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پنجابه

نام ش�گفت و س�اختگى اين مجموعه بدين سبب اس�ت که :نخست در آن
پنج داستان است؛ دوم داستانى از آن به سفر روشن و اميدبخش آب اختصاص
دارد و س�وم :داس�تانى ديگر به اس�اطير وداي�ى هندو مربوط اس�ت که پنجاب
پرگنهاى از آنس�ت و قهرمانى پنجابى نيز در آن وصف ش�ده و شايد چهارم اين
باش�د که هم نخواس�تم ،به رس�م معمول ،يکى از داستانها را نام کل مجموعه
س�ازم و آن ديگرىها را در س�ايه بگذارم و هم خواستم با نامى کوتاه مجموعه
را نشاندار کنم.
در اين رشته کوه بزرگ نقلها و قصهها و داستانهاى بىشمار نويسندگان
و خلقهاى جهان ،اين نيز پاره ريگى اس�ت که ش�ايد در آن زمان و انسان هردو
بازتاب يافتهاند.
براى هر نويسندهاى ،نوشتهاش پاسخ به يک نياز جان اوست و هر اندازه که
بتواند اين پاس�خ به نياز جانهاى بيشترى ،باش�د ،به همان اندازه نوشت ٔه بهترى
اس�ت .ش�ايان ذکر است که گرد ٔه چند داس�تان اين مجموعه در سال هاى پيش
از انقالب نوشته شده است.
ا .ط
آبان ماه ١۳۶٠

سرگشتگی برهمن چاندرا
برهمن کرشناچاندرا ،که اين داستان در بار ٔه اوست ،درست در روز هشتاد
و پنجمين سال تولدش ،در زير يک درختچ ٔه ياس خوشبو ،درگذشت.
ما شاگردانش از بيمارى خاصى در او خبر نداشتيم و مرگش مانند غنودنى
بود بى آشوب.
مرگ زمانى به س�راغش آمد که آفتاب دونيزه در فراخ دش�ت آس�مان کبود
برخاس�ته بود و هواى نيم ٔه بهار به گرمى مىزد .فرش�ت ٔه مرگ تاريکى ش�ب را
دوست دارد ،ولى اين بار روز به سراغ استاد ما آمده بود.
نالهاى يا وصيتى از او نشنيديم .گويا بدون درد خاصى جان داد و برهما او
را بى هيچ شکنجهاى به درياى فراگير خود درکشيد.1
از ش�اگردش رام�ا جوان�ى بيس�ت و دوس�اله ک�ه او را فرزن�دوار دوس�ت
مىداش�ت چند دمى پيش�تر  ،آب خواس�ته بود .راما در کاس� ٔه ِگلین از چش�م ٔه
.1درمذاهب و فلسف ٔه »ماقبل کالسيک» هندى مانند عرفان ما ،آتمان که روح افراد
جداگانه است به براهمان که روح جهان است باز مىگردد .به قول مولوى» :آنگه
سزدش وا اصل شود  -همچون شرر جان بشرى» .و در همينجا شايان يادآورى
است که اين داستان تماما برساختهٔ نويسنده است و اگر با تاريخ هند و يا برهمنگرائی
جور در نيايد بر وى َح َرجى نيست زيرا مقصد ديگر در ميان بود.
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مج�اور آب آورد و برهم�ن چان�درا آن گوهر زالل و رخش�نده را جرعه جرعه
نوش�يد و به پهناى آس�مان بى ابر نگريس�ت و س�خنى به راما نگفت .او مردى
ش�کيبا و خ�وددار ب�ود و اينک�ه ش�کوهاى نکرد ،دلي�ل بر آن نيس�ت که رنجى
نداشت.
ب�ه هنگام مرگ�ش طوطى کوچک و رنگينى بر ش�اخ ياس نشس�ت و مانند
آدمي�ان ب�ر او مىنگريس�ت .غزالى نيز از بيش� ٔه دوردس�ت فرا دوي�د و نزديک
چش�مه ايس�تاد .راما میگفت اين غزال »آگنى»-الههٔ آتش و خداوند بىمرگى
است و ما در شگفت بوديم که الهه بىمرگى چرا در لحظ ٔه مرگ برهمن ظهور
کرد و راما گفت :زيرا مرگ آغاز بىمرگى است.
هنگامى که برهمن درگذش�ت طوطى به شاخ ٔه درخت نارگيل جوانى پريد
که هنوز بارور نشده بود .و سپس به سوى بيش ٔه 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 تدارکبين
مراس�م قربانىهاى مقدس بود .شانکارا شاگرد ديگرش مردى سالمند شصت
س�اله با گيس�وان س�پيد و پوس�تى تيره ک�ه تبس�مى طنزآلود در چه�رهاش موج
میزد .و من که گوپتا نام دارم و چهل و چهار س�الهام و از ايام کودکى به خيل
خادمان خدايان ودا 1پيوستهام و بيست سال شاگردى برهمن چاندرا در تقويم
هستىام ثبت است.
ش�انکارا و م�ن به طالب معبد کتب مقدس و ِ
«دهارم�ا» يعنى آداب مذهبى
و «واچ» يعن�ى اوراد و اذکار و پايههاى«ش�رداها» يعنى ايمان را که از آموزگار
 .1ودا کتاب اصلى مذهبى دوران پيش از کالسيک است که هنوز کيش برهمنى و
بودائى در نياميخته بود .چندين کتاب به نام ريگودا بدان ضميمه است و چند کتاب
ديگر به نام »ئوپانيشادها» در تفسير مطالب ودا و ريگوداهاست .اساطير ودائى به
اساطير اوستايى ما شبيه است.
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خ�ود برهمن چان�درا آموخته بوديم ،ي�اد میداديم .آموخت�گان آموزندگانند و
سنت را که نيرويى عجيب است نسل به نسل دست به دست میدهند.
برهمن مردى دانا و شادمانه و شوخ طبع بود .چنان که خود میگفت هرگز
در سراسر عمر به سختى بيمار نشد و پيکرى الغر ولى سالم داشت.
در کودکى از گروه کودکان شمع افروز و روبنده و سترند ٔه معبد بود و چون
صد و پنجاه سرود ويژ ٔه عصار ٔه ُسکرآور «سوما» را از بر میدانست ،در مراسم
معبد هميشه با صدايى خوش آواز مىخواند.
بعدها ِودا و ريگوِداها و ئوپانيشادها را آموخت چنان که در اين خصوص
استاد شد و خط نوشتن میدانست و میتوانست از چوب سرخ يا سياه بتهاى
زيبا که مظاهر خدايان باش�ند ،بتراش�د :در همين معبد يک «ترى مورتى» يعنى
تثليث(برهمن ،شيوا ،ويشنو) کار او ،برپا بود که آن را از صندل تراشيده بود و
عطرى خوش از آن برمیخاست و شايد زيباترين بت در اين پرستشگاه بود.
هشتاد و پنج سال زندگى که نزديک نيمى از آن در اين معبد زيباى برهمائی
گذشت ،کنار بيشهاى که در آن طوطيان و بوزينگان جنجال میکردند و پلنگان
و پيالن به نبرد در مىآويختند و بوآهاى سبزفام بر درختان نارگيل مى پيچيدند،
الحق زيستنى شاعرانه و ايزدى بود!
ما او را از دل و جان دوست مىداشتيم .زيرا چون کبوترى بى آزار بود و در
فرتوتى ،چون کودکان سبکس�ار بر چمن و ريگزارها مىچميد و در نشس�ت و
خاست سخت چاالک بود .مردى خوش خوى با لبخند در انبوه ريش و سبيل
س�پيد که چندان پرپش�ت نبود و چشمان درش�ت گيرا و پيشانى شيار خورده از
آژنگه�ا .نمیتوانم بگويم که چيزى خاص در اين برهمن هندو بود  ،هندويى
چ�ون هم� ٔه هندويان ،برهمن�ى چون هم ٔه برهمن�ان ،ولى جاذبهاى داش�ت .ما
ش�اگردان بالفصلش که خود مدرسان و آموزگاران بوديم از شانکارا تا راما او
را مانند »سوريا» که خداى نور و مهر است مىپرستيديم و پدر میخوانديم.
چ�ون س�اي ٔه م�رگ او ب�ر م�ا فت�اد ،يتي�م وار به گ�رد چش�مهاى نشس�تيم و
سرش�کهاى ش�ور ريختيم .ديگر چه کسى بود که چون او ما را سرپرستى کند
و از بس�تن ن�ان در تن�ور تا تراش�يدن گل بوته چوبي�ن و مرمرين به م�ا بياموزد.
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کارکنان ديگر معبد تا خود برهمن بزرگ در ماتم با ما همراهى کردند.
گاه ک�ه فرصت�ى مىيافت ،س�اي ٔه درخ�ت گلى را میجس�ت و م�ا آنجا بر
علفهاى عطرآگين مىنشستيم و با وى سخن میگفتيم.
مهاراج ٔه آن صفحات که بيکران زمين و باغستان و کشتزار و روستا و دژ و
شهرک در تصرف خويش داشت ،چون آواز ٔه پارسائی برهمن چاندرا را شنيده
بود ،خواست او را متولى معبد کند .برهمن پيغام داد که من در خدمت برهمن
بزرگ اين معبد سالها بودهام و دعوى و غبطهاى ندارم و راجه اگر بر اين فقير
مهرى دارد آن بهتر که وى را به فراموشى بسپارد.
راج�ه از اي�ن س�خن طيره ش�د ولى ما از او واکنش�ى و پاس�خى ناس�زاوار
نديديم .بارى ،راجه نمیدانست که برهمن مردى شرمگين و غوغا گريز است
و نهفتگ�ى را آس�انتر مییاب�د .آه که چه اندازه مردم دوس�ت ب�ود .به برزگران
مس�تمند آن اط�راف ک�ه در کومهه�اى گلي�ن بر ت�ودهاى از کاه میخس�بيدند و
خوراکش�ان ماهىه�اى کوچک�ى بود ک�ه از نهرى صي�د میکردن�د ،از اوقاف
معبد کمک مىرس�اند .س�االر برهمنان معبد ،مردى دنياپرس�ت و شکم پرور،
اين بذل و بخش�ش چاندرا را نمیپس�نديد ولى از بيم نفوذ معنوى و به احترام
سالخوردگيش دم نمیزد .بعالوه به دانائیش نياز داشت و معبد به او مىباليد.
من از تماش�اى جوانى پايدار و هس�تى بىآش�وب و تبسم جاويد و مهربانى
فطريش به نشاط مىآمدم.
شکوهمند و طاهر و مانند ساي ٔه درخت نارون مهربان و پناهبخش بود.
ش�بها که س�تاره میدمي�د و معب�د از زائران تهى مىش�د ،در شبس�تان بر
بوريائ�ی خودبافت�ه مىنشس�ت و ما را به ِگرد خود نشس�تن مىفرمود و س�پس
نقلهاى دلانگيز مىگفت
* * *
از جمله مىگفت:
«چهل سال بيشتر است که در اين معبد هم برهمنم و هم برزگر و نخواستهام
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اين زمين آفريد ٔه برهما را ترک گويم تا بر وى ناسپاسى نکرده باشم.
برهما ش�بى در خواب به ديدار من آمد و گفت نياى تو در همين گس�تره از
بند زائیده شد و وى غزالى بود  .و من موافق آئین «کارما» 1که نکوکارى را سزا
میدهد پس�رانش را از زمر ٔه آدميان س�اختم .پس تو در همين سرزمين خواهى
مرد .گس�تاخى اس�ت که سراى برگزيد ٔه برهما را فرو گذارم .ولى در جوانى و
سالمندى سياحت بسيار کردهام و پايتخت راى رايان و خود او را نيز ديدهام و
در هند از بنگال تا کشمير هرسوئی بودهام.
و ام�ا چندان در اين س�رزمين کوچ�ک ماندهام که هم ٔه س�نگها و درختان
دهدها و چش�مهها رامیشناس�م .تا کنون
و طوطىه�ا و س�تونها و بتها و ُه ُ
س�ه راى در مدت عمرم ديرى زيس�ته و مردهاند و اين معبد هفده برهمن بزرگ
ع�وض کرده که ش�ش ت�ن از آنان را در همي�ن ميدانگاه س�وزاندهايم .آه که چه
تماشاى يگانه ايست زندگى!
2
گاه چنان خود را چون صخرهاى ابدى مىپندارم که مىگويم مبادا شيوا و
ويش�نو 3که ايزدان آبادى و ويرانى ،زندگى و مرگند بر س�ر من صلح کردهاند!
س�پاس ب�ر هر دوى آنه�ا که از کودکى تا اين دم به چاالک�ى رفتهام و از نان گرم
و آب خن�ک بي�ش از آن ل�ذت ب�رده ام ک�ه مهاراج ٔه اي�ن ديار از کب�اب تذرو و
ش�راب گلبو .ولى افس�وس که خدايان درونم را از غم انباشتهاند و چشمانم را
از سرش�ک .و اين غم چون گلخندهاى برلبانم مىجوش�د .همه جا در جهان،
نهان و عيان ضدند و در من نيز! مردم ،ديگر مىپندارند و من ديگرم.
خودتان ديدهايد که با کف َاشنان ،جام ٔه کنف و سر و ريش خود را مىشويم.
دوستدارم مانند قطرهاى ژاله پاکجان و طاهر باشم.
جوکي�ان و گداي�ان تنبل و بى عار را دوس�ت ندارم .زيرا ان�گالن ُگر ُبزند و
سربازان و پيلبانانِ راجگان زورمند را دوست ندارم ،زيرا ستمگرند.
1.Karma
2.siwa
3.wisnu
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خود بر کس�ى خش�م نراندهام و س�خن بى انصافانه نگفت�هام .دروغ خود و
ديگران خرسنگى است که مرا فرو مىشکند و در لٔولٔو راستى میدرخشم.
بس�يار الف زدهام ول�ى خود را چنين مىشناس�م و س�رانجام اي�ن که مانند
سنگپش�تى خاموش�م در اين علفزاره�اى پر گل ،بى ص�دا و ناچيز ،تا مرگ
کى در رسد».
* * *
نيز مىگفت:
«روزى برهمن�ى ک�ه س�االر اين معبد ب�ود مرا گفت او را ن�ان تازه و عدس
پخته و ترنج فراهم کنم .او مردى نيک خصلت ولى ش�کمخوار و زود خش�م
ب�ود زي�را خدايان م�ا را متض�اد آفريدهاند تا نيروه�ا را در ما به جنب�ش و پيکار
برانگيزند.
من خود چون کم خوراکم او را نيز به پيمانهٔ خويش گرفتم.
برهم�ن چ�ون خ�وان را چيده يافت از نارس�ائى نان و عدس طيره ش�د و با
عصائی مرصع س�خت بر ش�انهام کوفت ،چنان که استخوان شکست و تا چند
م�اه جوش نخ�ورد و من از درد بهخود پيچيدم ول�ى درد خود را فرو خوردم و
چ�االک از نزدش گريختم .من مردى شرمس�ار و فروتن�م و چون بر من غرور
ویا س�تمى مىورزند در خود میتنم تا گناه خويش را بيابم و نيز هراس�ان شدم
ک�ه مب�ادا برهمن بزرگ مرا از معبدى که دوس�ت دارم براند .بهکدام انگيزه بود
نمىدانم ،به هرحال صبور ماندم و نزد کس�ى ش�کوه نکردم .فردا پيش�ش زانو
زدم و جام ٔه کنف را از ش�انه به يک س�و راندم و جاى ضرب را به برهمن نشان
دادم.
مرد فربه و ش�کمخوار به گريه افتاد .ورم کبود ضربت را بوس�يد و س�پس
از معبد برون رفت و س�ر به بيش�ه نهاد و در آنجا خود را خوراک پلنگان درند ٔه
جن�گل س�اخت .ب�ه هنگام رفتن ب�ه خادمى گفت« :کس�ى که به خاطر ش�کم،
بىگناهى را چنين ددمنشانه مىآزارد ،همان به که ديگر نخورد .بلکه بگذارد تا
او را بخورند» چنان ژرف بود شرمش!
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با خود گفتم :زَهى برهمن! که گناهى خرد را کفارهاى مهيب داد».
* * *
و نيز گفت:
روزى رائى با کوکبهاى که ويژ ٔه ش�اهان خودنماس�ت به اين معبد آمد .وى
ش�نيده بود که در اين معبد تنديس�ى از خداى بزرگ »ايندرا» 1است ،به صورت
گاوميش�ى حملهور ،از آبنوس ناب که اس�تادان س�لف تراش�يدهاند .و اين بت
معجزهه�اى ش�گرف میکن�د .دخترش بيم�ار ب�ود و او آمده بود ک�ه 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 میخواندم .فراشانش
گريبانم را با خشونت اين زمره از مردم گرفتند و به بيرون معبد هولدادند .من
بر علفهاى پرپشت بر روى درغلطيدم ولى آسيبى نديدم .راى اين جورپيشگى
عوانان خود را ديد و آنهارا 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 موز ٔه زرينش کوفتند.
راى گفت :رهايش کنيد! رهايم کردند و من چاالک برخاس�تم و با نگاهى
برزمين و دستانى به عالمت حرمت برسينه ايستادم.
گفت :کيستى؟
«و َرتیرا»
گفت�م :برهمنی هس�تم از همی�ن معبد و زین پی�ش در پرستش�گاه َ
اژدهای بزرگ نزد َده استاد تعلیم دیدهام.
گفت :مىگويند اين بت آبنوس سخت معجزهکار است؟
گفت�م :دروغ اس�ت ،که من عم�رى دراز دارم و از هيچ بت معجز نديدهام.
اگ�ر جه�ان را ريتاها و آئینهاس�ت ،پس برهم�ا خدائی را ماذون نکرده اس�ت
که نظامش را آش�فته کند .و «وارونا» پاس�دارى رش�گين از سوى برهما بر اين
1.Indra
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آئینهاست و من هرگز نديدم که گسستن بندهاى سخت تافتهٔ 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 بجوئید که به آئینهاى جسم و جان
و خواص گياه و جانور پىبردهاند و من از آنهاکارهاى شگرف ديدهام.
گفت :من برهمنى چنين گس�تاخ نديدم که بر قديس�ان معبد خود طعنهزند
و بن�دگان عادى را بر آنهابرترى نهد .وانگهى آزمودهام و پزش�کان را چارهاى
نتوانستند.
گفت�م :اگر پزش�ک چاره ندان�د ،آن را ب�ه چارهگرى زم�ان واگذاريد که از
زمان من اعجازهاى راستين ديدهام که چه کاخها از او ويرانه و چه ويرانهها که
به دستش کاخ شد!
گفت :ش�ش ماه اس�ت در سرسام تب مىس�وزد .از آن نوبهار دلانگيز جز
خزانى غم خيز باقى نمانده .زارى مادرش جانم را مىآزارد .رايم ولى انس�انم
و تاب آوردن نمیتوانم.
گفتم :شش ماه تب پياپى!؟ پس از جانش دست بشوى .آدميان همه يکسان
نمیزيند .بلوطى صدها س�ال پاى مىفش�ارد .س�نجاقکى س�يمين بال هفتهاى
چند بيشتر زنده نيست .ما از آن ناتوانتريم که بر آئین خدايان چیره 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 میدارم .چگونه شاهد
مرگ دخترى نوباوه باش�م .اگر برهما او را از من بس�تاند ،اين زهر را که در بن
نگين انگشترى ياقوت دارم ،خواهم مکيد.
من با آنکه رايان را که آيات نخوت و ستم و تاراجگرى هستند هرگز دوست
نداشتهام بر او چون پدرى دل شکسته رحمت آوردم و سخت دلآزرده شدم.
گفتم :ما را نرس�د رايان بزرگ را اندرز گفتن .اگر دردهاى جان مرا در نزد
راى ارج�ى اس�ت پ�س راى بداند که اندوه وى مرا س�خت به ت�اب آورده .من
از اي�ن دم در پ�اى بت مى نش�ينم و براى ش�فاى دختر راى دعاه�اى گونهگون
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میخوانم و بر هر قربانى که در معبد بشود به نام او سوما میپاشم.
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 پيلبان�ش بيل�ک ب�ر س�ر پيل کوف�ت و تمام آن کوکب�ه در غبار برف�ت و محو
گرديد.
م�ن دو هفت�ه در پاى بت میخفت�م و دعا میخوان�دم و در جانم اضطرابى
و هراس�ى و اندوه�ى عظيم ب�ود .گوئی پيامى تاريک از پيک�ى دم به دم به قلب
خونينم میرسد.
س�رانجام خب�ر يافت�م ک�ه چن�د روز پ�س از ورود راى ب�ه کاخ ،دخت�ر در
صبحدمى چون شمع فرو مرد.
نمیدانم چرا از اين خبر چون ديوانگان شدم .براى برهمنان ،چنانکه براى
دژخيمان ،بيمارى و مرگ آدميان از لوازم شغل آنهاست و کمتر از آن غمزده
مىشوند .ما از عمل ٔه مرگيم و مرگ از افزارهاى پيش ٔه ماست.
از معب�د ب�ه س�احل گنگ رفت�م ک�ه دو روزه راه بود .تا يک ماه بر س�نگها
مینشس�تم و غريبوار میگريس�تم .دريائی اش�ک در درونم بود و جوش�يدن
میخواس�ت .غمهاى بس�يار از غم دختر راى که او را نديده و نمىشناختم در
جانم بيدار ش�د .هراس زندگى مرا فروگرف�ت .مرگ به من چهره نموده بود و
کدام زندهايست که از اين چهر ٔه بيمآور به خود نلرزد ،گرچه گورکنى باشد.
روزى پي�رى خميده در برابرم نشس�ت و گفت :روزهاس�ت ب�ر تو نگرانم.
میبينم که اشکبارى .چيست؟
گفتم :بر من مخند که بر مرگ کسى میگريم که نديدهام و نشناختهام و مرا
با او هيچ همتائی و همپايگى نيست :بر جوانمرگى دختر راى میگريم.
آهسته پرسيد :شيدايش بودى؟
گفتم :چنين سالخورد و دريوزهاى چون من چرا بايدش شيداى دختر راى
ش�د .هرگ�ز! هرگز! خود ني�ز نمیدانم چرا اندوه دختر راى م�را چنين بىتاب
ک�رد ،چنان که از وداع موجهاى گنگ و س�فر ابره�اى بنفش و فرود برگهاى
زرد و فرونشس�تن خورش�يد داغ مغرب�ى ،از هم� ٔه بدروده�ا و رفتنه�ا ،دلگير
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مىش�وم .پ�درش گفت اگ�ر دختر بميرد م�ن نيز در ماتمش خواه�م مرد و اين
سخن نيز مرا بىخويشتن کرده است.
پير خنديد و خنديد.
من طيره شدم و گفتم :ديگر چه جاى خنديدن است؟
گفت :هفتهاى پس از مرگ دخترش ،راى دخترى جوانتر از دختر خود را
به حبال ٔه نکاح درآورده است!
گفت�م :ب�ا آن ک�ه پي�رى و خمي�ده ق�دى ،ول�ى دروغ میگويى .اي�ن محال
است.
گفت :از هرکه خواهى بپرس .و سپس عصازنان دور شد.
چون از حيرت آن کالم بدر آمدم به جاد ٔه بزرگ زائران رفتم و از هرکس آن
قصه را پرسيدم ،تصديق کرد .مبهوت ماندم.
گور آن جوانمرگ را پرس�يدم .گفتند در قبرس�تان خاندان ش�اهى اس�ت و
دريوزگان را بدان راه نيست.
از مادرش پرس�يدم ،گفتند :ش�اه از او به اندک چيزى خشمگين شد و او را
به وزيرش بخشيد .اينک در حرم وزير است.
گفت�م :ب�رادرى دارد؟ گفتن�د دارد ول�ى ب�ه ش�کار گ�رازان به ک�وه رفته و
شاهزادهاى پر تبختر و عشرت پسند و نابکار است.
ب�ر خاک نشس�تم و گفتم پ�س آن دختر جز اي�ن برهمن ديوان�ه غمخوارى
نداشت و در واقع نيز چنين بىکسى را چرا بايستى زيستن؟ دانستم که خدايان
به تنها ماندگيش ترحم کردند و فرايش خواندند .آرام گرفتم.
آرى بس�يار پيراموني�ان داريم و غريبهايم .و به گمان م�ن اگر خدايان چنين
غريبى را دوس�ت بدارند نزد خود میخوانند .من که چون درختى کهن در اين
جهان زيس�ته و میزيم ،ش�ايد ريشهاى در دلهائی داشته باشم ،يا چنان ناچيزم
که آس�مان ني�ز از من بيزار اس�ت .زيرا ديرى اس�ت پايان خود را میبيوس�م و
نمیآيد .خود سرگشتهام که کدامين است؟
شانکارا گفت :استاد! آن نخستين است؛ آن نخستين است.
* * *
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و نيز مىگفت:
اين تنها دوش�يزهاى نبود که در ماتمش رنجور ش�دم .داستان ديگر دارم که
آن در آخرين سياحت من ،جائى در بنگال ،روى داد.
در آن اي�ام مهاراجهاى فرتوت بر بنگال حک�م میراند که از هفتاد گذرانده
بود.
1
نمیدانم آس�ورا که آفرينند ٔه شر است در اين بزرگان چه ولعى نهاده است
که پايانیش نيست :ولع زن و مال و قدرت و نوعى جنون که گويا آنهاتافت ٔه جدا
بافتهاند.
ِ
زن مهاراجه تازه درگذش�ته بود و فرمانروا بر آن ش�د که تجديد فراش کند.
چاپلوس�ان گفتند اگر سالخوردى در بستر جوانى بخسبد؛ نيرويى تازه خواهد
ياف�ت و دَمِ هم�دمِ برن�ا از ناتوانى و شکس�تگیاش خواهد کاس�ت .در وصف
همس�ر ت�ازه گفتن�د که باي�د در زيبائى يکتا باش�د و باکى نيس�ت که از کاس�ت
اشراف برنخاسته باشد.
دخت�رى از دخت�ران م�ردى جواله�ه ک�ه پارچهه�اى ارزان به�ا میبافت و
میفروخ�ت يافتن�د زيرا در پايتخ�ت در زيبائى زبانزد بود .بلند باال ،گيس�و تا
پاش�ن ٔه پا ،کم�ر چو حلق ٔه انگش�تر ،مژگانى بلند و پيچيده ،نگاهى درخش�نده و
خندان .داستانى بافتند که جوالهه از نژاد سروران است.
خاندان جوالهه که به آسودگى نمیزيست زر ستاند و با فخر و خودفروشى
فرومايگان دختر را به راى پير داد.
چند ماهى بيش نگذش�ت که راى را کامروائى سازگار نيافتاد و درگذشت.
به رس�م ما هندوان که ش�گفت رسمى اس�ت ،گفتند که بايد همسر را با همسر
سوزاند.
بان�وى جوان را در زينتهاى خيرهکننده و جامههاى ملون ،برتخت روانى
که غالمان غول پيکر میکشيدند ،به ميدان سوختنگاه آوردند.
الش� ٔه راى پير از پيش در ميان کوهى از هيم ٔه صندل و عود خوش�بو آرميده
1.Assura
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بود .پيکرى استخوانى در رداى سفيد.
دختر مىگريست .پدر و مادر در پاى تخت روان دم به دم او را میگفتند که
چ�ه جاى گريه که بايد بر خود ببال�د که چون ملک ٔه هند در کنار راى رايان پيکر
خود را به خداوند آتش آگنى میس�پارد و در درگاه ترىمورتى قربان مىش�ود
و روح او تا ابد س�اکن کاخهاى آس�مانى اس�ت .آنان چنين میگفتند و در دل
شادمان بودند که به سبب اين دختر به حساب خاندان سلطنت وارد شدند.
ش�ايد تص�ور جهانى فراتر و پر فروغتر دختر را ش�يفته میک�رد و به تحمل
سرنوش�ت دش�وارش دلي�ر میس�اخت ول�ى رس�نهاى زندگ�ى و جوان�ى او
را میکش�يد و حرم�ان جوانمرگ�ى و ناکام�ى او را ش�کنجه م�یداد ،از اينرو
مرواريدهاى سرشکى دردناک بىاختيار بر گونههاى ماهتابیاش میغلطيد.
من در ميان انبوه تماشاگران ايستاده بودم که بدين تبهکارى با ديدگان عادى
بازى يک مارافساى مینگريستند .دختر سرانجام از پرگوئى پدر و مادرو ديگر
درباري�ان اش�ک خود را س�ترد و خاموش و بهتزده ش�د .دردى در چش�مان
آبنوسيناش نشسته بود و ديدارش در دلم شعله میافروخت.
برادرزادهاى دارم سپاهى که گناهى از نرمدلى باالتر نمیشناسد و آرزوهاى
نيک را مس�خره مىش�مرد و هميش�ه بر من طعنه میزد و من طعن ٔه تلخ او را با
خويش دارم ،ش�ايد حق با اوس�ت .کار خدايان آس�مان هندو نيز چندان به از
آفريدگانشان نيست!
دو زن از زن�ان ح�رم ب�ازوى دوش�يز ٔه تي�ره روز را گرفتن�د و او را از کوه ٔه
هيزمهاى خشک باال بردند.
دختر از آن باال به گرداگرد خود نگريست .شهرى بود و گنبدهائى و مردمى
انبوه و آسمانى فيروزهرنگ و سپس آن تل هيزم ناخجسته که به زودى گوشت
و اس�تخوانش را خاکس�تر میساخت .کاش او را با زهرى میکشتند ولى رسم
و صواب کار در زنده سوختن بود.
م�ن مىنگريس�تم و نزديک بود نعرهاى ب�ىاراده از ژرفاى جگرم برآيد ولى
لب گزيدم و خموشى گزيدم.
ب�ا خود میگفت�م :اين دختر جوالهه هم ٔه عمر کوتاه س�ختى کش�يده و نان
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گاوَرش خورده و اينک که میخواس�ت از نزهت گلهاى جنتهاى تودرتوى
سلطنتى فيض برد ،در طلوع عمر و جوانى چنين به زارى زار میميرد!
آت�ش افکنان با مش�علها به ج�ان هيزمه�ا افتادند .راى فرت�وت در خواب
مرگ بود .همس�ر جوان در جام ٔه حرير در کنارش خوابانده شده بود .من ديگر
طاقت ديدن نداش�تم .از ميدانگاه آن ش�هر بيرون آمدم و منگ و مانند ديوانگان
فرسنگى رفتم .سپس خموشيم گسيخت و گريه در من افتاد.
به دامن انديشههاى مذهبى گريختم .خويشتن را تسالدهان گفتم:
خداوند آتش آگنى ،هم او خداوند بىمرگى اس�ت و اگر کسى را بىمرگى
ِ
جه�ان فرازين ـ پراچاپتى
میباي�د بايد از آگنى نهراس�د .اين ريتا يا آئين َس�رورِ
اس�ت .م�ن که برهمن�م بايد ب�ر اين آئين گ�ردن نهم زي�را برهمن که گس�ترند ٔه
ريتاس�ت با آن يکى اس�ت و ريتا که فرمان براهماس�ت با او يکى است و من در
اطاعت و خضوع با روح جهان يکى مىشوم.
ولى دل طغيان گرم قرار نگرفت .خرد چيزى اس�ت و عاطفه چيزی است.
چه�ر ٔه رن�گ پريده و نگاه محکوم آن کودک مظل�وم و درمانده ،در آن دم که در
تخ�ت روان ب�ود ،از پلکان آتش�گاه باال رفت ،ب�ه پيرامون خود نگريس�ت و به
ناگزير در کنار الش ٔه راى فرتوت خوابيد ،از پيش نگاهم نمیرفت.
آه که براى اين جهان ستمکار سخت ناتوانم .....آرى ،سخت ناتوانم.
مرا آفريدن چه میسزيده؟ ولى شگفتى را ببينيد که هنوز برجايم! اين جهان
را افعيان و پلنگان میبايند نه برهمن چاندرا.
* * *
و نيز میگفت:
نيم روزى در همين معبد در پاى فالن ستون که چون گرزه مار پيچندهاى از
رخام س�بزگونه اس�ت ،خفته بودم .زهرآگين مارى رنگارنگ از درون علفها
ب�ه فس�ونگرى خزي�د و در من چنب�ره زد .هردم نيش خود را به س�وى چهره و
بينىام فراز میکرد ولى از دم زدنم و يا ش�ايد از خرناس پيرانهام مىهراس�يد و
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س�ر را واپس میکش�يد .سرانجام خسته ش�د ،چنبره را واگشود و به دور خزيد
و گم شد.
دخترک�ى روس�تائى ،ک�وز ٔه آب بر ش�انه ،اين داس�تان را میدي�د و چون به
روس�تاى خود رس�يد آواز ٔه «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.
س�خن درخت روينده است .داس�تان دروغين بوس ٔه مار در ساعتى همه جا
پراکند .روستائيان با َع َلم و کُتل و آويزهاى گل وحشى در صفى دراز به سراغ
معبد و من آمدند.
متحيرشدم که اين ديگرچه آشوب است!
گفتند :تو معجزهگرى که مارى سهمگين به زيارت تو آمده ،بر تو درپيچيده
و گونههايت را بوس�يده ،چون میدانس�ت از قديس�ين برگزيد ٔه ورتيرا اژدهاى
آسمانى ترا نگزيده و دور شده است.
گفت�م :اى ني�ک زنان و نيک م�ردان! آخر اين چه اعجازى اس�ت 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 کوزههاى عسل و شير و کيسههاى بادام و گندم برشته نهادند
و رفتند.
ب�ا خود گفت�م :معجزه از آن مار اس�ت نه من که اين هم�ه نعمت را نصيب
من س�اخت .نعمت را بين چند برهمن بخش کردم و خود مش�تى گندم برش�ته
برداش�تم .ولى از قضا در آن ريگى بود که دندان پيش�ينیم را شکست و خون بر
ريشم دويد.
در مي�ان درد به خنده درافتادم که چرا اين س�ادهدالن خواس�تند از قديس�ى
معجزهگر چنين به سختى انتقام گيرند.
ديرى از گزش زنبور و شکست دندان عذاب ديدم.
روزى آن دخترک دهقانى را يافتم که چنين بیپروا دروغ در روستا پراکنده
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بود.
گفتم :مامک من! چندبار معجزههاى خود را به تو ببخشم تا تو يک تا از آن
دندانهاى صدفینت را به من ببخشى؟
ازبس زيرک و گربز بود ،رمز ش�وخيم را فهميد و خنديد و س�ارى کرباس
خود را بر چهره کشيد و گريخت.
* * *
و سپس افزود:
اکنون که س�خن به اعجاز بتان و برهمنان رس�يد ،داستان ديگرى میآورم.
در آن هنگام که برهمنى جوان بودم ،مهر دخترى خوبروى از خويش�ان نزديک
دل�م را مس�خر س�اخت .وى روزى با پ�در و مادر خود هم ب�راى زيارت و هم
براى ديدار من با کولبارهاى توش�ههاى مطبوع به معبد آمده بودند .دختر چنان
در م�ن و م�ن چنان در او نگريس�تيم ک�ه (بابت او نمیدانم ،ول�ى از بابت خود
مىگويم) سخت دلدادهاش شدم .بارى ،انسانم.
ولى چون آلودن جان و فرس�ودن تن از رنج عش�ق را نمیخواس�تم ،ماهها
در پاى بت س�وُريا گريس�تم و با او س�خن گفتم و از او خواستم که پرستوئى يا
کبوترى را از آس�مان نيلگون پيش�گاه معبد پرنده کند تا مطمئن ش�وم که سوريا
رازم را شنوده و به من پاسخ آرى میدهد.
آه که من از اين گفتگوى يکسويه با بتان خسته شدهام.
از غيظ من هيچ پرندهاى نپريد و حال آن که پرس�تو و کبوتر در اين مرغزار
و بيشه کم نيستِ .شکوِه از من و سکوت سنگدالنه از بت.
چن�ان گاه ب�ه خش�م میآمدم که میخواس�تم بت س�وريا را با تب�رى درهم
شکنم.
س�پس خود را گفت�م :اى نادان! بت معجزهگر در وجود تو اس�ت .از خود
بخ�واه ک�ه از راه هوس به راه خرد بازگردى .از خ�ود بخواه! عزم خود را جزم
کن!
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در پيش�گاه معبد کش�تزارى ترتيب دادم و در آن ماش و باقال و سير و شلغم
کاش�تن گرفتم .کارم يا خواندن ِ
ودهارما  -مراس�م مذهبى ،يا کوشش عرق بيز
در مزرعه بود .کار بر وسوس�هها چيره شد .از پندارهاى جنون آور رستم .البته
دروغ اس�ت اگ�ر رهائى خود را حتى ام�روز که پيرى موس�پيدم کامل بپندارم.
چيزى در خاکس�تر سوس�و میزند ولى من همه چيز را سراس�يمه به تاريکخان ٔه
نس�يان میران�م .مى گوي�م« :برويد اى هوسها که برهم�ن را اذن چنين کارها
ندادهاند».
1
از قضا در آن ايام شاعر کاليداس به معبد ما آمد.
او را گفتم :اس�تاد! اين عشق که شما نيز در نوشتهها از آن سخن مى گوئيد
چيست و باالتر از همه چگونه از رنجش خالص ممکن است؟
گفت :اين يک بيمارى اس�ت که آن را يا کام به میکند يا فراموش�ى ،و کام
پزش�کى حاذقتر اس�ت ،زيرا پس از چندى ترا از ش�ور نخستين چنان پشيمان
میسازد که به سفاهت خود اعتراف میکنى.
او مردى ش�وخ طبع بود و من ش�وخ طبعان را که مردمى نيک و تيزهوش�ند
دوست میدارم.
کاليداس چون از معبد میرفت مرا گفت :اى نيک مرد! عش�ق را جانوران
نرين�ه تنه�ا در مادينه خود میافکنند ولى آدميان ،چ�ون به کمال و پختگى روح
برس�ند ،آن را مانند س�کههاى زرين جش�ن ،به هم ٔه جهانيان صله میکنند :چه
چي�ز از آدمي�ان و خورش�يد و نيلوف�ر و ش�نگرف غروب و چتر س�بز درخت و
تذروان رنگين و ابرها و آبهاى مس�افر براى عش�ق برازندهترند؟ عشق تن ،يا
عشق روح؟
گفت�م :م�ا هم�ه چنين س�خنان زيب�ا میگوئي�م ولى فسوس�ا که ت�ن فرمان
نمیبرد.
خنديد و گفت :اگر برهمنى مرتاض ،چنين میگويد ،واى بر شاعرى چون
من!
1.Kalidas
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* * *
پرسيديم :آيا تن استاد در فرمان خرد و روانش نيست؟ پس چگونه جوکيان
بر تيزى ميخ با پيکر عريان میخسبند و کاردهاى برنده بر سين ٔه خود میکوبند و
پاى برهنه بر آتش شعلهور میروند و گزندى نمیبينند؟
گف�ت :آنهات�ن را که حرير لطيف بافت ٔه برهماس�ت ،از بس�يارى رياضت به
سنگ بدل میکنند .به همانسان که نگاه افعى غزالى را میسنگاند.
اي�ن نوعى گربزى و ويرانکارى اس�ت .م�ن زندگى را چنان که آراس�تهاند
و به آئين اس�ت میپس�ندم .میخواهم انس�انى باشم نه س�نگى .شگفت و نادر
ب�ودن را نمیجوي�م ،برتر بودن را نمیجويم ،يکى از بس�يار ب�ودن را میطلبم
ب�ه همين س�بب به دنبال افس�ون اعجازها نرفت�م تا نادانى و بیخ�ردى ديگران
را س�رمايه نسازم .انسان بودن دشوار اس�ت و بزرگترين معجزه ،و من در پى
اين دش�وارى بودهام و هوسه�اى جانوران ٔه ديگر را در وج�ود خود لگدکوب
کردهام.
پرسيديم :آيا اين شيوه او را سعادتمند ساخته است؟
گفت :به ايندرا سوگند که نه! مانند شمعى میگدازم .سعادتمند نشدم ولى
به خرسندى دست يافتم ....دقيقتر بگويم :به اندک خرسندى دست يافتمّ .ار ٔه
گناه و نامردمى مرا از درون نمیتراشد .اين خود بازيافتى است؟
پرس�يديم :آي�ا زخ�م آن رنجها ،ازعش�ق و ماتم ،ک�ه براى ما نق�ل کرده در
روانش به شده است؟
گفت :آرى ولى نه به آس�انى .کار و کوش�ش و س�پس زمان مددکار شدند.
و اي�ن زمان دوس�تى اس�ت ناديده در کنار م�ا و دو فرزن�د دارد :عادت و صبر.
ش�کيب ورزيدن ،پيکارى اس�ت بزرگ و الزم .زمان را چش�م به راه باشيم که
دگرگونىه�اى نامنتظ�ر ش�گرف پدي�د میآورد .همه چيز جز آنس�ت که ش�ما
مىپنداري�د .گاه امي�د ش�ما را میفريب�د و گاه ي�اس .ام�ا صبور ب�ودن کار هر
هوس�ناکى نيست .آرى ،اينک خود را بازيافتهام .اندکى به قوانين اين جهان پى
بردهام .در جهان بس�ى چيزها انس�ان را از وى میربايند :غ�م ،ترس ،آز ،نياز،
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پندارهاى باطل ،ش�تاب ،خشم ....در بيشهاى مرتاضى به نام ساکيامونى ديدم
که گويا ش�اهزادهاى بود و س�پس به کنج عبادت و عزلت خزيد .مردى سخت
خردمن�د ب�ود و او چيزه�اى ش�گفت میگفت .مي�ان رنج و خواه�ش پيوندى
میديد .مىگفت :بهروزى يعنى نخواس�تن .آز و نياز آتش س�وزند ٔه رنج را در
روح روش�ن میکنن�د .او را بودا مىناميدند ولى منک�ر وِدا بود و من در آئين او
نيستم.
شانکارا گفت :بىخواهش زيستن نيز به آئين نيست.
رام�ا گف�ت :واال خداي�ان م�ا را چنين ب�ا آذرخشهاى رنگين خواس�تنها
نمیانباش�تند .خواس�تن زيس�تن را از ش�ور و ش�علههاى رنگينکمانى انباشته
میکند.
م�ن گفت�م :چگونه خواهشها بر راي�ان و راجگان رواس�ت و مردم را روا
نيست؟
برهمن کريشنا چاندرا تبسمکنان خموش شد و سپس گفت :میدانيد که چه
میگوئيد؟ سخنانى غريب  .....ساکيامونى را نمیپذيرید .مراهم نمیپذيرید.
خواهشه�ا را آراي�ه زندگ�ى مىش�مريد و آذرخ�ش آن .ول�ى خواهشها بايد
برآورده شود تا به نياز و آز بدل نگردد واال اين دو کرم سياه زهرآگين درونمان
را خواهن�د جوي�د و دردهاى ناگفتن�ى پديد خواهند آورد و آدميان را به س�وى
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.
ش�انکارا گفت :پس بهتر اس�ت که آئين جهان چنان باشد که خواهشهاى
خردمندانه و نه هوسکاران ٔه تن و روان برآورده گردد تا به آز و نياز بدل نشود و
رنجبار نگردد.
برهمن گفت :خوش بودى اگر چنين بودى!
و نمیدان�م از چه روى اش�کى را از مژگان س�ترد و ب�ر زانوهاى خود تکيه
کرد و برخاست و رفت.
رام�ا گف�ت :ب�ه پراچاپتى س�وگند ک�ه ب�ودا را نپذيرفته اس�ت .او انس�ان و
خوش�بختى همگان و طبيعت جوش�ان را دوس�ت دارد ولى به س�وى آن راهى
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نمیبيند .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!
م�ن که از نيازمندى انس�انى رن�ج میبرم ،عمرى در راه رهائى خود کوش�يدهام
ولى دانس�تم که موجودى هس�تم ابله و ناتوان مانند اين کرم س�بز پش�مالود که
اکنون بر ساق ٔه زرين اين گياه فرا میخزد ،چه بيشتر از خود مىطلبم؟ جهان را
نظامى اس�ت! َخستو هس�تم که آن را دادگرانه نمییابم ولى چه میتوانم کرد؟
من خود ميخ چوبينهاى از اين دا ِر ستمم که برآن انسانها را میآويزند.
شانکارا گفت :کدام نظام و آئين بهترى توان آورد؟
برهم�ن گفت :فىالمث�ل اگر بر تخت آس�مانى برهمائى مىنشس�تم و زمام
آفرينش را در دست میداشتم ،جهانى بدين زيبائى را با اين همه اندوه و نياز و
ه�راس نمیانبودم .من از اين جهان بدين معبد گريختهام زيرا ديدهام که عذاب
آدميان بس�يار اس�ت و من در يارى آنهاعاجزم .زمين و زمانى که در اختيار من
اس�ت خود گواهينام ٔه عجز من اس�ت .و چه لذتى میب�رم هنگامى که پهلوانى
دالور را میبينم که خود را به قربانگاه خرد و سعادت ديگران میفرستد .چنان
که آن کوزهگر فرستاد در شهرکى بر ساحل سند.
پرسيديم :برهمنا ،داستان چه بود؟
گفت :روزى در س�ير و س�فر خود غريبوار به ش�هرکى رسيدم خرم و در
پيرامونش باغهاى بس�يار و کش�تزارها و در درونش معابد و کاخها و خانههاى
آراسته و بازارها و ميدانچهها .سخت شيفت ٔه 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» ورزيدهام و ديرى در معبد «ورتيرا»
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اژدهاى بلعند ٔه آب هم طلبگى و هم تدريس کردهام ،مرا در اين معبد بپذير!
لختى با من به سانس�کريت و هندو و بنگالى س�خن گفت و پرسشها کرد
و بشگفت درآمد.
فرمود حجرهاى مفروش به بوريا و مجهز به کوز ٔه آب و کاسهاى گلين براى
برن�ج پخت�ه و دو طاق�ه جام ٔه کنف و نعلي�ن چوبين و فوطهاى س�فيد و دَواجى
براى بستر شب بهمن دادند.
و چون برهمن بزرگ آن معبد زيبا از «ئوشاس» يا جادوى آسوراها و ديوان
میترس�يد مرا مامور س�اخت تا باطل الس�حر بخوانم و معبد را از دس�تيازى
آسوراها مصون نگاهدارم.
وانگه�ى مراس�م قربان�ى را بهم�ن س�پرد و م�ن در شبس�تان مرمري�ن بوريا
میافکن�دم و آتش فروغناک میافروختم و دم به دم بر آن س�وما میافش�اندم و
کندر و اس�فند میافکندم و مؤمنان در زمزمههاى مقدس من قربانى میآوردند
و در جوئى سنگين خون آن جانوران زبان بسته میدويد.
هفتهاى که در آن ش�هر بودم دانس�تم که ش�هر به دو نيمه شده است .نيمهاى
برآنند که ويشنو که سراسر جهان براهما را در سه گام پيموده حامى آن شهرک
است .ولى نیم ٔه ديگر برآنند که اين سخن کفر محض است و ويشنو که يکى از
مظاهر تثليث اس�ت ،حمايت شهرکى نمیکند 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.
اي�ن دونيم�ه ،چون جان�وران هرچن�دى به ج�ان يکديگر میافتادن�د و گاه
کس�انى در اين بزن و بکوب متعصبانه ،کش�ته مىش�دند .خودش�ان نيز مراسم
حي�رتآور داش�تند :کودکان خردس�ال را قربان میکردند .نام�وس دختران را
نذر معابد میس�اختند .کارد بر خود میزدند .در رقصهاى خلسهآور سوماى
بسيار مىنوشيدند و سر بر سنگ میکوفتند .سراپاى کارشان باورها و رسمهاى
جاهالنه و جنونآميز بود .برادرى که ويشنوپرس�ت بود ،چشمان برادرى را که
ايندرا پرس�ت بود بر میکند و يا پس�ر بر مادر تيغ میکش�يد .در ايام معينى اين
ديوانگىه�ا در آن ش�هر و بوم زيبا تکرار مىش�د و مانن�د گل لعنت میروئيد و
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اشک و خون میپراکند.
گروه س�ومى فراهم آمد که مردى کوزه گر (که بيش از چهل س�ال داشت)
بر رأس آنهاقرار گرفته بود .وى مردى جهان ديده بود از مردم پنجاب و بسيار
ش�کوهمند و پ�ر نيرو .او س�فيهانه ب�ودن اين نفاق را برمال س�اخت و گفت که
جه�ان را براهم�ا آفري�ده و هم�ه چيز در وج�ود او از انس�ان و طبيعت يگانگى
مییابد و دش�منى و دودس�تگى و جنگ و خش�ونت برهمائى نيست ،آسورائى
است.
کسانى از مردم شهر که مانند من صلح را با مزاج خود سازگارتر مى يافتند
گ�ردش را گرفتند .نيروى اين برهمائيان فزونتر ش�د و رازش�ان برمال گرديد.
مهاراج� ٔه آن حوال�ى آش�تى مردم را نمیخواس�ت زيرا از دو دس�تگى س�ودها
میبرد ،باجها میگرفت و کارها را به سود خود ميگرداند.
س�ران ويش�نوئىها و ايندراهائىه�ا ک�ه در همهچيز خصم س�وگند خورده
بودند ،در دش�منى با برهمائيان يکى ش�دند و نزد مهاراج�ه رفتند که اينها بذر
فس�اد میپراکنن�د و دام حيله گس�تردهاند .مهاراجه فرمان داد ک�ه کوزهگر را با
قوم�ش بيرون رانند و گرنه بر دار کنند .کوزهگر درايس�تاد و گفت مردن در راه
حقِ خويش را بر ُگريختن برترى مىنهم.
از تيره روزى من ميدانى که کوزهگر يک ماه با هيکلى مخوف و مسخ شده
در آن ب�ر دار ب�ود گذرگاه ناگزيرم بود و من الش� ٔه س�ياه ش�د ٔه او را میديدم که
کالغ�ان مردمک�ش را برچيده و گونههايش را با منقار ن�وک زده و خونآلود و
موحش ساخته بودند.
مهاراجه گفته بود اگر تس�ليم ش�ود و با پيروانش از شهر بکوچد آزاد است
ولى کوزهگر با آنچنان دالورى که درخورد غبط ٔه من است ،گفت« :آن کسى که
س�خن خود را حق میداند از پيامدش نمیگريزد» .برخى از يارانش گريختند
و برخى ديگر پافش�ردند و کش�ته ش�دند .دالورى کوزهگر مانن�د پايدارى کوه
هيماليا درخورد اعجاب است .حقيقت را چنين يارانى بايد.
روزى دو گ�روه ژولي�ده م�وى با نگاهى تابنده و وحش�ى چ�ون نگاه گرگ
نزد من آمدند و گفتند :ما ش�نيدهايم ک�ه تو برهمن معبد اژدها بودهاى و ِخردى
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پهناور دارى .داورى کن که از ما دو گروه ويش�نوئى و ايندرائى حق با کدامين
است؟
گفتم :اگر سخنم با سخنتان نخواند ،سرنوشت کوزهگر پنجابى در انتظارم
نيست؟
دو کس از آن دو فرقه باهم نجواکردند و گفتند نه .تو در امانى.
برخاس�تم و ئوپانيش�اد را آوردم و بس�يار چيزها بر آنهاخواندم و ب ه روشنى
تفس�يرکردم .و گفتم اينکارها که ش�ما میکنيد تاثير ئوش�اس 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 آنهااثر بخشيد .ولى شبى برهمن بزرگ معبد
که خود به ويش�نوئيان گرايش�ى داش�ت ،مرا پس از نيمه شب در حجرهام بيدار
ک�رد و گف�ت :درويش برخيز و تيز بگريز که گروهى از دو فرقه هم راى ش�ده،
قصد کش�تن تو را دارند و مهاراجه نيز آنهارا مجاز ساخته است .همين امشب
به حجرهات خواهند ريخت و پاره پارهات خواهند ساخت.
نخس�ت پيش خود انديش�يدم چرا از جاى خود بجنبم ،بگذار من نيز مانند
کوزهگر ،شهيد يک انديش ٔه پاک باشم .نهآخر سرانجام کارها فناست؟
س�پس يا بر اثر اصرار برهمن بزرگ که در اين کار  ،خير مرا مى خواس�ت،
يا از ترس جان خود و اين که قهرمانى و دالورى به بزرگوارى کوزهگر نبودم،
چنتاى گدائى خود را بر دوش کشيدم و از معبد بيرون آمدم .از کوچههاى شهر
و باغستانهاى سيب و آلو گذشتم و گام در صحرا نهادم.
ماه با رنگى گچين در مرداب تير ٔه آس�مان خفته بود .از پس س�ايههاى دور
س�تارهاى درشت و س�يمفام سوس�و میزد .گوئى مرا به خود میخواند .و من
بانگ وارونا را شنيدم که به پچپچه در گوشم میگفت«:برهمنا! به کجاى زمين
خواه�ى رف�ت ک�ه يک�ى از اين دو ديو  -س�تم يا نادان�ى ـ ترا به ح�ال خود رها
کنند؟»
اندک اندک شب رنگ باخت و صبح دميدن آغازيد .در آسمان رنگها و بر
درختان بانگها برخاس�ت .من در پش�ت سر خود خشا خشى شنيدم .پنداشتم

