين (اشاره به يک تريلر گت و گنده) مثال چيست. چه هيکلى! چه بوى تند و زننده 

اى! هيچ سر در نمى آورم.  
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از روى هّره به باغ نزديک پريد و خزيد درون يک گل پر پر(por - par) که بوى خوشى مى داد. اطرافش چراغ ها چند شقه نور مى پاشيد. يک 
عده زن و مرد و بچه راه مى رفتند. از دور صداى مارش مى آمد. احساس خوشى به پروانه دست داد و گفت:"ـ نه! دنيا زيباست! اين تنوع ها هم 

زيباست. فقط آن سوسک و آن سنجاقک را نپسنديدم. حتما بچه اند، عقل ندارند."  
 

و سپس در همان گلبرگ ها به خواب شيرينى فرو رفت.  
 

فردا صبح با نخستين پرتوى گرم خورشيد و جيک جيک شلوغ گنجشک ها از چنار و فش فش لطيف و نمناک فواره هاى پرتوانى که در استخر 
مجاور آب بلورين را در فضاى پرنور مى جهاندند، از خواب بيدار شد و از بستر معطر گلبرگ ها بيرون آمد و چند بار ورزش کنان بال هاى پهن و خوش 

نگار خود را باز و بسته کرد و به ياد آورد که ديروز همين موقع ها از پيلًه تاريک خود بيرون آمده و سفر افسانه آميز خود را آغاز کرده بود.  
 

دوباره اوج گرفت و از بامها و باغهاى شهر گذشت و وارد دشت فراخى شد که گندمزار بود و ساقههاى سبز گندم مانند آبگير فيروزهاى در نسيم 
بامدادى موج مىزد. روى يکى از آنها نشست تا دم بزند. ناگهان احساس کرد که خطرى او را تهديد مىکند. کودکى که در ميان ساقه ها کمين 
کرده بود با هيجانى وحشى دست يازيد (دست يازيدن = دست دراز کردن) تا او را بربايد. پروانه با آن که خسته بود و توان زيادى در پرها نداشت، 

خود را ناگزير ديد بگريزد ولى کودک لجوج بود و او را دنبال کرد.  
 

پروانه چندين بار تصور کرد از خطر جسته است. روى سنگ بزرگ خزه بسته، يا روى خاربن گل کرده، يا علفهاى قد کشيده کنار يک جوى کوچک 
يا شاخًه نرم و انعطافى بيد نشست و هر بار خيال کرد ديگر از دست صياد کوچک خود جسته است. ولى کودک لجوج و چاالک بود. ابديتى 

مىتوانست بدود. دست بردار نبود. حتى يکبار انگشتان زبر و چرکينش بالهاى بسته او را گرفت و فشرد و مقدارى از رنگ زرد حاشيًه بال به 
سرانگشت کودک چسبيد. ولى پروانه بال بال زد و تپيد و کودک هيوال را از هيجان خود ترساند و از قيد انگشتانش رهيد و در فضا اوج گرفت و 

خشم و ترس در او انرژى ناگهانى پديد آورد و اين بار در باالترين شاخ نقره فام بيد آرميد.  
 

کودک مايوس شد و رفت، در حالى که گرد زرين حاشيًه بال پروانه دو سرانگشتش را رنگين کرده بود. با خود مى گفت: "از اين مدل نداشتم. حيف 
که دام توريم همراهم نبود واال حتما مىگرفتمش و به کلکسيون خود سنجاق مى کردم."  

 
پروانه درد خفيف زخم را بر بال هايش حس مى کرد. مىديد که نقش زيبا و هماهنگ آن در آنجا مغشوش شده است. هراس تعقيب کودک لجباز 

او را سخت مضطرب کرده بود. بعدها دانست که ترس و دلهره دو مصاحب دائمى زندگى در اين جهان فريبا هستند. تا آن موقع که در 
گسترًه رنگارنگ هستى سير کرده بود، دچار چنين مصيبتى نشده بود. کمى ديرتر درد بال ها زيادتر شد. احساس کرد که با اين بال هاى زخم 

ديده، پريدنش دشوار است. خز خزان روى شاخًه بيد پائين تر سريد. ناگاه ديد پروانًه بزرگبال بسيار جذابى نزديکش نشست و گفت:  
 

"ـ خانم! شما اينجا چه مى کنيد؟ اگر وقت داشته باشيد، بيائيد روى اين چمنزار همسايه با هم مسابقًه پرواز بگذاريم. گل هاى وحشى اين 
صحرا خوشمزه ترين نوش ها را با خود دارند. تمام زنبورهاى عسل باغ هاى شهر به اين چمنزار مى پرند. نترس. آنها ابدا کارى به ما ندارند....  

 
پروانه کشف کرد که خود او يک پروانه از جنس مادينه است و اين پروانه درشت و خوش ترکيب نرينه از ديدنش به نشاط آمده است. او هم در پيکر 

با شکوه جنس مقابل خود خيره مانده بود. پس از احساسات منفى ترس و دلهره، يک احساس مطبوع به نام عشق به سراغش آمده بود. ولى 
افسوس که بيمار بود و حوصلًه عشق بازى نداشت.  

 
گفت: "ـ کودک بدجنسى بال هايم را با ناخنش خراشيد. براى مسابقًه پرواز حاضر بودم، ولى حيف! نيرو ندارم."  

 
پروانًه نر گفت: "آه! آه!امان از دست اين بچه هاى شيطان. آن ها ما را مىگيرند و در الکل که يک آب بدبو و زهرآگينى است مى کشند و آن وقت 

در دفترهايشان سنجاق مى کنند و از ما کلکسيون مىسازند."  
 

پروانه گفت: "کلکسيون؟ اين ديگر چه واژًه عجيب و غريبى است!"  
جفتش گفت: "کلکسيون يک نوع قبرستان است. به هر جهت من خيال مى کنم اين بچهها از پرنده ها هم بدترند..."  

 
پروانه گفت: "من ديروز از پيله درآمدم. ذخيرًه لغوى من خيلى کم است. ببخشيد، پرنده ها ديگر کىها هستند؟"  

 
هم جنسش خنديد و گفت: "آه، نمى دانى پرنده چيست؟ گنجشک ها، کبوترها، سارها، کالغ ها و هزاران زهرمار ديگر. آنها منقارهاى 

استخوانى محکمى دارند: چيک! تا به خود بيائى ما را بلع مى کنند و مى پرند. بسيار بى رحم و بداخالقند و حال آن که ما آن قدر مهربان و بى 
آزاريم. اوال که ما جانداران را نمىخوريم. ثانيا که ما شيرًه گياه را مى نوشيم ولى خودش را از زندگى محروم نمىکنيم. البته آن ها هم از لحاظ 

پرنده بودن با ما شباهت دارند ولى شباهت که چه عرض کنم: منقار و چنگال و چشمهاى شرر بار و زبان زبر و صداهاى عجيب و غريب: يکى زير، 
يکى بم. و چقدر شکم پرست! از کرم هاى باران گرفته تا سوسک ها و پشه ها و پروانه ها همه چيز را قيچى مى کنند. اگر آن ها نبودند و بچه 
ها هم تو شهرهاى خود بازى مى کردند، ما کلى مىتوانستيم راحت باشيم.... بده ببينم بالت چقدر زخم است. آخ! آخ! پسرًه شرور. بله، تو به 

استراحت نياز دارى. ولى نه در اينجا روى اين بيد شل موشلى. بايد رفت به جاى امن تر!"  
 

پروانه گفت: "ـ ولى آخر من که نمى توانم بپرم..."  
هم جنسش گفت: "روى دوشم سوار شو. من قوى، سفر کرده و چست و چاالک هستم. به من مى گويند پروانًه قهرمان. حتمااين لغت را هم 

نمىدانى. يعنى: گردن کلفت و جنگلى. مى برمت الى بوته هاى نسترن قايم مى کنم. غذاى اطراف زياد است. شيرًه گل نسترن هم دواست و 
هم نقش هاى به هم خوردًه بالت را دوباره روبراه مى کند. معجزه است.  

اين دنيا پر از معجزه است. خودم آن نزديکى ها کشيک مىکشم که دشمن موشمنى نزديک نشود. اين دنيا پر از دشمن است. بديش همين 
است. قانونى جارى است که همه بايد همديگر را بخورند تا بتوانند زنده باشند. زندگى يکى - يک نوع مرگ دردناک ديگرى است."  

 
پروانه فلسفه بافانه گفت: "ـ نمى شد اين دنياى قشنگ را بهتر از اينها درست کرد."  

 
هم جنسش گفت: "ـ واهللا من معلومات زيادى ندارم که به تو توضيح بدهم. حاال بيا سوار شو!"  

 
پروانه تسليم بود. نر او را به دوش کشيد و تا بوتًه بزرگ و خرم نسترنى که دور نبود پريد. اينجا واقعا ال به الهاى تاريک و امنى وجود داشت. دو 
سه تا عنکبوت ريز و تندرو آن جاها تار کشيده بودند ولى خطرناک نبودند. پروانه نر جلوى روزن نشست و خانم را در پستوى تاريک و محفوظى 

جاى داد.  
 

سرانجام طبيعت جوان و رو به رشد پروانه بر آزار رسيده غلبه کرد. مثل آن که يک چسب ساختمانى در اعضاء جوان هست که خرابى ها را ترميم 
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مى کند. پس از دو سه روز سالم شد. آن وقت مسابقًه معروف پرواز را شروع کردند. روى چمنزار که بى کرانه و پدرام بود پريدند. ها، کى زودتر 
روى آن گلپر زير آن تکدرخت مىنشيند؟ کى زودتر به باالى شاخًه تبريزى لرزندًه کنار جوى مىرسد؟ کى سريعتر روى آن گل هاى کبود صحرائى 

فرود مى آيد؟ گاه اين گاه آن برنده مىشدند. از خنده روده بر مى شدند. خستگى نمى فهميدند.  
 

نرينه نفس زنان گفت: "ـ واقعا احسنت. خوب من سنى ازم رفته، ولى هيچ فکر نمىکردم. معجزه نسترن بود که ترا از اول هم بهتر کرد."  
 

پروانه در دل عقيدًه ديگرى داشت. نيروى تازهاى که در او شعله مى زد شوق و محبت بىپايان به اين هم جنس بود. ولى نخواست چيزى بگويد. 
کر و کر خنديد و گفت: "ـ واقعا نسترن معجزه کرد!"  

 
يک روز داس بزرگ ماه از يال يک تپًه درخت پوش باال آمد. پروانهها روى يک کپًه علف درو شده خوشبو نشسته بودند. ديگر آشنايان انس يافته اى 

بودند يکديگر را سخت پسنديده بودند. آن شب تا صبح به ماه نگاه مى کردند و با هم حدس مى زدند که آيا در دام آن باريکًه دودآلود ابر خواهد 
افتاد يا از آن رد خواهد شد. صحبت مى کردند. نزديک هم دور و بر همان کپه پرواز مى کردند. آن شب، شب عروسى آن دو جاندار کوچک و زيبا 

بود.  
 

دم دم صبح در خنکاى سحرى خوابشان برد. شعاع داغ آفتاب هم نتوانست آن ها را بيدار کند. موقعى بيدار شدند که کومباين نکره اى به رنگ 
قرمز با خر و خر و فر و فر زيادى از پهلوى کپًه علف ها گذشت. دو مرد در آن با سر و صدا حرف مى زدند. مثل اين که دعوا داشتند. نفير 

گوشخراش کومباين دورتر و دورتر شد ولى ديگر خواب خوش را از سر عروس و داماد رانده بود.  
 

زندگى زناشوئى آن دو سرشار از هماهنگى و لذت بود. روزى رسيد که پروانه احساس کرد مايل است به سايًه گندم زارها براى تخم پاشى پناه 
برد. به همسرش گفت. او جواب داد: "باشد! من روى آن سنگ بنفش مى نشينم و مواظب تو هستم . بپا... در گندمزار بلدرچين ها، مارها، موش 

ها، سوسمارها اذيتت نکنند. همين که خشى شنيدى، يا وول وول مشکوکى ديدى فرزى فرار کن. تمام موجودات زندهخوار بسيار حيلهگرند. 
ناغافل حمله مىکنند. ما بايد گوش بزنگى را ياد بگيريم...."  

 
پروانه ماده به جائى رسيد که مى بايست پوره هاى خود را تسليم طبيعت کند تا خواب زمستانى را بگذرانند و بهار ديگر مانند مادرشان وارد قصر 

مجلل طبيعت بشوند. آنشب رنج کشيد. از دشمنان خزنده و پرنده ساعات ترس آگين و ناراحتى را گذراند. وقتى صبح از پناهگاه بيرون آمد، شوهر 
خود را ديد که روى قلوه سنگى کز کرده و از سرماى صبح مرتعش است. آرام پهلويش نشست. شاخک هايش را با محبت به شاخک هاى او 
وصل کرد. گوئى نيروى برق از راه شاخک ها در بدنشان نفوذ مى کرد و آنها را از نوعى گرماى لذت بخش مىانباشت. ناگهان بالهاى خود را 

گشودند و با شاخک هاى به هم پيوسته اوج گرفتند. در قوس شاعرانهاى، در نواى دلانگيز سرود بامدادى پرندگان، جوىها، نسيمها، 
همهمههاى محو، سراسر چمنزار آشنا را از زير بال گذراندند. گاه از هم جدا مى شدند و در چنبرى موزون دور هم مىچرخيدند و پرهاشان در 

آفتاب مانند يک سينهريز جواهر برق برق ميزد و سپس دوباره شاخک به شاخک مىشدند.  
 

ديگر آفتاب چند نيزه باال آمده بود. پروانهها روى شاخه بوتًه ريزبرگى که از کرک سفيدى پوشيده بود فرود آمدند.  
 

اطرافشان جوش گياهانى مانند کنگر يا علفهاى هيوالى پت و پهن بود. يک دسته زنبور پرطاوسى کوچک و پرگو آنجا وز وز مى کردند.  
 

جفت گفت: "ـ توى اين دنيا خطر زياد است ولى ما پروانه ها خوشبختيم. عشق ما را کسانى زنجير نکردهاند. نسل خود را در جهان پهناور حفظ 
مى کنيم. غذا فراوان است. با هم نمىجنگيم. کسى از ما به ديگرى حکم نمى راند. هرگاه دلخور يا دلتنگ باشيم. راه خودمان را مىکشيم، مى 

رويم. زمين فراخ براى ما گشاده است. آرى! دنيا براى ما پر از خطر است، ولى ما در اين دنيا آزاديم....."  
 

پروانه گفت: "ـ مگر جانورهائى هم هستند که اين خاصيت هاى ما را نداشته باشند؟"  
جفت گفت: "ـ تو از چيزى خبر ندارى. خوب! خيلى جوانى و تجربه ندارى. همين روزها از پيله در آمده اى. من از يک مگس درشت قهوه اى که 

مدت ها در سر طويلًه يک آدم خون اسب هايش را مى خورد، حکايتهاى جالبى شنيدم."  
 

پروانه گفت: "ـ درست است من جوانم ولى تجربهام کم نيست. خوب مى فهمم: مقصود تو از آدمها همين موجودات گت و گنده، لخت و بدبو 
هستند که بخصوص توى شهرها وول مى زنند؟ من از آنها زياد خوشم نيامد. حتى يکى از آنها که کوچول و ناز بود و روبان آبى درشتى مثل 

بالهاى ما به زلفهاى طالئيش گره زده بود توى پارک روى نيمکت نشسته بود. خواستم تماشايش کنم، روى لبًه نيمکت نشستم. يک دفعه بچًه 
بدجنس خواست منو بقاپد. ولى من از دستش در رفتم."  

 
جفت گفت: "ـ مقصودم همين هاست. آن مگس درشت برايم حکايت کرد که بيشتر اين آدمها يک سلسله چيزهاى عجيب و غريب مى سازند که 

يک مگس هرگز نمى تواند حدس بزند به چه دردى مى خورد. ولى چند موجود چاق که بوى عطر مى دهند آن ها را ـ آن چيزهاى جالب را ـ از 
دستشان مىگيرند. خود آن آدمهاى چاق و عطرآگين توى قلعه هاى سنگى بزرگ و پر دار و درخت زندگى مى کنند و عجيب پز مىدهن. مگس 

مى گفت من يک روز ديدم يکى از اين آدمهاى زحمتکش که الغر و ژندهپوش بود گريه مىکند. گفتم اهوى! آقا، چته؟ گفت: سرمايه دار منو 
چاپيد! گفتم برو يک نيش جانانه فرو کن پس گردن چاقش خونهاى خوشمزه اش را بمک! گفت: اوال من اين کاره نيستم. ثانيا مگر آن ساطور 

بدستها را نديدى که قلعهاش را پاسدارى مى کنند. آنها مىزنند و گردن لق لقى مرا مىبرند. من يادم آمد که يک عده ساطور بدست دور آدم 
چاقها را گرفتهاند. همه اشان ابروهاى پر پشت و سبيل هاى وحشتناک دارند. مگسه مىگفت: من هم هرگز جرات نکردم نيشم را به آنها فرو 

کنم."  
 

پروانه گفت: "ـ عجب چيزهائى که من هرگز نشنيده بودم. اين آدم هاى گت و گنده که قاعدتا شعورشان بد نبايد باشد. اين چه حرکات مزخرفى 
است که مى کنند؟".  

 
جفت گفت: "ـ حاال کجاشو ديدى؟ هيچ آدمى حق ندارد از جاى خودش تکان بخورد مگر بااجازًه ساطور بدست ها که بايد هفت ـ هشت ورقه 

برايش مهر و امضاء بکنند. به او گفتهاند اينجا "وطن" تو است و همًه جاهاى ديگر که آدمها زندگى مى کنند سرزمين اجنبى است. يک روزى من 
از شاخًه يک تک درخت پرپر زنان رفتم و نشستم روى شاخًه يک تک درخت ديگر، آنجا يک آخوندک(١) بسيار سبز که پاهاى دراز و اّرهاى بىريخت 

داشت نشسته بود. داشت برگ زبان گنجشک نشخوار مى کرد. مرا که ديد کّرى زد به خنده و گفت: آقاى شاپرک! هيچ مى دانى مرتکب چه 
جنايت عظيمى شده اى؟ (يارو آخوندک لفظ قلم صحبت مى کرد).  

