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  حكايت اول

        �ر	ی ش�� ا�ت�ر	ی ش�� ا�ت�ر	ی ش�� ا�ت�ر	ی ش�� ا�ت
ج سال دربدري و خون جگري هنوز چشـمم از بـاالي   نپس از پ. هيچ جاي دنيا ترو خشك را مثل ايران با هم نمي سوزانند

خوانـان  » باالم جان، باالم جـان «رسيد كه صفحة كشتي به خاك ايران نيفتاده بود كه آواز گيلكي كرجي بانهاي انزلي بگوشم 
اي را بگيرند دور كشتي را گرفته و بالي جان مسافرين شـدند و ريـش هـر مسـافري بـه       مثل مورچه هايي كه دور ملخ مرده

ولي ميان مسافرين كار من ديگر از همه زارتر بود چون سايرين عمومـاً كاسـب   . چنگ چند پاروزن و كرجي بان و حمال افتاد
اي لباده دراز و كاله كوتاه باكو و رشت بودند كه به زور چماق و واحد يموت هم بند كيسه شان باز نمي شـد و جـان بـه    كاره

عزرائيل مي دهند و رنگ پولشان را كسي نمي بيند ولي من بخت برگشتة مادر مرده مجال نشده بود كـاله لگنـي فـرنگيم را    
» اصـب صصـاحب،  «ها ما را پسر حاجي و لقمه چربـي فـرض كـرده و    و ياروكه از همان فرنگستان سرم مانده بود عوض كنم 

تكه از اسبابهايمان ما به انتزاع ده رأس حمال و پانزده نفر كرجي بان بي انصاف شـد و جيـغ و داد    هر ويان دورمان كردند وگ
سرگردان مانده بوديم كه به چه  ما مات و متحير و انگشت به دهن. فريادي بلند قشقره اي برپا گرديد كه آن سرش پيدا نبود

عنـق  بامبولي يخه مانرا از چنگ اين ايلغاريان خالص كنيم و به چه حقه و لمي از گيرشان بجهيم كـه صـف شـكافته شـد و     
منكسر و منحوس دو نفر از مأمورين تذكره كه انگاري خود انكر و منكر بودند با چندين نفر فراش سرخ پوش و شير خورشيد 

ورت هاي اخمو و عبوس و سبيل هاي از بناگوش در رفته اي كه مانند بيرق جوع نسيم دريا به حركتشـان آورده  اله با صكبه 
بود در مقابل ما مانند آيينه دق حاضر گرديدند و همين كه چشمشان به تذكره ما افتاد مثل اينكه خبر تيـر خـوردن شـاه يـا     

ن دادنـد و بعـد   اا ي جنبانده و سر و گوشـي تكـ  ه خورده و لب و لوچ يفرمان مطاع عزرائيل را به دستشان داده  باشند يكه ا
: نگاهشان را به ما دوخته و چندين با قد و قامت ما را از باال به پايين و از پايين به باال برانداز كرده و بـاالخره يكيشـان گفـت   

خواهيد كجايي باشـم؛ البتـه كـه ايرانـي     ماشااهللا عجب سوآلي مي فرماييد ، پس مي « :گفتم» ور آيا شما ايراني هستيد؟طچ«
سنگلج مثل گاو پيشاني سفيد احدي پيـدا نمـي شـود كـه پيـر غالمتـان را        هستم، هفت جدم ايراني بوده اند، در تمام محله

ولي خير خان ارباب اين حرفها سرش نمي شد و معلوم بود كه كار كار يـك شـاهي و صـد دينـار نيسـت و بـه آن       » !نشناسد
و يكي از آن فراشها كـه  » تحقيقات الزمه به عمل آيد«را نگاه دارند تا » خان صاحب«ني حكم كرد كه عجالتاً فراش هاي چنا
: پق مانند دسته شمشيري از الي شال ريش ريشش بيرون آمده بود دست انداخت مچ مـا را گرفـت و گفـت   چنيم زرع چوب 

سخت كيسه انداختيم اول خواستيم هـارت و هـورت و بـاد و     و ما هم ديگر حساب كار خود را كرده و ماستها را» جلو بيفت«
ديگـر  ! بروتي به خرج دهيم ولي ديديم هوا پس است و صالح در معقول بودن خداوند هيچ كافري را گير قوم فـراش نينـدازد  

شـان سـالم   تنها چيـزي كـه توانسـتيم از دست    .چه بر سر ما آوردند ها در يك آب خوردنه پيرت مي داند كه اين پدر آمرزيد
بيرون بياوريم يكي كاله فرنگيمان بود و ديگري ايمانمان كه در آن يك طرفةالعين خـالي نكـرده باشـند و همـين كـه ديگـر       
كماهو حقه به تكاليف ديواني خود عمل نموده اند ما را در همان پشت گمركخانـة سـاحل انزلـي تـو يـك سـولدوني تـاريكي        

شن بود و يك فوج عنكبوت بـر در و ديـوارش پـرده داري داشـت و در را از پشـت      انداختند كه شب اول قبر پيشش روز و رو
من در بين راه تا وقتيكه با كرجي از كشتي به سـاحل مـي آمـديم از صـحبت مـردم و      . بستند و رفتند و ما را به خدا سپردند

و بگير و ببند از نو شروع شـده و   كرجي بانها جسته جسته دستگيرم شده بود كه باز در تهران كاله شاه و مجلس تو هم رفته
حكم مخصوص از مركز صادر شده كه در تردد مسافرين توجه مخصوص نمايند و معلوم شد كه تمام اين گيـر و بسـتها از آن   
بابت است مخصوصاً كه مأمور فوق العاده اي هم كه همان روز صبح براي اين كار از رشت رسـيده بـود محـض اظهـار حسـن      

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com



http://ghafaseh.4shared.com 
 

ارداني ديگر تر و خشك را با هم مي سوزاند و مثل سگ هار بجان مردم بي پناه افتاد و در ضمن هم پا تو خدمت و لياقت و ك
كفش حاكم بيچاره كرده و زمينه حكومت انزلي را براي خود حاضر مي كرد و شرح خـدمات وي ديگـر از صـبح آن روز يـك     

  .دقيقه راحت به سيم تلگراف انزلي به تهران نگذاشته بود
اول امر چنان خلقم تنگ بود كه مدتي اصالً چشمم جايي را نمي ديد ولي همين كـه رفتـه رفتـه بـه تـاريكي ايـن       من در 

اول چشمم به يك نفر از آن فرنگي مĤبهـاي كـذايي افتـاد    . هولدوني عادت كردم معلوم شد مهمانهاي ديگري هم با ما هستند
لغوي و بي سوادي خواهند ماند و يقيناً صد سال ديگـر هـم رفتـار و     كه ديگر تا قيام قيامت در ايران نمونه و مجسمه لوسي و

آقاي فرنگي مĤب ما با يخه اي بلندي لوله  .از خنده روده بر خواهد كرد) گوش شيطان كر(كردارشان تماشاخانه هاي ايران را 
در باالي طاقچـه اي نشسـته و    سماوري كه دود خط آهنهاي نفتي قفقاز تقريباً به همان رنگ لوله سماورش هم در آورده بود

. در تحت فشار اين يخه كه مثل كندي بود كه به گردنش زده باشند در اين تاريك و روشني غرق خواندن كتـاب رمـاني بـود   
قالب زده و به يارو برسانم كه ما هم اهل بخيه ايم ولي صداي سوتي كه از گوشه » بن جور موسيوئي« خواستم جلو رفته يك 

ي مجلس بگوشم رسيد نگاهم را به آن طرف گرداند و در آن سه گوشي چيزي جلب نظرم را كرد كه در وهلـه  اي از گوشه ها
خاكه زغالي چنبره زده و خوابيده باشد ولي خير معلوم شد شيخي  ةم گربه براق سفيدي است كه بر روي كيسدمان كرگاول 

است كه به عادت مدرسه دو زانو را در بغل گرفته و چمپاتمه زده و عبا را گوش تا گوش دور خود گرفته و گربـه بـراق سـفيد    
د و آن صداي سـيت و  را پيدا كرده بو هم عمامه شيفته و شوفتة اوست كه تحت الحنكش باز شده و درست شكل دم گربه اي

  .سوت هم صوت صلوات ايشان بود
اين عدد را به فال نيكو گرفتم و مي خواستم سر صحبت را با رفقا باز كنيم و شـايد از  . پس معلوم شد مهمان سه نفر است

د مـأموور  ورود يكديگر خبردار شده چاره پيدا كنيم كه دفعتاً در مجلس چهار طاق باز شده و با سر و صداي زيادي معلوم شـ 
عصوم را هم به جرم آنكه چنـد سـال پـيش در    ممخصوصي كه از رشت آمده بود براي ترساندن چشم اهالي انزلي اين طفلك 

يـاروي تـازه وارد پـس از آنكـه     . اوايل شلوغي مشروطه و استبداد پيش يك نفر قفقازي نوكر شده بود در حبس انداخته است
فا نمي يابد چشمها را با دامن قباي چركين پاك كرد و در ضمن هـم چـون فهميـده    ديد از آه و ناله و غوره چكاندن دردي ش

كشـيده كـه ماننـد خربـزه گرگـان و تنبـاكوي حكـان        نبود قراولي كسي پشت در نيست يك طوماري از آن فحش هـاي آب  
ه به در و ديوار انـداخت  اين و آن كرد و دو سه لگدي هم با پاي برهن) آباء(باد آو  مخصوص خاك ايران خودمان است نذر جد

و وقتي كه ديد در مجلس هر قدر هم پوسيده باشد باز از دل مأمور دولتي سخت تر است تف تسليمي به زمـين و نگـاهي بـه    
من كه فرنگي بودم و كاري با مـن سـاخته نبـود، از فرنگـي مـĤب هـم       . صحن محبس انداخت و معلومش شد كه تنها نيست

پابرچين پابرچين به طرف آقا شيخ رفته و پس از آنكه مـدتي زول زول نگـاه خـود را بـه او      چشمش آبي نخورد و اين بود كه
جناب شيخ ترا به حضرت عباس آخر گناه مـن چيسـت؟ آدم واهللا خـودش را بكشـد از دسـت      «: دوخت با صدايي لرزان گفت

  »!ظلم مردم آسوده شود
به حركت آمده و از الي آن يـك جفـت چشـمي نمـودار      بري آهستهكلمات منديل جناب شيخ مانند لكة ابه شنيدن اين 

گرديد كه نگاه ضعيفي به كاله نمدي انداخته و از منفذ صوتي كه بايستي در زير آن چشمها باشد و درست ديده نمي شـد بـا   
عنـان نفـس عاصـي قاصـر را بـه      ! مـؤمن « : قرائت و طمأنينة تمام كلمات ذيل آهسته و شمرده و مسموع سمع حضار گرديد

  »...دست قهر و غضب مده كه الكاظمين الغيظ و العافين عن الناس
كاله نمدي از شنيدن اين سخنان هاج و واج مانده و چون از فرمايشات جناب آقا شيخ تنها كلمه كاظمي دسـتگيرش شـد   

ا اينجـا زنـده   نه جناب اسم نوكرتان كاظم نيست رمضان است مقصودم اين بود كاش اقالً مي فهميديم براي چـه مـا ر  «: گفت
  ».بگور كرده اند

منظور شما مفهوم ! جزاكم اهللا مؤمن«: كلمات صادر شد اين دفعه هم باز با همان متانت و قرائت تام از آن ناحية قدس اين
الصبر مفتاح الفرج ارجو كه عما قريب وجه حبس به وضوح پيوندد و البته الـف البتـه بـاي نحـو كـان      . دهن اين داعي گرديد
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علي العجاله در حين انتظار احسن شقوق و انفع امور اشتغال بذكر خـالق اسـت كـه    . چه احال بسامع ما خواهد رسيدعاجال و 
  .»علي كل حال نعم االشتغال است

رمضان مادر مرده كه از فارسي شيرين جناب شيخ يك كلمه سرش نشد مثل آن بود كه گمان كرده باشد كه آقا شـيخ بـا   
ايم است آثار هول و وحشت در وجناتش ظاهر شد و زيـر لـب   غرراد ن حرف مي زند يا مشغول ذكر اوتراو از ما به) جن(اجنه 

ولي جناب شيخ كه آرواره مباركشان معلوم مي شد گـرم شـده اسـت    . بسم اهللا گفت و يواشكي بناي عقب كشيدن را گذاشت
دوختـه و بـا همـان قرائـت معهـود پـي       ا طرف خطاب قرار دهند چشمها را به يك گله ديـوار  بدون آنكه شخص مخصوصي ر

قيف لمصلحه يا اصالالعن قصد به عمل آمده والجل ذلـك رجـاي واثـق    لعل كه علت تو: فرمودندخود را گرفته و مي  خياالت
هست كه لوالالبدائ عما قريب انتها پذيرد و لعل هم احقر را كان لم يكن پنداشته و بالرعايـة المرتنـه والمقـام باسـوء احـوال      

ع الواسطه اوبال واسةالغير متباً او شفاهاً علتاً او خفاء از مقامات عاليه استمداد نموده و بالشك به مصداق منجدو جد بـه  كان م
حصول مسئول موفق و مقتضي المرام مستخلص شده و برائت مابين االمائل وااللقران كالشـمس فـي وسـط النهـار مبـرهن و      

  »...مشهور خواهد گرديد
دلش را باخته و از آنسر محبس خود را پس پس به ايـن سـر كشـانده و مثـل غشـي هـا نگـاه هـاي          طفلك يكبار رمضان

و زير لبكي هي لعنت بر شيطان مي كرد و يك چيز شبيه به آيةالكرسـي هـم بـه عقيـده خـود       ترسناكي به آقا شيخ انداخته
مد شده دارد زهره اش از هول و هراس آب علوم بود كه خيالش برداشته و تاريكي هم ممخوانده و دور سرش فوت مي كرد و 

جناب شيخ هم كه ديگر مثل اينكه مسهل بـه زبـانش بسـته باشـند و يـا بـه قـول خـود         . خيلي دلم برايش سوخت. مي شود
آخوندها سلسل القول گرفته باشد دست بردار نبود و دست هاي مبارك را تا مرفق از آستين بيرون افتاده و از حيث پر مـويي  

عجيـب   وشما با پاچة گوسفندي بي شباهت نبود از زانو برگرفته و عبا را عقب زده و با اشـارات و حركـاتي غريـب     دور جناب
بدون آنكه نگاه تند و آتشين خود را از آن يك گلة ديوار بي گناه بردارد گاهي با توپ و تشر و هرچه تمامتر مـأمور تـذكره را   

اينكه بخواهد برايش سر پاكتي بنويسد پشت سر هم القـاب و عنـاويني از قبيـل    غايبانه طرف خطاب و عتاب قرار داده و مثل 
و غيـره و غيـره كـه هـر     » علقه مضغه، مجهول الهويه، فاسد العقيده، شارب الخمر، تارك صلوة، ملعـون الوالـدين، ولـد الزنـا    «

صدش يكي در يادم نمانده نثـار مـي   كدامش براي مباح نمودن جان و مال و حرام نمودن زن به خانة هر مسلماني كافي و از 
و » بي مباالتي نسبت به اهل علـم و خـدام شـريعت مطهـره    «كرد و زماني با طمأنينه و وقار و دل سوختگي و تحسر به شرح 

آن پرداختـه و  » نتايج سوء دنيـوي و اخـروي  «بر آنها وارد مي آيد و » حقيري كه به مرات و به كرات في كل ساعهتتوهين و 
چنان بيانات و فرمايشات موعظه آميز ايشان در هم و بر هم و غامض مي شد كه رمضان كه سهل است جد رمضـان  رفته رفته 

هم محال بود بتواند يك كلمة آنرا بفهمد و خود چاكرتان هم كه آن همه قمپز عربي داني در مي كرد و چندين سـال از عمـر   
سامي مختلف مصدر ضرب و دعـوي و افعـال مذمومـة    ايل تا شام با صو به اسم تح عزيز زيد و عمر را به جان يكديگر انداخته

ديگر گرديده و وجود صحيح و سالم را به قول بي اصل و اجوف اين و آن و و عد و وعيد اشخاص ناقص العقل متصل بـه ايـن   
بليت و لعـل و ال و   باب و آن باب دوانده و كسر شأن خود را فراهم آورده و حرفهاي خفيف شنيده و قسمتي از جواني خود را

هول نموده بود به هيچ نحو از معاني بيانات جناب شيخ چيـزي دسـتگيرم نمـي    جنعم صرف جبر و بحث و تحصيل معلوم و م
  .شد

Ĥدر باالي همان طاقچه نشسته و با اخم و تخم تمام توي نخ خواندن رمان شـرين خـود    بدر تمام اين مدت آقاي فرنگي م
ه و تك يكي از دو سـبيلش را كـه چـون دو    درافيهاي خويش نداشت و فقط گاهي لب و لوچه اي تكانبود و ابداً اعتنايي به اط

عقرب جراره بر كنار النه دهان قرار گرفته بود به زير دندان گرفته و مشغول جويدن مي شد و گاهي هم سـاعتش را در آورده  
  .رسيده است يا نهو قهوه  نگاهي مي كرد و مثل اين بود كه مي خواهد ببيند ساعت شير

يـا زده  رري نديده بود چاره را منحصر بفرد ديده و دل بـه د يدرد دل و از شيخ خه رمضان فلك زده كه دلش پر و محتاج ب
مثل طفل گرسنه اي كه براي طلب نان به نامادري نزديك شود به طرف فرنگي مĤب رفته و بـا صـداي نـرم و لـرزان سـالمي      
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ما يخه چركينها چيزي سرمان نمي شود آقا شيخ هم معلوم مي شود جني و غشي ! خدا ببخشيدآقا شما را به «: كرده و گفت
و اصالً زبان ما هم سرش نمي شود عرب است شما را به خدا آيا مي توانيد به من بفرماييد براي چه ما را تو اين زنـدان  . است

  »مرگ انداخته اند؟
را دوال كرده و در جيب گشاد پالتو چپانده و با لـب   پايين پريده و كتاببه شنيدن اين كلمات آقاي فرنگي مĤب از طاقچه  

رمضان ملتفت نشـد و خـود را   . رمضان دست بدهدبه گويان دست دراز كرد كه » برادر، برادر«خندان به طرف رمضان رفته و 
ي نبودن عريضه دسـت  كمي عقب كشيد و جناب خان هم مجبور شدند دست خود را بيخود به سبيل خود ببرند و محض خال

شت ابهام را در دو سوراخ آستين جليقـه جـا داده   گديگر را هم به ميدان آورده و سپس هر دو را به روي سينه گذاشته و دو ان
اي دوسـت و  «: و با هشت رأس انگشت ديگر روي پيش سينة آهاردار بناي تنبك زدن را گذاشته و با لهجه اي نمكـين گفـت  

اينجا گذاشته اند؟ من هم ساعتهاي طوالني هرچه كلة خود را حفر مي كنم آبسولومان چيـزي نمـي    چرا ما را! هم وطن عزيز
آبسولومان آيا خيلي كوميك نيست كه من جوان ديپلمه از بهترين فاميل را بـراي يـك   . يابم ته چيز پوزيتيف نه چيز نگاتيف

ولي از دسپوتيسم هزار ساله و بي قانوني و آربيترر كـه ميـوه    يك كريمينل بگيرند و با من رفتار بكنند مثل با آخرين آمده... 
يك مملكت كه خود را افتخار مي كند كه خودش را كنستييتو سـيونل اسـم بدهـد    . جات آن است هيچ تعجب آورنده نيست

