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 پنجابه

نام شـگفت و سـاختگى این مجموعه بدین سبب اسـت که: نخست در آن 
پنج داستان است؛ دوم داستانى از آن به سفر روشن و اميدبخش آب اختصاص 
دارد و سـوم: داسـتانى دیگر به اسـاطير ودایـى هندو مربوط اسـت که پنجاب 
پرگنه اى از آنسـت و قهرمانى پنجابى نيز در آن وصف شـده و شاید چهارم این 
باشـد که هم نخواسـتم، به رسـم معمول، یکى از داستان ها را نام کل مجموعه 
سـازم و آن دیگرى ها را در سـایه بگذارم و هم خواستم با نامى کوتاه مجموعه 

را نشان دار کنم.
در این رشته کوه بزرگ نقل ها و قصه ها و داستان هاى بى شمار نویسندگان 
و خلق هاى جهان، این نيز پاره ریگى اسـت که شـاید در آن زمان و انسان هردو 

بازتاب یافته اند.
براى هر نویسنده اى، نوشته اش پاسخ به یک نياز جان اوست و هر اندازه که 
بتواند این پاسـخ به نياز جان هاى بيشترى، باشـد، به همان اندازه نوشتٔه بهترى 
اسـت. شـایان ذکر است که گردٔه چند داسـتان این مجموعه در سال هاى پيش 

از انقالب نوشته شده است.
ا. ط
آبان ماه ١۳۶٠





سرگشتگی برهمن چاندرا

برهمن کرشناچاندرا، که این داستان در بارٔه اوست، درست در روز هشتاد 
و پنجمين سال تولدش، در زیر یک درختچٔه یاس خوشبو، درگذشت.

ما شاگردانش از بيمارى خاصى در او خبر نداشتيم و مرگش مانند غنودنى 
بود بى آشوب.

مرگ زمانى به سـراغش آمد که آفتاب دونيزه در فراخ دشـت آسـمان کبود 
برخاسـته بود و هواى نيمٔه بهار به گرمى مى زد. فرشـتٔه مرگ تاریکى شـب را 

دوست دارد، ولى این بار روز به سراغ استاد ما آمده بود.
ناله اى یا وصيتى از او نشنيدیم. گویا بدون درد خاصى جان داد و برهما او 

را بى هيچ شکنجه اى به دریاى فراگير خود درکشيد١.
از شـاگردش رام�ا جوانـى بيسـت و دو سـاله کـه او را فرزنـدوار دوسـت 
مى داشـت چند دمى پيشـتر ، آب خواسـته بود. راما در کاسـٔه ِگلين از چشـمٔه 

۱.درمذاهب و فلسفٔه «ماقبل کالسيک« هندى مانند عرفان ما، آتمان که روح افراد 
براهمان که روح جهان است باز مى گردد. به قول مولوى: «آنگه  جداگانه است به 
یادآورى  سزدش وا اصل شود - همچون شرر جان بشرى«. و در همين جا شایان 
است که این داستان تماما برساختهٔ نویسنده است و اگر با تاریخ هند و یا برهمن گرائی 

جور در نياید بر وى َحَرجى نيست زیرا مقصد دیگر در ميان بود.
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مجـاور آب آورد و برهمـن چانـدرا آن گوهر زالل و رخشـنده را جرعه جرعه 
نوشـيد و به پهناى آسـمان بى ابر نگریسـت و سـخنى به راما نگفت. او مردى 
شـکيبا و خـوددار بـود و این کـه شـکوه اى نکرد، دليـل بر آن نيسـت که رنجى 

نداشت.
بـه هنگام مرگـش طوطى کوچک و رنگينى بر شـاخ یاس نشسـت و مانند 
آدميـان بـر او مى نگریسـت. غزالى نيز از بيشـٔه دوردسـت فرا دویـد و نزدیک 
چشـمه ایسـتاد. راما می گفت این غزال «آگنى«-الهه ٔ آتش و خداوند بى مرگى 
است و ما در شگفت بودیم که الهه بى مرگى چرا در لحظٔه مرگ برهمن ظهور 

کرد و راما گفت: زیرا مرگ آغاز بى مرگى است.
هنگامى که برهمن درگذشـت طوطى به شاخٔه درخت نارگيل جوانى پرید 

که هنوز بارور نشده بود. و سپس به سوى بيشٔه دور پرواز کرد.
و راما گفت: این آتمان یا جان برهمن بود که براى هميشه ما را ترک گفت. 

دریغ! ارغنون کهن دیگر شکست.
ما شاگردانش سه تن بودیم. راما که کهترین، و شمع افروز معبد و تدارک بين 
مراسـم قربانى هاى مقدس بود. شانکارا شاگرد دیگرش مردى سالمند شصت 
سـاله با گيسـوان سـپيد و پوسـتى تيره کـه تبسـمى طنزآلود در چهـره اش موج 
می زد. و من که گوپتا نام دارم و چهل و چهار سـاله ام و از ایام کودکى به خيل 
خادمان خدایان ودا ١پيوسته ام و بيست سال شاگردى برهمن چاندرا در تقویم 

هستى ام ثبت است.
شـانکارا و مـن به طالب معبد کتب مقدس و »ِدهارم�ا« یعنى آداب مذهبى 
و »واچ« یعنـى اوراد و اذکار و پایه هاى»شـرداها« یعنى ایمان را که از آموزگار 

۱. ودا کتاب اصلى مذهبى دوران پيش از کالسيک است که هنوز کيش برهمنى و 
بودائى در نياميخته بود. چندین کتاب به نام ریگ ودا بدان ضميمه است و چند کتاب 
دیگر به نام «ئوپانيشادها« در تفسير مطالب ودا و ریگ وداهاست. اساطير ودائى به 

اساطير اوستایى ما شبيه است.
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خـود برهمن چانـدرا آموخته بودیم، یـاد می دادیم. آموختـگان آموزندگانند و 
سنت را که نيرویى عجيب است نسل به نسل دست به دست می دهند.

برهمن مردى دانا و شادمانه و شوخ طبع بود. چنان که خود می گفت هرگز 
در سراسر عمر به سختى بيمار نشد و پيکرى الغر ولى سالم داشت.

در کودکى از گروه کودکان شمع افروز و روبنده و سترندٔه معبد بود و چون 
صد و پنجاه سرود ویژٔه عصارٔه ُسکرآور »سوما« را از بر می دانست، در مراسم 

معبد هميشه با صدایى خوش آواز مى خواند.
بعدها ِودا و ریگ  وِداها و ئوپانيشادها را آموخت چنان که در این خصوص 
استاد شد و خط نوشتن می دانست و می توانست از چوب سرخ یا سياه بت هاى 
زیبا که مظاهر خدایان باشـند، بتراشـد: در همين معبد یک »ترى مورتى« یعنى 
تثليث)برهمن، شيوا، ویشنو( کار او، برپا بود که آن را از صندل تراشيده بود و 

عطرى خوش از آن برمی خاست و شاید زیباترین بت در این پرستشگاه بود.
هشتاد و پنج سال زندگى که نزدیک نيمى از آن در این معبد زیباى برهمائی 
گذشت، کنار بيشه اى که در آن طوطيان و بوزینگان جنجال می کردند و پلنگان 
و پيالن به نبرد در مى آویختند و بوآهاى سبزفام بر درختان نارگيل مى پيچيدند، 

الحق زیستنى شاعرانه و ایزدى بود!
ما او را از دل و جان دوست مى داشتيم. زیرا چون کبوترى بى آزار بود و در 
فرتوتى، چون کودکان سبکسـار بر چمن و ریگزارها مى چميد و در نشسـت و 
خاست سخت چاالک بود. مردى خوش خوى با لبخند در انبوه ریش و سبيل 
سـپيد که چندان پرپشـت نبود و چشمان درشـت گيرا و پيشانى شيار خورده از 
آژنگ هـا. نمی توانم بگویم که چيزى خاص در این برهمن هندو بود ، هندویى 
چـون همـٔه هندویان، برهمنـى چون همٔه برهمنـان، ولى جاذبه اى داشـت. ما 
شـاگردان بالفصلش که خود مدرسان و آموزگاران بودیم از شانکارا تا راما او 

را مانند «سوريا« که خداى نور و مهر است مى پرستيدیم و پدر می خواندیم.
چـون سـایٔه مـرگ او بـر مـا فتـاد، یتيـم وار به گـرد چشـمه اى نشسـتيم و 
سرشـک هاى شـور ریختيم. دیگر چه کسى بود که چون او ما را سرپرستى کند 
و از بسـتن نـان در تنـور تا تراشـيدن گل بوته چوبيـن و مرمرین به مـا بياموزد. 
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کارکنان دیگر معبد تا خود برهمن بزرگ در ماتم با ما همراهى کردند.
گاه کـه فرصتـى مى یافت، سـایٔه درخـت گلى را می جسـت و مـا آن جا بر 

علف هاى عطرآگين مى نشستيم و با وى سخن می گفتيم.
مهاراجٔه آن صفحات که بيکران زمين و باغستان و کشتزار و روستا و دژ و 
شهرک در تصرف خویش داشت، چون آوازٔه پارسائی برهمن چاندرا را شنيده 
بود، خواست او را متولى معبد کند. برهمن پيغام داد که من در خدمت برهمن 
بزرگ این معبد سال ها بوده ام و دعوى و غبطه اى ندارم و راجه اگر بر این فقير 

مهرى دارد آن بهتر که وى را به فراموشى بسپارد.
راجـه از ایـن سـخن طيره شـد ولى ما از او واکنشـى و پاسـخى ناسـزاوار 
ندیدیم. بارى، راجه نمی دانست که برهمن مردى شرمگين و غوغا گریز است 
و نهفتگـى را آسـان تر می یابـد. آه که چه اندازه مردم دوسـت بـود. به برزگران 
مسـتمند آن اطـراف کـه در کومه هـاى گليـن بر تـوده اى از کاه می خسـبيدند و 
خوراکشـان ماهى هـاى کوچکـى بود کـه از نهرى صيـد می کردنـد، از اوقاف 
معبد کمک مى رسـاند. سـاالر برهمنان معبد، مردى دنياپرسـت و شکم پرور، 
این بذل و بخشـش چاندرا را نمی پسـندید ولى از بيم نفوذ معنوى و به احترام 
سالخوردگيش دم نمی زد. بعالوه به دانائيش نياز داشت و معبد به او مى باليد.
من از تماشـاى جوانى پایدار و هسـتى بى آشـوب و تبسم جاوید و مهربانى 

فطریش به نشاط مى آمدم.
شکوهمند و طاهر و مانند سایٔه درخت نارون مهربان و پناه بخش بود.

شـب ها که سـتاره می دميـد و معبـد از زائران تهى مى شـد، در شبسـتان بر 
بوریائـی خود بافتـه مى نشسـت و ما را به ِگرد خود نشسـتن مى فرمود و سـپس 

نقل هاى دل انگيز مى گفت

*     *     *

از جمله مى گفت:
»چهل سال بيشتر است که در این معبد هم برهمنم و هم برزگر و نخواسته ام 
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این زمين آفریدٔه برهما را ترک گویم تا بر وى ناسپاسى نکرده باشم.
برهما شـبى در خواب به دیدار من آمد و گفت نياى تو در همين گسـتره از 
بند زائيده شد و وى غزالى بود . و من موافق آئين »کارما«۱ که نکوکارى را سزا 
می دهد پسـرانش را از زمرٔه آدميان سـاختم. پس تو در همين سرزمين خواهى 
مرد. گسـتاخى اسـت که سراى برگزیدٔه برهما را فرو گذارم. ولى در جوانى و 
سالمندى سياحت بسيار کرده ام و پایتخت راى رایان و خود او را نيز دیده ام و 

در هند از بنگال تا کشمير هرسوئی بوده ام.
و امـا چندان در این سـرزمين کوچـک مانده ام که همٔه سـنگ ها و درختان 
و طوطى هـا و سـتون ها و بت ها و ُهدُهدها و چشـمه ها رامی شناسـم. تا کنون 
سـه راى در مدت عمرم دیرى زیسـته و مرده اند و این معبد هفده برهمن بزرگ 
عـوض کرده که شـش تـن از آنان را در هميـن ميدانگاه سـوزانده ایم. آه که چه 

تماشاى یگانه ایست زندگى!
گاه چنان خود را چون صخره اى ابدى مى پندارم که مى گویم مبادا شيوا 2و 
ويش�نو3 که ایزدان آبادى و ویرانى، زندگى و مرگند بر سـر من صلح کرده اند! 
سـپاس بـر هر دوى آنهـا که از کودکى تا این دم به چاالکـى رفته ام و از نان گرم 
و آب خنـک بيـش از آن لـذت بـرده ام کـه مهاراجٔه ایـن دیار از کبـاب تذرو و 
شـراب گلبو. ولى افسـوس که خدایان درونم را از غم انباشته اند و چشمانم را 
از سرشـک. و این غم چون گلخنده اى برلبانم مى جوشـد. همه جا در جهان، 

نهان و عيان ضدند و در من نيز! مردم، دیگر مى پندارند و من دیگرم.
خودتان دیده اید که با کف َاشنان، جامٔه کنف و سر و ریش خود را مى شویم. 

دوست دارم مانند قطره اى ژاله پاک جان و طاهر باشم.
جوکيـان و گدایـان تنبل و بى عار را دوسـت ندارم. زیرا انـگالن ُگرُبزند و 

سربازان و پيلبانانِ راجگان زورمند را دوست ندارم، زیرا ستمگرند.

1.Karma 
2.siwa 
3.wisnu 
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خود بر کسـى خشـم نرانده ام و سـخن بى انصافانه نگفتـه ام. دروغ خود و 
دیگران خرسنگى است که مرا فرو مى شکند و در لٔولٔو راستى می درخشم.

بسـيار الف زده ام ولـى خود را چنين مى شناسـم و سـرانجام ایـن که مانند 
سنگ پشـتى خاموشـم در این علف زارهـاى پر گل، بى صـدا و ناچيز، تا مرگ 

کى در رسد.«
*     *     *

نيز مى گفت:
»روزى برهمنـى کـه سـاالر این معبد بـود مرا گفت او را نـان تازه و عدس 
پخته و ترنج فراهم کنم. او مردى نيک خصلت ولى شـکم خوار و زود خشـم 
بـود زیـرا خدایان مـا را متضـاد آفریده اند تا نيروهـا را در ما به جنبـش و پيکار 

برانگيزند.
من خود چون کم خوراکم او را نيز به پيمانهٔ خویش گرفتم.

برهمـن چـون خـوان را چيده یافت از نارسـائى نان و عدس طيره شـد و با 
عصائی مرصع سـخت بر شـانه ام کوفت، چنان که استخوان شکست و تا چند 
مـاه جوش نخـورد و من از درد به خود پيچيدم ولـى درد خود را فرو خوردم و 
چـاالک از نزدش گریختم. من مردى شرمسـار و فروتنـم و چون بر من غرور 
ویا سـتمى مى ورزند در خود می تنم تا گناه خویش را بيابم و نيز هراسـان شدم 
کـه مبـادا برهمن بزرگ مرا از معبدى که دوسـت دارم براند. به کدام انگيزه بود 
نمى دانم، به هرحال صبور ماندم و نزد کسـى شـکوه نکردم. فردا پيشـش زانو 
زدم و جامٔه کنف را از شـانه به یک سـو راندم و جاى ضرب را به برهمن نشان 

دادم.
مرد فربه و شـکمخوار به گریه افتاد. ورم کبود ضربت را بوسـيد و سـپس 
از معبد برون رفت و سـر به بيشـه نهاد و در آنجا خود را خوراک پلنگان درندٔه 
جنـگل سـاخت. بـه هنگام رفتن بـه خادمى گفت: »کسـى که به خاطر شـکم، 
بى گناهى را چنين ددمنشانه مى آزارد، همان به که دیگر نخورد. بلکه بگذارد تا 

او را بخورند« چنان ژرف بود شرمش!
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با خود گفتم: زَهى برهمن! که گناهى خرد را کفاره اى مهيب داد«.

*     *     *

و نيز گفت:
روزى رائى با کوکبه اى که ویژٔه شـاهان خودنماسـت به این معبد آمد. وى 
شـنيده بود که در این معبد تندیسـى از خداى بزرگ «ایندرا«۱ است، به صورت 
گاوميشـى حمله ور، از آبنوس ناب که اسـتادان سـلف تراشـيده اند. و این بت 
معجزه هـاى شـگرف می کنـد. دخترش بيمـار بـود و او آمده بود کـه براى بت 

قربانى کند و از او شفاى بيمار گرامى خویش را بخواهد.
من در آن دم پاى همان بت نشسته و طومارى از دعا می خواندم. فراشانش 
گریبانم را با خشونت این زمره از مردم گرفتند و به بيرون معبد هول دادند. من 
بر علف هاى پرپشت بر روى درغلطيدم ولى آسيبى ندیدم. راى این جورپيشگى 

عوانان خود را دید 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 موزٔه زرینش کوفتند.
راى گفت: رهایش کنيد! رهایم کردند و من چاالک برخاسـتم و با نگاهى 

برزمين و دستانى به عالمت حرمت برسينه ایستادم.
گفت: کيستى؟

گفتـم: برهمنی هسـتم از هميـن معبد و زین پيـش در پرستشـگاه »َوَرتيرا« 
اژدهای بزرگ نزد َده استاد تعليم دیده ام.

گفت: مى گویند این بت آبنوس سخت معجزه کار است؟
گفتـم: دروغ اسـت، که من عمـرى دراز دارم و از هيچ بت معجز ندیده ام. 
اگـر جهـان را ریتاها و آئين هاسـت، پس برهمـا خدائی را ماذون نکرده اسـت 
که نظامش را آشـفته کند. و »وارونا« پاسـدارى رشـگين از سوى برهما بر این 

1.Indra 



پنجابه : احسان طبری16

آئينهاست و من هرگز ندیدم 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 بجوئيد که به آئين هاى جسم و جان 
و خواص گياه و جانور پى برده اند و من از آنهاکارهاى شگرف دیده ام.

گفت: من برهمنى چنين گسـتاخ ندیدم که بر قدیسـان معبد خود طعنه زند 
و بنـدگان عادى را بر آنهابرترى نهد. وانگهى آزموده ام و پزشـکان را چاره اى 

نتوانستند.
گفتـم: اگر پزشـک چاره ندانـد، آن را بـه چاره گرى زمـان واگذارید که از 
زمان من اعجازهاى راستين دیده ام که چه کاخ ها از او ویرانه و چه ویرانه ها که 

به دستش کاخ شد!
گفت: شـش ماه اسـت در سرسام تب مى سـوزد. از آن نوبهار دل انگيز جز 
خزانى غم خيز باقى نمانده. زارى مادرش جانم را مى آزارد. رایم ولى انسـانم 

و تاب آوردن نمی توانم.
گفتم: شش ماه تب پياپى!؟ پس از جانش دست بشوى. آدميان همه یکسان 
نمی زیند. بلوطى صدها سـال پاى مى فشـارد. سـنجاقکى سـيمين بال هفته اى 
چند بيشتر زنده نيست. ما از آن ناتوان تریم که بر آئين خدایان چيره شویم، واال 
پيل بانان خود را به جنگ وارونا بفرست و با لشگر خود آسمان را تسخير کن.
گفت: اى برهمن! فرزند خود را چون جان دوست می دارم. چگونه شاهد 
مرگ دخترى نوباوه باشـم. اگر برهما او را از من بسـتاند، این زهر را که در بن 

نگين انگشترى یاقوت دارم، خواهم مکيد.
من با آن که رایان را که آیات نخوت و ستم و تاراج گرى هستند هرگز دوست 
نداشته ام بر او چون پدرى دل شکسته رحمت آوردم و سخت دل آزرده شدم.

گفتم: ما را نرسـد رایان بزرگ را اندرز گفتن. اگر دردهاى جان مرا در نزد 
راى ارجـى اسـت پـس راى بداند که اندوه وى مرا سـخت به تـاب آورده. من 
از ایـن دم در پـاى بت مى نشـينم و براى شـفاى دختر راى دعاهـاى گونه گون 
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می خوانم و بر هر قربانى که در معبد بشود به نام او سوما می پاشم.
راى با غضب در من نگریست و برشاخ گاوميش آبنوسين بوسه زد و رداى 
زربفت را چرخاند و بر دوش غالمان خود پاى هشت و در مهد مرصع نشست 
و پيلبانـش بيلـک بـر سـر پيل کوفـت و تمام آن کوکبـه در غبار برفـت و محو 

گردید.
مـن دو هفتـه در پاى بت می خفتـم و دعا می خوانـدم و در جانم اضطرابى 
و هراسـى و اندوهـى عظيم بـود. گوئی پيامى تاریک از پيکـى دم به دم به قلب 

خونينم می رسد.
سـرانجام خبـر یافتـم کـه چنـد روز پـس از ورود راى بـه کاخ، دختـر در 

صبحدمى چون شمع فرو مرد.
نمی دانم چرا از این خبر چون دیوانگان شدم. براى برهمنان، چنان که براى 
دژخيمان، بيمارى و مرگ آدميان از لوازم شغل آن هاست و کم تر از آن غم زده 

مى شوند. ما از عملٔه مرگيم و مرگ از افزارهاى پيشٔه ماست.
از معبـد بـه سـاحل گنگ رفتـم کـه دو روزه راه بود. تا یک ماه بر سـنگ ها 
می نشسـتم و غریب وار می گریسـتم. دریائی اشـک در درونم بود و جوشـيدن 
می خواسـت. غم هاى بسـيار از غم دختر راى که او را ندیده و نمى شناختم در 
جانم بيدار شـد. هراس زندگى مرا فروگرفـت. مرگ به من چهره نموده بود و 

کدام زنده ایست که از این چهرٔه بيم آور به خود نلرزد، گرچه گورکنى باشد.
روزى پيـرى خميده در برابرم نشسـت و گفت: روزهاسـت بـر تو نگرانم.

می بينم که اشکبارى. چيست؟
گفتم: بر من مخند که بر مرگ کسى می گریم که ندیده ام و نشناخته ام و مرا 

با او هيچ همتائی و همپایگى نيست: بر جوانمرگى دختر راى می گریم.
آهسته پرسيد: شيدایش بودى؟

گفتم: چنين سالخورد و دریوزه اى چون من چرا بایدش شيداى دختر راى 
شـد. هرگـز! هرگز! خود نيـز نمی دانم چرا اندوه دختر راى مـرا چنين بى تاب 
کـرد، چنان که از وداع موج هاى گنگ و سـفر ابرهـاى بنفش و فرود برگ هاى 
زرد و فرونشسـتن خورشـيد داغ مغربـى، از همـٔه بدروده�ا و رفتن هـا، دلگير 
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مى شـوم. پـدرش گفت اگـر دختر بميرد مـن نيز در ماتمش خواهـم مرد و این 
سخن نيز مرا بى خویشتن کرده است.

پير خندید و خندید.
من طيره شدم و گفتم: دیگر چه جاى خندیدن است؟

گفت: هفته اى پس از مرگ دخترش، راى دخترى جوان تر از دختر خود را 
به حبالٔه نکاح درآورده است!

گفتـم: بـا آن کـه پيـرى و خميـده قـدى، ولـى دروغ می گویى. ایـن محال 
است.

گفت: از هرکه خواهى بپرس. و سپس عصازنان دور شد.
چون از حيرت آن کالم بدر آمدم به جادٔه بزرگ زائران رفتم و از هرکس آن 

قصه را پرسيدم، تصدیق کرد. مبهوت ماندم.
گور آن جوانمرگ را پرسـيدم. گفتند در قبرسـتان خاندان شـاهى اسـت و 

دریوزگان را بدان راه نيست.
از مادرش پرسـيدم، گفتند: شـاه از او به اندک چيزى خشمگين شد و او را 

به وزیرش بخشيد. اینک در حرم وزیر است.
گفتـم: بـرادرى دارد؟ گفتنـد دارد ولـى بـه شـکار گـرازان به کـوه رفته و 

شاهزاده اى پر تبختر و عشرت پسند و نابکار است.
بـر خاک نشسـتم و گفتم پـس آن دختر جز ایـن برهمن دیوانـه غم خوارى 
نداشت و در واقع نيز چنين بى کسى را چرا بایستى زیستن؟ دانستم که خدایان 

به تنها ماندگيش ترحم کردند و فرایش خواندند. آرام گرفتم.
آرى بسـيار پيرامونيـان داریم و غریبه ایم. و به گمان مـن اگر خدایان چنين 
غریبى را دوسـت بدارند نزد خود می خوانند. من که چون درختى کهن در این 
جهان زیسـته و می زیم، شـاید ریشه اى در دل هائی داشته باشم، یا چنان ناچيزم 
که آسـمان نيـز از من بيزار اسـت. زیرا دیرى اسـت پایان خود را می بيوسـم و 

نمی آید. خود سرگشته ام که کدامين است؟
شانکارا گفت: استاد! آن نخستين است؛ آن نخستين است.

*     *     *
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و نيز مى گفت:
این تنها دوشـيزه اى نبود که در ماتمش رنجور شـدم. داستان دیگر دارم که 

آن در آخرین سياحت من، جائى در بنگال، روى داد.
در آن ایـام مهاراجه اى فرتوت بر بنگال حکـم می راند که از هفتاد گذرانده 

بود.
نمی دانم آس�ورا ۱که آفرینندٔه شر است در این بزرگان چه ولعى نهاده است 
که پایانيش نيست: ولع زن و مال و قدرت و نوعى جنون که گویا آنهاتافتٔه جدا 

بافته اند.
زن مهاراجه تازه درگذشـته بود و فرمانروا بر آن شـد که تجدید فِراش کند. 
چاپلوسـان گفتند اگر سالخوردى در بستر جوانى بخسبد؛ نيرویى تازه خواهد 
یافـت و دَمِ همـدمِ برنـا از ناتوانى و شکسـتگی اش خواهد کاسـت. در وصف 
همسـر تـازه گفتنـد که بایـد در زیبائى یکتا باشـد و باکى نيسـت که از کاسـت 

اشراف برنخاسته باشد.
دختـرى از دختـران مـردى جوالهـه کـه پارچه هـاى ارزان بهـا می بافت و 
می فروخـت یافتنـد زیرا در پایتخـت در زیبائى زبان زد بود. بلند باال، گيسـو تا 
پاشـنٔه پا، کمـر چو حلقٔه انگشـتر، مژگانى بلند و پيچيده، نگاهى درخشـنده و 

خندان. داستانى بافتند که جوالهه از نژاد سروران است.
خاندان جوالهه که به آسودگى نمی زیست زر ستاند و با فخر و خودفروشى 

فرومایگان دختر را به راى پير داد.
چند ماهى بيش نگذشـت که راى را کامروائى سازگار نيافتاد و درگذشت. 
به رسـم ما هندوان که شـگفت رسمى اسـت، گفتند که باید همسر را با همسر 

سوزاند.
بانـوى جوان را در زینت هاى خيره کننده و جامه هاى ملون، برتخت روانى 

که غالمان غول پيکر می کشيدند، به ميدان سوختنگاه آوردند.
الشـٔه راى پير از پيش در ميان کوهى از هيمٔه صندل و عود خوشـبو آرميده 

1.Assura 
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بود. پيکرى استخوانى در رداى سفيد.
دختر مى گریست. پدر و مادر در پاى تخت روان دم به دم او را می گفتند که 
چـه جاى گریه که باید بر خود ببالـد که چون ملکٔه هند در کنار راى رایان پيکر 
خود را به خداوند آتش آگنى می سـپارد و در درگاه ترى مورتى قربان مى شـود 
و روح او تا ابد سـاکن کاخ هاى آسـمانى اسـت. آنان چنين می گفتند و در دل 

شادمان بودند که به سبب این دختر به حساب خاندان سلطنت وارد شدند.
شـاید تصـور جهانى فراتر و پر فروغ تر دختر را شـيفته می کـرد و به تحمل 
سرنوشـت دشـوارش دليـر می سـاخت ولـى رسـن هاى زندگـى و جوانـى او 
را می کشـيد و حرمـان جوانمرگـى و ناکامـى او را شـکنجه مـی داد، از این رو 

مرواریدهاى سرشکى دردناک بى اختيار بر گونه هاى ماهتابی اش می غلطيد.
من در ميان انبوه تماشاگران ایستاده بودم که بدین تبه کارى با دیدگان عادى 
بازى یک مارافساى می نگریستند. دختر سرانجام از پرگوئى پدر و مادرو دیگر 
درباریـان اشـک خود را سـترد و خاموش و بهت زده شـد. دردى در چشـمان 

آبنوسين اش نشسته بود و دیدارش در دلم شعله می افروخت.
برادرزاده اى دارم سپاهى که گناهى از نرمدلى باالتر نمی شناسد و آرزوهاى 
نيک را مسـخره مى شـمرد و هميشـه بر من طعنه می زد و من طعنٔه تلخ او را با 
خویش دارم،  شـاید حق با اوسـت. کار خدایان آسـمان هندو نيز چندان به از 

آفریدگانشان نيست!
دو زن از زنـان حـرم بـازوى دوشـيزٔه تيـره روز را گرفتنـد و او را از کوهٔه 

هيزم هاى خشک باال بردند.
دختر از آن باال به گرداگرد خود نگریست. شهرى بود و گنبدهائى و مردمى 
انبوه و آسمانى فيروزه رنگ و سپس آن تل هيزم ناخجسته که به زودى گوشت 
و اسـتخوانش را خاکسـتر می ساخت. کاش او را با زهرى می کشتند ولى رسم 

و صواب کار در زنده سوختن بود.
مـن مى نگریسـتم و نزدیک بود نعره اى بـى اراده از ژرفاى جگرم برآید ولى 

لب گزیدم و خموشى گزیدم.
بـا خود می گفتـم: این دختر جوالهه همٔه عمر کوتاه سـختى کشـيده و نان 
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گاوَرش خورده و اینک که می خواسـت از نزهت گل هاى جنت هاى تودرتوى 
سلطنتى فيض برد،  در طلوع عمر و جوانى چنين به زارى زار می ميرد!

آتـش افکنان با مشـعل ها به جـان هيزم هـا افتادند. راى فرتـوت در خواب 
مرگ بود. همسـر جوان در جامٔه حریر در کنارش خوابانده شده بود. من دیگر 
طاقت دیدن نداشـتم. از ميدانگاه آن شـهر بيرون آمدم و منگ و مانند دیوانگان 

فرسنگى رفتم. سپس خموشيم گسيخت و گریه در من افتاد.
به دامن اندیشه هاى مذهبى گریختم. خویشتن را تسالدهان گفتم:

خداوند آتش آگنى، هم او خداوند بى مرگى اسـت و اگر کسى را بى مرگى 
می بایـد باید از آگنى نهراسـد. این ریتا یا آئين َسـرورِ جهـاِن فرازینـ  پراچاپتى 
اسـت. مـن که برهمنـم باید بـر این آئين گـردن نهم زیـرا برهمن که گسـترندٔه 
ریتاسـت با آن یکى اسـت و ریتا که فرمان براهماسـت با او یکى است و من در 

اطاعت و خضوع با روح جهان یکى مى شوم.
ولى دل طغيان گرم قرار نگرفت. خرد چيزى اسـت و عاطفه چيزی است. 
چهـرٔه رنـگ پریده و نگاه محکوم آن کودک مظلـوم و درمانده، در آن دم که در 
تخـت روان بـود، از پلکان آتشـگاه باال رفت، بـه پيرامون خود نگریسـت و به 

ناگزیر در کنار الشٔه راى فرتوت خوابيد، از پيش نگاهم نمی رفت.
آه که براى این جهان ستم کار سخت ناتوانم..... آرى، سخت ناتوانم.

مرا آفریدن چه می سزیده؟ ولى شگفتى را ببينيد که هنوز برجایم! این جهان 
را افعيان و پلنگان می بایند نه برهمن چاندرا.

*     *     *

و نيز می گفت:
نيم روزى در همين معبد در پاى فالن ستون که چون گرزه مار پيچنده اى از 
رخام سـبزگونه اسـت، خفته بودم. زهرآگين مارى رنگارنگ از درون علف ها 
بـه فسـون گرى خزیـد و در من چنبـره زد. هردم نيش خود را به سـوى چهره و 
بينى ام فراز می کرد ولى از دم زدنم و یا شـاید از خرناس پيرانه ام مى هراسـيد و 
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سـر را واپس می کشـيد. سرانجام خسته شـد، چنبره را واگشود و به دور خزید 
و گم شد.

دخترکـى روسـتائى، کـوزٔه آب بر شـانه، این داسـتان را می دیـد و چون به 
روسـتاى خود رسـيد آوازٔه »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.
سـخن درخت روینده است. داسـتان دروغين بوسٔه مار در ساعتى همه جا 
پراکند. روستائيان با َعَلم و ُکتل و آویزهاى گل وحشى در صفى دراز به سراغ 

معبد و من آمدند.
متحيرشدم که این دیگرچه آشوب است!

گفتند: تو معجزه گرى که مارى سهمگين به زیارت تو آمده، بر تو درپيچيده 
و گونه هایت را بوسـيده، چون می دانسـت از قدیسـين برگزیدٔه ورتيرا اژدهاى 

آسمانى ترا نگزیده و دور شده است.
گفتـم: اى نيـک زنان و نيک مـردان! آخر این چه اعجازى اسـت که دیروز 

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. قدیسان مامورند که رازپوشى کنند.
در اطراف من کوزه هاى عسل و شير و کيسه هاى بادام و گندم برشته نهادند 

و رفتند.
بـا خود گفتـم: معجزه از آن مار اسـت نه من که این همـه نعمت را نصيب 
من سـاخت. نعمت را بين چند برهمن بخش کردم و خود مشـتى گندم برشـته 
برداشـتم. ولى از قضا در آن ریگى بود که دندان پيشـينيم را شکست و خون بر 

ریشم دوید.
در ميـان درد به خنده درافتادم که چرا این سـاده دالن خواسـتند از قدیسـى 

معجزه گر چنين به سختى انتقام گيرند.
دیرى از گزش زنبور و شکست دندان عذاب دیدم.