من دست پاچه شدم و گفتم: واهللا نه! گفت: مرز را نقض کردى. بين اين دو درخت مرز دو کشور است. تو مىبايستى با رواديد تمبر شده و اجازًه 
کتبى ماموران گمرکى و پس از تفتيش چمدانها از مرز مىگذشتى. تو همين طور - پر پر پر پر! مگر شهر هرته؟ گفتم: مثل اين که آقا با من مزاح 

مىفرمائيد و اال براى ما پروانهها، قوانين آدمها اعتبارى ندارد. باز کّرى زد به خنده و گفت: ها! بارکاهللا، خوب فهميدى. همين قدر مىخواستم 
بهت بفهمانم که اين آقايان آدمها چقدر بى شعور تشريف دارند و خودشان مزاحم خودشان مى شوند و آن وقت چقدر هم گنده دماغ! واه ! واه!.  

 



 ١٨

خيلى آخوندک با مزهاى بود.  
 

پروانه پرسيد: "- مورچهها هم که دسته جمعى زندگى مى کنند، همين بالها را سر خودشان مىآورند."  
جفت گفت: "- نه! آن ها مثل ما بى آزارند. ولى گاهى بين النهها جنگ مى شود و همديگر را قيچى مىکنند... ولى کو که به پاى آدمها برسند. 
من يک مرتبه از ميدان جنگشان يعنى از ميدان جنگ آدمها، مى پريدم. وحشتناک بود! قلعهها مىسوختند. بچهها کباب مى شدند. خون قرمز و 

لزجى مثل جوى جارى بود. بوى الش مرده مىآمد."  
 

سپس هر دو سکوت کردند. راز و هراس جهان آنها را گرفته بود. بعالوه از صحبت در بارًه مطالبى که از قد خودشان باالتر بود، مغز کوچکشان 
خسته شده بود؛ حس مى کردند که وقت تلف مى کنند.  

 
پروانه ماده با خوشى، با اطمينان داشتن يک دوست عاقل و زيرک به افق تابناک مىنگريست و گفت: "- پس ما بايد خوشحال باشيم که پروانه 

شده ايم، اين طور نيست؟"  
 

ولى پاسخى نشنيد. تنها فرفر نگرانى آور يک بال ناشناس به گوشش خورد. سر برگرداند ... گنجشک قهوهاى از باالى درختى فرز فرود آمده و 
شوهرش را ربوده بود. او ديد که در منقار گنجشک هنوز پر پر مىزند. او ديد که گنجشک بى رحم شويش را فرو داد و پريد و در فضاى پر شعاع 

محو شد.  
 

آه! همه چيز آن قدر ناگهانى! آه! چه وحشتناک!  
 

اندوه عجيبى بر او مسلط شد. تمام طبيعت مجللى که او را احاطه کرده، يک باره به نظرش غريبه و ترسناک و سنگدل آمد. گوئى از همه سو 
منقارها، گام ها، نيش هاى زهرآگين، پنجه هاى متجاوز او را دنبال مى کنند. مگر چه ضرر داشت که او با جفت نازنينش از اين دنيا لذت مى 

بردند. به چه کسى آزارشان مى رسيد؟  
 

ولى ناگهان به خود لرزيد. گنجشک ديگرى مى تواند او را ببلعد. از آنجا پريد. پس از ضربت جانسوزى که ديده بود بدخيال و ترسنده شده بود. جالء 
هستى کدر مى شد و پيرى روح و جسم به سراغش مى آمد.  

 
کم کم فصل جوشان و سرسبز نيز به سر مىرسيد و خورشيد داغ به طرف سردى مى رفت. برگ هاى سرخ و زرد و طالئى در بيشه ها با آخرين 
رقص غم انگيز خود فرو مىافتادند. بدرود اى زندگى و اى عصارًه خوشبو! او نيز احساس مىکرد که بيدارى جادوئيش به طرف يک پايان زودرس و 

بيهوده مى رود.  
براى حفظ خود به بوتًه انبوه تمشکى که ميوه هاى ياقوتيش خشکيده بود، پناه برد. از آنجا به دگرگونى هاى وحشى طبيعت (که دم به دم 

خشمناک تر و عبوس تر مى شد) مى نگريست: بادهاى خاک بيز، ابرهاى دودزده که باران سردى را بر سر و کلًه زمين مى کوبيدند، صداى زوزًه 
محروم شغالها، ضجًه بومها، خش خش برگ هاى مرده در وزش هاى خاتمه ناپذير.  

 
بال و بدنش تير مى کشيد. شاخکش که او را با دنيا وصل مى کرد، حساسيتش را از دست داده بود. بال زخم ديدهاش مانند گذشته پر زور نبود. 

پيرى به صورت غم روح و درد اعضاء و خرفتى و ندانم کارى بر او تسلط مى يافت. دلش نمىخواست از گوشًه خود بيرون بيايد. تعجب مى کرد که 
چگونه زمانى مانند يک پوشًه گل قاصد پر مى گرفت و تا دنياى پرستوها باال مى رفت. گل هاى صحرائى خشکيده ديگر شيرهاى نداشتند.  

 
روزى با پشًه درشتى که در همان بوته زندگى مى کرد از گرسنگى و بى غذائى ناليد.  

 
پشه گفت: "- بيا با هم خون بمکيم. خون فراوونه. مى دانى؟ شبان، گله اش، سگ هاش، همه و همه براى ما سفرًه بازى از خون هستند. مى 
توان حسابى همه شان را مکيد. گاه چنان سوزن نيش خود را به آن ها فرو مى کنم که اگر هفت تا پادشاه را هم خواب ببينند، از خواب مى پرند. 

و من با يک "ونگ" زير و خوشگل تو علف پهلوئى قايم مىشم. بيچاره چوپان پير توى تاريکى مى خواهد يکى از ما را شکار کند و له کند ولى 
نمىتواند. من بخصوص دغل تر و زبل تر از آن هستم که گيرش بيافتم. گيرافتادن اصال صرف ندارد. پاشو! پاشو! آن قدر غمبرک نزن! بريم خون 

بمکيم! آن قدر خوشمزه است که نگو!"  
 

پروانه به ياد سوسک تاپاله خوار افتاد. بدون آن که يک کلمه جواب پشًه خون دوست را بدهد، تمام نيروى خود را جمع کرد، از الى برگ هاى 
عنکبوت تنيدًه تمشک بيرون آمد و پريد. خود را تسليم باد سردى کرد که مى وزيد.  

 
همراه برگ هاى سرگردان خزانى سفر کرد. رفت و رفت و رفت تا رسيد به يک پرچين. فکر کرد آنجا را به النًه امن خود بدل کند. شايد در آنجا هنوز 
گلهائى مىرويند که او را تغذيه و مداوا کنند. بوى خفيف، عطرناک و اشتهاآورى از درون پرچين مىآمد. چند کرد کدوى حلوائى، چند تپه گل هاى 

حنا .... کمى تغذيه کرد و جان گرفت. ديگر باد افتاده بود؛ ابرها گريخته بودند. خورشيد نامنتظرى منفجر شده و درخش آن اميد مى داد.  
ولى جهان جهان بى ثباتى بود و سر ناسازگارى داشت. پوف (poof) قوى يک باد تازه چراغ نورپاش خورشيد را کشت. ابرها فرادويدند. نرمًه باران 

سمجى زمين را که به زحمت خشک شده بود خيس کرد و مالل هاى کهنه را در پروانه بيدار ساخت.  
پروانه به البالى پرچين رفت و با لند لند گفت: "- از وقتى که جفت من نيست شد، دنيا هم عوض شده. شايد او هم مثل من از اين حادثه ناراضى 

است."  
 

جستجوى بيم زدًه روزى روزانه - او را خسته مى کرد. مى لنديد: "- قحطى است! هيچ چيز پيدا نمىشود. حتما پشًه خونخوار با غذاى شوم 
خودش خوش است. همًه اين نوع موجودات خوشند. زور نداشتن و بى آزارى نقصى در خلقت ماست... "  

 
بارها نزديک بود در دام تورى بچه هاى شکارکنندًه پروانهها بيافتد. يا چکمًه ميخدارى او را له کند. يا سگ هاى چاق و سمجى که مىخواستند با 
او بازى کنند با گاز خود بالش را بکنند. اما مرگ از او مى گريخت. او بايستى با خاطره جفت جوان خود در اين دنيائى که نظمش به هم خورده بود 

زنده بماند، دنيائى که يکنواخت، معتاد، خاکسترى و تکرار مکرر مى شد و جز خستگى و مالل هديه اى نداشت. با اين حال زندگى جذاب بود. 
ماندن را حتى در اين دنياى گردآلود و قحط زده مىخواست. از ترس مرگ کماکان مى لرزيد. افق بنفش غروب، سايًه کبود کوه هاى دوردست، 

دايره هاى جيوهاى آبگيرها، رقص پرتوها روى شاخهها، ساقهها، بوتهها، چمنهاو هامونها او را سحر مى کرد.  
 

بادها روز به روز عصبانى تر مى شدند، زوزه مى کشيدند، جامًه درختان را مى کندند و خبر مى دادند که پائيز آمده است. بارانهاى سرد رنگ 
هاى قشنگ بالهايش را مى شست. چنان که وقتى روزى بر فراز چشمه اى پريد، خود را نشناخت. پيرى پيکرش را مى خشکاند، مى پالساند، 
مى چروکاند. از پرچين سرد و مرطوب کم تر خارج مى شد. مى شنيد که کرم ها و هزارپاها و سوسک ها و عنکبوت ها، همه در اطراف او غرغر 

مى کنند و مى گويند:  
"- آخر دنياست ! مادر بزرگم گفته بود! تو کتاب ها نوشته اند. آدم ها هم فرار مى کنند. همه جا را آب خواهد گرفت. مى گويند از نابودى گريزى 
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نيست...."  
 

خرمگس طالئى رنگى که هنوز بالها و زير شکمش مانند نگين زمرد مى درخشيد پهلويش نشست و وز وز کنان گفت:  
"- همشهرى! هيچ يادت هست؟ چه روزگار خوشى داشتيم. همهاش توى شعاع گرم و پرتوهاى ماوراء بنفش و مادون قرمز معلق مى زديم. حاال 

به درختها نگاه کن! همهاشان کچل شده اند. بيچاره برگ ها، زرد و سرخ و قهوه اى پاى درخت هاى مادر کپه شده اند! دل نمى کنند. دشت 
لخت لخت است. پرنده هاى ديالق و وقيحى به نام کالغ تو خاک و خل دانه مى جورند.... آخر دنياست."  

 
پروانه دلش تهى بود. خبر "آخر دنيا" او را مى ترساند. ولى در هر حال تسليم بود. مگر چاره اى به جزآن داشت؟ نيرويش در مقابل غول هاى 

بيمآورى که به جنبش در آمده بودند هيچ و هيچ بود. براى جفت زيبايش مرگ زمانى سر رسيد که دنيا هنوز در جوشش و بالش بود. اوه! از آن ايام 
چه مدت درازى مى گذشت و او هنوز بدون دوست زنده بود، بدون بال هاى منقش زنده بود. در اين دنياى تاريک و خاکسترى و رو به انهدام! با اين 

حال از مرگ و زوال هراس داشت.  
 

خرمگس در کنار او از وراجى دست نمى کشيد. تسکين دردهاى خود را در تکرار و تکرار درد دل هاى خود مى ديد. همًه خبرهايش شوم بود:  
"- اين خارپشت را مى بينى که داره قل مىخوره، ميره. ميگن خيلى داناست. اون وقتى که دو سه تا برگ قهوه اى روى خودش مى گذارد و 
سرش را تو جوشن خودش فرو مى برد، بى برو برگرد آخر دنياست!. خيال نکن ديگر اين باران بند بياد. هه، هه! آن ممه را لولو برد... برررر! يخ 

کردم. تمام تنم تير مى کشد....."  
کمى مکث کرد و ادامه داد: "- بايد بميريم!" و سپس مثل ديوانه ها خنديد. و سپس خاموش شد.  

سپس ادامه داد: "- اما من از نيش تيز خود حسابى استفاده کردم. حسابى آدم ها را با نيش خود آتش زدم. همهاش تقصير آن هاست . چند تا 
گاو و سگ و گربه را که حيوان فضول و مزخرفى است نيز نيش زدم. وايسا ببينم! تو بلدى نيش بزنى؟"  

 
غم سنگينى پروانه را فشرد. چند بار او با چنين موجوداتى روبرو شده است؟ گفت: "نه! همشهرى من نيش نمى زنم. من يک خرطومک دارم که 

با آن شيرًه گياه مى مکم."  
 

خرمگس گفت: "- چه عوضى! من حتى گياه هائى ديدم که تمام جونشون خار تيز بود و بزها و گوساله ها جرات نداشتند به آن ها گاز بزنند. 
خانم! کجاى کارى؟ اگر نيش نداشته باشى همه سرت سوار مى شوند. ولى از من حسابى مى ترسند. عقرب شاه صحراست. مار شاه 

کوههاست، براى آن که نيششان داغان مى کند. احترام، برادر کوچک ترس است."  
 

پروانه جواب نداد. مى دانست که طبيعت وحشتناکى که دست به کار شده بود اين آقا خرمگس از خود راضى را هم ادب خواهد کرد. حرف جفت 
خود را به ياد آورد که آن ها درست چون بى آزار و معصومند، از همه خوشبخت ترند. ولى از سايًه غليظ مردن کسى نمى تواند خالص شود.  

 
کالغها يک بند غار غار مى کردند. خرمگس از خود راضى پريده و رفته بود. پروانه مى دانست که در انهدام عمومى دنيا، نيش هم به او کمکى 

نخواهد کرد.  
 

غروب غليظ تر مى شد . پروانه در رًويائى که شبيه به خوابش در پيله بود فرو مىرفت. در مقابلش جهانى از نور، رنگ، آواز مىچرخيد. جفت خود 
را مى ديد که شاخک به شاخک با او برفراز گندمزار بى پايانى در قوس هاى متقاطعى مىرقصد. پروانه هاى جوانى از پورًه او برخاسته به سوى 

خورشيد مىرفتند. خواب زمستانى سرانجام رًوياى اورا ژرف تر کرد.  
 

فردا کودکى با کيف پر از کتاب از جادًه گلناک کنار پرچين مى گذشت. پيکر خشکيده پروانه را که روى گلها افتاده بود، بدون آن که بفهمد لگد کرد 
و در گل سرد و چسبناک دفن نمود.  

 
وقتى سر کالس نشست، معلم درس خود را اين طور شروع کرد:  

 
"دنيائى که ما در آن زندگى مى کنيم پر از زيبائى است. ولى ما هنوز براى حفظ و دفاع از اين زيبائىها و افزودن آن به اندازًه کافى خردمند 

نيستيم. بايد با کوشش خود، با مبارزًه خود، با فراگيرى خود، خود را به قله هاى باالتر خردمندى برسانيم و معناى آن روند نورانى را که زندگى نام 
دارد، خوب درک کنيم."  

 
 

  ١٩٦٥ (Mazur-Poland)(لهستان) نگارش اول در مازور
نگارش دوم تهران - ١٣٦٠ - (١٩٨١).  
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(١)- آخوندک - نوعى حشره است.  
 
 
 
 
 

                                                                       درويش کمالالدين 
 
 

  
 

مهندس فلکى راِه ديِرِ شش جهتش  
چنان ببست که ره ندارد جز به دير مغاک  
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درويش کمالالدين اينک ديگر از مرز پنجاه سال مىگذشت. وى در دوران سلطنت محمدشاه قاجار در شهر تهران متولد شده و اکنون ديگر در اواخر 
سلطنت ناصرالدين شاه قاجار بود. يعنى شاهى که قصد داشت به زودى سکًه "ذوالقرنين" را به نام خويش ضرب کند ولى گلولًه اجل از پيشتاب 

ميرزا رضاى کرمانى مهلتش نداد و چه رشته هاى پندار که مقراض مرگ بناگاه مىبرد!  
 

درويش عمرى را از سر گذرانده بود ولى اسطقساش سخت بجا و چارچوب بدنش محکم بود. چهرهاى مطبوع، جسمى سالم و روحى به حد 
کودکانه لطيف و ترد داشت.  

 
مردى بود بلندباال، گندم گون، با گيسوانى شبق رنگ و پرپشت و ريش و شاربى که در آن تارهاى سپيد فراوانى به چشم مى زد و تاج پر نقش و 
نگار دروشانه بر سر داشت و داراى چشمان بلوطى جذاب و خوش برشى بود و کشکول و چنتا و رشمه و جل بندى و تسبيح ذکرخوانى و گهگاه 

نيز تبرزينى حکاکى شده بر دوش، با شکوه بسيار گام برمىداشت.  
 

با آن که در آن روزگاران درويشى انحطاط يافته و جنبًه الدنگى و قلندرى و گدائى داشت و عادتًا اين زمره مردمى دغل و گربز و چرسى و بنگى و 
در جاى خود متجاوز و خطرناک بودند، ولى از آنجا که در هر جا وجود استثناء، خود قانون است، اين درويش کمالالدين صفاتى بحق درويشانه و 

عارفانه، انسانى و بزرگوارانه داشت يعنى سرمايهاى که افسوس بهرًه رنج آن بسى فراوانتر از گنج است.  
 

اگرنخواهيم اين صفات را به خميره و گوهر ذاتى درويش منسوب داريم، بايد بگوئيم نتيجًه تربيتها و تلقينات و به برکت "انفاس قدسى" درويش 
عابدين استادش بود که خود از عارفان پرسهزن روزگار و هفت پرگنًه هند را به قدم سياحت گشته و محضر جوکيان و برهمنان آن خطه را درک 

کرده و مسلک و مرامى را که برگزيده بود، از صميم دل دوست مىداشت و سراسر مثنوى را از حفظ مى خواند، چنان که قرآن را، و از آنجا که از 
نستعليق نويسان زبدًه عصر بود سالى يک نسخه حافظ هديًه مقبره شاعر مىکرد. جهان و انسان برايش سراپا خورشيد فروزان عشق بود.  