  »نمي كند؟ آيا شما اينجور پيدا! بايد تريبونهاي قانوني داشته باشد كه هيچ كس رعيت به ظلم نشود برادر من در بدبختي
جاي خود ديگر از كجا مثالً مي توانسـت  برايش ممكن بود و كلمات فرنگي ب رمضان بيچاره از كجا ادراك اين خياالت عالي

ترجمة تحت الفظي اصطالحي است فرانسوي و به معني فكر و خيال كردن است و بجـاي آن در  » حفر كردن كله«بفهمد كه 
ترجمـة  » بـه ظلـم   رعيـت «،  و يـا آنكـه   »هرچه سرم را به ديوار مي زنـم «يا » ..مهرچه خودم را مي كش«فارسي مي گويند 

رمضان از شنيدن كلمـة رعيـت و ظلـم پـيش عقـل      . اصطالح ديگر فرانسوي است و مقصود از آن طرف ظلم واقع شدن است
نه آقا خانه زاد شـما  «: فتو اجحاف ارباب ملك تصور نموده و گناقص خود خيال كرد كه فرنگي مĤب او را رعيت و مورد ظلم 

  »!رعيت نيست همين بيست قدمي گمركخانه شاگرد قهوه چي هستم
شانه اي باال انداخته و با هشت انگشت برروي سينه قايم ضربش را گرفتـه و سـوت زنـان بنـاي قـدم زدن را       جناب موسيو

رولوسيون بدون الوسيون يك چيـزي  «: ذاشته و بدون آنكه اعتنايي بر رمضان بكند دنباله خياالت خود را گرفته و مي گفتگ
ود؟ ما جوانها بايد براي خود يـك تكليفـي بكنـيم در آنچـه نگـاه مـي كنـد        شاست كه خيال آن هم نمي تواند در كله داخل 
و با روشني كور كننده اي ثابـت   ر روي اين سوژه يك آرتيكل درازي نوشته امراهنمايي به ملت براي آنچه مرا نگاه مي كند د

نموده ام كه هيچكس جرئت نمي كند روي ديگران حساب كند و هر كس به اندازة به اندازه پـو سـيبيليته اش بايـد خـدمت     
كند ولي بدبختانـه حرفهـاي مـا     و االد كادانس ما را تهديد مي! اين است راه ترقي! بكند وطن را كه هر كس بكند تكليفش را

و آقاي فيلسوف بنا كرد به خواندن يك مبلغي شعر فرانسـه  » ..المارتين در اين خصوص خوب مي گويد. به مردم اثر نمي كند
  .كه از قضا من هم سابق يك بار شنيده و مي دانستم مال شاعر فرانسوي ويكتور هوگو است و دخلي به المارتين ندارد

اين حرفهاي بي سرو ته و غريب و عجيب ديگر به كلي خود را باخته و دوان دوان خـود را بـه پشـت در     رمضان از شنيدن
محبس رسانده و بناي ناله و گريه را گذاشت و به زودي جمعي در پشت در آمده و صداي نتراشيده اي كه صداي شيخ حسن 

. چـه دردت اسـت جيـغ و ويـغ راه انداختـه اي     ! فالنمادر «: شمر پيش آن لحن نكيسا بود از همان پشت در بلند شد و گفت
اگر دست از اين جهود بازي و كولي گري برنـداري و اميـدوارم بياينـد و    ! مگر خايه ات را مي كشند اين چه علم شنگه ايست

اه مـن  آخـر  اي مسـلمان گنـ   «: رمضان با صداي زار و نزار بناي التماس و تضرع را گذاشته و مـي گفـت  » ...!پوزه بندت بزنند
م چوبم بزننـد، نـاخنم را بگيرنـد، گوشـم را بـه دروازه بكوبنـد، چشـمم را        چيست؟ اگر دزدم بدهيد دستم را ببرند، اگر مقصر

چوب الي انگشتهايم بگذارند، شمع آجينم بكندد ولـي آخـر بـراي رضـاي خـدا و پيغمبـر مـرا از ايـن         . درآوردند، نعلم بكنند
مرا با سه نفر شـريك  . به پير به پيغمبر عقل دارد از سرم مي پرد! و جني ها خالص كنيد هولدوني و از گير اين اين ديوانه ها

گور كرده ايد كه يكيشان اصالً سرش را بخورد فرنگي است و آدم به صورتش نگاه كنـد بايـد كفـاره بدهـد و مثـل جغـد بـغ        
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يگرشان هم يك كلمه زبان آدم سرشـان نمـي    كرده آن كنار ايستاده با چشمهايش مي خواهد آدم را بخورد و دو تا د) بغض؟(
» ؟...فه كنند كي جواب خـدا را خواهـد داد  خشود و هر دو جني اند و نمي دانم اگر به سرشان بزند و بگيرند من مادر مرده را 

بدبخت رمضان ديگر نتوانست حرف بزند و بغض بيخ گلويش را گرفته و بنا كرد به هق هق گريه كـردن و بـاز همـان صـداي     
. دلم بـراي رمضـان سـوخت   . ش هاي دو آتشه به دل پر رمضان بستحفير كذايي از پشت در بلند شده و يك طومار از آن فن

مـن ايرانـي و   ! فرنگي كجا بودم گور پدر هرچه فرنگي هـم كـرده   پسر جان، من«: جلو رفتم، دست بر شانه اش گذاشته گفتم
چه شده؟ تو براي خودت جواني هستي، چرا اين طـور دسـت و پايـت را گـم     چرا زهره ات را باخته اي؟ مگر . برادر ديني تواَم

  »؟...كرده اي
رمضان همين كه ديد خير راستي راستي فارسي سرم مي شود و فارسي راست و حسيني باش حرف مـي زنـم دسـت مـرا     

هي قربان آن دهنـت  «: تگرفت و حاال نبوس و كي ببوس و چنان ذوقش گرفت كه انگار دنيا را بهش داده اند و مدام مي گف
مـن مالئكـه كـه نيسـتم     . پسر جان آرام باش«: گفتم» خدا خودش تو را فرستاد كه جان مرا بخري! و اهللا تو مالئكه اي! بروم

گريه براي چه؟ اگر هم قطارهايت بدانند كه دسـتت خواهنـد   . مرد بايد دل داشته باشد. رماهيچ، به آدم بودن خود هم شك د
به خدا هيچ نمانده بـود زهـره   ! اي درد و بالت به جان اين ديوانه ها بيفتد«: گفت» .نبيار و خجالت بار ك انداخت و ديگر خر

: گفـتم » يك كلمه حرف سرشان نمي شـود و همـه اش زبـان جنـي حـرف مـي زننـد؟        ديدي چطور اين ديوانه ها. ام بتركد
رمضان از شنيدن اين حـرف مثـل   . »!در وطني و ديني ما هستندداداش جان اينها نه جني اند نه ديوانه، بلكه ايراني اند و برا«

تـرا بـه   «: اينكه خيال كرده باشد من هم يك چيزيم مي شود نگاهي به من انداخت و قاه قاه بناي خنـده را گذاشـته و گفـت   
كه يك كلمه اش شبيه رف مي زنند حاگر اينها ايراني بودند چرا از اين زبانها . حضرت عباس آقا ديگر شما مرا دست نياندازيد

ولي معلـوم بـود كـه رمضـان     » ...رمضان اين هم كه اينها حرف مي زنند زبان فارسي است منتهي«: به زبان آدم نيست؟ گفتم
هـم زحمـتم هـدر اسـت و      باور نمي كرد و بيني و بين اهللا حق هم داشت و هزار سال ديگر هم نمي توانست باور كند و مـن 

مشتلق مرا بدهيـد و  ! يااهللا«: نم كه يكدفعه در محبس چهار طاق باز شد و آردلي وارد و گفتخواستم از در ديگري صحبت ك
  .»...همه تان آزاديد. برويد به امان خدا

وهللا من مي دانـم اينهـا   «: رمضان به شنيدن اين خبر عوض شادي خودش را چسبانيد به من و دامن مرا گرفته و مي گفت
ولـي خيـر   . »!ه دست مير غضب بدهند اين جور مي گويند، خدايا خودت به فرياد ما برسهر وقت مي خواهند يك بندي را ب

مأمور تذكره صبحي عوض شده و به جاي آن يك مأمور تازه ديگري رسيده كـه  . معلوم شد ترس و لرز رمضان بي سبب است
بح صـ لي براي اينكه هرچه مـأمور  خيلي جا سنگين و پر افاده است و كباده حكومت رشت را مي كشد و پس از رسيدن به انز

خدا را شكر كرديم مي خواستم از در محبس بيـرون بيـايم   . ريسيده بود مأمور عصر چله كرده باشد اول كارش رهايي ما بوده
 كه ديديم يك جواني را كه از لهجه و ريخت و تك و پوزش معلوم مي شد از اهل خوي و سلماس اسـت همـان فـراش هـاي    
صبحي دارند مي آورند به طرف محبس و جوانك هم با يك فارسي مخصوصي كه بعدها فهميدم سوقات اسـالمبول اسـت بـا    

كه گـوش بـه حـرفش    » رجا داشت«مي كرد و » استرحام«مي نمود و از مردم » موقعيت خود تعرض«تشدد هرچه تمامتر از 
خدايا امـروز ديگـر   . بسم اهللا الرحمن الرحيم اين هم باز يكي ديگه«: رمضان نگاهي به او انداخته و با تعجب تمام گفت. بدهند

خواستم بهش بگويم كـه ايـن هـم ايرانـي و     » هرچه خل و ديوانه داري اينجا مي فرستي به داده ات شكر و به نداده ات شكرً
ان نيـاورديم و رفتـيم   خودم زبانش فارسي است ولي ترسيدم خيال كند دستش انداخته ام و دلش بشكند و به روي بزرگواري

كه با جنـاب شـيخ و خـان فرنگـي مـĤب دانگـي درشـكه اي         در پي تدارك يك درشكه براي رفتن به رشت و چند دقيقه بعد
: گرفته و در شرف حركت بوديم ديديم رمضان دوان دوان آمد يك دستمال آجيل به دست من داد و يواشكي در گوشم گفـت 

ال چطور مي شود جرئت مـي كنيـد بـا    ا  به نظرم ديوانگي اينها به شما هم اثر كرده وببخشيد زبان درازي مي كنم ولي واهللا«
دست خدا به همراهتـان، هـر وقتـي كـه از بـي هـم       «: گفت» !رمضان ما مثل تو ترسو نيستيم«: گفتم. »»!اينها همسفر شويد

ه چـي بلنـد شـد و راه افتـاديم و جـاي      شـالق درشـك  . »زباني دلتان سر رفت از اين آجيل بخوريد و يادي از نوكرتان بكنيـد 
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دوستان خالي خيلي هم خوش گذشت و مخصوصاً وقتيكه در بين راه ديديم كه يك مأمور تذكرة تازه اي باز چاپاري به طرف 
  .انزلي مي رود كيفي كرده و آن قدر خنديديم كه نزديك بود روده بر شويم
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  حكايت دوم

        ر�ل �یا�یر�ل �یا�یر�ل �یا�یر�ل �یا�ی
خودت بايد بداني كه چهار سـال پـيش مـردي بـودم     . شدم و سري ميان سرها در آوردممي پرسي چطور شد مرد سياسي 

د يـك مـن نـان    حالج و كارم حالجي و پنبه زني، روز مي شد دو هزار، روز مي شد يك تومان در مي آوردم و شام كه مي شـ 
: اما زن ناقص العقلم هر شب بناي سرزنش را گذاشته و مي گفـت . را هر جور بود به خانه مي بردم سنگك و پنج سير گوشت

هي برو زه زه زه سرپا بنشين خايه بلرزان، پنبه بزن و شب با ريش و پشم تارنكبوتي به خانه برگرد در صورتيكه همسـايمان  «
خل آدم شده و بروبيايي پيدا كـرده و زنـش مـي گويـد كـه      حاج علي كه يك سال پيش آه نداشت با ناله سودا كند كم كم دا

ماهي صد تومان دو هزاري چرخي و هزار احترام، اما تو تالب لحد بايـد زه زه پنبـه    همين روزها هم وكيل مجلس مي شود با
  .»!كاش كالهت هم يك خرده پشم داشت. بزني

بس سگ دويي كرده و شرو ور بافته بود كم كم براي خـود  حاج علي بي سروپا و يكتا قبا از : بله از قضا زنم هم حق داشت
شده و بدون برو و بيا وكيـل هـم مـي شـد و     » دموكرات«آدمي شده بود، اسمش را توي روزنامه ها مي نوشتند و مي گفتند 

ار خودم هم ديگر راستش اين است از اين شغل و ك. مجلس نشين هم مي شد و با شاه و وزير نشست و برخاست هم مي كرد
زه كمان از صداي انكر و منكر به گوشم بدتر مي آمد و هـر وقـت    لعنتي و ادبار كه بدترين شغلهاست سير شده بودم و صداي

اين بود كه يك شب كـه ديگـر   . چك حالجيم را بدست مي گرفتم بي ادبي مي شود اين دست خر نري در دست گرفته باشم
با خود قرار گذاشتم كه كم كم از حالجي كناره گرفتـه و در همـان خـط    شم و رويم هم سرزنش را به خنگي رساند چزن بي 

نمي دانم چه اتفـاق افتـاده   . مي خواستم راست آورد كار را همينطور كه از قضا بختمان هم زد و خدا خودش. علي بيفتم اجح
خر وامانده كه معطـل هـش اسـت     ما هم مثل. بود كه توي بازارها هو افتاده بود كه دكانها را ببندند و در مجلس اجماع كنيد

را در و تخته كرديم و افتاديم توي بازارها و بناي داد و فرياد را گذاشتيم و عم صالتي را انداختيم كه آنـرويش   مثل برق دكان
را گذاشـتم و مثـل اينكـه تـوي      نپيدا نبود پيش از آنها ديده بودم كه در اينجور موقعها چه ها مي گفتند و من هم بناي گفت

! اي بـا غيـرت ايرانـي   ! اي ايرانيـان «: مي گفـتم . خانة خلوت با زنم حرفمان شده باشد فرياد مي زدم كه ديگر بيا و تماشا كن
يا مـي ميـريم و شـهيد شـده و     ! بياييد آخر كار را يكسره كنيم! برادري! اتفاق! وطن از دست رفت تا كي خاك توسري؟ اتحاد

مردم همه دكانهـا  » يا اهللا غيرت، يا اهللا حميت! رفي باقي مي گذاريم و يا مي مانيم و از اين ذلت و خجالت مي رهيماسم با ش
را مي بستند و اگرچه حدت و حرارتي نشان نمي دادند و مثل اين بود كه آفتاب غروب كرده باشد و دكانها يواش يـواش مـي   

اهر اين بستن ناگهاني بازارها و خروش شاگرد مغازه هـا كـه راه   ظوند ولي باز در بندند كه نان و آبي خريده و به طرف خانه بر
بسته بماند و فرصتي براي رفتن بـه   قهوه خانه را پيش گرفته بودند و به خودشان اميدواري مي دادند كه انشااهللا دكان و بازار

ه شده بود و مثل اينكه همة اينها نتيجه داد و فرياد و امامزاده داود پيدا شود بي اثر نبود و به من هم راستي راستي كار مشتب
جوش و خروش من است مانند سماوري كه آتشش پرزور شده باشد و هي بر صدا و جوش و غلغلة خود بيفزايد كم كـم يـك   

م وقتي كـه گفـتم شـاه هـ     مخصوصاً. و حرفهاي كلفتي مي زدم كه بعدها خودم را هم به تعجب درآورد گلولة آتش شده بودم
اول از گوشه و كنار دوست و آشناها چند بـاري پـيش آمدنـد و    . اگر كمك نكند از تخت پايينش مي كشم اثر مخصوصي كرد

و  آدم حـالج را بـه ايـن فضـوليها    ! شيخ جعفر خدا بد ندهد؛ مگر عقل از سرت پريده هـذيان مـي بـافي   «: تنگ گوشي گفتند
ولي اين حرفها تو گوش شيخ جعفر نمي رفت و درد وطن كـار را از اينهـا   . »ها چه كار برو برو بده عقلت را عوض كنند...گنده
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يار شـميراني  گذرانده هي صدا را بلندتر كرده و غلغله در زير سقف بازار مي انداختيم و صدايم روي صداي بستني فروش و خ
ا صـاحب حشـم و سـپاهي ديـديم و     بيكارها و كورو كچلها هم دور و ور ما افتادند و ما خودمان ر مك مك. فروش را مي گرفت

نقل كـرده بـود شـتر مسـت راه مجلـس را       برايم مثل كاوة آهنگر كه قصه اش را پسرم حسني توي مدرسه ياد گرفته و شبها
لـس قـراول جلويمـان را گرفـت كـه داخـل نشـويم،        جپيش گرفتيم و جمعيتمان هم هي زيادتر شد و همينكـه جلـوي در م  

بـه زور و قلچمـاقي هـم نمـي     . ن درش كنيم ديديم يارو كهنه كار است و ككش هم نمي گزدخواستيم به توپ و تشر از ميدا
يـن  ا. نمي شود شد داخل شد؛ يارو ترك و زبان نفهم و قطار فشنگ به دور كمر و از پزش معلوم بود كه شوخي موخي سرش

ولي يك نفر بايد داوطلب شده به عرض وكال برسـاند كـه   ! مردم احترام قانون الزم است«: بود كه رو به جمعيت كرده و گفتم
كالي ملت شجاع و نجيب ايـران بايـد   وفالني با صد هزار جمعيت آمده و دادخواهي مي كند و مي گويد امروز روزي است كه 

» !سئول نمي شوم كه جلوي ملـت را بتـوانم بگيـرم   ماست جان خود را فدا كند و من تكليف خود را ادا كند و اال ملت حاضر 
از زير عمامة كجش پيدا و گويا از پيشخدمتهاي مجلس بود سينه سپر كرد و گفـت پيغـام را    شفوراً سيد جواني كه تك كاكل

را احضـار كردنـد و   » شيخ جعفرجناب آقا «مجلس آمدند و  مي رسانم و داخل مجلس شد و چند دقيقه نگذشت كه از داخل
ولي پيش خودم فكر مي كردم كه مرد حسابي اگـر  . ما هم بادي در آستين انداخته و با باد و بروت هرچه تمامتر داخل شديم

حاال از تو بپرسند حرفت چيست و مقصودت كدام است چه جوابي مي دهي كـه خـدا را خـوش آيـد حتـي مـي خواسـتم از        
راه مي رفت و راه را نشان مي داد بپرسم برادر اين مسئله امروز چه قضيه ايست و مطلـب سـر   پيشخدمت مجلس كه پهلويم 

ديدم و از دست پاچگي يك لنگـه   چيست و بازارها را چرا بسته اند ولي ديگر فرصت نشد و يك دفعه خودم را در محضر وكال
فكليهـا خـدا   . د كه چشمم به چنين مجلسي مي افتاددفعه اولي بو. كفشم از پا درآمد و يك پا كفش و يك پا برهنه وارد شدم

بدهد بركت؛ كيپ روي صندليها نشسته و مثل صف اقامة نماز رج رج از اين سر تا آن سر مثل دانه هاي تسبيح به هم پكيـده  
راب و گاه گاهي هم مثل آخوندك تسبيح عمامه و منديلي در آن بينها ديده مي شد در آن جلو آن جايي كه مـثالً حكـم محـ   

نفر هم زير دست آنها قلم به دست مثل موكلين كه ثواب و عقاب هر كسي را در نامه  داشت آن كله گنده ها نشسته و دو سه
اعمالش مي نويسند جلد جلد هي كاغذ بود كه سياه مي كردند خالصه سرت را درد نياورم يك نفر فكلي سفيدمويي كه روي 