ددى اس�ت ،مثل بب�رى يا افعى بوآ که از ميان بوتهها میگذرد .خش�ا خش باال
میگرف�ت .ب�ه قفا نگريس�تم  .قومى دي�دم از زن و م�رد و کودک که ب�ه دنبالم
میآيند .گفتم :س�رانجام مرا يافتند و اينک بزرگترين پار ٔه تنم ،گوش�م خواهد
بود.
در پيشاپيش آن قوم پيرى گام برمیداشت با عصائى بلند و سرکج دردست.
در چهر ٔه آن جماعت نيت آزردن نخواندم .ايستادم و گفتم :تا چه شود!
ق�وم َگردبي�زان و غلغل�ه کن�ان ،فرا رس�يد .پير طاليهدار دس�تها بر س�ينه
م�را سلام داد و گفت« :اى برهمن مق�دس! ما به همراه تو از اين ش�هر لعنت
خواهي�م گريخ�ت .ما پي�روان آن کوزهگري�م که هن�وز پيک�رش از دار آويخته
است .ما برآنيم که آدميان را برهما براى هميارى و دوستى آفريد و اين شهر از
کين و خون انباشته است .تفرق ٔه انسانها خدائى نيست».
دلم آرام گرفت .تبسم خرسندى بر چهرم نشست و گفتم :برويم!
قوم مرا در ميان گرفتند .آغوشها و بوسهها رد و بدل شد .من زلفان چرب
و قيرگون ٔه کودکان را نوازش کردم .درختان بلندباالى جنگلى بزرگ بر فراز س ِر
ما چادر زده بود .طبيعت در نورباران بامدادى به معبدى عظيم میمانست.
زن�ى ج�وان مرا کاس�هاى ش�ير داد و گف�ت :دل م�ن ديگر طاق�ت دروغ و
س�الوس نداش�ت و با فرزندم زيس�تن میخواهي�م واال  ،رها ک�ردن پيکر پاک
کوزهگر آويخته ،بر من سنگين است.
م�ن گفتم :هم� ٔه جانهاى ما که آتمان نام دارد بخش�ى اس�ت از براهمان-
جان جهان و مهر و عشق بزرگترين ريتاى کيهانى است ولى همه کس را تاب
رزميدن در راه اين ريتا نيست .زهى کوزهگر!
پير طاليهدار گفت :مهاراجه را در افکندن اين نفاق دس�تى قوى اس�ت .او
از اين راه بر س�ودهاى غارتى خود میافزايد .اگر افس�ون مهاراجه نبود رزم ما
روزنى به پيروزى داشت.
ِ
مغلوب ِرش�ک و خش�م و س�ود
م�ردى گف�ت :کاش تنها اين بود! مردمان
خويش�ند و از آئين کارما يا جزاى آس�مانى که آنهارا س�رانجام کرمى در رود ٔه
خوکى میکند نمىهراس�ند .به وسوس ٔه هر شيطانى گوش مىنهند .میگفتند و
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میگفتند .جانهاى آنهااز اندوه تفته بود.
در نخستين شهر ،من از آوارگان جدا شدم.
من میدانس�تم ک�ه آئين برهما يکس�انى و يگانگى جانه�ا را تعليم میدهد
ولى درواقع ،جهان ما درهايس�ت از اش�ک و خون .پيداست که کار من (که مرا
برهمنى دانا مىشمرند) از کار راما زارتر است .او هر شب با افروختن شمعها
و مشعلها فروغ میپراکند و من ظلمت حيرت!
شانکارا گفت :ولى ما را سرانجام چنين حيران مساز! اندرزى بده!
برهمن گفت :کش�تى عظيم سرنوش�ت م�ا در اقيانوس برهم�ا میرود و ما
تخته پارههاى ناچيزيم .چه گستاخى کنم که چنين کنيد و چنان کنيد!
باده�ا کش�تى را به س�وئى میبرند و چون بخواهند ،ش�ما را چ�ون غبارى
ناچيز بر چهر ٔه امواج ابدى میافش�انند .بوديد و ديگر نيس�تيد .ولى تا زمانى که
براهما شما را فرا نخوانده ،بکوشيد تا براى ديگران سودمند باشيد و اگر به راه
کوزهگر توانستيد رفت ،برويد!
س�پس خنديد و گفت :از آن همه بودنها و ديدنها اين چند واژه اس�ت که
در خورد گفتن است.
* * *
روزه�اى آخر زندگى ،بوزينهاى س�فيد و کوچک به ان�داز ٔه گربهاى نزدش
میآمد و چاندرا او را بر دوش میگرفت و اين س�و و آن س�و مى رفت .برخى
میگفتند اين را خدايان فرستادهاند تا در گوشش پيامى بگويد .ما اين داستان را
به برهمن گفتيم .گفت :جوى گلآلود گذران اين انسانها 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 میگويند اگر برهمن اس�رار خدايان را برمال
سازد خود به بوزينهاى بدل مىشود ...