روزى آن دخترک دهقانى را یافتم که چنين بی پروا دروغ در روستا پراکنده 
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بود.
گفتم: مامک من! چندبار معجزه هاى خود را به تو ببخشم تا تو یک تا از آن 

دندان هاى صدفينت را به من ببخشى؟
ازبس زیرک و گربز بود، رمز شـوخيم را فهميد و خندید و سـارى کرباس 

خود را بر چهره کشيد و گریخت.

*     *     *

و سپس افزود:
اکنون که سـخن به اعجاز بتان و برهمنان رسـيد، داستان دیگرى می آورم. 
در آن هنگام که برهمنى جوان بودم، مهر دخترى خوبروى از خویشـان نزدیک 
دلـم را مسـخر سـاخت. وى روزى با پـدر و مادر خود هم بـراى زیارت و هم 
براى دیدار من با کولباره اى توشـه هاى مطبوع به معبد آمده بودند. دختر چنان 
در مـن و مـن چنان در او نگریسـتيم کـه )بابت او نمی دانم، ولـى از بابت خود 

مى گویم( سخت دلداده اش شدم. بارى، انسانم.
ولى چون آلودن جان و فرسـودن تن از رنج عشـق را نمی خواسـتم، ماه ها 
در پاى بت سـوُریا گریسـتم و با او سـخن گفتم و از او خواستم که پرستوئى یا 
کبوترى را از آسـمان نيلگون پيشـگاه معبد پرنده کند تا مطمئن شـوم که سوریا 

رازم را شنوده و به من پاسخ آرى می دهد.
آه که من از این گفتگوى یکسویه با بتان خسته شده ام.

از غيظ من هيچ پرنده اى نپرید و حال آن که پرسـتو و کبوتر در این مرغزار 
و بيشه کم نيست. ِشکوِه از من و سکوت سنگدالنه از بت.

چنـان گاه بـه خشـم می آمدم که می خواسـتم بت سـوریا را با تبـرى درهم 
شکنم.

سـپس خود را گفتـم: اى نادان! بت معجزه گر در وجود تو اسـت. از خود 
بخـواه کـه از راه هوس به راه خرد بازگردى. از خـود بخواه! عزم خود را جزم 

کن!
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در پيشـگاه معبد کشـتزارى ترتيب دادم و در آن ماش و باقال و سير و شلغم 
کاشـتن گرفتم. کارم یا خواندن وِدهارما - مراسـم مذهبى، یا کوشش عرق بيز 
در مزرعه بود. کار بر وسوسـه ها چيره شد. از پندارهاى جنون آور رستم. البته 
دروغ اسـت اگـر رهائى خود را حتى امـروز که پيرى موسـپيدم کامل بپندارم. 
چيزى در خاکسـتر سوسـو می زند ولى من همه چيز را سراسـيمه به تاریکخانٔه 
نسـيان می رانـم. مى گویـم: »بروید اى هوس ها که برهمـن را اذن چنين کارها 

نداده اند«.
از قضا در آن ایام شاعر کاليداس۱ به معبد ما آمد.

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

گفت: این یک بيمارى اسـت که آن را یا کام به می کند یا فراموشـى، و کام 
پزشـکى حاذق تر اسـت، زیرا پس از چندى ترا از شـور نخستين چنان پشيمان 

می سازد که به سفاهت خود اعتراف می کنى.
او مردى شـوخ طبع بود و من شـوخ طبعان را که مردمى نيک و تيزهوشـند 

دوست می دارم.
کاليداس چون از معبد می رفت مرا گفت: اى نيک مرد! عشـق را جانوران 
نرینـه تنهـا در مادینه خود می افکنند ولى آدميان، چـون به کمال و پختگى روح 
برسـند، آن را مانند سـکه هاى زرین جشـن، به همٔه جهانيان صله می کنند: چه 
چيـز از آدميـان و خورشـيد و نيلوفـر و شـنگرف غروب و چتر سـبز درخت و 
تذروان رنگين و ابرها و آب هاى مسـافر براى عشـق برازنده ترند؟ عشق تن، یا 

عشق روح؟
گفتـم: مـا همـه چنين سـخنان زیبـا می گوئيـم ولى فسوسـا که تـن فرمان 

نمی برد.
خندید و گفت: اگر برهمنى مرتاض، چنين می گوید، واى بر شاعرى چون 

من!

1.Kalidas 
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*     *     *

پرسيدیم: آیا تن استاد در فرمان خرد و روانش نيست؟ پس چگونه جوکيان 
بر تيزى ميخ با پيکر عریان می خسبند و کاردهاى برنده بر سينٔه خود می کوبند و 

پاى برهنه بر آتش شعله ور می روند و گزندى نمی بينند؟
گفـت: آنهاتـن را که حریر لطيف بافتٔه برهماسـت، از بسـيارى ریاضت به 

سنگ بدل می کنند. به همان سان که نگاه افعى غزالى را می سنگاند.
ایـن نوعى گربزى و ویرانکارى اسـت. مـن زندگى را چنان که آراسـته اند 
و به آئين اسـت می پسـندم. می خواهم انسـانى باشم نه سـنگى. شگفت و نادر 
بـودن را نمی جویـم، برتر بودن را نمی جویم، یکى از بسـيار بـودن را می طلبم 
بـه همين سـبب به دنبال افسـون اعجازها نرفتـم تا نادانى و بی خـردى دیگران 
را سـرمایه نسازم. انسان بودن دشوار اسـت و بزرگ ترین معجزه، و من در پى 
این دشـوارى بوده ام و هوس هـاى جانورانٔه دیگر را در وجـود خود لگدکوب 

کرده ام.
پرسيدیم: آیا این شيوه او را سعادتمند ساخته است؟

گفت: به ایندرا سوگند که نه! مانند شمعى می گدازم. سعادتمند نشدم ولى 
به خرسندى دست یافتم.... دقيق تر بگویم: به اندک خرسندى دست یافتم. اّرٔه 

گناه و نامردمى مرا از درون نمی تراشد. این خود بازیافتى است؟
پرسـيدیم: آیـا زخـم آن رنج ها، ازعشـق و ماتم، کـه براى ما نقـل کرده در 

روانش به شده است؟
گفت: آرى ولى نه به آسـانى. کار و کوشـش و سـپس زمان مددکار شدند. 
و ایـن زمان دوسـتى اسـت نادیده در کنار مـا و دو فرزنـد دارد: عادت و صبر. 
ش�کيب ورزیدن، پيکارى اسـت بزرگ و الزم. زمان را چشـم به راه باشيم که 
دگرگونى هـاى نامنتظـر شـگرف پدیـد می آورد. همه چيز جز آنسـت که شـما 
مى پنداریـد. گاه اميـد شـما را می فریبـد و گاه یـاس. امـا صبور بـودن کار هر 
هوسـناکى نيست. آرى، اینک خود را بازیافته ام. اندکى به قوانين این جهان پى 
برده ام. در جهان بسـى چيزها انسـان را از وى می ربایند: غـم، ترس، آز، نياز، 
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پندارهاى باطل، شـتاب، خشم.... در بيشه اى مرتاضى به نام ساکيامونى دیدم 
که گویا شـاهزاده اى بود و سـپس به کنج عبادت و عزلت خزید. مردى سخت 
خردمنـد بـود و او چيزهـاى شـگفت می گفت. ميـان رنج و خواهـش پيوندى 
می دید. مى گفت: بهروزى یعنى نخواس�تن. آز و نياز آتش سـوزندٔه رنج را در 
روح روشـن می کننـد. او را بودا مى ناميدند ولى منکـر وِدا بود و من در آئين او 

نيستم.
شانکارا گفت: بى خواهش زیستن نيز به آئين نيست.

رامـا گفـت: واال خدایـان مـا را چنين بـا آذرخش هاى رنگين خواسـتن ها 
نمی انباشـتند. خواس�تن زیسـتن را از شـور و شـعله هاى رنگين کمانى انباشته 

می کند.
مـن گفتـم: چگونه خواهش ها بر رایـان و راجگان رواسـت و مردم را روا 

نيست؟
برهمن کریشنا چاندرا تبسم کنان خموش شد و سپس گفت: می دانيد که چه 
می گوئيد؟ سخنانى غریب ..... ساکيامونى را نمی پذیرید. مراهم نمی پذیرید. 
خواهش هـا را آرایـه زندگـى مى شـمرید و آذرخـش آن. ولـى خواهش ها باید 
برآورده شود تا به نياز و آز بدل نگردد واال این دو کرم سياه زهرآگين درونمان 
را خواهنـد جویـد و دردهاى ناگفتنـى پدید خواهند آورد و آدميان را به سـوى 
ستم و پستى خواهند راند. یا باید بودا را تصدیق کرد و خواهش را کشت یا باید 
ریتائى دیگر پدید آید که بين خواهش و خوشبختى پيوندى هماهنگ بيافریند.

شـانکارا گفت: پس بهتر اسـت که آئين جهان چنان باشد که خواهش هاى 
خردمندانه و نه هوسکارانٔه تن و روان برآورده گردد تا به آز و نياز بدل نشود و 

رنجبار نگردد.
برهمن گفت: خوش بودى اگر چنين بودى!

و نمی دانـم از چه روى اشـکى را از مژگان سـترد و بـر زانوهاى خود تکيه 
کرد و برخاست و رفت.

رامـا گفـت: بـه پراچاپتى سـوگند کـه بـودا را نپذیرفته اسـت. او انسـان و 
خوشـبختى همگان و طبيعت جوشـان را دوسـت دارد ولى به سـوى آن راهى 
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نمی بيند. اشکش از اینجا بود...

*     *     *

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

برهمن گفت: ما آفریدگان محکوم به اسارتيم: همه جا ستم، همه جا بردگى! 
مـن که از نيازمندى انسـانى رنـج می برم، عمرى در راه رهائى خود کوشـيده ام 
ولى دانسـتم که موجودى هسـتم ابله و ناتوان مانند این کرم سـبز پشـمالود که 
اکنون بر ساقٔه زرین این گياه فرا می خزد، چه بيشتر از خود مى طلبم؟ جهان را 
نظامى اسـت! َخستو هسـتم که آن را دادگرانه نمی یابم ولى چه می توانم کرد؟ 

من خود ميخ چوبينه اى از این داِر ستمم که برآن انسان ها را می آویزند.
شانکارا گفت: کدام نظام و آئين بهترى توان آورد؟

برهمـن گفت: فيالمثـل اگر بر تخت آسـمانى برهمائى مى نشسـتم و زمام 
آفرینش را در دست می داشتم، جهانى بدین زیبائى را با این همه اندوه و نياز و 
هـراس نمی انبودم. من از این جهان بدین معبد گریخته ام زیرا دیده ام که عذاب 
آدميان بسـيار اسـت و من در یارى آنهاعاجزم. زمين و زمانى که در اختيار من 
اسـت خود گواهينامٔه عجز من اسـت. و چه لذتى می بـرم هنگامى که پهلوانى 
دالور را می بينم که خود را به قربانگاه خرد و سعادت دیگران می فرستد. چنان 

که آن کوزه گر فرستاد در شهرکى بر ساحل سند.
پرسيدیم: برهمنا، داستان چه بود؟

گفت: روزى در سـير و سـفر خود غریب وار به شـهرکى رسيدم خرم و در 
پيرامونش باغ هاى بسـيار و کشـتزارها و در درونش معابد و کاخ ها و خانه هاى 
آراسته و بازارها و ميدانچه ها. سخت شيفتٔه 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« یا آداب دین و 
تفسير »کتاب جنگل« و تعليم »ریگ وداها« ورزیده ام و دیرى در معبد »ورتيرا« 



پنجابه : احسان طبری28

اژدهاى بلعندٔه آب هم طلبگى و هم تدریس کرده ام، مرا در این معبد بپذیر!
لختى با من به سانسـکریت و هندو و بنگالى سـخن گفت و پرسش ها کرد 

و بشگفت درآمد.
فرمود حجره اى مفروش به بوریا و مجهز به کوزٔه آب و کاسه اى گلين براى 
برنـج پختـه و دو طاقـه جامٔه کنف و نعليـن چوبين و فوطه اى سـفيد و دَواجى 

براى بستر شب به من دادند.
و چون برهمن بزرگ آن معبد زیبا از »ئوشاس« یا جادوى آسوراها و دیوان 
می ترسـيد مرا مامور سـاخت تا باطل السـحر بخوانم و معبد را از دسـت یازى 

آسوراها مصون نگاه دارم.
وانگهـى مراسـم قربانـى را به مـن سـپرد و مـن در شبسـتان مرمریـن بوریا 
می افکنـدم و آتش فروغناک می افروختم و دم به دم بر آن سـوما می افشـاندم و 
کندر و اسـفند می افکندم و مٔومنان در زمزمه هاى مقدس من قربانى می آوردند 

و در جوئى سنگين خون آن جانوران زبان بسته می دوید.
هفته اى که در آن شـهر بودم دانسـتم که شـهر به دو نيمه شده است. نيمه اى 
برآنند که ويشنو که سراسر جهان براهما را در سه گام پيموده حامى آن شهرک 
است. ولى نيمٔه دیگر برآنند که این سخن کفر محض است و ویشنو که یکى از 
مظاهر تثليث اسـت، حمایت شهرکى نمی کند و حامى آن شهرک ایندراست و 
وى در جهان بين زمين و آسمان یعنى «آنتاریکشا« نشسته و نگهبان این حوالى 

است. بر این قرار دو رشته دین پدید شده و بسيار خالف اوفتاده بود.
ایـن دونيمـه، چون جانـوران هرچنـدى به جـان یکدیگر می افتادنـد و گاه 
کسـانى در این بزن و بکوب متعصبانه، کشـته مى شـدند. خودشـان نيز مراسم 
حيـرت آور داشـتند: کودکان خردسـال را قربان می کردند. نامـوس دختران را 
نذر معابد می سـاختند. کارد بر خود می زدند. در رقص هاى خلسه آور سوماى 
بسيار مى نوشيدند و سر بر سنگ می کوفتند. سراپاى کارشان باورها و رسم هاى 
جاهالنه و جنون آميز بود. برادرى که ویشنوپرسـت بود، چشمان برادرى را که 
ایندرا پرسـت بود بر می کند و یا پسـر بر مادر تيغ می کشـيد. در ایام معينى این 
دیوانگى هـا در آن شـهر و بوم زیبا تکرار مى شـد و ماننـد گل لعنت می روئيد و 
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اشک و خون می پراکند.
گروه سـومى فراهم آمد که مردى کوزه گر )که بيش از چهل سـال داشت( 
بر رأس آنهاقرار گرفته بود. وى مردى جهان دیده بود از مردم پنجاب و بسيار 
شـکوهمند و پـر نيرو. او سـفيهانه بـودن این نفاق را برمال سـاخت و گفت که 
جهـان را براهمـا آفریـده و همـه چيز در وجـود او از انسـان و طبيعت یگانگى 
می یابد و دشـمنى و دودسـتگى و جنگ و خشـونت برهمائى نيست، آسورائى 

است.
کسانى از مردم شهر که مانند من صلح را با مزاج خود سازگارتر مى یافتند 
گـردش را گرفتند. نيروى این برهمائيان فزون تر شـد و رازشـان برمال گردید. 
مهاراجـٔه آن حوالـى آشـتى مردم را نمی خواسـت زیرا از دو دسـتگى سـودها 

می برد، باج ها می گرفت و کارها را به سود خود ميگرداند.
سـران ویشـنوئى ها و ایندراهائى هـا کـه در همه چيز خصم سـوگند خورده 
بودند، در دشـمنى با برهمائيان یکى شـدند و نزد مهاراجـه رفتند که این ها بذر 
فسـاد می پراکننـد و دام حيله گسـترده اند. مهاراجه فرمان داد کـه کوزه گر را با 
قومـش بيرون رانند و گرنه بر دار کنند. کوزه گر درایسـتاد و گفت مردن در راه 

حقِ خویش را بر ُگریختن برترى مى نهم.
از تيره روزى من ميدانى که کوزه گر یک ماه با هيکلى مخوف و مسخ شده 
در آن بـر دار بـود گذرگاه ناگزیرم بود و من الشـٔه سـياه شـدٔه او را می دیدم که 
کالغـان مردمکـش را برچيده و گونه هایش را با منقار نـوک زده و خون آلود و 

موحش ساخته بودند.
مهاراجه گفته بود اگر تسـليم شـود و با پيروانش از شهر بکوچد آزاد است 
ولى کوزه گر با آنچنان دالورى که درخورد غبطٔه من است، گفت: »آن کسى که 
سـخن خود را حق می داند از پيامدش نمی گریزد«.  برخى از یارانش گریختند 
و برخى دیگر پافشـردند و کشـته شـدند. دالورى کوزه گر ماننـد پایدارى کوه 

هيماليا درخورد اعجاب است. حقيقت را چنين یارانى باید.
روزى دو گـروه ژوليـده مـوى با نگاهى تابنده و وحشـى چـون نگاه گرگ 
نزد من آمدند و گفتند: ما شـنيده ایم کـه تو برهمن معبد اژدها بوده اى و ِخردى 
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پهناور دارى. داورى کن که از ما دو گروه ویشـنوئى و ایندرائى حق با کدامين 
است؟

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

دو کس از آن دو فرقه باهم نجواکردند و گفتند نه. تو در امانى.
برخاسـتم و ئوپانيشـاد را آوردم و بسـيار چيزها بر آنهاخواندم و به  روشنى 
تفسـيرکردم. و گفتم این کارها که شـما می کنيد تاثير ئوشـاس و سحرآسورائى 

است و خدایان را با آن کارى نيست.
برخاستند و مرا سپاس گفتند که از اندرز دریغ نکردم.

من نادان پنداشتم که علمم در آنهااثر بخشيد. ولى شبى برهمن بزرگ معبد 
که خود به ویشـنوئيان گرایشـى داشـت، مرا پس از نيمه شب در حجره ام بيدار 
کـرد و گفـت: درویش برخيز و تيز بگریز که گروهى از دو فرقه هم راى شـده،  
قصد کشـتن تو را دارند و مهاراجه نيز آنهارا مجاز ساخته است. همين امشب 

به حجره ات خواهند ریخت و پاره پاره ات خواهند ساخت.
نخسـت پيش خود اندیشـيدم چرا از جاى خود بجنبم، بگذار من نيز مانند 

کوزه گر، شهيد یک اندیشٔه پاک باشم. نه آخر سرانجام کارها فناست؟
سـپس یا بر اثر اصرار برهمن بزرگ که در این کار ، خير مرا مى خواسـت، 
یا از ترس جان خود و این که قهرمانى و دالورى به بزرگوارى کوزه گر نبودم، 
چنتاى گدائى خود را بر دوش کشيدم و از معبد بيرون آمدم. از کوچه هاى شهر 

و باغستان هاى سيب و آلو گذشتم و گام در صحرا نهادم.
ماه با رنگى گچين در مرداب تيرٔه آسـمان خفته بود. از پس سـایه هاى دور 
سـتاره اى درشت و سـيم فام سوسـو می زد. گوئى مرا به خود می خواند. و من 
بانگ وارونا را شنيدم که به پچپچه در گوشم می گفت:»برهمنا! به کجاى زمين 
خواهـى رفـت کـه یکـى از این دو دیو - سـتم یا نادانـىـ  ترا به حـال خود رها 

کنند؟«
اندک اندک شب رنگ باخت و صبح دميدن آغازید. در آسمان رنگ ها و بر 
درختان بانگ ها برخاسـت. من در پشـت سر خود خشا خشى شنيدم. پنداشتم 



ددى اسـت، مثل ببـرى یا افعى بوآ که از ميان بوته ها می گذرد. خشـا خش باال 
می گرفـت. بـه قفا نگریسـتم . قومى دیـدم از زن و مـرد و کودک که بـه دنبالم 
می آیند. گفتم: سـرانجام مرا یافتند و اینک بزرگ ترین پارٔه تنم، گوشـم خواهد 

بود.
در پيشاپيش آن قوم پيرى گام برمی داشت با عصائى بلند و سرکج دردست. 

در چهرٔه آن جماعت نيت آزردن نخواندم. ایستادم و گفتم: تا چه شود!
قـوم َگردبيـزان و غلغلـه کنـان، فرا رسـيد. پير طالیه دار دسـت ها بر سـينه 
مـرا سـالم داد و گفت: »اى برهمن مقـدس! ما به همراه تو از این شـهر لعنت 
خواهيـم گریخـت. ما پيـروان آن کوزه گریـم که هنـوز پيکـرش از دار آویخته 
است. ما برآنيم که آدميان را برهما براى هميارى و دوستى آفرید و این شهر از 

کين و خون انباشته است. تفرقٔه انسان ها خدائى نيست«.
دلم آرام گرفت. تبسم خرسندى بر چهرم نشست و گفتم: برویم!

قوم مرا در ميان گرفتند. آغوش ها و بوسه ها رد و بدل شد. من زلفان چرب 
و قيرگونٔه کودکان را نوازش کردم. درختان بلندباالى جنگلى بزرگ بر فراز سِر 

ما چادر زده بود. طبيعت در نورباران بامدادى به معبدى عظيم می مانست.
زنـى جـوان مرا کاسـه اى شـير داد و گفـت: دل مـن دیگر طاقـت دروغ و 
سـالوس نداشـت و با فرزندم زیسـتن می خواهيـم واال ، رها کـردن پيکر پاک 

کوزه گر آویخته، بر من سنگين است.
مـن گفتم: همـٔه جان هاى ما که آتمان نام دارد بخشـى اسـت از براهمان- 
جان جهان و مهر و عشق بزرگ ترین ریتاى کيهانى است ولى همه کس را تاب 

رزميدن در راه این ریتا نيست. زهى کوزه گر!
پير طالیه دار گفت: مهاراجه را در افکندن این نفاق دسـتى قوى اسـت. او 
از این راه بر سـودهاى غارتى خود می افزاید. اگر افسـون مهاراجه نبود رزم ما 

روزنى به پيروزى داشت.
مـردى گفـت: کاش تنها این بود! مردمان مغلوِب ِرشـک و خشـم و سـود 
خویشـند و از آئين کارما یا جزاى آسـمانى که آنهارا سـرانجام کرمى در رودٔه 
خوکى می کند نمى هراسـند. به وسوسٔه هر شيطانى گوش مى نهند. می گفتند و 
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می گفتند. جان هاى آنهااز اندوه تفته بود.
در نخستين شهر، من از آوارگان جدا شدم.

من می دانسـتم کـه آئين برهما یکسـانى و یگانگى جان هـا را تعليم می دهد 
ولى درواقع، جهان ما دره ایسـت از اشـک و خون. پيداست که کار من )که مرا 
برهمنى دانا مى شمرند( از کار راما زارتر است. او هر شب با افروختن شمع ها 

و مشعل ها فروغ می پراکند و من ظلمت حيرت!
شانکارا گفت: ولى ما را سرانجام چنين حيران مساز! اندرزى بده!

برهمن گفت: کشـتى عظيم سرنوشـت مـا در اقيانوس برهمـا می رود و ما 
تخته پاره هاى ناچيزیم. چه گستاخى کنم که چنين کنيد و چنان کنيد!

بادهـا کشـتى را به سـوئى می برند و چون بخواهند، شـما را چـون غبارى 
ناچيز بر چهرٔه امواج ابدى می افشـانند. بودید و دیگر نيسـتيد. ولى تا زمانى که 
براهما شما را فرا نخوانده، بکوشيد تا براى دیگران سودمند باشيد و اگر به راه 

کوزه گر توانستيد رفت، بروید!
سـپس خندید و گفت: از آن همه بودن ها و دیدن ها این چند واژه اسـت که 

در خورد گفتن است.
*     *     *

روزهـاى آخر زندگى، بوزینه اى سـفيد و کوچک به انـدازٔه گربه اى نزدش 
می آمد و چاندرا او را بر دوش می گرفت و این سـو و آن سـو مى رفت. برخى 
می گفتند این را خدایان فرستاده اند تا در گوشش پيامى بگوید. ما این داستان را 
به برهمن گفتيم. گفت: جوى گل آلود گذران این انسان ها چنان از لردهاى غم 
و درد انباشته که نيازى شگرف به پندارهاى ابلهانه دارند. بوزینه بوزینه است و 

برهمن چاندرا برهمن چاندرا.
ولى راما بى باور گفت: و نيز می گویند اگر برهمن اسـرار خدایان را برمال 

سازد خود به بوزینه اى بدل مى شود ...



ميرزا عليخان

در سـال ١٣١4 کـه ميرزاعليخـان را غالبـًا در کوچـٔه صدراعظـم پامنـار 
می دیدیـم، معلم پنجاه سـالٔه الغر انـدام کوچولوئى بود کـه تاریخ عمومى در 
دبيرسـتانهاى »ثروت« و »دارالفنون« درس می داد. َعزََب زندگى مى کرد و ننٔه 
پيرى از روستاى کزاز خانه اش را می گرداند. خانه در کوچٔه حاجی ها و دارای 
دو» ُیرد« یا اطاق بود. در یکى معلم زندگى مى کرد و در دیگرى ننه حسن. خود 

حسن که بود، کسى ندیده بود و نمی دانست.
ميرزاعليخان مدتى در اسالمبول بود و ترکى و فرانسه را خوب مى دانست 
و در خانـه اش دو زیرزميـن بـا آهک سـفيد شـده تميز پـر از قفسـه بندى کتاب 
داشت. گویا از مدت ها پيش که به ایران برگشته بود،  تفریح دیگرى جز خرید 

کتاب به زبان هائى که می دانست، نداشت.
زندگـى ميرزاعليخـان جـدا از محيط »سياسـت«  و »اجتمـاع« و در نوعى 
زهدان در بسـته می گذشـت. به تاریخ اروپـا در حدودى که آلبرماله یا فُوس�تِل 
دوکوالن�ژ توصيـف کـرده بودنـد، وارد بـود. گاه زیسـت نامه هاى کاْرالي�ل و 
تِس�وايگ را دربارٔه بزرگان می خواند. وقتى با معاشـران درونى خود از ارباب 
انواِع اسـطوره هاى یونان گرفته تا کاوور و بيسمارک و اِستولى پين می زیست، 
ننـه را هـم فراموش می کـرد و در حياط محقر کوچٔه حاجى هـا در بين مردگان 

بشریت بسر می برد.
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ظاهـراً در اصـل از اهـل اروميه بود و لذا لهجٔه ترکى داشـت ولى نه چندان 
محسـوس و مشهود. معلم الیق و مسلطى محسـوب مى شد و بدون خشونت 
کالس را اداره مى کـرد. بـا توصيـف امپراطورى موحش کاليگوال یا سياسـت 
زیرکانـٔه تالي�ران یـا صحنه هـاى انقـالب فرانسـه بچه هـا را مجـذوب نقالـى 
شـگفت انگيز خـود مى سـاخت. بـه سـئواالت و فضولى هاى آنهابـا حوصله 
جواب مى داد. مهم نبود که مسـئله را درسـت حل مى کرد یا نه، مهم این بود که 

تا شنيده شدن طنين زنگ ، بچه ها با دهن نيمه باز به معلم گوش مى دادند.
یـک چيز مضحک و هنرپيشـه وار در ميرزاعليخان بود. سـر جایش پشـت 
ميز نمى نشست. وقتى از ميرابو یا دانتن سخن مى گفت، به جاى آنهانطق هائى 
ترتيب مى داد و با ژست هاى گيرا و گاه خنده آور مى گفت. لذا گوئى شاگردها 

خود را در مقابل پردٔه سينما مى یافتند، یا صحنه تأتر.
این از جانب ميرزاعليخان ادا- اطوار نبود. او با دانسـته ها و پنداشـته های 
خود ِسـحر می شـد. جِن تاریخ در وجودش حلول می کرد. از چارچوبٔه اکنون 
فرا می جهيد و در سـپهر دودآلود اعصار شـنا می کرد. زنگ مدرسٔه »ثروت« او 
را هم تکان می داد. به یادش می آمد که االن باید به سراغ گوشت کوبيده، هفِت 
بيجار و نان سـنگک ننه حسـن برود. ننه حسـنی که از دنيای روسوها و ولترها 

آن قدر دور بود و َمشتی ممد بقال سرکوچه را هم به زحمت مى شناخت.
ميرزاعليخان روى هم رفته شـيک محسـوب مى شـد. پاپيونـى بود. روزى 
چهارپنج سـيگار دود مى کرد )سـيگارهاى پيچيده اى که به چوب سيگاِر کهربا 
مـی زد(. کفش هایـش ِگتْر داشـت. دگمـٔه سردسـت هایش از زیر آسـتين دیده 
مى شـد. روى تختخـواب می خوابيد. پشـت ميز تحریر کوچکـى کار مى کرد. 
باسـمٔه »ژوکونـد« را بـه دیـوار زده بـود. ولـى مراعات گر نوعى سـنت ملى و 
آسيائى هم بود. از مشروب و رقص و کافه رفتن و قمار نفرت داشت. خوشش 
نمى آمد فکلى باشـد و از جماعت فرنگى مآب ها دورى می جسـت. از دوست 
و رفيق دورى مى جست. مانند دون کيشوت با اشباح محبوب خودش زندگى 

مى کرد. خودش و کتاب هایش بس بودند. و ننه حسن را هم اضافه داشت.
شـب در تختخـواب کتاب مى خوانـد و اتفاقاً ترجمٔه قهرمان�ان کارالیل به 
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زبان عثمانى به خط عربى موضوع مطالعه اش بود. خوابش گرفت. چوب الف 
را الى کتاب گذاشـت. کتاب را در قفسٔه َپهلُوى تختخوابش جا داد. جرعه اى 

آب نوشيد. لحاف را روى دوش هایش کشيد و چشمش را بست.
ناگهـان دِر دولتـٔه اطـاق با جـرق و جـروِق روایت گـر کهنگى، باز شـد و 
یـک فرنگـى دراز قـد که سـيلندِر کوتاِه لبه پهن و چتر و شـنل و شـلوار تنگ و 
ریِش جوگندمى داشـت، وارد شـد و روى صندلى لهستانى جلوى تختخواب 
ميرزاعليخان نشسـت. گوئى ژوکونـد از دیدن این منظره بـه لبخند افتاده بود. 
خـود مسـتر طامس کاراليل بود کـه راه درازى را از اواخر قـرن نوزدهم تا این 
اوائـل قـرن بيسـتم، از قبرسـتانى در انگلسـتان، تا بـازار پامنار طى کـرده بود. 
شـاید آن شب اواخر پائيز، تنها خوانندٔه کتاب او قهرمانان و پرستش قهرمانى، 
ميرزاعليخـان بـود. لذا رنج یک چنيـن سـفر دور و درازى را در زمان و مکان 

برخود هموار کرده بود.
حيـاط کوچـک کوچٔه حاجى هـا و درخت مـو و بوتٔه خرزهره در سـرماى 
خفيف شب فرو رفته بود. آسمان غرق ستاره ها بود. دیگر عابرى برسنگفرش ها 
نمی گذشـت. ننه حسـن خواب ده کزاز را می دید و داشـت با آسـيه خاله دعوا 

مى کرد.
کارالیـل کاله را برداشـت و پاهـاى الغـرش را روی هم انداخـت تا ببيند 
مشـتریش کـى از خـواب بيدارمی شـود. ميرزاعليخـان غلتى به سـوى او زد و 
چشـم گشـود. باور نمى کرد که یک پرفسـور فرنگى جلویش نشسته. اصوالً به 
آن بـاور نداشـت کـه ارواح بر زنده ها ظاهر می شـوند. ولى ایـن دیگر واقعيت 

بى بر و برگرد بود و می بایست آن را پذیرفت.
کارالیل وقتى دید مشـتریش بيدار است شب بخير گفت و آن هم به عربى. 
زیـرا کارالیل عربى را در عربسـتان آموخته و خوب می دانسـت: »مسـأالخير! 

کيف صحتکم؟«.
حيرت زدگى معلم زیاد به طول نيانجاميد. چون عربى می دانسـت به عربى 

گفت:
- بسـيار عذر می خواهم که در جامٔه خواب هسـتم. شـما، اگر غلط نکنم، 
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باید پرفسور طامس کارالیل باشيد که امشب کتابتان را می خواندم.
- دقيقاً همين طور است.

- چه عجب این سمت ها؟ می دانم شرق تشریف داشتيد ولى شاید صدسال 
پيش. و حاال و در پامنار؟ در بنده منزل؟

کارالیـل گفت: شـما هم از آن افرادى هسـتيد که با من جـر و بحث دارید 
و تئـورى مرا دربـارٔه نقش مردان بزرگ در سـاختن تاریـخ نمى پذیرید و منکر 

بدیهيات مى شوید؟ این طور نيست؟
ميرزاعليخان گفت: بنده عقلم زیاد به این مسـائل قد نمی دهد. تاریخ برایم 
قصـه گذشـتگان اسـت. من می دانم که شـما تنها یـک مورخ نيسـتيد بلکه یک 
فيلسـوف هسـتيد.  ٥٨ سال عمر کردید. ده ها کتاب و رسـاله نوشتيد. من یک 
معلم حقير عادى هسـتم. ابداً توى این اطاق نسـبتًا سـردخيال سر و کله زدن با 

مرد َعبقرى و محترمى مانند شما را ندارم یعنى از عهده اش هم برنمى آیم.
کارالیل بى اعتنا به پاسـخ ميرزاعليخان گفت: من جر و بحث را دوسـت 
دارم و خيلى هم ، مرگ مرا از غوغاى دنيا دور نسـاخته. امشـب تنها کسـى که 
کتاب مرا در دنيا می خواند شـما بودید و من از مدیر قبرستان مرخصى گرفتم. 
سفر ارواح با »طى االرض« و در وراء زمان است. حاال شما خواه بخواهيد و 
خواه نه، باید وارد بحث بشـوید. من تا زمان جنبش چارتيس�ت ها حاضر بودم 
بـراى نقش توده هـا جاى کوچکى باز کنـم، ولى پس از شکسـت آنهاتمامًا در 
کنار زورمنداِن امپراطورى قرارگرفتم. مثاًل نظر شـما در بارٔه شاهنشـاه کنونى 
کشـورتان چيسـت؟ آیا شـما قهرمان بودن او را منکرید؟ »فـاِرن آفيس « یعنى 

وزارت خارجٔه ما که روى این مسئله اصرار دارد.
ميرزاعليخان در دلش گفت: اسـتغفرالله، عجب گيرى افتادیم. و سپس با 

صداى بلند داد زد:
- ننه حسن ، ننه حسن! ننه حسن! )و در باِر آخر بلندتر داد زد(.