جناب حاج شيخ جعفر هيئت دولت اقدامات سريعه و جدي به عمل «: كرد و گفتصندليهاي رديف اول نشسته بود رو به من 
از جنابعالي . آرزوي ملت است انجام يابد و خيلي جاي اميدواري است كه نتايج مطلوبه بدست آيد آورده كه مراتب به نحويكه

 كه بدون شك آمال كماهو حقـه  كه علمدار حقوق ملي هستيد خواهشمندم از جانب من ملت را خاموش نماييد و قول بدهيد
بعد ازآن چند نفر ديگر هم خيلي حرفهاي پيچيده و كج و معوج زدند و من چيزي كـه دسـتگيرم شـد    . »به عمل خواهد آمد

اين بود كه فكلي موسفيد اولي رئيس الـوزرا بـود و بـاقي ديگـر هـم سـر گنـده دموكراتهـا و اعتـداليها و كشـك و ماسـت و            
ه دوباره از در مجلس بيرون آمدم خيال داشتم براي جمعيت نطق مفصلي بكـنم و از ايـن حرفهـايي    همينك. زهرمارهاي ديگر

كه تازه به گوشم خورده بود چندتايي قالب زده و سكه كنم ولي ديدم مردم بكلي متفرق شده اند و معلوم شد ملت بـاغيرت و  
 كارو بار خـود رفتـه و كـورو كچلهـايي هـم كـه از بـازار       پافشاري را در راه حقوق خود جايز ندانسته و پي اين  نجيب بيش از

م افتاده بودند ديدم توي ميدانگاهي سه قاب مي انداختند و اعتنايي به ما نكردند و انگار نه انگـار كـه چنـد دقيـة     بمرغيها عق
ه روانه شديم كـه  شان گوش فلك را كر مي كرد ما هم سر را پايين انداختيم و به طرف خان»زنده باد شيخ جعفر«پيش فرياد 

شده بود » آقا شيخ جعفر«رساندن پيغام  در گوشه ميدان سيد جوان غرابي كه داوطلب. هرچه زودتر خبر را به زنمان برسانيم
ايي است و گويا به كلي فرامـوش كـرده كـه چنـد     چذاشته و مشغول خوردن گروي نيمكت قهوه خانه لم داده و عمامه را كج 

ما هم فكركنان به طرف خانه روان بـوديم و بـه   . تين هيئت دولت و ملت نجيب و غيور بوده اسدقيقه پيش واسطه مستقيم ب
  !خود مي گفتم كه امشب اگرچه زن و بچه مان بايد سر گرسنه به زمين بگذارند ولي ما هم مرد سياسي شده ايم

ه بودم كه مـادر حسـني   ددر داخل نشپيش از آنكه خودم به خانه رسيده باشم شرح شجاعتم به آنجا رسيده بود و هنوز از 
ديروز هيچ كس پهن هم بارت نمي كـرد  . آفرين حاال تازه براي خودت آدمي شدي«پيش آمد و هزارها مهرباني نمود و گفت 
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. بلند مي نمايي، با فوج فوج سرباز و سيالخوري طرف مي شوي، مثل بلبل نطق مـي كنـي   مامروز بر ضد شاه و صدراعظم عل
مـا   »!علي از حسادت بتركد به دركحاج حاال زن ! هزار آفرين! مرحبا. خود صدراعظم دهنت را بوسيده است مردم مي گويند

ديديم زنمان راستي راستي خيال مي كند شوهرش رستم دستاني شده ولي بر روي بزرگواري خود نياورده خودمان را از تـك  
  .»...آمال ملت بايد به عمل آيد! ر مملكت صاحبي داردبله آخ« : و تا نينداختيم و بادي در آستين انداخته و گفتم

خالصه آنچه را از كلمات و جمله هاي غريب در مجلس شنيده و جلوي در مجلس نتوانسته بودم به خرج جمعيـت بـدهم   
  !اينجا تحويل زنمان داديم و حتي به او هم مسئله را مشتبه نموديم

و حدت و حـرارت مـرا حمـل بيـداري      ديرو ز را نوشتند فصيل گزارشاتفردا صبح رونامه هاي پايتخت هركدام با شرح و ت
كه جمله اول آن از همان وقتـي كـه حسـني غلـط و غلـوط      » حقيقت شعشعاني«روزنامة  كردند و مخصوصاً» حسيات ملت«

زن و كـاوه   اگرچه پنبه رستني است و آهن معدني ولي جعفـر پنبـه  «: برايم خواند تا امروز در حافظه ام مانده است مي گفت
حتـي يـك نفـر    . »!آهنگر هر دو گوهر يك كان و گل يك گلستانند، هر دو فرزند رشيد ايران و مدافع استقالل و آزادي آننـد 

و يـك چيزهـاي آب    كنـد ب )interview( »ويـو  اينتـر «آمده بود مي گفت اسمش مخبر است و مي گفت مـي خواهـد مـرا    
از آن خوشمزه تـر يـك فرنگـي    . به چه دردش مي خورد نكشيده اي از من مي پرسيد كه به عقل جن نمي رسيد و نمي دانم

زنم صد تا فحش داد و در خانه را به رويش اصالً باز نكرد و حاليش كرد كه مـا ايرانيهـا را بـه    . آمده بود كه عكس مرا بيندازد
خالصه اول عالمت اينكه مرد سياسي شده ام همين بـود كـه از همـان فـردا     . ود كالهمان را پر كرداين مفتكي ها هم نمي ش

ه به خرمن بيفتد به خانه ما باريدن گرفت و ديكـر لقبـي نبـود كـه بـه مـا       ود كه پشت سر روزنامه مثل ملخي كهي روزنامه ب
. ، ديگر لقبي نماند كه به دم ما نبستندرسطوي دورانا! پيشواي حقيقي ملت، پدر وطن و وطن پرستان، افالطون زمان: ندهند

  !افسوس كه زنم درست معني اين حرفها را نمي فهميد و خود ما هم فهممان از زنمان زيادتر نبود
. خالصه چه دردسر بدهم پيش از ظهر همان روز حاجي علي بديدنم آمد و گفت مي خواهم سبيل به سبيل صحبت كنـيم 

حاج علي پكي به قليـان زد و ابروهـا را بـاال    . شنيدن فرمايشات شما هستم دستش دادم و گفت حاضرقلياني چاق كردم و به 
برادر معلوم مي شود ناخوشي من در تو هم سرايت كرده و به قول مشهور سر تو هم دارد بوي قرمه سـبزي  «: انداخت و گفت

اگرچه همكـار چشـم   ! مسريست» سفليس«مثل خيلي خوب هزار بار چشممان روشن نمي دانستم كه سياست هم . مي گيرد
مقصود از دردسر دادن اين است كه برادر تو اگرچه ديروز . ديدن همكار را ندارد ولي آدم عاقل بايد كله اش بازتر از اينها باشد

يدان آمده اي يكدفعه راه صدساله رفتي و االن در كوچه و بازار اسمت بر سر همة زبانهاست ولي هرچه باشد تازه كار و نو به م
پـر خطـر    هرده ايم بهتر آنست كه دست به دست بدهيم و در ايـن را كو ما هرچه باشد در اين را يك پيراهن از تو بيشتر پاره 

البته شنيده ايد كه يك دست صدا ندارد آن هم مخصوصاً در كارهاي سياسـي كـه يـك    . و پناه همديگر باشيم سياست پشت
گمـان  . گاه خودشان تنها نموده و چشم ندارند ببينند حريف تازه اي قدم در معركة آنها بگـذارد ندسته از رندان ميدان را جوال

همـين  ! خـوابي ! كردي همينكه امروز عر و عوري كردي و با وزير و وكيل طرف شدي ديگر نانت توي روغن است خير اخـوي 
ن نتيجه آن اين مي شود كه زن بـه خانـه ات   باريدن خواهد گرفت كه كمتري فرداست كه تگرگ افترا و بهتان چنان به سرت

زد كـه آب از ميانـه سـوا     حاج علي پس از اين حرفها چنان پك قايمي به قليـان . »مي گردد بحرام عرقت نجس و قتلت واج
ز حرفهـاي او چيـزي دسـتگيرم نشـده بـود و      من اگرچه ا. يرون جهيدن را گذاشتشد و دود لوله دماغش با قوت تمام بناي ب

ربه و با تدبيري است جل باز غريب و آدم با تدم ولي حاج علي را مي دانستم گرگ باران خورده و بامبودرنياورده بو درست سر
لب را قبول كـردم و بنـا شـد مـن در     مط و ضمناً بدم هم نمي آمد پيش زنم خودم را همسر و هم قدم او قلم دهم اين بود كه

الت برسد و حاج علي هم با مـن صـاف و راسـت و در كارهـاي سياسـي مـرا       زار حتي المقدور سعي كنم كه حاج علي به وكاب
در همان مجلس حاج علي بعضي نصيحت هاي آب نكشيده به گوش ما خواند و به قول خودش پاي ما را . رهنما و دليل باشد

فتاده وقتـي كـه بلنـد    پس از آنكه ديد كه ديگر قليان آتشش خاموش و از حيز انتفاع ا. روي پلة اول نبردبان سياست گذاشت
كلمة جلسه تا آن وقت به گوشم نخورده بـود و در جـواب معطـل مانـدم     . »جلسة آتي كي خواهد بود؟«شده بود برود پرسيد 
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نفهمي چون همانطور كه زرگرها معروف است زبان زرگري دارند  حاج علي رند بود و مطلب دستگيرش شد و گفت حق داري
چند كلمه از اين زبـان  » جلسه«بنا شد از آن به بعد حاج علي در هر . »سه خواهيم داشتديگر كي جل«: سياسيون مي گويند

  :همان روز مبلغي از آن كلمات يادم داد كه اين چندتاش هنوز هم در خاطرم است درياد من بدهد و 
زنـده   –خارج از نزاكت يعني بـي مزگـي    –فعال يعني سگ دو  –هم مسلك يعني دوست و آشنا  –بامسلك يعني متدين 

  .موقعيت يعني حال و احوال و قس عليهذا –باد يعني خدا عمرش بدهد 
و بدبخت را هاج و واج گذاشـته و  » جلسه دارم«: گفتم سر و صورتي ترتيب داديم و به زنمحاج علي كه بيرون رفت ما هم 

م سالم بقال و چقال محله و راست بازار دسـتگيرم شـد كـه صـيت     از سال. دنيا درچه حال است ببينم رفتم سري به بازار زده
: اي كـرده و گفـتم   هحكمت ما به گوش آنها هم رسيد و ده پانزده روزي مي توانيم نسيه زندگي كنيم و در پيش خـود خنـد  

را گرفتند و پس از كمركش راه چند نفري دورم . »!زنده باد كاوة زمان خود! زنده باد شيخ جعفر پنبه زن پيشواي ملت ايران«
كردند هر كدام يواش يواش بناي تظلم از يك كسي را گذاشتند مثل اينكـه مـن حـاكم شـرع و      آنكه مبلغي سبزي ما را پاك

يكي را نمي دانم فالن السلطنه به زور از خانه اش بيرون كرده و ملكش را تصاحب نموده . قاضي محل يا كدخداي محله باشم
جبور كرده بود زنش را طالق بدهد و خـودش زن را كـه معلـوم مـي شـد داراي آب و      معلما به زور  بود، يكي ديگر را يكي از

خالصه تا به بازار رسيديم تمام طومار مرافعه هاي شـرعي و عرفـي صدسـاله    . رنگي بود به حيلة نكاح شرعي خود درآورده بود
دشـمن  «و » خدا عمرت بدهد«و  ريگ خرج مي كردمشهر تهران را به گوشم خواندند و من هم هي قول و وعده بود كه مثل 

تو كيسه كردم و در ضمن معلومم نشد كـه ريـش رجـل سياسـي مثـل زنجيـر عـدل        » ها و بدخواهانت را ذليل و نابود سازد
م در دست عارض و معروض خواهد بود و خانـه اش حكـم طويلـه سـلطنتي را دارد كـه بـه       ااز اذان صبح تا اذان ش انوشيروان

دستگاه دزد و دغل و ورشكسته و آدمكش خواهد بود و ديگر بيا و ببين كه انسان اگر عمر خضر هم داشته باشـد بـراي تمـام    
  .رافعه ها كافي نيستمكردن يكي از اين 

ن درجه كه مـي شـد روي اخمـوي    آي توي آستين انداختم ولي در ظاهر رو را تا محرمانه باد. كم كم به بازار رسيده بودم
شيخ جعفر شيرين و خندان و مهربان باشد بشاش كردم و جواب هاي سالم را چنان با لطـف و محبـت مـي دادم كـه گـويي      

ثل اينكه سر سـيم  جاه سال مالي محله بوده ام مردم هي مي پرسيدندجناب شيخ تازه مازه خدمت شما چيست؟ من هم منپ
» خدا رحـم كنـد  «مختصر و معما مانند از قبيل  مخصوص وزارتخانة ايران و خارجه با صندوقخانه اتاقم وصل باشد جواب هاي

من ضـ و غيـره مـي دادم و در   » احتمال بحران مـي رود » «موقعيت باريك است«» جاي اميدواري است» «چندان بد نيست«
  .گرفته بودم بجا و بيجا چاپ زده و ورزش سياست مي نمودمكلماتي را نيز كه از حاج علي ياد 

كم كم رسيده بودم جلوي دكانم و معطل مانده بودم كه چه بكنم جيبم از آينه عروس پاكتر بـود و در هـيچ جـا يـك قـاز      
كاري بست  قال اگرچه عالمت آن بود كه باز چند دفعه نخود آب مي شود به نسيهچسياه سراغ نداشتم سالم و تعارف بقال و 

گذاشت ولي مي دانستم كه نان نسيه از گلو پايين نرفته بيخ خر را مي گيرد و به خود گفتم اي بابا بايد فكـر نـاني كـرد كـه     
سر ماه مثل قضا و بالي آسـماني نـازل مـي شـد و روزگارمـان را       از همه بدتر ماهيانه مدرسة حسني بود كه. خربزه آب است

تم نگذارم ديگر برود مدرسه و فرستادمش شاگرد خركچي شد ولي فوراً در خانه زده مي شـد  تاريك مي كرد چندين بار خواس
و سرو كله مدير مدرسه ظاهر مي شد و اين قدر آيات و احاديث مي خواند و نطق مي كرد كه به من ثابت مي شد كه اگر من 

نفرستم از ابن ملجم و سـنان ابـن انـس و شـمر     سر ماه پنج قران ماهيانه مدرسة حسني را از زير سنگ هم شده پيدا نكنم و 
شيطانه مي گفت دكانم را باز كنم و مشغول كـار شـوم و در پـيش    . حمقاذي الجوشن ملعون تر و هم كافر و هم خائن و هم 

باني مي كرد ولـي بـاز صـداي سـرزنش     غمنافي با شأن و مقام نمي شود حضرت رسول هم با خود مي گفتم كار و كاسبي كه
در همين بـين صـداي سـالم    . و پايم را سست مي كرد صوت مكروه كمان به گوشم مي آمد و موهايم را راست و دستزنم و 

انگـار  . خصي را ديدم كه گويا در هر عضوش يك فنر كار گذاشـته بودنـد  شعليكم غرايي چرتم را از هم دراند و در مقابل خود 
 گـردنش » كمتـرين شـما هسـتم   «: شمش مي گفتچ» خانه زادم«: دهنش مي گفت! در قالب تعارف و تملق ريخته شده بود
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خالصه مثـل دجـال گويـا هـر مـوي تـنش زبـاني داشـت و از همـين          ). خادم شمايم(خم مي شد و راست مي شد مي گفت 
م اول دعاگوي ساده بود بعد فراش و خادم آستانه و كـ . از سبزي ما را پاك كردمدتي در. ر تا يك قاز قالب مي زدتعارفهاي هزا

. اول عمر ما را صد سال خواسته بود ولي ديد از كيسة خليفه مي بخشد و صد سال را هزار سـال كـرد  . كم سگ آستانة ما شد
مدتي بي مروت فرصت نداد كه من دهن . من پس بدهد ه اي را از بر كرده باشد و در مقابلماندرست مثل اين بود كه زيارت 

جنباند و دستها را از سينه بر چشم و از پشم بر سر نهاد و خندان و سـر و گـردن    باز كنم و هي عقب رفت و جلو آمد و لحيه
دلم سر رفت نزديك بـود نعـره بـزنم و از خـود     . ان من و اوالد من و اوالد اوالد من و پدر و جد و اجدادم كردججنبان دعا به 

ي مثل سگ تاتوله خـورده دور مـن مـي گرديـد و     بناي راه رفتن به طرف خانه را گذاشتم زيارت نامه خوانم هم راه افتاد و ه
قابل در خانه رسيدم در زدم در باز شـد و مـن هـم داخـل شـدم و      مخنده هاي نمكين تحويل داده و ليچار مي بافت كم كم 

كـرد و گفـت   ) كلنـد (خيال كردم از دست يارو آسوده شده ام ولي خير يارو هم داخل شد و در را با كمـال معقوليـت كلونـد    
من هاج و واج اين جنس دوپا بودم و مي خواستم ببينم از زير كاسـه  .  حاال مي توانم سر راحت دو كلمه حرف بزنيمدهللامالح

ولي يارو يكدفعه بدون مقدمه دست از ريش ما كشيد و بنا كرد بـه جـان عـزت و دولـت     . كاسه اي بيرون خواهد آمد يمچه ن
پيش خـود گفـتم   . ان هاي آسياب مي جنبيد و آرد دعا بيرون مي ريختمثل دند  دودمان خاقان السلطنه دعا كردن لبهايش

شايد جنون تعارف به سرش زده باز تا وقتي كه تعارفها را جمع به خودمان بود چيزي بود ولي به من چه دخلي دارد كه خـدا  
ـ  ... را ببندد يا هزار سال هم نبندد نهدر خانه خاقان السلط ي چشـم و رو بـاز يـك دفعـه     در اين فكر و خيال بودم كه طـرف ب

اين دفعه آسياب به جاي دعـا و تعـارف بنـاي    . قان السلطنه را كنار گذاشت و چسبيد بجان فغفورالدوله رئيس الوزراي وقتاخ
نفرين و لعنت آرد كردن را گذاشت و معلوم شد يارو همان قدر كه خوش تعارف است بـدفحش هـم هسـت و چنـدين مـرده      

دوله خائن شد و بي وجدان شد بي عصمت شـد چيـزي نمانـد كـه نشـد معلـوم شـد يـارو تـاريخ          بيچاره فغفورال. حالج است
 كوچكترين وقايع زندگاني فغفورالدوله و خانوادة او را از وقتي كه توي خشت افتاده اند مي داند و در اين زمينه چه چيزها كه

اي؟ مگر آرواره ات لـغ اسـت    هن سر گنجشك خوردآخر اي جان م«من ديگر اختيار از دستم رفت و فرياد زدم . حكايت نكرد
چقدر چانه ميزني دوساعت است سرم را مي خوري و نمي دانم از جانم چه مي خواهي حرفت با كيست از ريش كوسة ما چه 

ه خدا مي خواهي اگر مقصودي داراي ديااهللا جانت باال بيايد و اال محض رضاي خدا و پيغمبر دست از گريبان ما بردار و ما را ب
  .»بسپار ماهم تو را به خدا مي سپاريم

خـدا  «: يارو همين كه ديد هوا پس است و كم كم حوصله من دارد به كلي سر مي رود خندة بي نمكي تحويل داد و گفـت 
ادا كـنم، بلـه   شده باشم واهللا از بس اخالص و ارادت خدمت شما دارم نمي دانم مطلبم را چطـور   انكند سبب مالل خاطر شم