ميرزا عليخان

در س�ال  ١٣١۴ک�ه ميرزاعليخ�ان را غالب� ًا در کوچ� ٔه صدراعظ�م پامن�ار
میديدي�م ،معلم پنجاه س�ال ٔه الغر ان�دام کوچولوئى بود ک�ه تاريخ عمومى در
دبيرس�تانهاى «ثروت» و «دارالفنون» درس میدادَ .عزََب زندگى مىکرد و نن ٔه
پيرى از روستاى کزاز خانهاش را میگرداند .خانه در کوچ ٔه حاجیها و دارای
دو« ُیرد» يا اطاق بود .در يکى معلم زندگى مىکرد و در ديگرى ننهحسن .خود
حسن که بود ،کسى نديده بود و نمیدانست.
ميرزاعليخان مدتى در اسالمبول بود و ترکى و فرانسه را خوب مىدانست
و در خان�هاش دو زيرزمي�ن ب�ا آهک س�فيد ش�ده تميز پ�ر از قفس�هبندى کتاب
داشت .گويا از مدتها پيش که به ايران برگشته بود ،تفريح ديگرى جز خريد
کتاب به زبانهائى که میدانست ،نداشت.
زندگ�ى ميرزاعليخ�ان ج�دا از محيط «سياس�ت» و «اجتم�اع» و در نوعى
فوس�تِل
زهدان در بس�ته میگذش�ت .به تاريخ اروپ�ا در حدودى که آلبرماله يا ُ
کارالي�ل و
دوکوالن�ژ توصي�ف ک�رده بودن�د ،وارد ب�ود .گاه زيس�تنامههاى ْ
تِس�وايگ را دربار ٔه بزرگان میخواند .وقتى با معاش�ران درونى خود از ارباب
انوا ِع اس�طورههاى يونان گرفته تا کاوور و بيسمارک و اِستولى پين میزيست،
نن�ه را ه�م فراموش میک�رد و در حياط محقر کوچ ٔه حاجىه�ا در بين مردگان
بشريت بسر میبرد.
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ظاه�راً در اص�ل از اه�ل اروميه بود و لذا لهج ٔه ترکى داش�ت ولى نهچندان
محس�وس و مشهود .معلم اليق و مسلطى محس�وب مىشد و بدون خشونت
کالس را اداره مىک�رد .ب�ا توصي�ف امپراطورى موحش کاليگوال يا سياس�ت
زيرکان� ٔه تالي�ران ي�ا صحنهه�اى انقلاب فرانس�ه بچهه�ا را مج�ذوب نقال�ى
ش�گفتانگيز خ�ود مىس�اخت .ب�ه س�ئواالت و فضولىهاى آنهاب�ا حوصله
جواب مىداد .مهم نبود که مس�ئله را درس�ت حل مىکرد يا نه ،مهم اين بود که
تا شنيده شدن طنين زنگ  ،بچهها با دهن نيمه باز به معلم گوش مىدادند.
ي�ک چيز مضحک و هنرپيش�هوار در ميرزاعليخان بود .س�ر جايش پش�ت
ميز نمىنشست .وقتى از ميرابو يا دانتن سخن مىگفت ،به جاى آنهانطقهائى
ترتيب مىداد و با ژستهاى گيرا و گاه خندهآور مىگفت .لذا گوئى شاگردها
خود را در مقابل پرد ٔه سينما مىيافتند ،يا صحنه تأتر.
اين از جانب ميرزاعليخان ادا -اطوار نبود .او با دانس�تهها و پنداش�تههای
خود ِس�حر میش�دِ .
جن تاریخ در وجودش حلول میکرد .از چارچوب ٔه اکنون
فرا میجهید و در س�پهر دودآلود اعصار ش�نا میکرد .زنگ مدرس ٔه «ثروت» او
را هم تکان میداد .بهیادش میآمد که االن باید به سراغ گوشت کوبیدهِ ،
هفت
بیجار و نان س�نگک ننه حس�ن برود .ننه حس�نی که از دنیای روسوها و ولترها
آنقدر دور بود و َمشتی ممد بقال سرکوچه را هم به زحمت مىشناخت.
ميرزاعليخان روىهم رفته ش�يک محس�وب مىش�د .پاپيون�ى بود .روزى
ِ
سيگار کهربا
چهارپنج س�يگار دود مىکرد (س�يگارهاى پيچيدهاى که به چوب
م�یزد) .کفشهاي�ش ِگ ْتر داش�ت .دگم� ٔه سردس�تهايش از زير آس�تين ديده
مىش�د .روى تختخ�واب میخوابيد .پش�ت ميز تحرير کوچک�ى کار مىکرد.
باس�م ٔه «ژوکون�د» را ب�ه دي�وار زده ب�ود .ول�ى مراعاتگر نوعى س�نت ملى و
آسيائى هم بود .از مشروب و رقص و کافه رفتن و قمار نفرت داشت .خوشش
نمىآمد فکلى باش�د و از جماعت فرنگى مآبها دورى میجس�ت .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.
ش�ب در تختخ�واب کتاب مىخوان�د و اتفاقاً ترجم ٔه قهرمان�ان کاراليل به
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زبان عثمانى به خط عربى موضوع مطالعهاش بود .خوابش گرفت .چوب الف
هلوى تختخوابش جا داد .جرعهاى
را الى کتاب گذاش�ت .کتاب را در قفس ٔه َپ ُ
آب نوشيد .لحاف را روى دوشهايش کشيد و چشمش را بست.
ِ
ناگه�ان ِ
ج�روق روايتگ�ر کهنگى ،باز ش�د و
در دولت� ٔه اط�اق با ج�رق و
ِ
ِ
کوتاه لبه پهن و چتر و ش�نل و ش�لوار تنگ و
س�يلندر
ي�ک فرنگ�ى دراز ق�د که
ش جوگندمى داش�ت ،وارد ش�د و روى صندلى لهستانى جلوى تختخواب
ري ِ
ميرزاعليخان نشس�ت .گوئى ژوکون�د از ديدن اين منظره ب�ه لبخند افتاده بود.
خ�ود مس�تر طامس کاراليل بود ک�ه راه درازى را از اواخر ق�رن نوزدهم تا اين
اوائ�ل ق�رن بيس�تم ،از قبرس�تانى در انگلس�تان ،تا ب�ازار پامنار طى ک�رده بود.
ش�ايد آن شب اواخر پائيز ،تنها خوانند ٔه کتاب او قهرمانان و پرستش قهرمانى،
ميرزاعليخ�ان ب�ود .لذا رنج يک چني�ن س�فر دور و درازى را در زمان و مکان
برخود هموار کرده بود.
حي�اط کوچ�ک کوچ ٔه حاجىه�ا و درخت م�و و بوت ٔه خرزهره در س�رماى
خفيف شب فرو رفته بود .آسمان غرق ستارهها بود .ديگر عابرى برسنگفرشها
نمیگذش�ت .ننه حس�ن خواب ده کزاز را میديد و داش�ت با آس�يه خاله دعوا
مىکرد.
کارالي�ل کاله را برداش�ت و پاه�اى الغ�رش را رویهم انداخ�ت تا ببيند
مش�تريش ک�ى از خ�واب بيدارمیش�ود .ميرزاعليخ�ان غلتى به س�وى او زد و
چش�م گش�ود .باور نمىکرد که يک پرفس�ور فرنگى جلويش نشسته .اصوالً به
آن ب�اور نداش�ت ک�ه ارواح بر زندهها ظاهر میش�وند .ولى اي�ن ديگر واقعيت
بىبر و برگرد بود و میبايست آن را پذيرفت.
کاراليل وقتى ديد مش�تريش بيدار است شب بخير گفت و آنهم به عربى.
زي�را کاراليل عربى را در عربس�تان آموخته و خوب میدانس�ت« :مس�أالخير!
کيف صحتکم؟».
حيرتزدگى معلم زياد به طول نيانجاميد .چون عربى میدانس�ت به عربى
گفت:
 -بس�يار عذر میخواهم که در جام ٔه خواب هس�تم .ش�ما ،اگر غلط نکنم،
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بايد پرفسور طامس کاراليل باشيد که امشب کتابتان را میخواندم.
 دقيقاً همينطور است. چه عجب اين سمتها؟ میدانم شرق تشريف داشتيد ولى شايد صدسالپيش .و حاال و در پامنار؟ در بنده منزل؟
کارالي�ل گفت :ش�ما هم از آن افرادى هس�تيد که با من ج�ر و بحث داريد
و تئ�ورى مرا درب�ار ٔه نقش مردان بزرگ در س�اختن تاري�خ نمىپذيريد و منکر
بديهيات مىشويد؟ اين طور نيست؟
ميرزاعليخان گفت :بنده عقلم زياد به اين مس�ائل قد نمیدهد .تاريخ برايم
قص�ه گذش�تگان اس�ت .من میدانم که ش�ما تنها ي�ک مورخ نيس�تيد بلکه يک
فيلس�وف هس�تيد ٥٨ .سال عمر کرديد .دهها کتاب و رس�اله نوشتيد .من يک
معلم حقير عادى هس�تم .ابداً توى اين اطاق نس�بت ًا س�ردخيال سر و کله زدن با
مرد َعبقرى و محترمى مانند شما را ندارم يعنى از عهدهاش هم برنمىآيم.
کاراليل بى اعتنا به پاس�خ ميرزاعليخان گفت :من جر و بحث را دوس�ت
دارم و خيلى هم  ،مرگ مرا از غوغاى دنيا دور نس�اخته .امش�ب تنها کس�ى که
کتاب مرا در دنيا میخواند ش�ما 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 بش�ويد .من تا زمان جنبش چارتيس�تها حاضر بودم
ب�راى نقش تودهه�ا جاى کوچکى باز کن�م ،ولى پس از شکس�ت آنهاتمام ًا در
ِ
زورمندان امپراطورى قرارگرفتم .مث ً
ال نظر ش�ما در بار ٔه شاهنش�اه کنونى
کنار
ِ
«ف�ارن آفيس » يعنى
کش�ورتان چيس�ت؟ آيا ش�ما قهرمان بودن او را منکريد؟
وزارت خارج ٔه ما که روى اين مسئله اصرار دارد.
ميرزاعليخان در دلش گفت :اس�تغفرالله ،عجب گيرى افتاديم .و سپس با
صداى بلند داد زد:
ِ
 ننه حسن  ،ننه حسن! ننه حسن! (و در بار آخر بلندتر داد زد).صداى شکس�ت ٔه پيرزنان ٔه خوابآلودى از اطاق مجاور جواب داد :آقا ش�ما
صدا کردين؟ ميرزاعليخان گفت :مهمون داريم ،چائى باربزار!
قرقر ننه حسن شنيده شد که :نصفه شب و مهمان؟ حاال و چائى؟
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کاراليل گفت :ما انگليسها چائى بدون شير را مضر مىدانيم .بههر 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 پرفس�ور! والل�ه چه عرض کنم! مىگويند او
نابغ ٔه عظيمالش�أنى است که عصر مشعش�عى در تاريخ پديد آورده .کاليگوال و
نرون هم اين طور فکر میکردند .نرون وقتى مىمرد گفت« :آه اگر جهان درک
مىک�رد که چه هنرمندى از ميان مىرود» .خوب ،غرور خود انس�ان ،متملقان
اطراف او ،کارهائى را که براى هر اداره کنندهاى در دورانش ضرور و سودمند
اس�ت ،بزرگ مىکنن�د .من در ح�ق اعليحضرت خودمان جس�ارت نمىکنم.
فق�ط مثلاً مىگويم  ...و اال من چندان عقلم به اين مس�ائل مهم قد نمىدهد و
معلم احمقى بيش نيستم.
کاراليل گفت :پس او را شما يک قهرمان نمىدانيد .من به ديوانهها از نوع
کاليگ�وال و نرون کارى ن�دارم .من مث ً
ال از اليورکرامول صحبت مىکنم .بهمن
گفته بودند رضاخان پهلوى يک قهرمان است .يک نابغه است.
ميرزاعليخ�ان لح�اف گلدار و ب�دون مالفه را به خود پيچي�د و گفت :چه
عرض کنم .بنده بى تقصيرم.
کاراليل گفت :پس ش�ما شک دوگانهاى دربار ٔه ديدگاه من داريد :يکى در
بار ٔه آنکه آيا اصوالً قهرمانان تاريخ را مىس�ازند .که من مىگويم آرى و آرى.
دوم در بار ٔه آنکه ش�اه ش�ما قهرمان اس�ت يا نه و »فارن آفيس» ما او را قهرمان
مىشمرد و شما نه!
نن�ه حس�ن جرج�ر در را بلن�د ک�رد .دو چائ�ى داغ ياقوتى دراس�تکانهاى
کوچک لب طالئى با يک قنددان شيشهاى آبى و يک نعلبکى جوزقند در سينى
ورش�وى تمي�زى روى ميز ق�رار گرفت .اطاق از بخار چائ�ى و نور چراغ نفتى
جان گرفت .تا آن دم فقط نور خيالانگيز ماه کمک میکرد .ننه حس�ن با چادر
نماز رو گرفته بود.
اقدام ننه حس�ن يک نتيج ٔه غيرمترقب داش�ت .ش�بح پرفس�ور بن�اگاه غيب
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ش�د .گويا چراغ يا نوش�اب ٔه داغ با قانون حضور ارواح در تضاد بود .چشمهاى
ميرزاعليخان از حيرت ِگرد ش�د .س�پس قاه قاه خنديد زيرا بهطور نامنتظرى از
مخمصه نجات يافته بود.
ننه حس�ن که مهمان�ى در اطاق نديد ب�ا حيرت به اربابش نگريس�ت .خند ٔه
ارب�اب اب�دا جاى ترديد باقى نگذاش�ت ک�ه وى در حالت عادى نيس�ت .ترس
نن�ه حس�ن را برداش�ت .چن�د ورد زير ل�ب زمزمه ک�رد و از اطاق خارج ش�د.
اول بهفک�ر آن افت�اد ک�ه برود ِجن گير يا حکيمباش�ى بياورد ولى هوا س�رد بود
و او خواب�ش مىآمد .لذا صرفنظر کرد .چون مىدانس�ت اين پديدهها در نزد
اربابش سابقه دارد.
* * *
ميرزاعليخ�ان ه�م خوابي�د .فرداي�ش جمع�ه ب�ود و ميرزاعليخ�ان وق�ت
داش�ت درب�ار ٔه حادث ٔه ديش�ب فک�ر کن�د .روز روز آفتابى ماليمى ب�ود .طالى
خورش�يدکاهگل بامها را رنگ زده بود .ابرهاى دراز دودى ش�کلى در الژورد
رن�گ پريد ٔه آس�مان میرفتند .دو کبوتر خ�ود را در آفت�اب میجوريدند .مو و
خرزهره مثل هميشه ساکت بودند.
ميرزاعليخان پشت ميز صبحانه ،اول سعى کرد بفهمد که ديشب خواب ديده
اس�ت يا آنچه که فرنگىها رؤيت 1مىنامند ،همان بود .چون ننه حسن صداى
آقا را شنيده و چاى و جوزقند آلوئى آورده بود که هنوز روى ميز بود  ،نمیشد
فک�ر کرد خواب اس�ت .به الروس رج�وع کرد ،تصوير کارالي�ل مثل خودش
بود .البته اين عکس را قبال هم ديده بود .باسم ٔه ژوکوند گوئى چشمکى میزد
و میگفت« :خوب! يارو! حسابى بابارو دَک کردى» .سرانجام ميرزاعليخان
ارومى به اين نتيجه رس�يد که موضوع رؤيت در ميان اس�ت و اصال مهم نيست
که او به اين مطلب در س�ابق باور داشته است يا نه .سپس بى اختيار غرورى به
1.Vision
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او دست داد .در آئین ٔه حاشیه برنجی نیمه زنگزدهای خود را بررسی کرد .اگر از
قدش صرفنظر میشد قیافهاش با صالبت بود .چشمهای درشتی در صورت
چینخورده و لپهای گود افتادهاش میدرخش�ید .موهای فری سیاه سفیدش
ژولیدگی ش�اعرانهای داش�ت .کمی غبغب انداخت .میرزاعلیخان کارالیل را
بهش�خصه در منزل خود در کوچ ٔه حاجیها در پامنار تهران پذیرائی کرده! این
ی�ک .ب�ا او در مس�ائل فلس�فی مهمی بحث ک�رده .این دو .نظ�رش را در مورد
دیکتات�ور ای�ران صریح به گوش وزارت خارجه و ش�خص رم�زی مکدونالد
نخس�ت وزیر یا وزیر خارجه رسانده .اینهم س�ه .کمتر مورخ معاصری دیگر
با او در دنیا قابل مقایس�ه اس�ت .چون بهقول خودش به «عس�ل ــ چره»عالقه
خاص�ی داش�ت  ،آن روز دو پرس از این صبحانه خورد .عس�لش مال س�بالن
ول�ی کرهاش مال بقال�ی پامنار و کمی بویناک بود .خوب ،اش�کالی نداش�ت.
پ�س از آن افتخ�ار عظیم ای�ن جزئیات قابل توج�ه نبود .به ی�اد میرزاجوادخان
اجتهاد معلم ادبیات فارس�ی و زبان عربی که بیش�تر از هم ٔه معلمان با او اخت
ب�ود افت�اد .میرزاجواد اتفاق ًا به احضار ارواح و مکتب «اِسپریتیس�م» دکتر اعلم
الدول�ه ثقفی باور داش�ت .با بیصب�ری منتظر فردا ماند که جری�ان را محرمانه
ب�رای آق�ای اجته�اد نقل کن�د و الاقل یک نف�ر بفهمد که او چه ش�خص مهمی
اس�ت .باالخره آدمی مثل پرفسور طامس کارالیل طرف خود را میشناسد که
ب�ه مالقاتش میآی�د و از قبرس�تانی در بریتانیا تا خانهای در غرب آس�یا در هوا
پریدن کار چندان س�ادهای و یا حادث ٔه کوچکی نیس�ت .برخاست و به زیرزمین
رف�ت و کتابه�ای کارالیل را دس�ته کرد و ب�اال آورد .عالوه بر کتاب س�ابق،
دو جل�د :الیورکرم�ول و انقالب فرانس�ه را داش�ت .از این س�ه کت�اب دوتا به
انگلیس�ی و یکی به ترکی بود .کتابها را روی طاقچه پوش�یده با مخمل س�بز
حاشیه دار گذاشت تا کارالیل مطمئن شود که او ،میرزا علیخان ،مورخ بزرگ
قرن نوزدهم را میشناس�د .مقداری به تحقیق از ننه حس�ن پرداخت .ننه حسن
معتقد بود که آقا ش�بها در خواب همیش�ه حرف میزند و داد میکش�د و گاه
خواب َروی هم میکند ولی وضع دیشب او کمی استثنائی بود.
میرزاعلیخان پرسید :تو آقای پرفسور را دیدی؟
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ننه حس�ن گفت :من هیچ آدم ُپرفیس و افادهای را ندیدم .ش�ما آقا که خیلی
افتادهاید.
میرزاعلیخان گفت :نه ،ننه حس�ن ،به جز من کسی روی صندلی لهستانی
ننشسته بود؟
ننه حسن گفت :نه .ولی شما توی خواب دستور دوتا چای دادید.
میرزاعلیخان به یاد خند ٔه خود افتاد و گفت :من بلند خندیدم؟
ننه حس�ن گفت :ش�ما تو رختخ�واب بودین .یه چیزی مثل خنده ش�نیدم.
ولی تعجب کردم چای را واس� ٔه چی خواس�تین .صبح هر دوتا چای س�رد بود
که بردم...
میرزاعلیخ�ان گفت :انگلیسها چای بدون ش�یر نمیخ�ورن ...خوب ننه
حسن نهار چی داریم.
ننه حسن گفت :آش اوماج .و خارج شد.
* * *
روز شنبه میرزاعلیخان با عجله به مدرسه رفت .تنها فراشها آمده بودند و
ِ
میرزاجوادخان صبح خیز آن روز
او با بیصبری منتظر آقای اجتهاد ماند .اتفاق ًا
تنها دوس�ه دقیقه قب�ل از زنگ آمد .میرزاعلیخان تنها فرص�ت کرد به او بگوید
ک�ه مطل�ب مهم و محرمانه و عجیبی دارد که بین دو زنگ خواهد گفت و حاال
باید به کالس برود.
ميرزاجوادخ�ان ف�ردى هيجانى و احساس�اتى بود و چ�ون ميرزاعليخان را
آدم خارج�ه دي�ده و مهم�ى میدانس�ت ،با بىحوصلگ�ى عجيبى س�اعت پايان
ناپذي�ر کالس را گذران�د و حت�ى ي�ک ش�اگرد نس�بت ًاخوب کالس را مجازات
غيرعادالن�هاى ک�رد .جريان چنين بود :از مجيد يزدانى پرس�يد که يک ش�عر از
سجدی بخواند.
َع ُ
ِ
مجيد با وجدان تمام خواند:
«مگر که ديد ٔه افعى به خاصيت بجهد
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در آن زمان که زمرد برى بدو به فراز
من اين نديدم و ديدم که خواجه دست بداشت
برابر دل من ،بترکيد چشم نياز»
ميرزاجوادخان گفت« :چرا ديدة افعى میترکد؟»
مجيد گفت« :وقتى زمرد را به او نزديک میکنى».
ميرزاجوادخان گفت«:میگويم چرا؟ چرا؟  ...معلوم است که قضيه قضی ٔه
سجدی هم فرموده ،ولى چرا؟»
زمرد است .اين را که خود َع ُ
مجي�د گف�ت« :والل�ه آق�ا بن�ده نمیدان�م ،گوي�ا اي�ن از معتق�دات خرافى
گذشتگان است».
ميرزاجوادخان مانند لبو س�رخ ش�د و با خطکش يک ضربت محکم روى
دس�ت مجي�د يزدانى ،ش�اگرد خ�وب و نجيب زد .اي�ن ديگر تقصي�ر کاراليل
ب�ود؛ جوابه�اى مجي�د نقص نداش�ت .مجيد ک�ه از خجالت قرمز ش�ده بود
گفت« :خوب آقاى اجتهاد! حاال ش�ما خودتان بفرمائيد چرا چش�مهاى افعى
میترکد؟».
اجته�اد ب�ه ج�اى ج�واب ،او را «پس�ر ٔهفضول» خوان�د و از کالس بي�رون
ک�رد .حالت طغيانى در کالس احس�اس ش�د .اجتهاد که معل�م آزمودهاى بود
ناخرس�ندى ش�ديد کالس را احس�اس نم�ود و در کالس را ب�از ک�رد و گفت:
«يزدانى برگرده س�ر جاش!» و مجيد دوباره وارد کالس ش�د و حادثه مختومه
تلقى گرديد.
ِ
مح�اذى تخت�ه راه رفت و س�پس
ميرزاجوادخ�ان کم�ى در ب�االى کالس،
ايس�تاد و گفت :امروز نمیدانم چرا آنقدر بىحوصلهام .ش�ايد کس�التى داشته
باش�م .جوابهاى يزدانى روىهم رفته درس�ت بود .ولى نسبت خرافى بودن
به عس�جدى از ادب نيس�ت .ما چه میدانيم ش�ايد زمرد براى چش�م افعى اين
خاصيت را داش�ته باش�د .مثال مه�ر ٔه مار که به بازوى بچه آوي�زان میکنند دف ِع
چش�م زخ�م میکند .بن�ده خ�ودم در مجلس احض�ار ارواح دکت�ر اعلمالدوله
حضور داش�تم .روح ميرزارضا کرمانى را احضار کردند .خود بنده ش�نيدم که
گفت به گلول ٔه اول ش�اه ش�هيد که قليان میکشيد دمرو شد و صدراعظم به من
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گفت« :ميرزارضا ،دست مريزاد!»
بچهها مجذوب بحث احضار ارواح ش�دند و چپ و راست سئوال دادند.
اجتهاد کس�ى نبود که از موضوع درس خارج ش�ود ،ولى براى دلجوئی کالس
توهين شده ،خود را در اختيار بچهها گذاشت و در بار ٔه احضار روح ناپلئون و
نايبحسین کاشى و رستم و کريم شيرهاى مطالب جالبى گفت .گفت و گفت
تا زنگ را زدند.
ب�ا دلنگ و دولونگ زنگ اجتهاد ب�ه کالس معلمين دويد .پس از چند ثانيه
ميرزاعليخ�ان هم آمد .هردو به طرف ه�م رفتند و روى دوتا صندلى لق ٔه رنگ
و رو رفته نشستند.
اجتهاد با بىصبرى گفت :آن مطلب؟
ميرزاعليخان گفت :با کاراليل مالقات کردم!
اجته�اد ب�دون کمتري�ن بىب�اورى يا معطل�ى گف�ت :ببي�ن آميرزاعليخان،
اينهمه میگفتم احضار ارواح ممکنه .حاال قانع شدى؟
ميرزاعليخان گفت :من که احضارش نکردم ،خودش تش�ريف آورد .حاال
بگذري�م! م�ن را طرف بحث خ�ودش ق�رار داد  ،در بار ٔه اين مرتيک� ٔه قلدر هم
صحبت کرديم....
اجته�اد ک�ه از مخالفان ج�دى »مرتيک ٔه قل�در» بود گفت :خ�وب! خوب!
کاراليل چه گفت؟
ميرزاعليخ�ان گف�ت :هيچ�ى! من بابا را ب�ه کاليگوال و نرون تش�بيه کردم،
شايد هم اين امپراطورها رامیشناسين؟...
اجتهاد که نمیشناخت ،گفت :اختيار دارى آقاى ُارومى...
ميرزاعليخ�ان گفت :ول�ى او گفت که وزارت خارج�ه آنهااو را قهرمان و
نابغه میداند ....بيا! اين هم دليل ديگر که مرتيکه انگليس�ى اس�ت .هم ٔه کارها
را توى اين مملکت آنهامیگردانن .اين مدير ما هم از آن انگليسىهاست.
ولى نزديک ش�دن مدير باجبروت مدرس�ه صحبت آن دو دوس�ت را قطع
کرد و تا زدن زنگ مطالب ديگرى پيش آمد.
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* * *
وسوس� ٔه عجيب�ى بر وجود ميرزاجوادخان اجتهاد مس�لط ش�د که به عنوان
س�ر ميرزاعليخان را نزد آق�اى ذوقى مدير
خودش�يرينى و ش�ايد به طم�ع رتبهّ ،
دبيرس�تان ث�روت فاش کن�د؛ در حالى که خ�ود اجتهاد بيش�تر از ميرزاعليخان
مخالف رضاشاه بود و تمديد قرارداد دارسى را دليل ر ْد ناپذير خيانت ديکتاتور
میدانست.
مدي�ر پ�س از رفتن معلمان و ش�اگردان و حت�ى ناظم و فراش ت�ا مدتى در
اطاقش کار میکرد .گويا کتاب درس�ى تالي�ف میکرد يا چون معلم رياضيات
ب�ود ،تکالي�ف ش�اگردانش را اصلاح مىنمود .م�ردى بود خش�ک ،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؟ اروم�ى معل�م تاريخ با ش�خص مس�تر کارالي�ل مالقات ک�رده و در بار ٔهاعليحضرت قدرقدرت با او حرف زده است.
 اصال نمیفهمم 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 براىمن 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.
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 صبح که پچ پچ میکرديد ،راجع به اين مطالب بود؟ بله قربان! عج�ب از اي�ن معل�م! من فک�ر میکردم م�رد فهميدهايس�ت  .....جدىنگيريد آقا ،برويد! برويد!
اجتهاد پسپس�کى و با نيمه تعظيمهاى پياپى خارج شد .عرق کرده بود :از
هيبت مدير ،از ش�رم جاسوس�ى ،از خيانت به دوس�ت ....واال هوا خنک بود.
به حياط که رسيد نفس عميق کشيد .ذوقى برق روى ميزى را روشن کرده کار
میکرد.
مدي�ر ابتدا قصد نداش�ت به اين واقع� ٔه غيرعادى ترتيب اث�ر بدهد  ،ولى بر
اثر تجارب سياسى که داشت به اين فکر افتاد که مبادا اجتهاد مطلب را همهجا
تعريف کند  ،يا حتى خود ميرزاعليخان .موضوع به گوش ش�هربانى برس�د که
در دبيرس�تان ثروت معلم تاريخ ش�اه مملکت را ديوانه میداند و آنوقت «خر
بي�ار و باقال ب�ار کن!» .نه! خود او بايد پيشدس�تى کند و آنهم ف�وراً زيرا ادار ٔه
سياسى شب کار میکرد.
از دفترچ ٔه تلفن شمار ٔه رئيس ادار ٔه سياسى را پيدا کرد و نمره را گرفت.
افس�ر منش�ى پس از شناس�ائى خواه�ش کرد آق�اى مدير چند دقيق�ه منتظر
بمانند.
مديرگوش�ى در دس�ت ،آرنجها را به پوش�ش س�رخ ميز تحرير تکيه دهان،
منتظر ماند .پس از يک ربع صدائى گفت :آقاى ذوقى؟
 سالم عرض میکنم .براى امر واجبى بايد فوراً درک خدمت کنم. بفرمائيد!مدير پروند ٔه هردو معلم را در کيف بزرگ پوست تمساحى خود نهاد.
چ�راغ روى مي�ز را خام�وش کرد .در اط�اق مدير را دوبار کليد نمود .س�ر
خيابان درشکه گرفت و به ادار ٔه سياسى رفت.
آن ج�ا ه�م پس از يک معطلى ده دقيقهاى پذيرفته ش�د .مدي�ر با آب و تاب
حادث�ه را تعريف کرد .از اجتهاد جانبدارى نم�ود .ميرزاعليخان ارومى را يک
ترک هفت جوش مش�کوک خواند که جسارت عظيمى کرده است .فرصت را
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براى تاکيد ارادت خود به حضرت اجل رئيس کل تشکيالت شهربانى مناسب
شمرد.مش�خصات دقي�ق ميرزاعليخان را به رئيس ادار ٔه سياس�ى نويس�اند و با
تبسم شيرينى که روى لبان و زير سبيل چهارگوشش غريبه بود دست محکمى
داد و از اداره خارج شد.
راح�ت! حاال احدى نمى تواند ب�راى او مايه بگيرد و ترقى نردبانى آتیاش
را تهديد کند .انسان بايد عاقل و عاقبتانديش باشد .به خاطر يک معلم تاريخ
که نمیتوان مقام معتبرى را به خطر انداخت.
* * *
گرفتارى رئيس ادار ٔه سياسى نيز از نوع گرفتارى آقاى ذوقى بود.
انتس�اب جن�ون ب�ه اعليحض�رت  -مطلب�ى نبود که بت�وان آن را مس�کوت
گذاش�ت .بخ�ش «روح کاراليل» در اين حادثه مهم نبود .کس�ى نمى دانس�ت
کاراليل کيس�ت .ولى ميرزاعليخان ارومى ساکن کوچ ٔه حاجىها معلم تاريخ
عمومى دبيرس�تان ثروت که به ذات اقدس ملوکانه جس�ارت ورزيده بود ،آدم
کامال شناخته شده و يک «شخصيت حقوقى» قابل تعقيب بود.
ل�ذا رئي�س ادار ٔه سياس�ى دس�تور بازداش�ت داد و گف�ت نتيج� ٔه بازجوئ�ى
ب�ه ش�خص او گزارش ش�ود .اي�ن که به س�ر ميرزاعليخ�ان و خان� ٔه کوچک و
کتابخان ٔه پر و ننهحسن و درخت مو و بوت ٔه خرزهره چه آمد و حوادث در کوچ ٔه
صدراعظ�م و دبيرس�تان ثروت چ�ه بازتابى يافت  ...همه را ب�ه تصورخواننده
حواله میکنيم .ميرزاعليخان نه در ِ
شب بازداشت و نه در مواجهه با اجتهاد در
ادار ٔه سياسى واژههاى «رذل!» و «پست فطرت» را که آنقدر دلش میخواست
ب�ه اين همکار خائنش بگويد ،در اثر نوع�ى حجب يا ترس نگفت .به همه چيز
اعت�راف ک�رد.در زير دس�تبند قپانى واقعي�ت توهين خود را ب�ه اعليحضرت
پذيرف�ت .توضيح�ات مفصلى در بار ٔه کاليگوال و ن�رون داد .اين جريان دوماه
طول کشيد و او در سلول انفرادى بود.
هنگام�ى که اتومبي�ل رئيس بخش بازجوئ�ى پرونده و گ�زارش خالصه را
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براى رئيس ادار ٔه سياس�ى در بناى بزرگ شهربانى میبرد ،از کشف يک دشمن
خطرناک دولت خوش�حال بود .گزارش در ده صفحه بود و س�ه صفحه آن به
زيس�تنام ٔه کاليگ�وال و نرون اختصاص داش�ت .دو صفح ٔه آن ش�هادت اجتهاد
ب�ود .پن�ج صفح� ٔه آن اعتراف�ات جبونان� ٔه ميرزاعليخ�ان و چند س�طرى هم از
نن�ه حس�ن .برف درش�ت و پهنى مانن�د پنبه از لحاف س�ربين ٔه ابره�ا میباريد و
کالغه�اى هيکلدار س�ياهى در آس�مان تهران میپريدند .هم�ه چيز کز کرده و
غمزده بود.
رئيس ادار ٔه سياسى پس از اطالع از وضع ،رئيس ادار ٔه بازجوئى را مرخص
ک�رد و خود با طى چند داالن به پش�ت در «حضرت اجل» س�رپاس رکنالدين
مختارى رئيس کل ش�هربانى رس�يد .س�رپاس قبال به اختصار از جريان با خبر
بود .رئيس ادار ٔه سياس�ى از کس�انى بود که حق داش�ت بى نوبت نزد س�رپاس
ب�رود .او وارد اط�اق مجلل حضرت اجل ش�د و ب�ا صبر و حوصل�ه پرونده و
گ�زارش را ورق زد و توضي�ح داد .حض�رت اجل يادآور ش�د که نقص پرونده
و گزارش براى بهش�رف عرض رساندن ،معرفى کاراليل است .حضرت اجل
افزود که او بايد بلشويک و يا از جاسوسهاى روس باشد.
رئي�س ادار ٔه سياس�ى با احتياط توضي�ح داد :که او برعکس شاهنش�اه را به
ات�کاء قول «فارن آفيس» از قهرمانان دانس�ته و بعلاوه خودش در قرن نوزدهم
زندگى میکرده است.
حضرت اجل نگاه غضبناکى کرد و گفت :همين بستن امور به «فارن آفيس»
کار بلشويکهاس�ت  .اولين مرتبه اس�ت که نژاد ايرانى جانشين اصيل کورش
را بر تختطاووس میبيند .بعالوه مگر در سد ٔه پيش روسيه وجود نداشت...
برو آقا پرونده و گزارش را تکميل کن.
س�رهنگ رئيس ادار ٔه سياس�ى چنان پاش�ن ٔه چکمهها را بههم کوبيد و سالم
نظامى داد که جرمش فورا بخشيده شد .در نسخ ٔه بدل دوم جمالت تند و تيزى
عليه کاراليل اضافه شد و وى به عنوان شريک جرم ميرزاعليخان تلقى گرديد
که چون اتفاقا در  ١٨٨١فوت کرده است ،و از اتباع کشورهاى خارجى است
بازداشت يا احضارش ميسر نيست.
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پرونده و گزارش تکميل ش�ده را مخت�ارى 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 ادار ٔه سياس�ى پاشنهها را کوبيد ،عقبگرد
کرد و با اتومبيل رلزريس خود به تشکيالت کل بازگشت.