صداى شکسـتٔه پيرزنانٔه خواب آلودى از اطاق مجاور جواب داد: آقا شـما 
صدا کردین؟ ميرزاعليخان گفت: مهمون داریم، چائى باربزار!

قرقر ننه حسن شنيده شد که: نصفه شب و مهمان؟ حاال و چائى؟
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کارالیل گفت: ما انگليس ها چائى بدون شير را مضر مى دانيم. به هر جهت 
احتياج به پذیرائى نيست. روح نمى خورد و نمى آشامد. این خاص جسم است. 
راجع به سرما هم نگران نباشيد. براى من على السویه است. برگردیم سر بحث 

خودمان. اساس بحث است. گفتيد نظرتان چيست؟
ميرزاعليخان گفت: حضرت پرفسـور! واللـه چه عرض کنم! مى گویند او 
نابغٔه عظيم الشـأنى است که عصر مشعشـعى در تاریخ پدید آورده. کاليگوال و 
نرون هم این طور فکر می کردند. نرون وقتى مى مرد گفت: »آه اگر جهان درک 
مى کـرد که چه هنرمندى از ميان مى رود«. خوب، غرور خود انسـان، متملقان 
اطراف او، کارهائى را که براى هر اداره کننده اى در دورانش ضرور و سودمند 
اسـت، بزرگ مى کننـد. من در حـق اعليحضرت خودمان جسـارت نمى کنم. 
فقـط مثـالً مى گویم ... و اال من چندان عقلم به این مسـائل مهم قد نمى دهد و 

معلم احمقى بيش نيستم.
کارالیل گفت: پس او را شما یک قهرمان نمى دانيد. من به دیوانه ها از نوع 
کاليگـوال و نرون کارى نـدارم. من مثاًل از اليورکرامول صحبت مى کنم. به من 

گفته بودند رضاخان پهلوى یک قهرمان است. یک نابغه است.
ميرزاعليخـان لحـاف گل دار و بـدون مالفه را به خود پيچيـد و گفت: چه 

عرض کنم. بنده بى تقصيرم.
کارالیل گفت: پس شـما شک دوگانه اى دربارٔه دیدگاه من دارید: یکى در 
بارٔه آن که آیا اصوالً قهرمانان تاریخ را مى سـازند. که من مى گویم آرى و آرى. 
دوم در بارٔه آن که شـاه شـما قهرمان اسـت یا نه و «فارن آفيس« ما او را قهرمان 

مى شمرد و شما نه!
ننـه حسـن جرجـر در را بلنـد کـرد. دو چائـى داغ یاقوتى دراسـتکان هاى 
کوچک لب طالئى با یک قنددان شيشه اى آبى و یک نعلبکى جوزقند در سينى 
ورشـوى تميـزى روى ميز قـرار گرفت. اطاق از بخار چائـى و نور چراغ نفتى 
جان گرفت. تا آن دم فقط نور خيال انگيز ماه کمک می کرد. ننه حسـن با چادر 

نماز رو گرفته بود.
اقدام ننه حسـن یک نتيجٔه غيرمترقب داشـت. شـبح پرفسـور بنـاگاه غيب 
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شـد. گویا چراغ یا نوشـابٔه داغ با قانون حضور ارواح در تضاد بود. چشم هاى 
ميرزاعليخان از حيرت ِگرد شـد. سـپس قاه قاه خندید زیرا به طور نامنتظرى از 

مخمصه نجات یافته بود.
ننه حسـن که مهمانـى در اطاق ندید بـا حيرت به اربابش نگریسـت. خندٔه 
اربـاب ابـدا جاى تردید باقى نگذاشـت کـه وى در حالت عادى نيسـت. ترس 
ننـه حسـن را برداشـت. چنـد ورد زیر لـب زمزمه کـرد و از اطاق خارج شـد. 
اول به فکـر آن افتـاد کـه برود ِجن گير یا حکيم باشـى بياورد ولى هوا سـرد بود 
و او خوابـش مى آمد. لذا صرف نظر کرد. چون مى دانسـت این پدیده ها در نزد 

اربابش سابقه دارد.

*     *     *

ميرزاعليخـان هـم خوابيـد. فردایـش جمعـه بـود و ميرزاعليخـان وقـت 
داشـت دربـارٔه حادثٔه دیشـب فکـر کنـد. روز روز آفتابى مالیمى بـود. طالى 
خورشـيدکاه گل بام ها را رنگ زده بود. ابرهاى دراز دودى شـکلى در الژورد 
رنـگ پریدٔه آسـمان می رفتند. دو کبوتر خـود را در آفتـاب می جوریدند. مو و 

خرزهره مثل هميشه ساکت بودند.
ميرزاعليخان پشت ميز صبحانه، اول سعى کرد بفهمد که دیشب خواب دیده 
اسـت یا آنچه که فرنگى ها رؤیت ۱مى نامند،  همان بود. چون ننه حسن صداى 
آقا را شنيده و چاى و جوزقند آلوئى آورده بود که هنوز روى ميز بود ، نمی شد 
فکـر کرد خواب اسـت. به الروس رجـوع کرد، تصویر کارالیـل مثل خودش 
بود. البته این عکس را قبال هم دیده بود. باسمٔه ژوکوند گوئى چشمکى می زد 
و می گفت: »خوب! یارو! حسابى بابارو دَک کردى«.  سرانجام ميرزاعليخان 
ارومى به این نتيجه رسـيد که موضوع رؤیت در ميان اسـت و اصال مهم نيست 
که او به این مطلب در سـابق باور داشته است یا نه. سپس بى اختيار غرورى به 

1.Vision 
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او دست داد. در آئينٔه حاشيه برنجی نيمه زنگ زده ای خود را بررسی کرد. اگر از 
قدش صرف نظر می شد قيافه اش با صالبت بود. چشم های درشتی در صورت 
چين خورده و لپ های گود افتاده اش می درخشـيد. مو های فری سياه سفيدش 
ژوليدگی شـاعرانه ای داشـت. کمی غبغب انداخت. ميرزاعليخان کارالیل را 
به شـخصه در منزل خود در کوچٔه حاجی ها در پامنار تهران پذیرائی کرده! این 
یـک. بـا او در مسـائل فلسـفی مهمی بحث کـرده. این دو. نظـرش را در مورد 
دیکتاتـور ایـران صریح به گوش وزارت خارجه و شـخص رمـزی مک دونالد 
نخسـت وزیر یا وزیر خارجه رسانده. این هم سـه. کم تر مورخ معاصری دیگر 
با او در دنيا قابل مقایسـه اسـت. چون به قول خودش به »عسـل ــ چره«عالقه 
خاصـی داشـت ، آن روز دو پرس از این صبحانه خورد. عسـلش مال سـبالن 
ولـی کره اش مال بقالـی پامنار و کمی بویناک بود. خوب، اشـکالی نداشـت. 
پـس از آن افتخـار عظيم ایـن جزئيات قابل توجـه نبود. به یـاد ميرزاجوادخان 
اجتهاد معلم ادبيات فارسـی و زبان عربی که بيشـتر از همٔه معلمان با او اخت 
بـود افتـاد. ميرزاجواد اتفاقًا به احضار ارواح و مکتب »اِسپریتيسـم« دکتر اعلم 
الدولـه ثقفی باور داشـت. با بی صبـری منتظر فردا ماند که جریـان را محرمانه 
بـرای آقـای اجتهـاد نقل کنـد و الاقل یک نفـر بفهمد که او چه شـخص مهمی 
اسـت. باالخره آدمی مثل پرفسور طامس کارالیل طرف خود را می شناسد که 
بـه مالقاتش می آیـد و از قبرسـتانی در بریتانيا تا خانه ای در غرب آسـيا در هوا 
پریدن کار چندان سـاده ای و یا حادثٔه کوچکی نيسـت. برخاست و به زیرزمين 
رفـت و کتاب هـای کارالیل را دسـته کرد و بـاال آورد. عالوه بر کتاب سـابق، 
دو جلـد: اليورکرم�ول و انقالب فرانس�ه را داشـت. از این سـه کتـاب دوتا به 
انگليسـی و یکی به ترکی بود. کتاب ها را روی طاقچه پوشـيده با مخمل سـبز 
حاشيه دار گذاشت تا کارالیل مطمئن شود که او، ميرزا عليخان، مورخ بزرگ 
قرن نوزدهم را می شناسـد. مقداری به تحقيق از ننه حسـن پرداخت. ننه حسن 
معتقد بود که آقا شـب ها در خواب هميشـه حرف می زند و داد می کشـد و گاه 

خواب َروی هم می کند ولی وضع دیشب او کمی استثنائی بود.
ميرزاعليخان پرسيد: تو آقای پرفسور را دیدی؟
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ننه حسـن گفت: من هيچ آدم ُپرفيس و افاده ای را ندیدم. شـما آقا که خيلی 
افتاده اید.

ميرزاعليخان گفت: نه،  ننه حسـن،  به جز من کسی روی صندلی لهستانی 
ننشسته بود؟

ننه حسن گفت: نه. ولی شما توی خواب دستور دوتا چای دادید.
ميرزاعليخان به یاد خندٔه خود افتاد و گفت: من بلند خندیدم؟

ننه حسـن گفت:  شـما تو رختخـواب بودین. یه چيزی مثل خنده شـنيدم. 
ولی تعجب کردم چای را واسـٔه چی خواسـتين. صبح هر دوتا چای سـرد بود 

که بردم...
ميرزاعليخـان گفت: انگليس ها چای بدون شـير نمی خـورن... خوب ننه 

حسن نهار چی داریم.
ننه حسن گفت: آش اوماج. و خارج شد.

*     *     *

روز شنبه ميرزاعليخان با عجله به مدرسه رفت. تنها فراش ها آمده بودند و 
او با بی صبری منتظر آقای اجتهاد ماند. اتفاقًا ميرزاجوادخاِن صبح خيز آن روز 
تنها دوسـه دقيقه قبـل از زنگ آمد. ميرزاعليخان تنها فرصـت کرد به او بگوید 
کـه مطلـب مهم و محرمانه و عجيبی دارد که بين دو زنگ خواهد گفت و حاال 

باید به کالس برود.
ميرزاجوادخـان فـردى هيجانى و احساسـاتى بود و چـون ميرزاعليخان را 
آدم خارجـه دیـده و مهمـى می دانسـت، با بيحوصلگـى عجيبى سـاعت پایان 
ناپذیـر کالس را گذرانـد و حتـى یـک شـاگرد نسـبتًاخوب کالس را مجازات 
غيرعادالنـه اى کـرد. جریان چنين بود: از مجيد یزدانى پرسـيد که یک شـعر از 

َعسُجدی بخواند.
مجيد با وجداِن تمام خواند:

»مگر که دیدٔه افعى به خاصيت بجهد
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در آن زمان که زمرد برى بدو به فراز
من این ندیدم و دیدم که خواجه دست بداشت

برابر دل من، بترکيد چشم نياز«
ميرزاجوادخان گفت: »چرا دیدة افعى می ترکد؟«

مجيد گفت: »وقتى زمرد را به او نزدیک می کنى«.
ميرزاجوادخان گفت:»می گویم چرا؟ چرا؟ ... معلوم است که قضيه قضئه 

زمرد است. این را که خود َعسُجدی هم فرموده، ولى چرا؟«
مجيـد گفـت: »واللـه آقـا بنـده نمی دانـم، گویـا ایـن از معتقـدات خرافى 

گذشتگان است«.
ميرزاجوادخان مانند لبو سـرخ شـد و با خط کش یک ضربت محکم روى 
دسـت مجيـد یزدانى، شـاگرد خـوب و نجيب زد. ایـن دیگر تقصيـر کارالیل 
بـود؛ جواب هـاى مجيـد نقص نداشـت. مجيد کـه از خجالت قرمز شـده بود 
گفت: »خوب آقاى اجتهاد! حاال شـما خودتان بفرمائيد چرا چشـم هاى افعى 

می ترکد؟«.
اجتهـاد بـه جـاى جـواب، او را »پسـرٔهفضول« خوانـد و از کالس بيـرون 
کـرد. حالت طغيانى در کالس احسـاس شـد. اجتهاد که معلـم آزموده اى بود 
ناخرسـندى شـدید کالس را احسـاس نمـود و در کالس را بـاز کـرد و گفت: 
»یزدانى برگرده سـر جاش!« و مجيد دوباره وارد کالس شـد و حادثه مختومه 

تلقى گردید.
ميرزاجوادخـان کمـى در بـاالى کالس، محـاذِى تختـه راه رفت و سـپس 
ایسـتاد و گفت: امروز نمی دانم چرا آن قدر بيحوصله ام. شـاید کسـالتى داشته 
باشـم. جواب هاى یزدانى روى هم رفته درسـت بود. ولى نسبت خرافى بودن 
به عسـجدى از ادب نيسـت. ما چه می دانيم شـاید زمرد براى چشـم افعى این 
خاصيت را داشـته باشـد. مثال مهـرٔه مار که به بازوى بچه آویـزان می کنند دفِع 
چشـم زخـم می کند. بنـده خـودم در مجلس احضـار ارواح دکتـر اعلم الدوله 
حضور داشـتم. روح ميرزارضا کرمانى را احضار کردند. خود بنده شـنيدم که 
گفت به گلولٔه اول شـاه شـهيد که قليان می کشيد دمرو شد و صدراعظم به من 
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گفت: »ميرزارضا، دست مریزاد!«
بچه ها مجذوب بحث احضار ارواح شـدند و چپ و راست سئوال دادند. 
اجتهاد کسـى نبود که از موضوع درس خارج شـود، ولى براى دلجوئی کالس 
توهين شده، خود را در اختيار بچه ها گذاشت و در بارٔه احضار روح ناپلئون و 
نایب حسين کاشى و رستم و کریم شيره اى مطالب جالبى گفت. گفت و گفت 

تا زنگ را زدند.
بـا دلنگ و دولونگ زنگ اجتهاد بـه کالس معلمين دوید. پس از چند ثانيه 
ميرزاعليخـان هم آمد.  هردو به طرف هـم رفتند و روى دوتا صندلى لقٔه رنگ 

و رو رفته نشستند.
اجتهاد با بيصبرى گفت: آن مطلب؟

ميرزاعليخان گفت: با کارالیل مالقات کردم!
اجتهـاد بـدون کم تریـن بى بـاورى یا معطلـى گفـت: ببيـن آميرزاعليخان، 

این همه می گفتم احضار ارواح ممکنه. حاال قانع شدى؟
ميرزاعليخان گفت: من که احضارش نکردم، خودش تشـریف آورد. حاال 
بگذریـم! مـن را طرف بحث خـودش قـرار داد ، در بارٔه این مرتيکـٔه قلدر هم 

صحبت کردیم....
اجتهـاد کـه از مخالفان جـدى «مرتيکٔه قلـدر« بود گفت: خـوب! خوب! 

کارالیل چه گفت؟
ميرزاعليخـان گفـت: هيچـى! من بابا را بـه کاليگوال و نرون تشـبيه کردم، 

شاید هم این امپراطورها رامی شناسين؟...
اجتهاد که نمی شناخت، گفت: اختيار دارى آقاى اُرومى...

ميرزاعليخـان گفت: ولـى او گفت که وزارت خارجـه آنهااو را قهرمان و 
نابغه می داند.... بيا! این هم دليل دیگر که مرتيکه انگليسـى اسـت. همٔه کارها 

را توى این مملکت آنهامی گردانن. این مدیر ما هم از آن انگليسى هاست.
ولى نزدیک شـدن مدیر باجبروت مدرسـه صحبت آن دو دوسـت را قطع 

کرد و تا زدن زنگ مطالب دیگرى پيش آمد.
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*     *     *

وسوسـٔه عجيبـى بر وجود ميرزاجوادخان اجتهاد مسـلط شـد که به عنوان 
خودشـيرینى و شـاید به طمـع رتبه، سـّر ميرزاعليخان را نزد آقـاى ذوقى مدیر 
دبيرسـتان ثـروت فاش کنـد؛ در حالى که خـود اجتهاد بيشـتر از ميرزاعليخان 
مخالف رضاشاه بود و تمدید قرارداد دارسى را دليل رْد ناپذیر خيانت دیکتاتور 

می دانست.
مدیـر پـس از رفتن معلمان و شـاگردان و حتـى ناظم و فراش تـا مدتى در 
اطاقش کار می کرد. گویا کتاب درسـى تاليـف می کرد یا چون معلم ریاضيات 
بـود، تکاليـف شـاگردانش را اصـالح مى نمود. مـردى بود خشـک، 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 این پا و آن پا کرد و با ترس و لرز تلنگر به در اطاق آقاى ذوقى زد.

مدیر گفت: بفرمائيد! و با تعجب دید که اجتهاد است و پرسيد:
- آقاى اجتهاد هنوز اینجا هستيد؟ فرمایشى بود؟

- مطلب جدى است جناب آقاى مدیر.
- چى شده؟

- ارومـى معلـم تاریخ با شـخص مسـتر کارالیـل مالقات کـرده و در بارٔه 
اعليحضرت قدرقدرت با او حرف زده است.

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

- مزخرفات چيه؟!
 - قربان مزخرف نيست. خود ارومى بسيار بسيار محرمانه مطلب را براى 

من تعریف کرد. کارالیل اعليحضرت را نابغه خواند ولى این ارومى ... و
سپس به تمجمج افتاد.

- این ارومى چى؟
- زبانم الل گفت شاهنشاه مجنونند. خودش برایم تعریف کرد.
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- صبح که پچ پچ می کردید، راجع به این مطالب بود؟
- بله قربان!

- عجـب از ایـن معلـم! من فکـر می کردم مـرد فهميده ایسـت ..... جدى 
نگيرید آقا، بروید! بروید!

اجتهاد پس پسـکى و با نيمه تعظيم هاى پياپى خارج شد. عرق کرده بود: از 
هيبت مدیر، از شـرم جاسوسـى، از خيانت به دوسـت.... واال هوا خنک بود. 
به حياط که رسيد نفس عميق کشيد. ذوقى برق روى ميزى را روشن کرده کار 

می کرد.
مدیـر ابتدا قصد نداشـت به این واقعـٔه غيرعادى ترتيب اثـر بدهد ، ولى بر 
اثر تجارب سياسى که داشت به این فکر افتاد که مبادا اجتهاد مطلب را همه جا 
تعریف کند ، یا حتى خود ميرزاعليخان. موضوع به گوش شـهربانى برسـد که 
در دبيرسـتان ثروت معلم تاریخ شـاه مملکت را دیوانه می داند و آن وقت »خر 
بيـار و باقال بـار کن!«. نه! خود او باید پيشدسـتى کند و آن هم فـوراً زیرا ادارٔه 

سياسى شب کار می کرد.
از دفترچٔه تلفن شمارٔه رئيس ادارٔه سياسى را پيدا کرد و نمره را گرفت.

افسـر منشـى پس از شناسـائى خواهـش کرد آقـاى مدیر چند دقيقـه منتظر 
بمانند.

مدیرگوشـى در دسـت، آرنج ها را به پوشـش سـرخ ميز تحریر تکيه دهان، 
منتظر ماند. پس از یک ربع صدائى گفت: آقاى ذوقى؟

- سالم عرض می کنم. براى امر واجبى باید فوراً درک خدمت کنم.
- بفرمائيد!

مدیر پروندٔه هردو معلم را در کيف بزرگ پوست تمساحى خود نهاد.
چـراغ روى ميـز را خامـوش کرد. در اطـاق مدیر را دوبار کليد نمود. سـر 

خيابان درشکه گرفت و به ادارٔه سياسى رفت.
آن جـا هـم پس از یک معطلى ده دقيقه اى پذیرفته شـد. مدیـر با آب و تاب 
حادثـه را تعریف کرد. از اجتهاد جانبدارى نمـود. ميرزاعليخان ارومى را یک 
ترک هفت جوش مشـکوک 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.مشـخصات دقيـق ميرزاعليخان را به رئيس ادارٔه سياسـى نویسـاند و با 
تبسم شيرینى که روى لبان و زیر سبيل چهارگوشش غریبه بود دست محکمى 

داد و از اداره خارج شد.
راحـت! حاال احدى نمى تواند بـراى او مایه بگيرد و ترقى نردبانى آتی اش 
را تهدید کند. انسان باید عاقل و عاقبت اندیش باشد. به خاطر یک معلم تاریخ 

که نمی توان مقام معتبرى را به خطر انداخت.

*     *     *

گرفتارى رئيس ادارٔه سياسى نيز از نوع گرفتارى آقاى ذوقى بود.
انتسـاب جنـون بـه اعليحضـرت - مطلبـى نبود که بتـوان آن را مسـکوت 
گذاشـت. بخـش »روح کارالیل« در این حادثه مهم نبود. کسـى نمى دانسـت 
کارالیل کيسـت. ولى ميرزاعليخان ارومى ساکن کوچٔه حاجى ها معلم تاریخ 
عمومى دبيرسـتان ثروت که به ذات اقدس ملوکانه جسـارت ورزیده بود، آدم 

کامال شناخته شده و یک »شخصيت حقوقى« قابل تعقيب بود.
لـذا رئيـس ادارٔه سياسـى دسـتور بازداشـت داد و گفـت نتيجـٔه بازجوئـى 
بـه شـخص او گزارش شـود. ایـن که به سـر ميرزاعليخـان و خانـٔه کوچک و 
کتابخانٔه پر و ننه حسن و درخت مو و بوتٔه خرزهره چه آمد و حوادث در کوچٔه 
صدراعظـم و دبيرسـتان ثروت چـه بازتابى یافت ... همه را بـه تصورخواننده 
حواله می کنيم. ميرزاعليخان نه در شِب بازداشت و نه در مواجهه با اجتهاد در 
ادارٔه سياسى واژه هاى »رذل!« و »پست فطرت« را که آن قدر دلش می خواست 
بـه این همکار خائنش بگوید، در اثر نوعـى حجب یا ترس نگفت. به همه چيز 
اعتـراف کـرد.در زیر دسـت بند قپانى واقعيـت توهين خود را بـه اعليحضرت 
پذیرفـت. توضيحـات مفصلى در بارٔه کاليگوال و نـرون داد. این جریان دوماه 

طول کشيد و او در سلول انفرادى بود.
هنگامـى که اتومبيـل رئيس بخش بازجوئـى پرونده و گـزارش خالصه را 
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براى رئيس ادارٔه سياسـى در بناى بزرگ شهربانى می برد، از کشف یک دشمن 
خطرناک دولت خوشـحال بود. گزارش در ده صفحه بود و سـه صفحه آن به 
زیسـتنامٔه کاليگـوال و نرون اختصاص داشـت. دو صفحٔه آن شـهادت اجتهاد 
بـود. پنـج صفحـٔه آن اعترافـات جبونانـٔه ميرزاعليخـان و چند سـطرى هم از 
ننـه حسـن. برف درشـت و پهنى ماننـد پنبه از لحاف سـربينٔه ابرهـا می بارید و 
کالغ هـاى هيکل دار سـياهى در آسـمان تهران می پریدند. همـه چيز کز کرده و 

غم زده بود.
رئيس ادارٔه سياسى پس از اطالع از وضع، رئيس ادارٔه بازجوئى را مرخص 
کـرد و خود با طى چند داالن به پشـت در »حضرت اجل« سـرپاس رکن الدین 
مختارى رئيس کل شـهربانى رسـيد. سـرپاس قبال به اختصار از جریان با خبر 
بود. رئيس ادارٔه سياسـى از کسـانى بود که حق داشـت بى نوبت نزد سـرپاس 
بـرود. او وارد اطـاق مجلل حضرت اجل شـد و بـا صبر و حوصلـه پرونده و 
گـزارش را ورق زد و توضيـح داد. حضـرت اجل یادآور شـد که نقص پرونده 
و گزارش براى به شـرف عرض رساندن، معرفى کارالیل است. حضرت اجل 

افزود که او باید بلشویک و یا از جاسوس هاى روس باشد.
رئيـس ادارٔه سياسـى با احتياط توضيـح داد: که او برعکس شاهنشـاه را به 
اتـکاء قول »فارن آفيس« از قهرمانان دانسـته و بعـالوه خودش در قرن نوزدهم 

زندگى می کرده است.
حضرت اجل نگاه غضبناکى کرد و گفت: همين بستن امور به »فارن آفيس« 
کار بلشویک هاسـت . اولين مرتبه اسـت که نژاد ایرانى جانشين اصيل کورش 
را بر تخت طاووس می بيند. بعالوه مگر در سدٔه پيش روسيه وجود نداشت... 

برو آقا پرونده و گزارش را تکميل کن.
سـرهنگ رئيس ادارٔه سياسـى چنان پاشـنٔه چکمه ها را به هم کوبيد و سالم 
نظامى داد که جرمش فورا بخشيده شد. در نسخٔه بدل دوم جمالت تند و تيزى 
عليه کارالیل اضافه شد و وى به عنوان شریک جرم ميرزاعليخان تلقى گردید 
که چون اتفاقا در ١٨٨١ فوت کرده است، و از اتباع کشورهاى خارجى است 

بازداشت یا احضارش ميسر نيست.
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پرونده و گزارش تکميل شـده را مختـارى به قصر مرمر، عمارت خوابگاه 
برد. رضاشاه در حال کشيدن تریاک گزارش را شنيد و گفت:

- بالتکليف در زندان قصر نگهش دارید تا ریق رحمت را سربکشد!
مختارى با همان حرارت رئيس ادارٔه سياسـى پاشنه ها را کوبيد، عقب گرد 

کرد و با اتومبيل رلزریس خود به تشکيالت کل بازگشت.

 





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

افسانٔه پروانه

پروانه در پيلٔه خود از خواب بيدار شد، زیرا کسى او را صدا زد:
»ـ بيدارشو! از پيله بيرون بيا!«

پروانه گفت: »چرا مرا بيدار می کنى؟ چرا از پيله بيرون بيایم؟ جاى من که 
گرم و نرم است. مگر آن بيرون ها چه خبراست؟«

صدا گفت: »اوه، اینجا خيلى تماشائى است: جنگل، گياه و خيلى چيزهاى 
دیگر، تو در آنجا نمی توانى حتى تصورى از این چيزها داشـته باشـى؛ به عالوه 

زیاد خوابيدى، تنبلى نکن!«
ولى پروانه خيلى دلش می خواست بخوابد. خانه اش به اندازٔه تن خود او و 
پوشکى و طالئى و بسيار زیبا بود. با این حال، در اثر صداى آمرانه و نافذى که 
شنيده بود و نوعى کشش غریزى به دیوارهاى پيلٔه خود فشار آورد. در تن خود 
نيروى عجيبى می دید. در نتيجٔه فشـار پر زورش،  دیوارها شـکاف برداشت و 

پروانه خود را در فضاى پر نورى یافت.
آه! چـه دنيـاى رؤیائى! از پشـت سـوزنبرگ کاج هـا خورشـيد داغ و خيره 
کننده اى می سـوخت.... پرتوهایش مانند هزاران هزار دشـنٔه الماس از غربال 
شـاخه ها می گذشـت ، بر پروانه می افتاد. گـرم و مهربان بـود. پروانه بال ها را 
درهم فشرد و سپس آنهارا ازهم گشود. بال هایش عجيب پهن و منقش و خوش 
رنگ بودند. حس کرد که با گستردن بال ها، سبک تر و چاالک ترمی شود. با دو 
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کوبيدن بال پيکر کوچکش از روى کندٔه پيرى که بر آن نشسـته بود برجسـت و 
از شادى جيغ کشيد:

»ـ واى! چه خوب! می توانم بپرم!«
و سـپس بيشـتر و بيشـتر بال کوبيد و بلندتر و بلندتر شد. در اطراف جنگل 
بـى پایان تابسـتانى، فضاى سـبز خوشـبوئى پدیـد آورده بود.گياه هاى عجيب 
و غریـب و گوناگونى که یکى به دیگرى شـباهت نداشـت، قد کشـيده بودند. 
خرمگس ها، سـنجاقک ها، پشه هائى با بال شفاف سـبز، زنبورهاى طالئى، در 
درون سـتون هاى نـور می پریدند. سـروصدا می کردند. بـاال و پائين می رفتند. 
همه چيز در نظر پروانه عجيب، قشـنگ، وصف ناپذیر و تماشـائى بود. با خود 

گفت:
»ـ پـس بيـرون یعنى ایـن! و من را ببين که خواسـتم در داخـل پيله بمانم و 

خيال می کردم چه چيزى دیگر از اینجا می تواند خوشگل تر باشد!«
و سـپس باالتر و باالتر پرید. از تاج درختان جنگل هم باالتر پرید. درست 
زیر خورشيد که در آسمان پریده رنگ شمالى دل دل می زد. ابرهاى اژدهاوَش 
تيره رنگى در آسمان، خزان خزان می رفتند. طاقِ بلور مانندِ آسمان، نور و رنگ 
خورشـيد را با جلوه هاى سحرانگيزى بازتاب می داد.پروانه متصل می گفت:« 

عجيب! وصف ناپذیر! فوق العاده است!«
جنگل مانند دریاى سـبزفامى از درختان سـوزنبرگ در زیر بال هاى پروانه 
دامن گسـترده بود. پروانـه گفت:»ـ باید بازهم اوج بگيـرم. می خواهم تا خود 
آفتاب برسـم و از نزدیک تماشـایش کنم. می خواهم سوار این ابرها بشوم. آه، 

چه خوب! چه احساسى! چه هيجانى! چه تماشاى افسون کننده اى!«
البته گاه بال هایش خسـته مى شد و کمى به سـوى پائين سقوط می کرد. اما 
در اثناء سـقوط می توانست خود را جمع و جور کند و دوباره اوج گيرد. وقتى 
فرسـوده مى شـد روى گل ابریشـمين بنفشـى مى نشسـت و با خرطومک خود 
نوشـداروى طاسـبرگ ها را می مکيد و سـير و سـيراب مى شـد. آنوقت دوباره 

سفر می کرد.
بيشه اى که در آن به دنيا آمده بود عرصه اى بى حد و کران به نظر می رسيد. 
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درآميـزى سـبزى گونه گـون درخت هـا، بوته هـا، علف هـا، گل هاى وحشـى، 
خارها، با سـتون هاى کوچک و بزرگ نور که پاک و بى غبار بود، به بيشـه ابعاد 
حيرت انگيـزى داده بـود. این جا دنيا بود! پروانه از نشـاط این دنيا از شـاخه به 
شاخه اى، از برگى به برگى می پرید. همه چيز تحمل پيکر سبکبارش را داشت. 
گاه از برگـى ماننـد بـرگ دیگرى آویخته مى شـد و تاب می خـورد. گاه در هوا 
معلق می زد. عاقبت روى کندٔه بزرگ نارون تازه ارّه شـده اى در سـایه روشـن 
نشسـت. دید پهلویش یک سوسک سـياه کوچک با خال هاى قرمز خف کرده. 
با تعجب مدتى به او نگاه کرد. دید سوسک خود را بيشتر جمع و جور می کند. 

پروانه گفت:
»ـ هى! کوچولو! از من نترس. من هم روزىـ  روزگارى مثل تو بودم. بعدها 

بال درآوردم. توهم هنوز پوره هستى. غصه نخور: بال در ميارى«......
سوسـک با صـداى بم و خفه گفت: »بـه حق حرفهاى نشـنيده! من بال در 

بيارم؟ بال در بيارم که چى بشه؟ مگر همين جورى چه عيبى دارم؟«
پروانـه خنـده اش گرفـت: »واقعا چه پـورٔه از خود راضـى و مضحکى! تو 
هنـوز خيلى چيزها را نمی دانى. من هم یک روزى مثل تو خيال می کردم. فکر 
می کردم خوابيدن ابدى توى پيلٔه تاریک خيلى بهتره. ولى حاال که بال درآوردم 
و می پرم، می فهمم چقدر نادان بودم. چه چيزها تو این دنياست که من اصال از 

وجودشان خبر نداشتم«.
سوسـک با همـان صداى خفه خنده اى کرد و گفـت: »الحق که یک احمق 
حسـابى هسـتى! بابا ایـن بال هاى رنگوارنگ اسـباب زحمت تو اسـت. ترا به 
طرف سرنوشـت هاى گنگ و خطرناک می کشاند. بگير یک گوشهٔ امنى بنشين 
و چارچشـمى دور و ورتـرا بپا! من بال می خواهـم چه کنم. من زیر همين خار 

سبز کوچولو خوش خوشم«.
پروانه گفت: »گيرم دوست نداشته باشى این دنيا را تماشا کنى، آخر رزق و 

روزى خود را بدون بال از کجا در می آورى؟«
سوسـک گفت: »هـر روز بعـد از ظهرها یک گلـٔه بزرگ گاوهاى سـياه و 
سـفيد با دلنگ و دولونگ زنگ هاى مسـين خودشان از جادٔه پهن جنگل عبور 



پنجابه : احسان طبری52

می کنند و تاپاله می اندازند. واقعا چه گاوهاى پر بذل و بخششى. ابدًامضایقه اى 
ندارند. آن وقت ما سوسـک ها ردیف صف می کشـيم و می ریم به ضيافت. آن 

قدر می خوریم که سنگين مى شيم. توهم همين جا بمان با ما تاپاله بخور!«
پروانه از خنده روده بر شد و گفت:»اه کثافت! دلم را به هم زدى. مگر تاپاله 
هم خوردنى است. من شربت گل ها را مى نوشم، خوشبو، شيرین و کيف آور. 

مگر من مثل تو خلم که زیر یک خار بخزم و تمام عمر تاپاله بخورم؟«
سوسک گفت: »فرمودید شما چى می خورید که از تاپالٔه گاوها خوشمزه تر 

است؟«
پروانه گفت: »شهد گياهان، شهد! فهميدى؟ .. نه نفهميدى.«

سوسک گفت:»ـ من خيلى اتفاق افتاد که روى گل ها راه رفتم ولى اصال از 
بویشان خوشم نيامد. شهد گل! اه! اه! دلم به هم خورد...«.