خيـر از   .خاقان السلطنه خيلي مرحمت در حق شـما دارد . خواهيد كردشما ديگر روي كمترين را پيش خاقان السلطنه سفيد 
. ته ام وظيفه ارادت را ادا كرده ام و در تعريف و تمجيد شما كوتاهي نكـرده ام سمن ديگر هرچه توان! اينها بيشتر خيلي بيشتر

عرض كردم كه آقا شيخ جعفر در هر محفـل و مجلسـي مـداح اسـت و خيلـي اميدوارنـد كـه بـه         خواهيد ديد من خدمتشان 
همراهي شما هرچه زودتر شر اين فغفورالدوله بي همه چيز خائن وطـن فـروش از سـر مخلـوق  بيچـاره كنـده شـود خاقـان         

اگـر  . دوله عليه ما عليـه نـارو بزنـد   يست كه دوستان خود را فراموش كند و به طرفداران خود مثل فغفورالننهاش آالسلطنه از 
بدانيد چه خدمتي در راه فغفورالدوله كردم تا صدراعظم شد آن وقت ديگر مثل اينكه هيچ وقت اسم مـا را هـم نشـنيده بـود     

خير خاقان السلطنه آدم حق و حساب داني است و عجالتاً هم براي مخارج و مصارفي كه پـيش  . محل سگ هم به ما نگذاشت
لوم است تتمه اش هم كم كم به شما خواهـد رسـيد ديگـر    عشما باشد و م رستاده اند كه پيشفيك جزئي وجهي خواهد آمد 

  .»...اميد به خدا و 
يار مثل از ما بهتران تا من به خود آمدم در را بـاز  . من يكدفعه ديدم يك كيسه پول در دستم است و خودم هستم و خودم

در نمي آوردم كه اصالً مسئله از كجا آب مي خورد و اين بامبولها و دوز و كلكها بـراي  در ابتدا هيچ سر . كرده و دك شده بود
خاقـان السـلطنه پـا تـو كفـش      . ولي جسته جسته حرفهاي يارو به يادم آمد و دستگيرم شد كه كار از چه قرار اسـت . چيست
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بكند خوب بارك اهللا معقـول بـراي خودمـان     فغفورالدوله كرده و اسم ما را شنيده و مي خواهد اسباب چيني براي انداختن او
جـر فـرش   آدر اين بين كيسه اي كه در دستم بود به زمين افتاد و شكمش روي . ممردي هستيم و قاه قاه خنديدن را گذاشت

چرخي مثل جوجه هايي كه سگ عقبشان گذاشته باشد هـر كـدام بـه يـك      حياط تركيده و به قدر يك ده توماني دو هزاري
. لهي شنيده شد و سرو كلـه حـاج علـي نمـودار شـد     همين بين ناغافل در باز شد و يالدر .... خيدن را گذاشتندطرف بناي چر

اهو معلوم مي شود حاال بجاي خرده پنبه لحاف كهنـه  « :همينكه چشمش به دو هزاريها افتاد لب و لوچه اي جلو آورد و گفت
ر جبرئيل از صداي كمان حالجي بـه  پالحمدهللا هرچه باشد صداي  خوب. هاي محله تو خانه تان سكه امين السلطاني مي بارد

گوش بهتر مي آيد معلوم مي شود دكانه شرش را از سرت كنده اي و پير كمانه را فروخته اي كـه پـول مـولي در دسـتگاهت     
  »!پيدا مي شود

حقيقتش اين اسـت كـه دلـم هـم     خر ما دست برادري به هم داده ايم و آ ،خواستم ليچاري برايش قالب بزنم ولي گفتم نه
راضي نمي شد كه اهميت تازة خود را به نظر جلوه ندهم و اين بود كه مسئله را با آب و تاب هرچه تمامتر برايش نقل كـردم  

خـوب خـوب   «: و گفتم حاال هم هرچه به عقلت مي رسد بگو تخلف توي كار نخواهد بود حاج علي سري تكـان داده و گفـت  
ولي يك نكته را فراموش كرده ام به . اولين دشت را از دست خاقان السلطنه آدمي مي كني. ونقي داردمعلوم مي شود كارت ر

تو بگويم و حاال نبايد فراموش شود و ديگر خودت كالهت را قاضي كن و هر طور عقلت حكم مي كند همان طور عمل كـن از  
  .»من گفتن است و حق برادري را ادا كردن

به چند تومان از آن پول چشم دوخته و مي خواهد با اين حرفها حقـه را سـوار كنـد ولـي خيـر      من خيال كردم حاج علي 
از رحـيم  . آقا شيخ جعفر بدان كه هر كاري هرچه هـم باشـد سـرمايه اي الزم دارد   «: گفت. ديگري بود مقصود حاج علي چيز

ه كي خواهد كاري بكنـد و دو تـا پـولي    كور كه سر كوچه ذرت مي فروشد گرفته تا حاج حسين آقاي امين الضرب هر كس ك
  .»...سياسي شدن هم معلوم است بي سرمايه نمي شود. درآورد بايد سرمايه اي داشته باشد

حاج علي زيـر لـب تبسـمي كـرد و     . »ي خواهي بگويي سواد الزم استميعني «: من اينجا حرف حاج علي را بريدم و گفتم
پـس يقـين مـي    «: گفـتم » مرد سياسي كه نمي خواهد مكتبخانـه بـاز كنـد    .نه سواد بچه درد مرد سياسي مي خورد«: گفت

سررشـته بچـه كـار مـي خـورد مـرد       . اي بابا خدا پدرت را بيـامرزد «: گفت. »خواهي بگويي كه سررشته و كارداني الزم است
ه و كـربال و  شايد مي خواهي بگويي كه مكـ  پس ديگر چه مي خواهم«: گفتم. »سياسي كه نمي خواهد سر رشته نويس بشود

. نيسـت ) چهارپـادار (وش و حجـه فـروش و چـاودار    نه مرد سياسي كه چا«: لج علي گفت، ح»مشهد و اينها مشرف شده باشد
سـرماية دكانـداري مـرد    . مرد سياسي بايد درست باشد سواد و سررشته و تقدس اينها حـرف اسـت  . مقصود من درستي است

» ...چـه مـردم خيانـت نكنـد    بيعني مثالً به زن مردم نگاه نكند يا مثالً بـه  درست باشد «: گفتم. »!سياسي درستي است و بس
: گفتم. »...نه اين كارها چه ربطي دارد به درستي، درستي يعني رشوه نگرفتن مرد سياسي كسي است كه رشوه نگيرد«: گفت

نهاي پـيش فقيـر و فقـرا بـه     آري در زما«: گفت. »مقصودت از رشوه چيست؟ همان است كه به مالها و مجتهدها مي دهند؟«
ه شده كار برعكس شده و خان و خوانين وزير و حـاكم بـه   بزرگان و اعيان و شيخ و مال رشوه مي دادند ولي از وقتيكه مشروط

: گفـت » ؟...چـه عيبـي دارد  . اين مثل صدقه و زكات اسـت . خوب اينكه رشوه نمي شود«: گفتم» ...زير دستها رشوه مي دهند
خدا مي دهند ولي رشوه را همان طور كه پيشها هر كس مي خواست به مقامي برسد هـزار تومـاني دوهـزار    صدقه را در راه «

ذاشت و كارش روبراه مي شد امروز براي همان مقصود همان هزار تومان دوهزار تومـان  گم مايه مي ظتوماني به شاه و صدر اع
دم سي چهل نفر از آدمهاي سياسي را ديده و به هـر مقـامي   را به كيسه هاي كوچولوي پنج توماني ده توماني قسمت كرده و 

كـار رشـوه   » بخواهند مي رسند و اغلب اين سياسي هايي را كه مي بيني كارشـان شـب و روز همـين اسـت هـراج و مزايـده      
غل سياسـي گـري بشـوي ولـي     شـ نگرفتن كليد در است و همان طور كه شب اگر اذن شب نداشته باشي نمي گذارند داخـل  

شد آن وقت ديگر خودت هم جزو گزمه و قراول چهار سو مي شوي ديگر گزمه و قراول كه چيزي كه پاشنه ات محكم همين 
ولي باز هم معلوم است اگر بتواني شيوه اي بزني كه كسي نفهمد رشوه مي گيري و حتي مسئله را بـه زن و بچـه   . الزم ندارند
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قه بـودن هـم كـار هـر     حياسي ها مي شوي ولي اين درجه زرنگي و ات هم مشتبه كني آن وقت ديگر از آن سر گنده هاي س
قايي و اين جور كارها كـرده  آكسي نيست مگر آنكه پيش از آنكه داخل شغل سياسي گري بشوي آخوندي و ماليي رسيدي و 

  .»باشي و اال كار حضرت فيل است كه آدم طوري رشوه بگيرد كه كسي نفهمد
و فهميدم نـارو را خـورده ام و االن ممكـن اسـت همـه       علي خوب بگوشم فرو رفتخالصه چه دردسر بدهم حرفهاي حاج 

جاي شهر مشهور شده باشد كه شيخ جعفر خوب از آب در نيامده هنوز چشم باز نكرده است دست رشـوه اينجـا و آنجـا دراز    
گوشه وكناري بناي ريـزه  االن است كه ديگر دوست و دشمن از . كرده است پيش خود گفتم آقا شيخ جعفر اليق ريش درازت

بايد دست و پايي كرد و دوز و كلكي چيد كه اين دو شـاهي آبـرو   ! خواني را گذاشته و مي گويند اين زمان پنج پنج مي گيرد
  .كه به هزار زحمت دست و پا كرده ايم آب جوي نشود

و داد و بـي داد بلنـد اسـت    به مجلس كه رسـيدم ديـدم مـردم جمعنـد     . از منزل بيرون آمده و راه مجلس را پيش گرفتم
نـدان  ربگوشم رسيد و فهميدم بـاز  » دار«و » حبس«و » خيانت«درست دستگيرم نشد كه مسئله سر چيست همين قدر اسم 

در اين بـين كـم كـم بـاز دور مـا را      . است كه مردم را هار كرده است سياسي پا تو كفش يك بيچاره اي نموده و تحريك آنها
لند شد و صدا پيچيد كه آقا شيخ جعفر مي خواهد نطق بكند و تا آمدم به خـود بجنـبم كـه ديـدم     گرفتند و صلوات و سالم ب

بلندم كردند و روي يك سكويي گذاشتند و جمعيت با دهان و چشم و گوشهاي باز منتظر بود ببينيد چطور آقـا شـيخ جعفـر    
نينداخته و هـر جـور بـود بـه زور و زجـر هفـت       ما هم خودمان را تنگ و تا . صداي سزاي خيانتكاران را به دستشان مي دهد

» خيانتكـاران وطـن  «دم ه هشت تا از آن حرفهايي را كه حاج علي يادمان داده بود قالب زديم و پس از آن چند تا كلفت هم ب
ترسانده و لبخندي زده و گفتم خبر تـازه ايـن اسـت كـه مـي خواهنـد مـرا هـم مثـل          » قهر و غضب ملي«بستيم و آنها را از 

خيلي از اين كيسه پولها ديده و اگر بجاي صد هزار تومـان   ما چشممان. شان خائن بكنند ولي سوراخ دعا را گم كرده اندخود
لـم  دكه مي خواهند به زور توي گلوي ما بطپانند كرورها باشد ما را از جاه وطن پرستي خارج نمي كنند در اين موقع خيلـي  

گيها چنانكه عادت نطق كنندگاني اسـت كـه مـي خواهنـد سـكه كننـد مـي        كايت مناسبي از وطم پرستي فرنحمي خواست 
م كـه  دانستم به خرج عوام داده و شيرينكاري مي كردم ولي چيزي نمي دانستم و هنوز هم به استادي ديگـران نرسـيده بـود   

السـلطنه را بيـرون    م لهذا از اين خيال صرف نظر كرده و ناغافل از تـه جيـب كيسـة پـول خاقـان     همانجا فوراً از خودم درآور
كشيده و خطاب به كيسه يك شعر بند تنباني بي مناسبتي كه يكدفعه به خاطرم آمد انـداختم و همـين كـه مـردم از دسـت      
زدن فارغ شدند هاشمي شاگرد دكانم را كه در ميان جمعيت از زور دست زدن غلغله اي راه انداخته بود صـدا كـردم و گفـتم    

پرست را با اين چيزهـا نمـي شـود بسـت      به صاحبش برسان و بگو فالني گفت دم يك نفر وطناين كيسة پول را بگير و ببر 
بلند شد و مـردم همـانطور   » پاينده باد غيرت ملي«هاشمي زبان بسته تا آمد بگويد چي و چه كه صداي زنده باد شيخ جعفر 

مجلـس مبلغـي دور    زبخود آمديم كه ديديم اكه دور كوري را كه حضرت عباس شفا داده مي گيرند دور ما را گرفتند و وقتي 
خواستم چپقي بكشم ديدم در بين گيرو دار همانهايي كـه  . سرم هم درد گرفته بود. افتاده ايم و كم كم به كلي تنها مانده ايم

رك چپق و كيسه توتون و بعصي خـرت و پـرت ديگـري را كـه در جيـبم      بصداي زنده بادشان هنوز در گوشم بود به عنوان ت
شتم زده اند و از همه بيشتر دلم براي يك دو سه هزاري سوخت كه از سوراخ كيسة خاقان السلطنه در گوشـه هـاي جيـبم    دا

بي بزنم ولي ناگهان صداي آشنايي در پهلـوي گوشـم بلنـد شـد و بـدنم را      آافتاده بود و مي خواستم به خرج نان و .... انداخته
خواستم چند تا فحـش بـه خـرجش بـدهم و     . جانب خاقان السلطنه پول آورده بودگاه كردم ديدم يارويي است كه از ن. لرزاند

حميت وطن پرستي خود را حاليش كنم ديدم جمعيتي كه در بين نيست و حرارت بي فايده و يا بـه زبـان سياسـي چـي هـا      
پلوسي را به آسياي تعارف بيجا خواهد بود و اصالً يارو هم فرصت ندارد و  باز قاطر بي چشم و روي تملق و چا» وجاهت ملي«

بست و ورد ديروز را از سر گرفت تعارف كه تمام شد بدون آنكه نفسي تازه كند مبلغـي سـالم و دعـا از خاقـان السـلطنه بمـا       
امروز پاي نطق شما بودم قيامت كرديد البته صالح كار را شما خودتان اين طور ديـده بوديـد كـه ايـن جـور      «: رساند و گفت

مجسمة شما را حتماً . افالطون عهد خود هستيد. راستي استادي به خرج داديد! آن خسرو كند شيرين بود هرچه. حرف بزنيد
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مـن يقـين دارم كـه از مرحمـت شـما بـه       . االن يقيناً در همه فرنگستان اسم شما بر سر هر زباني است از طال خواهند ريخت
ر ما هم به كالهي مي رسـد و جمعـي را دعـاگوي خودتـان     همين زوديها خاقان السلطنه وزير مي شود و از صدقة سر شما س

خالصه يارو همين طور تا دم در خانه چانه زد و سبزي پاك كرد و من نمي دانستم شـر ايـن پـر روي چاخـان     » خواهيد كرد
وارد خانه شدم به عجله تمام در را بسـتم و تنهـا مانـدم نفسـي كشـيدم و       قه اي از سرم رد كنم همين كهحآپاراتي را به چه 

آقا شيخ بيـا ببـين اليـق ريشـت ايـن      «: زنم مي گفت. و ويغ زنم و هاشمي بلند شد مشغول وضو گرفتن شدم كه ديدم جيغ
كسـي  . مزد يك ماهم اسـت  از پولي كه فرستاده اي پانزده هزارش را برداشته مي گويد كه. پاچه ور ماليده چه غلطها مي كند

معلـوم شـد   » ...مگر اين چشم دريده را نمي شناسي اگر مي تواني خـودت از پسـش بـرآ   . هم گوشت را دست گربه مي سپارد
هاشمي كيسه پول را كه دم مجلس از من گرفته چون نفهميده به كي و به كجا بايد ببرد آورده به خانـه و پـانزده هـزارش را    

خوب ديگر خدا خودش اين طور تقدير كرده بود و ما هم رضاي خدا را مي خواهيم و تسليم ارادة . تههم بابت مزد خود برداش
ولي باز براي حفظ ظاهر دو سه توپ و تشري به دل هاشمي بستم و هاشمي هم بر روي بزرگواري خود نيـاورده و  . او هستيم

  .را توي جيب ريخته و جيم شد پانزده صاحبقران
شم خودشان ديده اند كه هزار تومان اشـرفي  چشنيدم توي بازار قسم خورده بودند كه با . ورد زبانها باشدفردا ديگر اسم ما 

طال را كه برايم فرستاده بودند نگاه نكرده بودم و حتي گفته بودند كه شاه وعـده داده بـود كـه اگـر پـايم را از تـوي كفشـش        
  .قباله كند درآورم يك ده شش دانگي به اسمم

ه جسته براي خودمان از مشاهير شهر شديم حاج علي هم دو سه باري آمد و گله منـدي كـرد كـه فرامـوش     خالصه جست
حساب كار خود را كرد و رفت پي كارش و بعدها شنيدم كاسـب شـده و دمـاغش چـاق اسـت و      . كرده ام محلش نگذاشته ام

  .همين كه شكمش سير شده سياست از يادش رفته است
تخابات رسيد از طرف دموكرات و اعتدالي هر دو فرقه با چند هـزار رأي منتخـب شـدم ولـي چنـد      چند ماه بعد كه دورة ان

اگرچه نان آدم توي روغن است ولي انسان بايد دايم خروس جنگـي باشـد و   . ماهي كه وكالت كردم ديدم كار خطرناكي است
دين سال با آبرومندي زندگي كرده بودم با ايـن  هي به اين و آن بپرد و پاچة خان و وزير را بگيرد و من چون هر چه باشد چن

ترتيب بارم بار نمي شد اين بود كه كم كم در اين شهر نائين كه از سرو صداي مركز دور است حكومتي براي خودمان درست 
رف فـارس  اكرديم و دست زن و بچه مان را گرفتيم و حاال مدتي است زندگاني راحتتي داريم و پسرم هـم تـازگي رئـيس معـ    

  !ده و او هم خوش است و ما هم خوشيم و از شما هم خواهش دارم ديگر ما را رجل سياسي ندانيد و نخوانيد و نخواهيدش
  

  1336ولي جمادي اال 27 -برلن
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  حكايت سوم

  دو
	ی خا� ���دو
	ی خا� ���دو
	ی خا� ���دو
	ی خا� ���
  و  زد  و  عمومي  موقع جنگ  ذيل در  حكايت

  اطراف  ر د  روسها  و ايراني  مليون  خوردهاي 

  .نوشته شده است 1334در اوايل سنه كرمانشاه 

خبرهاي رنگارنگي كه از كرمانشاه جايگاه كس و كار مي رسيد طاقتم را طاق نموده و با آن كـه پـس از هزارهـا خـون دل     
تازه در اداره ماليه مالير براي خود كسي و صاحب اسم و رسم سر و ساماني گشته بودم و در مسافرت به كرمانشاه هـم در آن  

ولي خيال اين كه مبادا خداي نخواسته در اين كشمكش هاي روزانه آسيبي بـه مـادر پيـرم     ارگونه خطر محتمل بودموقع هز
برسد دنيا در پيش چشمم تار شده و تكليف فرزندي خود را چنان ديدم كه ولو خطر جـاني هـم در ميـان باشـد خـود را بـه       

كه اين پيرزن مهربان در راه پرورش من نوشيده بود در ايـن   كرمانشاه و خاندان خود رسانده و در عوض آن همه خون جگري
  .قدور حفظ نمايممخانواده را تا حد  روز بي كسي كس او بوده و ناموس