 
وقتى درويش کمالالدين با آن آواى مغناطيسى و تحرير گرم و تلفظ قواالن زبردست، غزلهاى عراقى يا مولوى و مسمطات پر طنين شاعران 

استاد ولى گمنام زمان را مىخواند و از زير سقف بازار بزرگ تهران مىگذشت، شکوهى فضا را پر مى ساخت و نواى او با عطرها و بانگهاى بازار 
نوعى هماهنگى مىيافت.  

 
هرگز از کسى شىءاهللا نمى طلبيد و اگر عابرى نيازى در کشکولش مىافکند، کلمهاى برلب نمى آورد و دعائى و ثنائى نمى گفت، تنها از کيسًه 

نقلدان خود نقلى مى داد و مى گذشت.  
 

درويش کمالالدين در اصل که بود؟ مگر شجرًه اين خانه بدوشان بر کسى روشن است؟ گويا کودکى بود سر راهى. سپس زنى گدا او را به 
پسرخواندگى برداشت. مدتى همراه آن زن بر در مساجد و اماکن مقدس مى نشست تا گذرندهاى فيضى بر سفرًه کهنه و چرکينشان بيافکند. 

روزگار طفليش در مسکنت گذشت ولى طفل را هراس هستى ملموس نيست.  
 

چون از گدائى بيزار و کششى به سوى استقالل و تماشاى جهان خداوند داشت، نوچگى دروش عابدين را پذيرفت. از بخت مساعد گير استادى 
کاردان و معرکه گيرى ماهر افتاد که خود از مفاسد حرفهاش برى بود و نوچه را نيز معجزهآسا از آن معايب برى نگاه داشت.  

 
تدريجا نقالى زبانآور و مداح با حافظه و خوش صوتى شد و ده ها سال او و استادش، هر روز کويى از کوى هاى شهر تهران را (که آن روزها به 

زحمت بيش از صد هزار نفوس داشت) از زير گام سياحت در مىکردند. تا سرانجام بيست سال پيش درويش عابدين به مرض ذاتالريه درگذشت.  
 

ولى ديگر کمالالدين درويشى مجرب بود و نقال قهوه خانًه پاتهطار و معرکه گير صحن مسجدشاه شد.  
 

در معرکه مارافسائى و مهرهبازى نمى کرد، تنها نقل هاى دلکش مذهبى و عرفانى مى گفت و چنان در کف کوبيدن و در نگاه حاضران خيره شدن 
و بانگ رسا را با نجوائى خفى درآميختن و ديگر آداب نقالى چيره بود که تماشاگران ساعت ها با دهان نيم گشاده مجذوب مى ماندند.  

 
امام جمعًه تهران که به اين درويش به سبب مديحهخوانى هاى فاضالنهاش در مجالس روضهخانًه خود، لطفى و ارادتى داشت، دستور داد در 

مسجد به او حجرهاى دلباز و مفروش بدهند.  
 

پس از مرگ عابدين تا امروز در عرصًه حياتش نه تنها گردبادى، که حتى نسيمى ناموافق نوزيد و روزگارش بى آشوب مى گذشت و او در شيرًه 
حياتى درون و برون نضج مى يافت و از زيستن خود لذت مى برد. زندگيش نه خاموش بود، نه آشفته، بلکه همراه جوشى ماليم از عشق عرفانى 

مى گذشت.  
 

موضوع نقلهايش در قهوهخانًه پاتهطار داستان هاى شاهنامه و غرائب اسکندرنامه بود و يا به قصه هاى مذهبى پيامبران و ائمه و مقدسانى که 
با اشقياء جنگيده بودند، به تناسب روز و موقع مى پرداخت. در آن ايام چنان سال را رسوم و آداب متداول، زمان بندى کرده بود که ساعتى 

بالتکليف نبود و جامعًه ديرينه از ناخنپيرائى و سرتراشى و حنابندى و گرمابهکردن گرفته تا سفر حج يا جنگ و عزا و عروسى را موافق ساعات 
سعد و نحس و حرکت بروج و سياحت رجالالغيب و توصيًه بزرگان و مراجعه به تقويم و تاريخ انجام مى داد. بين سّر جهان و سّر زندگى پيوندى 

بود.  
 

مولدان جامعه، برزگران و شبانان و دستورزان خانگى و اصناف و شاگردانشان بودند. کسبه و بازرگانان در پاى ترازو چشم به راه مشترى مى 
نشستند و بقيه مردم عمال بيکار بودند و عبادات و تعقيبات و مجالس ختم و روضه و محافل عروسى و ضيافت ها و کشيدن قليان و چپق و رفتن 

به زيارت اهل قبور و صله ارحام و اجراء آداب روزانه و غيره، چاه تهى زمان را پر مى ساخت و برنامًه عمر را عملى مى کرد تا سرانجام نوبت تابوت 
بدوشان مى رسيد.  

 
پس در اين "تمدن فرصت هاى آزاد!" کار "فرهنگى" درويش از قبيل "خدمات" ناگزير بود. بويژه آن که کمالالدين بيانى رنگين داشت و آهسته در 

جوف قصه ها متلکى سوزان بار اشقياء زمان از شاه تا فراش مى کرد و با شوخ طبعى ذاتى، مشتريان را مى خنداند.  
 

نيازى را که در کشکول درويش مى افکندند، غالبا نياز مستحقان و عيالواران آبرومند مى ساخت و خود آبروى فقر و قناعت را نمى برد و دعوت 
احدى را نمى پذيرفت. اين استغناء او را مهيب و تصرف ناپذير مى کرد و طبيعت علوپسند مردم، در بارًه اين خصائص درويش داد سخن مى داد.  

 
به قول شاعر: "هرکسى برحسب فهم گمانى دارد."  
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جز به هنگام نقالى يا شعرخوانى، در ديگر اوقات کم سخن و لب بسته بود. از ترياک و دوغ وحدت و ديگر مخدرات که دراويش آن را وسيله اى 
براى سير در عالم هپروت يا رهائى از اضطراب معاش و حيات مى شمردند، نفرت داشت. حتى از چپق و قليان که علماء را هم بدان ها رغبت بود 

بيزارى مى جست و پرهيز نشان مى داد. تنها به نوشيدن استکانى کمرتنگ از چاى شيرين آلبالورنگ با تکه اى نان دوالکه يا روغنى به هنگام 
نهار و شام بسنده مى کرد.  

 
شايد به سبب همين کم خوارى، الغراندام و چاالک بود. هيجانى از غضب يا حسد در درونش وسوسه نمى کرد. از شهوت بيگانه مى زيست 

چنان که مى گفتند درويش نفسش را کشته و به مقام معصومان رسيده است و اين سکينًه درونى او را از اين باز مى داشت که سبکسرى کند 
و زبان هاى بدگو را بر خود گشوده سازد تا او را به غالم بارگى منسوب دارند و اين را درويش رحمت خداوندى در حق خويش مى دانست که از 

فريب هاى الخناسى وسوسه گر آزاد است و حتى عشق به جمال مطلق را در صور مقيدات نمى جويد و محبتش به سراسر عالم که مظهر 
دوست بود محبتى بود برخاسته از سويداى دل و عارى از سالوس. چون به دميدن سحر و جنبش سايه و رقص شاخه ها و لرزش علفزار وزمزمًه 

شکوهآميز آب زالل بر ريگ هاى مسين فام مى نگريست، همه جا تجلى جمال انور الهى را مى ديد و مجذوب مى شد.  
 
 

 - ? -
 
 

درويش پس از آن که مدتى بر سکوى بيرونى قهوهخانه نشسته و با مشتريان کلهگپى زده بود، برخاست و گفت:  
"امروز از محالت شهر - نوبًه بازار بزرگ تهران است که از مسيرهاى مطبوع و محبوب و مرسومى قطبم درويش عابدين بود."  

 
اين را گفت و به راه افتاد. در سر دم بازار غزلى از ساخته هاى خواجوى کرمانى را خواندن آغازيد. گاه مى رفت. گاه مى ايستاد. کاسبکاران و 

مشتريان عادتًا از معناى غزل چيزى نمى فهميدند ولى هزاران سال است، از دوران خواندن گاتها، ايرانيان از سخنان رمزآميز نامفهوم، هرکس بر 
حسب ادراک باطنى و درونى خود لذت مى برد. شايد اگر گره مطلب گشوده شود، و رازگونگى سخن بر باد رود، تاثير استماع آنچنان نيست. در 

انسان استعدادى است براى تن دردادن به پندار و فريب و قبول غيرمعتاد و پذيرش راههاى نهانى که گويا امور بيشتر در آن مسيرها جريان دارند!  
 

استاد داود زرگر که از انگشترسازان معروف بود و خود شعر مى سرود و به صائب و شاطرعباس صبوحى ارادت داشت، هرگاه درويش کمالالدين 
را مى شنيد، کار خود را رها مى کرد و مى رفت يک اشرفى براق در کشکول درويش مى انداخت و نيک خبر داشت که درويش آن را بر فور صرف 

مستحقان مى کند. درويش نيز به زرگر همان نقل مرسومى خود را مى داد.  
 

نقلدانش کيسهاى ابريشمى سبزگونه بود که از رشمًه کمر مىآويخت و هر شب آن را عوض مى کرد تا پيوسته پاکيزه باشد. نقل ها بيدمشکى، 
درشتدانه، معطر و مطيب بودند که حاجى عماد قناد آن را مخصوص درويش آماده مى نمود و در اين کار هنر و ارادت به کار مى برد.  

 
وقتى کاسبکاران درويش را به مجلس عزا يا عروسى مى خواندند، تنها دعوت کسانى را مى پذيرفت که به جوانمردى و آبرومندى شهرت داشتند 

زيرا در حفظ اعتبار خود وسواسى داشت. در مجالس عزا يا جشن هاى مذهبى يا ضيافت هاى عروسى دو دست را بر قبًه عصاى گرهناک مى 
نهاد و در پاى منبر ايستاده مسمطى گزيده مى خواند و در پايان مديحه، مجلسيان و بانى مجلس را با الفاظى دلپذير دعا مى کرد.  

 
او را نيکشگون و برکتبخش و نظرکردًه خضر نبى و از اولياءاهللا مى دانستند و مى گفتند که با رجالالغيب ديدار مى کند و کراماتى دارد که مًاذون 
به افشاء آن ها نيست . ولى احدى از خود درويش چنين شطحيات و طامات نشنيده بود و او خود را بندهاى خاکسار و دل شکسته از بندگان خدا 

مى دانست و با آن که آداب عبادى مسلمانى را با صميميت و اعتقاد بسيار اجراء مى کرد. هرگز تعصب يا غلوى نداشت و تسامحى عرفانى در او 
بود، چنان که در ميان يهودان و مجوسان و ترسايان نيز دوستانى داشت و حافظوار تنها "آزردن انسانها" را بزرگ ترين گناه مى دانست و 

مظلوميت او را دگرگون مى ساخت و ستم او را به خشم مى آورد.  
 

گاه مى گفت: ديانت چيست جز پيوند صميم دل هاى ما با آن ذاتى که يکتاست و اين پيوند ها به تعداد جان هاست و ما را نرسد که تنها موافق 
اعتقاد يا عقل خود در کار ديگران حکم کنيم. به قول شاعر:  

"تو چه دانى که پس پرده چه خوبست و چه زشت؟!"  
 

حجرهاش با حصير و نمد مفروش بود و پوست تختى و لحافى کرباسى و شمعدانى و چند جلد کتاب و دوات و قلم و کوزهاى و کاسهاى براى آب 
نوشيدن داشت و شب در تاريکى بر مهتابى مسجد، مقابل حجره مى نشست و شمع را مى افروخت و در روشنى لرزانش مثنوى مى خواند و 

مى گريست.  
 

هميشه آراسته و پاکيزه و گالب زده، به خود پرداخته و با شکوه بود و از رداى خود گل سرخ يا قرنفلى، مى آويخت و گاه دستنبوئى بدست مى 
گرفت و مصاحبانش در مهتابى حجره کبوترانى بودند که آن ها را با مهر تمام دانه مى داد و نوازش مى کرد.  

 
از درويش نور محبت مى تراويد و جاذبهاش آسان در دل ها مى نشست.  

 
اگر درويشى مى بايست بود، الحق که مى بايست چنين بود!  

 
 

ـ ٣ ـ  
 
 

همچنان که غزل خوان مى گذشت، نوجوانى آراسته، خط بر عارض دميده، کاله پوستين بخارائى بر سر، کمربند قالب نقرهاى بر کمر، موزه سرخ 
منقش در پا، نزديک شد و گفت:  

"جناب درويش! مادرى دارم که هنوز بهرهور از جوانى است ولى سخت بيمار و تب دار افتاده و چنين مى انديشد که اگر درويش کمالالدين برايش 
دعائى بنويسد، و او آن دعا را در آب بشويد و آن آب را بنوشد شفاى عاجل مى يابد. روزى چند منتظر پيداشدن شما در بازار بوديم. امروز که 

آوازتان را شنيدند به ما خبر دادند که اين خود درويش است، هان زودتر خود را برسانيد، اينک کرم کنيد و خانًه ما را به قدوم خود برکت بخشيد و 
مادرم را از اين بليه نجات دهيد!"  

 
درويش نظر افکند جوانى ديد نوزده - بيست ساله، با چشمانى سبز و آهوانه و چهرهاى چون فرشتگان ولى آژنگ اندوه بر پيشانى و نوائى نالنده 
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و خواهنده. دلش شکسته شد، دمى ايستاد. بيتى را که بر زبان داشت به پايان رسانيد و سپس گفت:  
"اى جوان! من درويش رمال و دعانويس نيستم ولى به اجابت خواهش شما بديدًه منت براى عيادت بيمار مى آيم. برو تا برويم!"  

 
آن جوان که اميرحسينخان کرد قوچانى نام داشت با دو چاکر همراه بود. پس آن ها به همراه درويش چهار تن به کوچًه مجاور پيچيدند و از چند 

معبر تنگ سنگفرش گذشتند و در برابر دروازهاى بزرگ که دو سکوى مجلل و منقش بر دو سو داشت و بر کتيبًه کاشى سردرش اشعارى در مديح 
خانه و خانه ساالر نوشته شده بود، ايستادند و دقالباب کردند. نوکر ديگرى در گشود و مردى با طنطنه با ته ريش مشکى تنک و کاله دراز 

بخارائى و کمرچين ترمه و عبائى داراى حاشيه هاى زردوزى که پيدا بود از اعيان شهر و آقاى خانه است به پذيرًه درويش آمد و گفت:  
"گل موال! خوش آمدى و صفا آوردى. بفرما از اين سمت!"  

 
او را از هشتى عبور دادند و وارد حياط بيرونى شد - حياطى فراخ با چنارها و کاجها و باغچههاى شمعدانى و گل الله عباسى و حوضى سرشار 
از آب زالل. سپس از پلکان باال رفت و وارد پنجدرى با روح وسيعى شد - مفروش از قالى ها و قاليچه هاى ابريشمين و طاقچه ها و نقلدان ها و 

رف ها پر از الله هاى گوناگون و کاسه هاى چينى و شمايل شاه و صدراعظم، در همه سو مخده هاى ترمه و متکاهاى اطلس و در وسط 
پنجدرى، منقلى برنجى با دو قورى گل نشان بزرگ چاى و آب جوش که در خاکستر گرم جاى داشت و سفرهاى منقش از قلمکار پر از استکان ها 

و قنددان ها و ظروف پايهدار شيرينى و نقل و نبات و مربا و تنگ هاى افشره و چند سينى نقره، کود شده از خرمالو و گالبى و انجير و آجيل 
شيرين و ميوه هاى خشک، در ظروف ديگر سوهان و گز و پشمک و جوزقند و مسقطى و ديگر حلويات.  

 
درويش در دل گفت: "چنين است خانًه اعيان و چنان است کلبًه درويشان که من دارم ولى هر دو در گذرگاه باد بى رحم زمان است - شب سمور 

گذشت و لب تنور گذشت ."  
 

صاحب خانه گفت: "درويش کمالالدين ! من خبيرخان اجاللالدوله نام دارم و صاحب شصت پارچه آبادى و دو هزار سر رعيت از برزگر و شبان در 
صفحات قوچان و تربتم و يکسال است که دست بى امنيتى آن سامان تهران نشين شده ام و مادر اين تنها فرزندم که اميرحسين خان نام دارد 
هم عيال و هم دختر عموى من است. مدت هاست تبى مرموز بر جانش افتاده و او را زار و نزار و چون کورًه آتش سوزان و بى تاب ساخته و آن 

همه جوشانده ها و دم کرده ها و پرهيزانه ها و معجون ها و حب هاى طبيبان مدعى، دردش را به نساخته و اينک بنا به توصيًه همسايگان 
تهرانى دست به دامن شما شده ايم که مى گويند نفستان حق است و دعايتان ردخور ندارد و گامتان برکت و شفا مى آورد. بفرمائيد باالى اين 

مخده تا نوکرها آب زعفران و کاغذ خانبالغ و قلم نى بياورند و شما دعاى معجزه آسا را بنويسيد، شايد دختر عمو از اين بليه نجات يابد."  
 

اجاللالدوله مردى موقر و مًودب به نظر مى رسيد و با آن که خان کردى از اکناف کشور بود فارسى را شيرين و شيوا و با طنطنه و تبختر مى گفت 
و پيدا بود که فضلى دارد و سخنورى مى داند.  