پروانه حوصله اش از سوسک کوته بين سرآمد و پرید. در سفر خود ناگهان 
زیر بالش دریاچٔه پهناور و سـيم رنگى یافت که در آفتاب عينه الماس برق برق 
می زد. ده ها قایق شـراعى و کرجی هاى پاروئى و کلک هاى کنده اى که آن را با 
تکيه دادن چوب به ته دریاچه می راندند، آب را از هرسو شيار می زدند. ساحل 
نيزار بود. در آن اردک هاى بزرگ و کوچک و حواصيل خانه داشـتند. این یک 
پردٔه جالب دیگرى بود که با منظرٔه جنگل و آسمان فرق داشت. روى موج هاى 
تر و رقصنده نمی شـد نشسـت. جالب نبود برخالف پرچم ها و طاسـبرگ هاى 

گل.
پروانـه گفـت: »چـه چيزهـاى دیدنى! بيچاره سوسـک کـه از همـٔه این ها 
بى اطـالع اسـت و تنهـا از گاو و تاپاله صحبـت می کند. خوب چـه کند ندیده 

است. تقصير ندارد«.
ناگهان شـنيد که کسـى مى خندد: »هى هى هى! تو هم جنس ما هستى ولى 
این بال هایت چقدر پهن و بدترکيب است! واه واه آدم وحشت می کند! اما مال 
منو نگاه کن چقدر باریک و تورى مانند و شـفاف! خوب! عيبى نداره! بازهم 
جاى شـکرش باقى اسـت که بال دارى. ما بال دارها موجودات مهمى هستيم. 
توى این جنگل سوسک هاى بوگندوئى هستند که توى کثافت لول می خورند. 
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از یک بوته هم به سـختى باال می روند و چند بار تلپى می افتند ولى ما می رویم 
نوک درخت ها مى نشينيم و آفتاب می خوریم«.

پروانه به مصاحب خود نگاه کرد. سـنجاقک درشِت مغرورى بود که روى 
کاکل قهوه اى یک نى نشسته بود و وراجى می کرد:

»ـ از بـس پرخـورى کردم شـکمم باد کرد. اینجا پشـه هاى خوشـمزه زیاد 
اسـت. ایـن صافی ها و خاکشـی ها هم گوشـت خوشـمزه اى دارند. مـن از آن 

زردهاش دوست ندارم. تو کدومشون را دوست دارى؟«
پروانه گفت: »من ابدا گوشت خوار نيستم!«

سـنجاقک بـا دغلى و فضولـى گفت: »پس سـرکار چى ميـل می فرمائين؟ 
هواى خالى؟«

پروانه گفت: »نه جانم. من از نوش  ُبِن گلبرگ ها می مکم«.
سـنجاقک گفت: »آها، فهميدم! مثل این زنبورهاى شکم گنده. ولى تو که 

از طایفٔه آنهانيستى. مگر توهم نيش دارى؟«
پروانه با تعجب گفت: »نيش؟ نيش دیگر چيست؟«

دوبـاره سـنجاقک قاه قـاه خندیـد: »هى هى هـى! عجب موجود سـفيهى 
هستى!«

و سـپس خـود را با سـرعت به روى پشـه اى انداخت که روى بـرگ پائينى 
نشسـته بود. پروانه از این هم نشين خودخواه و متجاوز خوشش نيامد. فرصت 

را براى دورشدن مناسب یافت.
بازهم پرید. دریاچه تمام شـد. خانه هاى یک اشـکوبه و چند اشکوبٔه زیبا و 
تروتميـزى با مردم و بچه هاى دوچرخه سـوار و اتومبيل ها پيدا شـدند. بعدش 
هم یک جادٔه طوالنى آسفالته، پل ها، راه آهن با سوت کرکننده اش، و هواپيماى 
غول پيکرى که در هوا می غرید )و پروانه خيال کرد که یک نوع عجيبى از جنس 
خود آن هاسـت(. فهميد که دنيا پایان ندارد. هيچ وقت نمی شـود فهميد که چه 
چيز دیگرى در این تماشـاگاه حيرت انگيـز ظهور می کند. تنوع، نامنتظربودن، 

زیبائى، 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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شـد. شـهرها از بناهاى بلند، خيابان ها، اتومبيل ها، پل هـاى هوائى، ميدان ها، 
پارک هـا و آدم هاى شـتابنده مملو بود. پروانه روى هـّرة یک پنجره بناى بلندى 
نشسـت و گفت: »یک کمى خستگى درکنم! یک کمی تماشا کنم! واى خداى 
من! اسم این همه چيزها چيست؟ فایده شان چيست؟ چرا دنياى آن سوى پيله 
آن قدر شـلوغ و بغرنج اسـت. خاصيت گياهان را که به ما نوشـدارو می دهند 
می فهمم، ولى خاصيت این )اشاره به یک تریلر گت و گنده( مثال چيست. چه 

هيکلى! چه بوى تند و زننده اى! هيچ سر در نمی آورم.
از روى هّره به باغ نزدیک پرید و خزید درون یک گل ُپرَپر که بوى خوشـى 
می داد. اطرافش چراغ ها چند شـقه نور می پاشـيد. یک عده زن و مرد و بچه راه 
می رفتند. از دور صداى مارش می آمد. احسـاس خوشـى به پروانه دسـت داد 
و گفت:»ـ نه! دنيا زیباسـت! این تنوع ها هم زیباسـت. فقط آن سوسـک و آن 
سنجاقک را نپسندیدم. حتما بچه اند، عقل ندارند« و سپس در همان گلبرگ ها 

به خواب شيرینى فرو رفت.
فردا صبح با نخستين پرتوى گرم خورشيد و جيک جيک شلوغ گنجشک ها 
از چنار و فش فش لطيف و نمناک فواره هاى پرتوانى که در استخر مجاور آب 
بلوریـن را در فضـاى پرنور مى جهاندند، از خواب بيدار شـد و از بسـتر معطر 
گلبرگ ها بيرون آمد و چند بار ورزش کنان بال هاى پهن و خوش نگار خود را 
باز و بسـته کرد و به یاد آورد که دیروز همين موقع ها از پيلٔه تاریک خود بيرون 

آمده و سفر افسانه آميز خود را آغاز کرده بود.
دوباره اوج گرفت و از بام ها و باغ هاى شـهر گذشـت و وارد دشت فراخى 
شـد کـه گندم زار بود و سـاقه هاى سـبز گنـدم مانند آبگيـر فيروزه اى در نسـيم 
بامدادى موج می زد. روى یکى از آنها نشست تا کمی دم بزند. ناگهان احساس 
کـرد که خطرى او را تهدید می کند. کودکى که درميان سـاقه ها کمين کرده بود 
با هيجانى وحشـى دسـت یازید تا او را برباید. پروانه با آن که خسته بود و توان 
زیادى در پرها نداشـت، خود را ناگزیر دید بگریزد ولى کودک لجوج بود و او 

را دنبال کرد.
پروانه چندین بار تصور کرد از خطر جسـته اسـت. روى سنگ بزرگ خزه 
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بسـته، یا روى خاربن گل کرده، یا علف هاى قد کشيده کنار یک جوى کوچک 
یا شـاخٔه نـرم و انعطافى بيد نشسـت و هر بـار خيال کرد دیگر از دسـت صياد 
کوچک خود جسته است. ولى کودک لجوج و چاالک بود. ابدیتى می توانست 
بدود. دست بردار نبود. حتى یکبار انگشتان زبر و چرکينش بال هاى بسته او را 
گرفت و فشرد و مقدارى از رنگ زرد حاشئه بال به سرانگشت کودک چسبيد. 
ولى پروانه بال بال زد و تپيد و کودکِ هيوال را از هيجان خود ترسـاند و از قيد 
سر انگشتانش رهيد و در فضا اوج گرفت و خشم و ترس در او انرژى ناگهانى 

پدید آورد و این بار در باالترین شاخ نقره فام بيد آرميد.
کـودک مأیـوس شـد و رفـت، در حاليکه گرد زرین حاشـئه بـال پروانه دو 
سرانگشـتش را رنگين کرده بود. با خود می گفت:« از این مدل نداشتم. حيف 
که دام توریم همراهم نبود واال حتمًا می گرفتمش و به کلکسيون خود سنجاق 

می کردم.«
پروانـه درد خفيف زخم را بر بال هایش حـس می کرد. می دید که نقش زیبا 
و هماهنگ آن در آنجا مغشـوش شـده است. هراس تعقيب کودک لجباز او را 
سخت مضطرب کرده بود. بعدها دانست که ترس و دلهره دو مصاحب دائمى 
زندگى در این جهان فریبا هستند. تا آن موقع که درگسترٔه رنگارنگ هستى سير 
کـرده بود، دچار چنين مصيبتى نشـده بـود. کمى دیرتر درد بال ها زیادتر شـد. 
احسـاس کـرد که با ایـن بال هاى زخم دیده، پریدنش دشـوار اسـت. خز خزان 
روى شاخٔه بيد پائين تر سرید. ناگاه دید پروانٔه بزرگ بال بسيار جذابى نزدیکش 
نشسـت و گفت: »خانم! شما اینجا چه می کنيد؟ اگر وقت داشته باشيد، بيائيد 
روى ایـن چمنزار همسـایه باهم مسـابقٔه پرواز بگذاریم. گل هاى وحشـى این 
صحرا خوشـمزه ترین نوش هـا را باخود دارند. تمام زنبورهاى عسـل باغ هاى 

شهر به این چمنزار می پرند. نترس. آنهاابدا کارى به ما ندارند....
پروانه کشـف کرد که خود او یک پروانه از جنس مادینه اسـت و این پروانه 
درشـت و خـوش ترکيبِ نرینه از دیدنش به نشـاط آمده اسـت. او هم در پيکر 
بـا شـکوه جنس مقابل خـود خيره مانده بـود. پس از احساسـات منفىِ ترس و 
دلهره، یک احسـاس مطبوع به نام عشـق به سراغش آمده بود. ولى افسوس که 
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بيمار بود و حوصلٔه عشق بازى نداشت. گفت: »کودک بدجنسى بال هایم را با 
ناخنش خراشيد. براى مسابقٔه پرواز حاضر بودم، ولى حيف! نيرو ندارم«.

پروانـٔه نـر گفـت: «آه! آه!امان از دسـت ایـن بچه هـاى شـيطان. آنهاما را 
می گيرند و در الکل که یک آب بدبو و زهرآگينى اسـت می کشـند و آن وقت در 

دفترهایشان سنجاق می کنند و از ما کلکسيون می سازند.«
پروانه گفت: »کلکسيون؟ این دیگر چه واژٔه عجيب و غریبى است!«

جفتش گفت: »کلکسـيون یک نوع قبرسـتان اسـت. به هرجهت من خيال 
می کنم این بچه ها از پرنده هاهم بدترند...«

پروانـه گفـت: »من تنها دیـروز از پيله درآمدم. ذخيرٔه لغـوى من خيلى کم 
است. ببخشيد، پرنده ها دیگر کی ها هستند؟«

هم جنسـش خندیـد و گفـت:»آه، نمی دانـى پرنده چيسـت؟ گنجشـک ها، 
کبوترهـا، سـارها، کالغ ها و هزاران زهرمـار دیگر. آنهامنقارهاى اسـتخوانى 
محکمـى دارنـد: چيک! تـا به خود بيائـى ما را بلـع می کنند و می پرند. بسـيار 
بى رحـم و بداخالقنـد و حـال آن که مـا آن قدر مهربـان و بى آزاریـم. اوالً که ما 
جانـداران را نمی خوریـم. ثانيًا که ما شـيرٔه گياه را مى نوشـيم ولـى خودش را 
از زندگـى محـروم نمی کنيـم. البته آنهاهـم از لحاظ پرنده بودن با ما شـباهت 
دارنـد ولى شـباهت که چـه عرض کنم: منقار و چنگال و چشـم هاى شـرربار 
و زبـان زبـر و صداهـاى عجيـب و غریب: یکى زیـر، یکى بم. و چقدر شـکم 
پرسـت! از کرم هاى باران گرفته تا سوسـک ها و پشه ها و پروانه ها همه چيز را 
قيچى می کنند. اگر آنها نبودند و بچه ها هم تو شـهرهاى خود بازى می کردند، 
ما کلى می توانسـتيم راحت باشـيم.... بده ببينم بالت چقدر زخم اسـت. آخ! 
آخ! پسـرٔه شرور. بله، تو به اسـتراحت نياز دارى. ولى نه دراینجا روى این بيد 

شل موشلى. باید رفت به جاى امن تر!«
پروانه گفت: »ـ ولى آخر من که نمی توانم بپرم...«

هم جنسـش گفت: »روى دوشم سوارشـو. من قوى، سفرکرده و چست و 
چاالک هستم. به من می گویند پروانٔه قهرمان. حتمًا این لغت را هم نمی دانى. 
یعنـى: گـردن کلفـت و جنگـى. می برمت الى بوته هاى نسـترن قایـم می کنم. 
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غذاى اطراف زیاد اسـت. شـيرٔه گلِ نسترن هم دواسـت و هم نقش هاى به هم 
خـوردٔه بالـت را دوبـاره روبه راه می کند. معجزه اسـت. این دنيـا پر از معجزه 
اسـت. خودم آن نزدیکی ها کشيک می کشـم که دشمن موشمنى نزدیک نشود. 
این دنيا پر از دشمن است. بدیش همين است. قانونى جارى است که همه باید 
همدیگر را بخورند تا بتوانند زنده باشند. زندگى یکى ، یک نوع مرگ دردناک 

دیگرى است.«
پروانه فلسفه بافانه گفت: »نمی شد این دنياى قشنگ را بهتر از این ها درست 

کرد.«
هـم جنسـش گفـت: » والله مـن معلومات زیادى نـدارم که به تـو توضيح 

بدهم. حاال بيا سوارشو!«
پروانه تسليم بود. نر او را به دوش کشيد و تا بوتٔه بزرگ و خرم نسترنى که 
دور نبـود پرید. اینجا واقعا البه الهاى تاریک و امنى وجود داشـت. دو.سـه تا 
عنکبوت ریز و تندرو آن جاها تار کشيده بودند ولى خطرناک نبودند. پروانه نر 

جلوى روزن نشست و خانم را در پستوى تاریک و محفوظى جاى داد.
سـرانجام طبيعت جوان و روبه رشـد پروانه بر آزار رسـيده غلبه کرد. مثل 
آن کـه یک چسـب سـاختمانى در اعضاء جوان هسـت کـه خرابی هـا را ترميم 
می کند. پس از دوسـه روز سـالم شد. آن وقت مسـابقٔه معروف پرواز را شروع 
کردنـد. روى چمـن زار که بيکرانه و پدرام بود پریدند. هـا، کى زودتر روى آن 
گلپر زیر آن تک درخت مى نشيند؟ کى زودتر به باالى شاخٔه تبریزى لرزندٔه کنار 
جوى می رسـد؟ کى سریعتر روى آن گل هاى کبود صحرائى فرود می آید؟ گاه 

این گاه آن برنده مى شدند. از خنده روده برمی شدند. خستگى نمی فهميدند.
نرینه نفس زنان گفت: » واقعا احسنت. خوب من سنى ازم رفته، ولى هيچ 

فکر نمی کردم. معجز نسترن بود که ترا از اول هم بهتر کرد.«
پروانـه در دل عقيدٔه دیگرى داشـت. نيـروى تازه اى که در او شـعله می زد 
شوق و محبت بى پایان به این هم جنس بود. ولى نخواست چيزى بگوید.کر و 

کر خندید و گفت: » واقعا نسترن معجزه کرد!«
یـک روز داس بـزرگ ماه از یـال یک تپٔه درخـت پوش باال آمـد. پروانه ها 
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روى یک کپٔه علفِ درو شـدة خوشبو نشسته بودند. دیگر آشنایان انس یافته اى 
بودند. یکدیگر را سخت پسندیده بودند. آن شب تا صبح به ماه نگاه می کردند 
و بـا هـم حدس می زدند که آیـا در دام آن باریکٔه دودآلود ابـر خواهد افتاد یا از 
آن رد خواهـد شـد. صحبـت می کردند. نزدیـک هم دور و بر همـان کپه پرواز 
می کردند. آن شب، شب عروسى آن دو جاندار کوچک و زیبا بود. دم دم صبح 
در خنکاى سـحرى خوابشـان برد. شـعاع داغ آفتاب هم نتوانست آنهارا بيدار 
کنـد. موقعـى بيدار شـدند که کومباین نکـره اى به رنگ قرمز با خـر و خر و فر 
و فر زیادى از پهلوى کپٔه علف ها گذشـت. دو مرد در آن با سـر و صدا حرف 

می زدند. مثل این که دعوا داشتند. 
نفيرگوشـخراش کومباین دورتر و دورتر شد ولى دیگر خواب خوش را از 

سر عروس و داماد رانده بود.
زندگى زناشـوئى آن دو سرشـار از هماهنگى و لذت بود. روزى رسـيد که 
پروانه احسـاس کرد مایل اسـت به سـایٔه گندم زارها براى تخم پاشى پناه برد. 
به همسـرش گفت. جواب داد: »باشـد! من روى آن سـنگ بنفش مى نشـينم و 
مواظـب تو هسـتم. بپا در گندمـزار بلدرچين ها، مارها، موش ها، سوسـمارها 
اذیتـت نکنند. همين که ِخشـی شـنيدى، یـا وول وول مشـکوکى دیدى فرزى 
فرارکـن. تمام موجودات زنده خوار بسـيار حيله گرنـد. ناغافل حمله می کنند. 

ما باید گوش بزنگى را یاد بگيریم...«
پروانٔه ماده به جائى رسـيد که می بایسـت پوره هاى خود را تسـليم طبيعت 
کنـد تا خـواب زمسـتانى را بگذراننـد و بهار دیگـر مانند مادرشـان وارد قصر 
مجلل طبيعت بشـوند. آن شـب رنج کشيد. از دشـمنان خزنده و پرنده ساعات 
ترس آگيـن و ناراحتـى را گذرانـد. وقتـى صبـح از پناهگاه بيرون آمد، شـوهر 
خـود را دیـد که روى قلوه سـنگى کز کرده و از سـرماى صبح مرتعش اسـت. 
آرام پهلویـش نشسـت. شـاخک هایش را بـا محبـت به شـاخک هاى او وصل 
کـرد. گوئـى نيروى برق از راه شـاخک ها در بدنشـان نفوذ می کـرد و آنها را از 
نوعـى گرماى لـذت بخش می انباشـت. ناگهان بال هاى خود را گشـودند و با 
شـاخک هاى به هم پيوسته اوج گرفتند. در قوس شاعرانه اى، در نواى دل انگيز 
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سرود بامدادى پرندگان، جوی ها، نسيم ها، همهمه هاى محو، سراسر چمن زار 
آشـنا را از زیر بال گذراندند. گاه از هم جدامی شـدند و در چنبرى موزون دور 
هم ميچرخيدند و پرهاشـان در آفتاب مانند یک سـينه ریز جواهر برق برق ميزد 

و سپس دوباره شاخک به شاخک مى شدند.
دیگـر آفتاب چند نيزه باال آمده بود. پروانه ها روى شـاخه بوتٔه ریزبرگى که 
از کرک سفيدى پوشيده بود فرود آمدند. اطرافشان جوش گياهانى مانند کنگر 
یا علف هاى هيوالى پت و پهن بود. یک دسته زنبور پرطاوسى کوچک و ُپرگو 

آنجا وز وز می کردند.
جفت گفت: »ـ توى این دنيا خطر زیاد است ولى ما پروانه ها خوشبختيم. 
عشق ما را کسانى زنجير نکرده اند. نسل خود را در جهان پهناور حفظ می کنيم. 
غـذا فـراوان اسـت. باهم نمی جنگيم. کسـى از ما بـه دیگرى حکـم نمی راند. 
هرگاه دلخور یا دلتنگ باشـيم. راه خودمان را می کشـيم، می رویم. زمينِ فراخ 
براى ما گشـاده اسـت. آرى! دنيا براى ما پر از خطر اسـت، ولى ما در این دنيا 

آزادیم..... «
پروانه گفت: » مگر جانورهائى هم هستند که این خاصيت هاى ما را نداشته 

باشند؟«
جفـت گفـت: »ـ تـو از چيزى خبر نـدارى. خوب! خيلى جوانـى و تجربه 
نـدارى. همين روزهـا از پيله در آمده اى. من از یک مگس درشـت قهوه اى که 
مدت هـا در سـرطویلٔه یـک آدم خـون اسـب هایش را می خـورد، حکایت هاى 

جالبى شنيدم«.
پروانه گفت: »ـ درسـت اسـت من جوانم ولى تجربه ام کم نيسـت. خوب 
می فهمـم: مقصـود تـو از آدم هـا همين موجودات گـت و گنده، لخـت و بدبو 
هسـتند که بخصوص توى شـهرها وول می زنند؟ من از آنهازیاد خوشم نيامد. 
حتـى یکـى از آنهاکه کوچولو و ناز بود و روبان آبى درشـتى مثل بال هاى ما به 
زلف هاى طالئی اش گره زده بود توى پارک روى نيمکت نشسته بود. خواستم 
تماشـاش کنم، روى لبهٔ نيمکت نشسـتم. یک دفعه بچٔه بدجنس خواسـت منو 

بقاپد ، ولى من از دستش در رفتم«.
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جفـت گفـت: » مقصودم همين هاسـت. آن مگس درشـت برایـم حکایت 
کـرد که بيشـتر این آدم ها یک سلسـله چيزهـاى عجيب و غریب می سـازند که 
یـک مگـس هرگـز نمی تواند حـدس بزند بـه چـه دردى می خـورد. ولى چند 
موجود چاق که بوى عطر می دهند آنهارا ـ آن چيزهاى جالب را ـ از دستشـان 
می گيرنـد. خـود آن آدم هاى چـاق و عطرآگين توى قلعه هاى سـنگى بزرگ و 
ُپـر دار و درخـت زندگـى می کننـد و عجيب ُپـز می دهند. مگـس می گفت من 
یـک روز دیـدم یکى از این آدم هـاى زحمتکش که الغر و ژنده پـوش بود گریه 
می کنـد. گفتم:اهـوى! آقا، چته؟ گفت: سـرمایه دار منو چاپيـد! گفتم برو یک 
نيش جانانه فروکن پس گردن چاقش خون هاى خوشـمزه اش را بمک! گفت: 
اوال من این کاره نيسـتم. ثانيا مگر آن سـاطور به دست ها را ندیدى که قلعه اش 
را پاسـدارى می کننـد. آنهامی زننـد و گردن لـق لقى مرا می برنـد. من یادم آمد 
که یک عده سـاطور به دسـت دور آدم چاق ها را گرفته اند. همه اشـان ابروهاى 
پرپشـت و سـبيل هاى وحشتناک دارند. مگسـه می گفت: من هم هرگز جرات 

نکردم نيشم را به آنها فروکنم«.
پروانه گفت: » عجب چيزهائى که من هرگز نشنيده بودم. این آدم هاى گت 
و گنده که قاعدتًا شعورشـان بد نباید باشد ، این چه حرکات مزخرفى است که 

می کنند؟«.
جفت گفت: » حاال کجاشـو دیدى؟ هيچ آدمى حق ندارد از جاى خودش 
ـ هشت ورقه برایش  تکان بخورد مگر با اجازٔه ساطور به دست ها که باید هفتـ 
مهر و امضاء بکنند. به او گفته اند اینجا »وطن« تو است و همٔه جاهاى دیگر که 
آدم ها زندگى می کنند سـرزمين اجنبى اسـت. یک روزى من از شاخٔه یک تک 
درخت پرپر زنان رفتم و نشسـتم روى شـاخٔه یک تک درخت دیگر، آنجا یک 
آخوندک بسيار سبز که پاهاى دراز و اّره اى بى ریخت داشت نشسته بود. داشت 
برگ زبان گنجشک نشخوار می کرد. مرا که دید کّرى زد به خنده و گفت: آقاى 
شـاپرک! هيـچ می دانى مرتکب چـه جنایت عظيمى شـده اى؟ )یارو آخوندک 
لفظ قلم صحبت می کرد(.من دست پاچه شدم و گفتم: والله نه! گفت: مرز را 
نقض کردى. بين این دو درخت مرز دو کشـور اسـت. تو می بایسـتى با روادید 
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تمبرشـده و اجـازٔه کتبـى مامـوران گمرکى و پـس از تفتيش چمدان هـا از مرز 
می گذشـتى. تو همين طور: پر پر پر پر!! مگر شـهر هرته؟ گفتم: مثل این که آقا 
بـا من مزاح می فرمائيد و اال براى ما پروانه ها، قوانين آدم ها اعتبارى ندارد. باز 
کّرى زد به خنده و گفت: ها! بارکالله، خوب فهميدى. همين قدر می خواستم 
بهت بفهمانم که این آقایان آدمها چقدر بى شعور تشریف دارند و خودشان 
مزاحم خودشـان مى شـوند و آن وقت چقدر هم گنده دماغ! واه ! واه!. خيلى 

آخوندک با مزه اى بود«.
پروانه پرسـيد: »مورچه ها هم که دسته جمعى زندگى می کنند، همين بالها 

را سرخودشان می آورند«.
جفـت گفـت: »نـه! آنهامثل مـا بى آزارنـد. ولـى گاهى بيـن النه ها جنگ 
مى شـود و همدیگـر را قيچـى می کنند... ولى کـو که به پاى آدم ها برسـند. من 
یک مرتبه از ميدان جنگشـان یعنى از ميدان جنگ آدم ها، می پریدم. وحشـتناک 
بود! قلعه ها می سوختند. بچه ها کباب مى شدند. خون قرمز و لزجى مثل جوى 

جارى بود. بوى الش مرده می آمد«.
سـپس هردو سکوت کردند. راز و هراس جهان آنهارا گرفته بود. به عالوه 
از صحبت دربارٔه مطالبى که از قد خودشـان باالتر بود، مغز کوچکشـان خسته 

شده بود. حس می کردند که وقت تلف می کنند.
پروانه ماده با خوشـى، با اطميناِن داشـتن یک دوست عاقل و زیرک به افق 
تابناک مى نگریسـت و گفت: »پس ما باید خوشـحال باشيم که پروانه شده ایم، 

این طور نيست؟«
ولى پاسخى نشنيد. تنها فرفر نگرانى آور یک بال ناشناس به گوشش خورد. 
سـر برگرداند. گنجشک قهوه اى از باالى درختى فرز فرود آمده و شوهرش را 
ربوده بود. او دید که در منقار گنجشک هنوز پر پر می زند. او دید که گنجشک 

بى رحم شویش را فرو داد و پرید و در فضاى پر شعاع محو شد.
آه! همه چيز آن قدر ناگهانى! آه! چه وحشتناک!

اندوه عجيبى بر او مسـلط شـد. تمام طبيعت مجللى که او را احاطه کرده، 
یک باره به نظرش غریبه و ترسـناک و سـنگدل آمد. گوئى از همه سـو منقارها، 
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گام هـا، نيش هاى زهرآگيـن، پنجه هاى متجـاوز او را دنبـال می کنند. مگر چه 
ضرر داشـت کـه او با جفـت نازنينش از این دنيـا لذت مى بردند. به چه کسـى 

آزارشان می رسيد؟
ولى ناگهان به خود لرزید. گنجشـک دیگـرى می تواند او را ببلعد. از آنجا 
پرید. پس از ضربت جانسـوزى که دیده بود بد خيال و ترسنده شده بود. جالء 

هستى کدرمی شد و پيرى روح و جسم به سراغش می آمد.
کم کم فصل جوشـان و سرسـبز نيز به سر می رسيد و خورشيد داغ به طرف 
سـردى می رفـت. برگ هاى سـرخ و زرد و طالئى در بيشـه ها بـا آخرین رقص 
غم انگيـز خود فـرو می افتادند. بدرود اى زندگى و اى عصارٔه خوشـبو! او نيز 
احسـاس می کرد کـه بيدارى جادوئيش بـه طرف یک پایـان زود رس و بيهوده 

می رود.
براى حفظ خود به بوتٔه انبوه تمشـکى که ميوه هاى یاقوتيش خشـکيده بود، 
پنـاه بـرد. از آنجا بـه دگرگونی هاى وحشـى طبيعت )که دم به دم خشـمناک تر 
و عبوس ترمی شـد( مى نگریسـت: بادهاى خاک بيز، ابرهـاى دود زده که باران 
سـردى را بر سر و کلٔه زمين می کوبيدند، صداى زوزٔه محروم شغال ها، ضجٔه 

بوم ها، خش خش برگ هاى مرده در وزش هاى خاتمه ناپذیر.
بال هـا و بدنـش تيـر می کشـيد. شـاخکش کـه او را بـا دنيا وصـل می کرد، 
حساسـيتش را از دسـت داده بود. بال زخم دیده اش مانند گذشته ُپر زور نبود. 
پيـرى بـه صـورت غـم روح و درد اعضاء و خرفتـى و ندانم کارى بر او تسـلط 
می یافـت. دلش نمی خواسـت از گوشـٔه خود بيـرون بياید. تعجـب می کرد که 
چگونه زمانى مانند یک پوشـهٔ گل قاصد َپر می گرفت و تا دنياى پرسـتوها باال 
می رفت. گل هاى صحرائى خشـکيده دیگر شـيره اى نداشـتند. روزى با پشـٔه 

درشتى که در همان بوته زندگى می کرد از گرسنگى و بى غذائى ناليد.
پشه گفت: »بيا باهم بریم خون بمکيم. خون فراوونه. می دانى؟ شبان، 
گلـه اش، سـگ هاش، همه و همه بـراى ما سـفرٔه بازى از خون هسـتند. 
می توان حسابى همه اشان را مکيد. گاه چنان سوزن نيش خود را به آنها 
فرو می کنم که اگر هفت تا پادشاه را هم خواب ببينند، از خواب می پرند. 
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و من با یک «ِونگ« زیر و خوشـگل تو علف پهلوئى قایم مى شم. بيچاره 
چوپـان پيـر توى تاریکى می خواهد یکى از ما را شـکار کند و له کند ولى 
نمی توانـد. مـن بخصوص دغل تر و زبل تر از آن هسـتم که گيرش بيافتم. 
گيرافتـادن اصال صرف ندارد. پاشـو! پاشـو! آن قدر غمبـرک نزن! بریم 

خون بمکيم! آن قدر خوشمزه است که نگو!«
پروانـه به یاد سوسـک تاپاله خوار افتاد. بـدون آن که یک کلمه جواب 
پشٔه خون دوست را بدهد، تمام نيروى خود را جمع کرد، از الى برگ هاى 
عنکبوت تنيدٔه تمشک بيرون آمد و پرید. خود را تسليم باد سردى کرد که 
ميوزید. همراه برگ هاى سرگردان خزانى سفر کرد. رفت و رفت و رفت 
تا رسـيد به یک پرچين. فکر کرد آنجا را به النٔه امن خود بدل کند. شـاید 
در آنجا هنوز گل هائى می رویند که او را تغذیه و مداوا کنند. بوى خفيف، 
عطرناک و اشتهاآورى از درون پرچين می آمد: چند َکرد کدوى حلوائى، 
چنـد تپه گل هاى حنا .... کمى تغذیه کـرد و جان گرفت. دیگر باد افتاده 
بـود؛ ابرها گریخته بودند. خورشـيد نامنتظرى منفجر شـده و درخش آن 

اميد می داد.
ولـى جهـان جهـان بـى ثباتى بـود و سـر ناسـازگارى داشـت. ُپوف 
قـوى یک باد تازه چراغ نورپاش خورشـيد را کشـت. ابرها فـرا دویدند. 
نرمٔه باراِن سـمجى زمين را که به زحمت خشـک شـده بود خيس کرد و 
مالل هاى کهنه را در پروانه بيدار سـاخت. پروانه به البالى پرچين رفت 
و با لند لند گفت: »از وقتى که جفت من نيست شد، دنيا هم عوض شده. 

شاید او هم مثل من از این حادثه ناراضى است«.
جستجوى بيم زدٔه روزىِ روزانه او را خسته می کرد. ميلندید:»قحطى 
است! هيچ چيز پيدا نمی شود. حتما پشٔه خونخوار با غذاى شوم خودش 
خوش اسـت. همٔه این نوع موجودات خوشـند. زور نداشتن و بى آزارى 
نقصـى در خلقـت ماسـت....«بارها نزدیک بـود در دام تـورى بچه هاى 
شـکارکنندهٔ پروانه ها بيافتد. یا چکمٔه ميخ دارى او را له کند. یا سـگ هاى 
چاق و سمجى که می خواستند با او بازى کنند با گاز خود بالش را بکنند. 
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اما مرگ از او می گریخت. او بایسـتى با خاطره جفت جوان خود در این 
دنيائـى کـه نظمـش به هم خورده بـود زنده بمانـد، دنيائى کـه یکنواخت، 
معتاد، خاکسـترى و تکرار مکررمی شـد و جز خسـتگى و مالل هدیه اى 
نداشـت. بـا این حـال زندگى جـذاب بود. مانـدن را حتى در ایـن دنياى 
گردآلـود و قحط زده می خواسـت. از ترس مرگ کمـاکان مى لرزید. افق 
بنفش غروب، سایٔه کبود کوه هاى دوردست، دایره هاى جيوه اى آبگيرها، 
رقص پرتوها روى شـاخه ها، سـاقه ها، بوته ها، چمن ها و هامون ها او را 

ِسحر می کرد.
جامـٔه  می کشـيدند،  زوزه  عصبانى ترمی شـدند،  روز  بـه  روز  بادهـا 
درختـان را می کندنـد و خبـر می دادنـد کـه پائيز آمـده اسـت. باران هاى 
سـرد رنگ هـاى قشـنگ بال هایـش رامی شسـت ، چنان که وقتـى روزى 
برفراز چشـمه اى پرید، خود را نشـناخت. پيرى پيکرش را می خشـکاند، 
می پالساند، مى چروکاند. از پرچين سرد و مرطوب کم تر خارج مى شد.
می شنيد که کرم ها و هزارپاها و سوسک ها و عنکبوت ها، همه در اطراف 
او غرغـر می کننـد و می گویند:»آخر دنياسـت! مادربزرگـم گفته بود! تو 
کتاب ها نوشته اند. آدم ها هم فرار می کنند. همه جا را آب خواهد گرفت. 
می گویند باد دیوانه شده است ، آفتاب هم قهر کرده رفته است. می گویند 

از نابودى گریزى نيست...«
خرمگس طالئى رنگى که هنوز بال ها و زیر شکمش مانند نگين زمرد 
می درخشيد پهلویش نشست و وز وز کنان گفت: »همشهرى! هيچ یادت 
هسـت؟ چه روزگار خوشى داشتيم. همه اش توى شعاع گرم و پرتوهاى 
مـاوراء بنفـش و مادون قرمز معلق می زدیم. حـاال به درخت ها نگاه کن! 
همه اشـان کچـل شـده اند. بيچـاره برگ ها، زرد و سـرخ و قهـوه اى پاى 
درخت هاى مادر کپه شـده اند! دل نمی کنند. دشـت لخت لخت اسـت. 
پرنده هاى دیالق و وقيحى به نام کالغ تو خاک و خل دانه می جورند.... 