اهل ذوق و شوق، درويش صفت، عارف مسلك، صوفي مشرب، بـا همـه آشـتي، از جـدل     . رئيس اداره مان آدم نازنيني بود
ماليـه مـي دانسـت و بـا ورق آس و      ها عيبش اين بود كه رموز شطرنج را بهتـر از امـور  تن. بيزار، بي قيد و بي اذيت و بي آزار
از همه دنيا تعريف مي كرد جز از وزير ماليـه اي كـه روي   . و حساب عايدات و صادرات اداره گنجفه آشناتر بود تا با ورق دفتر

خالصه بـي دردسـر و بـرو و    . حاضر را مي كشيد مدام افسوس دوره وزير ماليه سابق را مي خورد و حسرت عزل وزير. كار بود
» بچه هـا «بيا اجازه مرخصي يك ماهه ما را داد و در عوض قرار شد كه در وقت برگشتم سه عدد نقاب موئي كرمانشاهي براي 

  .سوغات بياورم» اهل خانه«و 
فته و در گردنه بيدسرخ بـا قـواي   وقتي بود كه روسها كنگاور را گر. بختم زدو يك گاري از ماليربه كنگاور حركت مي نمود

از مالير به كنگاور را كه خدا خودش برايمان سـاخت و از كنگـاور بـه كرمانشـاه را هـم      . ايراني و عثماني مشغول زدو خوردند
كـه  بـه    پـس ايـن شـير و خورشـيد    « :و مـي گفـت   راهم آوردفجعفرخان غالم پست قول داد كه هر طوري شده اسبابش را 

خـدا تيـغ   . ايم امروز بدرد نخورد كي بدرد خواهد خورد؛ گور باباي هرچه ارس هم هست ما نوكر دولتـيم  كالهمان چسبانيده
  »!خود امپراتور روس هم سگ كيست به نعل كفش سورچيمان كج نگاه كند. احمدشاه را برا كند

ده حالج است و لـولهنگش  مي دانستيم جعفرخان چند مر ولي ما فريب اين قارت و قورت ها را نمي خورديم و توي دلمان
خودش ذاتاً جوان لوطي و حق و حساب داني بود ولي تريـاك المـذهب از پـا درش آورده و آن عرضـه و     . چقدر آب مي گيرد

با وجود اين چون مي دانستم راه و چاه را خوب مي شناسـد و كهنـه كـار    . برش سابقش با دود ترياك كم كم به هوا رفته بود
ضرري ندارد دمش را ببينم و چاي و قنداب و ترش بود كه از  آيد مارا به كرمانشاه برساند فكر كردماست و شايد از دستش بر

رف هم كه بهاي آب جوي را داشت هرچه ممكن بود سبزيش را پـاك كـردم و آن قـدر    اچپ و راست به نافش مي بستم و تع
راستي تصور مي كرد به يك كلمه او خـود ژنـرال    باد در آستينش انداختم كه به خودش هم مسئله اشتباه شده بود و راستي

  !را پف خواهد نمود ه زده آتش بافورشمپاراتوف هم با كمال افتخار چمپات
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جعفرخان يكي از آن شاهزاده هاي التعد و التحصي پر فيس و افاده تويسركاني هـم بـا مـا     بر عالوه. مسافر زيادي نداشتيم
يك حبيب اهللا نامي از بچه هاي كنگاور كه مـدتها بـود از    تويسركان پياده شود و من وج سر راه يسوار شد كه بنا بود در فرس

حبيـب اهللا جـواني   . مالير شاگرد قهوه چي بوداري خانه در دست تب و لرز مشهور كنگاور فرار كرده و در قهوه خانة نزديك گ
، خوشخو، متلك شـناس، كنايـه فهـم، مشـتي،     خندان، خوشگو ساله، خوشگل، خوش اندام، بلندقد، چهارشانه، خرم و 22بود 

چونكه سيرتش از صورتش هم آراسته تـر و معلـوم بـود     .خون گرم، زورخانه كار و ديگر طرف محبت و اعتماد همة اهل مالير
بود و با آنكه چنـدين بـار بـرايش پـا      خداترس وجود جواني باپشت كار و كاسب وبا . كه شيرش پاك و گوهرش تابناك است

آدم بهتر است يخـه چـركين بمانـد و    « :دارالحكومه بشود ولي هيچ وقت قبول نكرد و مي گفت بود كه داخل فراشخانهافتاده 
باحيا، صاحب قول، مـزه عـرق و شـراب نچشـيده و     : خالصه حبيب اهللا جوان تام و تمامي بود» !قاتق نانش نفرين مردم نباشد

ه به زيارت صاحب ذولفقـار و فرزنـد مظلـومش رفتـه، غريـب نـواز، فقيـر        گرد بعضي كارهاي ناپسند نگرديده، دو بار پاي پياد
 روز مـي . و قهوه خانه را چنان راه مي برد كه انسان حظ مـي كـرد  . دوست و عالوه بر اينها با سليقه، پاك پاكيزه، مشتري دار

اف مشهور بـود و كـار بـه جـايي     حبيب اهللا كه ديگر در تمام مالير و اطر سرقليان. شد دو كله قند ارسي به مصرف مي رساند
حبيب اهللا به قهوه )مشهدي(كشيدن قليان مشتي ورسيده بود كه محترم ترين نمرة اول شهر هم گاهي محض چشيدن چاي 
  !خانه او مي آمدند و چه انعام ها كه نمي دادند و تعريف ها كه نمي كردند

كه در ژاندارمري داخل بود و مـي گفتنـد در    ارشدش بودور بچه هاي برادر مسبب سفر حبيب اهللا به كنگاور رسيدگي به ا
طرف استادش هـم مـأمور بـود     زدت بسيار نموده و تير خورده و زير برف مانده بود و در ضمن حبيب اهللا اارش جنگ با روسها

ببـرد و  كه در كنگاور چند من توتون كردي خوبي را هم كه به قيمت مناسب سراغ كرده بـود خريـداري نمـوده و بـه ماليـر      
خـدا مـي دانـد كـه دل      .خـودي بنمايانـد   ،وار خـود ن ونسر و وضع  يل هم نبود كه باممحرمانه بايد دانست كه حبيب اهللا بي 

با خـواهر يكـي از دوسـتان قـديمش      يهمين قدر است مردم از نامزدبازي و ،حبيب اهللا هم در كنگاور در جايي گرو بود يا نه
  .حكايت ها نقل مي كردند

ري حاضر شد حبيب اهللا كاله نمدي بروجردي برسر، كمربند ابريشمي يزدي بر كمـر، كبنـك كـردي بـر دوش،     وقتيكه گا
ـ گيوه آجيده اصفهاني بر پا، زبر و زرنگ و تر و فرز و خندان جفت زد باالي گاري و به دوستان و آشناياني كه در پـايين بود  د ن

جمعه نيم من آردي نان و حلوا كرده بـه شـل و كـوره هـاي ماليـر      د و شب ينديديد حاللمان كن خوب ديگر اگر ما را« :گفت
صداي خنـده بلنـد شـد و    » !بدهيد بخورند و خميرش ترش و شيره اش كم بود و لعنت به هفت پشت مرده هايمان بفرستيد

ي اطراف به غـارت  اسب هاي ادارة گاري خانه را در كشمكش هاي اخير لرها از آنجايي كه. خدايا به اميد تو گويان راه افتاديم
. بار گـاري سـنگين و بيشـتر بـار مـال اردوي روس در كنگـاور بـود       . برده بودند مجبور بوديم روز راه برويم و شب لنگ كنيم

كوه هاي پيشكوه لرستان از دور مثـل  . ن زمستان هاي تاريخي بود و برف و يخ قيامت مي كردآزمستان اين سال هم ديگر از 
به نظر مي آمد و درخت ها كه تك تك گاهي ديده مي شد مثل اين بود كه كف كـرده باشـند    خرمن هاي پنبه حالجي شده

شاخه در زير بار برف قوز نموده و از ريش يخيشـان قطـرات سرشـك حسـرت بهـار      . يا اينكه پشمك به سرشان ريخته باشند
سقط شده اي افتـاده و بـا حـرص و ولـع      گاه گاه دسته هاي كالغ هاي گرسنه ديده مي شد كه بر الشة حيوان تازه. روان بود

تمام مشغول كندن پوست و گوشت از استخوان بودند و الشة عريان با ستون فقرات گره گـره حالـت تنـة درخـت عجيبـي را      
داشت كه گويي از عالم ديگري در آن صحرا افتاده و دنده هاي سر به هم آوردة خونين شـاخه هـاي آن و كـالغ هـاي سـياه      

  .ن دار آن باشندجامه گل هاي جا
سورچيمان حمزه نامي بود عرب كه از دوستاق بغداد گريخته و به ايران آمده و سالها بود در آن راه مهتري و سـورچيگري  

ة سورچيها خود را مكلف مي دانست كه با اسب هاي گاري به زبان تركي حرف بزند و از تركـي هـم جـز    ممي كرد و مانند ه
شـاهزاده  . در ميان آنهـا حكـم راز و نيـاز عاشـقانه و قربانـت بشـوم داشـت نمـي دانسـت         » يكپه اوغل«يك طومار دشنام كه 

شـاهزاده  «تويسركاني كه از بس پرفيس و افاده بود و اخ و تف مي انداخت و سبحان اهللا تحويل مي داد، حبيب اهللا اسمش را 
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غفور بـدون آنكـه اعتنـايي بـه كسـي بكنـد مـي        ج پياده شد و به شيوة خاقان ميگذاشته بود و در فرس» اخ و تف سبحان اهللا
و به زبان تركي فصيح توشـه معتنـابهي از حـرف هـاي آب نكشـيده تحويـل        خواست برود ولي سر انعام با حمزه حرفش شد

رفت و ما مانديم رفقـا و سـرما و بـرف از خـدا بـي      . گرفت و اصالً به روي بزرگواري خود نياورد و الي ريش و سبيل گذاشت 
نمـي گذاشـت    و ن ما تنها حبيب اهللا بود كه از سرما باكي نداشت و از بس شر و وِر مـي بافـت مـا را روده بـر كـرده     ميا !خبر

متلكها بلد بود كه در قوطي هيچ عطاري پيدا نمي شد، مضمونها مي گفت كـه  . بفهميم سرما با گوش و بينيمان چها مي كند
وقتيكه ديگر ما چرتمان . ليد مردم و مخصوصاً آخوندها دست غريبي داشتراستي در تق. يهودي دزد زده را به خنده مي آورد

ي نبود كه نشناسد و مـي  مي برد تازه او بناي آواز خواني را مي گذاشت و با وجود آنكه هر را از بر فرق نمي داد تصنيف و غزل
صداي دو گرة باحـالي داشـت و   . ر استگفت كه اشعار بابا طاهر و تصنيف هاي عارف در مذاق او از باسلق مالير هم شيرين ت

  .را چنان باحال مي خواند كه روح انسان تازه مي شد» گريه را به مستي بهانه كردم« مخصوصاً تصنيف 
حبيب اهللا را قنداب و چايي گـرم و نـرم   . شب را در قهوه خانه فرسيج گذرانيده و صبح همين كه آفتاب تيغ زد راه افتاديم

جيب در آورده و خود مي خورد وبه مـا  هي تخمه و قيسي بود كه از . ود و كيفي داشت كه بيا و ببينفرسيج سر دماغ آورده ب
را مـي   ياول معقول هواي خوش و آفتابي داشتيم ولي كم كم هوا گرفته شد و يك سوز سردي كه گـوش و بينـ  . مي خوراند

اي خورشيد خانم بـاز بنـاي قحبگـي و لونـدي را گذاشـتي و      «برد شروع كرد به وزيدن؛ حبيب اهللا رو به آسمان كرد و گفت 
  »....!اگر تفم يخ نمي بست يك تف به آن روي چون سنگ پايت مي انداختم اما افسوس. را پايين انداختي روبندت 
گـاهي كـوالك مـي شـد و     . مانند پشه هاي سفيد فضاي بيابان را پر نمـود  بناي باريدن را گذاشت و دانه هاي ريز آن برف

سـرماي  . گردباد مي افتاد توي برف و آن وقت ديگر عوض آنكه از آسمان به زمين برف بيايد برف از زمين به آسمان مي رفت
ر ثوابهايش چربيده و يكسـر  سان دلش مي خواست قيامت برپا مي شد و گناهانش بنكافر چنان پير مسافر را در مي آورد كه ا
ديگر صدا از احدي بلند نمي شد و فقط گاهگاهي صداي حبيب اهللا شنيده مي شد . در آتش گرم و نرم جهنم سرازير مي شد

  »!المذهب زرنيخش را پر زياد مي كند«: كه از سوز سرما مي ناليد و مي گفت
ه دست بردار نبود و مداوم دانه هـايش را درشـتر مـي    برف هم ك. حمزه مي گفت چند فرسخ بيش به كنگاور نماندده است

پيدا كرده بود  نمود، اول مثل پشه و بعد مثل مگس و حاال از زنبور هم درشتر مي شد و حالت كرورها پروانه هاي سيميني را
و  كه بيجان و گشاده پر از رياض عليين محبـت و شـوق بـه زمـين باريـده و بـراي عشـاق خاكـدان زمـين دسـتور جانبـازي           

  .سفيدجامگي بياورد
و همين كه سرها را از زير الكمان درآورديم يك نفر قـزاق   هم درانيد درناگهان صدايي از كنار جاده بلند شد و چرتمان را 

روسي را ديديم كه با صورت استخوان درآمده و موي زرد به روي برف افتاده و با صوت محزوني هي التماس مي كرد و پـايش  
و بـه حمـزه تشـري زده و    » رفقا ملتفت باشيد كه رندان برايمان تله اي حاضر كـرده انـد  « : جعفرخان گفت .را نشان مي داد

تلـه ملـة چـي بنـدة     ! اي خدا بابايت را بيامرزد«: ولي حبيب اهللا با حالت تعجب گفت» !د جانت درآيد شالق كش برو«: گفت
 ،اگرچه دشمن است با دشمن خوار و زبون بـي مروتـي   خدا زخمي است زبانش دروغ بگويد خون سرخش كه راست مي گويد

حـرف زدن جفـت زد    و در همان حـال  »خدا را خوش نمي آيد اين بيچاره را در اين حال بگذاريم و برويم. ناجوانمردي است
بلندش نمود و كمكش كرد و به طرف گـاريش آورد حمـزه    پايين و خود را به روسي رسانده بازويش را گرفته با مهرباني تمام

را هر جـور بـود    هم باز به تركي يك چند تا فحشي به ناف هرچه ارس و مرس است بست و گاري را نگه داشت حبيب روسي
ز و در كه سوغات تبري» آرقاداش«با وجود آنكه روسي جز يك كلمة . دش هم پريد باال و گاري راه افتادوسوار گاري نمود و خ

به آنجا ياد گرفته بود از زبان فارسي و تركي چيزي معلوم مي شد سرش نمـي شـود بـاز جعفرخـان      قشون كشي مكرر روسها
حبيـب خنـده اي   » !حاال كه گذشت ولي بد كردي؛ تو را چه به ايـن كارهـا  «: محض احتياط آهسته به گوش حبيب اهللا گفت

» رش، مسلماني ما كجا رفته آدم به گرگ بيابان هـم بايـد رحمـش بيابـد    الي دست پد تهس مروس ه! اي بابا«: كرد و گفت
چند نفر قزاق روسي كه  باالخره به زور اشاره و به هزار زحمت معلوم شد كه» !خوب باشد«: جعفرخان سري تكان داد و گفت
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تپه اي آنها را به بـاد گلولـه    مأمور جمع آوري آذوقه بودند و روسي رفيق ما هم جزو آنها بوده يكدفعه خزلهاي اطراف از پشت
گرفته و قزاقها جلوريز فرار را دمش مي دهند و اين يكي بدبخت گلوله به رانش خورده و به دست خزلها مـي افتـد و اسـب و    

ب اهللا حبيـ . شلوارش يك تكه خون شـده بـود   تمام. تفنگش را گرفته و جيبهايش را هم خالي كرده و خودش را ول مي كنند
شكاري كه همراه آورده بود درآورده و بـا مهربـاني تمـام بـه روي زخمـش بسـت و جعفرخـان هـم ديگـر           نلنگي از خورجي

روسي بست و روسي كم كم سرحال آمد و در چشمهاي عدسي رنگـش   بزرگواريش گل كرد ويك گيالس عرق همداني به رخ
جلـويش درمـي    ده بوده و هي قيسـي و كشـمش  حبيب اهللا هم مثل اينكه صد سال با او برادر خوان. آثار حياتي پديدار گرديد

  .»شايد اينها با داداش ما همينطور رفتار كرده باشند«: آمد و مي گفت
حمزه دست از غرغر برنمي داشت و مدام لندلند مي كرد كه گاري بار خودش كم بـود سـربار هـم بـارش كردنـد و اوقـات       

اي عرب موشخوار تا كي مثل كنيز «: عاقبت حبيب اهللا به تنگ آمده و گفت. زبان بسته در مي آورد تلخيش را سر اسب هاي
و از پـر شـال ابريشـم    » !دردت كجا است بيا اين دو قراني را بگير و خفه خون مرگ بگيـر  حاجي باقر غرغر مي زني؟ مي دانم

ينكه  مي خواست دوبـاره كيسـه را پرشـال بگـذارد از     يزدي خود كيسه اي درآورد و يك دو هزاري انداخت پيش حمزه و هم
اين پول پولي بود كه حبيب از مزد و انعامهايي كه گرفتـه بـود بـه خيـال      .دستش افتاد و دو هزاريها سرازير شد توي دامنش

هـم پـولي    بچه برادر گمشده خود همراه برداشته بود و چند تومانيش براي زن و اينكه بعدها عروسي بكند جمع كرده و حاال
چشـم مـن در   . يك بيسـت تومـاني مـي شـد     بود كه استادش براي خريد توتون كردي مذكور به او داده بود و روي هم رفته

موقعي كه پولها از كيسه ريخت از قضا به چشم روسي افتاد و ديدم برق بدي زد و گرسنه اي كه كباب ببيند همان بـا چشـم   
  .مي خواست پولها را بلع بكند

وشانده و دانـه هـاي بـرف    رغ سياه هيواليي ساحت آسمان را پابرهاي تيره و تار مثل بال م. دست بردار نبود ببرف المذه
روسي مجروح مثـل مـوش   . سرما داشت سنگ را مي شكافت. حكم پرهايي را داشت كه از آن مرغ كنده شده و به زمين ببارد

لرزيد و هي با چشمهاي زرد مژه خود خيره خيره به ما نگاه مي كرد و معلوم بود سرما پيـرش را   ياز آب بيرون كشيده هي م
اي بابـا مـا   «: ناگهان حبيب اهللا عباي كردي گرم و نرم خود را از دوش برداشته و به دوش قزاق انداخت و گفـت . درآورده بود

مـروت و حميـت   از » !شده را سرما خواهـد كشـت   ن دربدرمالير هم كلفتر است ولي اي ةپوستمان از ساروج حوض دارالحكوم
ردم و دلم مي خواست خجالت دامن گيرم نبود بلند مي شدم و آن پيشاني فراخش را كـه كـاله نمـدي    اين جوان لذت وافر ب

  خط انداخته بود بوسه ستايش مي دادم؟
ل قلعة سنگي قـديم سـازي كـه دم دهكـدة     خالصه روسي ديگر سرش را از زير عبا در نياورد مگر وقتيكه گاري رسيد مقاب

كنگاور واقع است در داالن قلعه يك دسته قزاق روسي آتشي روشن كرده و دور آن را گرفته و با صـداي گرفتـه و بـا صـداي     
به محض شنيدن صداي آشنا سر از زير عبا بيرون آورد و مثل آنكه جـان تـازه    روس مجروح. شراب آلود آوازخواني مي كردند