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

افسان ٔه پروانه

پروانه در پيل ٔه خود از خواب بيدار شد ،زيرا کسى او را صدا زد:
«ـ بيدارشو! از پيله بيرون بيا!»
پروانه گفت« :چرا مرا بيدار میکنى؟ چرا از پيله بيرون بيايم؟ جاى من که
گرم و نرم است .مگر آن بيرونها چهخبراست؟»
صدا گفت« :اوه ،اينجا خيلى تماشائى است :جنگل ،گياه و خيلى چيزهاى
ديگر ،تو در آنجا نمیتوانى حتى تصورى از اين چيزها داش�ته باش�ى؛ به عالوه
زياد خوابيدى ،تنبلى نکن!»
ولى پروانه خيلى دلش میخواست بخوابد .خانهاش به انداز ٔه 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 پيل ٔه خود فشار آورد .در تن خود
نيروى عجيبى میديد .در نتيج ٔه فش�ار پر زورش ،ديوارها ش�کاف برداشت و
پروانه خود را در فضاى پر نورى يافت.
آه! چ�ه دني�اى رؤيائى! از پش�ت س�وزنبرگ کاجه�ا خورش�يد داغ و خيره
کنندهاى میس�وخت ....پرتوهايش مانند هزاران هزار دش�ن ٔه الماس از غربال
ش�اخهها میگذش�ت  ،بر پروانه میافتاد .گ�رم و مهربان ب�ود .پروانه بالها را
درهم فشرد و سپس آنهارا ازهم گشود .بالهايش عجيب پهن و منقش و خوش
رنگ بودند .حس کرد که با گستردن بالها ،سبکتر و چاالکترمیشود .با دو
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کوبيدن بال پيکر کوچکش از روى کند ٔه پيرى که بر آن نشس�ته بود برجس�ت و
از شادى جيغ کشيد:
«ـ واى! چه خوب! میتوانم بپرم!»
و س�پس بيش�تر و بيش�تر بال کوبيد و بلندتر و بلندتر شد .در اطراف جنگل
ب�ى پايان تابس�تانى ،فضاى س�بز خوش�بوئى پدي�د آورده بود.گياههاى عجيب
و غري�ب و گوناگونى که يکى به ديگرى ش�باهت نداش�ت ،قد کش�يده بودند.
خرمگسها ،س�نجاقکها ،پشههائى با بال شفاف س�بز ،زنبورهاى طالئى ،در
درون س�تونهاى ن�ور میپريدند .س�روصدا میکردند .ب�اال و پائين میرفتند.
همه چيز در نظر پروانه عجيب ،قش�نگ ،وصف ناپذير و تماش�ائى بود .با خود
گفت:
«ـ پ�س بي�رون يعنى اي�ن! و من را ببين که خواس�تم در داخ�ل پيله بمانم و
خيال میکردم چه چيزى ديگر از اينجا میتواند خوشگلتر باشد!»
و س�پس باالتر و باالتر پريد .از تاج درختان جنگل هم باالتر پريد .درست
زير خورشيد که در آسمان پريده رنگ شمالى دل دل میزد .ابرهاى اژدهاوَش
تيره رنگى در آسمان ،خزان خزان میرفتند .طاقِ بلور مانندِ آسمان ،نور و رنگ
خورش�يد را با جلوههاى سحرانگيزى بازتاب میداد.پروانه متصل میگفت»:
عجيب! وصف ناپذير! فوق العاده است!»
جنگل مانند درياى س�بزفامى از درختان س�وزنبرگ در زير بالهاى پروانه
دامن گس�ترده بود .پروان�ه گفت«:ـ بايد بازهم اوج بگي�رم .میخواهم تا خود
آفتاب برس�م و از نزديک تماش�ايش کنم .میخواهم سوار اين ابرها بشوم .آه،
چه خوب! چه احساسى! چه هيجانى! چه تماشاى افسون کنندهاى!»
البته گاه بالهايش خس�ته مىشد و کمى به س�وى پائين سقوط میکرد .اما
در اثناء س�قوط میتوانست خود را جمع و جور کند و دوباره اوج گيرد .وقتى
فرس�وده مىش�د روى گل ابريش�مين بنفش�ى مىنشس�ت و با خرطومک خود
نوش�داروى طاس�برگها را میمکيد و س�ير و س�يراب مىش�د .آنوقت دوباره
سفر میکرد.
بيشهاى که در آن به دنيا آمده بود عرصهاى بى حد و کران به نظر میرسيد.
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درآمي�زى س�بزى گونهگ�ون درخته�ا ،بوتهه�ا ،علفه�ا ،گلهاى وحش�ى،
خارها ،با س�تونهاى کوچک و بزرگ نور که پاک و بى غبار بود ،به بيش�ه ابعاد
حيرتانگي�زى داده ب�ود .اين جا دنيا بود! پروانه از نش�اط اين دنيا از ش�اخه به
شاخهاى ،از برگى به برگى میپريد .همه چيز تحمل پيکر سبکبارش را داشت.
گاه از برگ�ى مانن�د ب�رگ ديگرى آويخته مىش�د و تاب میخ�ورد .گاه در هوا
معلق میزد .عاقبت روى کند ٔه بزرگ نارون تازه ارّه ش�دهاى در س�ايه روش�ن
نشس�ت .ديد پهلويش يک سوسک س�ياه کوچک با خالهاى قرمز خف کرده.
با تعجب مدتى به او نگاه کرد .ديد سوسک خود را بيشتر جمع و جور میکند.
پروانه گفت:
«ـ هى! کوچولو! از من نترس .من هم روزى ـ روزگارى مثل تو بودم .بعدها
بال درآوردم .توهم هنوز پوره هستى .غصه نخور :بال در ميارى»......
سوس�ک با ص�داى بم و خفه گفت« :ب�ه حق حرفهاى نش�نيده! من بال در
بيارم؟ بال در بيارم که چى بشه؟ مگر همين جورى چه عيبى دارم؟»
پروان�ه خن�دهاش گرف�ت« :واقعا چه پ�ور ٔه از خود راض�ى و مضحکى! تو
هن�وز خيلى چيزها را نمیدانى .من هم يک روزى مثل تو خيال میکردم .فکر
میکردم خوابيدن ابدى توى پيل ٔه تاريک خيلى بهتره .ولى حاال که بال درآوردم
و میپرم ،میفهمم چقدر نادان بودم .چه چيزها تو اين دنياست که من اصال از
وجودشان خبر نداشتم».
سوس�ک با هم�ان صداى خفه خندهاى کرد و گف�ت« :الحق که يک احمق
حس�ابى هس�تى! بابا اي�ن بالهاى رنگوارنگ اس�باب زحمت تو اس�ت .ترا به
طرف سرنوش�تهاى گنگ و خطرناک میکشاند .بگير يک گوشهٔ امنى بنشين
و چارچش�مى دور و ورت�را بپا! من بال میخواه�م چه کنم .من زير همين خار
سبز کوچولو خوش خوشم».
پروانه گفت« :گيرم دوست نداشتهباشى اين دنيا را تماشا کنى ،آخر رزق و
روزى خود را بدون بال از کجا در میآورى؟»
سوس�ک گفت« :ه�ر روز بع�د از ظهرها يک گل� ٔه بزرگ گاوهاى س�ياه و
س�فيد با دلنگ و دولونگ زنگ هاى مس�ين خودشان از جاد ٔه پهن جنگل عبور
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میکنند و تاپاله میاندازند .واقعا چه گاوهاى پر بذل و بخششى .ابد ًامضايقهاى
ندارند .آن وقت ما سوس�کها رديف صف میکش�يم و میريم به ضيافت .آن
قدر میخوريم که سنگين مىشيم .توهم همين جا بمان با ما تاپاله بخور!»
پروانه از خنده رودهبر شد و گفت«:اه کثافت! دلم را بههم زدى .مگر تاپاله
هم خوردنى است .من شربت گلها را مىنوشم ،خوشبو ،شيرين و کيفآور.
مگر من مثل تو خلم که زير يک خار بخزم و تمام عمر تاپاله بخورم؟»
سوسک گفت« :فرموديد شما چى میخوريد که از تاپال ٔه گاوها خوشمزهتر
است؟»
پروانه گفت« :شهد گياهان ،شهد! فهميدى؟  ..نه نفهميدى».
سوسک گفت«:ـ من خيلى اتفاق افتاد که روى گلها راه رفتم ولى اصال از
بويشان خوشم نيامد .شهد گل! اه! اه! دلم بههم خورد.»...
پروانه حوصلهاش از سوسک کوته بين سرآمد و پريد .در سفر خود ناگهان
زير بالش درياچ ٔه پهناور و س�يم رنگى يافت که در آفتاب عينه الماس برق برق
میزد .دهها قايق ش�راعى و کرجیهاى پاروئى و کلکهاى کندهاى که آن را با
تکيه دادن چوب به ته درياچه میراندند ،آب را از هرسو شيار میزدند .ساحل
نيزار بود .در آن اردکهاى بزرگ و کوچک و حواصیل خانه داش�تند .اين يک
پرد ٔه جالب ديگرى بود که با منظر ٔه جنگل و آسمان فرق داشت .روى موجهاى
تر و رقصنده نمیش�د نشس�ت .جالب نبود برخالف پرچمها و طاس�برگهاى
گل.
پروان�ه گف�ت« :چ�ه چيزه�اى ديدنى! بيچاره سوس�ک ک�ه از هم� ٔه اينها
بىاطلاع اس�ت و تنه�ا از گاو و تاپاله صحب�ت میکند .خوب چ�ه کند نديده
است .تقصير ندارد».
ناگهان ش�نيد که کس�ى مى خندد« :هى هى هى! تو همجنس ما هستى ولى
اين بالهايت چقدر پهن و بدترکيب است! واه واه آدم وحشت میکند! اما مال
منو نگاه کن چقدر باريک و تورى مانند و ش�فاف! خوب! عيبى نداره! بازهم
جاى ش�کرش باقى اس�ت که بال دارى .ما بال دارها موجودات مهمى هستيم.
توى اين جنگل سوسکهاى بوگندوئى هستند که توى کثافت لول میخورند.
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از يک بوته هم به س�ختى باال میروند و چند بار تلپى میافتند ولى ما میرويم
نوک درختها مىنشينيم و آفتاب میخوريم».
ِ
پروانه به مصاحب خود نگاه کرد .س�نجاقک درشت مغرورى بود که روى
کاکل قهوهاى يک نى نشسته بود و وراجى میکرد:
«ـ از ب�س پرخ�ورى کردم ش�کمم باد کرد .اينجا پش�ههاى خوش�مزه زياد
اس�ت .اي�ن صافیها و خاکش�یها هم گوش�ت خوش�مزهاى دارند .م�ن از آن
زردهاش دوست ندارم .تو کدومشون را دوست دارى؟»
پروانه گفت« :من ابدا گوشتخوار نيستم!»
س�نجاقک ب�ا دغلى و فضول�ى گفت« :پس س�رکار چى مي�ل میفرمائين؟
هواى خالى؟»
ش ُب ِن گلبرگها میمکم».
پروانه گفت« :نه جانم .من از نو 
س�نجاقک گفت« :آها ،فهميدم! مثل اين زنبورهاى شکم گنده .ولى تو که
از طايف ٔه آنهانيستى .مگر توهم نيش دارى؟»
پروانه با تعجب گفت« :نيش؟ نيش ديگر چيست؟»
دوب�اره س�نجاقک قاه ق�اه خندي�د« :هى هى ه�ى! عجب موجود س�فيهى
هستى!»
و س�پس خ�ود را با س�رعت به روى پش�هاى انداخت که روى ب�رگ پائينى
نشس�ته بود .پروانه از اين همنشين خودخواه و متجاوز خوشش نيامد .فرصت
را براى دورشدن مناسب يافت.
بازهم پريد .درياچه تمام ش�د .خانههاى يک اش�کوبه و چند اشکوب ٔه زيبا و
تروتمي�زى با مردم و بچههاى دوچرخه س�وار و اتومبيلها پيدا ش�دند .بعدش
هم يک جاد ٔه طوالنى آسفالته ،پلها ،راهآهن با سوت کرکنندهاش ،و هواپيماى
غول پيکرى که در هوا میغريد (و پروانه خيال کرد که يک نوع عجيبى از جنس
خود آنهاس�ت) .فهميد که دنيا پايان ندارد .هيچ وقت نمیش�ود فهميد که چه
چيز ديگرى در اين تماش�اگاه حيرت انگي�ز ظهور میکند .تنوع ،نامنتظربودن،
زيبائى ،جهان بيرون از پيله را انباشته است.
وقتى غروب شد به شهر بزرگى رسيده بود .ناگهان ده ها هزار چراغ روشن
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ش�د .ش�هرها از بناهاى بلند ،خيابانها ،اتومبيلها ،پله�اى هوائى ،ميدانها،
ه�رة يک پنجره بناى بلندى
پارکه�ا و آدمهاى ش�تابنده مملو بود .پروانه روى ّ
نشس�ت و گفت« :يک کمى خستگى درکنم! يک کمی تماشا کنم! واى خداى
من! اسم اين همه چيزها چيست؟ فايدهشان چيست؟ چرا دنياى آن سوى پيله
آن قدر ش�لوغ و بغرنج اس�ت .خاصيت گياهان را که به ما نوش�دارو میدهند
میفهمم ،ولى خاصيت اين (اشاره به يک تريلر گت و گنده) مثال چيست .چه
هيکلى! چه بوى تند و زنندهاى! هيچ سر در نمیآورم.
هره به باغ نزديک پريد و خزيد درون يک گل ُپر َپر که بوى خوش�ى
از روى ّ
میداد .اطرافش چراغها چند ش�قه نور میپاش�يد .یکعده زن و مرد و بچه راه
میرفتند .از دور صداى مارش میآمد .احس�اس خوش�ى به پروانه دس�ت داد
و گفت«:ـ نه! دنيا زيباس�ت! اين تنوعها هم زيباس�ت .فقط آن سوس�ک و آن
سنجاقک را نپسنديدم .حتما بچهاند ،عقل ندارند» و سپس در همان گلبرگها
به خواب شيرينى فرو رفت.
فردا صبح با نخستين پرتوى گرم خورشيد و جيک جيک شلوغ گنجشکها
از چنار و فش فش لطيف و نمناک فوارههاى پرتوانى که در استخر مجاور آب
بلوري�ن را در فض�اى پرنور مى جهاندند ،از خواب بيدار ش�د و از بس�تر معطر
گلبرگها بيرون آمد و چند بار ورزشکنان بالهاى پهن و خوش نگار خود را
باز و بس�ته کرد و به ياد آورد که ديروز همين موقعها از پيل ٔه تاريک خود بيرون
آمده و سفر افسانهآميز خود را آغاز کرده بود.
دوباره اوج گرفت و از بامها و باغهاى ش�هر گذش�ت و وارد دشت فراخى
ش�د ک�ه گندمزار بود و س�اقههاى س�بز گن�دم مانند آبگي�ر فيروزهاى در نس�يم
بامدادى موج میزد .روى يکى از آنها نشست تا کمی دم بزند .ناگهان احساس
ک�رد که خطرى او را تهديد میکند .کودکى که درميان س�اقهها کمين کرده بود
با هيجانى وحش�ى دس�ت يازيد تا او را بربايد .پروانه با آن که خسته بود و توان
زيادى در پرها نداش�ت ،خود را ناگزير ديد بگريزد ولى کودک لجوج بود و او
را دنبال کرد.
پروانه چندين بار تصور کرد از خطر جس�ته اس�ت .روى سنگ بزرگ خزه
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بس�ته ،يا روى خاربن گل کرده ،يا علفهاى قد کشيده کنار يک جوى کوچک
يا ش�اخ ٔه ن�رم و انعطافى بيد نشس�ت و هر ب�ار خيال کرد ديگر از دس�ت صياد
کوچک خود جسته است .ولى کودک لجوج و چاالک بود .ابديتى میتوانست
بدود .دست بردار نبود .حتى يکبار انگشتان زبر و چرکينش بالهاى بسته او را
گرفت و فشرد و مقدارى از رنگ زرد حاشي ٔه بال به سرانگشت کودک چسبيد.
ولى پروانه بال بال زد و تپيد و کودکِ هيوال را از هيجان خود ترس�اند و از قيد
سر انگشتانش رهيد و در فضا اوج گرفت و خشم و ترس در او انرژى ناگهانى
پديد آورد و اين بار در باالترين شاخ نقرهفام بيد آرميد.
ک�ودک مأي�وس ش�د و رف�ت ،در حالىکه گرد زرين حاش�ي ٔه ب�ال پروانه دو
سرانگش�تش را رنگين کرده بود .با خود میگفت »:از اين مدل نداشتم .حيف
که دام توريم همراهم نبود واال حتم ًا میگرفتمش و به کلکسيون خود سنجاق
میکردم».
پروان�ه درد خفيف زخم را بر بالهايش ح�س میکرد .میديد که نقش زيبا
و هماهنگ آن در آنجا مغش�وش ش�ده 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 درگستر ٔه رنگارنگ هستى سير
ک�رده بود ،دچار چنين مصيبتى نش�ده ب�ود .کمى ديرتر درد بالها زيادتر ش�د.
احس�اس ک�رد که با اي�ن بالهاى زخمديده ،پريدنش دش�وار اس�ت .خز خزان
روى شاخ ٔه بيد پائينتر سريد .ناگاه ديد پروان ٔه بزرگبال بسيار جذابى نزديکش
نشس�ت و گفت« :خانم! شما اينجا چه میکنيد؟ اگر وقت داشته باشيد ،بيائيد
روى اي�ن چمنزار همس�ايه باهم مس�ابق ٔه پرواز بگذاريم .گلهاى وحش�ى اين
صحرا خوش�مزهترين نوشه�ا را باخود دارند .تمام زنبورهاى عس�ل باغهاى
شهر به اين چمنزار میپرند .نترس .آنهاابدا کارى به ما ندارند....
پروانه کش�ف کرد که خود او يک پروانه از جنس مادينه اس�ت و اين پروانه
درش�ت و خ�وش ترکيبِ نرينه از ديدنش به نش�اط آمده اس�ت .او هم در پيکر
ب�ا ش�کوه جنس مقابل خ�ود خيره مانده ب�ود .پس از احساس�ات منفىِ ترس و
دلهره ،يک احس�اس مطبوع به نام عش�ق به سراغش آمده بود .ولى افسوس که
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بيمار بود و حوصل ٔه عشقبازى نداشت .گفت« :کودک بدجنسى بالهايم را با
ناخنش خراشيد .براى مسابق ٔه پرواز حاضر بودم ،ولى حيف! نيرو ندارم».
پروان� ٔه ن�ر گف�ت» :آه! آه!امان از دس�ت اي�ن بچهه�اى ش�يطان .آنهاما را
میگيرند و در الکل که يک آب بدبو و زهرآگينى اس�ت میکش�ند و آنوقت در
دفترهايشان سنجاق میکنند و از ما کلکسيون میسازند».
پروانه گفت« :کلکسيون؟ اين ديگر چه واژ ٔه عجيب و غريبى است!»
جفتش گفت« :کلکس�يون يک نوع قبرس�تان اس�ت .به هرجهت من خيال
میکنم اين بچهها از پرندههاهم بدترند»...
پروان�ه گف�ت« :من تنها دي�روز از پيله درآمدم .ذخير ٔه لغ�وى من خيلى کم
است .ببخشيد ،پرندهها ديگر کیها هستند؟»
همجنس�ش خندي�د و گف�ت«:آه ،نمیدان�ى پرنده چيس�ت؟ گنجش�کها،
کبوتره�ا ،س�ارها ،کالغها و هزاران زهرم�ار ديگر .آنهامنقارهاى اس�تخوانى
محکم�ى دارن�د :چيک! ت�ا به خود بيائ�ى ما را بل�ع میکنند و میپرند .بس�يار
بىرح�م و بداخالقن�د و ح�ال آنکه م�ا آنقدر مهرب�ان و بىآزاري�م .اوالً که ما
جان�داران را نمیخوري�م .ثاني ًا که ما ش�ير ٔه گياه را مىنوش�يم ول�ى خودش را
از زندگ�ى مح�روم نمیکني�م .البته آنهاه�م از لحاظ پرنده بودن با ما ش�باهت
دارن�د ولى ش�باهت که چ�ه عرض کنم :منقار و چنگال و چش�مهاى ش�رربار
و زب�ان زب�ر و صداه�اى عجي�ب و غريب :يکى زي�ر ،يکى بم .و چقدر ش�کم
پرس�ت! از کرمهاى باران گرفته تا سوس�کها و پشهها و پروانهها همه چيز را
قيچى میکنند .اگر آنها نبودند و بچهها هم تو ش�هرهاى خود بازى میکردند،
ما کلى میتوانس�تيم راحت باش�يم ....بده ببينم بالت چقدر زخم اس�ت .آخ!
آخ! پس�ر ٔه شرور .بله ،تو به اس�تراحت نياز دارى .ولى نه دراينجا روى اين بيد
شل موشلى .بايد رفت به جاى امنتر!»
پروانه گفت« :ـ ولى آخر من که نمیتوانم بپرم»...
همجنس�ش گفت« :روى دوشم سوارش�و .من قوى ،سفرکرده و چست و
چاالک هستم .به من میگويند پروان ٔه قهرمان .حتم ًا اين لغت را هم نمیدانى.
يعن�ى :گ�ردن کلف�ت و جنگ�ى .میبرمت الى بوتههاى نس�ترن قاي�م میکنم.
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غذاى اطراف زياد اس�ت .ش�ير ٔه گلِ نسترن هم دواس�ت و هم نقشهاى بههم
خ�ورد ٔه بال�ت را دوب�اره روبه راه میکند .معجزه اس�ت .اين دني�ا پر از معجزه
اس�ت .خودم آن نزديکیها کشيک میکش�م 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 فلسفهبافانه گفت« :نمیشد اين دنياى قشنگ را بهتر از اينها درست
کرد».
ه�م جنس�ش گف�ت « :والله م�ن معلومات زيادى ن�دارم که به ت�و توضيح
بدهم .حاال بيا سوارشو!»
پروانه تسليم بود .نر او را به دوش کشيد و تا بوت ٔه بزرگ و خرم نسترنى که
دور نب�ود پريد .اينجا واقعا البهالهاى تاريک و امنى وجود داش�ت .دو.س�ه تا
عنکبوت ريز و تندرو آنجاها تار کشيده بودند ولى خطرناک نبودند .پروانه نر
جلوى روزن نشست و خانم را در پستوى تاريک و محفوظى جاى داد.
س�رانجام طبيعت جوان و روبه رش�د پروانه بر آزار رس�يده غلبه کرد .مثل
آنک�ه يک چس�ب س�اختمانى در اعضاء جوان هس�ت ک�ه خرابیه�ا را ترميم
میکند .پس از دوس�ه روز س�الم شد .آنوقت مس�ابق ٔه معروف پرواز را شروع
کردن�د .روى چم�نزار که بىکرانه و پدرام بود پريدند .ه�ا ،کى زودتر روى آن
گلپر زير آن تک درخت مىنشيند؟ کى زودتر به باالى شاخ ٔه تبريزى لرزند ٔه کنار
جوى میرس�د؟ کى سريعتر روى آن گلهاى کبود صحرائى فرود میآيد؟ گاه
اين گاه آن برنده مىشدند .از خنده روده برمیشدند .خستگى نمیفهميدند.
نرينه نفس زنان گفت « :واقعا احسنت .خوب من سنى ازم رفته ،ولى هيچ
فکر نمیکردم .معجز نسترن بود که ترا از اول هم بهتر کرد».
پروان�ه در دل عقيد ٔه ديگرى داش�ت .ني�روى تازهاى که در او ش�عله میزد
شوق و محبت بىپايان به اين همجنس بود .ولى نخواست چيزى بگويد.کر و
کر خنديد و گفت « :واقعا نسترن معجزه کرد!»
ي�ک روز داس ب�زرگ ماه از ي�ال يک تپ ٔه درخ�ت پوش باال آم�د .پروانهها
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روى يک کپ ٔه علفِ درو ش�دة خوشبو نشسته بودند .ديگر آشنايان انس يافتهاى
بودند .يکديگر را سخت پسنديده بودند .آن شب تا صبح به ماه نگاه میکردند
و ب�ا ه�م حدس میزدند که آي�ا در دام آن باريک ٔه دودآلود اب�ر خواهد افتاد يا از
آن رد خواه�د ش�د .صحب�ت میکردند .نزدي�ک هم دور و بر هم�ان کپه پرواز
میکردند .آن شب ،شب عروسى آن دو جاندار کوچک و زيبا بود .دم دم صبح
در خنکاى س�حرى خوابش�ان برد .ش�عاع داغ آفتاب هم نتوانست آنهارا بيدار
کن�د .موقع�ى بيدار ش�دند که کومباين نک�رهاى به رنگ قرمز با خ�ر و خر و فر
و فر زيادى از پهلوى کپ ٔه علفها گذش�ت .دو مرد در آن با س�ر و صدا حرف
میزدند .مثل اينکه دعوا داشتند.
نفيرگوش�خراش کومباين دورتر و دورتر شد ولى ديگر خواب خوش را از
سر عروس و داماد رانده بود.
زندگى زناش�وئى آن دو سرش�ار از هماهنگى و لذت بود .روزى رس�يد که
پروانه احس�اس کرد مايل اس�ت به س�اي ٔه گندم زارها براى تخم پاشى پناه برد.
به همس�رش گفت .جواب داد« :باش�د! من روى آن س�نگ بنفش مىنش�ينم و
مواظ�ب تو هس�تم .بپا در گندم�زار بلدرچينها ،مارها ،موشها ،سوس�مارها
اذيت�ت نکنند .همین که ِخش�ی ش�نيدى ،ي�ا وول وول مش�کوکى ديدى فرزى
فرارک�ن .تمام موجودات زندهخوار بس�يار حيلهگرن�د .ناغافل حمله میکنند.
ما بايد گوش بزنگى را ياد بگيريم»...
پروان ٔه ماده به جائى رس�يد که میبايس�ت پورههاى خود را تس�ليم طبيعت
کن�د تا خ�واب زمس�تانى را بگذرانن�د و بهار ديگ�ر مانند مادرش�ان وارد قصر
مجلل طبيعت بش�وند .آنش�ب رنج کشيد .از دش�منان خزنده و پرنده ساعات
ترسآگي�ن و ناراحت�ى را گذران�د .وقت�ى صب�ح از پناهگاه بيرون آمد ،ش�وهر
خ�ود را دي�د که روى قلوهس�نگى کز کرده و از س�رماى صبح مرتعش اس�ت.
آرام پهلوي�ش نشس�ت .ش�اخکهايش را ب�ا محب�ت به ش�اخکهاى او وصل
ک�رد .گوئ�ى نيروى برق از راه ش�اخکها در بدنش�ان نفوذ میک�رد و آنها را از
نوع�ى گرماى ل�ذت بخش میانباش�ت .ناگهان بالهاى خود را گش�ودند و با
ش�اخکهاى بههم پيوسته اوج گرفتند .در قوس شاعرانهاى ،در نواى دلانگيز
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سرود بامدادى پرندگان ،جویها ،نسيمها ،همهمههاى محو ،سراسر چمنزار
آش�نا را از زير بال گذراندند .گاه از هم جدامیش�دند و در چنبرى موزون دور
هم مىچرخيدند و پرهاش�ان در آفتاب مانند يک س�ينهريز جواهر برق برق ميزد
و سپس دوباره شاخک به شاخک مىشدند.
ديگ�ر آفتاب چند نيزه باال آمده بود .پروانهها روى ش�اخه بوت ٔه 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 میکردند.
جفت گفت« :ـ توى اين دنيا خطر زياد است ولى ما پروانهها خوشبختيم.
عشق ما را کسانى زنجير نکردهاند .نسل خود را در جهان پهناور حفظ میکنيم.
غ�ذا ف�راوان اس�ت .باهم نمیجنگيم .کس�ى از ما ب�ه ديگرى حک�م نمیراند.
هرگاه دلخور يا دلتنگ باش�يم .راه خودمان را میکش�يم ،میرويم .زمينِ فراخ
براى ما گش�اده اس�ت .آرى! دنيا براى ما پر از خطر اس�ت ،ولى ما در اين دنيا
آزاديم» .....
پروانه گفت « :مگر جانورهائى هم هستند که اين خاصيتهاى ما را نداشته
باشند؟»
جف�ت گف�ت« :ـ ت�و از چيزى خبر ن�دارى .خوب! خيلى جوان�ى و تجربه
ن�دارى .همين روزه�ا از پيله در آمدهاى .من از يک مگس درش�ت قهوهاى که
مدته�ا در س�رطويل ٔه ي�ک آدم خ�ون اس�بهايش را میخ�ورد ،حکايتهاى
جالبى شنيدم».
پروانه گفت« :ـ درس�ت اس�ت من جوانم ولى تجربهام کم نيس�ت .خوب
میفهم�م :مقص�ود ت�و از آدمه�ا همين موجودات گ�ت و گنده ،لخ�ت و بدبو
هس�تند که بخصوص توى ش�هرها وول میزنند؟ من از آنهازياد خوشم نيامد.
حت�ى يک�ى از آنهاکه کوچولو و ناز بود و روبان آبى درش�تى مثل بالهاى ما به
زلفهاى طالئیاش گره زده بود توى پارک روى نيمکت نشسته بود .خواستم
تماش�اش کنم ،روى لبهٔ نيمکت نشس�تم .يک دفعه بچ ٔه بدجنس خواس�ت منو
بقاپد  ،ولى من از دستش در رفتم».

 60پنجابه  :احسان طبری

جف�ت گف�ت « :مقصودم همينهاس�ت .آن مگس درش�ت براي�م حکايت
ک�رد که بيش�تر اين آدمها يک سلس�له چيزه�اى عجيب و غريب میس�ازند که
ي�ک مگ�س هرگ�ز نمیتواند ح�دس بزند ب�ه چ�ه دردى میخ�ورد .ولى چند
موجود چاق که بوى عطر میدهند آنهارا ـ آن چيزهاى جالب را ـ از دستش�ان
میگيرن�د .خ�ود آن آدمهاى چ�اق و عطرآگين توى قلعههاى س�نگى بزرگ و
ُپ�ر دار و درخ�ت زندگ�ى میکنن�د و عجيب ُپ�ز میدهند .مگ�س میگفت من
ي�ک روز دي�دم يکى از اين آدمه�اى زحمتکش که الغر و ژندهپ�وش بود گريه
میکن�د .گفتم:اه�وى! آقا ،چته؟ گفت :س�رمايهدار منو چاپي�د! گفتم برو يک
نيش جانانه فروکن پس گردن چاقش خونهاى خوش�مزهاش را بمک! گفت:
اوال من اين کاره نيس�تم .ثانيا مگر آن س�اطور بهدستها را نديدى که قلعهاش
را پاس�دارى میکنن�د .آنهامیزنن�د و گردن ل�ق لقى مرا میبرن�د .من يادم آمد
که يکعده س�اطور بهدس�ت دور آدم چاقها را گرفتهاند .همهاش�ان ابروهاى
پرپش�ت و س�بيلهاى وحشتناک دارند .مگس�ه میگفت :من هم هرگز جرات
نکردم نيشم را به آنها فروکنم».
پروانه گفت « :عجب چيزهائى که من هرگز نشنيده بودم .اين آدمهاى گت
و گنده که قاعدت ًا شعورش�ان بد نبايد باشد  ،اين چه حرکات مزخرفى است که
میکنند؟».
جفت گفت « :حاال کجاش�و ديدى؟ هيچ آدمى حق ندارد از جاى خودش
تکان بخورد مگر با اجاز ٔه ساطور بهدستها که بايد هفت ــ هشت ورقه برايش
مهر و امضاء بکنند .به او گفتهاند اينجا «وطن» تو است و هم ٔه جاهاى ديگر که
آدمها زندگى میکنند س�رزمين اجنبى اس�ت .يک روزى من از شاخ ٔه يک تک
درخت پرپر زنان رفتم و نشس�تم روى ش�اخ ٔه يک تک درخت ديگر ،آنجا يک
آخوندک بسيار سبز که پاهاى دراز و ّارهاى بىريخت داشت نشسته بود .داشت
کرى زد به خنده و گفت :آقاى
برگ زبانگنجشک نشخوار میکرد .مرا که ديد ّ
ش�اپرک! هي�چ میدانى مرتکب چ�ه جنايت عظيمى ش�دهاى؟ (يارو آخوندک
لفظ قلم صحبت میکرد).من دستپاچه شدم و گفتم :والله نه! گفت :مرز را
نقض کردى .بين اين دو درخت مرز دو کش�ور اس�ت .تو میبايس�تى با رواديد
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تمبرش�ده و اج�از ٔه کتب�ى مام�وران گمرکى و پ�س از تفتيش چمدانه�ا از مرز
میگذش�تى .تو همينطور :پر پر پر پر!! مگر ش�هر هرته؟ گفتم :مثل اينکه آقا
ب�ا من مزاح میفرمائيد و اال براى ما پروانهها ،قوانين آدمها اعتبارى ندارد .باز
کرى زد به خنده و گفت :ها! بارکالله ،خوب فهميدى .همينقدر میخواستم
ّ
بهت بفهمانم که اين آقايان آدمها چقدر بى شعور تشريف دارند و خودشان
مزاحم خودش�ان مى ش�وند و آن وقت چقدر هم گنده دماغ! واه ! واه! .خيلى
آخوندک با مزهاى بود».
پروانه پرس�يد« :مورچهها هم که دسته جمعى زندگى میکنند ،همين بالها
را سرخودشان میآورند».
جف�ت گف�ت« :ن�ه! آنهامثل م�ا بى آزارن�د .ول�ى گاهى بي�ن النهها جنگ
مىش�ود و همديگ�ر را قيچ�ى میکنند ...ولى ک�و که بهپاى آدمها برس�ند .من
يک مرتبه از ميدان جنگش�ان يعنى از ميدان جنگ آدمها ،میپريدم .وحش�تناک
بود! قلعهها میسوختند .بچهها کباب مىشدند .خون قرمز و لزجى مثل جوى
جارى بود .بوى الش مرده میآمد».
س�پس هردو سکوت کردند .راز و هراس جهان آنهارا گرفته بود .بهعالوه
از صحبت دربار ٔه مطالبى که از قد خودش�ان باالتر بود ،مغز کوچکش�ان خسته
شده بود .حس میکردند که وقت تلف میکنند.
ِ
اطمينان داش�تن يک دوست عاقل و زيرک به افق
پروانه ماده با خوش�ى ،با
تابناک مىنگريس�ت و گفت« :پس ما بايد خوش�حال باشيم که پروانه شدهايم،
اينطور نيست؟»
ولى پاسخى نشنيد .تنها فرفر نگرانى آور يک بال ناشناس به گوشش خورد.
س�ر برگرداند .گنجشک قهوهاى از باالى درختى فرز فرود آمده و شوهرش را
ربوده بود .او ديد که در منقار گنجشک هنوز پر پر میزند .او ديد که گنجشک
بىرحم شويش را فرو داد و پريد و در فضاى پر شعاع محو شد.
آه! همهچيز آنقدر ناگهانى! آه! چه وحشتناک!
اندوه عجيبى بر او مس�لط ش�د .تمام طبيعت مجللى که او را احاطه کرده،
يکباره به نظرش غريبه و ترس�ناک و س�نگدل آمد .گوئى از همهس�و منقارها،
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گامه�ا ،نيشهاى زهرآگي�ن ،پنجههاى متج�اوز او را دنب�ال میکنند .مگر چه
ضرر داش�ت ک�ه او با جف�ت نازنينش از اين دني�ا لذت مىبردند .به چه کس�ى
آزارشان میرسيد؟
ولى ناگهان به خود لرزيد .گنجش�ک ديگ�رى میتواند او را ببلعد .از آنجا
پريد .پس از ضربت جانس�وزى که ديده بود بد خيال و ترسنده شده بود .جالء
هستى کدرمیشد و پيرى روح و جسم به سراغش میآمد.
کم کم فصل جوش�ان و سرس�بز نيز بهسر میرسيد و خورشيد داغ به طرف
س�ردى میرف�ت .برگهاى س�رخ و زرد و طالئى در بيش�هها ب�ا آخرين رقص
غمانگي�ز خود ف�رو میافتادند .بدرود اى زندگى و اى عصار ٔه خوش�بو! او نيز
احس�اس میکرد ک�ه بيدارى جادوئيش ب�ه طرف يک پاي�ان زود رس و بيهوده
میرود.
براى حفظ خود به بوت ٔه انبوه تمش�کى که ميوههاى ياقوتيش خش�کيده بود،
پن�اه ب�رد .از آنجا ب�ه دگرگونیهاى وحش�ى طبيعت (که دم به دم خش�مناکتر
و عبوسترمیش�د) مىنگريس�ت :بادهاى خاکبيز ،ابره�اى دود زده که باران
س�ردى را بر سر و کل ٔه زمين میکوبيدند ،صداى زوز ٔه محروم شغالها ،ضج ٔه
بومها ،خش خش برگهاى مرده در وزشهاى خاتمه ناپذير.
باله�ا و بدن�ش تي�ر میکش�يد .ش�اخکش ک�ه او را ب�ا دنيا وص�ل میکرد،
حساس�يتش را از دس�ت داده بود .بال زخم ديدهاش مانند گذشته ُپر زور نبود.
پي�رى ب�ه ص�ورت غ�م روح و درد اعضاء و خرفت�ى و ندانمکارى بر او تس�لط
مییاف�ت .دلش نمیخواس�ت از گوش� ٔه خود بي�رون بيايد .تعج�ب میکرد که
چگونه زمانى مانند يک پوش�هٔ گل قاصد َپر میگرفت و تا دنياى پرس�توها باال
میرفت .گلهاى صحرائى خش�کيده ديگر ش�يرهاى نداش�تند .روزى با پش� ٔه
درشتى که در همان بوته زندگى میکرد از گرسنگى و بىغذائى ناليد.

پشه گفت« :بيا باهم بریم خون بمکيم .خون فراوونه .میدانى؟ شبان،
گل�هاش ،س�گهاش ،همه و همه ب�راى ما س�فر ٔه بازى از خون هس�تند.
میتوان حسابى همهاشان را مکيد .گاه چنان سوزن نيش خود را به آنها
فرو میکنم که اگر هفت تا پادشاه را هم خواب ببينند ،از خواب میپرند.
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و من با يک ِ
»ونگ» زير و خوش�گل تو علف پهلوئى قايم مىشم .بيچاره
چوپ�ان پي�ر توى تاريکى میخواهد يکى از ما را ش�کار کند و له کند ولى
نمیتوان�د .م�ن بخصوص دغلتر و زبلتر از آن هس�تم که گيرش بيافتم.
گيرافت�ادن اصال صرف ندارد .پاش�و! پاش�و! آنقدر غمب�رک نزن! بريم
خون بمکيم! آنقدر خوشمزه است که نگو!»
پروان�ه به ياد سوس�ک تاپاله خوار افتاد .ب�دون آنکه يک کلمه جواب
پش ٔه خون دوست را بدهد ،تمام نيروى خود را جمع کرد ،از الى برگهاى
عنکبوت تنيد ٔه تمشک بيرون آمد و پريد .خود را تسليم باد سردى کرد که
مىوزيد .همراه برگهاى سرگردان خزانى سفر کرد .رفت و رفت و رفت
تا رس�يد به يک پرچين .فکر کرد آنجا را به الن ٔه امن خود بدل کند .ش�ايد
در آنجا هنوز گلهائى میرويند که او را تغذيه و مداوا کنند .بوى خفيف،
عطرناک و اشتهاآورى از درون پرچين میآمد :چند کَرد کدوى حلوائى،
چن�د تپه گلهاى حنا  ....کمى تغذيه ک�رد و جان گرفت .ديگر باد افتاده
ب�ود؛ ابرها گريخته بودند .خورش�يد نامنتظرى منفجر ش�ده و درخش آن
اميد میداد.
ول�ى جه�ان جه�ان ب�ى ثباتى ب�ود و س�ر ناس�ازگارى داش�تُ .پوف
ق�وى يک باد تازه چراغ نورپاش خورش�يد را کش�ت .ابرها ف�را دويدند.
نرم ٔه بارا ِن س�مجى زمين را که به زحمت خش�ک ش�ده بود خيس کرد و
ماللهاى کهنه را در پروانه بيدار س�اخت .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 بيمزد ٔه روزىِ روزانه او را خسته میکرد .مىلنديد«:قحطى
است! هيچ چيز پيدا نمیشود .حتما پش ٔه خونخوار با غذاى شوم خودش
خوش اس�ت .هم ٔه اين نوع موجودات خوش�ند .زور نداشتن و بىآزارى
نقص�ى در خلق�ت ماس�ت»....بارها نزديک ب�ود در دام ت�ورى بچههاى
ش�کارکنندهٔ پروانهها بيافتد .يا چکم ٔه ميخدارى او را له کند .يا س�گهاى
چاق و سمجى که میخواستند با او بازى کنند با گاز خود بالش را بکنند.
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اما مرگ از او میگريخت .او بايس�تى با خاطره جفت جوان خود در اين
دنيائ�ى ک�ه نظم�ش بههم خورده ب�ود زنده بمان�د ،دنيائى ک�ه يکنواخت،
معتاد ،خاکس�ترى و تکرار مکررمیش�د و جز خس�تگى و مالل هديهاى
نداش�ت .ب�ا اين ح�ال زندگى ج�ذاب بود .مان�دن را حتى در اي�ن دنياى
گردآل�ود و قحط زده میخواس�ت .از ترس مرگ کم�اکان مىلرزيد .افق
بنفش غروب ،ساي ٔه کبود کوههاى دوردست ،دايرههاى جيوهاى آبگيرها،
رقص پرتوها روى ش�اخهها ،س�اقهها ،بوتهها ،چمنها و هامونها او را
ِسحر میکرد.
باده�ا روز ب�ه روز عصبانىترمیش�دند ،زوزه میکش�يدند ،جام� ٔه
درخت�ان را میکندن�د و خب�ر میدادن�د ک�ه پائيز آم�ده اس�ت .بارانهاى
س�رد رنگه�اى قش�نگ بالهاي�ش رامیشس�ت  ،چنانکه وقت�ى روزى
برفراز چش�مهاى پريد ،خود را نش�ناخت .پيرى پيکرش را میخش�کاند،
میپالساند ،مىچروکاند .از پرچين سرد و مرطوب کمتر خارج مىشد.
میشنيد که کرمها و هزارپاها و سوسکها و عنکبوتها ،همه در اطراف
او غرغ�ر میکنن�د و میگويند«:آخر دنياس�ت! مادربزرگ�م گفته بود! تو
کتابها نوشتهاند .آدمها هم فرار میکنند .همه جا را آب خواهد گرفت.
میگويند باد دیوانه شده است  ،آفتاب هم قهر کرده رفته است .میگویند
از نابودى گريزى نيست»...
خرمگس طالئى رنگى که هنوز بالها و زير شکمش مانند نگين زمرد
میدرخشيد پهلويش نشست و وز وز کنان گفت« :همشهرى! هيچ يادت
هس�ت؟ چه روزگار خوشى داشتيم .همهاش توى شعاع گرم و پرتوهاى
م�اوراء بنف�ش و مادون قرمز معلق میزديم .ح�اال به درختها نگاه کن!
همهاش�ان کچ�ل ش�دهاند .بيچ�اره برگها ،زرد و س�رخ و قه�وهاى پاى
درختهاى مادر کپه ش�دهاند! دل نمیکنند .دش�ت لخت لخت اس�ت.
پرندههاى ديالق و وقيحى به نام کالغ تو خاک و خل دانه میجورند....
آخرِ دنياست».
پروانه دلش تهى بود .خبر »آخر دنيا» او را میترساند .ولى در هر حال