آخرِ دنياست«.
پروانه دلش تهى بود. خبر «آخر دنيا« او را می ترساند. ولى در هر حال 



تسـليم بود. مگر چاره اى به جز آن داشـت؟ نيرویـش در مقابل غول هاى 
بيـم آورى که به جنبش درآمده بودند هيچ و هيچ بود. براى جفت زیبایش 
مرگ زمانى سـر رسـيد که دنيا هنوز در جوشـش و بالش بود. اوه! از آن 
ایام چه مدت درازى می گذشت و او هنوز بدون دوست زنده بود، بدون 
بال هاى منقش زنده بود. در این دنياى تاریک و خاکسترى و رو به انهدام! 

با این حال از مرگ و زوال هراس داشت.
خرمگـس در کنـار او از وراجى دسـت نمی کشـيد. تسـکين دردهاى 
خود را در تکرار و تکرار درد دل هاى خود می دید. همٔه خبرهایش شـوم 
بـود: »این خارپشـت را می بينى که داره قل می خـوره، ميره. ميگن خيلى 
داناسـت. اون وقتيکه دو سـه تـا برگ قهوه اى روى خـودش می گذارد و 
سـرش را تو جوشـن خـودش فرو می برد، بـى برو برگرد آخر دنياسـت. 
خيـال نکن دیگر این باران بند بياد. هه، هه! آن ممه را لولو برد... برررر! 
یـخ کردم. تمام تنم تير می کشـد.....« کمى مکث کـرد و ادامه داد: »باید 
بميریم!« و سپس مثل دیوانه ها خندید. و سپس خاموش شد. سپس ادامه 
داد: »اما من از نيش تيز خود حسـابى اسـتفاده کردم. حسـابى آدم ها را با 
نيش خود آتش زدم. همه اش تقصير آن هاست. چند تا گاو و سگ و گربه 
را که حيوان فضول و مزخرفى اسـت نيز نيش زدم. وایسـا ببينم! تو بلدى 

نيش بزنى؟«
غم سنگينى پروانه را فشرد. چند بار او با چنين موجوداتى روبرو شده 
است؟ گفت: «نه! همشهرى ، من نيش نمی زنم. من یک خرطومک دارم 

که با آن شيرٔه گياه می مکم.«
خرمگس گفت: »چه عوضى! من حتى گياه هائى دیدم که تمام جونشون 
خار تيز بود و بزها و گوسـاله ها جرات نداشـتند به آنهاگاز بزنند. خانم! 
کجاى کارى؟ اگر نيش نداشته باشـى همه سـرت سوارمی شوند. ولى از 
من حسابى می ترسند. عقرب شاه صحراست. مار شاه کوه هاست، براى 

آن که نيششان داغان می کند. احترام، برادر کوچک ترس است«.
پروانه جواب نداد. می دانست که طبيعت وحشتناکى که دست به کار 
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شـده بود این آقا خرمگس از خود راضـى را هم ادب خواهد کرد. حرف 
جفـت خـود را به یاد آورد که آنهادرسـت چون بـى آزار و معصومند، از 
همه خوشـبخت ترند. ولى از سـایٔه غليظ مردن کسـى نمی تواند خالص 

شود.
کالغ هـا یک بند غـار غار می کردنـد. خرمگس از خـود راضى پریده 
و رفتـه بود. پروانه می دانسـت کـه در انهدام عمومى دنيـا، نيش هم به او 
کمکـى نخواهد کرد. غروب غليظ ترمی شـد . پروانه در رؤیائى که شـبيه 
بـه خوابـش در پيلـه بود فرو می رفـت. در مقابلش جهانـى از نور، رنگ، 
آواز مى چرخيد. جفت خود را می دید که شـاخک به شـاخک با او برفراز 
گندم زار بى پایانى در قوس هاى متقاطعى می رقصد. پروانه هاى جوانى از 
پورٔه او برخاسـته به سوى خورشـيد می رفتند. خواب زمستانى سرانجام 

رؤیاى اورا ژرف تر کرد.
فردا کودکى با کيف ُپر از کتاب از جادٔه ِگلناک کنار پرچين می گذشت. 
پيکر خشکيده پروانه را که روى ِگل ها افتاده بود، بدون آن که بفهمد ، لگد 

کرد و در ِگل سرد و چسبناک دفن نمود.
وقتى سر کالس نشست، معلم درس خود را این طور شروع کرد:

»دنيائـى که ما در آن زندگى می کنيم پر از زیبائى اسـت ، ولى ما هنوز 
بـراى حفظ و دفـاع از این زیبائی هـا و افزودن آن به انـدازهٔ کافى خردمند 
نيسـتيم. باید با کوشـش خود، با مبارزهٔ خود، با فراگيرى خود، خود را به 
قله هاى باالتر خردمندى برسـانيم و معناى آن روند نورانى را که زندگى 

نام دارد، خوب درک کنيم.«
۱۹5۶ )Mazur-Poland( )نگارش اول در مازور )لهستان

نگارش دوم تهران ــ ۱۳۶۰)۱۹۸۱(

١.) آخوندک - نوعى حشره است(



»مهندس فلکى راِه دیِر شش جهتی
چنان ببست که ره ندارد جز به دیر مغاک«
حافظ  

درويش کمال الدين

�۱�
درویـش کمال الدیـن اینـک دیگر از مـرز پنجاه سـال می گذشـت. وى در 
دوران سـلطنت محمدشـاه قاجـار در شـهر تهـران متولد شـده و اکنـون دیگر 
در اواخـر سـلطنت ناصرالدین شـاه قاجار بود ، یعنى شـاهى که قصد داشـت 
بـه زودى سـکٔه »ذوالقرنيـن« را بـه نام خویش ضـرب کند ولى گلولـٔه اجل از 
پيشـتاب ميـرزا رضاى کرمانى مهلتش نداد و چه رشـته هاى پنـدار که مقراض 

مرگ به ناگاه می ُبرد!
دیگر درویش عمرى را از سـر گذرانده بود ولى اسطقّس اش سخت بجا و 
چارچوب بدنش محکم بود. چهره اى مطبوع، جسـمى سـالم و روحى به حد 

کودکانه لطيف و ُترد داشت.
مردى بود بلندباال، گندم گون، با گيسـوانى شـبق رنگ و پرپشـت و ریش 
و شـاربى که در آن تارهاى سـپيد فراوانى به چشـم می زد و تاج پر نقش و نگار 
درویشـانه بر سر داشت و داراى چشـمان بلوطى جذاب و خوش برشى بود و 
کشـکول و چنتا و رشـمه و جل بندى و تسـبيح ذکرخوانى و گه گاه نيز تبرزینى 

حکاکى شده بر دوش، با شکوه بسيار گام بر می داشت.
با آن که در آن روزگاران درویشى انحطاط یافته و جنبٔه الدنگى و قلندرى و 
گدائى داشت و عادتًا این زمره مردمى دغل و گربز و چرسى و بنگى و در جاى 
خـود متجاوز و خطرناک بودند، ولى از آنجا که در هرجا وجود اسـتثناء، خود 
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قانون است، این درویش کمال الدین صفاتى بحق درویشانه و عارفانه، انسانى 
و بزرگوارانه داشـت یعنى سرمایه اى که افسوس بهرٔه رنج آن بسى فراوان تر از 

گنج است.
اگرنخواهيم این صفات را به خميره و گوهر ذاتى درویش منسـوب داریم، 
بایـد بگوئيـم نتيجـٔه تربيت هـا و تلقينات و بـه برکت »انفاس قدسـى« درویش 
عابدیـن اسـتادش بود کـه خود از عارفان پرسـه زن روزگار و هفـت پرگنٔه هند 
را به قدم سـياحت گشـته و محضر جوکيان و برهمنان آن خطه را درک کرده و 
مسـلک و مرامى را که برگزیده بود، از صميم دل دوسـت می داشـت و سراسر 
مثنوى را از حفظ می خواند، چنان که قرآن را، و از آنجا که از نسـتعليق نویسان 
زبدٔه عصر بود سالى یک نسخه حافظ هدیٔه مقبرٔه شاعر می کرد. جهان و انسان 

برایش سراپا خورشيد فروزان عشق بود.
وقتى درویش کمال الدین با آن آواى مغناطيسى و تحریر گرم و تلفظ قواالن 
زبردسـت، غزل هاى عراقى یا مولوى و مسـمطات پر طنين شاعران استاد ولى 
گمنام زمان را می خواند و از زیر سقف بازار بزرگ تهران می گذشت، شکوهى 
فضـا را پر مى سـاخت و نواى او با عطرها و بانگ هاى بـازار نوعى هماهنگى 

می یافت.
هرگـز از کسـى شـٔی اللـه نمی طلبيـد و اگـر عابرى نيـازى در کشـکولش 
می افکنـد، کلمه اى برلـب نمی آورد و دعائـی و ثنائى نمی گفت، تنها از کيسـٔه 

نقلدان خود نقلى می داد و می گذشت.
درویش کمال الدین در اصل که بود؟ مگر شجرٔه این خانه بدوشان برکسى 
روشن است؟ گویا کودکى بود سرراهى. سپس زنى گدا او را به پسرخواندگى 
برداشـت. مدتـى همـراه آن زن بـر در مسـاجد و اماکـن مقدس مى نشسـت تا 
گذرنـده اى فيضى بر سـفرٔه کهنه و چرکينشـان بيافکنـد. روزگار طفلی اش در 

مسکنت گذشت ولى طفل را هراس هستى ملموس نيست.
چون از گدائى بيزار و کششـى به سـوى استقالل و تماشاى جهان خداوند 
داشـت، نوچگـى دروش عابدیـن را پذیرفـت. از بخت مسـاعد گير اسـتادى 
کاردان و معرکه گيـرى ماهر افتاد که خود از مفاسـد حرفه اش برى بود و نوچه 
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را نيز معجزه آسا از آن معایب برى نگاه داشت.
تدریجاً نقالى زبان آور و مداح با حافظه و خوش صوتى شـد و ده ها سال او 
و اسـتادش، هر روز کویى از کوی هاى شـهر تهران را )که آن روزها به زحمت 
بيش از صد هزار نفوس داشـت( از زیر گام سـياحت در می کردند. تا سرانجام 

بيست سال پيش درویش عابدین به مرض ذات الریه درگذشت.
ولـى دیگـر کمال الدین درویشـى ُمجرب بود و نقـال قهوه خانـٔه پاتهطار و 

معرکه گير صحن مسجدشاه شد.
در معرکه مارافسـائى و مهره بازى نمی کـرد، تنها نقل هاى دلکش مذهبى و 
عرفانى می گفت و چنان در کف کوبيدن و در نگاه حاضران خيره شدن و بانگ 
رسا را با نجوائى خفى درآميختن و دیگر آداب نقالى ، چيره بود که تماشاگران 

ساعت ها با دهان نيم گشاده مجذوب می ماندند.
امام جمعٔه تهران که به این درویش به سبب مدیحه خوانی هاى فاضالنه اش 
در مجالس روضه خانٔه خود، لطفى و ارادتى داشـت، دسـتور داد در مسجد به 

او حجره اى دلباز و مفروش بدهند.
پـس از مرگ عابدین تـا امروز در عرصٔه حياتش نه تنهـا گردبادى، که حتى 
نسـيمى ناموافق نوزید و روزگارش بى آشوب می گذشت و او در شيرٔه حياتى 
درون و برون نضج می یافت و از زیستن خود لذت می برد. زندگيش نه خاموش 

بود، نه آشفته، بلکه همراه جوشى مالیم از عشق عرفانى می گذشت.
موضـوع نقل هایـش در قهوه خانٔه پاتهطار داسـتان هاى شـاهنامه و غرائب 
اسـکندرنامه بـود و یـا به قصـه هاى مذهبـى پيمبـران و ائمه و مقدسـانى که با 
اشـقياء جنگيـده بودند، به تناسـب روز و موقـع می پرداخـت. در آن ایام چنان 
سـال را رسـوم و آداب متداول، زمان بندى کرده بود که ساعتى بالتکليف نبود 
و جامعٔه دیرینه از ناخن پيرائى و سرتراشـى و حنابندى و گرمابه کردن گرفته تا 
سـفر حج یا جنگ و عزا و عروسـى را موافق سـاعات سعد و نحس و حرکت 
بـروج و سـياحت رجال الغيـب و توصئه بـزرگان و مراجعه به تقویـم و تاریخ 

انجام می داد. بين سّر جهان و سّر زندگى پيوندى بود.
مولـدان جامعـه، برزگـران و شـبانان و دسـتوَرزان خانگـى و اصنـاف و 
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شاگردانشـان بودنـد. کسـبه و بازرگانـان در پـاى ترازو چشـم به راه مشـترى 
مى نشسـتند و بقيـٔه مـردم عمالً بيـکار بودند و عبـادات و تعقيبـات و مجالس 
ختم و روضه و محافل عروسـى و ضيافت ها و کشـيدن قليان و چپق و رفتن به 
زیـارت اهـل قبور و صله ارحام و اجراء آداب روزانه و غيره، چاه تهى زمان را 
پر می سـاخت و برنامٔه عمر را عملى می کرد تا سـرانجام نوبت تابوت بدوشان 

می رسيد.
پـس در ایـن »تمـدن فرصت هـاى آزاد!« کار »فرهنگـى« درویـش از قبيل 
»خدمات« ناگزیر بود. به ویژه آن که کمال الدین بيانى رنگين داشت و آهسته در 
جوف قصه ها متلکى سـوزان بار اشقياء زمان از شاه تا فراش می کرد و با شوخ 

طبعى ذاتى، مشتریان را می خنداند.
نيازى را که در کشکول درویش می افکندند، غالباً نياز مستحقان و عيالواران 
آبرومنـد می سـاخت و خود آبـروى فقر و قناعـت را نمی بـرد و دعوت احدى 
را نمی پذیرفـت. ایـن اسـتغناء او را مهيب و تصـرف ناپذیر می کـرد و طبيعت 
علوپسند مردم، در بارٔه این خصائص درویش داد سخن می داد. به قول شاعر: 

»هرکسى برحسب فهم گمانى دارد«.
جـز به هنـگام نقالى یا شـعرخوانى، در دیگر اوقات کم سـخن و لب بسـته 
بـود. از تریـاک و دوغ وحـدت و دیگر مخـدرات که دراویش آن را وسـيله اى 
براى سـير در عالم هپروت یا رهائى از اضطراب معاش و حيات مى شـمردند، 
نفرت داشت. حتى از چپق و قليان که علماء را هم بدان ها رغبت بود ، بيزارى 
می جسـت و پرهيز نشـان مـی داد. تنها به نوشـيدن اسـتکانى کمرتنگ از چاى 
شـيرین آلبالورنگ با تکه اى نان دوالکه یا روغنى به هنگام نهار و شـام بسـنده 

می کرد.
شـاید به سـبب همين کـم خـوارى، الغراندام و چـاالک بـود. هيجانى از 
غضب یا حسد در درونش وسوسه نمی کرد. از شهوت بيگانه می زیست چنان 
که می گفتند درویش نفسـش را کشـته و به مقام معصومان رسـيده اسـت و این 
سکينٔه درونى او را از این بازمی داشت که سبکسرى کند و زبان هاى بدگو را بر 
خود گشوده سازد تا او را به غالم بارگى منسوب دارند و این را درویش رحمت 
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خداوندى در حق خویش می دانست که از فریب هاى الخناسى وسوسه گر آزاد 
اسـت و حتى عشق به جمال مطلق را در صور مقيدات نمی جوید و محبتش به 
سراسر عالم که مظهر دوست بود محبتى بود برخاسته از ُسِویداى دل و عارى 
از سـالوس. چـون بـه دميدن سـحر و جنبش سـایه و رقص شـاخه ها و لرزش 
علف زار وزمزمٔه شکوه آميز آب زالل بر ریگ هاى مسين فام مى نگریست، همه 

جا تجلى جمال انور الهى را می دید و مجذوب مى شد.

�۲�

درویش پس از آن که مدتى بر سکوى بيرونى قهوه خانه نشسته و با مشتریان 
کله گپى زده بود، برخاست و گفت: »امروز از محالت شهر - نوبٔه بازار بزرگ 
تهران است که از مسيرهاى مطبوع و محبوب و مرسومى قطبم درویش عابدین 

بود«.
ایـن را گفت و به راه افتاد. در سـر دم بازار غزلى از سـاخته هاى خواجوى 
کرمانى را خواندن آغازید. گاه می رفت. گاه می ایستاد. کاسبکاران و مشتریان 
عادتـًا از معنـاى غزل چيـزى نمی فهميدند ولى هزاران سـال اسـت، از دوران 
خوانـدن گاتها، ایرانيان از سـخنان رمزآميز نامفهوم، هرکس برحسـب ادراک 
باطنـى و درونـى خـود لـذت می برد. شـاید اگـر گره مطلب گشـوده شـود، و 
رازگونگى سـخن بر باد رود، تأثير اسـتماع آنچنان نيست. در انسان استعدادى 
اسـت براى تـن دردادن به پنـدار و فریب و قبـول غيرمعتاد و پذیـرش راه هاى 

نهانى که گویا امور بيشتر در آن مسيرها جریان دارند!
اسـتاد داود زرگر که از انگشترسـازان معروف بود و خود شعر می سرود و 
به صائب و شـاطرعباس صبوحى ارادت داشـت، هـرگاه درویش کمال الدین 
رامی شـنيد، کار خـود را رها می کرد و می رفت یک اشـرفى براق در کشـکول 
درویش می انداخت و نيک خبر داشت که درویش آن را بر فور صرف مستحقان 

می کند. درویش نيز به زرگر همان ُنقِل مرسومى خود را می داد 
نقلدانش کيسه اى ابریشمى سبزگونه بود که از رشمٔه کمر می آویخت و هر 
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شب آن را عوض می کرد تا پيوسته پاکيزه باشد. نقل ها بيدمشکى، درشت دانه، 
معطـر و مطيـب بودند کـه حاجى عماد قنـاد آنهارا مخصـوص درویش آماده 

مى نمود و در این کار هنر و ارادت به کار می برد.
وقتـى کاسـبکاران درویش را به مجلس عـزا یا عروسـى می خواندند، تنها 
دعوت کسانى را می پذیرفت که به جوانمردى و آبرومندى شهرت داشتند زیرا 
در حفظ اعتبار خود وسواسـى داشـت. در مجالس عزا یا جشن هاى مذهبى یا 
ضيافت هاى عروسى دو دست را بر قبٔه عصاى گرهناک مى نهاد و در پاى منبر 
ایسـتاده مسـمطى گزیده می خواند و در پایان مدیحه، مجلسيان و بانى مجلس 

را با الفاظى دلپذیر دعا می کرد.
او را نيـک شـگون و برکت بخـش و نظرکـردٔه خضـر نبـى و از اولياءاللـه 
می دانسـتند و می گفتنـد که بـا رجال الغيـب دیدار می کنـد و کراماتـى دارد که 
مأذون به افشـاء آنها نيسـت. ولى احـدى از خود درویش چنين شـطحيات و 
طامات نشـنيده بود و او خود را بنده اى خاکسـار و دل شکسـته از بندگان خدا 
می دانسـت و بـا آن کـه آداب عبادى مسـلمانى را بـا صميميت و اعتقاد بسـيار 
اجراء می کرد ، هرگز تعصب یا غلوى نداشـت و تسـامحى عرفانى در او بود، 
چنان که در ميان یهودان و مجوسان و ترسایان نيز دوستانى داشت و حافظ وار 
تنها »آزردن انسان ها« را بزرگ ترین گناه می دانست و مظلوميت او را دگرگون 

می ساخت و ستم او را به خشم می آورد.
گاه می گفـت: دیانـت چيسـت جـز پيوند صميم دل هـاى ما بـا آن ذاتى که 
یکتاسـت و این پيوندها به تعداد جان هاسـت و ما را نرسد که تنها موافق اعتقاد 
یا عقل خود در کار دیگران حکم کنيم. به قول شاعر: »تو چه دانى که پس پرده 

چه خوبست و چه زشت؟«!
حجـره اش با حصير و نمد مفروش بود و پوسـت تختى و لحافى کرباسـى 
و شـمعدانى و چنـد جلد کتـاب و دوات و قلم و کوزه اى و کاسـه اى براى آب 
نوشـيدن داشت و شب در تاریکى برمهتابى مسجد، مقابل حجره مى نشست و 

شمع را می افروخت و در روشنى لرزانش مثنوى می خواند و می گریست.
هميشـه آراسـته و پاکيزه و گالب زده، به خود پرداخته و باشـکوه بود و از 
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رداى خود گل سرخ یا قرنفلى، می آویخت و گاه دستنبوئى به دست می گرفت 
و مصاحبانـش در مهتابـى حجـره کبوترانى بودند کـه آنها را با مهـر تمام دانه 

می داد و نوازش می کرد.
از درویش نور محبت می تراوید و جاذبه اش آسان در دل ها مى نشست .اگر 

درویشى می بایست بود، الحق که می بایست چنين بود!

�3�

همچنان که غزل خوان می گذشـت، نوجوانى آراسته، خط بر عارض 
دميده، کاله پوسـتين بخارائى بر سر، کمربند قالب نقره اى بر کمر، موزه 
سـرخ منقش در پا، نزدیک شد و گفت: «جناب درویش! مادرى دارم که 
هنـوز بهره ور از جوانى اسـت ولى سـخت بيمار و تـب دار افتاده و چنين 
می اندیشـد که اگر درویش کمال الدین برایش دعائى بنویسد، و او آن دعا 
را در آب بشـوید و آن آب را بنوشـد شـفاى عاجـل می یابـد. روزى چند 
ُمنتهِز پيداشدن شما در بازار بودیم. امروز که آوازتان را شنيدند به ما خبر 
دادند که این خود درویش اسـت، هان زودتر خود را برسـانيد، اینک کرم 
کنيد و خانٔه ما را به قدوم خود برکت بخشيد و مادرم را از این بليه نجات 

دهيد!«
درویش نظر افکند جوانى دید نوزده ـ بيست سـاله، با چشـمانى سـبز 
و آهوانـه و چهره اى چون فرشـتگان ولى آژنگ اندوه بر پيشـانى و نوائى 
نالنـده و خواهنـده. دلش شکسـته شـد، دمى ایسـتاد. بيتى را کـه بر زبان 
داشـت به پایان رسـانيد و سـپس گفت: »اى جوان! مـن درویش رمال و 
دعانویـس نيسـتم ولى به اجابت خواهش شـما بدیدٔه منـت براى عيادت 

بيمار می آیم. برو تا برویم«!
آن جوان که اميرحسين خان ُکرد قوچانى نام داشت با دو چاکر همراه 
بـود. پـس آنها بـه همراه درویـش چهار تـن به کوچـٔه مجـاور پيچيدند 
و از چنـد معبـر تنگ سـنگفرش گذشـتند و در برابـر دروازه اى بزرگ که 
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دو سـکوى مجلل و منقش بر دوسـو داشـت و بر کتيبٔه کاشـى سـردرش 
اشعارى در مدیح خانه و خانه ساالر نوشته شده بود، ایستادند و دق الباب 
کردند. نوکر دیگرى در گشود و مردى با طنطنه با ته ریش مشکى تنک و 
کاله دراز بخارائـى و کمرچين ترمه و عبائى داراى حاشـيه هاى زردوزى 
که پيدا بود از اعيان شهر و آقاى خانه است به پذیرٔه درویش آمد و گفت

» :گل موال! خوش آمدى و صفا آوردى. بفرما از این سمت!«
او را از هشـتى عبـور دادنـد و وارد حيـاط بيرونى شـد: حياطى فراخ 
با چنارها و کاج ها و باغچه هاى شـمعدانى و گل الله عباسـى و حوضى 
سرشـار از آب زالل. سـپس از پلـکان باال رفـت و وارد پنجدرى با روح 
و وسـيعى شـد مفروش از قالی ها و قاليچه هاى ابریشـمين و طاقچه ها و 
نقلدان هـا و رف ها پر از الله هاى گوناگون و کاسـه هاى چينى و شـمایل 
شـاه و صدراعظم، در همه سـو مخدّه هاى ترمـه و متکاهاى اطلس و در 
وسـط پنجدرى، منقلـى برنجى با دو قورى گل نشـان بزرگ چاى و آب 
جوش که در خاکسـتر گرم جاى داشـت و سـفره اى منقش از قلمکار پر 
از اسـتکان ها و قنددان ها و ظروف پایه دار شيرینى و نقل و نبات و مربا و 
تنگ هاى افشره و چند سينى نقره، کود شده از خرمالو و گالبى و انجير و 
آجيل شيرین و ميوه هاى خشک، در ظروف دیگر سوهان و گز و پشمک 

و جوزقند و مسقطى و دیگر حلویات.
درویـش در دل گفـت: »چنين اسـت خانـٔه اعيان و چنان اسـت کلبٔه 
درویشان که من دارم ولى هردو در گذرگاه باد بى رحم زمان است: شب 

سمور گذشت و لب تنور گذشت«.
صاحب خانه گفت: »درویش کمال الدین ! من خبيرخان اجالل الدوله 
نام دارم و صاحب شـصت پارچه آبادى و دو هزار سـر رعيت از برزگر و 
شـبان در صفحات قوچان و تربتم و یک سال است که دست بى امنيتى آن 
سـامان تهران نشـين شـده ام و مادر این تنها فرزندم که اميرحسين خان نام 
دارد هـم عيال و هم دختر عموى من اسـت. مدت هاسـت تبى مرموز بر 
جانش افتاده و او را زار و نزار و چون کورٔه آتش سوزان و بى تاب ساخته 
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و آن همه جوشـانده ها و دم کرده ها و پرهيزانه ها و معجون ها و حب هاى 
طبيبان مدعى، دردش را به نساخته و اینک بنا به توصئه همسایگان تهرانى 
دسـت به دامن شـما شـده ایم که می گویند نفسـتان حق اسـت و دعایتان 
ردخور ندارد و گامتان برکت و شفا می آورد. بفرمائيد باالى این مخده تا 
نوکرها آب زعفران و کاغذ خانبالغ و قلم نى بياورند و شما دعاى معجزه 

آسا را بنویسيد، شاید دختر عمو از این بليه نجات یابد«.
اجالل الدولـه مـردى موقـر و مٔودب به نظر می رسـيد و بـا آن که خان 
کردى از اکناف کشـور بود فارسـى را شـيرین و شـيوا و با طنطنه و تبختر 

می گفت و پيدا بود که فضلى دارد و سخنورى می داند.
درویش کمال الدین تبسـمى بر لـب آورد و همانجا بر کرباس یا صف 
نعـال بـه دو زانوى ادب نشسـت و کشـکول و تبرزیـن را در پهلوى خود 
نهـاد و گفـت: »حضـرت اجالل! این فقيـر جز درویشـى مدیحه خوان و 
نقال نيسـت و حتى صداع مختصرى از خویشـتن را رفع نتواند کرد تا چه 
رسـد رنجى که شـما می فرمائيد عاجزکن حکيمان تهران بوده و آن هم در 
خاتونى بدان پایه و مقام. از »اجى مجى الترجى!«نگاشتن کج و کوله بر 
خانبالغ با زعفران که خدعٔه شـيادان اسـت چه سود؟ بيمارى را یا طبيب 
بـه می کند یا خداوند شـفا می بخشـد و من بنده اى جاهلـم و عاجز. حتى 
خداوند در حق رسـولش می فرماید که بشرى است چون دیگران که دفع 
سوء از خود نتواند کرد تا چه رسد به من تيره روز که پيرى هستم بى مایه 
از امت آن رسـول و قلندرى سـرگردان و حيران و مردم به پاداش غزل و 
َنقلـم فيضـى می دهند و من بـا آن گدایانه در حجره اى تـار گذرانى دارم. 
اَالَمان از غلو و جهالت عوام و الحذر از شيادى قلندران از خدا بی خبر، 
که با سوءاسـتفاده از ایمان سـاده لوحان آنهارا یغما می کنند و اینان نيز به 
طيـب خاطر به این طراران ميدان می دهند. حضرت اجالل! کاش ذره اى 
از آن کرامات که مردم انگاشته اند در من بود تا می توانستم کر و فرى کنم 

ولى افسوس که به گفتٔه عرب از سوسماران بيابان نيز گمراه ترم«.
اجالل الدوله که اهل کتابت و تاليف هم بود و به عمق سخنان درویش 
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نيکو پى می برد ولى از سوى دیگر خان مآب و مستبد و خرافى و تشریفات 
پسـند بـود در مقابل بيانات درویش دچار احساسـى متناقض شـد، کمى 
مکث کرد و سپس ابرو درهم کشيد و گفت: »شما به هرجهت از نوشتن 
دو سه خط نسخ مزعفر که ضررى نمی کنيد. من هم ارادتى به گل موالیان 
ندارم. این دخترعمو است که به تلقين زنان تهرانى دل سپرده چشم به راه 
معجزٔه دعاسـت. من و اميرحسـين را این دعانویسى شما خرسند می کند 
و شاید قدرت ایمان درون، معقودٔه مرا نيز شفا بخشد. درویش! کار خدا 
را چه دیدى. مگر داسـتان بوالعجبی ها و سـبب سازى و سبب سوزى او 
را نشـنيده اى شـاید این گره بال به دست شـما گشوده شود و بدانيد من از 

نثار نياز فراوان دریغ ندارم و براى من بازارگرمى الزم نيست«.
در این موقع خادمان آن سراى آراسته چاى و گز و حلویات در مقابل 

خان و درویش نهادند.
سـخنان اجالل الدوله و عبـارت »بازارگرمی« کمال الدین را سـخت 
رنجه کرد. گفت: »محال است که من در کار خدا و خلق خدا خدعه کنم 
و خود را اهل کرامت یا استدراج نشان دهم. من درویشی تيره روزم و در 
گدائی و ناچيزی و ناتوانی عمری بسربرده ام و درویشی را به همين سبب 
برگزیده ام که خاک پای دیگران باشـم. هرگز تن به شـرم شـيادی نداده و 
نمی دهم. و نيازی هم به نياز شـما نـدارم. اگر دعای من گدا خاتون را از 
بـال نجـات تواند داد ، من دعای صميم خـود را نثار وی و همٔه بيماران و 
رنجوران می کنم و دست به سوی آسمان می گویم: خداوندا! آدميان را که 
چنين ناتوان آفریده ای در این زندگی کوتاه از بيماری و داغ و بيم و سـتم 
مصون دار. آخر شـما چه می پندارید؟ این نيایش که دل اشکبار و خونينم 

می سراید مگر از نقش زعفران در درگاه ایزد منان بی بهاتر است؟«
اربـاب متفرعـن سـخت غضبناک شـد و گفـت: »تو مـردی متمرد و 

خودخواه و بخيل و بی ادبی. چایت را بنوش و راهت را بکش و برو!«
درویـش دسـت به سـوی چای نبرد و برخاسـت و گفـت: » رخصت 
فرمودیـد کـه بروم. چه کنم که به شـما کوچٔه غلطی نشـان دادند که گویا 
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کـوری ، دیگـران را بينـا توانـد کرد. اگر چای شـما را ننوشـيدم حمل بر 
گستاخی نفرمائيد که من در خانٔه دیگران لقمه ای نمی خورم. این از غرور 

گدایانٔه من است«.
اجالل الدوله ابرو درهم کشـيد و به اندرون رفت. نوکرها لند لندکنان 
سخنان درشت و ناهنجار بار درویش کردند که » این مردک قلندر جلنبر 
قدر لطف ارباب و پایٔه دعانویسی برای خاتونی بدان نازنينی را نمی فهمد 
و دعـوت خـان زاده رد می کند. الحق که چه پسـتی ها در نهـاد این طایفٔه 

خانه بدوش است!؟«
اميرحسـين معلـوم نيسـت بـه خاطر مـادرش یا بـه خاطـر مظلوميت 
درویش به گریه افتاد و با دسـتمال ابریشـمين سـبزفامی که در جيب ژرف 
خود داشت مژگان تر شده را سترد و خموش و غم زده بود و دم نمی زد.

درویش کشکول و تبرزین را برداشت و از پنجدری به حياط با صفا و 
از آنجا به هشـتی منقش و از هشـتی به کوچه آمد که دیوارهای گلين بلند 

داشت و جوئی از ميانش می گذشت و نسبتًا روفته و تميز بود.
همٔه درهای آن کوچه نيم ال بود و زنان کنجکاو با چادرنماز گوشه ای 

از بينی و چشم خود را از درزهای در متوجه درویش داشتند.
درویـش گيج و سـينه اش از مرارتی وصف ناپذیـر و خفقان آور پر بود 
و نمی دانسـت چه کنـد و نزد خود می گفـت: »ای وای از جهالت عوام و 
تفرعن اعيان و ناسازگاری زمان! این چه رسم بد روزگار است که پاسخ 

راستگوئی و فروتنی را با بيزاری و خصومت می دهند؟!«
هنوز درویش وارد بازار نشـده بود که جمعی از زنان همسـایه خود را 
بـه انـدرون اجالل الدوله رسـاندند که والله این درویش مرد بدی نيسـت 
ولـی نجابـت و فروتنـی و احتياطـی به حد اعلـی دارد و گویـا اجنه او را 
ترسـانده اند واال حتی دوبار صدراعظم را از مرگ مسلم نجات داد و این 
را همـٔه تهـران می دانند و یکی می گفت که خود شـاهد بوده اسـت که او 
دسـت بر پيشـانی محتضری گذاشـت و پس از مدتی آن مرد برخاست و 
قليان خواسـت. برخی دیگر گفتند مسـئله اینجاست که درویش با کرد و 
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سـنی جماعت مخالف اسـت و قطبش گفته کـه در کار آنهادخالت نکند 
و همـه بـرآن بودند که هزار افسـوس دعائی ننوشـت واال همـه می دیدند 
که کار آب و آتش اسـت و خانم فردایش می توانسـت پشـت کارگاه قالی 
که بافتنش را دوسـت می داشـت بنشـيند. قول و تکرار جمع خود حجت 
است و جّو می آفریند و در اندرونی اجالل احدی در راست گوئی آن زنان 

همسایه تردید نمی کرد.
سـخن چينی های بدخواهانـٔه آن زنـان نـادان ناشـی از خصومـت بـه 
درویش نه بل به قصد چاپلوسی به خان ُکرد و اثبات راستگوئی خودشان 
بود و این یاوه ها نيز می توانسـت چون شـرر بفسـرد و بی اثـر بگذرد ولی 
نيمه شـبی مليحه خاتون در ۳۸ سـالگی چانه انداخت و جوانمرگ شد و 
اجالل الدولـه و اميرحسـين را در عزائی وصف ناپذیر غوطه ور سـاخت.