دنش دميده باشند نيشش باز شد و سرپاخاست و رفقايش را به زبان روسي آواز داد و قزاقها هم همينكه چشمشان بـه  اي در ب
زده و خندان و بشاش دويدند به طرف گاري و كمك كردند تا رفيق مجروحشان از گاري پيـاده شـد، ولـي در     او افتاد فريادي

ب هـم  يـ و قزاقها هم نگاه تند و تيزي به حبيب اهللا انداختند ولي حبچيزي به رفقايش گفت  همان حال پياده شدن من ديدم
كه مشغول پياده كردن روسي مجروح از گاري بود ملتفت نگاه آنها نشد و به محض اينكه پاي روسه به زمين رسيد كـه قـزاق   

رسـيد دسـت آورد مـچ     نخراشيده ديگري كه معلوم بود بايد رتبه اي داشته باشد و بوي الكل دهنش با اين طرف گـاري مـي  
د بفهمد مطلب از چه قـرار اسـت   ان آنكه بگذارحبيب اهللا را گرفته و با قوت تمام او را از گاري كشيد پايين و قزاقهاي ديگر ام

مـن از روي تعجـب نگـاهي بـه جعفرخـان      . و از هر طرف به باد شالقش گرفتند و كشان كشان بردندش به طرف قلعـه  نداده
ال آرامي و آهستگي دندانهاي فك اعال را بر روي لب پـايين آورده و بـه ايـن اشـاره بـه مـن رسـاند كـه         انداختم ولي او با كم

حمزه هم شالق را به كفـل  » !يا اهللا جانت درآيدمگر خوابت برده چرا نميراني؟ د«: صدايت در نيايد و رو به حمزه كرد و گفت
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عربي در ظاهر به اسبهاي بي پير و در باطن بـه روسـهاي از خـدا بـي     پر از بخار اسبها آشنا نمود و چند لعنتي هم به تركي و 
  .خبر كرد و گاري راه افتاد و پس از عبور از يك پيچ جلوي گاري خانه رسيده ايستاد و پياده شديم

 كاشف كه به عمل آمد معلوم شد كه حبيب را متهم كرده اند كه با يك قزاق روسي كه با او همسفر بوده بدسلوكي كرده و
اهالي و اطراف كه با روسـها خـوب تـا     اند سردار روسي محض ترس چشم پس از آنكه سر و صورتش را با شالق خونين كرده

نمي كردند حكم كرده بود كه تيرباران كنند و مخصوصاً شنيدم كه همان روسي مجروح كه حبيب در واقع از مـرگ مجـاتش   
  .است داده بود با حبيب خيلي به خشونت رفتار نموده بوده

پيش جعفرخـان در قهـوه خانـة سـولدوني      سراسيمه دويدم. نيدن اين خبر دنيا را به كله ام كوبيدندشچه دردسر بدهم از 
چه نشسته اي؟ دارند جوان مادر مرده «: داالن گاري خانه محض رفع كوفتگي راه مشغول كشيدن يك بسته ترياك بود گفتم

. »برويم آخر دست و پايي كنيم نگذاريم خون او بي گناه و نـاحق ريختـه شـود   بيا ! را در عوض آن همه جوانمردي مي كشند
جعفرخان لبش را از پستانك لوله بافور برداشت و پشت چشمش را نازك كرد و دو فواره دود از دو سوراخ بيني و الي دو لـب  

ون آنكـه سـرش را از روي كلـك    وراخ حقة بـافور و بـد  سحال سيخ نمودن به به طرف نرده هاي سياه شده طاق جهانيد و در 
اي بابا مگر عقلت را از دستت گرفته اند؟ مي خواهي سرت را به بـاد بـدهي انهـا را بيخـود نيسـت كـه       «ند كند گفت لآتش ب

مگر دوستي خاله خرسه را نشنيده اي؟ برو نيش عقرب را ماچ كن و ببين چطور مزدت را كـف دسـتت   . خرسشان مي گويند
  .و بنا كرد به دميدن در بافور» !هاي هاي. مي گذارند

بغـض بـيخ   . كله ام نزديك بـود بتركـد  . در شقيقه ام مي زد ن مانند ديگ برنج كوبيوخ. حالتم سخت پريشان و درهم بود
از خود بيخود پلكان را گرفته و رفتم روي پشـت بـام گـاري خانـه و در گوشـه اي كـه       . خرم را گرفته و داشتم خفه مي شدم

هـا از سـاحت   ابر. از شب يك دو ساعتي گذشته بـود . بود بر رفه اي تكيه داده و اشكم جاري شد مشرف بر ميدان گاه كنگاور
آسمان برطرف شده و ماه گرد غدار برطرف گلزار ستارگان دوار با رفتار پر وقار هزار بار هـزار سـالة خـود از خـاور بـه بـاختر       

نسيم همـواري كـه از   . كفني بود كه خاك بي صاحب ايران را دربر گرفته باشد برف زمين و زمان را گرفته و مثل. رهسپار بود
ايوان مداين كه مزار عظمت و شكوه ايران باسـتان اسـت و از قصـر شـيرين و بيسـتون كـه منزلگـه        طرف مغرب وزان بود از 
دلسـوختگي   گاور رسيده و در اوتار درختان بي رگ و نوا با نـواي نستان هاي كغاست گذشته و به با دكاميابي و نامرادي فرها

! افسـوس ! لگدكوب قزاق روس! سرزمين كيكاووس! رنگهادنيا چه رنگها چه ني«: نوحه گري نموده و به زبان بي زناني مي گفت
  »!هزار افسوس! افسوس

ن پريشـان و بـازوان از عقـب بسـته در ميـان      اناگهان ديدم چند نفر قزاق پيدا شدند كه حبيب اهللا را با سر برهنه و زلفـ ... 
را نفهميدم و همـين قـدر مـي دانـم      من ديگر حالتم. زديك قصبة كنگاور واقع است روان بودندنگرفته و به طرف تپه اي كه 

به صداي شليك سگهاي اطراف عوعوي شوم دلخراشي نمودنـد و  . طولي نكشيد كه صداي شليكي بلند شد و زود خاموش شد
كالغ هايي كه در شاخة درختان غنوده بودند سراسيمه بالي زده و از شاخي به شاخي ديگر پريدند و از نو خموشـي مدهشـي   

من بدون هيچ اراده اي از بام به زير آمـدم و   .ه بر سر چاهي افتد بر دهكدة خواب آلود مستولي گرديدنگيني كسمانند سنگ 
مانند سگ تاتوله خورده گيج و ديوانه وار به طرف تپة مذكور روانه شدم و در خاطرم نقش بسـته كـه بـا آنكـه مـي خواسـتم       

در اندك فاصله اي در جلـوي مـن    تاًدفع! ي بر ماوا! بر شما واي« : ساكت باشم مدام دندان هايم به هم مي خورد و مي گفتم
دو دستش از دو طرف به روي برف دراز بود و حالت استغاثه به درگاه دادگري خداونـد دادگـر    .جسد حبيب اهللا نمودار گرديد

برف ديـده بـودم بـه    خوني كه از پهلويش به روي برف جاري بود خوني را كه از ران روسي مجروح بين راه در روي . را داشت
خاطر من آورد و آه از نهادم برآمد در همين لحظه يك لخته ابر تاري مثل اينكه بخواهد پرده به روي زشـتي كـردار اوالد آدم   

ي و روشني ناگهان به نظرم آمد كه يك سياهي با حـزم  كو در آن تاري! ي ماه را گرفت و عالم روشن يكباره تار گرديدوبكشد ر
در عقب درختي پنهان سـاختم و ديـده دوختـه و     خود را. ن شالن به طرف جسد بي حركت نزديك مي شودو احتياط و شال

در همين لحظه يونس ماه از شكم نهنگ شناور ابر از نـو بيـرون آمـده و بـاز انـوار عـالم       . بادقت تمام مشغول نگريستن گشتم
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متحيـر بـودم   . قزاق مجروح همسفرمان بـود . را شناختمتابش ملك شبانگاهي را رونق روز فروزان بخشود بدون ترديد سياهي 
بيب را كرده و جسدش را از روي برف به كنـاري بـرده كـه    حفي نيكوييهاي دش چيست؟ گفتم شايد مي خواهد تالكه مقصو

ولي خير خود را شالن شالن به جسد حبيب رسانيد و پس از نگاهي به اطراف خـود خـم شـد و دسـت     . بعد به خاك بسپارد
. هرچه تمامتر در بغل گذاشت و با شتاب و اضطراب به طرف قلعه روان گرديد ر شال  حبيب و چيزي درآورد و به عجلهكرد ب

در اول وهله به صرافت نيفتادم كه قضيه از چه قرار است ولي فوراً مسئله دسـتگيرم شـد و فهميـدم قـزاق بـدنهاد بـه طمـع        
  ...داده است نان نامراد را فراموش كرده و خون بي گناه او را به ريختمختصر جيفة دنيايي آن همه مردانگي و همت اين جو

فردا صبح كه از همت جعفرخان اجازة حركت از كنگاور را به دست آورديم و مهياي حركت به سمت كرمانشاه بـوديم بـاز   
ديدم جسد حبيب اهللا ناكام  .باشمديدني به حبيب اهللا نموده باشم و خدانگهدار آخريني به او گفته و فاتحه اي برايش خوانده 

دست بي اعتنـاي  ! رمن شكوفة برف شبانه ناپديد گرديده است و نه اثري از او مانده و نه از چاپارهاي قزاق بدسرشتخدر زير 
  ...!را پوشانده و هيچ اثري از مجازات و مكافات در ميان نديدم ود طبيعت هر

خان سرما پرزور است اگر مي خـواهي  «: مي كرد و مي گفت دور مرا صدادر اين بين صداي جعفرخان بگوشم رسيد كه از 
  .گاري هم حاضر شده بود سوار شده و راه افتاديم» !تلف نشوي يك بسته ترياكت بدهم ببين چه معجوني است
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  حكايت چهارم

  �د دل مال ��با�ع�ی�د دل مال ��با�ع�ی�د دل مال ��با�ع�ی�د دل مال ��با�ع�ی

چند سالم است؟ خدا خودش مي داند اگر مـي  . ءشغل و كارم؟ سرم را بخورد ذاكر سيدالشهدا. اسم داعي؟ االحقر قربانعلي
با خط خـودش در پشـت جلـد    ! اصفهان كه مولد اصيلم است مرحوم والد خدا غريق رحمتش فرمايد» سه ده«به  شد برگردم

تاريخ به دنيا آمدنم را با روز و ساعت و دقيقه نوشته بود اما اين را هـم يقـين بـرادر نـاخلفم تـا بـه حـال ده بـار         » زادالمعاد«
ه بايـد حـاال پنجـاه سـال     تـ و خودت حكم ظالم را بنما؛ اما روي هم رفخدايا ت. فروخته و صرف الواطي و لودگيش نموده است

خدا روي دنيـا را سـياه كنـد    . ريش سفيدم را نبين. واهللا از اسب عربي تيزتر مي رود! داشته باشم آخ كه چطور عمر مي گذرد
وزي بود مـردم مسـلمان   يك ر. كه چطور مردم توفير مي كنند! هاي هاي... كه غم و غصه سياهي چشم را هم سفيد مي كند
مردها ريش خداداد را مي تراشند و خودشان را مثل زن هـا مـي سـازند و    . بودند از خدا مي ترسيدند امروز كفر عالم را گرفته

ر سخوب ديگر اين زن سبيل داري كه در آخرالزمان از باالي بام هاون به . زن ها هم سبيل مي گذارند كه شكل مردها بشوند
ا يكي از اين سـليطه هـاي سـبيل    خواهد بود ي ي زند يا يكي از همين مردهاي بي ريش سبيل چخماقيم) ع(حضرت حجت 

و پنج شاهي هم كسي يـاد نـدارد بـه دو دسـت      يس شاه كه خدا تخمشان را از روي زمين براندازد كه خاكة زغال را مني دار
بـا چهـار    مرديكـة كاسـب  . شاهي و نيم بود بريده حضرت عباس به خوبي يادم مي آيد كه نان خالص خلص من شاهش هفت

واخ كه ايـن زنجيـر   !... خدا خودت رحمي به بندگانت بكن... سر عيال و اوالد با ماهي پانزده هزار، دو تومان پادشاهي مي كرد
نيسـت  گردن خشك شده ام را شكست خدايا تا كي بايد در اين زندان بمانم آخر بكشم و راحتم كن؛ اما بنده ناشكر بنده خدا 

والـده   بله در سفري كه براي بردن نعش مرحـوم !... صدهزار مرتبه الحمدهللا به داده ات شكر به نداده ات شكر. خدايا الحمدهللا
به مشهد رضا مشرف شدم در برگشتن در رسيدن به تهران مخارجم تمام شد و همان جا ماندني شـدم و پـيش  يـك روضـه     

بناي روضه خواني را گذاشتم و چون صـداي گرمـي هـم از بركـت سيدالشـهدا       خوان اصفهاني نوكر شدم و كم كم خودم هم
هـم داشـت گـرفتم و     اربابم لبيك حق را اجابت كرد عيالش را كه برعفت و عصمت و زندگي جزئي. داشتم كارم رونقي گرفت

ت است كه سواد درسـتي  راس. هفته مي شد ده پانزده منبر هفتگي داشتم. بيست سال تمام نان و نمك سيدالشهدا را خورديم
صدقه سر آل عبا ياد و هوش خوبي داشتم همين كه يك مجلس را يك بار دو بار مي شنيدم ياد مـي گـرفتم و    زنداشتم اما ا

. مي كردند به مرور زمان در گرم كردن مجلس و گريز و دعا و فاتحه دستي پيدا كردم و مردم هم آن وقت ها مقبول عزاداري
محرم كه مي شد از بيسـت خانـه يكـي    . صداي عزا از آن جا بلند نشود يك بار در سال )شكوه(شكوم خانه اي نبود كه محض

ولـي از مقولـه دور افتـادم و بـه      .حاال چيزي كه رونق دارد روزنامه است كه از كفر ابليس هم رايجتر شده. چادر باال مي رفت
جير به گردن پوستي و استخوان شـده  نوراجي سر عزيز شما را درد آوردم مي پرسيديد چطور شد كه در اين زندان افتادم و ز

ام و كند و بخو به اين پايم كه كاش به گور مي رفت گذاشتند؛ اين سرگذشت دنبالـه دراز دارد و مـي ترسـم اسـباب دردسـر      
بعد از آن كه چند سالي روضه خواني كـرده بـودم يـك    . خيلي خوب حاال كه راستي مايليد چه مضايقه ه، واهللا نه،شما بشوم ن
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هيچ كس نشنيده بود كه صداي حـاجي بلنـد شـده    . روز در همان محله خودمان بزازي بود كه بي اذيت ترين مردم محله بود
ه اي با حاجي صحبت كـردم  مله ما بود اتفاق افتاد كه چند كلهاي آب مح بمن چند بار در شب هاي چهارشنبه كه ش. باشد

صلوات گويان عبا را سر مي كشـيد و مـي رفـت بـه دكـان و       صبح زود! و معلوم بود كه حاجي مرد مقدس و خداپرستي است
در . خانـه  و عبا را سر مي كشيد و باز صلوات گويان برمي گشت به صر كه مي شد دكان را برمي چيد و نان و آبي مي خريدع

شب هاي جمعه را هم حاجي بـاز عبـا را سـرمي    . خانه از صبح كه حاجي مي رفت باز نمي شد تا عصر كه حاجي برمي گشت
كليد داشت در را باز مي كـرد  . كشيد و پياده مي رفت به زيارت حضرت عبدالعظيم و طرف هاي نيم شب و سحر برمي گشت

باز مستقيماً خريد مريدي كرده و برمـي گشـت بـه     رفت به حمام و ار آن جاو داخل مي شد و پيش از ظهر جمعه را هم مي 
وشي يا مرافعه و دعوائي بلند شـده باشـد و   ن خانه و ديگر هيچ كس هيچ وقت نشنيده بود كه از اين خانه سرو صداي عيش و

ايـن  . ود به يـك دختـر  معهذا همه كس مي دانست كه حاجي هم زن داشت و هم اوالد ولي راست است كه اوالدش منحصر ب
حاجي نذر كرده بود كه اگر دخترش شفا بيابد روضه خواني وعـده گرفتـه پـنج مـاه بـه      . دختر هم يك روزي زدو ناخوش شد

حضرت اباعبداهللا الحسين شفا يافت و حاجي چون  در منزلش روضه بخواند و دختر هم از بركت هرهفته  م پنج تن آل عبااس
درست يادم است كه . با ما همسايه بود يك روزي از من وعده گرفت كه شب هاي جمعه را بروم منزلش ذكر مصيبتي بخوانم

ن يك روضه عروسي قاسم خوبي تازگي ياد گرفته بودم چرب و نرم خواندم و براي آمرزش اموات و برآورده شد فته سوم بوده
و قليان مي خواستم از خانه بيرون بـروم كـه پشـت     حاجات و آستان بوسي عتبات عاليات دعائي خواندم و پس از صرف چاي

برگشتم ديدم چـادر نمـاز بـه    » !آقا شيخ«: سرم يك صداي لطيفي كه يك مرتبه نمي دانم چطور لرزه بر اندامم انداخت گفت
فهميدم كه پول سـه منبـر   . از همان زير چادر به طرف من دراز مي كند سري است و يك دو هزاري در دست دارد و دست را

دست دراز كردم . روضه سه هفته است و محض شكوم پول را حاجي داده كه دختر به دست خودش به ذاكر سيدالشهدا بدهد
. به طـرف حيـاط و باغچـه   را بگيرم ولي دستم لرزه غريبي گرفته بود و دو هزاري از دستم افتاد به زمين و رفت كه دو هزاري 

چـادرش گيـر    تـاً دختر خم شد كه دو هزاري را بگيرد و با همان حالت خميدگي عقب دو هزاري رفت به طرف باغچـه و دفع 
چـون چارقـد هـم بـر سـر نداشـت و       » خاك بر سـر گويـان  «كرد به درخت گل سرخي و از سرش افتاد و دختر سر برهنه و 

من  يك . دست خود صورت از شرم و حيا چون گل برافروخته خود را بپوشاند با دو باز بودند هي سعي مي كرد كه گيسوانش
و بـدون آن كـه    ذاشـت گدفعه حقيقتاً مثل اين كه خورشيد چششمم را خيره كرده باشد قلبم با كمـال شـدت بنـاي زدن را    

داده باشد بـه سـكوي خانـه     منتطر دو هزاري بشوم از خانه بيرون جستم و در پشت در مثل اين كه حالت غشي به من دست
و مدتي با حال خراب همان طور ايستادم همين كه از بركت سيدالشهدا حالم بهتر شد و قوه راه رفتن پيـدا كـردم    تكيه كرده

با وجود آن كه شب بود و چند منبر ديگر هم داشتم و تازه آفتاب غروب كرده بود ولي ديدم حالم خراب است و برگشـتم بـه   
ونبـاتي   كه حالتم را ديد گفت سرديت شده و زود يك آب گـرم )حشور شود كه زن بي مثلي بودما فاطمه زهرا ب( عيالم. منزل

و خيالم مي رفت به خانـه حـاجي و درخـت گـل و آن      آورد ولي خير حالم خوب نمي شد و نمي دانم چطور بود كه دايم فكر
  .گيسوهاي باز

شوب نموده و شـيعيان علـي   آدانستم كه اين ها همه وسوسه شيطان لعين است كه من خواهد خيال ذاكر حسين را  مي  
را در اين شب جمعه كه شب رحمت الهي است از ذكر فرزند شهيدش محروم دارد ولـي هرچـه لعـن خـدا بـود بـه شـيطان        