 
درويش کمالالدين تبسمى بر لب آورد و همانجا بر کرباس يا صف نمال به دو زانوى ادب نشست و کشکول و تبرزين را در پهلوى خود نهاد و گفت: 
"حضرت اجالل! اين فقير جز درويشى مديحه خوان و نقال نيست و حتى صداع مختصرى از خويشتن را رفع نتواند کرد تا چه رسد رنجى که شما 

مى فرمائيد عاجز کن حکيمان تهران بوده و آن هم در خاتونى بدان پايه و مقام. از "اجى مجى الترجى! نگاشتن کج و کوله بر خانبالغ با زعفران که 
خدعًه شيادان است چه سود؟ بيمارى را يا طبيب به مى کند يا خداوند شفا مى بخشد و من بندهاى جاهلم و عاجز. حتى خداوند در حق 

رسولش مى فرمايد که بشرى است چون ديگران که دفع سوء از خود نتواند کرد تا چه رسد به من تيره روز که پيرى هستم بى مايه از امت آن 
رسول و قلندرى سرگردان و حيران و مردم به پاداش غزل و نقلم فيضى مى دهند و من با آن گدايانه در حجره اى تار گذرانى دارم. االمان از غلو و 

جهالت عوام و الحذر از شيادى قلندران از خدا بى خبر، که با سوءاستفاده از ايمان ساده لوحان آن ها را يغما مى کنند و اينان نيز به طيب خاطر به 
اين طراران ميدان مى دهند. حضرت اجالل! کاش ذره اى از آن کرامات که مردم انگاشته اند در من بود تا مى توانستم کر و فرى کنم ولى افسوس 

که به گفتًه عرب از سوسماران بيابان نيز گمراه ترم."  
 

اجاللالدوله که اهل کتابت و تاليف هم بود و به عمق سخنان درويش نيکو پى مى برد ولى از سوى ديگر خان مآب و مستبد و خرافى و تشريفات 
پسند بود در مقابل بيانات درويش دچار احساسى متناقض شد، کمى مکث کرد و سپس ابرو درهم کشيد و گفت: "شما به هر جهت از نوشتن 

دو سه خط نسخ مزعفر که ضررى نمى کنيد. من هم ارادتى به گل مواليان ندارم. اين دخترعمو است که به تلقين زنان تهرانى دل سپرده چشم 
به راه معجزًه دعاست. من و اميرحسين را اين دعانويسى شما خرسند مى کند و شايد قدرت ايمان درون، معقودًه مرا نيز شفا بخشد. درويش! 

کار خدا را چه ديدى. مگر داستان بوالعجبى ها و سبب سازى و سبب سوزى او را نشنيدهاى شايد اين گره بال به دست شما گشوده شود و 
بدانيد من از نثار نياز فراوان دريغ ندارم و براى من بازار گرمى الزم نيست."  

 
در اين موقع خادمان آن سراى آراسته چاى و گز و حلويات در مقابل خان و درويش نهادند.  

 
 

ـ ٤ ـ 
 
 

شايد درويش در احساس درد خود راه غلو مى پيمود. ولى تا سالى از بيابان حيرت و اندوه بدر نيامد. کم کمک گياه عنود زندگى بار ديگر در 
درونش پر گشود و خود را کمى اميدوارتر و متمرکزتر يافت. بر آن شد تا تهران را ترک کند و به قم برود. احساس مى کرد که در اين اوان پيرى 

سرنوشتش در چاله چوله هاى ناشناس افتاده و طناب خداوند او را به سوئى ديگر مى کشد. برود تا مجاورت و اعتکاف، شايد تعادل به هم خوردًه 
درونى را باز گرداند.  

 
قصد سفر به قم خطا بود زيرا در آن ايام مالمحمدباقر ساوجى از ماليان بنام شهر به علت اختالفى که با سلطان عليشاه گنابادى به هم زده بود، 

درويشان را تکفير کرد و ملحد خواند. ديگر قم جاى درويشان نبود و آن ها دسته دسته حوالى گنبد حضرت معصومه را که زمانى جايگاه برکت 
خيزى برايشان بود ترک مى گفتند.  

 
در قهوه خانه اى وسط راه قم و تهران درويش کمال الدين با درويش عين عليشاه فراهانى که از قم به مشهد مى کوچيد برخورد کرد. در پاى 

استکان هاى چاى نشستند و عين عليشاه قليان را به نفير در آورد و سرگذشت يکديگر را شنيدند.  
 

عين عليشاه از قماش کمالالدين يعنى از مردم ستمکش و بيچاره که آسان پامال گستاخان جهان مى شوند، نبود. درويشى بود ٥٥ ساله، اهل 
چرس و بنگ و دزدى و دغلى و مالهى و مناهى، ولى درويشى بى کمال نبود، شعر مى سرود و علوم سّريه را مى دانست. استاد جفر و رمل و 

تردستى و مهره بازى بود.  
 

دو درويش در دمدمههاى شب بر پوست تختى بر سکوى بيرونى قهوه خانه نشسته خوش مى گفتند و خوش مى شنفتند. هوا به سوى خنکا 
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بود. ماه پهن و عريان بر آسمان بى لک کوير ايستاده و نور مى افشاند. کورسوى زغال افروخته و تابش درون قهوهخانه در ياقوت چاى و بخار 
رقصندًه آن بازتاب مى افکند. بيابان همه سايه و اشباح بود و در آرامش آن اندوهى و دلهرهاى موج مى زد.  

 
عين عليشاه گفت: "گل موال ديوانه نشدى که در قم ساکن شوى تا در زير حد مالى ساوجى نيم جانت هم به باد رود، بيا با هم به خراسان 

برويم. براى من چرس فراوان است و براى تو بساط مدح خوانى و نقل دائر خواهد بود."  
 

ولى کمالالدين مى گفت: "من از قماش درويشان ديگر نيستم و مى ترسم که در آن ديار کارم دشوارتر شود. اگر با درويشان نجوشم که بر من 
مى خروشند و اگر بجوشم که مرا ارزان مى فروشند. عمرى در پارسائى و تنهائى زيستهام و شجاعت زيستن را گم کردهام. هم عاشق "بودن" 

هستم و هم بارش را کشيدن نمى توانم! الحق که مرضى از "حيرت" جانگزاتر نيست."  
 

عين عليشاه گفت: "باکت مباد! من خود از آن الدنگان قلندرم که مانند گرگى هر بدخواهى را ميدرم. نامم شهره است و درويشان از من پروا مى 
کنند. زيستن، زيستن کرکس و قرقى است نه کبوتر و کبک. "مى باش چو خار حربه بردوش!" يا به گفتًه شاعر:  

 
"تا تنور آتشين زبان نشود  

نانش البته در دهان ننهند."  
 

لذا من گستاخ و بى آزرمم و مى طلبم و نمى دهم و ضربت مى زنم و نمى خورم و آزرده مى کنم و آزرده نمى شوم. ترجيح مى دهم بى حق 
باشم و فاتح تا ذيحق باشم و مغلوب. از واژه مظلوم متنفرم و با خوى پلنگان بار آمده ام. چه توان کرد؟ اگر اندکى وا بدهى و سر فرود آورى 

لگدمالت مى کنند. مگر نشنيده ى که دنياى آکل و مًاکول است: اگر خورنده نباشى، مطمئن باش که خورده شدهاى. واال من درويشم و درويشان 
را با خوى راهزنان چکار!"  

 
کمالالدين با وحشت کسانى به اين سخنان عجيب گوش مى کرد که در صحت آن ها متاسفانه ترديد نداشت. انديشهاش در اينجا مى ايستاد - 

که پس جاى اين گوسفند پير که اوست، در اين دشت گرگان خون آشام کجاست؟ زيرا هرگز اين امکان را نداشت که از پوستين ميش به جلد 
گرگ درآيد و خيالش را هم نمى کرد. از خداى درون خود مى پرسيد که اين الشًه هرزه به چه کارش مى آيد و چرا او را در اين تنگ گردنه گيران و 

قاطعان طريق معطل نگاه داشته است؟ و نيز در عجب بود که مردى چون عين عليشاه چرا درويشى را گزيده است و نه ميرغضبى را.  
 

عين عليشاه گفت: "در جوار ثامن االئمه حجره اى مى گيريم. و بقيًه عمر را در کنار هم هستيم. يا تو سرانجام چانه ام را مى بندى يا من پلکت را 
مى پوشانم. مرگ حق است و عزرائيل با کمى پس و پيش به سراغ همه مى آيد و من ديگر از آن جوش و خروش جوانى افتادهام و بى ميل 
نيستم اندکى هم به فکر آخرتم باشم. آخر ناسالمتى درويشم! اگرچه ابتدا که در اين لباس رفتم به قصد پوشش چهرًه واقعى بود ولى هر 

لباسى را اقتضائى است.  
 

بارى ... چه مصاحبى از تو بى آزارتر و چه جائى از مشهد مقدس سزاوارتر!"  
 

پس آن دو درويش به سوى مشهد راهى شدند. در هر روستا و آبادى اطراق مى کردند و چون درويشان پير و مجلل و کاردانى بودند رزقشان 
آسان مى گذشت.  

 
در پيچ و خم راه، در کوه هاى بى فرياد، در دره هاى پر صفا،هرجا به جوئى زالل يا چشمه اى آئينه سان يا سايه اى فراخ يا چمنزارى خرم مى 
رسيدند ساعتى چند لم مى دادند و از آزادى بى قيد خود در طبيعت لذت مى بردند. سفره مى گشودند و نان مى خوردند. جام برنجين بر مى 

کشيدند و آب مى نوشيدند. سر بر خاک هشته ساعتى مى خفتند. نوعى آرامش، گرچه تهى از استوارى و اطمينان، به سراغ درويش 
کمالالدين آمده بود ولى هراسى بزرگ در ژرفاى دلش چنگ انداخته چيزى را چشم به راه بود.  

 
درويش عين عليشاه با وجود سن فزونترش از درويش ما بسى سرزنده تر بود. کمالالدين پس از حادثًه کتک و بيمارى و ترک تهران به بوتيمارى 

مى مانست و گاه که در کنار رودخانهاى سجاده مى افکند و به هنگام سجود يا تعقيبات بر خويشتن مى گريست ولى اندرون خود را از هم سفر 
بى قيد و بى غم خويش مى پوشاند.  

 
گاه به خود مى گفت: "اى ابله! زير اين طاق نيلگون ستاره فشان، گذرگاه قبيله ها و سرنوشت ها بود سرشار از خون و سرشک و آدمى زاد در 

گردباد بال چون برگ خزان زده پيچان است!"  
 

ولى فزع بى فايده بود، مژده هاى فال حافظ بى پشتوانه، معرفت هاى مولوى تکرار حقايق، پندارهاى تسلى بخش فرار بود ولى رنج درون استوار. 
رنج او را رها نمى کرد.  

 
عين عليشاه مى گفت: "مى بينم که از کثرت خودخورى نزديک است سل بگيرى. درويش! راه ما راه تفويض است و راه تفويض راه آسوده دلى 

است. تو کجائى؟"  
 

کمالالدين مى گفت: "همه اش حق است. اندرونم در برابر سرنوشتم فرياد مى کشد. پيداست که درويش واقعى نيستم و نتوانستم هيچ چيز 
واقعى باشم."  

 
کارها بر همين منوال مى گذشت. تا روزى درويش کمالالدين هنگامى که در چند اسب ميدان نرسيده به شهر دامغان در سايًه زبانگنجشکى 
خوش شاخ و برگ نماز مى خواند ديد که دو قره سوران سوار براسبان مست لگد انداز مردى را طناب بر گردن افکنده با خود کشان مى آورند. 

"خداوندا! اين ديگر چيست؟"  
 

چون نزديک شدند کمالالدين با ديدگان حيرت زده عين عليشاه را ديد که در اسارت قره سوران هاى مسلح شاهى است. با حيرت و سراسيمگى 
از آن ها علت گرفتارى درويش را پرسيد.  

 
ماموران گفتند که اين درويش لعنتى در کاروانسراى سنگى نيم فرسخى دورتر، خان جوان و مال دارى را که به زيارت مشهد مى رفت زهر داده و 

کشته و کيسًه بزرگ ماالمال از اشرفيش را از آن زائر امام غريب ربوده است.  
 

معلوم مى شود که در اين صفحات نه از ترکمن که از درويش بايد ترسيد! چون اين گونه کسان دهن لقند، برخى از درويشان نمايان از جنابت او با 
خبر شدند و ما را خبر کردند تا مزدى بستانند و گفتند آن ها دو درويش همدستند که يکى از آن ها خود را به عبادت زده است و آن دورها زير 

درخت زبان گنجشک نشسته است.  
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عين عليشاه که طنابى سياه و خشن بر گردن داشت در خطاب به قره سوران ها خرخرکنان گفت: "سرکارها، به همان گنبد پاک رضوى قسم که 
اين مرد زهر کشنده را به جاى بنگ به من داده و درست است که من قصد دزدى و سياه بندى داشتم ولى در خيال آدم کشى نبودم، گرد سفيد 
را که در کوزًه آب ريختم فکر کردم خان زاده و نوکرانش با نوشيدن آب آن کوزه به خواب عميق مى روند و من هم چيزکى از اموال آن ها مى دزدم. 
از بخت بد تنها خان زاده از کوزه آب نوشيد و مرد و من به خيال آن که او در خواب است، کيسه اشرفى را از زير شالش بيرون کشيدم. گناه مرگ 

خان زاده با اين درويش تهرانى است. گرچه من دزدم ولى او قاتل است."  
 

درويش کمالالدين با چشمانى از عجب فراخ، اين دروغ هاى شاخدار را شنيد و از آنجا که خود را پيوسته در آستانًه معشوق ازلى خود مى ديد، 
دست ها را مانند دو شاخًه خشکيده به آسمان افراخت و گفت: "خداوندا! حکمت بالغهات را شکر! هرچه به مهرت اميد مى بندم، رنجى بزرگتر را 

مى فرستى! آيا سزاى من که در اين جهان از سبزًه پژمردهاى بى آزارتر زيستهام، چنين است؟"  
 

يک تن از قره سوران ها قوچعلى نام چنان از سالوسى اين درويش قاتل به خشم آمد که ابتدا قاه قاه خنديد و سپس با قنوت ضخيمش بر فرقش 
کوبيد که تاج درويشىاش پرتاب شد و پيشانى پر چينش شکاف برداشت و خون ارغوانى بر شاربش دويد و گفت: "لعنت خدا بر آن تبارتان باد! در 

جامًه فريبندًه درويشى مشتى آدمکشان و بچه دزدان خوانخواريد. زودا که بر دار مجازات برقصيد."  
 

آن ها را در دستاق دامغان در دو اطاق جدا از هم زندانى کردند تا تباينى با هم نداشته باشند. هر دو اتاق، زير زمين هاى نمور و تاريک با در 
يکلتهاى بودند. زندانيان آنجا زنجير به گردن و پا در غل مى زيستند و بوى گند و حشره و کنه و شپش و کک و غذاى بد و بد دهنى ضميمًه بقيه 

عذاب ها بود. با درويش کمالالدين دو تن هم زنجير بودند. يکى يک دزد محلى و ديگرى مردى از هواداران آزاديخواهى نو درآمد بود که مطالبى 
غريب مى گفت و مرتضىبگ نام داشت.  
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مرتضى بگ به کمالالدين گفت: "درويش بنگ عليشاه! حتما بسيار خمارى که تو را در اين هلفدونى انداختند؟ چرا زوار بيچاره را کشتى؟"  
 

درويش گفت: "به عصمت فاطمه روحم بى خبر است . رفيق نااهلم دزدى و آدم کشى کرده و از بسيارى فرومايگى تقصير عمده را هم به گردن 
من انداخته و مرا هم مثل خود بدبخت ساخته است."  

 
دزد دامغانى گفت: "شکر خدا! همًه ما وقتى که از تقصيراتمان مى پرسند، مثل روزى که از شکم مادر خارج شدهايم، بى گناهيم!"  

مرتضى بگ خنديد و گفت: "درويش سرت بر باد رفته با آن خداحافظى کن! من هم که جرمم سياسى است در چشم ناصرالدين شاه وضعى بهتر 
از تو ندارم."  

 
چون آن دو زندانى چيزى از "جرم سياسى" نمى دانستند، لذا مرتضى بگ ادامه داد: "در استانبول بودم. آنجا با شاهزادًه عظامالوزاره خدمت آقا 

رسيديم. حتما اسم مبارکشان را شنيده ايد - سيد جمالالدين اسدآبادى. خيلى ها بودند. آقا قليان نىپيچ ترکى بر لب داشتند و افاضات مى 
فرمودند. اقيانوس علمند. در ربع مسکون عديل ندارند. شکايتشان از ظلم شاهان بويژه ناصرالدين شاه بود. آنجا مردى کرمانى هم نشسته بود 
که دائما بد و رد مى گفت و آقا او را به سکوت وا مى داشت. همين! من و عظامالوزاره به تهران برگشتيم. عظامالوزاره را در تهران گرفتند. مقر 

آمد که با من به خاک عثمانى رفته بود و نشانى و سراغ مرا داد. پليس هاى کنت مرا در دامغان گرفتند...". کمى سکوت کرد. مستمعانش اول بار 
بود که مطالبى از اين قبيل به گوششان مى خورد.  

 
مرتضى بگ ادامه داد:  

خود ديدن آقا يک جرم سياسى است. کافى است آقا را ديده و سخنش را شنيده باشى که دچار خنجر ميرغضب بشوى. امروز صبح در 
استنطاق، شاهزادهاى که از تهران آمده بود و جوان هم نبود به من گفت: من هم در آن ايام پيش گول ملکم خان را خوردم و عضو فراموشخانه 

شدم و به قصه آزادى باور کردم و جوياى عدالت و قانون بودم. کارم به حبس و تبعيد و شکنجه و کتک کشيد. از زندگى افتادم. رسواى خاص و عام 
شدم. به بابى بودن شهرت يافتم. از ايل قجر بعضى ها وساطت کردند و والى فارس به الطاف پدرانه سرانجام بنده را بخشيد. از محبس بيرون که 

آمدم توبه کار شدم. به خود گفتم: احمق! چه کسى ترا گفته است مصلح کار عالم تو باشى؛ خداوند عالم و پس از او ظلاهللا اعليحضرت روحى 
فداه که قبلًه جهانيان است، باشند و تو در امور فضولى کنى؟ آن ها که در کار رعيت خبيرترند! براى اين مشى جعل بوگندو که خلقاهللا نام دارند 
وجود عزيزت را دستخوش خنجر ميرغضب و شالق فراشان مى کنى که چه؟ خاکت بر سر! برو دنبال نوکريت ! دست و پاى بزرگان قوم را ببوس! 