شيون عزا بيرونی و اندرونی را انباشت.
اجالل همسر سوگلی ، خوش سيما و کدبانوی خود را که دخترعمویش 
نيز بود می پرستيد ، پس گناه مرگش را از درویش کمال الدین دید و این نام 
در چشـمش شوم شـد. باور داشت که اگر درویش آن ناز و نوز ممسکانه 
را نمی کرد و از باور مليحه خاتون به دعای خود سـود می جسـت ، روح 
آن بانـوی جوان ، بر حرارت تب غالب می آمد و این فاجعٔه جبران ناپذیر 
رخ نمـی داد و سـيم تنـی معصوم ، پروردٔه سـياه چادرهـای مجلل تباری 
بزرگ زیر خروارها خاک غربت نمی رفت. وقتی ضایعه ای جبران ناپذیر 
که آدمی در برابرش عاجز اسـت، رخ می دهد و وقتی چشمان اميرحسين 
خان و نوکرها و کلفت ها و در و همسـایه ها اشـکب ار است، می خواهيد 
که بر اجالل چه بگذرد؟ تصميم گرفت از درویش انتقام بگيرد. به نوکرها 
سـپرد مواظب باشـند و اگر درویش را اذان مغرب به هنگام بازگشـت از 
قهوه خانه، تنها یافتند ، بی این که هویت خود را لوبدهند ، بر سرش بریزند 

و تا می خورد بزنندش.
نوکرهـا دسـتور را مو به مو اجراء کردنـد و درویش غافل بيچاره را به 
باد چوب گرفتند و سـر و گردن و دسـت و پا شکسته ، خونين و مالين بر 
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غبار کوچه انداختند و رفتند.
شـب دسـته ای از قزاقان سـيالخوری که از آن گذرگاه می گذشـتند ، 
نعش کسـی را درپای دیـوار چنبره زده یافتند. فرا رفتند. دیدند درویشـی 
است در خاک و خون تپيده ، گيسوان افشان و تاج و تبرزین و کشکول به 
سوئی افکنده ، نيم رمقی در تن و ناله ای ضعيف از سينه اش بر می خيزد. 
او را به مسجد بردند. کسانی شناختندش و به حجره اش رساندند. خاک 

و خون را از او ستردند. کاسه ای آب در حلقش ریختند.
فـردا شـهرت یافت که درویـش کمال الدیـن را به تهمـت بابی گری ، 
قزاقان سيالخوری به قصد کشت زده اند و اینک در سکرات مرگ است. 
گروهی از دوسـتدارنش صلوات گویان و لعنت بر هرچه تخم نابسم الله 
اسـت فرسـتادن ، به سـراغش آمدند و سـه مـاه آزگار بيچـاره درویش را 
معجـون و مرهـم می نهادند و موميا بـر شکسـته اش می گذاردند و نخود 
آب و فيرنی می خوراندند تا به همت آن نيک مردان درویش از خطر مرگ 
حتمی و یا عاجزی و نوانی وارست و کلی بهبود یافت و تا حدی به خانٔه 
اول بازگشت. ولی نمی دانست که آن بليه از کجا بر سرش آمده و شهرت 
بابـی و سـيالخوری بـه دلش نمی نشسـت و چـون کتـک خوردنش چند 
روزی پس از مرگ مليحه خاتون بود ، تبه کاری را از جانب خان می دید.
بـاری بيماری درویـش بی اثر نگذشـت و عنصر پيـری وناتوانی را بر 
وجود شکننده اش غلبه داد. کمی گوژپشت و بسيار زرد چهره شد. جاذبه 
و اعتماد به نفسـش فرونشسـت. غم و بغض دائمی راه بر گلویش بسـت 
و آوایـش را دورگه و زنگارزده کرد. زبانـش گره خورد و فصاحتش کور 
شـد. شـهرت آن که بابی است و آماج ته تفنگ سـيالخوری ها شده مردم 
محتاط را از او ترسنده ساخت: مغضوبان قدرت یاران اندکی دارند. چو 
افتاد که اعتقاد درویش روشـن نيسـت. برخی او را به سيدجمال و برخی 
بـه ملکم خان می بسـتند و حـال آن که درویش از عالم سياسـت دور بود. 
بازارش نسـبتًا رو به کساد رفت و کسـانی که آسان سخنان مدیحه آميز در 
حقش می گفتند، به همان آسـانی شایعات ناباب را درباره اش گستردند و 
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این شـایعات بی پایه کوی ها را درنوشـت. با خود می گفت: »آ که نسيمی 
از تهمـت می دمد ، آیا می داند که سـرانجام نسـيمش طوفـان خانه برانداز 
می شـود؟ آیا او که بی احساس مسـئوليت یا درد ، لجنی را به سوی کسی 
می افکند ، نمی اندیشد که در درون این جسم روحی است ، درون این نام 
آبروئی است؟ چه باید کرد با این خالیق؟ اعتراف می کنی که مردی نادان 
و ناچيزی: می گویند معاذالله عالمه ای صاحب کراماتی. می گوئی عجبا! 
مگر مرا که چنين واال و بزرگوار می شمرید حتی درخورد آن نمی دانيد که 
راستگو باشم. آنگاه به خشم می آیند و نسبت ها شروع می شود تا آنجا که 
سخنانشـان سـزاوار خوکی گر گرفته است و در یک لحظه از عرش برین 
به قعر درکات سـرنگون می شـوی. الله الله! این چه بی رحمی اسـت در 
نهاد انسان ها. همه چيز را با آرزوها و پندارهای جاهالنٔه خود می سنجند. 

ستم گری از جهالت این مردم بدخواه تر نيست. «
آن گرمای خوشـبختی و خرسـندی که در کورٔه درونش بود فسـرد و 
اینـک نوبت ماليخوليا رسـيد که دوزخ درونی آدمی و شـکنجٔه آسـمانی 
اسـت و باران هيـچ محبتی آن را فرو نمی نشـاند. از صبح بر سـردِم بازار 
بزرگ می نشسـت سـر در ميان زانوان الغـر فرو برده و گيسـوانش که به 
سرعت به سپيدی می گرائيد ، گوئی شرم گناهان ناکرده اش را می پوشاند. 
اکنـون کـه جماعـت را از او پروائـی نبـود ، او را از جماعت پـروا بود و 
دل مسـکينش بـا اضطرابـی دائمی می لرزیـد ، گوئی این پيام را داشـت: 

»سرنوشت ارمغان های مهيب برای تو در زیربغل دارد«.

�۴�

شاید درویش در احساس درد خود راه غلو می پيمود ولى تا سالى از بيابان 
حيـرت و انـدوه بدرنيامد. کم کمک گياه عنود زندگى بـار دیگر در درونش پر 
گشـود و خود را کمى اميدوارتر و متمرکزتر یافت. برآن شـد تا تهران را ترک 
کنـد و به قم برود. احسـاس می کـرد که در این اوان پيرى سرنوشـتش در چاله 
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چوله هاى ناشناس افتاده و طناب خداوند او را به سوئى دیگر می کشد. برود تا 
مجاورت و اعتکاف، شاید تعادل به هم خوردهٔه درونى را بازگرداند.

قصد سـفر به قم خطا بود زیرا در آن ایام مالمحمدباقر سـاوجى از مالیان 
بنام شهر به علت اختالفى که با سلطان عليشاه گنابادى به هم زده بود، درویشان 
را تکفير کرد و ملحد خواند. دیگر قم جاى درویشـان نبود و آنها دسـته دسـته 
حوالـى گنبِد حضـرت معصومه را که زمانى جایگاه برکت خيزى برایشـان بود 

ترک می گفتند.
در قهوه خانـه اى وسـط راه قم و تهران درویـش کمال الدین با درویش عين 
عليشاه فراهانى که از قم به مشهد می کوچيد برخورد کرد. در پاى استکان هاى 
چاى نشسـتند و عين عليشـاه قليان را به نفير درآورد و سرگذشـت یکدیگر را 

شنيدند.
عين عليشاه از قماش کمال الدین یعنى از مردم ستمکش و بيچاره که آسان 
پامال گسـتاخان جهان مى شـوند، نبود. درویشـى بود 55 سـاله، اهل چرس و 
بنگ و دزدى و دغلى و مالهى و مناهى، ولى درویشـى بى کمال نبود: شـعری 
می سرود و علوم سّریه را می دانست. استاد جفر و رمل و تردستى و مهره بازى 

بود.
دو درویش در دمدمه هاى شب بر پوست تختى بر سکوى بيرونى قهوه خانه 
نشسـته خوش می گفتند و خوش مى شنفتند. هوا به سوى خنکا بود. ماه پهن و 
عریان برآسـمان بيلک کویر ایسـتاده و نور می افشاند. کورسوى زغال افروخته 
و تابـش درون قهوه خانـه در یاقوت چاى و بخار رقصندٔه آن بازتاب می افکند. 

بيابان همه سایه و اشباح بود و در آرامش آن اندوهى و دلهره اى موج می زد.
عين عليشاه گفت: »گل موال دیوانه نشدى که در قم ساکن شوى تا در زیر 
حد مالى سـاوجى نيم جانت هم به باد رود، بيا با هم به خراسـان برویم. براى 
من چرس فراوان اسـت و براى تو بسـاط مدح خوانى و نقل دائر خواهد بود. 
»ولى کمال الدین می گفت: »من از قماش درویشان دیگر نيستم و می ترسم که 
در آن دیار کارم دشـوارتر شـود. اگر با درویشان نجوشم که بر من می خروشند 
و اگر بجوشـم که مرا ارزان می فروشـند. عمرى در پارسائى و تنهائى زیسته ام 
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و شجاعت زیستن را گم کرده ام. هم عاشق بودن هستم و هم بارش را کشيدن 
نمی توانم! الحق که مرضى از »حيرت” جانگزاتر نيست«.

عين عليشـاه گفـت: »باکت مباد! من خـود از آن الدنگان قلنـدرم که مانند 
گرگى هر بدخواهى را ميدرم. نامم شهره است و درویشان از من پروا می کنند. 
زیسـتن، زیستن کرکس و قرقى است نه کبوتر و کبک. »می باش چو خار حربه 

بردوش!« یا به گفتهٔ شاعر:
»تا تنور آتشين زبان نشود 

نانش البته در دهان ننهند«.
لـذا مـن گسـتاخ و بى آزرمـم و می طلبـم و نمی دهـم و ضربـت می زنـم و 
نمی خـورم و آزرده می کنـم و آزرده نمی شـوم. ترجيح می دهم بى حق باشـم و 
فاتـح تـا ذیحق باشـم و مغلـوب. از واژه مظلوم متنفـرم و با خـوى پلنگان بار 
آمده ام. چه توان کرد؟ اگر اندکى وا بدهى و سر فرود آورى لگدمالت می کنند. 
مگر نشـنيده اى که دنياى آکل و مأکول است: اگر خورنده نباشى، مطمئن باش 

که خورده شده اى. واال من درویشم و درویشان را با خوى راهزنان چکار!«
کمال الدین با وحشـت کسـانى به این سـخنان عجيب گوش می کرد که در 
صحـت آنهامتأسـفانه تردید نداشـت. اندیشـه اش در اینجا می ایسـتاد که پس 
جاى این گوسفند پير که اوست در این دشت گرگان خون آشام کجاست؟ زیرا 
هرگز این امکان را نداشـت که از پوسـتين ميش به جلد گرگ درآید و خيالش 
را هم نمی کرد. از خداى درون خود می پرسـيد که این الشـٔه هرزه به چه کارش 
می آید و چرا او را در این تنگ گردنه گيران و قاطعان طریق معطل نگاه داشـته 
اسـت؟ و نيز در عجب بود که مردى چون عين عليشـاه چرا درویشى را گزیده 

است و نه ميرغضبى را.
عيـن عليشـاه گفـت: »در جـوار ثامن االئمـه حجـره اى می گيریـم. و بقيهٔ 
عمـر را در کنار هم هسـتيم. یا تو سـرانجام چانه ام را می بنـدى یا من پلکت را 
می پوشـانم. مرگ حق است و عزرائيل با کمى پس و پيش به سراغ همه می آید 
و من دیگر از آن جوش و خروش جوانى افتاده ام و بى ميل نيسـتم اندکى هم به 
فکر آخرتم باشم. آخر ناسالمتى درویشم! اگرچه ابتدا که در این لباس رفتم به 
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قصد پوشـش چهرٔه واقعى بود ولى هر لباسـى را اقتضائى اسـت .بارى ... چه 
مصاحبى از تو بى آزارتر و چه جائى از مشهد مقدس سزاوارتر!«

پـس آن دو درویـش به سـوى مشـهد راهى شـدند. در هـر روسـتا و آبادى 
اطراق می کردند و چون درویشـان پيرو مجلل و کاردانى بودند رزقشـان آسان 

می گذشت.
در پيـچ و خـم راه، در کوه هاى بى فریاد، در دره هاى پرصفا،هرجا به جوئى 
زالل یـا چشـمه اى آئينه سـان یا سـایه اى فراخ یا چمـن زارى خرم می رسـيدند 
ساعتى چند لم می دادند و از آزادى بى قيد خود در طبيعت لذت می بردند. سفره 
می گشـودند و نان می خوردند. جام برنجين برمی کشـيدند و آب مى نوشيدند. 
سـر برخاک هشـته سـاعتى می خفتند. نوعى آرامش، گرچه تهى از استوارى و 
اطمينان، به سـراغ درویش کمال الدین آمده بود ولى هراسـى بزرگ در ژرفاى 

دلش چنگ انداخته چيزى را چشم به راه بود.
درویش عين عليشاه با وجود سن فزون ترش ، از درویش ما بسى سرزنده تر 
بـود. کمال الدیـن پـس از حادثـٔه کتـک و بيمـارى و تـرک تهران بـه بوتيمارى 
می مانسـت و گاه کـه درکنار رودخانه اى سـجاده می افکند و به هنگام سـجود 
یـا تعقيبات برخویشـتن می گریسـت ولى انـدرون خود را از هم سـفر بى قيد و 
بى غـم خود می پوشـاند.گاه به خـود می گفت: »اى ابله! زیر ایـن طاق نيلگون 
ستاره فشـان، گذرگاه قبيله ها و سرنوشـت ها بود سرشـار از خون و سرشک و 
آدمـی زاد در ِگردباد بال چـون برگ خزان زده پيچان اسـت!« ولى فزع بى فایده 
بـود، مژده هـاى فـال حافـظ بى پشـتوانه، معرفت هاى مولـوى تکـرار حقایق، 
پندارهاى تسالبخش فرّار بود ولى رنج درون استوار. رنج او را رها نمی کرد.

عين عليشـاه می گفت: »می بينم که از کثرت خودخورى نزدیک اسـت سل 
بگيرى. درویش! راه ما راه تفویض اسـت و راه تفویض راه آسـوده دلى اسـت. 

تو کجائى؟«
کمال الدیـن می گفـت: »همه اش حـق اسـت. اندرونم در برابر سرنوشـتم 
فریاد می کشـد. پيداست که درویش واقعى نيسـتم و نتوانستم هيچ چيز واقعى 

باشم«.
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کارها برهمين منوال می گذشـت. تا روزى درویش کمال الدین هنگامى که 
در چند اسب ميدان نرسيده به شهر دامغان در سایٔه زبان گنجشکى خوش شاخ 
و برگ نماز می خواند دید که دو قره سـوران سـوار براسـبان مسـت لگد انداز 
مـردى را طناب برگردن افکنده با خود کشـان می آورنـد«. خداوندا! این دیگر 

چيست؟«
چون نزدیک شـدند کمال الدین با دیدگان حيرت زده عين عليشاه را دید که 
در اسارت قره سوران هاى مسلح شاهى است. با حيرت و سراسيمگى از آنها 

علت گرفتارى درویش را پرسيد.
ماموران گفتند که این درویش لعنتى در کاروانسـراى سـنگى نيم فرسـخى 
دورتر، خان جوان و مال دارى را که به زیارت مشـهد می رفت زهرداده و کشته 
و کيسٔه بزرگ ماالمال از اشرفيش را از آن زائر امام غریب ربوده است. معلوم 
مى شـود کـه در ایـن صفحات نـه از ترکمـن که از درویـش باید ترسـيد! چون 
این گونه کسـان دهـن لقند، برخـى از درویش نمایان از جنابت او باخبر شـدند 
و مـا را باخبـر کردنـد تا مزدى بسـتانند و گفتند آنها دو درویش همدسـتند که 
یکى از آنهاخود را به عبادت زده اسـت و آن دورها زیر درخت زبان گنجشک 

نشسته است.
عيـن عليشـاه کـه طنابى سـياه و خشـن برگـردن داشـت در خطـاب به قره 
سوران ها خرخرکنان گفت: »سرکارها، به همان گنبد پاک رضوى قسم که این 
مرد زهر کشـنده را به جاى بنگ به من داده و درسـت است که من قصد دزدى و 
سـياه بندى داشـتم ولى در خيال آدم کشـى نبودم، گرد سفيد را که در کوزٔه آب 
ریختم فکر کردم خان زاده و نوکرانش با نوشـيدن آب آن کوزه به خواب عميق 
می رونـد و من هم چيزکى از اموال آنها مـی دزدم. از بخت بد تنها خان زاده از 
کوزه آب نوشـيد و ُمرد و من به خيال آن که او در خواب اسـت، کيسـٔه اشـرفى 
را از َپِر شـالش بيرون کشيدم. گناه مرگ خان زاده با این درویش تهرانى است. 

گرچه من دزدم ولى او قاتل است«.
درویش کمال الدین با چشـمانى از َعَجب فراخ، این دروغ هاى شـاخدار را 
شنيد و از آنجا که خود را پيوسته در آستانٔه معشوق ازلى خود می دید، دست ها 



                             درویش کمال الدین      ۸5

را مانند دو شـاخٔه خشـکيده به آسـمان افراخت و گفـت: »خداوندا! حکمت 
بالغه ات را شـکر! هرچه به مهرت اميد می بندم، رنجى بزرگ تر را می فرسـتى! 
آیـا سـزاى من کـه در این جهـان از سـبزٔه پژمـرده اى بى آزارتر زیسـته ام، چنين 

است؟«.
یـک تن از قره سـوران ها قوچ علـى نام چنان از سالوسـى این درویش قاتل 
به خشـم آمد که ابتدا قاه قاه خندید و سـپس با قنوت ضخيمش بر فرقش کوبيد 
که تاج درویشـى اش پرتاب شـد و پيشـانى ُپرچينش شـکاف برداشـت و خون 
ارغوانـى بـر شـاربش دویـد و گفت:« لعنت خـدا بـر آن تبارتان بـاد! در جامٔه 
فریبندٔه درویشـى مشـتى آدمکشـان و بچـه دزدان خونخواریـد. زودا که برداِر 

مجازات برقصيد«.
آنهـا را در دسـتاق دامغـان در دو اطاق جدا از هم زندانـى کردند تا تباینى 
باهم نداشـته باشـند. هر دو اتاق، زیر زمين هاى نمور و تاریک با دِر یک لته اى 
بودند. زندانيان آنجا زنجير به گردن و پا در غل می زیسـتند و بوى گند و حشره 
و کنه و شپش و کک و غذاى بد و بددهنى ضميمٔه بقئه عذاب ها بود. با درویش 
کمال الدیـن دو تـن هم زنجيـر بودند. یکى یـک دزد محلى و دیگـرى مردى از 
هـواداران آزادیخواهى نـو درآمد بود که مطالبى غریب می گفت و مرتضى بگ 

نام داشت.
�۵�

مرتضـى بـگ بـه کمال الدین گفـت:« درویـش بنگ عليشـاه! حتماً بسـيار 
خمارى که تو را در این هلفدونى انداختند؟ چرا زوار بيچاره را کشتى؟«

درویش گفت: »به عصمت فاطمه روحم بی خبر است. رفيق نااهلم دزدى 
و آدم کشى کرده و از بسيارى فرومایگى تقصير عمده را هم به گردن من انداخته 

و مرا هم مثل خود بدبخت ساخته است«.
دزد دامغانى گفت:« شکر خدا! همٔه ما وقتى که از تقصيراتمان می پرسند، 

مثل روزى که از شکم مادر خارج شده ایم، بى گناهيم«!
مرتضـى بگ خندید و گفت: »درویش سـرت برباد رفته بـا آن خداحافظى 
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کن! من هم که جرمم سياسى است در چشم ناصرالدین شاه وضعى بهتر از تو 
ندارم«. چون آن دو زندانى چيزى از »جرم سياسـى« نمی دانستند، لذا مرتضی 
بـگ ادامـه داد: »در اسـتانبول بودم. آنجا با شـاهزادٔه عظام الـوزاره خدمت آقا 
رسـيدیم. حتمـاً اسـم مبارکشـان را شـنيده اید: سـيد جمال الدین اسـدآبادى. 
خيلی هـا بودنـد. آقا قليان نى پيچ ترکى برلب داشـتند و افاضـات می فرمودند. 
اقيانـوس علمند. در ُربع مسـکون عدیل ندارند. شکایتشـان از ظلم شـاهان به 
ویـژه ناصرالدین شـاه بود. آنجا مردى کرمانى هم نشسـته بود کـه دائماً َبدوَرد 
می گفت و آقا او را به سکوت وامی داشت. همين! من و عظام الوزاره به تهران 
برگشـتيم. عظام الـوزاره را در تهران گرفتند. مقرآمـد که با من به خاک عثمانى 
رفته بود و نشـانى و سـراغ مرا داد. پليس هاى کنت مرا در دامغان گرفتند...«. 
کمى سـکوت کرد. مسـتمعانش اول بار بود که مطالبى از این قبيل به گوششان 

می خورد.مرتضی بگ ادامه داد:
خود دیدن آقا یک جرم سياسـى اسـت. کافى اسـت آقا را دیده و سـخنش 
را شنيده باشـى کـه دچـار خنجر ميرغضب بشـوى. امروز صبح در اسـتنطاق، 
شاهزاده اى که از تهران آمده بود و جوان هم نبود به من گفت: من هم در آن ایام 
پيش گول ملکم خان را خوردم و عضو فراموشخانه شدم و به قصه آزادى باور 
کردم و جویاى عدالت و قانون بودم. کارم به حبس و تبعيد و شـکنجه و کتک 
کشيد. از زندگى افتادم. رسواى خاص و عام شدم. به بابى بودن شهرت یافتم. 
از ایل قجر بعضی ها وسـاطت کردند و والى فارس به الطاف پدرانه سـرانجام 
بنده را بخشـيد. از محبس بيرون که آمدم توبه کار شـدم. به خود گفتم: احمق! 
چه کسـى ترا گفته اسـت مصلح کار عالم تو باشـى: خداوند عالم و پس از او 
ظل اللـه اعليحضـرت روحى فداه که قبلٔه جهانيان اسـت، باشـند و تو در امور 
فضولـى کنـى؟ آنها که در کار رعيت خبيرترند! براى این مشـى ُجعل بوگندو 
که خلق الله نام دارند وجود عزیزت را دسـتخوش خنجر ميرغضبان و شـالق 
فراشان می کنى که چه؟ خاکت بر سر! برو دنبال نوکریت! دست و پاى بزرگاِن 
قوم را ببوس!سـهم خود را از رعيت پرطمع کم کار بسـتان! 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 این اواخر دو ده ششدانگى خریده ام. حرمم ُپراست 
از دختران عقدى و صيغهٔ ماهرو. ُکپ هاى شـرابم سرشـار اسـت از شـاهانى. 
وقتى خوش و سرمستم به خود می گویم: مردک مگر دیوانه بودى که این بساط 
نشاط را با آن نکبت و آفت تاخت زده بودى؟ حاال توهم بيا توبه کارشو و برو 
ميان این اهل فراموشخانه و از آنها براى ما خبرچينى کن. دیدیم اگر نوکریت 
خـوب بود تـو را مفتش نظميه می کنيم بـا خود کنت که اول پليس عالم اسـت 
آشـنا می شـوى و نانت در روغن اسـت. مگر می خواهـى چماق پلو بخورى و 

حلق آویز شوى؟ سفيه مباش!«
بـراى درویـش کمال الدین بسـيار جالب بـود بداند که ایـن مرتضی بگ در 
بارٔه حرف هاى شـاهزادٔه اغواگر چه می اندیشـد. پرسيد: »به نظر شما شاهزاده 

راست گفته؟«
مرتضی بگ فحش رکيکى داد و گفت: »شـاهزاده غلط کرده. مرتضی بگ 
کسى نيست که طناب یا خنجر ميرغضب را با نوکرى ستمگران و چاپلوسى از 

نوکران اجنبى عوض کند. او را نشناخته اند و دست کم گرفته اند.«
نشـاط و تسـليتى عظيـم بر قلـب درویش نشسـت. آه اگر همٔه مـردم چنين 

می اندیشيدند! آه اگر مرتضی بگ راست بگوید!
دزد دامغانى گفت: »حضرت مرتضی بگ از شما آدم با کمال بعيد است که 
این حرف ها را می زنيد. دیوانخانه راه پيش پایتان می گذارد، شما رد می کنيد و 

لگد به بخت خود می زنيد. این از عاقالن بعيد است«!
درویش کمال با خشـم و غرش به دزد نگریسـت و گفت: »خيلى مانده تو 
قدر چنين مردانى را بفهمى. خاصان خدا رنج می برند و به ستم و دروغ تسليم 

نمی شوند. على و حسين چه کردند؟«
دزد گفت: »شـکرخدا تو که از این خاصان نيسـتى. تو را به على و حسـين 

چه رسيده؟«
درویـش گفت: »ادعائى هم ندارم. ولـى گناهى که به من می بندند مرتکب 

نشده ام«.
سـرانجام درویش کمال الدین را براى اسـتنطاق احضار کردند. یوزباشـى 
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جـوان و تيزهوشـى کـه سـبيلى دراز و موهاى سـر بسـيار تنک داشـت از او با 
کنجکاوى غریبى پرس و جو کرد. گویا آدم شـناس و ضميرخوان بود زیرا پس 
از سه بار پرس و جوى طوالنى و تهدیدها و تطميع ها و به کار بردن همٔه فوت 
و فن هاى ابليسـانٔه بازجوئى، او را به حال خود رها سـاخت و بر جيرٔه زندانش 
افـزود. پـس از شـش ماه و سـه هفته کـه در سـياه چال مرطوب زنجيـرى بود، 
ناگهـان روزى قفل هـا را از غل و زنجيرش گشـودند و گفتند آزاد اسـت. دزِد 
هم زنجيرش مدت ها بود آزاد شده و مرتضی بگ را به تهران برده بودند و شنيد 
که در آنجا به نام بابى شـمع آجينش کرده اند. آن شـيرمرد به سـخن خود وفادار 

مانده بود و چه اندکند چنين وفاداران تا آخر خط و چه آرایشى براى جهان!
وقتى درویش را وسـط کوچٔه گردآلود در آفتاب تيز مردادى افکندند، نيمه 
افليج بود. چشـمانش در نور روز خيره مى شد و تصور وجود جهانى از هرسو 
گشـاده با درختان و گنجشـکان و عابران و جوى زمزمه گر و باد وزنده برایش 

دشوار بود.
عيـن عليشـاه را یوزباشـى مسـتنطق بـه ميرغضـب سـپرده و او هـم زلـف 
و ریشـش را قيچـى کـرده و سـر درویش را گوش تـا گوش بریـده و از دروازٔه 
جایگاه قره سـوران ها آویخته بود. درویش کمال الدین را دل بر این مرد بيچاره 
می سوخت که عمرش را سرنوشت هم آلود و هم سوزاند و پایانش از آغازش 
بدتر بود، با آن که می دانست تعداد دزدیده ها و زهرخورده هایش می توانند ده ها 

نفر باشند.
درویش کمال الدین را دل بر حال همٔه انسـان ها می سوخت و از کار جهان 
متحيـر بـود که بـه کام آن نوع شـاهزادگان شـيرازى می گردد کـه وصفش را از 
مرتضی بگ شـنيدیم: سـتمگر و حيله باز باش تا در بهشت هاى عشرت زندگى 
کنى و حال آن که عين عليشـاه در این دنيا و آن دنيا باید عذاب اليم ببيند. واقعاً 
عقل درویش کمال قد نمی داد که کالف این عدالت آسمانى را چگونه بگشاید 

و سرانجام بداند که این چون است و آن چون؟
از قضاى مسـاعد در آن کوچه کلفتى سـياه پيدا شـد که دید درویشـى پير و 
افليج که می دانسـت مدتى بى گناه زندانى بوده، در گوشـهٔ دیوارى افتاده. گویا 
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حس غم خوارى و پرستارى در آن کنيز مهربان نيرومند بود.
تا یک ماه روزى دوبار انواع غذاها و حلویات و افشره ها و ميوه هاى مطبخ 
اعيانى ارباب خود را براى درویش می آورد و با لهجٔه سـياهان خواهروار او را 
دل دارى مـی داد. غذاها دسـت پخـت خود او و مزعفر و معطـر بود و درویش 
در همٔه عمر به چنان مائده هائی دسـت نداشت. مسلماً این پذیرائى نابيوسيده، 
درویش مردنى را دوباره به حيات بازگرداند و زمانى خود را پاى تا سر زنده و 
سالم یافت. بارها دست آن فرشتهٔ رهابخش خود را بوسيد و گفت فرستادگان 
آسـمان و بندگان ویـژٔه خداوند در همه جامعه ها هسـتند، تا عمـر دارم بندگى 
و اخـالص و نيایـش مـن همـراه تو باد! ولـى کنيز سـياه محبت خـود را چنان 
رویدادى پيش پا افتاده و عادى می دانسـت که از آن همه سپاسـگزارى درویش 
متحير شـد و از گرٔه گوشـٔه چارقد خود یک پنج قروشـى نقره نيز نثار درویش 

کرد و رفت.
درویـش کمـال از دامغـان راهى شـد. پویـش در بيابان ها که بر آن شـقایق 
وحشـى و خاربن هائى با گل هاى سـتاره گون رنگارنگ از بنفش و کبود و گلى 
و سـفيد می روئيد و از سراسـر زمين عطری مسـتى آور برمی خاسـت ، او را به 
نشـاط می آورد. گاه باران هاى درشـت دانه، بوى آفرینش گونـٔه خاک را به هوا 

برمی داشت و گيسوانش را خيس می کرد و بينى و گونه اش را نوازش می داد.
پرش کالغان و درناها و پرستوها در حریر نيلى آسمان زیبا بود و نيز دوش 
مارمولک هـا و وزغ هاى درختـان، و ملخ هاى رنگين َپر و پروانه هاى فراخ بال، 
بر دشـت رسـتنی هائى که به گندم می مانست. ناگاه به جوئى زالل می رسيد که 

مانند قيطانى از سيم در پهناى زمين به دوردست می رفت.
کوه ها در هر گردش خورشيد، حربا صفت رنگ نو می گرفتند، از شنگرفى 
و آبِی سـير و سبِز مغزپسـته اى و هزاران رنگ بى نام دیگر. لحظات شادمانى را 
غنيمت مى شـمرد. زمانى بود که ارزش غفلت و دالسـودگى را نمی دانست و 
امروزه با خبر بود که زیسـتن چالٔه کفتارانى خون آلود اسـت و دمى آسـایش در 
آن بـه گنجـى می ارزد. ایـن آیٔه قرآن برلبانش جارى مى شـد »فبـاى آالء ربکما 

تکذبان؟«
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روزى را فراموش نمی کند که به یورت شبانى سالمند رسيد که گله اى بسيار 
بزرگ و چندین سـگ شـيرپيکر و گرگ  َدر داشت. شـبان در زیر بلوط وحشى 
کهـن ولى خرمى نى مى نواخت و با لهجٔه روسـتائى شـهميرزادى دوبيتی هاى 
شـيرینى می خواند. کمه اى داشـت که به هنگام باران در آن می خزید. اجاقى و 
ساجى و حظيره اى و نهرى با یک سنگ آب زالل که آبشخور گوسفندان بود.

درویـش کمال الدین دو روز مهمان این شـبان بود کـه آن را بهترین دو روز 
زندگى یافت.