پرسـيدم زن حـاجي بـزاز را مـي     ) كه زن بي بـدلي بـود  با خيرالنسا محشورش كند  خداوند(از زنم . فرستادم و چاره اي نشد
دو سه ماه پيش كه خبر مرگ برادر حاجي از كربال آمده بود حاجي مجلس فاتحه اي داشت و من هم محـض  «: شناسي گفت

فته باشم آن روز اول بار بود كه زن حاجي را ديدم و بعد از آن هـم يـك بـار بـود كـه زن      گحق همسايگي رفتم سر سالمتي 
تـو امشـب    «:تعجبي كرده و گفـت  گفتم دختر حاجي را چطور؟ زنم» ي را ديدم و بعد از آن هم يك بار در حمام ديدم؟حاج

. اين چيزها به تو چه؟ تو را كجايت مي برند كه من زن حاجي و دختر حاجي مي شناسم يـا نـه  ! اصول دين از من مي پرسي
ضعيفه تو خودت بهتـر از مـن مـي دانـي كـه       «:گفتم» ...مرا بخورد آمده كنج خانه سرمرديكه روضه هايش را زمين گذاشته 
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رش پنج ماه هفتگي وعده گرفته مي خواستم ببينم دخترش چند ساله است ته بـه آن مناسـبت   تمحض شفاي دخ حاجي مرا
 همان عروسي قاسم بهتر اسـت چـون كـه دختـره    « :زنم گفت ».يك روضه صغرا يا سكينه يا شهربانو يا عروسي قاسم بخوانم

مـاه  « :گفـتم » .حاال شانزده سالش بايد شده باشد و ماشاءاهللا ماشاءاهللا مثل يك ماهي است كه در خانه حاجي در آمده باشـد 
دردناكي از ته و دوباره درخت گل و موهاي پريشان در خاطرم مجسم شد و يك آه » ...است يا ستاره كوره به من دخلي ندارد

حالت مرا كه ديد كمـي قرقـر    هم خدا رحمتش كند كه سرتا پا عصمت و عفت بود زنم. د وبي رخصت كشيده شدودل بي خ
يش عقرب را بسته نو با ورد قرنياً قرنياً قرنياً دم مارو  كرده و نمازي ترو چسب چسباند ونان و پنيرو انگوري هم داشتيم خورد

روي پشـت بـام   . شب مهتابي بود! اطراف دميد و خوابيد من خوابم نمي برد و دلم هي جوش مي زد و دعايي خواند و فوتي به
با صديقه طـاهره محشـور شـود كـه پاكـدامن      (زنم . امله نبودندعدوتا گربه از همان عصر بناي معو معو را گذاشته و ول كن م

باز بهار آمد و اين گربـه هـا بـه    « :د قرلندي كرد و گفتهمان طور كه خوابيده بود و بدون آن كه چشم باز كن) ترين زنها بود
يادم آمد كه زيـر  ) خدايا استغفراهللا(فعه ددرخت گل و گيسوان پريشان افتادم و اين  من باز به كلمه بهار به ياد» .مرمر افتادند

از حسـادت   ويـا گيسوان يك صورتي هم بود كه از خجلب و شرم جلوي مرد نامحرم مثل ورق گل هاي همـان درختـي كـه گ   
قلبم چنان بناي زدن را گذاشت كه يقـين كـردم االن بـه    . چادر را از سرش به در كردند سرخ شد و خار غم به دل من كاشت

با بتول عذرا محشـور شـود كـه زن بـي مثـل و      (و ديگر خر بيار و رسوايي بار كن  صداي زدن آن زنم از خواب بيدار مي شود
ز و خانه داري به كلي از اين عالم بيرونش برده بودند و معلوم بود كه به صداي نقـاره خانـه   ولي خير خستگي رو!) مانندي بود

خالصه چه دردسر بدهم نه سوره توبه ثمر بخشيد نه دعاي خوابي كـه در طفوليـت يـاد گرفتـه بـودم و      .هم بيدار نخواهد شد
پيـراهن   رختخواب آمدم بيرون و يكتا تنبان و يكتـا از . حوصله ام سر رفت. هرچه كردم خواب به چشمم بيايد نيامد كه نيامد

. همسايه ها غرق خواب بودند و صدا و نـدا از احـدي بلنـد نمـي شـد     . با سر و پاي پتي پلكان را گرفتم و رفتم روي پشت بام
گنبـد مسـجد    مهتاب سرتاسر عالم را گرفته بود و ديوارها و پشت بام ها مثل اينكه نقره گرفته باشند مثل شير سفيد بودند و

شاه از دور حالت يك تخم مرغ عظيمي را داشت و منارها هم مثل دو انگشتي بودند كه آن تخم مرغ را در ميان نگـاه داشـته   
از آن دور دست ها گاه گاه مـوج نسـيم صـداي    . پايم فرار كرد و ناپديد شد يكي از آن دو گربه اي كه گفتم از ميان دو. باشند

  :يك داش سرمستي از پشت كوچه مي گذشت و با صداي خمارآلود اين شعر را مي خواند. آواز شيريني را به گوش مي رساند
  ...حريفان جمع شويد دور پياله                           شب مهتاب و ابر پاره پاره 

نزديكي ها نعره يا قاضي الحاجـات سـردمداري بلنـد     الصه دنيا روحي داشت و ما هم حالتي و كيفي ولي غفلتاً از همانخ 
به صداي كشيكچي در يكي از خانه هاي همسايه طفـل شـيرخواري از خـواب جسـت و بنـاي      . شد و چرتمان را به هم دراند

گاهي قربان و صدقه مي رفـت و گـاه گـاه نفـرين مـي كـرد و        زاري و كوليگري را گذاشت و صداي مادرش هم مي رسيد كه
جان هم افتـاده و غوغـا و علـم شـنگه اي برپـا       براي خالي نبودن عريضه سگ هاي زير بازارچه هم يكدفعه به. فحش مي داد

ته اي من همين كه به خود آمدم ديدم در گوشه پشت بام حاجي بزاز در پنـاه شـيرواني شكسـ   .كردند كه آن سرش پيدا نبود
مخفي و از سوراخ ناوداني نگران درون خانه نامحرم و در نزديك درگاه اتاق چشمم دوخته شده به يك رختخواب سفيدي كـه  
موي پريشان دوشيزه خواب آلودي سرتاسر ناز بالش آن را در زير چين و شكن خود آورده است و هـم در خـاطر دارم كـه بـا     

  مي زدم و سكه مي كرد زمزمه مي كردمه هاي خود قالب صداي ماليمي اين شعررا گاهي در بين روض
  »!...مي گيرد خلقي زغمش بيدارند خواب      عجب از چشم تو دارم كه شبانگه تا روز  «

از ديوانگي خود مات و متحير استغفاري چند خوانده و با همان حالت يكتا پيراهن و يكتا شلواري، سربرهنه دوباره از تيغـه  
سيمه از اين طـرف و آن طـرف مـي دود و هـي     اديوارها گذشته و برگشتم به خانمان و ديدم زن بيچاره ام سرها و نرده ها و 

خامس آل عبا شفيعش بشود كه زن نبود (» ضعيفه ناقص العقل« :گفتم فرياد مي كند مال مال آخر به كدام گور سياه رفته اي
كردي خوب چه خبرت است رفته بودم پشت بام كه در ايـن شـب   تو كه همسايه ها را با جيغ و ويقت بي خواب !) جواهر بود

و لحـاف را سركشـيد و ديگـر     گفت مناجات كمـرت را بزنـد و قرقـري كـرد    ! مهتاب مناجاتكي كرده و شكر خدا را بجا بياورم
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درخـت  من هم به طرف رختخواب كه بلكه بخوابم ولي باز خيال رختخواب سفيدي از خاطرم عبور كـرد و  . صدايش در نيامد
  ...آمد و حالتم ديگرگون شد دمگلگوني به يا تورصگل و گيسوان باز و 

تكـه تكـه    هرچـه داشـتيم  . زنـم از غصـه نـاخوش شـد    . هر روز حالتم بدتر شد. خالصه ديگر نتوانستم از خانه بيرون بروم
اينكه به خانـه مـا نزديـك     فروختيم و خورديم از آن همه هفتگي كه داشتيم فقط خانه حاجي بزاز مي رفتم آن هم به عنوان

ناخوشي زنم روز به روز سخت ترمي شد و يك روز اذان صبح از اين دنياي فـاني بـه عـالم بـاقي رفـت و از غـم وغصـه        . است
ي كه از اسـباب خانـه و   توق. خدا بيامرزدش كه تا نداشت از آن روز به بعد ما مانديم و خودمان، تنها و بي پرستار. خالص شد
عالف محله كه در ظاهر مقدس و جانماز آب كش و در حقيقـت   سه دانگ از خانمان را پيش ديگر هيچ چيز نمانداثاث البيت 

دارو ندارش از تنزيل توماني ده شاهي و يك قران بود و به قول مشهور درست جو فروش و گندم نما بود گرو گذاشته وسيصد 
تمـامتر   قي مانـد بـه قناعـت هرچـه    اكه ب مغيره را داده و پولي را هتوماني گرفته و قرض و قولة حكيم و عطار و مرده شور و 

  و به خواندن اين شعر مشغول بودم يك شب با حالت نزاري در تاريكي اتاق افتاده. براي بخورو نميري نگاه داشتم
  »نولي آن هم ندارد طاقت شب هاي تار م      به روز بي كسي جز سايه ام كس نيست يار من«

ي به حالت بي كسي خود مي گرييدم كه ديدم صداي در خانه بلند شد، خيلي تعجب كردم كه در اين نيمـه  و راستي راست
ناخوشـي   گفـت آقـا مـال   . شب كه به ياد ما افتاده؟ چشم هايم را خشك كردم و رفتم در را باز كردم و ديدم حاجي بزاز است

كه امشب يـك ختمـي بگيريـد     گوهر خانم ما دوباره عود كرده وخيلي خاطر مادرش پريشان است آمدم از شما خواهش كنم
قبول كردم و در را بسته و خواستم به اتـاق برگـردم ولـي قـوتم     . شايد از اثر نفس شما خداوند باز دفعة ديگر شفا عطا فرمايد

ن افتادم و هق هق بناي زاري را گذاشتم و رو به آسمان سياه و تاريك كـرده و از خـود   پلكان داال ياري نكرد و در روي همان
بي خود بناي خطاب و عطاب را گذاشته و زبانم الل خيلي حرف هاي كفر آميز به زبانم آمد كه هـر كـدامش مسـتحق هـزار     

يـادم  . من بود به ضـاللت مـي افتـاد    سال آتش جهنم بود ولي خدا خودش مي داند كه تقصير با من نبود و هر كسي به جاي
كه نيستي آخر تو كه اين ستاره هـا را آفريـدي كـه مثـل      گفت اي تويي كه نمي دانم هستي و نمي شود هم است مي گفتم

بي حيا دايم اشك هاي ما بدبختها را مي شمارند و به يكديگر چشمك زده و هي امشب رفته  كرورها چشم هاي گرد و حيز و
آخـر  ! بناي لوده گري را مي گذارند آخر اگر مقصودت از خلقت ما و زمين و آسمان همين است كه چـه فايـده  و فردا شب باز 

امام حسين را آفريدي شمرذالجوشن را چرا مي آفريني؟ تو كه مي داني چنگال شاهين مثل كارد قصـاب   كرباليي خدا تو كه
ر و جفا خوب است چرا هي پشـت سـر هـم پيغمبرهـا مـي      براست بدن صهوده را چرا آن همه لطيف مي كني؟ اگر زور و جو

فرستي كه دنيا را پر از فرياد حي علي خير العمل كنند؟ تو كه مي داني قلب ذاكر حسينت اين همه نازك است چرا به دختر 
ر سي سـال  آن عارض را مي دهي  بعد بي جهت بال را ناغافل به بدن نازنينش وارد مي كني؟ آيا اين اجحاجي بزاز آن زلف و 

بي خـود و بـس جهـت دوهـزاري را از     ! مصيبت خواني من است؟ دستت درد نكند كه خوب مزد ما را كف دستمان گذاشتي
زن بـي بـدلم را از   ! را به دست خار مي دهي وروزگار مرا سياه مي كني دست دخترة معصوم به زمين مي اندازي بعد چادرش

اشك مرا خون كني و مي روي دختر مردم را دوبـاره نـاخوش مـي كنـي      گيري و اين هم كار امشبت كه مي خواهي من مي
  .راستي كه ديگر شورش را در آوردي

خيـر تمـام شـب را    . بله، العياذباهللا العياذباهللا خيلي از اين ريچارها بافتم ولي هذيان بود و مي دانم كه خدا خواهد بخشـيد 
ب و توپ و تشر سر آوردم و اذان صبح عبايي به دوش كشـيده و  همين طورها گاهي به تضرع و زاري و گاهي به خطاب و عطا
ديدم قاطر حكيم باشي جلوي خانة حاجي بزاز ايستاده و نـوكر  . از خانه آمدم بيرون كه شايد خبري از ناخوش به دست آوردم

ي مـي دانـي   مشـهد « آهسته بيدارش كردم و گفـتم . چرت مي زند حكيم باشي افسار قاطر را در دستش پيچيده و روي سكو
تو مريضي آخوند كه مردم را از خواب مي پرانـي كـه مريضـه    «: نگاه تندي به من انداخت و گفت» حالت مريضه چطور است؟

ديدم يـارو حـق دارد   » آخر اي با شعور اگر كسي حالتش خوب باشد بوق سحر حكيم در خانه اش چه مي كند؟. چطور است
بـراي   كردم و گفتم كه ديگر اين در باز نخواهد شد مگر به روي مرده شور باشـد لون كخجل و مدمغ به خانه برگشتم و در را 
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. مي كردم دعا يادم است خودم تنها هي روضه مي خواندم و گريه مي كردم و براي شفاي دختر حاجي. به خاك بردن جسدم
د وضـويي گـرفتم و نمـازي    شب كه رسـي . ك ارزن نانيآن روز همان طور گذشت و از حلق من نه يك قطره آب فرو رفت نه 

بند رخت شوري را كه يك سرش بـه درخـت تـوت    . خواندم ولي ديدم خير ثمري ندارد و عنقريب است كه ديوانه خواهم شد
به ميخ طويله در ديوار باز كردم و به يك شاخة درخت توت بسـتم و    كله خشكي كه در كنار خانه بود بسته بود و سر ديگرش

ره كرده و اناللهي گفته و مي خواستم كه  به گردنم بيندازم و از اين دار مصيبت خالص شوم كـه  سر ديگرش را هم خفت و گ
من صدا در نياوردم ولي دفعتاً صداي حاجي بزاز به گوشم رسيد مي گفت آقا مـال قربـانعلي آقـا مـال     . صداي در خانه بلند شد

معلوم شد روزگار جفا كار آن گل نو شكفته را . باز نكرده بودمقربانعلي؛ بي محابا به طرف در جسته و در را باز كردم كه كاش 
زديكـي در  ناز شاخ زندگاني بريده و حاجي آمده بود كه از من خواهش كند بـروم سـر نعـش دختـر ناكـامش كـه در همـان        

لي صدايم از خواستم بگويم كه سواد ندارم و. شبستان مسجدي گذاشته بودند كه صبح به كفن و دفنش بپردازند قرآن بخوانم
  ...سكوت مرا حمل به قبول نمود و رفت و باز من ماندم و تنهايي حاجي گلويم در نيامد و

از ايـن طـرف بـه آن     شيـوا  شمهتاب غريبي بود و نسيم خوشي كه مي وزيد طنابي را كه به درخت توت آويزان بود يـوا 
و مـرگ را   ول ساعتي آمد كـه سـاعت هـاي زنـدگاني    افتاده بود به خاك و به نظر من مثل پاند ممي برد و سايه اش ه طرف

يكدفعه به خيال آن شب مهتابي افتادم كه بار اول صورت دختـر حـاجي را ديـده بـودم و بـاز آن درخـت گـل و آن        . بشمارد
يـنم  د و گفتم هر طور هست باز يك بار آن صورت هزار بار از ماه بهتـر را بب مآمد و آه از نهادم بر آ گيسوي پريشان به خاطرم

پينه كرده بود و  صد بار وصله و)خدا به شفيعة روز قيامت محشورش كند كه زن بي همتايي بود( عبايم را كه زن مرحومه ام 
خود شما ديگر مي فهميد كه چه حالي داشتم كه خـدا نصـيب هـيچ    . كاش كفنم شده بود به دوش انداختم و رفتم به مسجد

سم انگاري خشك شده بودم و نمي توانستم باور كنم كه جبي صدا و بي حركت مثل مرده م يك از بندگانش نكند؛ اول مدتي
زير اين چادر نماز خفته باشد و فردا زير خاك قبرستان برود ولـي فكـر كـردم     قامتي كه من ديده بودم حاال بي جان آن قد و

كـه نمـي توانسـتم بخـوانم و بنـاي خوانـدن        قرآن بناي زمزمه را گذاشته و مك مكه ام و كه من براي قرآن خواندن اينجا آمد
از . دعاييكه از بر بودم گذاشتم ولي اشك مهلت نمي داد و مثل ناودان روان بود خدا مي داند كه از شب چند ساعت رفته بـود 

دانستم  و آيه عربي هم مي ديگر هرچه دعا و آيه الكرسي. بيرون هيچ صدايي در نمي آمد غم و غصه داشت ديوانه ام مي كرد
با فبأي آالء مخلوط كرده و خواندم و ديگر از ضعف و ناتواني زبانم ياراي حركت نداشت و يقين داشتم كه كـم كـم مـن هـم     

  :به گوشم رسيد مرد و چنان حال كيف و وجدي داشتم كه گفتني نيست در آن دل شب اين شعر مهمانجا خواه
  !رواز كنندپرد در و بام دوست گ             شب راز كنند   هشب خيز كه عاشقان ب

« اين شعر چنان حالم را منقلب كرد كه يكدفعه مثل اين كه جان تازه اي در بدنم دميده باشند از جا جسـتم و فريـاد زدم  
را ببيـنم و بـدون هـيچ انديشـه و      به خود گفتم باز يكدفعه ديگر اين صـورت » !اكام چرا بلند نمي شوي، تو و مردننآخر اي 

خم شدم و دهنم را بـه  . درنگي دستم رفت و چادر نماز را عقب كردم و صورت دختر پديدار گرديد با لب خندان و زلف افشان
دهنش نزديك كردم و از خود بي خود چشمم بسته شد و لبم چسبيد به لب چون غنچه پژمرده و ديگـر نفهميـدم چـه شـد     

بـه حـال آمـدم خـود را در جـاي      س كردم كه لگدي سختي به پشتم خورد و از حال رفتم و همين كه همين قدر يكدفعه ح
معلوم شد كه گزمه ها از پشت مسجد مي گذشته اند در شبستان روشنايي ديـده  . تاريكي ديدم با كند به پا و زنجير به گردن

ارد شده و صورت واقعه را ديده و پس از كتـك بسـيار   و به خيال اين كه دله دزدي آمده باشد زيلو يا حصيري بدزدد آهسته و
و عمامه به گردن ما را از آن جا بيرون كشيده و ريشمان را تراشـيده و چـوب بسـيار زيـادي زده و در زنـدانم      با دست و پاي 

لـف  ن زآجود ايـن روزي نيسـت كـه آن درخـت گـل و      وانداخته اند كه هنوز هم چنان كه مي بينيد همان جا هستم ولي با 
ولي خيلي سر شما را درد آوردم ببخشـيد هفـت سـال تمـام     ... سم نشود و آتش به عمرم نزندجپريشان و آن دهن در نظرم م