سهم خود را از رعيت پرطمع کمکار بستان! کام دل را از جهان سپرى بگير! االن در شيراز ده باب خانه و چهار باب دکان و دو دستگاه حمام و باغات 
دلگشا دارم و در اين اواخر دو ده ششدانگى خريدهام. حرم پر است از دختران عقدى و صيغًه ماهرو. کپ هاى شرابم سرشار است از شاهانى. 
وقتى خوش و سرمستم به خود مى گويم: مردک مگر ديوانه بودى که اين بساط نشاط را با آن نکبت و آفت تاخت زده بودى؟ حاال تو هم بيا توبه 

کار شو و برو ميان اين اهل فراموشخانه و از آن ها براى ما خبرچينى کن. ديديم اگر نوکريت خوب بود تو را مفتش نظميه مى کنيم با خود کنت که 
اول پليس عالم است آشنا مى شوى و نانت در روغن است. مگر مى خواهى چماق پلو بخورى و حلق آويز شوى؟ سفيه مباش!"  

 
براى درويش کمالالدين بسيار جالب بود بداند که اين مرتضى بگ در بارًه حرف هاى شاهزادًه اغواگر چه مى انديشد. پرسيد: "به نظر شما 

شاهزاده راست گفته؟"  
 

مرتضى بگ فحش رکيکى داد و گفت: "شاهزاده غلط کرده. مرتضى بگ کسى نيست که طناب با خنجر ميرغضب را با نوکرى ستمگران و 
چاپلوسى از نوکران اجنبى عوض کند. او را نشناخته اند و دست کم گرفته اند."  

 
نشاط و تسليتى عظيم بر قلب درويش نشست . آه اگر همًه مردم چنين مى انديشيدند! آه اگر مرتضى بگ راست بگويد!.  

 
دزد دامغانى گفت: "حضرت مرتضى بگ از شما آدم با کمال بعيد است که اين حرف ها را مى زنيد. ديوانخانه راه پيش پايتان مى گذارد، شما رد 

مى کنيد و لگد به بخت خود مى زنيد. اين از عاقالن بعيد است!"  
 

درويش کمال با خشم و غرش به دزد نگريست و گفت: "خيلى مانده تو قدر چنين مردانى را بفهمى . خاصان خدا رنج مى برند و به ستم و دروغ 
تسليم نمى شوند. على و حسين چه کردند؟"  

 
دزد گفت: "شکرخدا تو که از اين خاصان نيستى . تو را به على و حسين چه رسيده؟"  
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درويش گفت: "ادعائى هم ندارم. ولى گناهى که به من مى بندند مرتکب نشدهام."  
 

سرانجام درويش کمالالدين را براى استنطاق احضار کردند. يوزباشى جوان و تيزهوشى که سبيلى دراز و موهاى سر بسيار تنک داشت از او با 
کنجکاوى غريبى پرس و جو کرد. گويا آدمشناس و ضميرخوان بود زيرا پس از سه بار پرس و جوى طوالنى و تهديدها و تطميع ها و به کار بردن 
همًه فوت و فن هاى ابليسانًه بازجوئى، او را به حال خود رها ساخت و بر جيرًه زندانش افزود. پس از شش ماه و سه هفته که در سياه چال 

مرطوب زنجيرى بود، ناگهان روزى قفل ها را از غل و زنجيرش گشودند و گفتند آزاد است. دزد هم زنجيرش مدت ها بود آزاد شده و مرتضى بگ را 
به تهران برده بودند و شنيد که در آنجا به نام بابى شمع آجينش کردهاند. آن شيرمرد به سخن خود وفادار مانده بود و چه اندکند چنين وفاداران تا 

آخر خط و چه آرايشى براى جهان!  
 

وقتى درويش را وسط کوچًه گردآلود در آفتاب تيز مردادى افکندند، نيمه افليج بود. چشمانش در نور روز خيره مى شد و تصور وجود جهانى از 
هرسو گشاده با درختان و گنجشکان و عابران و جوى زمزمهگر و باد وزنده برايش دشوار بود.  

 
عين عليشاه را يوزباشى مستنطق به ميرغضب سپرده و او زلف و ريشش را قيچى کرده و سر درويش را گوش تا گوش بريده و از دروازًه جايگاه 
قره سوران آويخته بود. درويش کمالالدين را دل بر اين مرد بيچاره مى سوخت که عمرش را سرنوشت هم آلود و هم سوزاند و پايانش از آغازش 

بدتر بود، با آن که مى دانست تعداد دزديدهها و زهرخورده هايش مى توانند دهها نفر باشند.  
 

درويش کمالالدين را دل بر حال همًه انسان ها مى سوخت و از کار جهان متحير بود که به کام آن نوع شاهزادگان شيرازى مى گردد که وصفش 
را از مرتضى بگ شنيديم. ستمگر و حيله باز باش تا در بهشت هاى عشرت زندگى کنى و حال آن که عين عليشاه در اين دنيا و آن دنيا بايد عذاب 

اليم ببيند. واقعا عقل درويش کمال قد نمى داد که کالف اين عدالت آسمانى را چگونه بگشايد و سرانجام بداند که اين چون است و آن چون؟  
 

از قضاى مساعد در آن کوچه کلفتى سياه پيدا شد که ديد درويشى پير و افليج که مى دانست مدتى بى گناه زندانى بوده، در گوشًه ديوارى 
افتاده. گويا حس غمخوارى و پرستارى در آن کنيز مهربان نيرومند بود.  

 
تا يک ماه روزى دو بار انواع غذاها و حلويات و افشره ها و ميوه هاى مطبخ اعيانى ارباب خود را براى درويش مى آورد و با لهجًه سياهان خواهروار 

او را دل دارى مى داد. غذاها دست پخت خود او و مزعفر و معطر بود و درويش در همًه عمر به چنان مائده هايى دست نداشت. مسلما اين 
پذيرائى نابيوسيده، درويش مردنى را دوباره به حيات بازگرداند و زمانى خود را پاى تا سر زنده و سالم يافت. بارها دست آن فرشتًه رهابخش خود 
را بوسيد و گفت فرستادگان آسمان و بندگان ويژًه خداوند در همه جامعه ها هستند، تا عمر دارم بندگى و اخالص و نيايش من همراه تو باد! ولى 
کنيز سياه محبت خود را چنان رويدادى پيش پاافتاده و عادى مى دانست که از آن همه سپاسگزارى درويش متحير شد و از گرًه گوشًه چارقد خود 

يک پنج قروشى نقره نيز نثار درويش کرد و رفت.  
 

درويش کمال از دامغان راهى شد. پويش در بيابانها که بر آن شقايق وحشى و خاربن هائى با گل هاى ستاره گون رنگارنگ از بنفش و کبود و 
گلى و سفيد مى روئيد و از سراسر زمين عطرى مستى آور برمى خاست. او را به نشاط مى آورد. گاه باران هاى درشت دانه، بوى آفرينش گونًه 

خاک را به هوا برمىداشت و گيسوانش را خيس مى کرد و بينى و گونهاش را نوازش مى داد.  
 

پرش کالغان و درناها و پرستوها در حرير نيلى آسمان زيبا بود و نيز دوش مارمولک ها و وزغهاى درختان، و ملخ هاى رنگين پر و پروانه هاى فراخ 
بال، بر دشت رستنى هائى که به گندم مى مانست. ناگاه به جوئى زالل مى رسيد که مانند قيطانى از سيم در پهناى زمين به دوردست مى 

رفت.  
 

کوهها در هر گردش خورشيد، حربا صفت رنگ نو مى گرفتند، از شنگرفى و آبى سير و سبز مغزپستهاى و هزاران رنگ بى نام ديگر. لحظات 
شادمانى را غنيمت مى شمرد. زمانى بود که ارزش غفلت و دالسودگى را نمى دانست و امروزه با خبر بود که زيستن چالًه کفتارانى خونآلود 

است و دمى آسايش در آن به گنجى مى ارزد. اين آيًه قرآن بر لبانش جارى مى شد " فباى آالء ربکما تکذبان؟"  
 

روزى را فراموش نمى کند که به يورت شبانى سالمند رسيد که گلهاى بسيار بزرگ و چندين سگ شيرپيکر و گرگدر داشت. شبان در زير بلوط 
وحشى کهن ولى خرمى نى مى نواخت و با لهجًه روستائى شهميرزادى دوبيتى هاى شيرينى مى خواند. کمهاى داشت که به هنگام باران در 

آن مى خزيد. اجاقى و ساجى و حظيرهاى و نهرى با يک سنگ آب زالل که آبشخور گوسفندان بود.  
 

درويش کمالالدين دو روز مهمان اين شبان بود که آن را بهترين دو روز زندگى يافت.  
 

صبح و غروب از جولهاى چوبينه شير سر مى کشيد و با قطعه اى نان گرم که عطر بهشت مى داد گرسنگى را فرو مى نشاند. شايد آن شير 
اکسير جوانى داشت زيرا درويش خود را به چاالکى دوران پيش از کتک خوردن در تهران مى ديد. العظمه هللا که جهان را چه زيبائى ها و چه فراز و 

نشيب هاست! نزد خود مى گفت: هاى بيچاره عين عليشاه! کجائى که اينک در جوار من بودى. داستان خود را با زبانى که شبان دريابد برايش 
به عرض و طول تعريف کرد. شبان با همًه سالمندى بى تجربه و نادان بود و از دردهاى درويش و گريزهايش کم چيزى لمس مى کرد تنها دانست 

که دلش مانند دل خود او از غم انباشته است.  
 

براى تسکينش خامًه تازه در مشک شير فراهم آورد و با نان گرم به او داد. صبحى على الطلوع آن دو يکديگر را ريش و کول بوسيدند و درويش از 
آن مرتع زمرد فام دور شد و به نظرش مى رسيد که گوئى مهمان شعيب بوده و اينک موسى وار به سوى ميقات مى رود.  

 
به نيشابور رسيد و کارش دراين شهرک که بر آن گرد مالل نشسته بود، گرفت. زيرا درست هفتهاى پيش از ورود، تنها نقال شهر مرده بود و 

ناگهان نقالى چنين استاد از گرد راه رسيد:  
 

بوحنيفه اول شب درگذشت  
 

شافعى آخر شب از مادر بزاد.  
 

قهوه چى که بر سر راه تهران - مشهد قهوه خانًه دائرى داشت، زير درخت چنارى پير و پرشاخسار، بر تختى چوبينه و عريض و طويل پوست تخت 
درويش را پهن کرد و همان گوشه که جويکى نيز از کنارش مى گذشت خانقاه درويش شد. شب ها در جلو يا داخل قهوه خانه نقل مى گفت و 

دوباره به جلد اول خود درآمده بود.  
 

به مناسبت ايام مذهبى مدايح و نوحه ها مى خواند. روزها مشتريان فراوان مى خواستند او را به سرکتاب ديدن و دعانوشتن و فال گرفتن و امثال 
اين امور مشغول دارند ولى مانند هميشه به سختى تن مى زد. و به پاره دوزى و گيوه کشى و جوراب بافى مشفول بود و گاه از کتابى نسخه 
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بردارى مى کرد زيرا در فن جلدسازى و شيرازه بندى و تذهيب صفحات و مهره کشى استاد بود.  
 

چنان به نظر مى رسيد که پس از طوفان نوح به ساحل نجات رسيده است. روزها و شب ها در آرامش و خوبى مى گذشت گرچه سراسر آن 
متاسفانه بيش از دو هفته به طول نيانجاميد.  

 
ناگهان از گرد راه تهران - مشهد طنين چهار نعل قره سوران آفتاب سوخته که کپل هاى عرق آلود مرکب هاى خود را با قمچى هاى چند زبانه مى 

کوبيدند به گوش رسيد.  
 

آن ها جلوى قهوه خانه پياده شدند و چاى و قليان خواستند و از قهوه چى سراغ درويش کمالالدين را گرفتند. قهوه چى ترسان و لرزان درويش 
پيرى را به سبابه نشان داد که آنجا زير چنار به جوراب بافى مشغول بود و گفت: "جناب سرکار! من کاسبکار بى گناه و بى خبرى هستم. اين 

درويش از راه تهران آمد و چند شبى است در قهوه خانًه ما نقل مى گويد. دستم به دامنتان! با او هر کارى داريد خود دانيد ولى مبادا به کسب 
من عيالوار ضررى برسد."  

 
قره سوران ها فحش هاى رکيک دادند که: زن قحبه! ياغى قبلًه عالم را پناه مى دهى؟ قهوه چى از سراسيمگى دم به دم تملق مى گفت و از 

قره سوران ها پذيرائى مى کرد. رئيس آن ها که جوانى بود بلند باال و سياه چرده و چشمان براقش در متن پوست سوخته صورتش مى درخشيد 
به طرف خانقاه درويش رفت و گفت:  

- هى! درويش کمال الدين تو باشى؟  
درويش گفت: ايواهللا!  

 
قره سوران گفت: تو در دستاق دامغان حبسى يوزباشى قلى خان بودى پس اين سمت ها چه مى کنى؟  

 
درويش گفت: "بعلى نامش را نمى دانستم که يوزباشى قلى خان است ولى شهداهللا آنجا بودم و حبسم که تمام شد فراش قفل زنجير و غلم را 

باز کرد و مرا از دستاق بيرون انداخت و خوش خوشک از آنجا به اين جا رسيدم."  
 

قره سوران با تلخى و رذالت گفت: "چه حرف مفت مى زنى؟ حبست تمام شد؟! مردک دروغگو با سوهان زنجير را مى برى، مامور را غافل مى 
سازى، مى گريزى، آن وقت مدعى هستى حبست تمام شد؟! حبست صحراى قيامت تمام مى شود. اى به گور پدر هرچه درويش چرسى 

است! کسى که قاتل اميرحسين خان قوچانى فرزند ارباب شاه شناسى مانند اجاللالدوله است مگر به اين آسانى رها مى شود؟ مگر مملکت 
شهر هرت است؟"  

 
ناگهان گوئى هزارها سوزن از درون پوست هاى درويش تا تخم چشمش را سنبيد و سوزاند. چارستون بدنش لرزيدن گرفت. اين ديگر چيست که 
مى شنود؟ مگر گوشش اشتباه نمى کند؟ وحشت زده گفت: "چه گفتى خان؟ اميرحسين خان فرزند اجاللالدوله را کشتند؟ مگر زهرخوردًه اين 

درويش نماى لعنتى، عين عليشاه را مى گويم ،اميرحسين خان بوده؟ آه اى موالى متقيان چه مى شنوم؟ او را من مانند مردمک چشم خود 
دوست داشتم. مگر من کسى هستم که نفسى را بکشم؟ من آزار مورى را زير چارق خود نمى خواهم تا انسانى را وان هم اميرحسين خان 

را!؟ چرا نمک به زخمم مى پاشى؟..."  
 

قره سوران گفت: "درويش! جنغولک بازى و جهود بازى به کنار! مدرک هست! ارباب ترا داد نوکرهايش کتک زدند و تو هم از تنها فرزندش انتقام 
گرفتى. گاس به خانم ارباب هم تو بودى که زهر خورانده اى. از جادو جنبل شما چه کسى خبر دارد؟ بارى راه بيفت! مين باشى حيدر از پايتخت 
آمده، سيلى جانانه اى به گوش قلى خان زد که مردک چقدر رشوه گرفتى که قاتل خان زاده رارها کردى؟ قلى خان گفت: به شرف سردوشى 
ات من رهاش نکردم، خودش گريخت. تو حاال جرات مى کنى حرف جلوى حرف قلى خان در بياورى و اسمت را درويش هم مى گذارى! االن ما 

چهار قره سوران مدت هاست دنبال تو مى گرديم. خان به ما وعده داده زندهاش يا مرده اش را بياوريد انعامش يک کيسه کرباسى پنج قرانى نو 
ضرب چرخى است که برويم عرق حسابى با سيرابى بخوريم. ده ياهللا راه بيافت! وقت تنگ است."  

 
چه اندازه تناقض، تهمت، دشنام، زودگوئى، ستم در اين گفتارها و رفتارها بود که در حساب نمى گنجيد.  

 
درويش از بيچارگى پس از برخاستن دوباره بر لبًه تخت نشست و صورت را با دست ها پوشيد و گونه هايش از اشک تر شد. او خونى پسر 

اجاللالدوله است؟ او قاتل مليحه خاتون کرد قوچانى است؟ دشمنش يک خان شاه شناس است! قره سوران يک مملکت دنبالش مى گردد! 
قلى خان مى گويد زنجير را با سوهان گسسته و گريخته! به شرف سردوشى مين باشى حيدر قسم مى خورد! ناگهان دست ها را از روى چهره 
اش پس کشيد و ديوانه وار نعره زد: "اى بندگان خدا! چرا آنقدر بى رحمانه دروغ مى گوئيد و بى پروا بهتان مى زنيد؟ واهللا من درويشى بى گناهم 

که جز عشق على، کين کسى را در سينه ندارم. چه گرفته ايد از جان من پير بى کسى مى خواهيد؟"  
 

قره سوران خنديد و دندان هاى سفيد و مرتب خود را از زير سبيلى چرب و براق نشان داد: "ده پاشو بنگ عليشاه شپشو! بجائى که راه بيافتى، 
نعره قالبى مى کشى؟ راه بيافت سمت مشهد..."  

 
درويش عاجزانه گفت. "من که در دامغان حبسى بودم ديگر چرا به مشهد؟ راستى راستى عين عليشاه پسر آقاى اجالل را کشته؟"  

 
قره سوران گفت: "به تو گداى الدنگ چه دروغى دارم بگويم؟ مگر خودت نمى دانى چه کسى را کشتى و چرا کشتى و چطور کشتى؟ دانا و 

پرسش؟ مين باشى در مشهد تشريف دارند. تکليف کار تو دست ايشان است چون يوزباشى قلى خان خطا کرده و ترا گذاشته از چنگ تقاص و 
قصاص الهى فرار کنى، کارت دست او نيست. ده راه بيفت! پس چرا معطلى بنگى دبنگ!"  