صبح و غروب از جوله اى چوبينه شـير سرمی کشـيد و با قطعه اى نان گرم 
که عطر بهشـت می داد گرسـنگى را فرومى نشاند. شاید آن شـير اکسير جوانى 
داشـت زیرا درویش خـود را به چاالکى دوران پيـش از کتک خوردن در تهران 
می دیـد. العظمـه لله که جهـان را چه زیبائی ها و چه فراز و نشيب هاسـت! نزد 
خـود می گفت: هاى بيچاره عين عليشـاه! کجائى که اینـک درجوار من بودى. 
داسـتان خود را با زبانى که شـبان دریابد برایش به عرض و طول تعریف کرد. 
شبان باهمٔه سالمندى بى تجربه و نادان بود و از دردهاى درویش و گریزهایش 
کـم چيزى لمس می کرد تنها دانسـت کـه دلش مانند دل خود او از غم انباشـته 

است.
براى تسـکينش خامٔه تازه در مشـک شير فراهم آورد و با نان گرم به او داد. 
صبحـى علـى الطلـوع آن دو یکدیگر را ریش و کول بوسـيدند و درویش از آن 
مرتـع زمردفـام دور شـد و به نظرش می رسـيد که گوئى مهمان شـعيب بوده و 

اینک موسى وار به سوى ميقات می رود.
به نيشـابور رسـيد و کارش در این شـهرک که برآن گرد مالل نشسـته بود، 
گرفت. زیرا درسـت هفته اى پيش از ورود، تنها نقال شـهر مرده بود و ناگهان 

نقالى چنين استاد از گرد راه رسيد:
بوحنيفه اول شب درگذشت
شافعى آخرشب از مادر بزاد

قهوه چى که بر سـر راه تهران ـ مشـهد قهوه خانٔه دائرى داشت، زیر درخت 
چنـارى پيـر و ُپرشاخسـار، برتختـى چوبينـه و عریض و طویل پوسـت تخت 
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درویش را پهن کرد و همان گوشه که جویکى نيز از کنارش می گذشت خانقاه 
درویش شـد. شـب ها در جلو یا داخل قهوه خانه َنقل می گفت و دوباره به جلد 

اول خود درآمده بود.
به مناسـبت ایام مذهبى مدایح و نوحه ها می خواند. روزها مشتریان فراوان 
می خواستند او را به سرکتاب دیدن و دعانوشتن و فال گرفتن و امثال این امور 
مشغول دارند ولى مانند هميشه به سختى تن می زد. و به پاره دوزى و گيوه کشى 
و جوراب بافـى مشـغول بـود و گاه از کتابى نسـخه بردارى می کـرد زیرا در فن 

جلدسازى و شيرازه بندى و تذهيب صفحات و مهره کشى استاد بود.
چنان به نظر می رسـيد که پس از طوفان نوح به ساحل نجات رسيده است. 
روزها و شب ها در آرامش و خوبى می گذشت گرچه سراسر آن متأسفانه بيش 

از دوهفته به طول نيانجاميد.
ناگهان از گرد راه تهران - مشهد طنين چهارنعل قره سوران آفتاب سوخته 
کـه کپل هاى عرق آلود مرکب هاى خود را بـا قمچی هاى چند زبانه می کوبيدند 

به گوش رسيد.
آنهاجلـوى قهوه خانه پياده شـدند و چاى و قليان خواسـتند و از قهوه چى 
سـراغ درویش کمال الدین را گرفتند. قهوه چى ترسـان و لـرزان درویش پيرى 
را به سـبابه نشـان داد کـه آنجا زیر چنار بـه جوراب بافى مشـغول بود و گفت: 
»جناب سرکار! من کاسبکار بيگناه و بی خبرى هستم. این درویش از راه تهران 
آمـد و چند شـبى اسـت در قهوه خانٔه ما نقل می گوید. دسـتم بـه دامنتان! با او 

هرکارى دارید خود دانيد ولى مبادا به کسب من عيالوار ضررى برسد«.
قره سـوران ها فحش هاى رکيک دادند که: زن قحبه! یاغى قبلٔه عالم را پناه 
می دهـى؟ قهوه چى از سراسـيمگى دم به دم تملق می گفت و از قره سـوران ها 
پذیرائـى می کـرد. رئيـس آنهاکه جوانى بود بلند باال و سـياه چرده و چشـمان 
براقش در متن پوسـت سـوخته صورتش می درخشـيد به طرف خانقاه درویش 

رفت و گفت:
- هى! درویش کمال الدین تو باشى؟

درویش گفت: ایوالله!
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قره سـوران گفت: تو در دستاق دامغان حبسِی یوزباشى قليخان بودى پس 
این سمت ها چه می کنى؟

درویـش گفت: »به على نامش را نمی دانسـتم که یوزباشـى قليخان اسـت 
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 این جا رسيدم«.
قره سوران با تلخى و رذالت گفت:«چه حرف مفت می زنى؟ حبست تمام 
شـد؟! مردک دروغگو با سـوهان زنجير را می برى، مامور را غافل می سازى، 
می گریزى، آن وقت مدعى هسـتى حبست تمام شد؟! حبست صحراى قيامت 
تمـام مى شـود. اى بـه گـور پدر هرچه درویش چرسـى  اسـت! کسـى که قاتل 
اميرحسـين خان قوچانى فرزند ارباب شـاه شناسـى مانند اجالل الدوله اسـت 

مگر به این آسانى رها مى شود؟ مگر مملکت شهر هرت است؟«
ناگهان گوئى هزارها سـوزن از درون پوست هاى درویش تا تخم چشمش 
را سـنبيد و سـوزاند. چارسـتون بدنـش لرزیـدن گرفت. این دیگر چيسـت که 
مى شـنود؟ مگر گوشش اشتباه نمی کند؟ وحشـت زده گفت:«چه گفتى خان؟ 
اميرحسين خان فرزند اجالل الدوله را کشتند؟ مگر زهرخوردٔه این درویش نماى 
لعنتى، عين عليشـاه را می گویم، اميرحسين خان بوده؟ آه اى موالى متقيان چه 
مى شـنوم؟ او را من مانند مردمک چشـم خود دوسـت داشـتم. مگر من کسى 
هسـتم که نفسـى را بکشـم؟ من آزار مورى را زیـر چارق خـود نمی خواهم تا 

انسانى را وآن هم اميرحسين خان را!؟ چرا نمک به زخمم می پاشى؟...«
قره سـوران گفت: »درویش! جنغولک بازى و جهودبازى به کنار! مدرک 
هسـت! اربـاب ترا داد نوکرهایـش کتک زدنـد و توهم از تنها فرزنـدش انتقام 
گرفتـى. گاس به خانم ارباب هم تو بودى کـه زهر خورانده اى. از جادو جنبل 
شـما چه کسـى خبر دارد؟ بارى راه بيافت! مين باشـى حيدر از پایتخت آمده، 
سيلى جانانه  به گوش قليخان زد که مردک چقدر رشوه گرفتى که قاتل خان زاده 
را رها کردى؟ قليخان گفت: به شرف سردوشى ات من رهاش نکردم، خودش 
گریخـت. تو حـاال جرات می کنـى حرف جلوى حـرف قليخـان دربياورى و 
اسـمت را درویش هم می گذارى! االن ما چهار قره سوران مدت هاست دنبال 
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تـو می گردیم. خان به ما وعده داده زنـده اش یا مرده اش را بياورید انعامش یک 
کيسـه کرباسـى پنج قرانـى نو ضرب چرخى اسـت کـه برویم عرق حسـابى با 

سيرابى بخوریم. ده یالله راه بيافت! وقت تنگ است«.
چه اندازه تناقض، تهمت، دشنام، زورگوئى، ستم در این گفتارها و رفتارها 
بود که در حساب نمی گنجيد.درویش از بيچارگى پس از برخاستن دوباره برلبٔه 
تخت نشسـت و صورت را با دسـت ها پوشـيد و گونه هایش از اشـک تر شد. 
او خونى پسـر اجالل الدوله اسـت؟ او قاتل مليحه خاتون کرد قوچانى اسـت؟ 
دشمنش یک خان شاه شناس است! قره سوران یک مملکت دنبالش می گردد! 
قلى خان می گوید زنجير را با سـوهان گسسـته و گریخته! به شـرف سردوشى 
مين باشى حيدر قسم می خورد! ناگهان دست ها را از روى چهره اش پس کشيد 
و دیوانـه وار نعره زد:« اى بنـدگان خدا! چرا آنقدر بى رحمانـه دروغ می گوئيد 
و بى پروا بهتان می زنيد؟ والله من درویشـى بى گناهم که جز عشـق على، کين 

کسى را در سينه ندارم. چه گرفته اید از جان من پير بى کس می خواهيد؟«
قره سوران خندید و دندان هاى سفيد و مرتب خود را از زیر سبيلى چرب و 
براق نشـان داد: »ده پاشـو بنگ عليشاه شپشو! بجائى که راه بيافتى، نعره قالبى 

می کشى؟ راه بيافت سمت مشهد...«
درویش عاجزانه گفت: »من که در دامغان حبسى بودم دیگر چرا به مشهد؟ 

راستى راستى عين عليشاه پسر آقاى اجالل را کشته؟«
قـره سـوران گفـت: »به تو گـداى الدنـگ چه دروغـى دارم بگویـم؟ مگر 
خـودت نمی دانـى چه کسـى را کشـتى و چرا کشـتى و چطـور کشـتى؟ دانا و 
پرسـش؟ مين باشى در مشهد تشـریف دارند. تکليف کار تو دست ایشان است 
چـون یوزباشـى قلى خان خطـا کرده و ترا گذاشـته از چنگ تقـاص و قصاص 
الهـى فرارکنى، کارت دسـت او نيسـت. ِده راه بيافت! پس چـرا معطلى بنگى 

دبنگ!«
دسـت هاى درویـش را بـا طنـاب نازک از پشـت محکـم بسـتند، چنان که 
انگشت هایش کبود شد. طنابى کلفت تر و خشن تر کمندوار به گردنش افکندند 
و او را کشان کشان از کوچه ها و معبرها و بازارهاى نيشابور با خفت و خوارى 
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بسـيار عبور دادند. خلق بيکاره براى تماشـا ریخته بود. می گفتند درویش بابى 
بچـه خـوره اسـت و محمـد نام ها را کبـاب می کنـد و می خورد و تـوى همين 
نيشابور سه بچه را سر بریده و در جل بندیش پنجاه الماس صد قيراطى یافته اند. 
دیگرى می گفت این رضاقلى دوس کرمانى، گردنه گير معروف است که لباس 
درویشان پوشيده از راه قنات کویر گریخته ولى اینجا گير افتاده است! مطالب 
دیگرى هم می گفتند. از قدرتى خدا یک تن سخن خيرى در حق این پير معصوم 
بر زبان نمی راند زیرا اسـيرى نکبت زده بود. قره سـوران ها با افتخار او را از پى 
می کشـيدند و بـه طعمـٔه خود می باليدنـد. آنها هم نوعى فاتـح بودند. هرکس 
شاکر بود که جاى درویش نيست و اکنون به حریم خانٔه خود برمی گردد و آش 
کشک و نان لواش خود را با یک گل پياز بى دردسر می خورد و از نعمت امنيت 
برخوردار است. هرکس شاکر بود که عجالتاً دشنه اى گردنش را بر شانه هایش 

تهدید نمی کند و خالفى در کار اطاعت از زورمندان روزگار نکرده است.
از خوشبختى شـهر محدود و کوچک بود و نوبت باغ هاى اطراف نيشابور 
رسـيد و آسـيابى و معصوم زاده اى و سـپس جادهٔ خلوت که برآن خرکچی هاى 
بی خبر می رفتند. درویش کشـان می رفت. خردش از درک آنچه که می گذشت 
قاصر بود. همٔه بدبختی ها یک طرف و این یک طرف که ورا قاتل اميرحسين خان 
سـاخته اند. مرگ مليحه خاتون هم که به گردن اوست. این چه بوالعجبى است 

که فلک نيرنگ باز با او می کند.
طنـاب برگـردن چند بـار به زانـو افتاد و به سـر درغلطيد. گيس و ریشـش 
خاک آلـود، اشـک آلود، خون آلود و عرق آلـود بود. چشـمان حيرانش در کبود 
بى پایان آسـمان بروز اعجازى را می بيوسـيد! ولى طبيعت به همان خوشـى و 
آرامى در اطرافش گسـترده بود که در ایام کوتاه زندگى نزد شـبان. جهان از او 
بی خبـر بود. آسـمان از او بی خبر بود. مگـر او از مگس هاى طالئى و کرم هاى 
کنار جوى و خارهاى محزوِن شـيب تپه هـا .... این موجودات پيرامون خبرى 

داشت و از سرنوشت آنهامی پرسيد که آنها بپرسند؟
قره سـورانى برگشـت و گفت: »درویش جزع و فزع بى فایده چه می کنى؟ 

سِربریده ات را از چنگک آویخته ببين و دم درکش!«



درویـش گفـت: »همشـهرى! از مرگ بـاک نيسـت! از بهتان باک اسـت! 
از بى انصافـى روزگار باک اسـت! از مرگ اندوهى نيسـت. از سـاده دلی ها و 
پندارهـاى باطـل مردم اندوه اسـت! با آن قمه اتـان مغز پوکم را بشـکافيد زیرا 
همين سـزاى من بس که به پارسـائى خود باليده ام و اینک قاتل و دزد و فرارى 

به سوى هالک می روم«.
قره سوران رمز این سخنان را نفهميد. طنابش را کشيد و او را از سرباالئى 
صخره ناکى به سوى فراز برد. کالغى از نزدیکى نعل سوار قارقار کنان پرید و 

در آزادى بى بند خود به سوى دره رفت.

ـ۶ـ

در مشـهد مين باشى حيدر که اجالل الدوله از او خواهش کرده بود شخصا 
چند سـئوال سرسرى از درویش کرد و گفت به گناه قتل پسرخان و زوجه اش، 
درویـش کمال الدیـن را بـه دار آویزند. مين باشـى در قبال این حکم یک کيسـه 

اشرفى می گرفت. قره سوران ها یک کيسه پنج هزارى نقره.
در مشـهد جارچی هـا شـهر را از داسـتان درویـش مهيبى کـه در عمر خود 
آدم ها کشـته و دزدی ها کرده و از آن جمله زن و فرزند اجالل الدوله ٔ قوچانى را 
زهرداده، پر سـاختند. مردم دهن به دهن داستان را با شاخ و برگ نقل کردند و 
بـرآن حکایات فراوان از بى َرویگى و هرزگی هـاى واقعى و خيالى دراویش را 

نيز افزودند.
در واقع مشـهد از این قبيل درویشـان بنگى و دزد و هيز و امردباز پر بود و 
این جماعت شـهرتى بسيار آلوده داشت. باورکردن به گناه درویشی تهرانى در 

این شهر ابداً دشوارى نداشت.
جارچيـان روزى را کـه درویـش را بایـد بـه دار بکشـند نيز اعالم داشـتند. 
کنجـکاوان فراوانى از نيمه شـب بـا قبل منقل در ميدان قاپـوق حضور یافتند تا 
مردن یک انسـان را تماشـا کنند. سراسـر قرون وسـطى از عطش این تماشا در 

شرق و غرب پر بود.
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روز اعدام جاى سوزن انداز نبود. درویش را که آوردند، به ميدان پرجمعيت 
و آسـمان کبود سيه فام که هنوز تک ستاره اى در آن می سوخت نظرافکند. همٔه 
تاریخ خون آلود انسانى در این نگاه خالصه بود. مردم چندان ماندند که آخرین 

رعشه هاى مرگ پيکر درویش خاتمه یافت.
گفتنـد نعـش یک هفتـه از قاپـوق آویخته خواهـد ماند. بدین سـان زندگى 
درویش کمال الدین، عاشـق سـاده و مظلوم جهان و انسـان به پاداش سـزاوار 

خود رسيد، تا کور شود هرآن که نتواند دید.
گفتم: دل رحيمت کى عزم صلح دارد؟

گفتا: »بکش جفارا تا وقت آن درآيد!«
                                          

                                                    تهران – ١٤ مهر ١٣۶٠



دريا! دريا!1

نزدیک درختچٔه به شکوفه نشسته اى، در کوهساِر پوالد رنگى که از فرازش 
ابرهاى مرمرین می گذشت، از تخته سنگى َنمی تراوید. َنمی با طراوت که سفر 
زیرزمينـى درازى را طـى کـرده بود و از البالى چينه هاى لب بسـته و خاموش 
سـوى فـراز آمده بود. چه دشـوار بـود این خویشـتن رهاندِن ن�م از زندان ها و 
زنجيرها و تخته سنگ هاى تحت االرض. چه خوش بود برآمدن به خورشيدگاه 
جهان روشن و انباشته از جيک جيک ها و هوهوها و ُشرُشرها. جهانى که دامن 

الماسى آسمان برآن گسترده بود.
 »اوه! )نـم گفت( چه بى کـران! حتما چکه هاى برادرم نيز به دنبالم خواهند 

آمد«.
ولـى شـعاع هاى تيـغ وش پيکـر آبگونـه اش را بـا زبان هـاى عطشـان خود 
مى ليسـيدند. نزدیـک بـود هنوز چکه هـاى تراونده دیگـر نرسـيده، او در کورٔه 

آسمانى بخار و محو شود.

۱.گزنفون مورخ یونانى در فصل دهم اثرمعروف خود »آناباز« )Anabase(در بارٔه 
به دریا رسيدند  یونانى مى گوید: آنها وقتى  عقب نشينى فرسایندٔه ۱۶ ماهه ده هزار 
ثاالسا!«  »ثاالسا!  مى زدند:  فریاد  یافته اند  رهایى  سرانجام  که  شادمانى  شدت  از 

)دریا!دریا!(. این بانگ از آن پس به عالمت خرسندى و رهایش بدل شد.
 

مبين گنبد کوه را سنگ بست
نگر سنگ را کى درآید شکست؟
حافظ
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نـه! نـه! نمی خواهم. می خواهـم بمانم....» نـم ناليد« در این شگرفسـتان 
بودن می خواهم، بودن!«

درختچٔه به شـکوفه نشسـته گفت:« َنـم! اُه! َنم! خود را به سـایٔه من بکش. 
اینجا خوش است، سایه و عطر. وگرنه داغى تو را خواهد خورد.«

نم تشـکر کرد و خود را به سـایٔه درختچه کشـاند. آه! چه خوب! از غربال 
بوته پرتوهائى راه می یافت ولى نه آن اندازه سوزنده و گزنده. وانگهى قطره هاى 
دیگر از همان دیگ سحرى جوشيدند. نم پشتوانه یافت و گودال هاى خرسنگى 
را که درختچه برآن سفرٔه سایٔه خود را افکنده بود ُپر ساخت. آبى زالل و خنک 
مانند اشـک چشـم. تابناک و آینه سـان که در غرفه هاى سـيم گونش مناظر دنيا 
عکـس می انداخـت برون خزید: آن قلـٔه دور، آن ابر اخرائـى، آن علف خوش 

گيسو و لرزنده ... همه در این آینه بازتاب داشتند.
و چکه ها دم به دم و از پى هم می رسيدند. همه از دیدن دنيا به ذوق می آمدند 

و جيغ می کشيدند. برخى کرم هاى کور زیرزمينى به آنهاگفته بودند: 
»خوشـگل ها! مبادا تـوى دنيا پا بگذارید. آنجا محشـر خرى اسـت. دیگر 
ماندن نماندنتان پاتان نيست. همين کاخ هاى زیرزمين جاهاى خنک و سایه ناک 
و محفوظـى اسـت. نه بورانى، نه بارانى. نه خطر بخـار و نه خطر یخ. به ماهم 

فيضى می رسانيد«.
امـا چکه هـا جنجال کردنـد: »چى مهمـل می گوئيد! ما تو ایـن بی هوائى و 

ظلمت خفه شدیم. ما فضا می خواهيم«.
اوائـل اردیبهشـت بـود. مگر کسـى می توانسـت ایـن کرفس هـا، کنگرها، 
پونه ها، پرسياوشـان ها، گزنه ها، خارخسـک ها، گون ها و هزاران گياه دیگر را 
نام برد؟! چند جور خوبست مگس سبز و زنبور طالئى در نور وزوز می کردند! 
و چه شـکوهى داشـت کهسـار با قوس قزح جادوئى خود و ابرهائى با طرح ها 
و حواشـى عجيـب و غریب، از خـود راضى، با پویٔه کند، بر آسـمانى که رنگ 
فيروزه گونش از جالء و صفا دل می برد. گوزنى جائى نعره می زد. گل قاصدى 
با بی خيالى یک موجود ابدى در رقص نسيم می رفت. خرگوشى بى احتياط از 

بوته هاى تمشک گوش هاى ابریشمين خود را نشان می داد.



                       دریا! دریا!      ۹۹

چشمٔه کوچک زیر درختچه به همه لبخند می زد و بوسٔه بى غل و غش او را 
شـعاع در آن کهسـار می پراکند. بازهم کاروان قطره ها فرا مى تراوید. چشمه با 

لولک هاى باریک شيشه گونى از سنگ ریختن آغازید:
ـ ُشرُشر! ُشرُشر!

درختچـه گفـت: »اوى همشـهرى کجا؟ من هنوز تشـنه ام. بـد کردم روى 
شـما چادر کشـيدم که این الهٔه گردون پيماى خورشـيد شـما را به سـوى خود 

نکشد؟«
چشـمه گفـت: »ما باید برویم. ما می رویم. ما بـه حرف کرم هاى زیرزمينى 

هم گوش ندادیم. ما رفتن را دوست داریم.«
جوى الغر و ناتوانى با زمزمه اى به سـختى شـنيدنى از الى سنگ پاره هاى 

زرد و سرخ و آبى شروع به خزیدن کرد. این زایش جوى بود در جهان. و
همٔه زایش ها چه جشن سرورانگيز و پرشکوهى است!

جوى راضى بود. احسـاس سـفر احساس خوشـى بود. با لبان خيس خود 
گياهان و گل هاى خودرو را می بوسيد و می رفت. در هيچ جا قرار نمى گرفت. 
بى قـرارى او رقـص و وجدى بود که در جانش می نشسـت. از این کلوخ به آن 
سـنگ ریزه. از ایـن فراز به آن نشـيب. از ایـن نرمٔه چمن به تنٔه تـرک خوردٔه آن 

درخت پير، جلوتر! جلوتر! جلوتر!
خورشـيد در او می خندیـد و دیگـر نمی توانسـت نابـودش کند. بـاد در او 
موج هاى حریرى ریزی می انداخت. درخت ها و رستنی ها، پرستوها و سيره ها 

و کبوترها خود را در آن مى دیدند و او مى رفت و مى رفت و مى رفت.
شـور و شـوق صوفيانه سـفر در ایـن فراخناى جهـان! احسـاس بى بندى! 
احسـاس راه جسـتن! گاه سـنگى سـياه و عبوس جلویش سـد مى شـد: »هه! 
فضول باشـى کجا سـرتو گذاشـتى زورميدى. همونجا خفه خـون بگير.« ولى 
چشـمه مى خندید. هميشـه مى خندید و سرش را به سنگ بداخالق مى کوبيد و 
زور مى داد. سـنگ عصبانى مى شـد:»چه پر افاده، خياالت کرده!؟ من جلوى 
مارهـاى گردن کلفتـش را گرفتم و این باریکٔه لرزونک می خـواد منو از جا در 
کنه.« ولى سـاعتى دیگر چشـمه سنگ خودخواه را بسر غلطانده بود و در بستر 
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گـرم زميـن گسـترده و بى قيد جلـو می رفت. پيروز بـود. راه گشـوده بود مانع 
متکبر را پس زده بود.

ناگهـان چشـمه رونده کوچک مـا در زیر گوشـش زمزمه اى شـنيد: »صدا 
صداى آشناست. به صداى جيرجيرک شبيه نيست.«

یک مرتبه یک جوى زالل دیگر به زیبائى الژورد آسـمان که از پشت سنگ 
تيزى فرو می ریخت جيغ کشـيد: »خواهرجان! تو هم که مثل من هسـتى ، کجا 

مى رى؟«
چشـمه گفت: »سـفر مى کنم می فهمـى؟ حوصله تو یک سـوراخ تپيدن را 

ندارم.«
چشـمٔه دوم گفـت: »بيـا تـوى هـم بریزیـم. با هـم بریـم. زورمون بيشـتر 

مى شه.«
چشـمهٔ اول گفت:»تـو زور منو ندیدى که چطور یک سـنگ ُبق کرده اى را 
کـه خيلى هم از خودش متشـکر بـود از جا کندم. حاال چه لزومـى داره تو هم 

بریزیم.«
چشـمٔه دوم گفت: »وقتى تو هم بریزیم آن وقت دیگر چشـمه یا یک باریکهٔ 
آب نيستيم. اسممان مى شه جویبار!جویبار! مى دونى، این خيلی مهمه. هرآبى 

که جویبار نيست.«
چشمٔه اولى خيلى از این عنوان گوش نواز خوشش آمد: »جویبار! چه اسم 
زیبائـى!« پـس بى معطلى خواهرش را در آغوش کشـيد. هردو قلقلکشـان آمد 
و کلى خندیدند. چشـمٔه اولى گفت: »واى چقدر تنت سـرده!« چشـمٔه دومى 

گفت: »تو هم چه نرم و فرز هستى.« جویبار شرشرى صافى رو به راه شد.
چنـد تا زالوى لندوک که آنجا روى خاک نرمى له له می زدند وقتى جویبار 
را دیدند خودشان را غلطاندند و تلپى افتادند توى آب و گفتند: »خوش آمدى! 
خوش آمدى! حتما آمدى که ما را سيراب کنى! آره، بچٔه خوبى هستى. همين جا 
تو این نرمه خاک گودال بسـاز و بمان که ما توى تو شـنا کنيم. ما خيلى آب رو 

دوست داریم. ما خون را هم دوست داریم. ما دوست داریم چاق باشيم!«
جویبـار خيلـى از این موجـودات که بدن ليز و چرک داشـتند بـدش آمد و 



                       دریا! دریا!      ۱۰۱

گفت: »آه! کثافت! اسـم من جویباره، مى فهمى! من هرگز رفيق شما نکبتی ها 
نمی شم. شما دوست دارین چاق بشين؟ غلط کردین اکبيرى هاى لندوک!«

و جویبار راه خود را کشـيد و رفت. قوت اندامش افزایش یافته بود. با یک 
ضربـت ریـگ که هيچ حتى سـنگ ها را هول مى داد. درخت هـای بلوط پير که 
تازه گل هائى مانند شـعله روى شـاخه هاى آنها روشن شده بود گفتند: »درود 

برتو! جویبار! خدا قوت ! به مبارکى کجا مى رى؟«
جویبـار گفت: »خدا قـوت! مگه من مى دونم؟ دنيا بزرگه. خيال سـياحت 

دارم. از سياحت خوشم مى آد.«
جویبار شادمانه مى غلطيد و مى گذشت. یک مرتبه پایش سرید و ریخت در 
یک گودال ژرف و بزرگى که نتوانسـت خـودش را از آن در بياورد. بلوط هاى 
پيـر خندیدند. چند وزغ خپله سـبز از توى تنه هاى فرتـوت بلوط ها جهيدند تو 
گودال و شـروع کردند به دسـت و پا زدن و خندیدند: »خوب گيرتون آوردیم! 

خوب گيرتون آوردیم!«
جویبار بسيار اندوهگين شد. به کف گودال لجن سياه خشکيده ماسيده بود 
که زالل بودن جوى را ضایع مى کرد. شـناى وقيحانه وزغ ها رنگ و بوى آنها 
را عوض مى ساخت. یک وزغ درشت پرید روى سنگ تخم مرغى آج دارى که 

وسط گودال بود و نطق کرد: 
»بانو جویبار! از خوشـبختى بود که وارد سـرزمين من شدى. این وزغ هاى 
شـيطان را که مى بينى ایل و تباِرمنند و اسـم من هم وزغِ وزغان بلوطستان کوه 
شـنگرف اسـت. بـدون فروتنـى کاذب بایـد عرض کنم بسـيار موجـود مهم و 
معتبرى هسـتم که مدت ها مانده اسـت تا عقل امثال شما به این مطالب برسد. 
خيلـى بایـد ببخشـيد. من و بچه هـاى من تمام وجود شـما را با یـک پرنيان ليز 
سـبزرنگى مى پوشانيم. توى شما تخم مى پاشـيم. هزارتا مى شيم. ده ها هزارتا 
مى شـيم و تمام بلوطسـتان که هيچ، بلکه سنگسـتان هاى اطراف را هم تصرف 

مى کنيم. واقعا که شانس آوردین!«
جویبـار ابدًا اعتنائى نکرد. شُرشُر آب بـه گودال مى ریخت وآن را پر کرد 
و سـرانجام جوى آزاد شـد و راه افتـاد. بلوط هاى پير با خوشـى مى خندیدند. 
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وزغِ وزغان گفت:»کجا همشيره؟ سرگردان مى شى ها! اگر جائى در دنيا براى 
اُتراق مناسب باشه همين جاست.«

از روى گـودال راه خـود را گشـود. سنگ پشـت  ولـى آب زور کـرد و 
سـالخورده اى کـه« سنگ پشـت خردمنـد« نـام داشـت تلوتلو خـوران از توى 
خاربن هـا خـود را به لب جویبار کشـاند. چند چکه آب خـورد و گفت: »مبادا 
گـول امثال این وزغ هاى بى معنى خودخواه را بخورى. برو! جسـتجوکن! هر 
جسـتجوئى به جائى مى رسـد. من چقدر بدبختم که دست و پاى شما را ندارم 
، بعالوه پير شـدم و تو این خلنگسـتان دیگر ماندنى هستم. خداحافظ جویبار! 

دست حق به همراهت!«
- خداحافظ ننه الک پشت. مطمئن باش جستجو را ول نمى کنم.«

�۲�
وزغِ وزغـان متصل نعره مى زد:« وایسـيد! بى معرفتـا! کجا مى رید؟ چه از 

این گودال عالى تر. کى از من قشنگ تر و بچه های شيطون من ...
وایسيد! بى معرفتا!« 

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

وزغان اعتنائى نداشت.
وزِغ وزغـان گفـت: »دهه! یک کاره! اینا کجا مـى رن؟ حتما خياالتى عليه 

دیو بزرگ ملکوس۱ دارن. پس من اینجا براى چى هستم؟ برم سر در بيارم.«
وزغ وزغان دنبال جویبار راه افتاد: از این کنده به آن کنده. از این سـنگ به 
آن سـنگ. از سایٔه این بته به سـایٔه آن بته جست مى زد و چه جست هاى چست 

۱.ملکوس در اساطير اوستایى دیو »خشکى« است که به صورت اسب سياه دم کلى است 
ولى ما در اینجا آن را به شکل خودسرانه اى بکار مى بریم و ابدًا ربطى به ملکوس اوستا، دیو 

خشکسالى، ندارد.
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و چاالکـى کـه تنها از عهدٔه وزِغ وزغان بر مى آمد. پيش از آن که جویبار برسـد 
رسـيد به یک چشـمه کوچکى که بين قلوه سنگ هاى سفيد، آب آئينه گونش زیر 
آتش خورشيد بخار مى شد. ولرم و کم عمق بود. وزِغ وزغان پرید توى چشمه 

و گفت: »عجب آب گرمى! تو دیگه اینجاها چه کار مى کنى؟«
چشـمه گفت:« به من مى گویند چشـمٔه راهنما من چشـم بـه راه جویبارى 
هستم که باید از کوه سربرسد و مرا از داغى جهنمى این آفتاب نجات بده و من 
هم بهش راه نهر را نشـان بدهم که مبادا گم بشـه. زیرا تو این سنگستان بزرگ، 

جویبار مى تونه گيج بشه و آفتاب بنوشدش.«
وزِغ وزغان با صداى کلفت و کوفت گرفته گفت:»خوب، راه نهر را بهش 

نشون بدى که آخرش چى بشه؟«
چشمٔه راهنما خندٔه غم انگيزى کرد و گفت: »الحق که قورباغه اى و قد یک 
ماهى هم نمى فهمى. آنها به نهر که بریزند دیگه کارشـون سـکه اسـت، ميرن 

آنجا که باید برن!«
وزِغ وزغـان بـاز هـم لجاجت به خـرج داد و گفت: »یعنى چى« کارشـون 

»سکه« است. مگه به کجا باید برسن؟«
چشـمٔه راهنما باز با فشـارِ اندوهى در سينه خندید و گفت: »والله بالله من 
هم خوب خبر ندارم. ميگن تو اون دور دورا دریاست، یک دنيا آب. مادر همٔه 
آب ها. آب ها آنجا که رسيدند سوار موج مى شن و با آفتاب و ابر و باد مى جنگند 
و فاتح مى شن. آنجا سلطنت آبه. دلت خواست تو کف هاى مرواریدى ساحل 
مى دوى. دلت خواست شيرجه مى رى تو گرداب هاى تاریک. کسى از پس تو 

برنمى یاد.«
وزِغ وزغـان بـا یک پاش پس سـرش را خاراند و گفت:»آهـا! حاال حاليم 
شد.« و سپس بدون معطلى، از چشمٔه راهنما جهيد روى یک سنگ و با عجله 
دور شـد و پيـش خـودش گفت:»مى دونـم از این جویبـار فضول چـه انتقامى 
بکشـم! االن صاف مى رم پيش دیو ملکوس خداى خشـکى و بهش مى گم چه 
توطئه اى تو این دنيا برضد او چيدن، او روى تخت لعنتيش بى خبر لميده! حاال 
دیگه هر جویبار کثافتى هم دلش مى خواد به دریا به پيونده. تازه دریا چه خریه! 
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آن هم پيش دیو سـياه ملکوس خداى خشـکى. رب النوع کوه سنگى. ولى اول 
سـرى به گودالم بزنم، دستى تو سـر و روى خودم ببرم که نوکرهاى دیو مرا از 
ایـن قورباغه افتضاح هاى لجن زارها حسـاب نکنن. باالخـره ما »خانواده دار« 

هستيم و سه دانگ زمين هاى بلوطستان مال ماست.«
جهش، جهش، جهش، دوباره وزِغ وزغان به گودالش رسـيد. جبٔه جلبک 
سـبز را دوشش کرد. تاج لجن آبنوسى را سرش گذاشت و به بچه هاش گفت: 
»هوهو! شـما سربسـر این جویبار فضول نزارین. من خودم خدمتش مى رسم. 