تس�ليم بود .مگر چارهاى بهجز آن داش�ت؟ نيروي�ش در مقابل غولهاى
بي�مآورى که به جنبش درآمده بودند هيچ و هيچ بود .براى جفت زيبايش
مرگ زمانى س�ر رس�يد که دنيا هنوز در جوش�ش و بالش بود .اوه! از آن
ايام چه مدت درازى میگذشت و او هنوز بدون دوست زنده بود ،بدون
بالهاى منقش زنده بود .در اين دنياى تاريک و خاکسترى و رو به انهدام!
با اين حال از مرگ و زوال هراس داشت.
خرمگ�س در کن�ار او از وراجى دس�ت نمیکش�يد .تس�کين دردهاى
خود را در تکرار و تکرار درد دلهاى خود میديد .هم ٔه خبرهايش ش�وم
ب�ود« :اين خارپش�ت را میبينى که داره قل میخ�وره ،ميره .ميگن خيلى
داناس�ت .اون وقتىکه دو س�ه ت�ا برگ قهوهاى روى خ�ودش میگذارد و
س�رش را تو جوش�ن خ�ودش فرو میبرد ،ب�ى برو برگرد آخر دنياس�ت.
خي�ال نکن ديگر اين باران بند بياد .هه ،هه! آن ممه را لولو برد ...برررر!
ي�خ کردم .تمام تنم تير میکش�د ».....کمى مکث ک�رد و ادامه داد« :بايد
بميريم!» و سپس مثل ديوانهها خنديد .و سپس خاموش شد .سپس ادامه
داد« :اما من از نيش تيز خود حس�ابى اس�تفاده کردم .حس�ابى آدمها را با
نيش خود آتشزدم .همهاش تقصير آنهاست .چند تا گاو و سگ و گربه
را که حيوان فضول و مزخرفى اس�ت نيز نيش زدم .وايس�ا ببينم! تو بلدى
نيش بزنى؟»
غم سنگينى پروانه را فشرد .چند بار او با چنين موجوداتى روبرو شده
است؟ گفت» :نه! همشهرى  ،من نيش نمیزنم .من يک خرطومک دارم
که با آن شير ٔه گياه میمکم».
خرمگس گفت« :چه عوضى! من حتى گياههائى ديدم که تمام جونشون
خار تيز بود و بزها و گوس�الهها جرات نداش�تند به آنهاگاز بزنند .خانم!
کجاى کارى؟ اگر نيش نداشتهباش�ى همه س�رت سوارمیشوند .ولى از
من حسابى میترسند .عقرب شاه صحراست .مار شاه کوههاست ،براى
آنکه نيششان داغان میکند .احترام ،برادر کوچک ترس است».
پروانه جواب نداد .میدانست که طبيعت وحشتناکى که دست به کار
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ش�ده بود اين آقا خرمگس از خود راض�ى را هم ادب خواهد کرد .حرف
جف�ت خ�ود را به ياد آورد که آنهادرس�ت چون ب�ىآزار و معصومند ،از
همه خوش�بختترند .ولى از س�اي ٔه غليظ مردن کس�ى نمیتواند خالص
شود.
کالغه�ا يک بند غ�ار غار میکردن�د .خرمگس از خ�ود راضى پريده
و رفت�ه بود .پروانه میدانس�ت ک�ه در انهدام عمومى دني�ا ،نيش هم به او
کمک�ى نخواهد کرد .غروب غليظترمیش�د  .پروانه در رؤيائى که ش�بيه
ب�ه خواب�ش در پيل�ه بود فرو میرف�ت .در مقابلش جهان�ى از نور ،رنگ،
آواز مىچرخيد .جفت خود را میديد که ش�اخک به ش�اخک با او برفراز
گندمزار بىپايانى در قوسهاى متقاطعى میرقصد .پروانههاى جوانى از
پور ٔه او برخاس�ته به سوى خورش�يد میرفتند .خواب زمستانى سرانجام
رؤياى اورا ژرفتر کرد.
ِ
فردا کودکى با کيف ُپر از کتاب از جاد ٔه گلناک کنار پرچين میگذشت.
پيکر خشکيده پروانه را که روى ِگلها افتاده بود ،بدون آنکه بفهمد  ،لگد
کرد و در ِگل سرد و چسبناک دفن نمود.
وقتى سر کالس نشست ،معلم درس خود را اينطور شروع کرد:
«دنيائ�ى که ما در آن زندگى میکنيم پر از زيبائى اس�ت  ،ولى ما هنوز
ب�راى حفظ و دف�اع از اين زيبائیه�ا و افزودن آن بهان�دازهٔ کافى خردمند
نيس�تيم .بايد با کوش�ش خود ،با مبارزهٔ خود ،با فراگيرى خود ،خود را به
قلههاى باالتر خردمندى برس�انيم و معناى آن روند نورانى را که زندگى
نام دارد ،خوب درک کنيم».
نگارش اول در مازور (لهستان) (۱۹۵۶ )Mazur-Poland
نگارش دوم تهران ــ )۱۹۸۱(۱۳۶۰
 (.١آخوندک  -نوعى حشره است)

«مهندس فلکى ِ
راه ِ
دير شش جهتی
چنان ببست که ره ندارد جز به دير مغاک»
حافظ

درويش کمالالدين

ـ۱ـ

دروي�ش کمالالدي�ن اين�ک ديگر از م�رز پنجاه س�ال میگذش�ت .وى در
دوران س�لطنت محمدش�اه قاج�ار در ش�هر ته�ران متولد ش�ده و اکن�ون ديگر
در اواخ�ر س�لطنت ناصرالدين ش�اه قاجار بود  ،يعنى ش�اهى که قصد داش�ت
ب�ه زودى س�ک ٔه «ذوالقرني�ن» را ب�ه نام خويش ض�رب کند ولى گلول� ٔه اجل از
پيش�تاب مي�رزا رضاى کرمانى مهلتش نداد و چه رش�تههاى پن�دار که مقراض
مرگ به ناگاه می ُبرد!
دیگر درويش عمرى را از س�ر گذرانده بود ولى
اسطقس اش سخت بجا و
ّ
چارچوب بدنش محکم بود .چهرهاى مطبوع ،جس�مى س�الم و روحى به حد
کودکانه لطيف و تُرد داشت.
مردى بود بلندباال ،گندم گون ،با گيس�وانى ش�بق رنگ و پرپش�ت و ريش
و ش�اربى که در آن تارهاى س�پيد فراوانى به چش�م میزد و تاج پر نقش و نگار
درویش�انه بر سر داشت و داراى چش�مان بلوطى جذاب و خوش برشى بود و
کش�کول و چنتا و رش�مه و جل بندى و تس�بيح ذکرخوانى و گهگاه نيز تبرزينى
حکاکى شده بر دوش ،با شکوه بسيار گام بر میداشت.
با آنکه در آن روزگاران درويشى انحطاط يافته و جنب ٔه الدنگى و قلندرى و
گدائى داشت و عادت ًا اين زمره مردمى دغل و گربز و چرسى و بنگى و در جاى
خ�ود متجاوز و خطرناک بودند ،ولى از آنجا که در هرجا وجود اس�تثناء ،خود
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قانون است ،اين درويش کمالالدين صفاتى بحق درويشانه و عارفانه ،انسانى
و بزرگوارانه داش�ت يعنى سرمايهاى که افسوس بهر ٔه رنج آن بسى فراوانتر از
گنج است.
اگرنخواهيم اين صفات را به خميره و گوهر ذاتى درويش منس�وب داريم،
باي�د بگوئي�م نتيج� ٔه تربيته�ا و تلقينات و ب�ه برکت «انفاس قدس�ى» درويش
عابدي�ن اس�تادش بود ک�ه خود از عارفان پرس�هزن روزگار و هف�ت پرگن ٔه هند
را به قدم س�ياحت گش�ته و محضر جوکيان و برهمنان آن خطه را درک کرده و
مس�لک و مرامى را که برگزيده بود ،از صميم دل دوس�ت میداش�ت و سراسر
مثنوى را از حفظ میخواند ،چنانکه قرآن را ،و از آنجا که از نس�تعليق نويسان
زبد ٔه عصر بود سالى يک نسخه حافظ هدي ٔه مقبر ٔه شاعر میکرد .جهان و انسان
برايش سراپا خورشيد فروزان عشق بود.
وقتى درويش کمالالدين با آن آواى مغناطيسى و تحرير گرم و تلفظ قواالن
زبردس�ت ،غزلهاى عراقى يا مولوى و مس�مطات پر طنين شاعران استاد ولى
گمنام زمان را میخواند و از زير سقف بازار بزرگ تهران میگذشت ،شکوهى
فض�ا را پر مى س�اخت و نواى او با عطرها و بانگهاى ب�ازار نوعى هماهنگى
مییافت.
ش�ی الل�ه نمیطلبي�د و اگ�ر عابرى ني�ازى در کش�کولش
هرگ�ز از کس�ى ٔ
میافکن�د ،کلمهاى برل�ب نمیآورد و دعائ�ی و ثنائى نمیگفت ،تنها از کيس� ٔه
نقلدان خود نقلى میداد و میگذشت.
درويش کمالالدين در اصل که بود؟ مگر شجر ٔه اين خانه بدوشان برکسى
روشن است؟ گويا کودکى بود سرراهى .سپس زنى گدا او را به پسرخواندگى
برداش�ت .مدت�ى هم�راه آن زن ب�ر در مس�اجد و اماک�ن مقدس مىنشس�ت تا
گذرن�دهاى فيضى بر س�فر ٔه کهنه و چرکينش�ان بيافکن�د .روزگار طفلیاش در
مسکنت گذشت ولى طفل را هراس هستى ملموس نيست.
چون از گدائى بيزار و کشش�ى به س�وى استقالل و تماشاى جهان خداوند
داش�ت ،نوچگ�ى دروش عابدي�ن را پذيرف�ت .از بخت مس�اعد گير اس�تادى
کاردان و معرکهگي�رى ماهر افتاد که خود از مفاس�د حرفهاش برى بود و نوچه
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را نيز معجزهآسا از آن معايب برى نگاه داشت.
تدريجاً نقالى زبانآور و مداح با حافظه و خوشصوتى ش�د و دهها سال او
و اس�تادش ،هر روز کويى از کویهاى ش�هر تهران را (که آن روزها به زحمت
بيش از صد هزار نفوس داش�ت) از زير گام س�ياحت در میکردند .تا سرانجام
بيست سال پيش درويش عابدين به مرض ذاتالريه درگذشت.
ول�ى ديگ�ر کمالالدين درويش�ى ُمجرب بود و نق�ال قهوهخان� ٔه پاتهطار و
معرکهگير صحن مسجدشاه شد.
در معرکه مارافس�ائى و مهرهبازى نمیک�رد ،تنها نقلهاى دلکش مذهبى و
عرفانى میگفت 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
ساعتها با دهان نيم گشاده مجذوب میماندند.
امام جمع ٔه تهران که به اين درويش به سبب مديحهخوانیهاى فاضالنهاش
در مجالس روضه خان ٔه خود ،لطفى و ارادتى داش�ت ،دس�تور داد در مسجد به
او حجرهاى دلباز و مفروش بدهند.
پ�س از مرگ عابدين ت�ا امروز در عرص ٔه حياتش نهتنه�ا گردبادى ،که حتى
نس�يمى ناموافق نوزيد و روزگارش بى آشوب میگذشت و او در شير ٔه حياتى
درون و برون نضج مییافت و از زيستن خود لذت میبرد .زندگيش نه خاموش
بود ،نه آشفته ،بلکه همراه جوشى ماليم از عشق عرفانى میگذشت.
موض�وع نقلهاي�ش در قهوهخان ٔه پاتهطار داس�تانهاى ش�اهنامه و غرائب
اس�کندرنامه ب�ود و ي�ا به قص�ه هاى مذهب�ى پيمب�ران و ائمه و مقدس�انى که با
اش�قياء جنگي�ده بودند ،به تناس�ب روز و موق�ع میپرداخ�ت .در آن ايام چنان
س�ال را رس�وم و آداب متداول ،زمانبندى کرده بود که ساعتى بالتکليف نبود
و جامع ٔه ديرينه از ناخنپيرائى و سرتراش�ى و حنابندى و گرمابهکردن گرفته تا
س�فر حج يا جنگ و عزا و عروس�ى را موافق س�اعات سعد و نحس و حرکت
ب�روج و س�ياحت رجالالغي�ب و توصي ٔه ب�زرگان و مراجعه به تقوي�م و تاريخ
سر زندگى پيوندى بود.
سر جهان و ّ
انجام میداد .بين ّ
مول�دان جامع�ه ،برزگ�ران و ش�بانان و دس�توَرزان خانگ�ى و اصن�اف و
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شاگردانش�ان بودن�د .کس�به و بازرگان�ان در پ�اى ترازو چش�م به راه مش�ترى
مىنشس�تند و بقي� ٔه م�ردم عمالً بي�کار بودند و عب�ادات و تعقيب�ات و مجالس
ختم و روضه و محافل عروس�ى و ضيافتها و کش�يدن قليان و چپق و رفتن به
زي�ارت اه�ل قبور و صله ارحام و اجراء آداب روزانه و غيره ،چاه تهى زمان را
پر میس�اخت و برنام ٔه عمر را عملى میکرد تا س�رانجام نوبت تابوتبدوشان
میرسيد.
پ�س در اي�ن «تم�دن فرصته�اى آزاد!» کار «فرهنگ�ى» دروي�ش از قبيل
«خدمات» ناگزير بود .به ويژه آنکه کمالالدين بيانى رنگين داشت و آهسته در
جوف قصهها متلکى س�وزان بار اشقياء زمان از شاه تا فراش میکرد و با شوخ
طبعى ذاتى ،مشتريان را میخنداند.
نيازى را که در کشکول درويش میافکندند ،غالباً نياز مستحقان و عيالواران
آبرومن�د میس�اخت و خود آب�روى فقر و قناع�ت را نمیب�رد و دعوت احدى
را نمیپذيرف�ت .اي�ن اس�تغناء او را مهيب و تص�رف ناپذير میک�رد و طبيعت
علوپسند مردم ،در بار ٔه اين خصائص درويش داد سخن میداد .به قول شاعر:
«هرکسى برحسب فهم گمانى دارد».
ج�ز بههن�گام نقالى يا ش�عرخوانى ،در ديگر اوقات کم س�خن و لببس�ته
ب�ود .از تري�اک و دوغ وح�دت و ديگر مخ�درات که دراويش آن را وس�يلهاى
براى س�ير در عالم هپروت يا رهائى از اضطراب معاش و حيات مىش�مردند،
نفرت داشت .حتى از چپق و قليان که علماء را هم بدانها رغبت بود  ،بيزارى
میجس�ت و پرهيز نش�ان م�یداد .تنها به نوش�يدن اس�تکانى کمرتنگ از چاى
ش�يرين آلبالورنگ با تکهاى نان دوالکه يا روغنى به هنگام نهار و ش�ام بس�نده
میکرد.
ش�ايد به س�بب همين ک�م خ�وارى ،الغراندام و چ�االک ب�ود .هيجانى از
غضب يا حسد در درونش وسوسه نمیکرد .از شهوت بيگانه میزيست چنان
که میگفتند درويش نفس�ش را کش�ته و به مقام معصومان رس�يده اس�ت و اين
سکين ٔه درونى او را از اين بازمیداشت که سبکسرى کند و زبانهاى بدگو را بر
خود گشوده سازد تا او را به غالم بارگى منسوب دارند و اين را درويش رحمت
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خداوندى در حق خويش میدانست که از فريبهاى الخناسى وسوسهگر آزاد
اس�ت و حتى عشق به جمال مطلق را در صور مقيدات نمیجويد و محبتش به
سراسر عالم که مظهر دوست بود محبتى بود برخاسته از ُس ِويداى دل و عارى
از س�الوس .چ�ون ب�ه دميدن س�حر و جنبش س�ايه و رقص ش�اخهها و لرزش
علفزار وزمزم ٔه شکوهآميز آب زالل بر ريگهاى مسينفام مىنگريست ،همه
جا تجلى جمال انور الهى را میديد و مجذوب مىشد.

ـ۲ـ
درويش پس از آنکه مدتى بر سکوى بيرونى قهوهخانه نشسته و با مشتريان
کلهگپى زده بود ،برخاست و گفت« :امروز از محالت شهر  -نوب ٔه بازار بزرگ
تهران است که از مسيرهاى مطبوع و محبوب و مرسومى قطبم درويش عابدين
بود».
اي�ن را گفت و به راه افتاد .در س�ر دم بازار غزلى از س�اختههاى خواجوى
کرمانى را خواندن آغازيد .گاه میرفت .گاه میايستاد .کاسبکاران و مشتريان
عادت� ًا از معن�اى غزل چي�زى نمیفهميدند ولى هزاران س�ال اس�ت ،از دوران
خوان�دن گاتها ،ايرانيان از س�خنان رمزآميز نامفهوم ،هرکس برحس�ب ادراک
باطن�ى و درون�ى خ�ود ل�ذت میبرد .ش�ايد اگ�ر گره مطلب گش�وده ش�ود ،و
رازگونگى س�خن بر باد رود ،تأثير اس�تماع آنچنان نيست .در انسان استعدادى
اس�ت براى ت�ن دردادن به پن�دار و فريب و قب�ول غيرمعتاد و پذي�رش راههاى
نهانى که گويا امور بيشتر در آن مسيرها جريان دارند!
اس�تاد داود زرگر که از انگشترس�ازان معروف بود و خود شعر میسرود و
به صائب و ش�اطرعباس صبوحى ارادت داش�ت ،ه�رگاه درويش کمالالدين
رامیش�نيد ،کار خ�ود را رها میکرد و میرفت يک اش�رفى براق در کش�کول
درويش میانداخت و نيک خبر داشت که درويش آن را بر فور صرف مستحقان
میکند .درويش نيز به زرگر همان ن ِ
ُقل مرسومى خود را میداد
نقلدانش کيسهاى ابريشمى سبزگونه بود که از رشم ٔه کمر میآويخت و هر
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شب آن را عوض میکرد تا پيوسته پاکيزه باشد .نقلها بيدمشکى ،درشتدانه،
معط�ر و مطي�ب بودند ک�ه حاجى عماد قن�اد آنهارا مخص�وص درويش آماده
مىنمود و در اين کار هنر و ارادت به کار میبرد.
وقت�ى کاس�بکاران درويش را به مجلس ع�زا يا عروس�ى میخواندند ،تنها
دعوت کسانى را میپذيرفت که به جوانمردى و آبرومندى شهرت داشتند زيرا
در حفظ اعتبار خود وسواس�ى داش�ت .در مجالس عزا يا جشنهاى مذهبى يا
ضيافتهاى عروسى دو دست را بر قب ٔه عصاى گرهناک مىنهاد و در پاى منبر
ايس�تاده مس�مطى گزيده میخواند و در پايان مديحه ،مجلسيان و بانى مجلس
را با الفاظى دلپذير دعا میکرد.
او را ني�ک ش�گون و برکتبخ�ش و نظرک�رد ٔه خض�ر نب�ى و از اولياءالل�ه
میدانس�تند و میگفتن�د که ب�ا رجالالغي�ب ديدار میکن�د و کرامات�ى دارد که
مأذون به افش�اء آنها نيس�ت .ولى اح�دى از خود درويش چنين ش�طحیات و
طامات نش�نيده بود و او خود را بندهاى خاکس�ار و دل شکس�ته از بندگان خدا
میدانس�ت و ب�ا آن ک�ه آداب عبادى مس�لمانى را ب�ا صميميت و اعتقاد بس�يار
اجراء میکرد  ،هرگز تعصب يا غلوى نداش�ت و تس�امحى 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 میدانست و مظلوميت او را دگرگون
میساخت و ستم او را به خشم میآورد.
گاه میگف�ت :ديان�ت چيس�ت ج�ز پيوند صميم دله�اى ما ب�ا آن ذاتى که
يکتاس�ت و اين پيوندها به تعداد جانهاس�ت 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؟»!
حج�رهاش با حصير و نمد مفروش بود و پوس�ت تختى و لحافى کرباس�ى
و ش�معدانى و چن�د جلد کت�اب و دوات و قلم و کوزهاى و کاس�هاى براى آب
نوش�يدن داشت و شب در تاريکى برمهتابى مسجد ،مقابل حجره مىنشست و
شمع را میافروخت و در روشنى لرزانش مثنوى میخواند و میگريست.
هميش�ه آراس�ته و پاکيزه و گالب زده ،به خود پرداخته و باش�کوه بود و از
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رداى خود گل سرخ يا قرنفلى ،میآويخت و گاه دستنبوئى به دست میگرفت
و مصاحبان�ش در مهتاب�ى حج�ره کبوترانى بودند ک�ه آنها را با مه�ر تمام دانه
میداد و نوازش میکرد.
از درويش نور محبت میتراويد و جاذبهاش آسان در دلها مىنشست .اگر
درويشى میبايست بود ،الحق که میبايست چنين بود!

ـ۳ـ
همچنان که غزلخوان میگذش�ت ،نوجوانى آراسته ،خط بر عارض
دميده ،کاله پوس�تين بخارائى بر سر ،کمربند قالب نقرهاى بر کمر ،موزه
س�رخ منقش در پا ،نزديک شد و گفت» :جناب درويش! مادرى دارم که
هن�وز بهرهور از جوانى اس�ت ولى س�خت بيمار و ت�بدار افتاده و چنين
میانديش�د که اگر درويش کمالالدين برايش دعائى بنويسد ،و او آن دعا
را در آب بش�ويد و آن آب را بنوش�د ش�فاى عاج�ل مییاب�د .روزى چند
ُم ِ
نتهز پيداشدن شما در بازار بوديم .امروز که آوازتان را شنيدند به ما خبر
دادند که اين خود درويش اس�ت ،هان زودتر خود را برس�انيد ،اينک کرم
کنيد و خان ٔه ما را به قدوم خود برکت بخشيد و مادرم را از اين بليه نجات
دهيد!»
درويش نظر افکند جوانى ديد نوزده ـ بيستس�اله ،با چش�مانى س�بز
و آهوان�ه و چهرهاى چون فرش�تگان ولى آژنگ اندوه بر پيش�انى و نوائى
نالن�ده و خواهن�ده .دلش شکس�ته ش�د ،دمى ايس�تاد .بيتى را ک�ه بر زبان
داش�ت به پايان رس�انيد و س�پس گفت« :اى جوان! م�ن درويش رمال و
دعانوي�س نيس�تم ولى به اجابت خواهش ش�ما بديد ٔه من�ت براى عيادت
بيمار میآيم .برو تا برويم»!
آن جوان که اميرحسينخان کُرد قوچانى نام داشت با دو چاکر همراه
ب�ود .پ�س آنها ب�ه همراه دروي�ش چهار ت�ن به کوچ� ٔه مج�اور پيچيدند
و از چن�د معب�ر تنگ س�نگفرش گذش�تند و در براب�ر دروازهاى بزرگ که
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دو س�کوى مجلل و منقش بر دوس�و داش�ت و بر کتيب ٔه کاش�ى س�ردرش
اشعارى در مديح خانه و خانهساالر نوشته شده بود ،ايستادند و دقالباب
کردند .نوکر ديگرى در گشود و مردى با طنطنه با ته ريش مشکى تنک و
کاله دراز بخارائ�ى و کمرچين ترمه و عبائى داراى حاش�يههاى زردوزى
که پيدا بود از اعيان شهر و آقاى خانه است به پذير ٔه درويش آمد و گفت
« :گل موال! خوش آمدى و صفا آوردى .بفرما از اين سمت!»
او را از هش�تى عب�ور دادن�د و وارد حي�اط بيرونى ش�د :حياطى فراخ
با چنارها و کاجها و باغچههاى ش�معدانى و گل اللهعباس�ى و حوضى
سرش�ار از آب زالل .س�پس از پل�کان باال رف�ت و وارد پنجدرى با روح
و وس�يعى ش�د مفروش از قالیها و قاليچههاى ابريش�مين و طاقچهها و
نقلدانه�ا و رفها پر از اللههاى گوناگون و کاس�ههاى چينى و ش�مايل
ش�اه و صدراعظم ،در همه س�و مخدّههاى ترم�ه و متکاهاى اطلس و در
وس�ط پنجدرى ،منقل�ى برنجى با دو قورى گل نش�ان بزرگ چاى و آب
جوش که در خاکس�تر گرم جاى داش�ت و س�فرهاى منقش از قلمکار پر
از اس�تکانها و قنددانها و ظروف پايهدار شيرينى و نقل و نبات و مربا و
تنگهاى افشره و چند سينى نقره ،کود شده از خرمالو و گالبى و انجير و
آجيل شيرين و ميوههاى خشک ،در ظروف ديگر سوهان و گز و پشمک
و جوزقند و مسقطى و ديگر حلويات.
دروي�ش در دل گف�ت« :چنين اس�ت خان� ٔه اعيان و چنان اس�ت کلب ٔه
درويشان که من دارم ولى هردو در گذرگاه باد بىرحم زمان است :شب
سمور گذشت و لب تنور گذشت».
صاحبخانه گفت« :درويش کمالالدين ! من خبيرخان اجاللالدوله
نام دارم و صاحب ش�صت پارچه آبادى و دو هزار س�ر رعيت از برزگر و
ش�بان در صفحات قوچان و تربتم و يکسال است که دست بىامنيتى آن
س�امان تهراننش�ين ش�دهام و مادر اين تنها فرزندم که اميرحسينخان نام
دارد ه�م عيال و هم دختر عموى من اس�ت .مدتهاس�ت تبى مرموز بر
جانش افتاده و او را زار و نزار و چون کور ٔه آتش سوزان و بىتاب ساخته
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و آن همه جوش�اندهها و دمکردهها و پرهيزانهها و معجونها و حبهاى
طبيبان مدعى ،دردش را به نساخته و اينک بنا به توصي ٔه همسايگان تهرانى
دس�ت به دامن ش�ما ش�دهايم که میگويند نفس�تان حق اس�ت و دعايتان
ردخور ندارد و گامتان برکت و شفا میآورد .بفرمائيد باالى اين مخده تا
نوکرها آب زعفران و کاغذ خانبالغ و قلمنى بياورند و شما دعاى معجزه
آسا را بنويسيد ،شايد دختر عمو از اين بليه نجات يابد».
اجاللالدول�ه م�ردى موق�ر و مؤدب به نظر میرس�يد و ب�ا آنکه خان
کردى از اکناف کش�ور بود فارس�ى را ش�يرين و ش�يوا و با طنطنه و تبختر
میگفت و پيدا بود که فضلى دارد و سخنورى میداند.
درويش کمالالدين تبس�مى بر ل�ب آورد و همانجا بر کرباس يا صف
نع�ال ب�ه دو زانوى ادب نشس�ت و کش�کول و تبرزي�ن را در پهلوى خود
نه�اد و گف�ت« :حض�رت اجالل! اين فقي�ر جز درويش�ى مديحهخوان و
نقال نيس�ت و حتى صداع مختصرى از خويش�تن را رفع نتواند کرد تا چه
رس�د رنجى که ش�ما میفرمائيد عاجزکن حکيمان تهران بوده و آنهم در
خاتونى بدان پايه و مقام .از «اجى مجى الترجى!»نگاشتن کج و کوله بر
خانبالغ با زعفران که خدع ٔه ش�يادان اس�ت چه سود؟ بيمارى را يا طبيب
ب�ه میکند يا خداوند ش�فا میبخش�د و من بندهاى جاهل�م و عاجز .حتى
خداوند در حق رس�ولش میفرمايد 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 رس�ول و قلندرى س�رگردان و حيران و مردم به پاداش غزل و
نَقل�م فيض�ى میدهند و من ب�ا آن گدايانه در حجرهاى ت�ار گذرانى دارم.
اَالَمان از غلو و جهالت عوام و الحذر از شيادى قلندران از خدا بیخبر،
که با سوءاس�تفاده از ايمان س�ادهلوحان آنهارا يغما میکنند و اينان نيز به
طي�ب خاطر به اين طراران ميدان میدهند .حضرت اجالل! کاش ذرهاى
از آن کرامات که مردم انگاشتهاند در من بود تا میتوانستم کر و فرى کنم
ولى افسوس که به گفت ٔه عرب از سوسماران بيابان نيز گمراهترم».
اجاللالدوله که اهل کتابت و تاليف هم بود و به عمق سخنان درويش
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نيکو پى میبرد ولى از سوى ديگر خانمآب و مستبد و خرافى و تشريفات
پس�ند ب�ود در مقابل بيانات درويش دچار احساس�ى متناقض ش�د ،کمى
مکث کرد و سپس ابرو درهم کشيد و گفت« :شما به هرجهت از نوشتن
دو سه خط نسخ مزعفر که ضررى نمیکنيد .منهم ارادتى به گل مواليان
ندارم .اين دخترعمو است که به تلقين زنان تهرانى دل سپرده چشم به راه
معجز ٔه دعاس�ت .من و اميرحس�ين را اين دعانويسى شما خرسند میکند
و شايد قدرت ايمان درون ،معقود ٔه مرا نيز شفا بخشد .درويش! کار خدا
را چه ديدى .مگر داس�تان بوالعجبیها و س�بب سازى و سبب سوزى او
را نش�نيدهاى ش�ايد اين گره بال به دست ش�ما گشوده شود و بدانيد من از
نثار نياز فراوان دريغ ندارم و براى من بازارگرمى الزم نيست».
در اين موقع خادمان آن سراى آراسته چاى و گز و حلويات در مقابل
خان و درويش نهادند.
س�خنان اجاللالدوله و عب�ارت «بازارگرمی» کمالالدین را س�خت
رنجه کرد .گفت« :محال است که من در کار خدا و خلق خدا خدعه کنم
و خود را اهل کرامت یا استدراج نشاندهم .من درویشی تیره روزم و در
گدائی و ناچیزی و ناتوانی عمری بسربردهام و درویشی را بههمین سبب
برگزیدهام که خاک پای دیگران باش�م .هرگز تن به ش�رم ش�یادی نداده و
نمیدهم .و نیازی هم به نیاز ش�ما ن�دارم .اگر دعای من گدا خاتون را از
بلا نج�ات تواند داد  ،من دعای صمیم خ�ود را نثار وی و هم ٔه بیماران و
رنجوران میکنم و دست بهسوی آسمان میگویم :خداوندا! آدمیان را که
چنین ناتوان آفریدهای در این زندگی کوتاه از بیماری و داغ و بیم و س�تم
مصون دار .آخر ش�ما چه میپندارید؟ این نیایش که دل اشکبار و خونینم
میسراید مگر از نقش زعفران در درگاه ایزد منان بیبهاتر است؟»
ارب�اب متفرع�ن س�خت غضبناک ش�د و گف�ت« :تو م�ردی متمرد و
خودخواه و بخیل و بیادبی .چایت را بنوش و راهت را بکش و برو!»
دروی�ش دس�ت به س�وی چای نبرد و برخاس�ت و گف�ت « :رخصت
فرمودی�د ک�ه بروم .چه کنم که به ش�ما کوچ ٔه غلطی نش�ان دادند که گویا
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ک�وری  ،دیگ�ران را بین�ا توان�د کرد .اگر چای ش�ما را ننوش�یدم حمل بر
گستاخی نفرمائید که من در خان ٔه دیگران لقمهای نمیخورم .این از غرور
گدایان ٔه من است».
اجاللالدوله ابرو درهم کش�ید و به اندرون رفت .نوکرها لند لندکنان
سخنان درشت و ناهنجار بار درویش کردند که « این مردک قلندر جلنبر
قدر لطف ارباب و پای ٔه دعانویسی برای خاتونی بدان نازنینی را نمیفهمد
و دع�وت خ�ان زاده رد میکند .الحق که چه پس�تیها در نه�اد این طایف ٔه
خانه بدوش است!؟»
امیرحس�ین معل�وم نیس�ت ب�ه خاطر م�ادرش یا ب�ه خاط�ر مظلومیت
درویش بهگریه افتاد و با دس�تمال ابریش�مین س�بزفامی که در جیب ژرف
خود داشت مژگان تر شده را سترد و خموش و غمزده بود و دم نمیزد.
درویش کشکول و تبرزین را برداشت و از پنجدری به حیاط با صفا و
از آنجا به هش�تی منقش و از هش�تی به کوچه آمد که دیوارهای گلین بلند
داشت و جوئی از میانش میگذشت و نسبت ًا روفته و تمیز بود.
هم ٔه درهای آن کوچه نیمال بود و زنان کنجکاو با چادرنماز گوشهای
از بینی و چشم خود را از درزهای در متوجه درویش داشتند.
دروی�ش گیج و س�ینهاش از مرارتی وصفناپذی�ر و خفقانآور پر بود
و نمیدانس�ت چهکن�د و نزد خود میگف�ت« :ای وای از جهالت عوام و
تفرعن اعیان و ناسازگاری زمان! این چه رسم بد روزگار است که پاسخ
راستگوئی و فروتنی را با بیزاری و خصومت میدهند؟!»
هنوز درویش وارد بازار نش�ده بود که جمعی از زنان همس�ایه خود را
ب�ه ان�درون اجاللالدوله رس�اندند که والله این درویش مرد بدی نیس�ت
ول�ی نجاب�ت و فروتن�ی و احتیاط�ی به حد اعل�ی دارد و گوی�ا اجنه او را
ترس�اندهاند واال حتی دوبار صدراعظم را از مرگ مسلم نجات داد و این
را هم� ٔه ته�ران میدانند و یکی میگفت که خود ش�اهد بوده اس�ت که او
دس�ت بر پیش�انی محتضری گذاش�ت و پس از مدتی آن مرد برخاست و
قلیان خواس�ت .برخی دیگر گفتند مس�ئله اینجاست که درویش با کرد و
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س�نی جماعت مخالف اس�ت و قطبش گفته ک�ه در کار آنهادخالت نکند
و هم�ه ب�رآن بودند که هزار افس�وس دعائی ننوش�ت واال هم�ه میدیدند
که کار آب و آتش اس�ت و خانم فردایش میتوانس�ت پش�ت کارگاه قالی
که بافتنش را دوس�ت میداش�ت بنش�یند .قول و تکرار جمع خود حجت
جو میآفریند و در اندرونی اجالل احدی در راستگوئی آن زنان
است و ّ
همسایه تردید نمیکرد.
س�خنچینیهای بدخواهان� ٔه آن زن�ان ن�ادان ناش�ی از خصوم�ت ب�ه
درویش نه بل به قصد چاپلوسی به خان کُرد و اثبات راستگوئی خودشان
بود و این یاوهها نیز میتوانس�ت چون ش�رر بفس�رد و بیاث�ر بگذرد ولی
نیمهش�بی ملیحه خاتون در  ۳۸س�الگی چانه انداخت و جوانمرگ شد و
اجاللالدول�ه و امیرحس�ین را در عزائی وصفناپذیر غوطهور س�اخت.
شیون عزا بیرونی و اندرونی را انباشت.
اجالل همسر سوگلی  ،خوش سیما و کدبانوی خود را که دخترعمویش
نیز بود میپرستید  ،پس گناه مرگش را از درویش کمالالدین دید و این نام
در چش�مش شوم ش�د .باور داشت که اگر درویش آن ناز و نوز ممسکانه
را نمیکرد و از باور ملیحه خاتون به دعای خود س�ود میجس�ت  ،روح
آن بان�وی جوان  ،بر حرارت تب غالب میآمد و این فاجع ٔه جبران ناپذیر
رخ نم�یداد و س�یم تن�ی معصوم  ،پرورد ٔه س�یاه چادره�ای مجلل تباری
بزرگ زیر خروارها خاک غربت نمیرفت .وقتی ضایعهای جبران ناپذیر
که آدمی در برابرش عاجز اس�ت ،رخ میدهد و وقتی چشمان امیرحسین
خان و نوکرها و کلفتها و در و همس�ایهها اش�کبار است ،میخواهید
که بر اجالل چه بگذرد؟ تصمیم گرفت از درویش انتقام بگیرد .به نوکرها
س�پرد مواظب باش�ند و اگر درویش را اذان مغرب به هنگام بازگش�ت از
قهوهخانه ،تنها یافتند  ،بیاینکه هویت خود را لوبدهند  ،بر سرش بریزند
و تا میخورد بزنندش.
نوکره�ا دس�تور را مو به مو اجراء کردن�د و درویش غافل بیچاره را به
باد چوب گرفتند و س�ر و گردن و دس�ت و پا شکسته  ،خونین و مالین بر
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غبار کوچه انداختند و رفتند.
ش�ب دس�تهای از قزاقان س�یالخوری که از آن گذرگاه میگذش�تند ،
نعش کس�ی را درپای دی�وار چنبره زده یافتند .فرا رفتند .دیدند درویش�ی
است در خاک و خون تپیده  ،گیسوان افشان و تاج و تبرزین و کشکول به
سوئی افکنده  ،نیم رمقی در تن و نالهای ضعیف از سینهاش بر میخیزد.
او را به مسجد بردند .کسانی شناختندش و به حجرهاش رساندند .خاک
و خون را از او ستردند .کاسهای آب در حلقش ریختند.
ف�ردا ش�هرت یافت که دروی�ش کمالالدی�ن را به تهم�ت بابیگری ،
قزاقان سیالخوری به قصد کشت زدهاند و اینک در سکرات مرگ است.
گروهی از دوس�تدارنش صلوات گویان و لعنت بر هرچه تخم نابسمالله
اس�ت فرس�تادن  ،به س�راغش آمدند و س�ه م�اه آزگار بیچ�اره درویش را
معج�ون و مره�م مینهادند و مومیا ب�ر شکس�تهاش میگذاردند و نخود
آب و فیرنی میخوراندند تا به همت آن نیکمردان درویش از خطر مرگ
حتمی و یا عاجزی و نوانی وارست و کلی بهبود یافت و تا حدی به خان ٔه
اول بازگشت .ولی نمیدانست که آن بلیه از کجا بر سرش آمده و شهرت
باب�ی و س�یالخوری ب�ه دلش نمینشس�ت و چ�ون کت�ک خوردنش چند
روزی پس از مرگ ملیحهخاتون بود  ،تبهکاری را از جانب خان میدید.
ب�اری بیماری دروی�ش بیاثر نگذش�ت و عنصر پی�ری وناتوانی را بر
وجود شکنندهاش غلبه داد .کمی گوژپشت و بسیار زردچهره شد .جاذبه
و اعتماد به نفس�ش فرونشس�ت .غم و بغض دائمی راه بر گلویش بس�ت
و آوای�ش را دورگه و زنگارزده کرد .زبان�ش گرهخورد و فصاحتش کور
ش�د .ش�هرت آن که بابی است و آماج ته تفنگ س�یالخوریها شده مردم
محتاط را از او ترسنده ساخت :مغضوبان قدرت یاران اندکی دارند .چو
افتاد که اعتقاد درویش روش�ن نیس�ت .برخی او را به سیدجمال و برخی
ب�ه ملکمخان میبس�تند و ح�ال آن که درویش از عالم سیاس�ت دور بود.
بازارش نس�بت ًا رو به کساد رفت و کس�انی که آسان سخنان مدیحهآمیز در
حقش میگفتند ،به همان آس�انی شایعات ناباب را دربارهاش گستردند و
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این ش�ایعات بیپایه کویها را درنوش�ت .با خود میگفت« :آ که نسیمی
از تهم�ت میدمد  ،آیا میداند که س�رانجام نس�یمش طوف�ان خانهبرانداز
میش�ود؟ آیا او که بیاحساس مس�ئولیت یا درد  ،لجنی را به سوی کسی
میافکند  ،نمیاندیشد که در درون این جسم روحی است  ،درون این نام
آبروئی است؟ چه باید کرد با این خالیق؟ اعتراف میکنی که مردی نادان
و ناچیزی :میگویند معاذالله عالمهای صاحب کراماتی .میگوئی عجبا!
مگر مرا که چنین واال و بزرگوار میشمرید حتی درخورد آن نمیدانید که
راستگو باشم .آنگاه به خشم میآیند و نسبتها شروع میشود تا آنجا که
سخنانش�ان س�زاوار خوکی گر گرفته است و در یک لحظه از عرش برین
به قعر درکات س�رنگون میش�وی .الله الله! این چه بیرحمی اس�ت در
نهاد انسانها .همهچیز را با آرزوها و پندارهای جاهالن ٔه خود میسنجند.
ستمگری از جهالت این مردم بدخواهتر نیست» .
آن گرمای خوش�بختی و خرس�ندی که در کور ٔه درونش بود فس�رد و
این�ک نوبت مالیخولیا رس�ید که دوزخ درونی آدمی و ش�کنج ٔه آس�مانی
اس�ت و باران هی�چ محبتی آنرا فرو نمینش�اند .از صبح بر س�رد ِم بازار
بزرگ مینشس�ت س�ر در میان زانوان الغ�ر فرو برده و گیس�وانش که به
سرعت به سپیدی میگرائید  ،گوئی شرم گناهان ناکردهاش را میپوشاند.
اکن�ون ک�ه جماع�ت را از او پروائ�ی نب�ود  ،او را از جماعت پ�روا بود و
دل مس�کینش ب�ا اضطراب�ی دائمی میلرزی�د  ،گوئی این پیام را داش�ت:
«سرنوشت ارمغانهای مهیب برای تو در زیربغل دارد».