 
دست هاى درويش را با طناب نازک از پشت محکم بستند، چنان که انگشت هايش کبود شد. طنابى کلفت تر و خشن تر کمندوار به گردنش 

افکندند و او را کشان کشان از کوچه ها و معبرها و بازارهاى نيشابور با خفت و خوارى بسيار عبور دادند. خلق بيکاره براى تماشا ريخته بود.  
 

مى گفتند درويش بابى بچه خوره است و محمد نام ها را کباب مى کند و مى خورد و توى همين نيشابور سه بچه را سر بريده و در جل بنديش 
پنجاه الماس صد قيراطى يافته اند. ديگرى مى گفت اين رضاقلى دوس کرمانى، گردنه گير معروف است که لباس درويشان پوشيده از راه قنات 

کوير گريخته ولى اينجا گير افتاده است! مطالب ديگرى هم مى گفتند. از قدرتى خدا يک تن سخن خيرى در حق اين پير معصوم بر زبان نمى راند 
زيرا اسيرى نکبت زده بود. قره سوران ها با افتخار او را از پى مى کشيدند و به طعمًه خود مى باليدند. آن ها هم نوعى فاتح بودند. هرکس شاکر 
بود که جاى درويش نيست و اکنون به حريم خانًه خود برمى گردد و آش کشک و نان لواش خود را با يک گل پياز بى دردسر مى خورد و از نعمت 

امنيت برخوردار است . هر کس شاکر بود که عجالتا دشنه اى گردنش را بر شانه هايش تهديد نمى کند و خالفى در کار اطاعت از زورمندان روزگار 
نکرده است.  
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از خوشبختى شهر محدود و کوچک بود و نوبت باغ هاى اطراف نيشابور رسيد و آسيابى و معصوم زاده اى و سپس جادًه خلوت که بر آن خرکچى 
هاى بى خبر مى رفتند. درويش کشان مى رفت. خردش از درک آنچه که مى گذشت قاصر بود. همًه بدبختى ها يک طرف و اين يک طرف که او را 

قاتل اميرحسين خان ساخته اند. مرگ مليحه خاتون هم که به گردن اوست. اين چه بوالعجبى است که فلک نيرنگ باز با او مى کند.  
 

طناب بر گردن چند بار به زانو افتاد و به سر درغلطيد. گيس و ريشش خاک آلود، اشکالود، خون آلود و عرق آلود بود. چشمان حيرانش در کبود بى 
پايان آسمان بروز اعجازى را مى بيوسيد! ولى طبيعت به همان خوشى و آرامى در اطرافش گسترده بود که در ايام کوتاه زندگى نزد شبان. جهان 

از او بى خبر بود . آسمان از او بى خبر بود.  
 

مگر او از مگس هاى طالئى و کرم هاى کنار جوى و خارهاى محزون شيب تپه ها .... اين موجودات پيرامون خبرى داشت و از سرنوشت آن ها 
مى پرسيد که آن ها بپرسند؟  

 
قره سورانى برگشت و گفت: "درويش جزع و فزع بى فايده چه مى کنى؟ سربريده ات را از چنگک آويخته ببين و دم در کش!"  

 
درويش گفت: "همشهرى! از مرگ باک نيست! از بهتان باک است! از بى انصافى روزگار باک است! از مرگ اندوهى نيست. از ساده دلى ها و 

پندارهاى باطل مردم اندوه است! با آن قمه اتان مغز پوکم را بشکافيد زيرا همين سزاى من بس که به پارسائى خود باليده ام و اينک قاتل و دزد و 
فرارى به سوى هالک مى روم."  

 
قره سوران رمز اين سخنان را نفهميد. طنابش را کشيد و او را از سرباالئى صخره ناکى به سوى فراز برد. کالغى از نزديکى نعل سوار قارقار کنان 

پريد و در آزادى بى بند خود به سوى دره رفت.  
 

ـ٦ـ 
 
 

در مشهد مين باشى حيدر که اجالل الدوله از او خواهش کرده بود شخصا چند سوال سرسرى از درويش کرد و گفت به گناه قتل پسرخان و زوجه 
اش، درويش کمال الدين را به دار آويزند. مين باشى در قبال اين حکم يک کيسه اشرفى مى گرفت . قره سوران ها يک کيسه پنج هزارى نقره.  

 
در مشهد جارچى ها شهر را از داستان درويش مهيبى که در عمر خود آدم ها کشته و دزدى ها کرده و از آن جمله زن و فرزند اجاللالدولًه 

قوچانى را زهر داده، پر ساختند. مردم دهن به دهن داستان را با شاخ و برگ نقل کردند و برآن حکايات فراوان از بى رويگى و هرزگى هاى واقعى 
و خيالى دراويش را نيز افزودند.  

 
در واقع مشهد از اين قبيل درويشان بنگى و دزد و هيزو امرد باز پر بود و اين جماعت شهرتى بسيار آلوده داشت. باور کردن به گناه درويش تهرانى 

در اين شهر ابدا دشوارى نداشت.  
 

جارچيان روزى را که درويش را بايد به دار بکشند نيز اعالم داشتند. کنجکاوان فراوانى از نيمه شب با قبل منقل در ميدان قاپوق حضور يافتند تا 
مردن يک انسان را تماشا کنند. سراسر قرون وسطى از عطش اين تماشا در شرق و غرب پر بود.  

 
روز اعدام جاى سوزن انداز نبود. درويش را که آوردند، به ميدان پر جمعيت و آسمان کبود سيه فام که هنوز تک ستاره اى در آن مى سوخت نظر 

افکند. همه تاريخ خون آلود انسانى در اين نگاه خالصه بود. مردم چندان ماندند که آخرين رعشه هاى مرگ پيکر درويش خاتمه يافت.  
 

گفتند نعش يک هفته از قاپوق آويخته خواهد ماند. بدين سان زندگى درويش کمالالدين، عاشق ساده و مظلوم جهان و انسان به پاداش سزاوار 
خود رسيد، تا کور شود هرآن که نتواند ديد.  

 
گفتم: دل رحيمت کى عزم صلح دارد؟  

گفتا: "بکش جفارا تا وقت آن درآيد!"  
 

تهران – ١٤مهر ١٣٦٠ 
 
 
 
 

دريا! دريا!  
 
 
 

مبين گنبد کوه را سنگ بست  
نگر سنگ را کى درآيد شکست؟  

نظامى  
 
 

دريا! دريا!(١)  
 

نزديک درختچهء به شکوفه نشستهاى، در کوهسار پوالد رنگى که از فرازش ابرهاى مرمرين مىگذشت، از تخته سنگى نمى تراويد. نمى با 
طراوت که سفر زيرزمينى درازى را طى کرده بود و از البالى چينههاى لب بسته و خاموش سوى فراز آمده بود. چه دشوار اين خويشتن رهاندن 

نم از زندانها و زنجيرها و تخته سنگ هاى تحتاالرض. چه خوش بود برآمدن به خورشيد گاه جهان روشن و انباشته از جيک جيکها و هوهوها و 
شرشرها. جهانى که دامن الماسى آسمان بر آن گسترده بود.  

 
"اوه! (نم گفت) چه بى کران! حتما چکههاى برادرم نيز به دنبالم خواهند آمد."  
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ولى شعاع هاى تيغوش پيکر آبگونهاش را با زبانهاى عطشان خود مىليسيدند. نزديک بود هنوز چکه هاى تراونده ديگر نرسيده، او در کوره 
آسمانى بخار و محو شود.  

 
نه! نه! نمى خواهم. مى خواهم بمانم...." نم ناليد. "در اين شگرفستان بودن مى خواهم، بودن!"  

 
درختچهء به شکوفه نشسته گفت: "نم! اوه! نم! خود را به سايهء من بکش . اينجا خوش است، سايه و عطر؛ وگرنه داغى تو را خواهد خورد."  

 
نم تشکر کرد و خود را به سايهء درختچه کشاند. آه! چه خوب! از غربال بوته پرتوهائى راه مى يافت ولى نه آن اندازه سوزنده و گزنده. وانگهى 

قطره هاى ديگر از همان ديگ سحرى جوشيدند. نم پشتوانه يافت و گودال هاى خرسنگى را که درختچه برآن سفرهء سايهء خود را افکنده بود پر 
ساخت. آبى زالل و خنک مانند اشک چشم. تابناک و آينهسان که در غرفه هاى سيمگونش مناظر دنيا عکس مى انداخت برون خزيد: آن قلهء 

دور، آن ابر اخرائى، آن علف خوش گيسو و لرزنده ... همه در اين آينه بازتاب داشتند.  
 

و چکه ها دم به دم و از پى هم مى رسيدند. همه از ديدن دنيا به ذوق مى آمدند و جيغ مى کشيدند. برخى کرم هاى کور زيرزمينى به آن ها 
گفته بودند: "خوشگل ها! مبادا توى دنيا پا بگذاريد. آنجا محشر خرى است. ديگر ماندن نماندنتان پاتان نيست. همين کاخ هاى زيرزمين جاهاى 

خنک و سايه ناک و محفوظى است. نه بورانى، نه بارانى. نه خطر بخار و نه خطر يخ. به ما هم فيضى مى رسانيد."  
 

اما چکه ها جنجال کردند: "چى مهمل مى گوئيد! ما تو اين بى هوائى و ظلمت خفه شديم. ما فضا مى خواهيم."  
 

اوائل ارديبهشت بود . مگر کسى مى توانست اين کرفس ها، کنگر ها، پونه ها، پرسياوشان ها، گزنه ها، خارخسک ها، گون ها و هزاران گياه 
ديگر را نام برد؟! چند جور خوبست مگس سبز و زنبور طالئى در نور وزوز مى کردند! و چه شکوهى داشت کهسار با قوس قزح جادوئى خود و 
ابرهائى با طرح ها و حواشى عجيب و غريب، از خود راضى، با پويهء کند، بر آسمانى که رنگ فيروزه گونش از جالء و صفا دل مى برد. گوزنى 
جائى نعره مى زد. گل قاصدى با بى خيالى يک موجود ابدى در رقص نسيم مى رفت. خرگوشى بى احتياط از بوته هاى تمشک گوش هاى 

ابريشمين خود را نشان مى داد.  
 

چشمهء کوچک زير درختچه به همه لبخند مى زد و بوسهء بى غل و غش او را شعاع در آن کهسار مى پراکند. باز هم کاروان قطرهها فرا مى 
تراويد. چشمه با لولکهاى باريک شيشه گونى از سنگ ريختن آغازيد:  

 
- شرشر! شرشر!  

 
درختچه گفت: "اوى همشهرى کجا! من هنوز تشنه ام. بد کردم روى شما چادر کشيدم که اين الههء گردون پيماى خورشيد شما را به سوى خود 

نکشد؟"  
 

چشمه گفت: "ما بايد برويم. ما مى رويم. ما به حرف کرم هاى زيرزمينى هم گوش نداديم. ما رفتن را دوست داريم."  
 

جوى الغر و ناتوانى با زمزمهاى به سختى شنيدنى از الى سنگ پاره هاى زرد و سرخ و آبى شروع به خزيدن کرد. اين زايش جوى بود در جهان. و 
همًه زايش ها چه جشن سرورانگيز و پرشکوهى است!  

 
جوى راضى بود. احساس سفر احساس خوشى بود. با لبان خيس خود گياهان و گل هاى خودرو را مى بوسيد و مى رفت. در هيچ جا قرار نمى 
گرفت. بى قرارى او رقص و وجدى بود که در جانش مى نشست. از اين کلوخ به آن سنگ ريزه. از اين فراز به آن نشيب. از اين نرمًه چمن به تنًه 

ترک خوردًه آن درخت پير، جلوتر! جلوتر! جلوتر!  
خورشيد در او مى خنديد و ديگر نمى توانست نابودش کند. باد در او موج هاى حريرى ريز مى انداخت. درخت ها و رستنى ها، پرستوها و سيره 

ها و کبوترها خود را در آن مى ديدند و او مى رفت و مى رفت و مى رفت.  
 

شور و شوق صوفيانه سفر در اين فراخناى جهان! احساس بى بندى! احساس راه جستن! گاه سنگى سياه و عبوس جلويش سد مى شد: 
"هه! فضول باشى کجا سرتو گذاشتى زور ميدى. همونجا خفه خون بگير. "ولى چشمه مى خنديد. هميشه مى خنديد و سرش را به سنگ 

بداخالق مى کوبيد و زور مى داد. سنگ عصبانى مى شد: "چه پر افاده، خياالت کرده!؟ من جلوى مارهاى گردن کلفتش را گرفتم و اين باريکًه 
لرزونک مى خواد منو از جا در کنه. " ولى ساعتى ديگر چشمه سنگ خودخواه را بسر غلطانده بود و در بستر گرم زمين گسترده و بى قيد جلو 

مى رفت. پيروز بود. راه گشوده بود مانع متکبر را پس زده بود.  
 

ناگهان چشمه رونده کوچک ما در زير گوشش زمزمهاى شنيد: "صدا صداى آشناست. به صداى جيرجيرک شبيه نيست."  
 

يک مرتبه يک جوى زالل ديگر به زيبائى الژورد آسمان که از پشت سنگ تيزى فرو مىريخت جيغ کشيد:  
"خواهر جان! تو هم که مثل من هستى ، کجا مى رى؟"  

 
چشمه گفت: "سفر مى کنم مى فهمى؟ حوصله تو يک سوراخ تپيدن را ندارم."  

چشمهء دوم گفت: "بيا توى هم بريزيم. با هم بريم. زورمون بيشتر مى شه."  
 

چشمهء اول گفت: "تو زور منو نديدى که چطور يک سنگ بق کرده اى را که خيلى هم از خودش متشکر بود از جا کندم. حاال چه لزومى داره تو 
هم بريزيم."  

چشمهء دوم گفت: "وقتى تو هم بريزيم آن وقت ديگر چشمه يا يک باريکهء آب نيستيم. اسممان مىشه جويبار!جويبار! مى دونى، اين خيلى 
مهمه. هر آبى که جويبار نيست."  

 
چشمهء اولى خيلى از اين عنوان گوشنواز خوشش آمد: "جويبار! چه اسم زيبائى!"  

 
پس بى معطلى خواهرش را در آغوش کشيد. هردو قلقلکشان آمد و کلى خنديدند. چشمهء اولى گفت: واى چقدر تنت سرده! چشمهء دومى 

گفت: "تو هم چه نرم و فرز هستى." جويبار شرشرى صافى رو به راه شد.  
 

چند تا زالوى لندوک که آنجا روى خاک نرمى لهله مى زدند وقتى جويبار را ديدند خودشان را غلطاندند و تلپى افتادند توى اب و گفتند: "خوش 
آمدى! خوش آمدى! حتما آمدى که ما را سيراب کنى! آره، بچهء خوبى هستى. همين جا تو اين نرمه خاک گودال بساز و بمان که ما توى تو شنا 

کنيم. ما خيلى آب رو دوست داريم. ما خون را هم دوست داريم. ما دوست داريم چاق باشيم!"  
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جويبار خيلى از اين موجودات که بدن ليز و چرک داشتند بدش آمد و گفت: "آه! کثافت! اسم من جويباره، مى فهمى! من هرگز رفيق شما نکبتى 

ها نمى شم. شما دوست دارين چاق بشين؟ غلط کردين اکبيرى هاى لندوک!"  
 

و جويبار راه خود را کشيد و رفت . قوت اندامش افزايش يافته بود. با يک ضربت ريگ که هيچ حتى سنگ ها را هول مى داد. درخت بلوط پير که 
تازه گل هائى مانند شعله روى شاخه هاى آن ها روشن شده بود گفتند: "درود بر تو! جويبار! خدا قوت ! به مبارکى کجا مى رى؟"  

 
جويبار گفت: "خدا قوت! مگه من مى دونم؟ دنيا بزرگه. خيال سياحت دارم. از سياحت خوشم مى آد."  

 
جويبار شادمانه مى غلطيد و مى گذشت. يک مرتبه پايش سريد و ريخت در يک گودال ژرف و بزرگى که نتوانست خودش را از آن در بياورد. بلوط 

هاى پير خنديدند. چند وزغ خپله سبز از توى تنه هاى فرتوت بلوط ها جهيدند تو گودال و شروع کردند به دست و پا زدن و خنديدند: "خوب گيرتون 
آورديم! خوب گيرتون آورديم!"  

 
جويبار بسيار اندوهگين شد. به کف گودال لجن سياه خشکيده ماسيده بود که زالل بودن جوى را ضايع مى کرد. شناى وقيحانه وزغ ها رنگ و بوى 

آن ها را عوض مى ساخت. يک وزغ درشت پريد روى سنگ تخم مرغى آج دارى که وسط گودال بود و نطق کرد:  
"بانو جويبار!از خوشبختى بود که وارد سرزمين من شدى. اين وزغ هاى شيطان را که مى بينى ايل و تبارمند و اسم من هم وزغ وزغان بلوطستان 

کوه شنگرف است. بدون فروتنى کاذب بايد عرض کنم بسيار موجود مهم و معتبرى هستم که مدت ها مانده است تا عقل امثال شما به اين 
مطلب برسد. خيلى بايد ببخشيد. من و بچه هاى من تمام وجود شما را با يک پرنيان ليز سبز رنگى مى پوشانيم . توى شما تخم مى پاشيم. 

هزار تا مى شيم. ده ها هزار تا مى شيم و تمام بلوطستان که هيچ، بلکه سنگستان هاى اطراف را هم تصرف مى کنيم. واقعا که شانس 
آوردين!"  

 
جويبار ابدا اعتنائى نکرد. شرشر آب به گودال مى ريخت وآن را پر کرد و سرانجام جوى آزاد شد و راه افتاد. بلوط هاى پير با خوشى مى خنديدند. 

وزغ وزغان گفت: "کجا همشيره؟ سرگردان مى شى ها! اگر جائى در دنيا براى اتراق مناسب باشه همين جاست."  
 

ولى آب زور کرد و از روى گودال راه خود را گشود. سنگ پشت سالخوردهاى که "سنگ پشت خردمند" نام داشت تلوتلو خوران از توى خاربن ها 
خود را به لب جوى کشاند. چند چکه آب خورد و گفت: "مبادا گول امثال اين وزغ هاى بى معنى خودخواه را بخورى. برو! جستجو کن! هر 

جستجوئى به جائى مى رسد. من چقدر بدبختم که دست و پاى شما را ندارم. بعالوه پير شدم و تو اين خلنگستان ديگر ماندنى هستم. 
خداحافظ جويبار! دست حق به همراهت!"  