ولش کنين بره...«
بلوط هاى پيِر ُگل کرده قاه قاه خندیدند. یکى به دیگرى گفت: »این اکبيرى 
هميشـه قپـى مى یاد! مى خواد جلوى آب روان را بگيـره؟ آب مادر! آب، دختر 

آسمان!«
بلـوط دیگر گفت: »توى این عالم از این ناجنس ها زیادن. مگه کم دیدیم؟ 
مگـه کم کشـيدیم؟ اگـر آب نبود ایـن قورباغه هـا از ما یک هيزم خشـک باقى 

مى ذاشتن...«
اما وزِغ وزغان جسـتن کنان رفت و رفت و رفت تا رسـيد به یک کوه عظيم 
سـنگِی خشک به رنگ ذغال سنگ، بسـيار بد هيبت و ترسناک! سنگ هایش از 
سنگ پاهاى سـخت ولى پوک بودند، با چهره هاى آبله رو، با هيکل هاى مچاله 
و بى ریخت. آفتاب داغ باالى سـر کوه، کورٔه خود را با هزار زبانه روشـن کرده 
بـود. مارمولک هاى خاکسـترى، مارهاى کلفت و کوتاه که چشـم هاى قرمز و 
دم نوک تيز شـالقى داشتند، توى سـنگ پاها مى لوليدند. یکى از آنها َدمِ غارى 
چنبـره زده بـود. وزِغ وزغـان خيلى بـا احتياط به او که در حـال ُچرت و منگى 
بود نزدیک شـد و گفت: »جناب سـرکار! کاخ اعليحضرت دیو سـياه ملکوس 

رب النوع خشکى همين جاست؟«
مـار مانند آدم هاى چرسـى )چون واقعـا هم معتاد بود( کلـٔه کلفت خود را 
بلند کرد و نگاه مغناطيسى و چندش آور خود را به وزغ دوخت و گفت: »پيره 
وزغ! تـو چطور جرأت کردى جلوى من سـبز شـدى؟ مگـه نمى دونى من یک 

لقمهٔ چپت مى کنم؟«
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وزغ بـا خنده هـاى ریـز ریز، آميختـه به ترس و چاپلوسـى گفـت: »جناب 
سرکار! من از جاسوس هاى مخصوص اعليحضرت دیوم و پيش همٔه مارهاى 

دنيا امان نامه دارم. واال سگ کى بودم جناب عالى را بيدار مى کردم.«
مار در حالى که خواب آلود سر خود را روى بدن فلسى خشکيده خود تکيه 
مى داد و به چرت فرو مى رفت، خسـته و کسـل گفت:« آره،  همين جاست اگر 

جاسوسى برو تو.«
وزِغ وزغان دامن رداى جلبکى سـبز خود را روى خاک نرم و داغ کشـيد و 
تاج لجن آبنوسـى را که گرما خشـکانده بود روى سرش مرتب کرد و وارد غار 

شد.
روى تخـت زرناب موجودى گت و گنده شـبيه به یک بزمجٔه شـاخدار که 
دو دندان سـفيد نوک تيز و زبان نيش مانند، مانند شـلٔه سرخ داشت َلم داده بود. 
دیو له له می زد. دو خفاش بسيار بزرگ در هوا با حرکت دائمى بال ها او را باد 

می زدند. زیر گنبد تاریک غار به جز این موجودات خبيث احدالناسى نبود.
وزِغ وزغان سرفه اى کرد و گفت: »معذرت مى خواهم! اعليحضرت دیو! 
اینجانب وزِغ وزغان جاسـوس خاصه گودال شـمارٔه یک، مطالب مهمى دارم 

که مى خواهم به عرض بندگان خاکپاى همایونى برسانم.«
دیـو ـ بزمجـه بدون پـرس و جوى زائد، چنـان که گوئى در جریان اسـت، 

گفت: « بگو!«
وزغ وزغـان گفـت: »یک جویبار بسـيار فرز و زالل از کوه زبرجد سـمت 
خـاور دوان دوان بـه طـرف نهـر مى رود که خـود را به دریا برسـاند.« چشـمٔه 
راهنما« سـر راه منتظر آن هاسـت. آنهاخيال دارند دنيا را از آب پر کنند و تمام 
سـنگالخ ها را به چمن و بيشـه بدل سـازند. توطئٔه این ناجنس مستقيم عليه آن 
اعليحضـرت اسـت. جان نثار خودم دیـده ام و خبر دارم. جان نثـار در چاکرى 

هميشه حاضرم! «
یک مرتبه خشـم ملکوس ترکيد. نعره زد:« بى شـعور بوگنـدو! آمدى به ما 
شـکایت مى کنى: هفت فرسنگ آن طرف چشمه راهنما یک مرداب پت و پهن 
است. هزارها امثال تو آنجا غار و غور مى کنند. برو از قول ما بهشون بگو فورًا 
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فورًا یک پردٔه ُجلبک ریزباف سـه ال پهنا ببافند بکشـند جلوى آب. آب آنجا که 
رسـيد ُپر زوره. یادتون باشـه که پرده را محکم ببافيـن. آب که بند آمد همه اش 
را بمکيـن یا با لجن قاطى کنين که قدرت جنبش نداشـته باشـه! ده یالله معطل 

نکن! «
وزِغ وزغان تعظيم کرد و از غار خارج شـد. َگرزه مار چشـم شـرابى هنوز 
تـوى چرت بود. یک جا رداى وزغ وزغان الى سـنگ گيـر کرد زیرا مارمولک 
متقلبـى یک گوشـٔه آن را گاز گرفتـه بود. وزغ وزغان لندیـد: »واه! واه! چه ُپر 
رو. ول کن جبه مو!« و آن را با دسـت کشـيد. مارمولک توى شکاف هاى سياه 
سـنگ پاها لوليد و گم شـد. وزِغ وزغان سـر و وضع خود را مرتب سـاخت و 
جسـتن زنان سـفر خود را دنبال نمود و به زبان وزغى حماسـه اى مى خواند که 

معنایش این بود:
«خودم با چشم هايم اعليحضرت ملکوس را ديدم!

تمام کرگدن ها پيش او قازوراتند
تمام درياها پيش شکوه او مى لرزند

و من وزِغ وزغان جاسوس گودال شمارٔه يک
پ�س از خ�ود ش�خص ش�خيص اعليحض�رت مش�کل از م�ن آدم مهم ترى 

باشد.
دلم مى خواهد همه پيش من مثل بيد در باد بلرزند.

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

علف هاى بلند خارپوشـى که تاج هاى ابریشمى سفيد داشتند و زبان وزغى 
نمى فهميدند. تنها سر تکان مى دادند. کمى باالتر، روى شاخٔه تسمه اى درخت 

ناشناسى، یک پرنده رنگ وارنگ نشسته بود و گفت:
»جيک! آقا خيکيه شما چى مى خونين؟«

وزِغ وزغان که از خطاب بى ادبانٔه مرغک عصبانى شده بود، گفت: »هيچى! 
هيچى! به تو نرسـيده. من چکامه فلسفى مى خوانم. ارجوزه مى خوانم، آن هم 
بـه زبان وزغـى نه به زبانى که هر االغى بفهمد. من خـودم مهمم و مطالب من 
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هم مهم است!«
پرندٔه رنگ وارنگ گفت:»وا! چه پرمدعا« و َپر زد و رفت.

وزِغ وزغان سـه شـب و سه روز جهيد تا به مرداب رسيد. بوى گند مرداب 
از فاصله هاى دور شـنيده مى شـد. مـرداب پر از نى هاى کلفـت گره گلوله بود 
کـه برگ هاى پهـن پاره پارٔه خود را از توى لجن هـا درآورده بودند. غار و غور 
هزارها هزار قورباغه مرداب را پر کرده بود. چند حواصل خودخواه در ساحل 
مرداب کرم و ماهى ریزه شکار مى کردند. وزِغ وزغان به آنها که رسيد، تاجش 
را احتراماً برداشـت و گفت: »چاکر ، وزِغ وزغان جاسوس شمارٔه یک گودال 
شـمارٔه یـک اعليحضـرت اقـدس دیو ملکـوس رب النـوع بدون رقيـب جبال 

سنگى! حالتون خوبه؟«
حواصل هـا با نگاه لوچ از باال به پائين به وزِغ وزغان که روى تخته سـنگى 
پریده بود نگاه کردند و گفتند: »خوب شـد فرمودین! واال ليفتون می کشـيدیم. 

ولى معلومه شما از اوناش نيستين. به هرجهت مشعوفيم. فرمایشى بود؟«
وزِغ وزغان گفت: »پيغامى خصوصى دارم. وزغ ساالر این مرداب کيه؟«

حواصل ها گفتند: »زیر همين نى کلفته توى یک خانه ِگلِ رس چرب، وزغ 
سـاالر زندگى مى کنه. شـانس آوردین که از سمت دیگر نيامدین واال باید تمام 

مرداب را دور مى زدین.«
وزِغ وزغان گفت: »مرسى، متشکرم! شما حواصل هاى متمدن و خوشکلى 

هستين. ظل عالى ممدود! «
حواصل هاى ساحل مرداب، زبان دربارى وزغ» وزغان را نمى دانستند لذا 
بهت زده و سـاکت ماندند. وزِغ وزغان خود را به منزل وزغ سـاالر رسـاند که 
ران هاى پير سـفيد خود را روى ِگلِ چسـبناک گسـترده و با شـکم باد کرده اش 

نفس نفس مى زد.
وزغ وزغـان با تحکم گفت: »چيه واسـٔه خودت بيـکار و بى عار لم دادى. 
خطر! خطر! دسـتور شخص شـخيص دیو ملکوس! کل وزغ هاى این مرداب 
باید یک پتوى کلفت جلبک ببافند و از الى همٔه نى ها بگذرانند. جورى که یک 
لب َپِر آب هم نتواند بگذرد. کل وزغ هاى این مرداب باید سه برابر معمول آب 
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تو شکمشـان ذخيره کنند و آن قدر دسـت و پا بزنند که آب لجنِ غليظ بشـه ... 
مثل مرکب ، مثل سریشم، مثل قير...«

وزغ سـاالر با عجله خود را جمع و جور کرد و گفت: »حضرت اشـرف! 
مگه چى شده؟«

وزغ وزغـان گفـت: »چى شـده، چى شـده؟ چـى مى خواى بشـه؟ یک نهر 
بـزرگ آب ميـره بِـه دریـا. به دریا برسـه، دریـا دنيـارو ور مى داره. مـن و تو را 
نهنگ ها َبلعت مى کنند. بعالوه اسـم کوسـه ماهى رو شـنيدى؟ اسـم کشـتى به 
گوشـت خورده؟ بندر و اسـکله مى دونى چيه؟ برج دیده بانـى رو دیدى؟ البته 

که نه! مرتيکٔه ِخرفت! «
وزغ ساالر گفت: » قربان، بنده دهاتيم. مافوق ليسانس ندارم. عفو بفرمائيد. 
چشـم! یک مصيبت بسر نهر می آرم که تو داسـتان ها بگن. پيره غلومت از اون 

هفت خط هاست. خاطر مبارک آسوده باشد.«

�3�

جویبار با خندٔه مستانه در شعاع پاک به چشمٔه راهنما رسيد و او را خنک و 
سيراب کرد. همٔه چکه ها شاد بودند که باز با یک دوست دیدار کرده اند. شتک 
و پشـنگ و جفتک شـروع شـد و مروارید هاى صافى چکه ها در هوا رقصيدن 

گرفتند.
چشـمٔه راهنما به جوى گفت از سـمت چپ سنگسـتان بروید تا برسـيد به 
یـک نهـر که پنج سـنگ آب دارد و از اتحاد ده ها جویبار پدید آمده. با شـيطنت 
بگریزید در آغوش این نهر و با او بروید. بر ُگرده اش سـوار بشوید خودتون رو 

به مقصد آخرى برسانيد.«
جویبار پرسيد: « یعنى کجا؟«

چشـمٔه راهنما گفت: »مگر شـما نمى دانيد. به دریا! دریا کشور ماست. در 
آنجـا مائيم که بخار مى سـازیم و سرسـبزى و سرشـارى و زندگـى دنيا را نگاه 
مى داریم. آنجا سـرزمين همکارى ما با خورشـيد، با آسـمان اسـت. خود دریا 
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هم مانند آسـمان فيروزه ایسـت. آرزوى هر قطره آنسـت که به دریا برسد. زیرا 
اصلـش از همانجاسـت. اگـر همکارى خورشـيد و دریا نبود، دنيـا یک کلوخ 

ِسَتروَن بيش نبود.«
جویبـار گفـت: »چه حرف هاى قشـنگى! چه وعده هاى طالئـى دلنوازى! 

گفتى نهر ما را به دریا مى بره.«
چشـمٔه راهنمـا گفـت: »حتماً! نهر ُپر زور اسـت. مثالً این سـنگ را با یک 

تلنگر دو گز آن سوتر پرتاب مى کنه.«
جویبار گفت: » اوه! «

چشـمٔه راهنما گفت: »پس چى! کافى است به نهر برسيد. کارتان روبه راه 
است. من زیر این سنگ هاى داغ مى مانم تا به جوى هاى جوان راه نشان بدهم. 
خودم را وقف این کار کرده ام. مى دانم که این آفتاب داغ مرا تا آخر بخار خواهد 
کرد. چه باک! عوضش من انتقام خود را از آن دیو بزمجٔه خوک صفتى که تمام 
چشمه سارهاى مرا خشکانده مى گيرم. دنياى فردا مال این بزمجه نيست. او در 
گرداب غرق خواهد شد و در ژرفاى حفره سياهى در قعر دریا حتى استخوانى 

هم از او نخواهد ماند.«
جویبـار گفـت: »چه خـوب! چـه اميدبخـش! ... حرف هاتـون زندگى را 
از اکسـير بـراق پـر مى کند. مثـل یاقوت هـاى تراشـيده، مثل اخگرهاى سـرخ 
مى درخشـد. درسـت باشه، دروغ باشـه، به آدم اميد ميده. به آدم بال هاى سفيد 
»پندار« ميده، واال همه اش خزش روى ریگ ها و سـيلى خوردن از سـنگ هاى 
بى عاطفـه و خلش خارها و آتش شـعاع ها! زندگى این جـورى چندان تعریفى 

نداره...«
پـس از مدتـى اختـالط، جویبـار کـه کلـى خردمندتر شـده بـود از البالى 
سنگستان راه افتاد. جویبار خيال مى کرد که نهر همين نزدیک هاست. ولى شب 
شـد، صبح شـد، شب شـد، صبح شد، همه اش سـنگ و لجن و داغى سوزنده 
پِس گردن و روى شانه ها و دیگر هيچ. مبادا چشمٔه راهنما گول خورده یا گول 

زده باشد؟ خيال کرده باشد؟ عوضى فهميده باشد؟ ...
یـأس در بـدن جویبار مى خزید و او را لخت و سسـت مى کرد. زیر درخت 
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بيد کهنى رسيد و آنجا کمى درنگ کرد.
بيد پرسيد: »آب هاى زالل! از کجا مى آئين؟ به کجا مى رین؟«

جویبـار گفت: »آقا بيـده! خودمون هم نمى دونيم. از کـوه زبرجد مى آئيم. 
گيـر وزغ وزغـان افتادیـم. سـر راه یک چشـمٔه راهنما که مثل این کـه آدم بدى 
نبـود به ما وعده هاى طالئـى داد ولى از وعده هاش خبرى نيسـت. مثل این که 
خيال باف بود. دنيا قشـنگه ولى نه به آن با شـکوهى که او وصف مى کرد. مثل 

این که براى ما افسانه بافت.«
بيد گفت: »مثال چى گفت؟«

جویبـار گفـت: »گفت نهر پـر زور و صافى همين نزدیکى ها بـه دریا ميره، 
سـوارش بشـين شـما هم بریـن، بهتـون تو دنيـاى بى کرانـٔه آب خيلـى خوش 

مى گذره، ولى دریغ از یک چالٔه کوچک آب بوگندو.«
بيد سر جنباند و گفت:« خانم عزیز! خيلى بى صبرى. نفهميدى که زندگى 

یعنى صبر. آرزو یعنى صبر. پيروزى یعنى صبر ... صبر مى دونى چيه؟«
جویبارگفت: »به خوبى شما که نمى دونم؟«

بيـد گفت: »صبـر یعنى باور و جسـتجوى لجوجانه. صبـر یعنى عمل یک 
بند... به همين آسـانى نوميد شـدى؟ این که نشـد! من چون قدم بلنده گر و کر 
نهر را از آن دورها مى شـنوم. چشـمٔه راهنما راست گفت. خسته نشين. نوميد 

نشين... برین چند روز دیگه هم هى بزنين به پا...«
شـادمانى در جوشـن نمناک جویبار دوید: پس وعدٔه چشـمٔه راهنما دروغ 
نبـود. بـا شـتاب از زیر بيد کهـن که در آنجا چنبـره زده بود، به راه افتاد و سـفر 
ناراحت خود را روى ریگ ها، شن ها، خاک هاى مکنده، خارستان ها، چمن هاى 
تشـنه، بسترهاى سـنگالخ آغاز کرد. روز سوم او هم سـمفونى نيرومند نهر را 
شـنيد. آواى پرقدرتى در زیر یک ردیف نارون می خواند. جویبار جيغ کشيد:« 
واى، خداى من، نهر!« بر سرعت خود افزود و از هرجا که مى توانست در نهر 

ریخت و در آن محو و مستحيل شد.
نهـر بـا صالبت بـه او درود گفت و او در آغوش پر زور نهر سـفر را بسـى 

آسان تر یافت. مى توانست از سقلمٔه سنگ ها و زباِن اره اى ساحل به درون 
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موج ها بگریزد. نهر مى خواند و مى رفت. چکه هاى نو رسيده پرسيدند: »به 
دریا مى رویم؟«

چکه هاى با تجربٔه نهر گفتند: »معلومه مامانتون خيلى شمارا عجول تربيت 
کرده! حاال کو دریا! اول باید با چند نهر دیگر یک رود درسـت کنيم تا بتوانيم 

بجنگيم.«
چکه هاى جویبار گفتند:« به حق چيزهاى نشنيده! رود! جنگ!«

نهر گفت: »آره نازى ها! وقتى چند تا جویبار با هم ميشن، ميشه نهر. وقتى 
چند تا نهر تو هم مى ریزند، ميشه رود. پهن، زیبا، متين. آن وقت لشگر ما قوى 
اسـت. خورشـيد نمى تونه ما را خشـک کنه. خاک نمى تونه ما را بمکه. سـنگ 
نمى تونـه مـا رو وایسـونه. پرنـده و درنده نمى تونـن ما را تا آخر سربکشـن. ما 
از همـه پر زورتریـم. تپه ها را شـکاف مى دیم. درخت هـا را واژگون مى کنيم. 
سـنگ ها را مى غلطونيم. آدم ها را غرق مى کنيم. سـدها را ویران مى سازیم. آن 
وقـت مـا روديم ... و با همه چيز مى جنگيم و بر همه چيز پيروز مى شـيم. البته 
اگـر آنهها بخوان مزاحم ما بشـن. بعدش هم ميریم به دریـاى مادر. به آغوش 

پيروزى جاودانه!«
چکه هاى نو رسيده از شدت تعجب داشت خشکشان مى زد.

�۴�

در واقع نهر اول به نهر دوم و سـوم پيوسـت و یک رود پهن و خوش منظر 
پدیـد شـد که سـواحل متنوع داشـت، مـوج مـى زد و آرام خود را زیر آسـمان 

هوسناک بهارى به سوى دریا مى کشيد.
وزغ سـاالر مرداب سـر راه به وسيلٔه ده ها جاسـوس مطلع شد که یک رود 
پت و پهن بسـيار از خود راضى، خاموش و بی سـر و صدا، از ميان روسـتاها، 
بيشـه ها، اسـکله هاى کوچـک، قصرهـاى ویرانـه و قلعه هـاى نظامـى خود را 

مى کشد و مى کشد و مى آید.
وزغ سـاالر جاجيم جلبکى کلفت و رخنه ناپذیرى را بين نى ها آویخته بود 
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و بـه ده هـزار وزغ دسـتور داده بـود تا مى تواننـد آب بخورنـد و آب ِگل کنند و 
جلوى رود را بگيرند. وزغ ساالر گفته بود به هر قورباغه بيست مگس چاق و 

یک هفته مرخصى خواهد داد. 
وزغِ وزغـان همـراه شـاهزاده سـقنقور از راه رسـيدند. اعليحضـرت دیو، 
شـاهزاده سـقنقور را گسـيل داشـته بود تا جریان مرداب را تحـت نظر گيرند. 
شـاهزاده تمـام انگشـت هاى خود را با انگشـتری هاى درشـت نگين آراسـته و 
شـالقى از پوسـت کرگدن در دسـت داشـت که به اندک بهانه اى آن را به مغز 
وزغ، وزغ سـاالر و وزِغ وزغـان مى کوبيد و فحـش رکيک مى داد: »فالن فالن 
شـده ها! پدر همه ا تان را در مى آرم اگر رود از اینجا بگذرد. توى همين مرداب 

باید دفن بشود و مرداب را فوقش بزرگ تر کند.«
شـاهزاده سـقنقور از ازدواج بزمجهٔ بزرگ با یک تمساح به عمل آمده بود. 
تمام لباسش از مليله دوزى هاى طال برق مى زد. مرتباً نطق مى کرد: »به شرافت 
شـاه بابـام یکيتون جون سـالم در نمى بره. همـه را خوراک مارهـا مى کنم.« از 
شـنيدن اسـم مار، قورباغه ها مى لرزیدند و تندتر کار مى کردند. وزِغ وزغان و 
وزغ ساالر هم متصل چاپلوسى مى کردند: » واالحضرت! شما ِخرِخرٔه مبارک 
را ناراحـت نکنيـن. ما همـٔه کارهـا را روبراه مى کنيـم.« هنوز خاموشـى بود. 
لک لک ها ردیف از وسـط آسـمان مى گذشتند. شـاخه ها در نسيم مى جنبيدند. 
یـک سوسـک قهوه اى براق بـا تبختر از سـاقٔه یک گياه با شـکوه باال مى رفت. 
تـوى آسـمان ابرهائـى که در اثـر نزدیکى غروب گلگون مى شـدند سـر در پى 
هم گذاشـته بودند. تخت روان طالى شـاهزاده سقنقور که دو مارمولک آن را 

می کشيدند، آنجا روى شن هاى سربى رنگ ایستاده بود ....
شـاهزاده بـا بى حوصلگى بـاال و پائين مى رفت. پدرش بـه او گفته بود اگر 
نتوانـد جلـوى رود را بگيرد از خواسـتگارى دختر شـاه بوزینـگان هند برایش 
خوددارى مى کند و او را از حق االرث محروم مى سازد. آه که چه مجازات هاى 

بى رحمانه اى!
یـک مرتبه جاسـوس هاى فراوانى یکى پس از دیگرى خبـر آوردند که رود 

مى آید.
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آب عظيم و پهناورى در افق پدید شـد. حاشـيهٔ نقره ایش در شـعلٔه غروب 
ُگـر گرفته بـود. مى غلطيد و مى آمد. شـاهزاده سـقنقور به وزغِ وزغـان و وزغِ 
وزغان به وزغ سـاالر و وزغ ساالر به جماعت قورباغه ها پشت هم امریه صادر 
می کردند. بين نى  ها گليم ضخيم جلبک کشـيده شـده بود و قورباغه ها با تمام 
نيرو توى لجن ها شـيرجه مى رفتند و آب مرداب مثل قير سـياه بود. رود رسيد، 
آب بـاال آمد. قورباغه ها از ترس مار به قدرى آب خوردند که خفه شـدند. رود 
چنان زورى داشـت که سـد نى ها و جلبک ها را بـدون مقاومت خاصى درهم 

پاشيد و رد شد.
شـاهزاده سـقنقور بـا حيرتـى آميختـه بـا رعشـه عصبـى بـه ایـن منظـره 

مى نگریست.
وزِغ وزغان گفت: »قربان رد شد! از حضور واالحضرت خجالت نکشيد.« 
وزغ سـاالر خفه خون گرفته بود. شـاهزاده شالق پوست کرگدن را به مغز وزغ 
وزغان کوبيد و گفت: »کوفت! همه اش تقصير تو اکبيرى است که بوزینه جانم 
را از چنگـم بـدر کردى. آخه به تو قزل قورت چه رسـيده کـه رودخانه اى دارد 
رد مى شـود. حاال من باید تقاصش را بکشـم. پدرى از همه اتون در بيارم که تو 

داستان ها بگن.«
در واقع مجازات سـهمگينى نصيب سـاکنان مرداب شـد. یـک گله مار به 
جـان قورباغه هـا انداختنـد. وزغ وزغان را بـه درخت بلوط نزدیـک گودالش 
دار کشـيدند. اما وزغ سـاالر، هرچه گشـتند گيرش نياوردند. یا توى لجن ها ته 

مرداب دفن شده بود یا در رفته بود.
عمده این بود که رود رد شده بود. دیو ملکوس به شاهزاده سقنقور دستور 
داد به سوسـمارک چرکمرد حاکم ریگسـتان بگوید رود را فرو بکشـد و گفت 

اگر در این مأموریت فاتح شود، از سر تقصيراتش مى گذرد.
سوسـمارک چرکمـرد قـد یـک بچـه فيـل بود. بـا زبـان خود مى توانسـت 
درختچه اى را از جا بکند. ملکوس و سقنقور حسابش را نگاه مى داشتند. یک 
گردن بند الماس با فرمان شاهانه رسيد که به هيچ قيمتى نباید رود از ریگستان 

بگذرد. به همٔه ریگ ها باید دستور داده شود که حاضر خدمت باشند.
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رود پس از عبور مظفرانه خود از مرداب با دو سـه نهر دیگرى درآميخت و 
عرض و طول یک شط را به خود گرفت که مى توانست گاوميش ها را بغلطاند. 
سـقنقور و سوسـمارک چرکمرد باالى تپٔه گون پوش بلندى ایسـتادند و منتظر 

ماندند. سوسمارک سخت مطمئن بود:
»بـه جغٔه اعليحضـرت، صدتا از ایـن رود ها را با یک هورت تو مى کشـم. 

ریگ هاى من مثل جهنم است و اقيانوس را بخار مى کند.«
سقنقور گفت: »گور پدر رود! من به دوشيزه بوزینه برسم دیگر چه غصه اى 

دارم. شاه بابا خيلى به این رود اهميت مى دهد...«
سوسـمارک شاهزاده را مطمئن کرد که کار رود همين جا ساخته است و او 

از این بازی ها زیاد دیده است.
در واقـع اوليـن موج هاى رود روى ریگ هاى تفته بـا جلز غم انگيزى بخار 

شد. قطره ها جا خوردند و پس زدند: »واى! واى! چه جهنمى.«
امـا موج هاى پشـت سـر زور مى دادند و رود نعره مى کشـيد: »بـه پيش! به 

طرف مادر نيرومند ما دریا!«
موج دوم را ریگسـتان به آسـانى مکيد. قطره ها ناله کنان در سـوراخ سـمبٔه 
ریگ ها و شن ها گم مى شدند. »خداحافظ! ما رفتيم! ما را فراموش نکنيد!« این 
آخرین سخنان غم فزا و معصومانٔه آنها بود. ولى شط عقب نشينى نمى دانست. 

سوسمارک و شاهزاده باالى تپه گون پوش از خنده روده بر شده بودند.
رود بر سـفرٔه داغ ریگ زار پهن شد. قطره ها یا مى سوختند یا دفن مى شدند 
ولـى چـون لشـکریان آنهـا بى شـمار بـود، حفره هـا را مى انباشـتند و ریگ ها 
را از داغـى مى انداختنـد و بـه پيـش مى تاختنـد. خنـدٔه ظفرمندانه شـاهزاده و 
سوسمارک آهسته فروکش مى کرد. شط تا چشم کار مى کرد دامن گسترده بود 
و سوسـمارهاى سـياه آب ترس یا غرق مى شـدند یا مى گریختنـد. کار به آنجا 

رسيد که سوسمارک گفت: »عجب!«
بنـد دل سـقنقور پاره شـد. یعنـى چه؟ عجـب! نکند که باز رود فاتح شـده 
اسـت؟ نظر انداخت همه جا آب زالل بود. ریگ ها ژرف تر و ژرف تر در امواج 

گم مى شدند و جهان با نفس نمناک و معطر آب دم مى زد.
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کبوترهاى یک تيغ سـپيدى باالى نرمه موج ها مى پریدند و تبریک مى گفتند 
و آب اینجا و آنجا با خنده کف به قهقهه مى خندید. شـاهزاده تازیانٔه کرگدن را 
محکـم بر مغز سوسـمار کوبيـد و با کج ُخلقی از تپه پائين رفت و سـوار تخت 

روان مارمولکى خود شد و به یاد معشوقه خود آه عميقى کشيد.

�۵�

»تف به آن ریخت و هيکلت! به تو می گویند شـاهزادٔه سـقنقور و از عهدٔه 
یک مشـت آب بی قابليت بر نمی آئی؟ پس چرا وليعهد کوهسار سنگی شدی؟ 
پس چرا پسر اميرملکوس رب النوع خشکی هستی؟ می دانی شط به دریا برسد 
چـه به روز من و تو می آید؟ هردوی ما خـوراک نهنگيم! زود بدو پهلوی کفتار 

بد بو حاکم پيچان دره بگو جلوی این شط احمق را بگيرد.«
کفتار ، بد بو و الغر و بلند قامت و بد هيبت بود. موهای زبر و خاکستری و 
پوزه ای بد بو داشت. سه کرکس در اختيارش بودند که پيچان دره را می پائيدند. 
پيچان دره تنگ و تاریک و فوق العاده طوالنی بود. از آن دره های زیاد منشـعب 

می شد و چاله چوله های فراوان داشت.
کفتار به شاهزاده اطمينان داد که رود را همين جا خفه می کند و گفت: 

»خود واالحضرت قضاوت بفرمائيد! اوالً شط که توی درٔه ما بيافتد می شود 
یـک جـوی منتها کمی عميق. بعد توی شـعبه های دره پهن و گم می شـود و از 
زور می افتد. جلوی دره هم صخره های جن است که بنده از جهنم آورده ام. به 

خاک پای جواهرآسای امير که یک نم هم از این جا بيرون نمی رود.«
شاهزاده گفت: »خب!خب! قمپز درنکن! هروقت کارت را کردی حرفش 
را بزن. »و سـپس به اولين سـتاره ای که دميده بود با حسرت نظر افکند و به یاد 
معشـوقه هندیش آه کشيد و با انگشـت های نگين پوش چهرٔه چروکيدٔه خود را 

مخفی ساخت تا کفتار اشکش را نبيند.
شـاهزاده ، کفتار و کرکس ها سـه روز منتظر بودند و تعجب کردند که چرا 

این شط لعنتی در دام نمی افتد.
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موافق حسـاب شاهزاده شـط می بایست یک روزه برسد ، نه دو روزه. ولی 
حاال سـه روز می گذرد. کفتار گفت: »واالحضرت به اقبال رب النوع ملکوس 
امير کهسار خشکی ، شط وسط راه سقط شده. واال محال است که تاکنون در 

دام من نباشد.«
کرکس هـا با جيغ چنـدش آوری گفتند: »اجازه ، اجـازه بفرمائيد ما چرخی 

بزنيم. خبر بياوریم! «
شاهزاده گفت: »بد فکری نيست.«

کفتار گفت: »بد فکری نيست.«
کرکس هـا باز جيغـِک زننده ای کشـيدند و بال های سـنگين و دراز خود را 
گشودند و با منقارهای باز و چشم های چرک آلود ، ناخن های تيز خود را جمع 

کردند و اوج گرفتند.
مدتى باالى سـر ارباب ها چرخيدند و سـپس همراه ابر دودآگين که باالى 

دره می رفت محو شدند.
از عجائب اینکه یک روز گذشت و کرکس ها نيامدند.

شـاهزاده بـا شـالق بر مغـز کفتار کوبيـد و گفت: »بى شـرف قمپـزو! پس 
کرکس ها کوشن؟«

کفتار عقب عقب رفت و سـر را فـرود آورد و گفت: »بله قربان. کرکس ها 
کوشن؟«

غروب نفت سياه خود را روى دره ریخت و از دور صخرٔه جن، مانند غول 
ترسناکى دیده مى شد. از باالى صخره جن سه سایه پيدا شد. کرکس ها نزدیک 

شدند و پهلوى شاهزاده و کفتار نشستند.
کفتـار ابتدا فحـش بدى داد و گفت: »کجا گورتون را گم کرده بودید؟ پس 

این شط لعنتى را چرا نياوردین؟«
یکى از کرکس ها گفت: »اتفاقا پى همون مى گشـتيم. معلوم شـد وسط راه 
بسترش را در یک چمن زار عوض کرده زده توى یک دشت صاف و بى زحمت 

از پشت دره رد شده، دم دماى دریاست.«
شاهزاده و کفتار غرق عرق شدند و از شدت بى حالى روى سنگ نشستند.  
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شـاهزاده بـه تته پته افتـاد: »چى! چى! دم دماى دریا؟ مـا را دور زدند؟ کى این 
مزخرفات را از خودش درآورده؟«

کرکس دوم گفت: »قربان وجودت گردم. مزخرفات نيست. حقایق است.« 
شاهزاده دیوانه شد. تازیانه را بر کرکس ها کوبيد: »بى شعورها! حقایق، حقایق 
دیگه چيه؟ مگر حقایق هم وجود داره؟ ده یالله من شطم رو مى خوام. وااِل مرا 

باید سوار بالتون کنين ببرید هندوستان پيش بوزینه دخت.«
کرکس ها با هم مشـورت کردند و دیدند که بردن شـاهزاده به هندوستان از 
آوردن شـط به پيچان دره آسان تر اسـت. با چسباندن بال هاى خود به هم تختى 
درست کردند و به سقنقور که یک موجود یک وجبى بود، گفتند: »واالحضرتا! 

بفرمایيد هندوستان.«
در مقابل دیدگان حيرت زده کفتار سـقنقور روى بال ها نشست و کرکس ها 
بـه هوا بلند شـدند. ولى کفتار که آنهـارا در هوا دنبال مى کـرد ناگهان صداى 
فریادى شـنيد. کرکس ها سـقنقور را روى صخره جن با مغـز پایين انداختند و 

سپس خودشان در ذغال شب محو شدند.
کفتار بد بو گفت: »این ها همه نتيجٔه شـاگردى من اسـت که این کرکس ها 
این طـور زبـل بار آمدند. چون احتمـال دارد پدِر پدرسـوخته این پفيـوز دنبالم 

بفرستد خوبست من هم راه خودم را بکشم بروم. گور باباى پيچان دره!«.
اما از آن طرف:

شـط پس از برخورد با چند دشـوارى و فرو ریختنِ آبشـار مانند از یک کوه 
بلنـد واقعاً به دریا نزدیک شـد. همين که در خط افق الژورد دریاى فراخ ظهور 

کرد، قطره هاى خسته و مشتاق از دیدار مادر فریاد زدند:
»دریا! دریا!«

پایان 



برخی از آثار کالسیک منتشر شده توسط
انتشارات حزب تودٔه ایران
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