ـ۴ـ
شايد درويش در احساس درد خود راه غلو میپيمود ولى تا سالى از بيابان
حي�رت و ان�دوه بدرنيامد .کم کمک گياه عنود زندگى ب�ار ديگر در درونش پر
گش�ود و خود را کمى اميدوارتر و متمرکزتر يافت .برآن ش�د تا تهران را ترک
کن�د و به قم برود .احس�اس میک�رد که در اين اوان پيرى سرنوش�تش در چاله
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چولههاى ناشناس افتاده و طناب خداوند او را به سوئى ديگر میکشد .برود تا
مجاورت و اعتکاف ،شايد تعادل بههم خورده ٔه درونى را بازگرداند.
قصد س�فر به قم خطا بود زيرا در آن ايام مالمحمدباقر س�اوجى از ماليان
بنام شهر بهعلت اختالفى که با سلطان عليشاه گنابادى بههم زده بود ،درويشان
را تکفير کرد و ملحد خواند .ديگر قم جاى درويش�ان نبود و آنها دس�ته دس�ته
حوال�ى ِ
گنبد حض�رت معصومه را که زمانى جايگاه برکتخيزى برايش�ان بود
ترک میگفتند.
در قهوهخان�هاى وس�ط راه قم و تهران دروي�ش کمالالدين با درويش عين
عليشاه فراهانى که از قم به مشهد میکوچيد برخورد کرد .در پاى استکانهاى
چاى نشس�تند و عين عليش�اه قليان را به نفير درآورد و سرگذش�ت يکديگر را
شنيدند.
عين عليشاه از قماش کمالالدين يعنى از مردم ستمکش و بيچاره که آسان
پامال گس�تاخان جهان مىش�وند ،نبود .درويش�ى بود  ۵۵س�اله ،اهل چرس و
بنگ و دزدى و دغلى و مالهى و مناهى ،ولى درويش�ى بىکمال نبود :ش�عری
سريه را میدانست .استاد جفر و رمل و تردستى و مهرهبازى
میسرود و علوم ّ
بود.
دو درويش در دمدمههاى شب بر پوست تختى بر سکوى بيرونى قهوهخانه
نشس�ته خوش میگفتند و خوش مىشنفتند .هوا به سوى خنکا بود .ماه پهن و
عريان برآس�مان بىلک کوير ايس�تاده و نور میافشاند .کورسوى زغال افروخته
و تاب�ش درون قهوهخان�ه در ياقوت چاى و بخار رقصند ٔه آن بازتاب میافکند.
بيابان همه سايه و اشباح بود و در آرامش آن اندوهى و دلهرهاى موج میزد.
عين عليشاه گفت« :گل موال ديوانه نشدى که در قم ساکن شوى تا در زير
حد مالى س�اوجى نيم جانت هم به باد رود ،بيا با هم به خراس�ان برويم .براى
من چرس فراوان اس�ت و براى تو بس�اط مدح خوانى و نقل دائر خواهد بود.
«ولى کمالالدين میگفت« :من از قماش درويشان ديگر نيستم و میترسم که
در آن ديار کارم دش�وارتر ش�ود .اگر با درويشان نجوشم که بر من میخروشند
و اگر بجوش�م که مرا ارزان میفروش�ند .عمرى در پارسائى و تنهائى زيستهام
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و شجاعت زيستن را گم کردهام .هم عاشق بودن هستم و هم بارش را کشيدن
نمیتوانم! الحق که مرضى از «حيرت” جانگزاتر نيست».
عين عليش�اه گف�ت« :باکت مباد! من خ�ود از آن الدنگان قلن�درم که مانند
گرگى هر بدخواهى را ميدرم .نامم شهره است و درويشان از من پروا میکنند.
زيس�تن ،زيستن کرکس و قرقى است نه کبوتر و کبک« .میباش چو خار حربه
بردوش!» يا به گفتهٔ شاعر:
«تا تنور آتشين زبان نشود
نانش البته در دهان ننهند».
ل�ذا م�ن گس�تاخ و بىآزرم�م و میطلب�م و نمیده�م و ضرب�ت میزن�م و
نمیخ�ورم و آزرده میکن�م و آزرده نمیش�وم .ترجيح میدهم بىحق باش�م و
فات�ح ت�ا ذيحق باش�م و مغل�وب .از واژه مظلوم متنف�رم و با خ�وى پلنگان بار
آمدهام .چه توان کرد؟ اگر اندکى وا بدهى و سر فرود آورى لگدمالت میکنند.
مگر نش�نيدهاى که دنياى آکل و مأکول است :اگر خورنده نباشى ،مطمئن باش
که خورده شدهاى .واال من درويشم و درويشان را با خوى راهزنان چکار!»
کمالالدين با وحش�ت کس�انى به اين س�خنان عجيب گوش میکرد که در
صح�ت آنهامتأس�فانه ترديد نداش�ت .انديش�هاش در اينجا میايس�تاد که پس
جاى اين گوسفند پير که اوست در اين دشت گرگان خونآشام کجاست؟ زيرا
هرگز اين امکان را نداش�ت که از پوس�تين ميش به جلد گرگ درآيد و خيالش
را هم نمیکرد .از خداى درون خود میپرس�يد که اين الش� ٔه هرزه به چهکارش
میآيد و چرا او را در اين تنگ گردنه گيران و قاطعان طريق معطل نگاه داش�ته
اس�ت؟ و نيز در عجب بود که مردى چون عين عليش�اه چرا درويشى را گزيده
است و نه ميرغضبى را.
عي�ن عليش�اه گف�ت« :در ج�وار ثامن االئم�ه حج�رهاى میگيري�م .و بقيهٔ
عم�ر را در کنار هم هس�تيم .يا تو س�رانجام چانهام را میبن�دى يا من پلکت را
میپوش�انم .مرگ حق است و عزرائيل با کمى پس و پيش به سراغ همه میآيد
و من ديگر از آن جوش و خروش جوانى افتادهام و بىميل نيس�تم اندکى هم به
فکر آخرتم باشم .آخر ناسالمتى درويشم! اگرچه ابتدا که در اين لباس رفتم به
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قصد پوش�ش چهر ٔه واقعى بود ولى هر لباس�ى را اقتضائى اس�ت .بارى  ...چه
مصاحبى از تو بىآزارتر و چه جائى از مشهد مقدس سزاوارتر!»
پ�س آن دو دروي�ش بهس�وى مش�هد راهى ش�دند .در ه�ر روس�تا و آبادى
اطراق میکردند و چون درويش�ان پيرو مجلل و کاردانى بودند رزقش�ان آسان
میگذشت.
در پي�چ و خ�م راه ،در کوههاى بىفرياد ،در درههاى پرصفا،هرجا به جوئى
زالل ي�ا چش�مهاى آئينهس�ان يا س�ايهاى فراخ يا چم�نزارى خرم میرس�يدند
ساعتى چند لم میدادند و از آزادى بىقيد خود در طبيعت لذت میبردند .سفره
میگش�ودند و نان میخوردند .جام برنجين برمیکش�يدند و آب مىنوشيدند.
س�ر برخاک هش�ته س�اعتى میخفتند .نوعى آرامش ،گرچه تهى از استوارى و
اطمينان ،به س�راغ درويش کمالالدين آمده بود ولى هراس�ى بزرگ در ژرفاى
دلش چنگ انداخته چيزى را چشم به راه بود.
درويش عين عليشاه با وجود سن فزونترش  ،از درويش ما بسى سرزندهتر
ب�ود .کمالالدي�ن پ�س از حادث� ٔه کت�ک و بيم�ارى و ت�رک تهران ب�ه بوتيمارى
میمانس�ت و گاه ک�ه درکنار رودخانهاى س�جاده میافکند و به هنگام س�جود
ي�ا تعقيبات برخويش�تن میگريس�ت ولى ان�درون خود را از همس�فر بىقيد و
بىغ�م خود میپوش�اند.گاه به خ�ود میگفت« :اى ابله! زير اي�ن طاق نيلگون
ستارهفش�ان ،گذرگاه قبيلهها و سرنوش�تها بود سرش�ار از خون و سرشک و
آدم�یزاد در ِگردباد بال چ�ون برگ خزانزده پيچان اس�ت!» ولى فزع بىفايده
ب�ود ،مژدهه�اى ف�ال حاف�ظ بىپش�توانه ،معرفتهاى مول�وى تک�رار حقايق،
پندارهاى تسالبخش فرّار بود ولى رنج درون استوار .رنج او را رها نمیکرد.
عين عليش�اه میگفت« :میبينم که از کثرت خودخورى نزديک اس�ت سل
بگيرى .درويش! راه ما راه تفويض اس�ت و راه تفويض راه آس�ودهدلى اس�ت.
تو کجائى؟»
کمالالدي�ن میگف�ت« :همهاش ح�ق اس�ت .اندرونم در برابر سرنوش�تم
فرياد میکش�د .پيداست که درويش واقعى نيس�تم و نتوانستم هيچ چيز واقعى
باشم».
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کارها برهمين منوال میگذش�ت .تا روزى درويش کمالالدين هنگامى که
در چند اسب ميدان نرسيده به شهر دامغان در سای ٔه زبانگنجشکى خوش شاخ
و برگ نماز میخواند ديد که دو قره س�وران س�وار براس�بان مس�ت لگد انداز
م�ردى را طناب برگردن افکنده با خود کش�ان میآورن�د» .خداوندا! اين ديگر
چيست؟»
چون نزديک ش�دند کمالالدين با ديدگان حيرتزده عين عليشاه را ديد که
در اسارت قره سورانهاى مسلح شاهى است .با حيرت و سراسيمگى از آنها
علت گرفتارى درويش را پرسيد.
ماموران گفتند که اين درويش لعنتى در کاروانس�راى س�نگى نيم فرس�خى
دورتر ،خان جوان و مالدارى را که به زيارت مش�هد میرفت زهرداده و کشته
و کیس ٔه بزرگ ماالمال از اشرفيش را از آن زائر امام غريب ربوده است .معلوم
مىش�ود ک�ه در اي�ن صفحات ن�ه از ترکم�ن که از دروي�ش بايد ترس�يد! چون
اينگونه کس�ان ده�ن لقند ،برخ�ى از درويشنمايان از جنابت او باخبر ش�دند
و م�ا را باخب�ر کردن�د تا مزدى بس�تانند و گفتند آنها دو درويش همدس�تند که
يکى از آنهاخود را به عبادت زده اس�ت و آن دورها زير درخت زبانگنجشک
نشسته است.
عي�ن عليش�اه ک�ه طنابى س�ياه و خش�ن برگ�ردن داش�ت در خط�اب به قره
سورانها خرخرکنان گفت« :سرکارها ،بههمان گنبد پاک رضوى قسم که اين
مرد زهر کش�نده را بهجاى بنگ بهمن داده و درس�ت است که من قصد دزدى و
س�ياه بندى داش�تم ولى در خيال آدم کش�ى نبودم ،گرد سفيد را که در کوز ٔه آب
ريختم فکر کردم خانزاده و نوکرانش با نوش�يدن آب آن کوزه به خواب عميق
میرون�د و منهم چيزکى از اموال آنها م�یدزدم .از بخت بد تنها خانزاده از
کوزه آب نوش�يد و ُمرد و من به خيال آنکه او در خواب اس�ت ،کیس� ٔه اش�رفى
را از َپ ِر ش�الش بيرون کشيدم .گناه مرگ خانزاده با اين درويش تهرانى است.
گرچه من دزدم ولى او قاتل است».
درويش کمالالدين با چش�مانى از َع َجب فراخ ،اين دروغهاى ش�اخدار را
شنيد و از آنجا که خود را پيوسته در آستان ٔه معشوق ازلى خود میديد ،دستها
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را مانند دو ش�اخ ٔه خش�کيده به آس�مان افراخت و گف�ت« :خداوندا! حکمت
بالغهات را ش�کر! هرچه به مهرت اميد میبندم ،رنجى بزرگتر را میفرس�تى!
آي�ا س�زاى من ک�ه در اين جه�ان از س�بز ٔه پژم�ردهاى بىآزارتر زيس�تهام ،چنين
است؟».
ي�ک تن از قره س�ورانها قوچعل�ى نام چنان از سالوس�ى اين درويش قاتل
به خش�م آمد که ابتدا قاه قاه خنديد و س�پس با قنوت ضخيمش بر فرقش کوبيد
که تاج درويش�ىاش پرتاب ش�د و پيش�انى ُپرچينش ش�کاف برداش�ت و خون
ارغوان�ى ب�ر ش�اربش دوي�د و گفت »:لعنت خ�دا ب�ر آن تبارتان ب�اد! در جام ٔه
ِ
بردار
فريبند ٔه درويش�ى مش�تى آدمکش�ان و بچ�ه دزدان خونخواري�د .زودا که
مجازات برقصيد».
آنه�ا را در دس�تاق دامغ�ان در دو اطاق جدا از هم زندان�ى کردند تا تباينى
باهم نداش�ته باش�ند .هر دو اتاق ،زير زمينهاى نمور و تاريک با د ِر يک لتهاى
بودند .زندانيان آنجا زنجير بهگردن و پا در غل میزيس�تند و بوى گند و حشره
و کنه و شپش و کک و غذاى بد و بددهنى ضمیم ٔه بقي ٔه عذابها بود .با درويش
کمالالدي�ن دو ت�ن همزنجي�ر بودند .يکى ي�ک دزد محلى و ديگ�رى مردى از
ه�واداران آزاديخواهى ن�و درآمد بود که مطالبى غريب میگفت و مرتضى بگ
نام داشت.

ـ۵ـ

مرتض�ى ب�گ ب�ه کمالالدين گف�ت »:دروي�ش بنگعليش�اه! حتماً بس�يار
خمارى که تو را در اين هلفدونى انداختند؟ چرا زوار بيچاره را کشتى؟»
درويش گفت« :به عصمت فاطمه روحم بیخبر است .رفيق نااهلم دزدى
و آدمکشى 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! هم ٔه ما وقتى که از تقصيراتمان میپرسند،
مثل روزى که از شکم مادر خارج شدهايم ،بىگناهيم»!
مرتض�ى بگ خنديد و گفت« :درويش س�رت برباد رفته ب�ا آن خداحافظى
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کن! منهم که جرمم سياسى است در چشم ناصرالدين شاه وضعى بهتر از تو
ندارم» .چون آن دو زندانى چيزى از «جرم سياس�ى» نمیدانستند ،لذا مرتضی
ب�گ ادام�ه داد« :در اس�تانبول بودم .آنجا با ش�اهزاد ٔه عظامال�وزاره خدمت آقا
رس�يديم .حتم�اً اس�م مبارکش�ان را ش�نيدهايد :س�يد جمالالدين اس�دآبادى.
خيلیه�ا بودن�د .آقا قليان نىپيچ ترکى برلب داش�تند و افاض�ات میفرمودند.
اقيان�وس علمند .در ُربع مس�کون عديل ندارند .شکايتش�ان از ظلم ش�اهان به
دورد
وي�ژه ناصرالدين ش�اه بود .آنجا مردى کرمانى هم نشس�ته بود ک�ه دائماً َب َ
میگفت و آقا او را به سکوت وامیداشت .همين! من و عظامالوزاره به تهران
برگش�تيم .عظامال�وزاره را در تهران گرفتند .مقرآم�د که با من به خاک عثمانى
رفته بود و نش�انى و س�راغ مرا داد .پليسهاى کنت مرا در دامغان گرفتند.»...
کمى س�کوت کرد .مس�تمعانش اول بار بود که مطالبى از اين قبيل به گوششان
میخورد.مرتضی بگ ادامه داد:
خود ديدن آقا يک جرم سياس�ى اس�ت .کافى اس�ت آقا را ديده و س�خنش
را شنيدهباش�ى ک�ه دچ�ار خنجر ميرغضب بش�وى .امروز صبح در اس�تنطاق،
شاهزادهاى که از تهران آمده بود و جوانهم نبود به من گفت :منهم در آن ايام
پيش گول ملکمخان را خوردم و عضو فراموشخانه شدم و به قصه آزادى باور
کردم و جوياى عدالت و قانون بودم .کارم به حبس و تبعيد و ش�کنجه و کتک
کشيد .از زندگى افتادم .رسواى خاص و عام شدم .به بابى بودن شهرت يافتم.
از ايل قجر بعضیها وس�اطت کردند و والى فارس به الطاف پدرانه س�رانجام
بنده را بخش�يد .از محبس بيرون که آمدم توبهکار ش�دم .به خود گفتم :احمق!
چه کس�ى ترا گفته اس�ت مصلح کار عالم تو باش�ى :خداوند عالم و پس از او
ظلالل�ه اعليحض�رت روحىفداه که قبل ٔه جهانيان اس�ت ،باش�ند و تو در امور
فضول�ى کن�ى؟ آنها که در کار رعيت خبيرترند! براى اين مش�ى ُجعل بوگندو
که خلقالله نام دارند وجود عزيزت را دس�تخوش خنجر ميرغضبان و شلاق
ِ
بزرگان
فراشان میکنى که چه؟ خاکت بر سر! برو دنبال نوکريت! دست و پاى
قوم را ببوس!س�هم خود را از رعيت پرطمع کمکار بس�تان! کام دل را از جهان
سپرى بگير! االن در شيراز ده باب خانه و چهار باب دکان و دو دستگاه حمام
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و باغات دلگشا دارم و در اين اواخر دو ده ششدانگى خريدهام .حرمم ُپراست
از دختران عقدى و صيغهٔ ماهروُ .کپهاى ش�رابم سرش�ار اس�ت از ش�اهانى.
وقتى خوش و سرمستم بهخود میگويم :مردک مگر ديوانه بودى که اين بساط
نشاط را با آن نکبت و آفت تاخت زده بودى؟ حاال توهم بيا توبه کارشو و برو
ميان اين اهل فراموشخانه و از آنها براى ما خبرچينى کن .ديديم اگر نوکريت
خ�وب بود ت�و را مفتش نظميه میکنيم ب�ا خود کنت که اول پليس عالم اس�ت
آش�نا میش�وى و نانت در روغن اس�ت .مگر میخواه�ى چماقپلو بخورى و
حلقآويز شوى؟ سفيه مباش!»
ب�راى دروي�ش کمالالدين بس�يار جالب ب�ود بداند که اي�ن مرتضی بگ در
بار ٔه حرفهاى ش�اهزاد ٔه اغواگر چه میانديش�د .پرسيد« :به نظر شما شاهزاده
راست گفته؟»
مرتضی بگ فحش رکيکى داد و گفت« :ش�اهزاده غلط کرده .مرتضی بگ
کسى نيست که طناب یا خنجر ميرغضب را با نوکرى ستمگران و چاپلوسى از
نوکران اجنبى عوض کند .او را نشناختهاند و دست کم گرفتهاند».
نش�اط و تس�ليتى عظي�م بر قل�ب درويش نشس�ت .آه اگر هم ٔه م�ردم چنين
میانديشيدند! آه اگر مرتضی بگ راست بگويد!
دزد دامغانى گفت« :حضرت مرتضی بگ از شما آدم با کمال بعيد است که
اين حرفها را میزنيد .ديوانخانه راه پيش پايتان میگذارد ،شما رد میکنيد و
لگد به بخت خود میزنيد .اين از عاقالن بعيد است»!
درويش کمال با خش�م و غرش به دزد نگريس�ت و گفت« :خيلى مانده تو
قدر چنين مردانى را بفهمى .خاصان خدا رنج میبرند و به ستم و دروغ تسليم
نمیشوند .على و حسين چه کردند؟»
دزد گفت« :ش�کرخدا تو که از اين خاصان نيس�تى .تو را به على و حس�ين
چه رسيده؟»
دروي�ش گفت« :ادعائى هم ندارم .ول�ى گناهى که به من میبندند مرتکب
نشدهام».
س�رانجام درويش کمالالدين را براى اس�تنطاق احضار کردند .يوزباش�ى
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ج�وان و تيزهوش�ى ک�ه س�بيلى دراز و موهاى س�ر بس�يار تنک داش�ت از او با
کنجکاوى غريبى پرس و جو کرد .گويا آدمش�ناس و ضميرخوان بود زيرا پس
از سه بار پرس و جوى طوالنى و تهديدها و تطميعها و به کار بردن هم ٔه فوت
و فنهاى ابليس�ان ٔه بازجوئى ،او را به حال خود رها س�اخت و بر جير ٔه زندانش
اف�زود .پ�س از ش�ش ماه و س�ه هفته ک�ه در س�ياهچال مرطوب زنجي�رى بود،
ناگه�ان روزى قفله�ا را از غل و زنجيرش گش�ودند و گفتند آزاد اس�تِ .
دزد
همزنجيرش مدتها بود آزاد شده و مرتضی بگ را به تهران برده بودند و شنيد
که در آنجا به نام بابى ش�معآجينش کردهاند .آن ش�يرمرد به س�خن خود وفادار
مانده بود و چه اندکند چنين وفاداران تا آخر خط و چه آرايشى براى جهان!
وقتى درويش را وس�ط کوچ ٔه گردآلود در آفتاب تيز مردادى افکندند ،نيمه
افليج بود .چش�مانش در نور روز خيره مىشد و تصور وجود جهانى از هرسو
گش�اده با درختان و گنجش�کان و عابران و جوى زمزمهگر و باد وزنده برايش
دشوار بود.
عي�ن عليش�اه را يوزباش�ى مس�تنطق ب�ه ميرغض�ب س�پرده و او ه�م زل�ف
و ريش�ش را قيچ�ى ک�رده و س�ر درويش را گوش ت�ا گوش بري�ده و از درواز ٔه
جايگاه قره س�ورانها آويخته بود .درويش کمالالدين را دل بر اين مرد بيچاره
میسوخت که عمرش را سرنوشت هم آلود و هم سوزاند و پايانش از آغازش
بدتر بود ،با آن که میدانست تعداد دزديدهها و زهرخوردههايش میتوانند دهها
نفر باشند.
درويش کمالالدين را دل بر حال هم ٔه انس�انها میسوخت و از کار جهان
متحي�ر ب�ود که ب�هکام آن نوع ش�اهزادگان ش�يرازى میگردد ک�ه وصفش را از
مرتضی بگ ش�نيديم :س�تمگر و حيلهباز باش تا در بهشتهاى عشرت زندگى
کنى و حال آن که عينعليش�اه در اين دنيا و آن دنيا بايد عذاب اليم ببيند .واقعاً
عقل درويش کمال قد نمیداد که کالف اين عدالت آسمانى را چگونه بگشايد
و سرانجام بداند که اين چون است و آن چون؟
از قضاى مس�اعد در آن کوچه کلفتى س�ياه پيدا ش�د که ديد درويش�ى پير و
افليج که میدانس�ت مدتى بىگناه زندانى بوده ،در گوش�هٔ ديوارى افتاده .گويا
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حس غمخوارى و پرستارى در آن کنيز مهربان نيرومند بود.
تا يک ماه روزى دوبار انواع غذاها و حلويات و افشرهها و ميوههاى مطبخ
اعيانى ارباب خود را براى درويش میآورد و با لهج ٔه س�ياهان خواهروار او را
دلدارى م�یداد .غذاها دس�ت پخ�ت خود او و مزعفر و معط�ر بود و درويش
در هم ٔه عمر به چنان مائدههائی دس�ت نداشت .مسلماً اين پذيرائى نابيوسيده،
درويش مردنى را دوباره به حيات بازگرداند و زمانى خود را پاى تا سر زنده و
سالم يافت .بارها دست آن فرشتهٔ رهابخش خود را بوسيد و گفت فرستادگان
آس�مان و بندگان وي�ژ ٔه خداوند در همه جامعهها هس�تند ،تا عم�ر دارم بندگى
و اخلاص و نياي�ش م�ن هم�راه تو باد! ول�ى کنيز س�ياه محبت خ�ود را چنان
رويدادى پيش پا افتاده و عادى میدانس�ت که از آنهمه سپاس�گزارى درويش
متحير ش�د و از گر ٔه گوش� ٔه چارقد خود يک پنج قروش�ى نقره نيز نثار درويش
کرد و رفت.
دروي�ش کم�ال از دامغ�ان راهى ش�د .پوي�ش در بيابانها که بر آن ش�قايق
وحش�ى و خاربنهائى با گلهاى س�تارهگون رنگارنگ از بنفش و کبود و گلى
و س�فيد میروئيد و از سراس�ر زمين عطری مس�تىآور برمیخاس�ت  ،او را به
نش�اط میآورد .گاه بارانهاى درش�تدانه ،بوى آفرينشگون� ٔه خاک را به هوا
برمیداشت و گيسوانش را خيس میکرد و بينى و گونهاش را نوازش میداد.
پرش کالغان و درناها و پرستوها در حرير نيلى آسمان زيبا بود و نيز دوش
مارمولکه�ا و وزغهاى درخت�ان ،و ملخهاى رنگين َپر و پروانههاى فراخبال،
بر دش�ت رس�تنیهائى که به گندم میمانست .ناگاه به جوئى زالل میرسيد که
مانند قيطانى از سيم در پهناى زمين به دوردست میرفت.
کوهها در هر گردش خورشيد ،حربا صفت رنگ نو میگرفتند ،از شنگرفى
آبی س�ير و ِ
و ِ
سبز مغزپس�تهاى و هزاران رنگ بىنام ديگر .لحظات شادمانى را
غنيمت مىش�مرد .زمانى بود که ارزش غفلت و دالس�ودگى را نمیدانست و
امروزه با خبر بود که زيس�تن چال ٔه کفتارانى خونآلود اس�ت و دمى آس�ايش در
آن ب�ه گنج�ى میارزد .اي�ن آی ٔه قرآن برلبانش جارى مىش�د «فب�اى آالء ربکما
تکذبان؟»
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روزى را فراموش نمیکند که به يورت شبانى سالمند رسيد که گلهاى بسيار
گ َدر داشت .ش�بان در زير بلوط وحشى
بزرگ و چندين س�گ ش�يرپيکر و گر 
که�ن ولى خرمى نى مىنواخت و با لهج ٔه روس�تائى ش�هميرزادى دوبيتیهاى
ش�يرينى میخواند .کمهاى داش�ت که به هنگام باران در آن میخزيد .اجاقى و
ساجى و حظيرهاى و نهرى با يک سنگ آب زالل که آبشخور گوسفندان بود.
دروي�ش کمالالدين دو روز مهمان اين ش�بان بود ک�ه آن را بهترين دو روز
زندگى يافت.
صبح و غروب از جولهاى چوبينه ش�ير سرمیکش�يد و با قطعهاى نان گرم
که عطر بهش�ت میداد گرس�نگى را فرومىنشاند .شايد آن ش�ير اکسير جوانى
داش�ت زيرا درويش خ�ود را به چاالکى دوران پي�ش از کتکخوردن در تهران
میدي�د .العظم�ه لله که جه�ان را چه زيبائیها و چه فراز و نشيبهاس�ت! نزد
خ�ود میگفت :هاى بيچاره عينعليش�اه! کجائى که اين�ک درجوار من بودى.
داس�تان خود را با زبانى که ش�بان دريابد برايش به عرض و طول تعريف کرد.
شبان باهم ٔه سالمندى بىتجربه و نادان بود و از دردهاى درويش و گريزهايش
ک�م چيزى لمس میکرد تنها دانس�ت ک�ه دلش مانند دل خود او از غم انباش�ته
است.
براى تس�کينش خام ٔه تازه در مش�ک شير فراهم آورد و با نان گرم به او داد.
صبح�ى عل�ى الطل�وع آن دو يکديگر را ريش و کول بوس�يدند و درويش از آن
مرت�ع زمردف�ام دور ش�د و به نظرش میرس�يد که گوئى مهمان ش�عيب بوده و
اينک موسىوار به سوى ميقات میرود.
به نيش�ابور رس�يد و کارش در اين ش�هرک که برآن گرد مالل نشس�ته بود،
گرفت .زيرا درس�ت هفتهاى پيش از ورود ،تنها نقال ش�هر مرده بود و ناگهان
نقالى چنين استاد از گرد راه رسيد:
بوحنيفه اول شب درگذشت
شافعى آخرشب از مادر بزاد
قهوهچى که بر س�ر راه تهران ـ مش�هد قهوهخان ٔه دائرى داشت ،زير درخت
چن�ارى پي�ر و ُپرشاخس�ار ،برتخت�ى چوبين�ه و عريض و طويل پوس�ت تخت
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درويش را پهن کرد و همان گوشه که جويکى نيز از کنارش میگذشت خانقاه
درويش ش�د .ش�بها در جلو يا داخل قهوهخانه نَقل میگفت و دوباره به جلد
اول خود درآمده بود.
به مناس�بت ايام مذهبى مدايح و نوحهها میخواند .روزها مشتريان فراوان
میخواستند او را به سرکتاب ديدن و دعانوشتن و فال گرفتن و امثال اين امور
مشغول دارند ولى مانند هميشه به سختى تنمیزد .و به پارهدوزى و گيوهکشى
و جورابباف�ى مش�غول ب�ود و گاه از کتابى نس�خهبردارى میک�رد زيرا در فن
جلدسازى و شيرازهبندى و تذهيب صفحات و مهرهکشى استاد بود.
چنان به نظر میرس�يد که پس از طوفان نوح به ساحل نجات رسيده است.
روزها و شبها در آرامش و خوبى میگذشت گرچه سراسر آن متأسفانه بيش
از دوهفته به طول نيانجاميد.
ناگهان از گرد راه تهران  -مشهد طنين چهارنعل قره سوران آفتاب سوخته
ک�ه کپلهاى عرقآلود مرکبهاى خود را ب�ا قمچیهاى چند زبانه میکوبيدند
به گوش رسيد.
آنهاجل�وى قهوهخانه پياده ش�دند و چاى و قليان خواس�تند و از قهوهچى
س�راغ درويش کمالالدين را گرفتند .قهوهچى ترس�ان و ل�رزان درويش پيرى
را به س�بابه نش�ان داد ک�ه آنجا زير چنار ب�ه جوراببافى مش�غول بود و گفت:
«جناب سرکار! من کاسبکار بىگناه و بیخبرى هستم .اين درويش از راه تهران
آم�د و چند ش�بى اس�ت در قهوهخان ٔه ما نقل میگويد .دس�تم ب�ه دامنتان! با او
هرکارى داريد خود دانيد ولى مبادا به کسب من عيالوار ضررى برسد».
قره س�ورانها فحشهاى رکيک دادند که :زن قحبه! ياغى قبل ٔه عالم را پناه
میده�ى؟ قهوهچى از سراس�يمگى دم به دم تملق میگفت و از قره س�ورانها
پذيرائ�ى میک�رد .رئي�س آنهاکه جوانى بود بلند باال و س�ياه چرده و چش�مان
براقش در متن پوس�ت س�وخته صورتش میدرخش�يد به طرف خانقاه درويش
رفت و گفت:
 هى! درويش کمالالدين تو باشى؟درويش گفت :ايوالله!
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ِ
حبسی يوزباشى قلىخان بودى پس
قره س�وران گفت :تو در دستاق دامغان
اين سمتها چه میکنى؟
دروي�ش گفت« :به على نامش را نمیدانس�تم که يوزباش�ى قلىخان اس�ت
ولى شهدالله آنجا بودم و حبسم که تمام شد فراش قفل زنجير و غلم را بازکرد
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 میزنى؟ حبست تمام
ش�د؟! مردک دروغگو با س�وهان زنجير را میبرى ،مامور را غافل میسازى،
میگريزى ،آنوقت مدعى هس�تى حبست تمام شد؟! حبست صحراى قيامت
تم�ام مىش�ود .اى ب�ه گ�ور پدر هرچه درويش چرس�ى اس�ت! کس�ى که قاتل
اميرحس�ينخان قوچانى فرزند ارباب ش�اه شناس�ى مانند اجاللالدوله اس�ت
مگر به اين آسانى رها مىشود؟ مگر مملکت شهر هرت است؟»
ناگهان گوئى هزارها س�وزن از درون پوستهاى درويش تا تخم چشمش
را س�نبيد و س�وزاند .چارس�تون بدن�ش لرزي�دن گرفت .اين ديگر چيس�ت که
مىش�نود؟ مگر گوشش اشتباه نمیکند؟ وحش�تزده گفت»:چه گفتى خان؟
اميرحسينخان فرزند اجاللالدوله را کشتند؟ مگر زهرخورد ٔه اين درويشنماى
لعنتى ،عينعليش�اه را میگويم ،اميرحسينخان بوده؟ آه اى موالى متقيان چه
مىش�نوم؟ او را من مانند مردمک چش�م خود دوس�ت داش�تم .مگر من کسى
هس�تم که نفس�ى را بکش�م؟ من آزار مورى را زي�ر چارق خ�ود نمیخواهم تا
انسانى را وآنهم اميرحسينخان را!؟ چرا نمک به زخمم میپاشى؟»...
قره س�وران گفت« :درويش! جنغولک بازى و جهودبازى به کنار! مدرک
هس�ت! ارب�اب ترا داد نوکرهاي�ش کتک زدن�د و توهم از تنها فرزن�دش انتقام
گرفت�ى .گاس به خانم ارباب هم تو بودى ک�ه زهر خوراندهاى .از جادو جنبل
ش�ما چه کس�ى خبر دارد؟ بارى راه بیافت! مينباش�ى حيدر از پايتخت آمده،
سيلى جانانه به گوش قلىخان زد که مردک چقدر رشوه گرفتى که قاتل خانزاده
را رها کردى؟ قلىخان گفت :به شرف سردوشىات من رهاش نکردم ،خودش
گريخ�ت .تو ح�اال جرات میکن�ى حرف جلوى ح�رف قلىخ�ان دربياورى و
اس�مت را درويش هم میگذارى! االن ما چهار قره سوران مدتهاست دنبال
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ت�و میگرديم .خان به ما وعدهداده زن�دهاش يا مردهاش را بياوريد انعامش يک
کيس�ه کرباس�ى پنجقران�ى نو ضرب چرخى اس�ت ک�ه برويم عرق حس�ابى با
سيرابى بخوريم .ده يالله راه بيافت! وقت تنگ است».
چه اندازه تناقض ،تهمت ،دشنام ،زورگوئى ،ستم در اين گفتارها و رفتارها
بود که در حساب نمیگنجيد.درويش از بيچارگى پس از برخاستن دوباره برلب ٔه
تخت نشس�ت و صورت را با دس�تها پوش�يد و گونههايش از اش�ک تر شد.
او خونى پس�ر اجاللالدوله اس�ت؟ او قاتل مليحهخاتون کرد قوچانى اس�ت؟
دشمنش يک خان شاه شناس است! قره سوران يک مملکت دنبالش میگردد!
قلىخان میگويد زنجير را با س�وهان گسس�ته و گريخته! به ش�رف سردوشى
مينباشى حيدر قسم میخورد! ناگهان دستها را از روى چهرهاش پس کشيد
و ديوان�هوار نعرهزد »:اى بن�دگان خدا! چرا آنقدر بىرحمان�ه دروغ میگوئيد
و بىپروا بهتان میزنيد؟ والله من درويش�ى بىگناهم که جز عش�ق على ،کين
کسى را در سينه ندارم .چه گرفتهايد از جان من پير بىکس میخواهيد؟»
قره سوران خنديد و دندانهاى سفيد و مرتب خود را از زير سبيلى چرب و
براق نش�ان داد« :ده پاش�و بنگ عليشاه شپشو! بجائى که راه بيافتى ،نعره قالبى
میکشى؟ راه بيافت سمت مشهد»...
درويش عاجزانه گفت« :من که در دامغان حبسى بودم ديگر چرا به مشهد؟
راستى راستى عينعليشاه پسر آقاى اجالل را کشته؟»
ق�ره س�وران گف�ت« :به تو گ�داى الدن�گ چه دروغ�ى دارم بگوي�م؟ مگر
خ�ودت نمیدان�ى چه کس�ى را کش�تى و چرا کش�تى و چط�ور کش�تى؟ دانا و
پرس�ش؟ مينباشى در مشهد تش�ريف دارند .تکليف کار تو دست ايشان است
چ�ون يوزباش�ى قلىخان خط�ا کرده و ترا گذاش�ته از چنگ تق�اص و قصاص
اله�ى فرارکنى ،کارت دس�ت او نيس�تِ .ده راه بیافت! پس چ�را معطلى بنگى
دبنگ!»
دس�تهاى دروي�ش را ب�ا طن�اب نازک از پش�ت محک�م بس�تند ،چنان که
انگشتهايش کبود شد .طنابى کلفتتر و خشنتر کمندوار به گردنش افکندند
و او را کشان کشان از کوچهها و معبرها و بازارهاى نيشابور با خفت و خوارى
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بس�يار عبور دادند .خلق بيکاره براى تماش�ا ريخته بود .میگفتند درويش بابى
بچ�ه خ�وره اس�ت و محم�د نامها را کب�اب میکن�د و میخورد و ت�وى همين
نيشابور سه بچه را سر بريده و در جل بنديش پنجاه الماس صد قيراطى يافتهاند.
ديگرى میگفت اين رضاقلى دوس کرمانى ،گردنهگير معروف است که لباس
درويشان پوشيده از راه قنات کوير گريخته ولى اينجا گير افتاده است! مطالب
ديگرى هم میگفتند .از قدرتى خدا يکتن سخن خيرى در حق اين پير معصوم
بر زبان نمیراند زيرا اس�يرى نکبتزده بود .قره س�ورانها با افتخار او را از پى
میکش�يدند و ب�ه طعم� ٔه خود میباليدن�د .آنها هم نوعى فات�ح بودند .هرکس
شاکر بود که جاى درويش نيست و اکنون به حريم خان ٔه خود برمیگردد و آش
کشک و نان لواش خود را با يک گل پياز بى دردسر میخورد و از نعمت امنيت
برخوردار است .هرکس شاکر بود که عجالتاً دشنهاى گردنش را بر شانههايش
تهديد نمیکند و خالفى در کار اطاعت از زورمندان روزگار نکرده است.
از خوشبختى ش�هر محدود و کوچک بود و نوبت باغهاى اطراف نيشابور
رس�يد و آس�يابى و معصومزادهاى و س�پس جادهٔ خلوت که برآن خرکچیهاى
بیخبر میرفتند .درويش کش�ان میرفت .خردش از درک آنچه که میگذشت
قاصر بود .هم ٔه بدبختیها يکطرف و اين يکطرف که ورا قاتل اميرحسينخان
س�اختهاند .مرگ مليحهخاتون هم که به گردن اوست .اين چه بوالعجبى است
که فلک نيرنگباز با او میکند.
طن�اب برگ�ردن چند ب�ار به زان�و افتاد و به س�ر درغلطيد .گيس و ريش�ش
خاکآل�ود ،اش�کآلود ،خونآلود و عرقآل�ود بود .چش�مان حيرانش در کبود
بىپايان آس�مان بروز اعجازى را میبيوس�يد! ولى طبيعت به همان خوش�ى و
آرامى در اطرافش گس�ترده بود که در ايام کوتاه زندگى نزد ش�بان .جهان از او
بیخب�ر بود .آس�مان از او بیخبر بود .مگ�ر او از مگسهاى طالئى و کرمهاى
ِ
محزون ش�يب تپهه�ا  ....اين موجودات پيرامون خبرى
کنار جوى و خارهاى
داشت و از سرنوشت آنهامیپرسيد که آنها بپرسند؟
قره س�ورانى برگش�ت و گفت« :درويش جزع و فزع بىفايده چه میکنى؟
ِ
سربريدهات را از چنگک آويخته ببين و دم درکش!»