 
- خداحافظ ننه الک پشت. مطمئن باش جستجو را ول نمى کنم."  

جويبار در پاسخ گفت.  
 
 

  - ? -
 
 

وزغ وزغان متصل نعره مى زد: "وايسيد! بى معرفتا! کجا مى ريد؟ چه از اين گودال عالى تر. کى از من قشنگ تر و بچه ها شيطون من ... 
وايسيد! بى معرفتا!"  

 
ولى آب زالل کوهى مى آمد و گودال وزغ وزغان را مى شست و خنده کنان و پشنگ زنان و زمزمه خوانان مى گذشت و مى گذشت و به غيظ و 

جوش وزغ وزغان اعتنائى نداشت.  
 

وزغ وزغان گفت: "دهه! يک کاره! اينا کجا مى رن؟ حتما خياالتى عليه ديو بزرگ ملکوس(٢) دارن. پس من اينجا براى چى هستم؟ برم سر در 
بيارم."  

 
وزغ وزغان دنبال جويبار راه افتاد: از اين کنده به آن کنده. از اين سنگ به آن سنگ. از سايهء اين بته به سايهء آن بته جست مى زد و چه جست 
هاى چست و چاالکى که تنها از عهدهء وزغ وزغان بر مى آمد. پيش از آن که جويبار برسد رسيد به يک چشمه کوچکى که بين قلوه سنگ هاى 

سفيد، آب آئينه گونش زير آتش خورشيد بخار مى شد. ولرم و کم عمق بود. وزغ وزغان پريد توى چشمه و گفت: "عجب آب گرمى! تو ديگه 
اينجاها چه کار مى کنى؟"  

 
چشمه گفت: "به من مى گويند چشمهء راهنما من چشم به راه جويبارى هستم که بايد از کوه سر برسد و مرا از داغى جهنمى اين آفتاب نجات 

بده و من هم بهش راه نهر را نشان بدهم که مبادا گم بشه. زيرا تو اين سنگستان بزرگ، جويبار مى تونه گيج بشه و آفتاب بنوشدش."  
 

وزغ وزغان با صداى کلفت و کوفت گرفته گفت: "خوب، راه نهر را بهش نشون بدى که آخرش چى بشه؟"  
 

چشمهء راهنما خنده غم انگيزى کرد و گفت: "الحق که قورباغه اى و قد يک ماهى هم نمى فهمى. آن ها به نهر که بريزند ديگه کارشون سکه 
است، ميرن آنجا که بايد برن."  

 
وزغ وزغان باز هم لجاجت به خرج داد و گفت: "يعنى چى "کارشون سکه" است. مگه به کجا بايد برسن؟"  

 
چشمهء راهنما باز با فشار اندوهى در سينه خنديد و گفت: "واهللا باهللا من هم خوب خبر ندارم. ميگن تو اون دور دورا درياست، يک دنيا آب. مادر 
همهء آب ها. آب ها آنجا که رسيدند سوار موج مى شن و با آفتاب و ابر و باد مى جنگند و فاتح مى شن. آنجا سلطنت آبه. دلت خواست تو کف 

هاى مرواريدى ساحل مى دوى. دلت خواست شيرجه مى رى تو گرداب هاى تاريک. کسى از پس تو برنمى آد."  
 

وزغ وزغان با يک پاش پس سرش را خاراند و گفت: "آها! حاال حاليم شد." و سپس بدون معطلى، از چشمهء راهنما جهيد روى يک سنگ و با 
عجله دور شد و پيش خودش گفت: "مى دونم از اين جويبار فضول چه انتقامى بکشم! االن صاف مى رم پيش ديو ملکوس خداى خشکى و بهش 

مى گم چه توطئهاى تو اين دنيا برضد او چيدن، او روى تخت لعنتيش بى خبر لميده! حاال ديگه هر جويبار کثافتى هم دلش مى خواد به دريا به 
پيونده. تازه دريا چه خريه! آن هم پيش ديو سياه ملکوس خداى خشکى. ربالنوع کوه سنگى. ولى اول سرى به گودالم بزنم، دستى تو سر و 
روى خودم ببرم که نوکرهاى ديو مرا از اين قورباغه افتضاحاى لجن زارها حساب نکنن. باالخره ما "خانواده دار" هستيم و سه دانگ زمين هاى 
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بلوطستان مال ماست."  
 

جهش، جهش، جهش، دوباره وزغ وزغان به گودالش رسيد. جبهء جلبک سبز را دوشش کرد. تاج لجن آبنوسى را سرش گذاشت و به بچه هاش 
گفت: "هوهو! شما سربسر اين جويبار فضول نزارين. من خودم خدمتش مى رسم. ولش کنين بره..."  

 
بلوط هاى پير گل کرده قاه قاه خنديدند. يکى به ديگرى گفت: "اين اکبيرى هميشه قپى مى ياد! مى خواد جلوى آب روان را بگيره؟ آب مادر! آب، 

دختر آسمان!"  
 

بلوط ديگر گفت: "توى اين عالم از اين ناجنس ها زيادن. مگه کم ديديم؟ مگه کم کشيديم؟ اگر آب نبود اين قورباغه ها از ما يک هيزم خشک باقى 
مى ذاشتن ..."  

 
اما وزغ وزغان جستن کنان رفت و رفت و رفت تا رسيد به يک کوه عظيم سنگى خشک به رنگ ذغال سنگ، بسيار بد هيبت و ترسناک! سنگ 
هايش از سنگ پاهاى سخت ولى پوک بودند، با چهره هاى آبله رو، با هيکل هاى مچاله و بى ريخت. آفتاب داغ باالى سرکوه، کورهء خود را با 

هزار زبانه روشن کرده بود. مارمولک هاى خاکسترى، مارهاى کلفت و کوتاه که چشم هاى قرمز و دم نوک تيز شالقى داشتند، توى سنگ پاها 
مى لوليدند. يکى از آن ها دم غارى چنبره زده بود. وزغ وزغان خيلى با احتياط به او که در حال چرت و منگى بود نزديک شد و گفت: "جناب 

سرکار! کاخ اعليحضرت ديو سياه ملکوس رب النوع خشکى همين جاست؟"  
 

مار مانند آدم هاى چرسى (چون واقعا هم معتاد بود) کلهء کلفت خود را بلند کرد و نگاه مغناطيسى و چندش آور خود را به وزغ دوخت و گفت: 
"پيره وزغ! تو چطور جرات کردى جلوى من سبز شدى؟ مگه نمى دونى من يک لقمهء چپت مى کنم؟"  

 
وزغ با خنده هاى ريز ريز، آميخته به ترس و چاپلوسى گفت: "جناب سرکار! من از جاسوس هاى مخصوص اعليحضرت ديوم و پيش همهء مارهاى 

دنيا امان نامه دارم. واال سگ کى بودم جناب عالى را بيدار مى کردم."  
 

مار در حالى که خواب آلود سر خود را روى بدن فلسى خشکيده خود تکيه مى داد و به چرت فرو مى رفت، خسته و کسل گفت: "آره همين 
جاست اگر جاسوسى برو تو."  

 
وزغ وزغان دامن رداى جلبکى سبز خود را روى خاک نرم و داغ کشيد و تاج لجن آبنوسى را که گرما خشکانده بود روى سرش مرتب کرد و وارد غار 

شد.  
 

روى تخت زرناب موجودى گت و گنده شبيه به يک بزمجهء شاخدار که دو دندان سفيد نوک تيز و زبان نيش مانند، مانند شلهء سرخ داشت لم داده 
بود. ديو لهله مى زد. دو خفاش بسيار بزرگ در هوا با حرکت دائمى بال ها او را باد مى زدند. زير گنبد تاريک غار به جز اين موجودات خبيث 

احدالناسى نبود.  
 

وزغ وزغان سرفهاى کرد و گفت: "معذرت مى خواهم! اعليحضرت ديو! اينجانب وزغ وزغان جاسوس خاصه گودال شمارهء يک، مطالب مهمى دارم 
که مى خواهم به عرض بندگان خاکپاى همايونى برسانم."  

 
ديو - بزمجه بدون پرس و جوى زائد، چنان که گوئى در جريان است، گفت: "بگو!"  

 
وزغ وزغان گفت: "يک جويبار بسيار فرز و زالل از کوه زبرجد سمت خاور دوان دوان به طرف نهر مى رود که خود را به دريا برساند. "چشمهء راهنما" 

سر راه منتظر آن هاست. آن ها خيال دارند دنيا را از آب پر کنند و تمام سنگالخ ها را به چمن و بيشه بدل سازند. توطئهء اين ناجنس مستقيم 
عليه آن اعليحضرت است. جان نثار خودم ديده ام و خبر دارم. جان نثار در چاکرى هميشه حاضرم!"  

 
يک مرتبه خشم ملکوس ترکيد. نعره زد: "بى شعور بوگندو! آمدى به ما شکايت مى کنى: هفت فرسنگ آن طرف چشمه راهنما يک مرداب پت و 
پهن است. هزارها امثال تو آنجا غار و غور مى کنند. برو از قول ما بهشون بگو فورًا فورًا يک پرده جلبک ريزباف سه ال پهنا ببافند بکشند جلوى آب. 

آب آنجا که رسيد پر زوره. يادتون باشه که پرده را محکم ببافين. آب که بند آمد همهاش را بمکين يا با لجن قاطى کنين که قدرت جنبش نداشته 
باشه! ده ياهللا معطل نکن!"  

 
_ وزغ وزغان تعظيم کرد و از غار خارج شد. گرزه مار چشم شرابى هنوز توى چرت بود. يک جا رداى وزغ وزغان الى سنگ گير کرد زيرا مارمولک 

متقلبى يک گوشهء آن را گاز گرفته بود. وزغ وزغان لنديد: "واه! واه! چه پررو. ول کن جبه مو!" و آن را با دست کشيد. مارمولک توى شکاف هاى 
سياه سنگ پاها لوليد و گم شد. وزغ وزغان سر و وضع خود را مرتب ساخت و جستن زنان سفر خود را دنبال نمود و به زبان وزغى حماسهاى 

مى خواند که معنايش اين بود:  
 

"خودم با چشم هايم اعليحضرت ملکوس را ديدم!  
تمام کرگدن ها پيش او قازوراتند  

تمام درياها پيش شکوه او مى لرزند  
و من وزغ وزغان جاسوس گودال شمارهء يک  

پس از خود شخص شخيص اعليحضرت مشکل از من آدم مهم ترى باشد.  
دلم مى خواهد همه پيش من مثل بيد در باد بلرزند  

قدرت! ثروت! آه اى رب النوع هاى پرستيدنى!  
دلم مى خواهد خون و شيره و آب و لجن همهء دنيا را بمکم."  

 
علف هاى بلند خارپوشى که تاج هاى ابريشمى سفيد داشتند و زبان وزغى نمى فهميدند. تنها سر تکان مى دادند. کمى باالتر، روى شاخهء 

تسمهاى درخت ناشناسى، يک پرنده رنگ وارنگ نشسته بود و گفت:  
 

"جيک! آقا خيکيه شما چى مى خونين؟"  
 

وزغ وزغان که از خطاب بى ادبانهء مرغک عصبانى شده بود، گفت: "هيچى! هيچى! به تو نرسيده. من چکامه فلسفى مى خوانم. ارجوزه مى 
خوانم، آن هم به زبان وزغى نه به زبانى که هر االغى بفهمد. من خودم مهمم و مطالب من هم مهم است!"  

 
پرندهء رنگ وارنگ گفت: "وا! چه پرمدعا" و پر زد و رفت.  
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وزغ وزغان سه شب و سه روز جهيد تا به مرداب رسيد. بوى گند مرداب از فاصلههاى دور شنيده مى شد. مرداب پر از نى هاى کلفت گره گلوله 
بود که برگ هاى پهن پاره پارهء خود را از توى لجن ها درآورده بودند. غار و غور هزاران هزار قورباغه مرداب را پر کرده بود. چند حواصل خودخواه در 

ساحل مرداب کرم و ماهى ريزه شکار مى کردند. وزغ وزغان به آن ها که رسيد، تاجش را احتراما برداشت و گفت: "چاکر وزغ وزغان جاسوس 
شمارهء يک گودال شمارهء يک اعليحضرت اقدس ديو ملکوس رب النوع بدون رقيب جبال سنگى! حالتون خوبه؟"  

حواصل ها با نگاه لوچ از باال به پائين به وزغ وزغان که روى تخته سنگى پريده بود نگاه کردند و گفتند: "خوب شد فرمودين! واال ليفتون مى 
کشيديم. ولى معلومه شما از اوناش نيستين. به هر جهت مشعوفيم. فرمايشى بود؟"  

 
وزغ وزغان گفت: "پيغامى خصوصى دارم. وزغ ساالر اين مرداب کيه؟"  

حواصل ها گفتند: "زير همين نى کلفته توى يک خانه گل رس چرب، وزغ ساالر زندگى مى کنه. شانس آوردين که از سمت ديگر نيامدين واال بايد 
تمام مرداب را دور مى زدين."  

 
وزغ وزغان گفت: "مرسى، متشکرم! شما حواصل هاى متمدن و خوشکلى هستين. ظل عالى ممدود!"  

 
حواصل هاى ساحل مرداب، زبان دربارى وزغ وزغان را نمى دانستند لذا بهت زده و ساکت ماندند. وزغ وزغان خود را به منزل وزغ ساالر رساند که 

ران هاى پير سفيد خود را روى گل چسبناک گسترده و با شکم باد کردهاش نفس نفس مى زد.  
 

وزغ وزغان با تحکم گفت: "چيه واسهء خودت بيکار و بى عار لم دادى. خطر! خطر! دستور شخص شخيص ديو ملکوس! کل وزغ هاى اين مرداب 
بايد يک پتوى کلفت جلبک ببافند و از الى همهء نى ها بگذرانند. جورى که يک لب پر آب هم نتواند بگذرد. کل وزغ هاى اين مرداب بايد سه برابر 

معمول آب تو شکمشان ذخيره کنند و آن قدر دست و پا بزنند که آب لجن غليظ بشه ... مثل مرکب ، مثل سريشم، مثل قير. ..."  
 

وزغ ساالر با عجله خود را جمع و جور کرد و گفت: "حضرت اشرف! مگه چى شده؟"  
 

وزغ وزغان گفت: "چى شده، چى شده؟ چى مى خواى بشه؟ يک نهر بزرگ آب ميره به دريا. به دريا برسه،دريا دنيارو ور مى داره. من و تو را 
نهنگ ها بلعت مى کنند. بعالوه اسم کوسه ماهى رو شنيدى؟ اسم کشتى به گوشت خورده؟ بندر و اسکله مى دونى چيه؟ برج ديده بانى رو 

ديدى؟ البته که نه! مرتيکهء خرفت!"  
 

وزغ ساالر گفت: "قربان بنده دهاتيم. مافوق ليسانس ندارم. عفو بفرمائيد. چشم! يک مصيبت بسر نهر مىآرم که تو داستان ها بگن. پيره غلومت 
از اون هفت خط هاست. خاطر مبارک آسوده باشد."  
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جويبار با خندهء مستانه در شعاع پاک به چشمهء راهنما رسيد و او را خنک و سيراب کرد. همهء چکه ها شاد بودند که باز با يک دوست ديدار 
کردهاند. شتک و پشنگ و جفتک شروع شد و مرواريد هاى صافى چکه ها در هوا رقصيدن گرفتند.  

 
چشمهء راهنما به جوى گفت از سمت چپ سنگستان برويد تا برسيد به يک نهر که پنج سنگ آب دارد و از اتحاد ده ها جويبار پديد آمده. با 

شيطنت بگريزيد در آغوش اين نهر و با او برويد. بر گردهاش سوار بشويد خودتون رو به مقصد آخرى برسانيد."  
 

جويبار پرسيد: "يعنى کجا؟"  
 

چشمهء راهنما گفت: "مگر شما نمى دانيد. به دريا! دريا کشور ماست. در آنجا مائيم که بخار مى سازيم و سرسبزى و سرشارى و زندگى دنيا را 
نگاه مى داريم. آنجا سرزمين همکارى ما با خورشيد، با آسمان است. خود دريا هم مانند آسمان فيروزه ايست. آرزوى هر قطره آنست که به دريا 

برسد. زيرا اصلش از همانجاست. اگر همکارى خورشيد و دريا نبود، دنيا يک کلوخ سترون بيش نبود."  
 

جويبار گفت: "چه حرف هاى قشنگى! چه وعده هاى طالئى دلنوازى! گفتى نهر ما را به دريا مى بره."  
چشمهء راهنما گفت: "حتما! نهر پر زور است. مثال اين سنگ را با يک تلنگر دو گز آنسوتر پرتاب مى کنه."  

 
جويبار گفت: "اوه!"  

چشمهء راهنما گفت: "پس چى! کافى است به نهر برسيد. کارتان روبراه است. من زير اين سنگ هاى داغ مى مانم تا به جوى هاى جوان راه 
نشان بدهم. خودم را وقف اين کار کرده ام. مى دانم که اين آفتاب داغ مرا تا آخر بخار خواهد کرد. چه باک! عوضش من انتقام خود را از آن ديو 

بزمجهء خوک صفتى که تمام چشمه سارهاى مرا خشکانده مى گيرم. دنياى فردا مال اين بزمجه نيست. او در گرداب غرق خواهد شد و در ژرفاى 
حفره سياهى در قعر دريا حتى استخوانى هم از او نخواهد ماند."  

 
جويبار گفت: "چه خوب! چه اميدبخش! ... حرف هاتون زندگى را از اکسير براق پر مى کند. مثل ياقوت هاى تراشيده، مثل اخگرهاى سرخ مى 
درخشد. درست باشه، دروغ باشه، به آدم اميد ميده. به آدم بال هاى سفيد "پندار" ميده، واال همهاش خزش روى ريگ ها و سيلى خوردن از 

سنگ هاى بى عاطفه و خلش خارها و آتش شعاع ها! زندگى اين جورى چندان تعريفى نداره ..."  
 

_ پس از مدتى اختالط ، جويبار که کلى خردمندتر شده بود از البالى سنگستان راه افتاد. جويبار خيال مى کرد که نهر همين نزديک هاست. ولى 
شب شد، صبح شد، شب شد، صبح شد، همه اش سنگ و لجن و داغى سوزنده پس گردن و روى شانه ها و ديگر هيچ. مبادا چشمهء راهنما 

گول خورده يا گول زده باشد؟ خيال کرده باشد؟ عوضى فهميده باشد؟ ...  
 

يأس در بدن جويبار مى خزيد و او را لخت و سست مى کرد. زير درخت بيد کهنى رسيد و آنجا کمى درنگ کرد.  
بيد پرسيد: "آب هاى زالل! از کجا مى آئين؟ به کجا مى رين؟"  

 
جويبار گفت: "آقا بيده! خودمون هم نمى دونيم. از کوه زبرجد مى آئيم. گير وزغ وزغان افتاديم. سر راه يک چشمهء راهنما که مثل اين که آدم بدى 

نبود به ما وعده هاى طالئى داد ولى از وعده هاش خبرى نيست. مثل اين که خيال باف بود. دنيا قشنگه ولى نه به آن با شکوهى که او وصف 
مى کرد. مثل اين که براى ما افسانه بافت."  
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بيد گفت: "مثال چى گفت؟"  
جويبار گفت: "گفت نهر پر زور و صافى همين نزديکى ها به دريا ميره، سوارش بشين شماهم برين، بهتون تو دنياى بى کرانهء آب خيلى خوش 

مى گذره، ولى دريغ از يک چالهء کوچک آب بوگندو."  
 

بيد سر جنباند و گفت: "خانم عزيز! خيلى بى صبرى. نفهميدى که زندگى يعنى صبر. آرزو يعنى صبر. پيروزى يعنى صبر ... صبر مى دونى چيه؟"  
جويبارگفت: "به خوبى شما که نمى دونم؟"  

 
بيد گفت: "صبر يعنى باور و جستجوى لجوجانه. صبر يعنى عمل يک بند... به همين آسانى نوميد شدى؟ اين که نشد! من چون قدم بلنده گروکر 

نهر را از آن دورها مى شنوم. چشمهء راهنما راست گفت. خسته نشين. نوميد نشين... برين چند روز ديگه هم هى بزنين به پا..."  
 

شادمانى در جوشن نمناک جويبار دويد: پس وعدهء چشمهء راهنما دروغ نبود. با شتاب از زير بيد کهن که در آنجا چنبره زده بود، به راه افتاد و 
سفر ناراحت خود را روى ريگ ها، شن ها، خاک هاى مکنده، خارستان ها، چمن هاى تشنه، بسترهاى سنگالخ آغاز کرد. روز سوم او هم 

سمفونى نيرومند نهر را شنيد. آواى پر قدرتى در زير يک رديف نارون مى خواند. جويبار جيغ کشيد: "واى، خداى من، نهر!" بر سرعت خود افزود و 
از هر جا که مى توانست در نهر ريخت و در آن محو و مستحيل شد.  

 
نهر با صالبت به او درود گفت و او در آغوش پر زور نهر سفررا بسى آسان تر يافت. مى توانست از سقلمهء سنگ ها و زبان ارهاى ساحل به درون 

موج ها بگريزد. نهر مى خواند و مى رفت. چکه هاى نورسيده پرسيدند: "به دريا مى رويم؟"  
 

چکه هاى با تجربهء نهر گفتند: "معلومه مامانتون خيلى شمارا عجول تربيت کرده! حاال کو دريا! اول بايد با چند نهر ديگر يک رود درست کنيم تا 
بتوانيم بجنگيم."  

چکه هاى جويبار گفتند: "به حق چيزهاى نشنيده! رود! جنگ!"  
 

نهر گفت: "آره نازى ها! وقتى چند تا جويبار با هم ميشن، ميشه نهر. وقتى چند تا نهر تو هم مى ريزند، ميشه رود. پهن، زيبا، متين. آن وقت 
لشگر ما قوى است. خورشيد نمى تونه ما را خشک کنه.  

 
خاک نمى تونه ما را بمکه. سنگ نمى تونه مارو وايسونه. پرنده و درنده نمى تونن ما را تا آخر سر بکشن. ما از همه پر زورتريم. تپه ها را شکاف 
مى ديم. درخت ها را واژگون مى کنيم. سنگ ها را مى غلطونيم. آدم ها را غرق مى کنيم. سدها را ويران مى سازيم. آن وقت ما روديم ... و با 

همه چيز مى جنگيم و بر همه چيز پيروز مى شيم. البته اگر آن ها بخوان مزاحم ما بشن. بعدش هم ميريم به درياى مادر. به آغوش پيروزى 
جاودانه!"  

 
چکه هاى نورسيده از شدت تعجب داشت خشکشان مى زد.  
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در واقع نهر اول به نهر دوم و سوم پيوست و يک رود پهن و خوش منظر پديد شد که سواحل متنوع داشت، موج مى زد و آرام خود را زير آسمان 
هوسناک بهارى به سوى دريا مى کشيد.  

 
وزغ ساالر مرداب سر راه به وسيلهء ده ها جاسوس مطلع شد که يک رود پت و پهن بسيار از خود راضى، خاموش و بى سر و صدا، از ميان 

روستاها، بيشه ها، اسکله هاى کوچک، قصرهاى ويرانه و قلعه هاى نظامى خود را مى کشد و مى کشد و مى آيد.  
 

وزغ ساالر جاجيم جلبکى کلفت و رخنه ناپذيرى را بين نى ها آويخته بود و به ده هزار وزغ دستور داده بود تا مى توانند آب بخورند و آب گل کنند و 
جلوى رود را بگيرند. وزغ ساالر گفته بود به هر قورباغه بيست مگس چاق و يک هفته مرخصى خواهد داد.  

 
وزغ وزغان همراه شاهزاده سقنقور از راه رسيدند. اعليحضرت ديو، شاهزاده سقنقور را گسيل داشته بود تا جريان مرداب را تحت نظر گيرند.  

 
شاهزاده تمام انگشت هاى خود را با انگشترهاى درشت نگين آراسته و شالقى از پوست کرگدن در دست داشت که به اندک بهانه اى آن را به 

مغز وزغ، وزغ ساالر و وزغ وزغان مى کوبيد و فحش رکيک مى داد: "فالن فالن شده ها! پدر همه تان را در مى آرم اگر رود از اينجا بگذرد. توى 
همين مرداب بايد دفن بشود و مرداب را فوقش بزرگ تر کند."  

 
شاهزاده سقنقور از ازدواج بزمجهء بزرگ با يک تمساح به عمل آمده بود. تمام لباسش از مليله دوزى هاى طال برق مى زد. مرتبا نطق مى کرد: 

"به شرافت شاه بابام يکيتون جون سالم در نمى بره. همه را خوراک مارها مى کنم."  
 

از شنيدن اسم مار، قورباغه ها مى لرزيدند و تندتر کار مى کردند. وزغ وزغان و وزغ ساالر هم متصل چاپلوسى مى کردند: "واالحضرت! شما 
خرخرهء مبارک را ناراحت نکنين. ما همهء کارها را روبراه مى کنيم."  

 
هنوز خاموشى بود. لک لک ها رديف از وسط آسمان مى گذشتند. شاخه ها در نسيم مى جنبيدند. يک سوسک قهوهاى براق با تبختر از ساقهء 

يک گياه با شکوه باال مى رفت. توى آسمان ابرهائى که در اثر نزديکى غروب گلگون مى شدند سر در پى هم گذاشته بودند. تخت روان طالى 
شاهزاده سقنقور که دو مارمولک آن را مى کشيدند، آنجا روى شن هاى سربى رنگ ايستاده بود ... .  

 
شاهزاده با بى حوصلگى باال و پائين مى رفت. پدرش به او گفته بود اگر نتواند جلوى رود را بگيرد از خواستگارى دختر شاه بوزينگان هند برايش 

خوددارى مى کند و او را از حقاالرث محروم مى سازد. آه که چه مجازات هاى بى رحمانه اى!  
 

يک مرتبه جاسوس هاى فراوانى يکى پس از ديگرى خبر آوردند که رود مى آيد.  
 

آب عظيم و پهناورى در افق پديد شد. حاشيهء نقره ايش در شعلهء غروب گر گرفته بود. مى غلطيد و مى آمد.  
 

شاهزاده سقنقور به وزغ وزغان و وزغ وزغان به وزغ ساالر به جماعت قورباغه ها پشت هم امريه صادر مى کردند. بين نى ها گليم ضخيم جلبک 
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کشيده شده بود و قورباغه ها با تمام نيرو توى لجن ها شيرجه مى رفتند و آب مرداب مثل قير سياه بود. رود رسيد، آب باال آمد. قورباغه ها از 
ترس مار به قدرى آب خوردند که خفه شدند. رود چنان زورى داشت که سد نى ها و جلبک ها را بدون مقاومت خاصى درهم پاشيد و رد شد.  

 
شاهزاده سقنقور با حيرتى آميخته با رعشه عصبى به اين منظره مى نگريست.  

 
وزغ وزغان گفت: "قربان رد شد! از حضور واالحضرت خجالت نکشيد." وزغ ساالر خفه خون گرفته بود. شاهزاده شالق پوست کرگدن را به مغز وزغ 
وزغان کوبيد و گفت: "کوفت! همه اش تقصير تو اکبيرى است که بوزينه جانم را از چنگم بدر کردى. آخه به تو قزل قورت چه رسيده که رودخانهاى 

دارد رد مى شود. حاال من بايد تقاصش را بکشم. پدرى از همهاتون در بيارم که تو داستان ها بگن."  
 

در واقع مجازات سهمگينى نصيب ساکنان مرداب شد. يک گله مار به جان قورباغه ها انداختند. وزغ وزغان را به درخت بلوط نزديک گودالش دار 
کشيدند. اما وزغ ساالر، هرچه گشتند گيرش نياوردند. يا توى لجن ها ته مرداب دفن شده بود يا دررفته بود.  

 
عمده اين بود که رود رد شده بود. ديو ملکوس به شاهزاده سقنقور دستور داد به سوسمارک چرکمرد حاکم ريگستان بگويد رود را فرو بکشد و 

گفت اگر در اين ماموريت فاتح شود، از سر تقصيراتش مى گذرد.  
 

سوسمارک چرکمرد قد يک بچه فيل بود. با زبان خود مى توانست درختچه اى را از جا بکند. ملکوس و سقنقور حسابش را نگاه مى داشتند. يک 
گردن بند الماس با فرمان شاهانه رسيد که به هيچ قيمتى نبايد رود از ريگستان بگذرد. به همهء ريگ ها بايد دستور داده شود که حاضر خدمت 

باشند.  
 

رود پس از عبور مظفرانه خود از مرداب با دو سه نهر ديگرى درآميخت و عرض و طول يک شط را به خود گرفت که مى توانست گاوميش ها را 
بغلطاند.  

 
سقنقور و سوسمارک چرکمرد باالى تپهء گون پوش بلندى ايستادند و منتظر ماندند. سوسمارک سخت مطمئن بود:  

"به جغهء اعليحضرت، صدتا از اين رود ها را با يک هورت تو مى کشم. ريگ هاى من مثل جهنم است و اقيانوس را بخار مى کند."  
 

سقنقور گفت: "گور پدر رود! من به دوشيزه بوزينه برسم ديگر چه غصه اى دارم. شاه بابا خيلى به اين رود اهميت مى دهد ..."  
 

سوسمارک شاهزاده را مطمئن کرد که کار رود همين جا ساخته است و او از اين بازى ها زياد ديده است.  
 

در واقع اولين موج هاى رود روى ريگ هاى تفته با جلز غم انگيزى بخار شد. قطره ها جا خوردند و پس زدند: "واى! واى! چه جهنمى."  
 

اما موج هاى پشت سر زور مى دادند و رود نعره مى کشيد: "به پيش! به طرف مادر نيرومند ما دريا!"  
 

موج دوم را ريگستان به آسانى مکيد. قطره ها ناله کنان در سوراخ سمبهء ريگ ها و شن ها گم مى شدند.  
 

"خداحافظ! ما رفتيم! ما را فراموش نکنيد!" اين آخرين سخنان غم فزاو معصومانهء آن ها بود. ولى شط عقب نشينى نمى دانست: سوسمارک و 
شاهزاده باالى تپه گون پوش از خنده رودهبر شده بودند.  

 
رود بر سفرهء داغ ريگ زار پهن شد. قطره ها يا مى سوختند يا دفن مى شدند ولى چون لشکريان آن ها بى شمار بود، حفره ها را مى انباشتند 

و ريگ ها را از داغى مى انداختند و به پيش مى تاختند. خندهء ظفرمندانه شاهزاده و سوسمارک آهسته فروکش مى کرد. شط تا چشم کار مى 
کرد دامن گسترده بود و سوسمارهاى سياه آب ترس يا غرق مى شدند يا مى گريختند. کار به آنجا رسيد که سوسمارک گفت: "عجب!"  

 
بند دل سقنقور پاره شد. يعنى چه؟ عجب! نکند که باز رود فاتح شده است؟ نظر انداخت همه جا آب زالل بود.  

ريگ ها ژرف تر و ژرف تر در امواج گم مى شدند و جهان با نفس نمناک و معطر آب دم مى زد.  
 

کبوترهاى يک تيغ سپيدى باالى نرمه موج ها مى پريدند و تبريک مى گفتند و آب اينجا و آنجا با خنده کف به قهقهه مى خنديد. شاهزاده تازيانهء 
کرگدن را محکم بر سر سوسمار کوبيد و با کج خلقى از تپه پائين رفت و سوار تخت روان مارمولکى خود شد و به ياد معشوقه خود آه عميقى 

کشيد.  
 

مدتى باالى سر ارباب ها چرخيدند و سپس همراه ابر دودآگين که باالى دره مى رفت محو شدند.  
از عجائب اينکه يک روز گذشت و کرکس ها نيامدند.  

 
شاهزاده با شالق بر مغز کفتار کوبيد و گفت: "بى شرف قمپزو! پس کرکس ها کوشن؟"  

 
کفتار عقب عقب رفت و سر را فرود آورد و گفت: "بله قربان، کرکس ها کوشن؟"  

 
غروب نفت سياه خود را روى دره ريخت و از دور صخرهء جن، مانند غول ترسناکى ديده مى شد. از باالى صخره جن سه سايه پيدا شد. کرکس ها 

نزديک شدند و پهلوى شاهزاده و کفتار نشستند.  
 

کفتار ابتدا فحش بدى داد و گفت: "کجا گورتون را گم کرده بوديد؟ پس اين شط لعنتى را چرا نياوردين؟"  
 

يکى از کرکس ها گفت: "اتفاقا پى همون مى گشتيم. معلوم شد وسط راه بسترش را در يک چمن زار عوض کرده زده توى يک دشت صاف و بى 
زحمت از پشت دره رد شده، دم دماى درياست."  

 
شاهزاده و کفتار غرق عرق شدند و از شدت بى حالى روى سنگ نشستند.  

 
شاهزاده به تته پته افتاد: "چى! چى! دم دماى دريا؟ ما را دور زدند؟ کى اين مزخرفات را از خودش درآورده؟"  

 
کرکس دوم گفت: "قربان وجودت گردم. مزخرفات نيست. حقايق است."  
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شاهزاده ديوانه شد. تازيانه را بر کرکس ها کوبيد: "بى شعورها! حقايق، حقايق ديگه چيه؟ مگر حقايق هم وجود داره؟ ده ياهللا من شطم رو مى 
خوام. واال (va, ella) مرا بايد سوار بالتون کنين ببريد هندوستان پيش بوزينه دخت."  

 
کرکس ها با هم مشورت کردند و ديدند که بردن شاهزاده به هندوستان از آوردن شط به پيچان دره آسان تراست. با چسباندن بال هاى خود بهم 

تختى درست کردند و به سقنقور که يک موجود يک وجبى بود، گفتند: "واالحضرتا! بفرماييد هندوستان."  
 

در مقابل ديدگان حيرت زده کفتار سقنقور روى بال ها نشست و کرکس ها به هوا بلند شدند. ولى کفتار که آن ها را در هوا دنبال مى کرد ناگهان 
صداى فريادى شنيد. کرکس ها سقنقور را روى صخره جن با مغز پايين انداختند و سپس خودشان در ذغال شب محو شدند.  

 
کفتار بدبو گفت: "اين ها همه نتيجهء شاگردى من است که اين کرکس ها اين طور زبل بار آمدند. چون احتمال دارد پدر پدرسوخته اين پفيوز 

دنبالم بفرستد خوبست من هم راه خودم را بکشم بروم. گورباباى پيچان دره!"  
 

اما از آن طرف:  
شط پس از برخورد با چند دشوارى و فروريختن آبشار مانند از يک کوه بلند واقعا به دريا نزديک شد. همين که در خط افق الژورد درياى فراخ ظهور 

کرد، قطره هاى خسته و مشتاق از ديدار مادر فرياد زدند:  
 

"دريا! دريا!"  
 
 

 ***پايان ***  
 

  __________________________
 -(?)گزنفون مورخ يونانى در فصل دهم اثرمعروف خود "آناباز (Anabase)در بارهء عقب نشينى فرسايندهء ٦١ ماهه ده هزار يونانى مى گويد: آن 

ها وقتى به دريا رسيدند از شدت شادمانى که سرانجام رهايى يافته اند فرياد مى زدند: "ثاالسا! ثاالسا!" (دريا!دريا!). اين بانگ از آن پس به 
عالمت خرسندى و رهايش بدل شد.  

 
(٢)- ملکوس در اساطير اوستايى ديو "خشکى" است که به صورت اسب سياه دم کلى است ولى ما در اينجا آن را به شکل خودسرانهاى بکار 

مى بريم و ابدا ربطى به ملکوس اوستا، ديو خشکسالى ندارد.  
 
 