دروي�ش گف�ت« :همش�هرى! از مرگ ب�اک نيس�ت! از بهتان باک اس�ت!
از بىانصاف�ى روزگار باک اس�ت! از مرگ اندوهى نيس�ت .از س�اده دلیها و
پنداره�اى باط�ل مردم اندوه اس�ت! با آن قمهات�ان مغز پوکم را بش�کافيد زيرا
همين س�زاى من بس که به پارس�ائى خود باليدهام و اينک قاتل و دزد و فرارى
به سوى هالک میروم».
قره سوران رمز اين سخنان را نفهميد .طنابش را کشيد و او را از سرباالئى
صخرهناکى به سوى فراز برد .کالغى از نزديکى نعل سوار قارقار کنان پريد و
در آزادى بىبند خود به سوى دره رفت.

ـ۶ـ
در مش�هد مينباشى حيدر که اجاللالدوله از او خواهش کرده بود شخصا
چند س�ئوال سرسرى از درويش کرد و گفت به گناه قتل پسرخان و زوجهاش،
دروي�ش کمالالدي�ن را ب�ه دار آويزند .مينباش�ى در قبال اين حکم يک کيس�ه
اشرفى میگرفت .قره سورانها يک کيسه پنج هزارى نقره.
در مش�هد جارچیه�ا ش�هر را از داس�تان دروي�ش مهيبى ک�ه در عمر خود
آدمها کش�ته و دزدیها کرده و از آنجمله زن و فرزند اجاللالدولهٔ قوچانى را
زهرداده ،پر س�اختند .مردم دهن به دهن داستان را با شاخ و برگ نقل کردند و
ب�رآن حکايات فراوان از بى َرويگى و هرزگیه�اى واقعى و خيالى دراويش را
نيز افزودند.
در واقع مش�هد از اين قبيل درويش�ان بنگى و دزد و هيز و امردباز پر بود و
اين جماعت ش�هرتى بسيار آلوده داشت .باورکردن به گناه درويشی تهرانى در
اين شهر ابداً دشوارى نداشت.
جارچي�ان روزى را ک�ه دروي�ش را باي�د ب�ه دار بکش�ند نيز اعالم داش�تند.
کنج�کاوان فراوانى از نيمهش�ب ب�ا قبل منقل در ميدان قاپ�وق حضور يافتند تا
مردن يک انس�ان را تماش�ا کنند .سراس�ر قرون وس�طى از عطش اين تماشا در
شرق و غرب پر بود.
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روز اعدام جاى سوزنانداز نبود .درويش را که آوردند ،به ميدان پرجمعيت
و آس�مان کبود سيهفام که هنوز تک ستارهاى در آن میسوخت نظرافکند .هم ٔه
تاريخ خونآلود انسانى در اين نگاه خالصه بود .مردم چندان ماندند که آخرين
رعشههاى مرگ پيکر درويش خاتمه يافت.
گفتن�د نع�ش يک هفت�ه از قاپ�وق آويخته خواه�د ماند .بدين س�ان زندگى
درويش کمالالدين ،عاش�ق س�اده و مظلوم جهان و انس�ان به پاداش س�زاوار
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 ١٣۶٠

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

دريا! دريا!
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ِ
کوهسار پوالد رنگى که از فرازش
نزديک درختچ ٔه بهشکوفه نشستهاى ،در
ابرهاى مرمرين میگذشت ،از تختهسنگى نَمی تراويد .نَمی با طراوت که سفر
زيرزمين�ى درازى را ط�ى ک�رده بود و از البالى چينههاى لب بس�ته و خاموش
ِ
رهاندن ن�م از زندانها و
س�وى ف�راز آمده بود .چه دش�وار ب�ود اين خويش�تن
زنجيرها و تختهسنگهاى تحتاالرض .چه خوش بود برآمدن به خورشيدگاه
جهان روشن و انباشته از جيک جيکها و هوهوها و ُش ُ
رشرها .جهانى که دامن
الماسى آسمان برآن گسترده بود.
«اوه! (ن�م گفت) چه بىک�ران! حتما چکههاى برادرم نيز بهدنبالم خواهند
آمد».
ول�ى ش�عاعهاى تي�غوش پيک�ر آبگون�هاش را ب�ا زبانه�اى عطش�ان خود
مىليس�يدند .نزدي�ک ب�ود هنوز چکهه�اى تراونده ديگ�ر نرس�يده ،او در کور ٔه
آسمانى بخار و محو شود.
.1گزنفون مورخ يونانى در فصل دهم اثرمعروف خود «آناباز» ()Anabaseدر بار ٔه
عقبنشينى فرسايند ٔه  ۱۶ماهه دههزار يونانى مىگويد :آنها وقتى به دريا رسيدند
از شدت شادمانى که سرانجام رهايى يافتهاند فرياد مىزدند« :ثاالسا! ثاالسا!»
(دريا!دريا!) .اين بانگ از آن پس به عالمت خرسندى و رهايش بدل شد.
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ن�ه! ن�ه! نمیخواهم .میخواه�م بمانم «....ن�م ناليد» در اين شگرفس�تان
بودن میخواهم ،بودن!»
درختچ ٔه بهش�کوفه نشس�ته گفت »:نَ�م! اُه! نَم! خود را به س�ای ٔه من بکش.
اينجا خوش است ،سايه و عطر .وگرنه داغى تو را خواهد خورد».
نم تش�کر کرد و خود را به س�ای ٔه درختچه کش�اند .آه! چه خوب! از غربال
بوته پرتوهائى راه مییافت ولى نه آن اندازه سوزنده و گزنده .وانگهى قطرههاى
ديگر از همان ديگ سحرى جوشيدند .نم پشتوانه يافت و گودالهاى خرسنگى
را که درختچه برآن سفر ٔه سای ٔه خود را افکنده بود ُپر ساخت .آبى زالل و خنک
مانند اش�ک چش�م .تابناک و آينهس�ان که در غرفههاى س�يمگونش مناظر دنيا
عک�س میانداخ�ت برون خزيد :آن قل� ٔه دور ،آن ابر اخرائ�ى ،آن علف خوش
گيسو و لرزنده  ...همه در اين آينه بازتاب داشتند.
و چکهها دم به دم و از پى هم میرسيدند .همه از ديدن دنيا به ذوق میآمدند
و جيغ میکشيدند .برخى کرمهاى کور زيرزمينى به آنهاگفته بودند:
«خوش�گلها! مبادا ت�وى دنيا پا بگذاريد .آنجا محش�ر خرى اس�ت .ديگر
ماندن نماندنتان پاتان نيست .همين کاخهاى زيرزمين جاهاى خنک و سايهناک
و محفوظ�ى اس�ت .نه بورانى ،نه بارانى .نه خطر بخ�ار و نه خطر يخ .به ماهم
فيضى میرسانيد».
ام�ا چکهه�ا جنجال کردن�د« :چى مهم�ل میگوئيد! ما تو اي�ن بیهوائى و
ظلمت خفه شديم .ما فضا میخواهيم».
اوائ�ل ارديبهش�ت ب�ود .مگر کس�ى میتوانس�ت اي�ن کرفسه�ا ،کنگرها،
پونهها ،پرسياوش�انها ،گزنهها ،خارخس�کها ،گونها و هزاران گياه ديگر را
نام برد؟! چند جور خوبست مگس سبز و زنبور طالئى در نور وزوز میکردند!
و چه ش�کوهى داش�ت کهس�ار با قوس قزح جادوئى خود و ابرهائى با طرحها
و حواش�ى عجي�ب و غريب ،از خ�ود راضى ،با پوی ٔه کند ،بر آس�مانى که رنگ
فيروزهگونش از جالء و صفا دل میبرد .گوزنى جائى نعره میزد .گل قاصدى
با بیخيالى يک موجود ابدى در رقص نسيم میرفت .خرگوشى بى احتياط از
بوتههاى تمشک گوشهاى ابريشمين خود را نشان میداد.
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چشم ٔه کوچک زير درختچه به همه لبخند میزد و بوس ٔه بىغل و غش او را
ش�عاع در آن کهس�ار میپراکند .بازهم کاروان قطرهها فرا مىتراويد .چشمه با
لولکهاى باريک شيشهگونى از سنگ ريختن آغازيد:
رشر! ُش ُ
ـ ُش ُ
رشر!
درختچ�ه گف�ت« :اوى همش�هرى کجا؟ من هنوز تش�نهام .ب�د کردم روى
ش�ما چادر کش�يدم که اين اله ٔه گردونپيماى خورش�يد ش�ما را به س�وى خود
نکشد؟»
چش�مه گف�ت« :ما بايد برويم .ما میرويم .ما ب�ه حرف کرمهاى زيرزمينى
هم گوش نداديم .ما رفتن را دوست داريم».
جوى الغر و ناتوانى با زمزمهاى به س�ختى ش�نيدنى از الى سنگپارههاى
زرد و سرخ و آبى شروع به خزيدن کرد .اين زايش جوى بود در جهان .و
هم ٔه زايشها چه جشن سرورانگيز و پرشکوهى است!
جوى راضى بود .احس�اس س�فر احساس خوش�ى بود .با لبان خيس خود
گياهان و گلهاى خودرو را میبوسيد و میرفت .در هيچ جا قرار نمىگرفت.
بىق�رارى او رق�ص و وجدى بود که در جانش مینشس�ت .از اين کلوخ به آن
س�نگريزه .از اي�ن فراز به آن نش�يب .از اي�ن نرم ٔه چمن به تن ٔه ت�رک خورد ٔه آن
درخت پير ،جلوتر! جلوتر! جلوتر!
خورش�يد در او میخندي�د و ديگ�ر نمیتوانس�ت ناب�ودش کند .ب�اد در او
موجهاى حريرى ريزی میانداخت .درختها و رستنیها ،پرستوها و سيرهها
و کبوترها خود را در آن مىديدند و او مىرفت و مىرفت و مىرفت.
ش�ور و ش�وق صوفيانه س�فر در اي�ن فراخناى جه�ان! احس�اس بىبندى!
احس�اس راه جس�تن! گاه س�نگى س�ياه و عبوس جلويش س�د مىش�د« :هه!
فضول باش�ى کجا س�رتو گذاش�تى زورميدى .همونجا خفهخ�ون بگير ».ولى
چش�مه مىخنديد .هميش�ه مىخنديد و سرش را به سنگ بداخالق مىکوبيد و
زور مىداد .س�نگ عصبانى مىش�د«:چه پر افاده ،خياالت کرده!؟ من جلوى
ماره�اى گردن کلفت�ش را گرفتم و اين باریک ٔه لرزونک میخ�واد منو از جا در
کنه ».ولى س�اعتى ديگر چش�مه سنگ خودخواه را بسر غلطانده بود و در بستر
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گ�رم زمي�ن گس�ترده و بى قيد جل�و میرفت .پيروز ب�ود .راه گش�وده بود مانع
متکبر را پس زده بود.
ناگه�ان چش�مه رونده کوچک م�ا در زير گوش�ش زمزمهاى ش�نيد« :صدا
صداى آشناست .به صداى جيرجيرک شبيه نيست».
يک مرتبه يک جوى زالل ديگر به زيبائى الژورد آس�مان که از پشت سنگ
تيزى فرو میريخت جيغ کش�يد« :خواهرجان! تو هم که مثل من هس�تى  ،کجا
مىرى؟»
چش�مه گفت« :س�فر مىکنم میفهم�ى؟ حوصله تو يک س�وراخ تپيدن را
ندارم».
چش�م ٔه دوم گف�ت« :بي�ا ت�وى ه�م بريزي�م .با ه�م بري�م .زورمون بيش�تر
مىشه».
چش�مهٔ اول گفت«:ت�و زور منو نديدى که چطور يک س�نگ ُبق کردهاى را
ک�ه خيلى هم از خودش متش�کر ب�ود از جا کندم .حاال چه لزوم�ى داره تو هم
بريزيم».
چش�م ٔه دوم گفت« :وقتى تو هم بريزيم آنوقت ديگر چش�مه يا يک باريکهٔ
آب نيستيم .اسممان مىشه جويبار!جويبار! مىدونى ،اين خیلی مهمه .هرآبى
که جويبار نيست».
چشم ٔه اولى خيلى از اين عنوان گوشنواز خوشش آمد« :جويبار! چه اسم
زيبائ�ى!» پ�س بىمعطلى خواهرش را در آغوش کش�يد .هردو قلقلکش�ان آمد
و کلى خنديدند .چش�م ٔه اولى گفت« :واى چقدر تنت س�رده!» چش�م ٔه دومى
گفت« :تو هم چه نرم و فرز هستى ».جويبار شرشرى صافى رو به راه شد.
چن�د تا زالوى لندوک که آنجا روى خاک نرمى له له میزدند وقتى جويبار
را ديدند خودشان را غلطاندند و تلپى افتادند توى آب و گفتند« :خوش آمدى!
خوش آمدى! حتما آمدى که ما را سيراب کنى! آره ،بچ ٔه خوبى هستى .همينجا
تو اين نرمه خاک گودال بس�از و بمان که ما توى تو ش�نا کنيم .ما خيلى آب رو
دوست داريم .ما خون را هم دوست داريم .ما دوست داريم چاق باشيم!»
جويب�ار خيل�ى از اين موج�ودات که بدن ليز و چرک داش�تند ب�دش آمد و
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گفت« :آه! کثافت! اس�م من جويباره ،مىفهمى! من هرگز رفيق شما نکبتیها
نمیشم .شما دوست دارين چاق بشين؟ غلط کردين اکبيرىهاى لندوک!»
و جويبار راه خود را کش�يد و رفت .قوت اندامش افزايش يافته بود .با يک
ضرب�ت ري�گ که هيچ حتى س�نگها را هول مىداد .درخته�ای بلوط پير که
تازه گلهائى مانند ش�عله روى ش�اخههاى آنها روشن شده بود گفتند« :درود
برتو! جويبار! خدا قوت ! به مبارکى کجا مىرى؟»
جويب�ار گفت« :خدا ق�وت! مگه من مىدونم؟ دنيا بزرگه .خيال س�ياحت
دارم .از سياحت خوشم مىآد».
جويبار شادمانه مىغلطيد و مىگذشت .يک مرتبه پايش سريد و ريخت در
يک گودال ژرف و بزرگى که نتوانس�ت خ�ودش را از آن در بياورد .بلوطهاى
پي�ر خنديدند .چند وزغ خپله س�بز از توى تنههاى فرت�وت بلوطها جهيدند تو
گودال و ش�روع کردند به دس�ت 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 مىکرد .ش�ناى وقيحانه وزغها رنگ و بوى آنها
را عوض مىساخت .يک وزغ درشت پريد روى سنگ تخممرغى آج دارى که
وسط گودال بود و نطق کرد:
«بانو جويبار! از خوش�بختى بود که وارد س�رزمين من شدى .اين وزغهاى
ش�يطان را که مىبينى ايل و ِ
تبارمنند و اس�م من هم وزغِ وزغان بلوطستان کوه
ش�نگرف اس�ت .ب�دون فروتن�ى کاذب باي�د عرض کنم بس�يار موج�ود مهم و
معتبرى هس�تم که مدتها مانده اس�ت تا عقل امثال شما به اين مطالب برسد.
خيل�ى باي�د ببخش�يد .من و بچهه�اى من تمام وجود ش�ما را با ي�ک پرنيان ليز
س�بزرنگى مىپوشانيم .توى شما تخم مىپاش�يم .هزارتا مىشيم .دهها هزارتا
مىش�يم و تمام بلوطس�تان که هيچ ،بلکه سنگس�تانهاى اطراف را هم تصرف
مىکنيم .واقعا که شانس آوردين!»
جويب�ار ابد ًا اعتنائى نکرد .شُرشُر آب ب�ه گودال مىريخت وآن را پرکرد
و س�رانجام جوى آزاد ش�د و راه افت�اد .بلوطهاى پير با خوش�ى مىخنديدند.
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وزغِ وزغان گفت«:کجا همشيره؟ سرگردان مىشىها! اگر جائى در دنيا براى
اُتراق مناسب باشه همين جاست».
ول�ى آب زور ک�رد و از روى گ�ودال راه خ�ود را گش�ود .سنگپش�ت
س�الخوردهاى ک�ه» سنگپش�ت خردمن�د» ن�ام داش�ت تلوتلو خ�وران از توى
خاربنه�ا خ�ود را به لب جویبار کش�اند .چند چکه آب خ�ورد و گفت« :مبادا
گ�ول امثال اين وزغهاى بىمعنى خودخواه را بخورى .برو! جس�تجوکن! هر
جس�تجوئى به جائى مىرس�د .من چقدر بدبختم که دست و پاى شما را ندارم
 ،بعالوه پير ش�دم و تو اين خلنگس�تان ديگر ماندنى هستم .خداحافظ جويبار!
دست حق به همراهت!»
 -خداحافظ ننه الکپشت .مطمئن باش جستجو را ول نمىکنم».

ـ۲ـ

وزغِ وزغ�ان متصل نعره مىزد »:وايس�يد! بى معرفت�ا! کجا مىريد؟ چه از
اين گودال عالىتر .کى از من قشنگتر و بچههای شيطون من ...
وايسيد! بىمعرفتا!»
ولى آب زالل کوهى مىآمد و گودال وزغ وزغان را مىشست و خنده کنان
و پش�نگزنان و زمزمهخوانان مىگذشت و مىگذشت و به غيظ و جوش وزغِ
وزغان اعتنائى نداشت.
وز ِغ وزغ�ان گف�ت« :دهه! يک کاره! اينا کجا م�ىرن؟ حتما خياالتى عليه
ديو بزرگ ملکوس 1دارن .پس من اينجا براى چى هستم؟ برم سر در بيارم».
وزغ وزغان دنبال جويبار راه افتاد :از اين کنده به آن کنده .از اين س�نگ به
آن س�نگ .از سای ٔه اين بته به س�ای ٔه آن بته جست مىزد و چه جستهاى چست
.۱ملکوس در اساطير اوستايى ديو «خشکى» است که به صورت اسب سياه دم کلى است
ولى ما در اينجا آن را به شکل خودسرانهاى بکار مىبريم و ابد ًا ربطى به ملکوس اوستا ،ديو
خشکسالى ،ندارد.
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و چاالک�ى ک�ه تنها از عهد ٔه وز ِغ وزغان بر مىآمد .پيش از آن که جويبار برس�د
رس�يد به يک چش�مه کوچکى که بين قلوهسنگهاى سفيد ،آب آئينهگونش زير
آتش خورشيد بخار مىشد .ولرم و کمعمق بود .وز ِغ وزغان پريد توى چشمه
و گفت« :عجب آب گرمى! تو ديگه اينجاها چه کار مىکنى؟»
چش�مه گفت »:به من مىگويند چش�م ٔه راهنما من چش�م ب�ه راه جويبارى
هستم که بايد از کوه سربرسد و مرا از داغى جهنمى اين آفتاب نجات بده و من
هم بهش راه نهر را نش�ان بدهم که مبادا گم بش�ه .زيرا تو اين سنگستان بزرگ،
جويبار مىتونه گيج بشه و آفتاب بنوشدش».
وز ِغ وزغان با صداى کلفت و کوفت گرفته گفت«:خوب ،راه نهر را بهش
نشون بدى که آخرش چى بشه؟»
چشم ٔه راهنما خند ٔه غمانگيزى کرد و گفت« :الحق که قورباغهاى و قد يک
ماهى هم نمىفهمى .آنها به نهر که بريزند ديگه کارش�ون س�که اس�ت ،ميرن
آنجا که بايد برن!»
وز ِغ وزغ�ان ب�از ه�م لجاجت به خ�رج داد و گفت« :يعنى چى» کارش�ون
«سکه» است .مگه به کجا بايد برسن؟»
چش�م ٔه راهنما باز با فش�ارِ اندوهى در سينه خنديد و گفت« :والله بالله من
هم خوب خبر ندارم .ميگن تو اون دور دورا درياست ،يک دنيا آب .مادر هم ٔه
آبها .آبها آنجا که رسيدند سوار موج مىشن و با آفتاب و ابر و باد مىجنگند
و فاتح مىشن .آنجا سلطنت آبه .دلت خواست تو کفهاى مرواريدى ساحل
مىدوى .دلت خواست شيرجه مىرى تو گردابهاى تاريک .کسى از پس تو
برنمى یاد».
وز ِغ وزغ�ان ب�ا يک پاش پس س�رش را خاراند و گفت«:آه�ا! حاال حاليم
شد ».و سپس بدون معطلى ،از چشم ٔه راهنما جهيد روى يک سنگ و با عجله
دور ش�د و پي�ش خ�ودش گفت«:مىدون�م از اين جويب�ار فضول چ�ه انتقامى
بکش�م! االن صاف مىرم پيش ديو ملکوس خداى خش�کى و بهش مىگم چه
توطئهاى تو اين دنيا برضد او چيدن ،او روى تخت لعنتيش بىخبر لميده! حاال
ديگه هر جويبار کثافتى هم دلش مىخواد به دريا به پيونده .تازه دريا چه خريه!
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آن هم پيش ديو س�ياه ملکوس خداى خش�کى .ربالنوع کوه سنگى .ولى اول
س�رى به گودالم بزنم ،دستى تو س�ر و روى خودم ببرم که نوکرهاى ديو مرا از
اي�ن قورباغه افتضاحهاى لجنزارها حس�اب نکنن .باالخ�ره ما «خانواده دار»
هستيم و سهدانگ زمينهاى بلوطستان مال ماست».
جهش ،جهش ،جهش ،دوباره وز ِغ وزغان به گودالش رس�يد .جب ٔه جلبک
س�بز را دوشش کرد .تاج لجن آبنوسى را سرش گذاشت و به بچههاش گفت:
«هوهو! ش�ما سربس�ر اين جويبار فضول نزارين .من خودم خدمتش مىرسم.
ولش کنين بره»...
بلوط هاى ِ
پير ُگل کرده قاه قاه خنديدند .يکى به ديگرى گفت« :اين اکبيرى
هميش�ه قپ�ى مىياد! مىخواد جلوى آب روان را بگي�ره؟ آب مادر! آب ،دختر
آسمان!»
بل�وط ديگر گفت« :توى اين عالم از اين ناجنسها زيادن .مگه کم ديديم؟
مگ�ه کم کش�يديم؟ اگ�ر آب نبود اي�ن قورباغهه�ا از ما يک هيزم خش�ک باقى
مىذاشتن»...
اما وز ِغ وزغان جس�تن کنان رفت و رفت و رفت تا رس�يد به يک کوه عظيم
ِ
س�نگی خشک به رنگ ذغالسنگ ،بس�يار بد هيبت و ترسناک! سنگهايش از

سنگپاهاى س�خت ولى پوک بودند ،با چهرههاى آبلهرو ،با هيکلهاى مچاله
و بىريخت .آفتاب داغ باالى س�ر کوه ،کور ٔه خود را با هزار زبانه روش�ن کرده
ب�ود .مارمولکهاى خاکس�ترى ،مارهاى کلفت و کوتاه که چش�مهاى قرمز و
دم نوکتيز شلاقى داشتند ،توى س�نگپاها مىلوليدند .يکى از آنها َدمِ غارى
چنب�ره زده ب�ود .وز ِغ وزغ�ان خيلى ب�ا احتياط به او که در ح�ال ُچرت و منگى
بود نزديک ش�د و گفت« :جناب س�رکار! کاخ اعليحضرت ديو س�ياه ملکوس
ربالنوع خشکى همينجاست؟»
م�ار مانند آدمهاى چرس�ى (چون واقع�ا هم معتاد بود) کل� ٔه کلفت خود را
بلند کرد و نگاه مغناطيسى و چندش آور خود را به وزغ دوخت و گفت« :پيره
وزغ! ت�و چطور جرأت کردى جلوى من س�بز ش�دى؟ مگ�ه نمىدونى من يک
لقمهٔ چپت مىکنم؟»
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وزغ ب�ا خندهه�اى ري�ز ريز ،آميخت�ه به ترس و چاپلوس�ى گف�ت« :جناب
سرکار! من از جاسوسهاى مخصوص اعليحضرت ديوم و پيش هم ٔه مارهاى
دنيا اماننامه دارم .واال سگ کى بودم جناب عالى را بيدار مىکردم».
مار در حالى که خواب آلود سر خود را روى بدن فلسى خشکيده خود تکيه
مىداد و به چرت فرو مىرفت ،خس�ته و کس�ل گفت »:آره ،همينجاست اگر
جاسوسى برو تو».
وز ِغ وزغان دامن رداى جلبکى س�بز خود را روى خاک نرم و داغ کش�يد و
تاج لجن آبنوس�ى را که گرما خش�کانده بود روى سرش مرتب کرد و وارد غار
شد.
روى تخ�ت زرناب موجودى گت و گنده ش�بيه به يک بزمج ٔه ش�اخدار که
دو دندان س�فيد نوکتيز و زبان نيشمانند ،مانند ش�ل ٔه سرخ داشت َلم داده بود.
ديو له له میزد .دو خفاش بسيار بزرگ در هوا با حرکت دائمى بالها او را باد
میزدند .زير گنبد تاريک غار به جز اين موجودات خبيث احدالناسى نبود.
وز ِغ وزغان سرفهاى کرد و گفت« :معذرت مىخواهم! اعليحضرت ديو!
اينجانب وز ِغ وزغان جاس�وس خاصه گودال ش�مار ٔه يک ،مطالب مهمى دارم
که مىخواهم به عرض بندگان خاکپاى همايونى برسانم».
دي�و ـ بزمج�ه بدون پ�رس و جوى زائد ،چن�ان که گوئى در جريان اس�ت،
گفت » :بگو!»
وزغ وزغ�ان گف�ت« :يک جويبار بس�يار فرز و زالل از کوه زبرجد س�مت
خ�اور دوان دوان ب�ه ط�رف نه�ر مىرود که خ�ود را به دريا برس�اند ».چش�م ٔه
راهنما» س�ر راه منتظر آنهاس�ت .آنهاخيال دارند دنيا را از آب پر کنند و تمام
س�نگالخها را به چمن و بيش�ه بدل س�ازند .توطئ ٔه اين ناجنس مستقيم عليه آن
اعليحض�رت اس�ت .جاننثار خودم دي�دهام و خبر دارم .جاننث�ار در چاکرى
هميشه حاضرم! »
يک مرتبه خش�م ملکوس ترکيد .نعره زد »:بىش�عور بوگن�دو! آمدى به ما
ش�کايت مىکنى :هفت فرسنگ آن طرف چشمه راهنما يک مرداب پت و پهن
است .هزارها امثال تو آنجا غار و غور مىکنند .برو از قول ما بهشون بگو فور ًا

 106پنجابه  :احسان طبری

فور ًا يک پرد ٔه ُجلبک ريزباف س�ه ال پهنا ببافند بکش�ند جلوى آب .آب آنجا که
رس�يد ُپر زوره .يادتون باش�ه که پرده را محکم ببافي�ن .آب که بند آمد همهاش
را بمکي�ن يا با لجن قاطى کنين که قدرت جنبش نداش�ته باش�ه! ده يالله معطل
نکن! »
وز ِغ وزغان تعظيم کرد و از غار خارج ش�دَ .گرزه مار چش�م ش�رابى هنوز
ت�وى چرت بود .يکجا رداى وزغ وزغان الى س�نگ گي�ر کرد زيرا مارمولک
متقلب�ى يک گوش� ٔه آن را گاز گرفت�ه بود .وزغ وزغان لندي�د« :واه! واه! چه ُپر
رو .ول کن جبه مو!» و آن را با دس�ت کش�يد .مارمولک توى شکافهاى سياه
س�نگپاها لوليد و گم ش�د .وز ِغ وزغان س�ر و وضع خود را مرتب س�اخت و
جس�تن زنان س�فر خود را دنبال نمود و به زبان وزغى حماس�هاى مىخواند که
معنايش اين بود:
»خودم با چشمهايم اعليحضرت ملکوس را ديدم!
تمام کرگدن ها پيش او قازوراتند
تمام درياها پيش شکوه او مىلرزند
و من وز ِغ وزغان جاسوس گودال شمار ٔه يک
پ�س از خ�ود ش�خص ش�خيص اعليحض�رت مش�کل از م�ن آدم مهمترى
باشد.
دلم مىخواهد همه پيش من مثل بيد در باد بلرزند.
قدرت! ثروت! آه اى رب النوعهاى پرستيدنى!
دلم مىخواهد خون و شيره و آب و لجن همهٔ دنيا را بمکم».
علفهاى بلند خارپوش�ى که تاجهاى ابريشمى سفيد داشتند و زبان وزغى
نمىفهميدند .تنها سر تکان مىدادند .کمى باالتر ،روى شاخ ٔه تسمهاى درخت
ناشناسى ،يک پرنده رنگ وارنگ نشسته بود و گفت:
«جيک! آقا خيکيه شما چى مىخونين؟»
وز ِغ وزغان که از خطاب بىادبان ٔه مرغک عصبانى شده بود ،گفت« :هيچى!
هيچى! به تو نرس�يده .من چکامه فلسفى مىخوانم .ارجوزه مىخوانم ،آنهم
ب�ه زبان وزغ�ى نه به زبانى که هر االغى بفهمد .من خ�ودم مهمم و مطالب من
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هم مهم است!»
پرند ٔه رنگ وارنگ گفت«:وا! چه پرمدعا» و َپر زد و رفت.
وز ِغ وزغان س�ه ش�ب و سه روز جهيد تا به مرداب رسيد .بوى گند مرداب
از فاصلههاى دور ش�نيده مىش�د .م�رداب پر از نىهاى کلف�ت گره گلوله بود
ک�ه برگهاى په�ن پاره پار ٔه خود را از توى لجنه�ا درآورده بودند .غار و غور
هزارها هزار قورباغه مرداب را پر کرده بود .چند حواصل خودخواه در ساحل
مرداب کرم و ماهى ريزه شکار مىکردند .وز ِغ وزغان به آنها که رسيد ،تاجش
را احتراماً برداش�ت و گفت« :چاکر  ،وز ِغ وزغان جاسوس شمار ٔه يک گودال
ش�مار ٔه ي�ک اعليحض�رت اق�دس ديو ملک�وس ربالن�وع بدون رقي�ب جبال
سنگى! حالتون خوبه؟»
حواصله�ا با نگاه لوچ از باال به پائين به وز ِغ وزغان که روى تخته س�نگى
پريده بود نگاه کردند و گفتند« :خوب ش�د فرمودين! واال ليفتون میکش�يديم.
ولى معلومه شما از اوناش نيستين .به هرجهت مشعوفيم .فرمايشى بود؟»
وز ِغ وزغان گفت« :پيغامى خصوصى دارم .وزغ ساالر اين مرداب کيه؟»
حواصلها گفتند« :زير همين نىکلفته توى يک خانه ِگلِ رس چرب ،وزغ
س�االر زندگى مىکنه .ش�انس آوردين که از سمت ديگر نيامدين واال بايد تمام
مرداب را دور مىزدين».
وز ِغ وزغان گفت« :مرسى ،متشکرم! شما حواصلهاى متمدن و خوشکلى
هستين .ظل عالى ممدود! »
حواصلهاى ساحل مرداب ،زبان دربارى وزغ« وزغان را نمىدانستند لذا
بهتزده و س�اکت ماندند .وز ِغ وزغان خود را به منزل وزغ س�االر رس�اند که
رانهاى پير س�فيد خود را روى ِگلِ چس�بناک گس�ترده و با ش�کم باد کردهاش
نفس نفس مىزد.
وزغ وزغ�ان با تحکم گفت« :چيه واس� ٔه خودت بي�کار و بىعار لم دادى.
خطر! خطر! دس�تور شخص ش�خيص ديو ملکوس! کل وزغهاى اين مرداب
بايد يک پتوى کلفت جلبک ببافند و از الى هم ٔه نىها بگذرانند .جورى که يک
لب َپ ِر آب هم نتواند بگذرد .کل وزغهاى اين مرداب بايد سه برابر معمول آب
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تو شکمش�ان ذخيره کنند و آن قدر دس�ت و پا بزنند که آب لجنِ غليظ بش�ه ...
مثل مرکب  ،مثل سريشم ،مثل قير»...
وزغ س�االر با عجله خود را جمع و جور کرد و گفت« :حضرت اش�رف!
مگه چىشده؟»
وزغ وزغ�ان گف�ت« :چىش�ده ،چىش�ده؟ چ�ى مىخواى بش�ه؟ يک نهر
ب�زرگ آب مي�ره بِ�ه دري�ا .به دريا برس�ه ،دري�ا دني�ارو ور مىداره .م�ن و تو را
نهنگها َبلعت مىکنند .بعالوه اس�م کوس�هماهى رو ش�نيدى؟ اس�م کش�تى به
گوش�ت خورده؟ بندر و اس�کله مىدونى چيه؟ برج ديدهبان�ى رو ديدى؟ البته
که نه! مرتيک ٔه ِخرفت! »
وزغ ساالر گفت « :قربان ،بنده دهاتيم .مافوق ليسانس ندارم .عفو بفرمائيد.
چش�م! يک مصيبت بسر نهر میآرم که تو داس�تانها بگن .پيره غلومت از اون
هفت خطهاست .خاطر مبارک آسوده باشد».

ـ۳ـ
جويبار با خند ٔه مستانه در شعاع پاک به چشم ٔه راهنما رسيد و او را خنک و
سيراب کرد .هم ٔه چکهها شاد بودند که باز با يک دوست ديدار کردهاند .شتک
و پش�نگ و جفتک ش�روع ش�د و مرواريدهاى صافى چکهها در هوا رقصيدن
گرفتند.
چش�م ٔه راهنما به جوى گفت از س�مت چپ سنگس�تان برويد تا برس�يد به
ي�ک نه�ر که پنج س�نگ آب دارد و از اتحاد دهها جويبار پديد آمده .با ش�يطنت
بگريزيد در آغوش اين نهر و با او برويد .بر ُگردهاش س�وار بشويد خودتون رو
به مقصد آخرى برسانيد».
جويبار پرسيد » :يعنى کجا؟»
چش�م ٔه راهنما گفت« :مگر ش�ما نمىدانيد .به دريا! دريا کشور ماست .در
آنج�ا مائيم که بخار مىس�ازيم و سرس�بزى و سرش�ارى و زندگ�ى دنيا را نگاه
مىداريم .آنجا س�رزمين همکارى ما با خورش�يد ،با آس�مان اس�ت .خود دريا
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هم مانند آس�مان فيروزه ايس�ت .آرزوى هر قطره آنس�ت که به دريا برسد .زيرا
اصل�ش از همانجاس�ت .اگ�ر همکارى خورش�يد و دريا نبود ،دني�ا يک کلوخ
ِستَروَن بيش نبود».
جويب�ار گف�ت« :چه حرفهاى قش�نگى! چه وعدههاى طالئ�ى دلنوازى!
گفتى نهر ما را به دريا مىبره».
چش�م ٔه راهنم�ا گف�ت« :حتماً! نهر ُپر زور اس�ت .مثالً اين س�نگ را با يک
تلنگر دو گز آن سوتر پرتاب مىکنه».
جويبار گفت « :اوه! »
چش�م ٔه راهنما گفت« :پس چى! کافى است به نهر برسيد .کارتان روبه راه
است .من زير اين سنگهاى داغ مىمانم تا به جوىهاى جوان راه نشان بدهم.
خودم را وقف اين کار کردهام .مىدانم که اين آفتاب داغ مرا تا آخر بخار خواهد
کرد .چه باک! عوضش من انتقام خود را از آن ديو بزمج ٔه خوک صفتى که تمام
چشمهسارهاى مرا خشکانده مىگيرم .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».
جويب�ار گف�ت« :چه خ�وب! چ�ه اميدبخ�ش!  ...حرفهات�ون زندگى را
از اکس�ير ب�راق پ�ر مىکند .مث�ل ياقوته�اى تراش�يده ،مثل اخگرهاى س�رخ
مىدرخش�د .درس�ت باشه ،دروغ باش�ه ،به آدم اميد ميده .به آدم بالهاى سفيد
«پندار» ميده ،واال همهاش خزش روى ريگها و س�يلى خوردن از س�نگهاى
بىعاطف�ه و خلشخارها و آتش ش�عاعها! زندگى اين ج�ورى چندان تعريفى
نداره»...
پ�س از مدت�ى اختلاط ،جويب�ار ک�ه کل�ى خردمندتر ش�ده ب�ود از البالى
سنگستان راه افتاد .جويبار خيال مىکرد که نهر همين نزديکهاست .ولى شب
ش�د ،صبح ش�د ،شب ش�د ،صبح شد ،همهاش س�نگ و لجن و داغى سوزنده
ِ
پس گردن و روى شانهها و ديگر هيچ .مبادا چشم ٔه راهنما گول خورده يا گول
زده باشد؟ خيال کرده باشد؟ عوضى فهميده باشد؟ ...
ي�أس در ب�دن جويبار مىخزيد و او را لخت و سس�ت مىکرد .زير درخت
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بيد کهنى رسيد و آنجا کمى درنگ کرد.
بيد پرسيد« :آبهاى زالل! از کجا مىآئين؟ به کجا مىرين؟»
جويب�ار گفت« :آقا بي�ده! خودمون هم نمىدونيم .از ک�وه زبرجد مىآئيم.
گي�ر وزغ وزغ�ان افتادي�م .س�ر راه يک چش�م ٔه راهنما که مثل اين ک�ه آدم بدى
نب�ود به ما وعدههاى طالئ�ى داد ولى از وعدههاش خبرى نيس�ت .مثل اين که
خيالباف بود .دنيا قش�نگه ولى نه به آن با ش�کوهى که او وصف مىکرد .مثل
اين که براى ما افسانه بافت».
بيد گفت« :مثال چى گفت؟»
جويب�ار گف�ت« :گفت نهر پ�ر زور و صافى همين نزديکىها ب�ه دريا ميره،
س�وارش بش�ين ش�ما هم بري�ن ،بهت�ون تو دني�اى بىکران� ٔه آب خيل�ى خوش
مىگذره ،ولى دريغ از يک چال ٔه کوچک آب بوگندو».
بيد سر جنباند و گفت »:خانم عزيز! خيلى بىصبرى .نفهميدى که زندگى
يعنى صبر .آرزو يعنى صبر .پيروزى يعنى صبر  ...صبر مىدونى چيه؟»
جويبارگفت« :به خوبى شما که نمىدونم؟»
بي�د گفت« :صب�ر يعنى باور و جس�تجوى لجوجانه .صب�ر يعنى عمل يک
بند ...به همين آس�انى نوميد ش�دى؟ اين که نش�د! من چون قدم بلنده گر و کر
نهر را از آن دورها مىش�نوم .چش�م ٔه راهنما راست گفت .خسته نشين .نوميد
نشين ...برين چند روز ديگه هم هى بزنين به پا»...
ش�ادمانى در جوش�ن نمناک جويبار دويد :پس وعد ٔه چش�م ٔه راهنما دروغ
نب�ود .ب�ا ش�تاب از زير بيد که�ن که در آنجا چنب�ره زده بود ،به راه افتاد و س�فر
ناراحت خود را روى ريگها ،شنها ،خاکهاى مکنده ،خارستانها ،چمنهاى
تش�نه ،بسترهاى س�نگالخ آغاز کرد .روز سوم او هم س�مفونى نيرومند نهر را
ش�نيد .آواى پرقدرتى در زير يک رديف نارون میخواند .جويبار جيغ کشيد»:
واى ،خداى من ،نهر!» بر سرعت خود افزود و از هرجا که مىتوانست در نهر
ريخت و در آن محو و مستحيل شد.
نه�ر ب�ا صالبت ب�ه او درود گفت و او در آغوش پر زور نهر س�فر را بس�ى
آسانتر يافت .مىتوانست از سقلم ٔه سنگها و ِ
زبان ارهاى ساحل به درون
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موجها بگريزد .نهر مىخواند و مىرفت .چکههاى نو رسيده پرسيدند« :به
دريا مىرويم؟»
چکههاى با تجرب ٔه نهر گفتند« :معلومه مامانتون خيلى شمارا عجول تربيت
کرده! حاال کو دريا! اول بايد با چند نهر ديگر يک رود درس�ت کنيم تا بتوانيم
بجنگيم».
چکههاى جويبار گفتند »:به حق چيزهاى نشنيده! رود! جنگ!»
نهر گفت« :آره نازىها! وقتى چند تا جويبار با هم ميشن ،ميشه نهر .وقتى
چند تا نهر تو هم مىريزند ،ميشه رود .پهن ،زيبا ،متين .آنوقت لشگر ما قوى
اس�ت .خورش�يد نمىتونه ما را خش�ک کنه .خاک نمىتونه ما را بمکه .س�نگ
نمىتون�ه م�ا رو وايس�ونه .پرن�ده و درنده نمىتون�ن ما را تا آخر سربکش�ن .ما
از هم�ه پر زورتري�م .تپهها را ش�کاف مىديم .درخته�ا را واژگون مىکنيم.
س�نگها را مىغلطونيم .آدمها را غرق مىکنيم .س�دها را ويران مىسازيم .آن
وق�ت م�ا روديم  ...و با همه چيز مىجنگيم و بر همه چيز پيروز مىش�يم .البته
اگ�ر آنهها بخوان مزاحم ما بش�ن .بعدش هم ميريم به دري�اى مادر .به آغوش
پيروزى جاودانه!»
چکههاى نو رسيده از شدت تعجب داشت خشکشان مىزد.

ـ۴ـ
در واقع نهر اول به نهر دوم و س�وم پيوس�ت و يک رود پهن و خوش منظر
پدي�د ش�د که س�واحل متنوع داش�ت ،م�وج م�ىزد و آرام خود را زير آس�مان
هوسناک بهارى به سوى دريا مىکشيد.
وزغ س�االر مرداب س�ر راه به وسيل ٔه دهها جاس�وس مطلع شد که يک رود
پت و پهن بس�يار از خود راضى ،خاموش و بی س�ر و صدا ،از ميان روس�تاها،
بيش�هها ،اس�کلههاى کوچ�ک ،قصره�اى ويران�ه و قلعهه�اى نظام�ى خود را
مىکشد و مىکشد و مىآيد.
وزغ س�االر جاجيم جلبکى کلفت و رخنه ناپذيرى را بين نىها آويخته بود
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و ب�ه دهه�زار وزغ دس�تور داده ب�ود تا مىتوانن�د آب بخورن�د 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.
وزغِ وزغ�ان هم�راه ش�اهزاده س�قنقور از راه رس�يدند .اعليحض�رت ديو،
ش�اهزاده س�قنقور را گس�يل داش�ته بود تا جريان مرداب را تح�ت نظر گيرند.
ش�اهزاده تم�ام انگش�تهاى خود را با انگش�تریهاى درش�تنگين آراس�ته و
شلاقى از پوس�ت کرگدن در دس�ت داش�ت که به اندک بهانهاى آن را به مغز
وزغ ،وزغ س�االر و وز ِغ وزغ�ان مىکوبيد و فح�ش رکيک مىداد« :فالن فالن
ش�دهها! پدر همهاتان را در مىآرم اگر رود از اينجا بگذرد .توى همين مرداب
بايد دفن بشود و مرداب را فوقش بزرگتر کند».
ش�اهزاده س�قنقور از ازدواج بزمجهٔ بزرگ با يک تمساح به عمل آمده بود.
تمام لباسش از مليله دوزىهاى طال برق مىزد .مرتباً نطق مىکرد« :به شرافت
ش�اه باب�ام يکيتون جون س�الم در نمىبره .هم�ه را خوراک ماره�ا مىکنم ».از
ش�نيدن اس�م مار ،قورباغهها مىلرزيدند و تندتر کار مىکردند .وز ِغ وزغان و
وزغساالر هم متصل چاپلوسى مىکردند « :واالحضرت! شما ِخ ِ
رخر ٔه مبارک
را ناراح�ت نکني�ن .ما هم� ٔه کاره�ا را روبراه مىکني�م ».هنوز خاموش�ى بود.
لکلکها رديف از وس�ط آس�مان مىگذشتند .ش�اخهها در نسيم مىجنبيدند.
ي�ک سوس�ک قهوهاى براق ب�ا تبختر از س�اق ٔه يک گياه با ش�کوه باال مىرفت.
ت�وى آس�مان ابرهائ�ى که در اث�ر نزديکى غروب گلگون مىش�دند س�ر در پى
هم گذاش�ته بودند .تخت روان طالى ش�اهزاده سقنقور که دو مارمولک آن را
میکشيدند ،آنجا روى شنهاى سربى رنگ ايستاده بود ....
ش�اهزاده ب�ا بىحوصلگى ب�اال و پائين مىرفت .پدرش ب�ه او گفته بود اگر
نتوان�د جل�وى رود را بگيرد از خواس�تگارى دختر ش�اه بوزين�گان هند برايش
خوددارى مىکند و او را از حقاالرث محروم مىسازد .آه که چه مجازاتهاى
بىرحمانهاى!
ي�ک مرتبه جاس�وسهاى فراوانى يکى پس از ديگرى خب�ر آوردند که رود
مىآيد.
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آب عظيم و پهناورى در افق پديد ش�د .حاش�يهٔ نقرهايش در ش�عل ٔه غروب
ُگ�ر گرفته ب�ود .مىغلطيد و مىآمد .ش�اهزاده س�قنقور به وزغِ وزغ�ان و وزغِ
وزغان به وزغس�االر و وزغساالر به جماعت قورباغهها پشت هم امريه صادر
میکردند .بين نىها گليم ضخيم جلبک کش�يده ش�ده بود و قورباغهها با تمام
نيرو توى لجنها ش�يرجه مىرفتند و آب مرداب مثل قير س�ياه بود .رود رسيد،
آب ب�اال آمد .قورباغهها از ترس مار بهقدرى آب خوردند که خفه ش�دند .رود
چنان زورى داش�ت که س�د نىها و جلبکها را ب�دون مقاومت خاصى درهم
پاشيد و رد شد.
ش�اهزاده س�قنقور ب�ا حيرت�ى آميخت�ه ب�ا رعش�ه عصب�ى ب�ه اي�ن منظ�ره
مىنگريست.
وز ِغ وزغان گفت« :قربان رد شد! از حضور واالحضرت خجالت نکشيد».
وزغس�االر خفهخون گرفته بود .ش�اهزاده شالق پوست کرگدن را به مغز وزغ
وزغان کوبيد و گفت« :کوفت! همهاش تقصير تو اکبيرى است که بوزينهجانم
را از چنگ�م ب�در کردى .آخه به تو قزلقورت چه رس�يده ک�ه رودخانهاى دارد
رد مىش�ود .حاال من بايد تقاصش را بکش�م .پدرى از همهاتون در بيارم که تو
داستانها بگن».
در واقع مجازات س�همگينى نصيب س�اکنان مرداب ش�د .ي�ک گله مار به
ج�ان قورباغهه�ا انداختن�د .وزغ وزغان را ب�ه درخت بلوط نزدي�ک گودالش
دار کش�يدند .اما وزغس�االر ،هرچه گش�تند گيرش نياوردند .يا توى لجنها ته
مرداب دفن شده بود يا در رفته بود.
عمده اين بود که رود رد شده بود .ديو ملکوس به شاهزاده سقنقور دستور
داد به سوس�مارک چرکمرد حاکم ريگس�تان بگويد رود را فرو بکش�د و گفت
اگر در اين مأموريت فاتح شود ،از سر تقصيراتش مىگذرد.
سوس�مارک چرکم�رد ق�د ي�ک بچ�ه في�ل بود .ب�ا زب�ان خود مىتوانس�ت
درختچهاى را از جا بکند .ملکوس و سقنقور حسابش را نگاه مىداشتند .يک
گردن بند الماس با فرمان شاهانه رسيد که به هيچ قيمتى نبايد رود از ريگستان
بگذرد .به هم ٔه ريگها بايد دستور داده شود که حاضر خدمت باشند.
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رود پس از عبور مظفرانه خود از مرداب با دو س�ه نهر ديگرى درآميخت و
عرض و طول يک شط را بهخود گرفت که مىتوانست گاوميشها را بغلطاند.
س�قنقور و سوس�مارک چرکمرد باالى تپ ٔه گونپوش بلندى ايس�تادند و منتظر
ماندند .سوسمارک سخت مطمئن بود:
«ب�ه جغ ٔه اعليحض�رت ،صدتا از اي�ن رودها را با يک هورت تو مىکش�م.
ريگهاى من مثل جهنم است و اقيانوس را بخار مىکند».
سقنقور گفت« :گور پدر رود! من به دوشيزه بوزينه برسم ديگر چه غصهاى
دارم .شاه بابا خيلى به اين رود اهميت مىدهد»...
سوس�مارک شاهزاده را مطمئن کرد که کار رود همينجا ساخته است و او
از اين بازیها زياد ديده است.
در واق�ع اولي�ن موجهاى رود روى ريگهاى تفته ب�ا جلز غمانگيزى بخار
شد .قطرهها جاخوردند و پس زدند« :واى! واى! چه جهنمى».
ام�ا موجهاى پش�ت س�ر زور مىدادند و رود نعره مىکش�يد« :ب�ه پيش! به
طرف مادر نيرومند ما دريا!»
موج دوم را ريگس�تان به آس�انى مکيد .قطرهها ناله کنان در س�وراخ س�مب ٔه
ريگها و شنها گم مىشدند« .خداحافظ! ما رفتيم! ما را فراموش نکنيد!» اين
آخرين سخنان غمفزا و معصومان ٔه آنها بود .ولى شط عقبنشينى نمىدانست.
سوسمارک و شاهزاده باالى تپه گونپوش از خنده رودهبر شده بودند.
رود بر س�فر ٔه داغ ريگزار پهن شد .قطرهها يا مىسوختند يا دفن مىشدند
ول�ى چ�ون لش�کريان آنه�ا بىش�مار ب�ود ،حفرهه�ا را مىانباش�تند و ريگها
را از داغ�ى مىانداختن�د و ب�ه پي�ش مىتاختن�د .خن�د ٔه ظفرمندانه ش�اهزاده و
سوسمارک آهسته فروکش مىکرد .شط تا چشم کار مىکرد دامن گسترده بود
و سوس�مارهاى س�ياه آب ترس يا غرق مىش�دند يا مىگريختن�د .کار به آنجا
رسيد که سوسمارک گفت« :عجب!»
بن�د دل س�قنقور پاره ش�د .يعن�ى چه؟ عج�ب! نکند که باز رود فاتح ش�ده
اس�ت؟ نظر انداخت همهجا آب زالل بود .ريگها ژرفتر و ژرفتر در امواج
گم مىشدند و جهان با نفس نمناک و معطر آب دم مىزد.
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کبوترهاى يک تيغ س�پيدى باالى نرمه موجها مىپريدند و تبريک مىگفتند
و آب اينجا و آنجا با خنده کف به قهقهه مىخنديد .ش�اهزاده تازيان ٔه کرگدن را
محک�م بر مغز سوس�مار کوبي�د و با کج ُخلقی از تپه پائين رفت و س�وار تخت
روان مارمولکى خود شد و به ياد معشوقه خود آه عميقى کشيد.

ـ۵ـ
«تف به آن ریخت و هیکلت! به تو میگویند ش�اهزاد ٔه س�قنقور و از عهد ٔه
یک مش�ت آب بیقابلیت بر نمیآئی؟ پس چرا ولیعهد کوهسار سنگی شدی؟
پس چرا پسر امیرملکوس ربالنوع خشکی هستی؟ میدانی شط به دریا برسد
چ�ه بهروز من و تو میآید؟ هردوی ما خ�وراک نهنگیم! زود بدو پهلوی کفتار
بد بو حاکم پیچاندره بگو جلوی این شط احمق را بگیرد».
کفتار  ،بد بو و الغر و بلندقامت و بد هیبت بود .موهای زبر و خاکستری و
پوزهای بد بو داشت .سه کرکس در اختیارش بودند که پیچاندره را میپائیدند.
پیچاندره تنگ و تاریک و فوقالعاده طوالنی بود .از آن درههای زیاد منش�عب
میشد و چاله چولههای فراوان داشت.
کفتار به شاهزاده اطمینان داد که رود را همینجا خفه میکند و گفت:
«خود واالحضرت قضاوت بفرمائید! اوالً شط که توی در ٔه ما بیافتد میشود
ی�ک ج�وی منتها کمی عمیق .بعد توی ش�عبههای دره پهن و گم میش�ود و از
زور میافتد .جلوی دره هم صخرههای جن است که بنده از جهنم آوردهام .به
خاک پای جواهرآسای امیر که یک نم هم از اینجا بیرون نمیرود».
شاهزاده گفت« :خب!خب! قمپز درنکن! هروقت کارت را کردی حرفش
را بزن« .و س�پس به اولین س�تارهای که دمیده بود با حسرت نظر افکند و به یاد
معش�وقه هندیش آه کشید و با انگش�تهای نگینپوش چهر ٔه چروکید ٔه خود را
مخفی ساخت تا کفتار اشکش را نبیند.
ش�اهزاده  ،کفتار و کرکسها س�ه روز منتظر بودند و تعجب کردند که چرا
این شط لعنتی در دام نمیافتد.
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موافق حس�اب شاهزاده ش�ط میبایست یک روزه برسد  ،نه دو روزه .ولی
حاال س�ه روز میگذرد .کفتار گفت« :واالحضرت به اقبال ربالنوع ملکوس
امیر کهسار خشکی  ،شط وسط راه سقط شده .واال محال است که تاکنون در
دام من نباشد».
کرکسه�ا با جیغ چن�دشآوری گفتند« :اجازه  ،اج�ازه بفرمائید ما چرخی
بزنیم .خبر بیاوریم! »
شاهزاده گفت« :بد فکری نیست».
کفتار گفت« :بد فکری نیست».
ِ
جیغ�ک زنندهای کش�یدند و بالهای س�نگین و دراز خود را
کرکسه�ا باز
گشودند و با منقارهای باز و چشمهای چرکآلود  ،ناخنهای تیز خود را جمع
کردند و اوج گرفتند.
مدتى باالى س�ر اربابها چرخيدند و س�پس همراه ابر دودآگين که باالى
دره میرفت محو شدند.
از عجائب اينکه يک روز گذشت و کرکسها نيامدند.
ش�اهزاده ب�ا شلاق بر مغ�ز کفتار کوبي�د و گفت« :بىش�رف قمپ�زو! پس
کرکسها کوشن؟»
کفتار عقب عقب رفت و س�ر را ف�رود آورد و گفت« :بله قربان .کرکسها
کوشن؟»
غروب نفت سياه خود را روى دره ريخت و از دور صخر ٔه جن ،مانند غول
ترسناکى ديده مىشد .از باالى صخره جن سه سايه پيدا شد .کرکسها نزديک
شدند و پهلوى شاهزاده و کفتار نشستند.
کفت�ار ابتدا فح�ش بدى داد و گفت« :کجا گورتون را گم کرده بوديد؟ پس
اين شط لعنتى را چرا نياوردين؟»
يکى از کرکسها گفت« :اتفاقا پى همون مىگش�تيم .معلوم ش�د وسط راه
بسترش را در يک چمنزار عوض کرده زده توى يک دشت صاف و بىزحمت
از پشت دره رد شده ،دم دماى درياست».
شاهزاده و کفتار غرق عرق شدند و از شدت بىحالى روى سنگ نشستند.
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ش�اهزاده ب�ه تته پته افت�اد« :چى! چى! دم دماى دريا؟ م�ا را دور زدند؟ کى اين
مزخرفات را از خودش درآورده؟»
کرکس دوم گفت« :قربان وجودت گردم .مزخرفات نيست .حقايق است».
شاهزاده ديوانه شد .تازيانه را بر کرکسها کوبيد« :بىشعورها! حقايق ،حقايق
ديگه چيه؟ مگر حقايق هم وجود داره؟ ده يالله من شطم رو مىخوام .واِال مرا
بايد سوار بالتون کنين ببريد هندوستان پيش بوزينهدخت».
کرکسها با هم مش�ورت کردند و ديدند که بردن ش�اهزاده به هندوستان از
آوردن ش�ط به پيچاندره آسانتر اس�ت .با چسباندن بالهاى خود به هم تختى
درست کردند و به سقنقور که يک موجود يک وجبى بود ،گفتند« :واالحضرتا!
بفرماييد هندوستان».
در مقابل ديدگان حيرتزده کفتار س�قنقور روى بالها نشست و کرکسها
ب�ه هوا بلند ش�دند .ولى کفتار که آنه�ارا در هوا دنبال مىک�رد ناگهان صداى
فريادى ش�نيد .کرکسها س�قنقور را روى صخره جن با مغ�ز پايين انداختند و
سپس خودشان در ذغال شب محو شدند.
کفتار بد بو گفت« :اينها همه نتيج ٔه ش�اگردى من اس�ت که اين کرکسها
اينط�ور زب�ل بارآمدند .چون احتم�ال دارد ِ
پدر پدرس�وخته اين پفي�وز دنبالم
بفرستد خوبست من هم راه خودم را بکشم بروم .گور باباى پيچاندره!».
اما از آن طرف:
ش�ط پس از برخورد با چند دش�وارى و فرو ريختنِ آبش�ارمانند از يک کوه
بلن�د واقعاً به دريا نزديک ش�د .همينکه در خط افق الژورد درياى فراخ ظهور
کرد ،قطرههاى خسته و مشتاق از ديدار مادر فرياد زدند:
«دريا! دريا!»
پايان
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