  .صحبت ننموده بودم بود كه با كسي
  1333بغداد رمضان 
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  حكايت پنجم
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اصفهاني اسـت  )»كناس«يا بقول تهرانيها(و كوت كوش  هم حقيقتاً مثل گداي سامره و گربه خانگي و يهودي طلبكار تعاد
تان باز دل انسان چه بهانه ها مـي  سپس از يك عمر زندگي در فرنگ. كه هزار بار از اين در بيرونش كني از در ديگر تو مي آيد

يـك چيـزي از    انسان هم ديگر وقتي كـه در غربـت بـه فكـر    ! گيرد و آدم به چه خياالتي افتاده و به چه چيزها مايل مي شود
وطنش افتاد ديگر راستي فيل هواي هندوستان را مي كند و آدم عاقل كامل حكم زن آبستني را پيدا مي نمايـد كـه ويـارش    

  .ا از شب نمي شناسدرشده باشد ديگه روز 

ربالئـي  جهت به ياد حمام هاي گرم و نرم ايران و سر و كيسه ك خود و بي من در اين اواخر در وسط فرنگستان يكدفعه بي
راستي كار به جائي كشيد كه حاضر بودم مواجب يك ماهه ام را بـدهم كـه خضـر پيغمبـر ظهـور       و پنجشنبه كجوري افتادم

لوت حمام محله خودمان در تهران ببينم كه لنگـي  خكرده جام آبي بر سرم بريزد و وقتي چششمم را باز مي كنم خودم را در 
زير تن روي سنگ هاي مرمر داغ شده دراز كشيده و كربالئـي پنجشـنبه بـا كيسـه     چنبره زير سر و لنگي بر روي لنگي ديگر 

ال آرامي و وقار و با تحريـر تمـام   مموئي ريز خود كه نوك دو انگست حنائيش از سوراخ آن بيرون آمده در پهلو زانو زده وبا ك
  .مشغول كيسه كردن سر و تنم است

سودگي را نديده سر استراحت بـه  آل اينكه گير دوال پائي افتاده باشم روي اين خيال تو كله ام سبز شد ديگر مث از وقتيكه
خر يك حمامي سراغ كردم كه مي گفتند دالكش وقتي در ايران بوده و در فـن  آا تبالين نگذاشتم و اين قدر گشتم و پرسيدم 

ين گذاشـته و بـه طـرف كعبـة     بار را زم وشتة مخصوصي دارد گقتم بدين مژده گر جان فشانم رواست و كار ركيسه كشي سر
مقصود روان شدم و در تمام راه در مخيله خودم پله هاي نمناك و پوسيدة حمام محله خودمان در تهران را مي ديـدم بـا آن   
سربينه كذائي كه در طاق آن رستم با ريش دو شاخ داشت شكم ديو سفيد را پاره مي كرد و مخصوصاً يادم آمد كه همانجائي 

عقب نمي ماند پـس دخـل   استاد حمامي را ديدم كه با ريشي كه از ريش رستم ... د بود گچ طاق ريخته بودكه شكم ديو سفي
ولـي خيـر حمـام    . مي گفت و به قليـان سـر چـوبي خـود پـك مـي زد      » عافيت باشد« چوبي سياه شده خود نشسته و مدام
همين قدر كه پـول مضـبوطي   ! وق توتون نوچه اينه كاسه آلوئي داشت نه قندابي نه چپ: فرنگستان اين نقل ها را كجا داشت

پيشكي از ما گرفتند و بليطي به دستمان دادند و طپاندندمان تو يك اتاق لخت و عوري كه تمام زينتش عبـارت بـود از يـك    
قنـاره  آمد و يك لوله آبپاش كه به طاق آويزان بود و يك قناره اي شبيه به  يم نشير آب زنگ زده اي كه از سينه ديوار بيرو

كان قصابي كه پشت در كوبيده بودند كه لباس هايمان را به آن آويزان كنيم والسالم و نامه تمام سرشان را بخورد اسم ايـن  د
  را گذاشته بودند حمام؟

خواستم ستر عورتي كرده باشـم ديـدم   . در اين بين در باز شد و بدون هيچ اهن و اهوني سر و كلة آقاي دالك پيدا گرديد
چشمش به من افتـاد و از   يارو تا. آدم در اين جا از ستر عورت كردن صرف نظر مي كرد و ما هم قيدش را زديم جدم حضرت

يگـر نيشـش از   دسياهي مو و از كج وكوجي سر و گردن فهميد شرقيم خنده اي تحويل داد و همين كه فهميد اصـالً ايـرانيم   
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ما ريخته و رفت و برگشت ديدم يكي از همان كيسه هاي جاجيمي موئي خودمان  نفوراً آبي به سر و ت. رد شد مبناگوشش ه
خوابانـد  ) ولي بدون زيرسري و لنگ(را به همان طرز ايراني  خالصه ما! واهللا همان ديدنش يك ده ششدانگي مي ارزد. را آورد

مقصود اين . يز كه دهن شيرين نمي شودحاال چه كيفي بردم كاري با آن ندارم و از حلوا گفتن ن. و مشغول شد به كيسه زدن
استاد، و تمام فوت وفن كاسه گري را مي داند رفتم تو نشـئه كيـف و محـض اظهـار      تاست وقتي كه كم كم ديدم يارو حقيق

ايـن هـم   «: كيسه را چون دستكشي در دست داشت نشـان داد وگفـت   »استاد شنيدم ايران هم بوده ايد؟ «: مهرباني پرسيدم
بله با يكـي از شـاه هـاي    «: گفتم. »خودت حدس بزن«: خنده اي كرد و گفت» ايران رفته بودي چه كني؟«: مگفت. »عالمتش

: گفـتم . »نـه «:گفـت  »شايد نـوكر سـياحي بـوده اي؟   «: گفتم. »نه«: گفت» ايران كه به فرنگستان آمده بودند به ايران رفتي؟
در جوانيـت  «: گفـتم . »نـه «: گفـت » س به آن جا نرسد؟شايد دزدي كرده بودي مي خواستي جاي امني بروي كه دست پلي«

من كه ديگر عقلم به جائي نمي رسد حاال خودت بگو ببينم بـه ايـران   «: گفتم. »نه«:گفت» يكي ازاعيان ايران به ايرانت برده؟
  »!...مرد حسابي مستشار بودم«: گفت» رفته بودي كه چه كني؟

: گفـتم . چشم هايم مثل شيشه هـاي گنبـد هـاي طـاق حمـام گـرد شـد       . ددهنم از تعجب مانند دهنة خزانة حمام باز مان
مستشـار وزارت داخلـه و   «: گفـت » مستشار چه بـودي؟ «: گفتم. »بله كه مستشار بودم چرا نباشم؟«: گفت» مستشار بودي؟«

خواسـتم  » !غيـره خارجه و ماليه و عدليه و جنگ و معارف و اوقاف و فوايد عامه و پست و تلگراف و گمرك و تجارت و غيـره و 
از شما جـنس  «: گفتم. بخندم ديدم يارو شوخي سرش نمي شود و راستي مثل اين است كه حرف هايش هم بي پرو پا نيست

» .دو پا هر چه بگوئيد بر مي آيد ولي خودت هم انصاف مي دهي كه باور كردن مستشاري تو در ايران خالي از زحمت نيسـت 
» آيا مي داني عيد كارناوال در فرنگستان چه عيدي اسـت؟ . ان خودتان را نمي شناسيدمعلوم مي شود كه اير«: خنديد و گفت

البته كه مي دانم كارناوال عيدي است كه مردم با لباس هاي غريب و عجيب در آمده و ماسك ها به صورت خـود زده  «: گفتم
من اگرچه هجـده مـاه   «: گفت» ما دارد؟و مي افتند توي هم الواطي و لودگري مي كنند ولي اين مسئله چه دخلي به مطلب 

دستگيرم شد كه سرتاسر ايران مثل كارناوالي است كه هر كس به هر لباسـي بخواهـد    بيش در ايران نبوده ام ولي همين قدر
پـس  «: گفـت » ...همه اين ها صحيح ولي آخر مستشار شـدن شـما  «: گفتم» .مي تواند در بيايد و كسي را بر او بخسي نيست

تا براي شما حكايت كنم اگرچه همه را روز به روز در كتاب سياحت نامـه خـودم نوشـته ام و اگـر مايـل باشـيد       گوش بدهيد 
كه فرصتي داريم ممكـن اسـت يـك تكـه از كتـاب را       تاًخيلي ممنون مي شوم ولي عجال«: گفتم» .ممكن است بدهم بخوانيد

طـور در هشـت   چپاتمه زده و چرك مرا كيسه مي كشـد  براي من از بر حكايت كنيد كه آخر معلوم شود شخصي كه االن چم
يارو با تك كيسـه فتيلهـاي چركـي كـه روي سـينه ام      » .آن مملكت مستشار بوده استمهم دولتي وزارت خانه ايران و دواير 

پدر من در همين شهر دالك و حمـامي بـود و خـود    «: ي بدنمان ريخت و گفتوود ورانداخت و يك دولچه آبي ربجمع شده 
درست بيست سال مي شود كه يكي از اشـخاص  . صابون و مشتمال چيزي نشناخته ام وم از طفوليت جز حمام و كيسه من ه

مـريض از قضـا روزي بـه     صشـخ . هرچه حكيم معتبر بود آوردند و چـاره نشـد   نشهر ناخوش شد و در فرنگستا معروف اين
فـردا ديـدم   . صحيحي  مشتمال چاقي جلويش در آمدم حمامي آمد كه من در آن جا كار مي كردم و به طمع بخشش و انعام

باز آمد و گفت ديشب پس از شش سال اولين بار معقول كمي راحت خوابيدم و معلوم مي شود اثر مشتمال تو اسـت محـض   
انسـته  د هر روز آمد و معلوم شد مشتمال ما داراي اثراتي بوده كه خود ما هم نمي دعخالصه از آن روز به ب. تجربه آمدم ببينم

ن آديگر نان ما توي روغن بود و يارو هر روز اعتقادش درباره ما زيادتر مي شد و ديگر به هيچ وجه ول كن معامله نبود تا . ايم
كه در خانه خود حمام كوچكي ساخته و ما را اجير كرد و در خانه خودش منزل داد و كم كـم حكـم يكـي از اعضـاء خانـه را      

خاب شد و بنا شد چند نفر ديگر را هـم  تيارو هم ان لت ايران خواست مستشار از فرنگستان ببرددرين بين زدو دو. پيدا كرديم
  .كنند» رفورم«خودش معين كند كه در ايران زير دستش كار كنند و ادارات ايران را 
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مـا را هـم    ه نمي دانم چطور شد شيطانه به صرافتش انـداخت كـه  عاول خيلي كوك بود كه بايد ما را ول كند ولي يكدف   
طفيلي خود نموده و به ايران ببرد و محض اين كه از كيسه خودش چيزي مايه نگذارد ما را هم جزو هيئت خود معرفي كـرد  

  .و ما هم سخت به خودمان گرفتيم

را محرمانه مشتمال كنيم ولي همين كـه پـا را از صـحن    » صاحب«ه هر روز صبح بايستي چوقتي كه وارد ايران شديم اگر
  ...و داراي حشمت و جاه و جاللي بودم» صاحب«و » مسيو«ذاشتم براي خودم گر خانه بيرون مي حمام س

بعضي اطالعـات دارد و مـثالً مـي دانـد كـه فـراش       در فرنگستان هر كس از پستخانه . اول ما را گذاشتند در ادارة پستخانه
همين ترتيبات را كـم و  پستي هست و ما هم پستخانه اي دارد و سر هر كوچه قوطي  پست لباس مخصوصي دارد و هر محله

در حـق مـا    يقب به مـا داد، روزنامـه هـا توصـيفات    لشاه نشان و . بيش در تهران راه انداختيم و چنان سكه كرد كه بيا و ببين
از  نوشتند، شعرا قصايد گفتند، مطرب ها تصنيف ها ساختند و طولي نكشيد كـه اسـم مـا ورد زبـان كوچـك و بـزرگ شـد و       

هم اختيارات وسيعه به ما دادند و چندين وزارتخانه ديگر نيز جسته جسته زير اداره ما افتاد و مـا هـم ديگـر از سـرو     مجلس 
بارمان رفورم مي باريد و پيشنهاد بود كه پشت  سر پيشنهاد به مجلس و دولت و دربار مـي كـرديم و قشـقره اي راه انداختـه     

  .آمدبوديم كه از دست هيچ تعزيه گرداني بر نمي 

و مـي توانـد در موقـع     ولي اين مسئله مشتمال يارو دست بردار نبود و چون مي دانستم فقط اوست كه سرش تو كار است
تختة ما را آب بدهد مجبور بودم هرروز صبح، همان وقتي كه مسلمان ها نماز مي خوانند، در حمام سرخانة ارباب قديم خـود  

او به مراتب باالتر رفته بود اغلب با سرو سينه پر از نشـان هـاي شـير و خورشـيد و     دم از مقام وا آن كه مقام خبحاضر شده و 
يارو هم مدام سر مي جنبانيد و لبخنـد مـي زد ولـي چيـزي     . نشان هاي علمي رنگارنگ مشغول كيسه كشي و مشتمال شوم

  .روي بزرگواري خود نمي آورد و ما هم به همين قرار

مشـهور كـه در ايـران    » حاجي باباي اصفهاني«ي ديدم و به ياد يك جمله از كتاب طولي نكشيد كه خود مرا صاحب تمولك
كه وفا ندارنـد، سـالح جنـگ و آلـت صـلح ايشـان دروغ و        اي ياران به ايرانيان دل مبنديد«: خوانده بودم افتادم كه مي گويد

شـي بـه خرابـي تـو مـي كوشـند، دروغ       به هيچ و پوچ آدم را به دام مي اندازند، هر چند به عمـارت ايشـان بكو  . خيانت است
تيـاج  سخن راست را چه اح! قسم هاي ايشان را ببينيد. ناخوشي ملي و عيب فطري ايشان است و قسم شاهد بزرگ اين معني

به مرگ اوالدم، به روح پدر و مادرم، به سر شاه، به جقه شاه، به مرگ تو، به ريش تـو، بـه سـالم و     ،وبه قسم است؟ به جان ت
نان و نمك، به پيغمبر، به اجداد طاهرين پيغمبر، به قبله، به قرآن، به حسن، به حسـين، بـه چهـارده معصـوم، بـه       عليك، به

گرفتـه تـا سـرو     دوازده امام، به پنج تن آل عبا، تمام اين ها از اصطالحات سوگند ايشان است كه از روح وجان مـرده و زنـده  
و بازوي بريده تا به آتش و چراغ و آب حمام همه را مي گذارند تا دروغ  چشم نازنين و ريش و سبيل مبارك و دندان شكسته

را  مخـوب اسـت هـر چـه زودتـر دارائـي خـود        اين بود كه احتياط را شرط عقل دانستم و گفـتم . »!خود را به كرسي بنشانند
ق ايرانيان هـم كـم و بـيش    برداشته و به وطن خود برگردم چون در ماندن ايران هزار گونه خطر ملحوظ بود و كم كم به اخال

  .دست گلي برايمان روي آب بدهند) غفلتاً(آشنا بودم و مي ترسيدم راندن ناغافل 

تان بـراي  سـ وان اين كـه مريضـم و بايـد بـه فرنگ    خالصه چه دردسر بدهم دارو ندار خود مرا پول طالي نقد كردم و به عن
و بوشـهر بـه    اسـتم از راه قـم و كاشـان و اصـفهان و شـيراز     معالجه بروم بار سفر بستم و محض سيرو سـياحتي در ايـران خو  

قبل منقل و بار و بنه و خيمه و خرگاه و  تمام اهل شهر با: حقيقتاً تاريخي خواهد ماند روز حركت از تهران. فرنگستان برگردم
ني كردند، قصيده هـا خواندنـد،   ادستگاه چندين منزل بدرقه كردند؛ دروازه ها بستند، گل ها نثار كردند، گاو و گوسفند ها قرب

گريه ها كردند ولي هنوز به قم نرسيده بودم كه يك دسته دزد و راهزن سرمان ريخته و دارو ندارمان را بردند و باز علي مانـد  
ولي هر طور بود به هزار ماجرا و قرض و قوله خود را به فرنگستان رسـاندم و االن پـانزده سـال اسـت كـه اوليـاي       . و حوضش
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عليية ايران شب و روز در اقدام هستند كه دزدها را گرفته و اسباب ها را مسترد دارند و هـزار بـار قـول و صـدهزار بـار      دولت 
  .وعده دادند و يك قاز سياه به دست من نيامده است

  .شغل سابقم بشوم و چنان كه مالحظه مي نمائيد در فرنگستان از بي چيزي و گرسنگي مجبور شدم باز مشغول همان

من هم كم كم يـادم  . و آهي كشيد و رفت تو فكر و خيال گذشت به اينجا كه رسيد يارو يك دولچه آب بر سر ما ريخترس
آمد كه در طفوليت يك چنين حكايتي شنيده بودم و از كارو بار ايران و هم وطنان خود متعجب شدم و پيش خود فكر كردم 

يـارو   »بيله ديگ بيله چغنـدر «: بوده اند و نيم خندي زده و گفتم كه حقيقتاً يك همچو مردمي مستحق همچو مستشاري هم
. كلمه چغندر را معلوم شد فهميد و گفت به چه مناسبت از چغندر صحبت مي كنيد گفتم اين يك ضرب المثل فارسي اسـت 

يـان كـنم و   ه كردم درست نتوانستم معني اين ضرب المثـل را ب چ، قبول كردم ولي هرگفت ممكن است براي من معني كنيد
وقتي كه مـي خواسـتم از عمـارت بيـرون     . مدت معين حمام هم كه يك ساعت بود سر آمده بود لباس پوشيدم و آمدم بيرون

ايران و مردم به خيال خودم بعضي چيزها درباره  روم ديدم يارو جزوه اي در دست نزديك آمد و گفت وقتي كه در ايران بودم
خواهشـمندم دفعـه ديگـر     ؛ظري بيندازيدنشايد بي ميل نباشيد  ،يب و غريب آن ها نوشتهايران و اخالق آن ها و ترتيبات عج

جزوه را گرفتم و به آن حال و كيف مخصوصي كه پس از در آمدن از حمام و سرو كيسه . كه به حمام مي آئيد با خود بياوريد
  .شدم به انسان دست مي دهد راه خانه را پيش گرفتم و در منزل مشغول خواندن كتاب

آقاي مستشار چون فقط كوره سوادي داشته و همه جـاي دنيـا را   . خيلي تفريح كردم. ديدم يارو معقول چيزها نوشته است
مثل فرنگستان مي پنداشته وقتي كه به ايران رسيده معلوم مي شود خيلي اين عالم تازه به نظرش غريـب آمـده و بـا كمـال     

اين جزوه كه قريب صد صفحه مي شود داراي فصول متعـدده  . را نوشته است سادگي و حيرت و تعجب نتيجه مشاهدات خود
  :است و ذيالً محض نمونه فصلي از آن كتاب را اينجا نقل مي نمايم

  

  ملت و دولت ايران

خيلي خوشمزه و خنـده دوسـت   . رف مي زنند و كم كار مي كنندحزياد . ايرانيها عموماً متوسط القامه و گندم گون هستند
هـا سـر را مـي    بچه ها كچل هسـتند و مرد . مي كشد زباني دارند كه مار را از سوراخ بيرون. ولي گريه بسيار مي كنندهستند 

كه گويـا اصـالً زن در آن جـا وجـود      ت اين استاس تتراشند و ريش را ول مي كنند ولي يك چيزي غريبي كه در اين مملك
در اين خصوص هر چه فكـر  . مي شود ولي زن هيچ در ميان نيست تو كوچه ها دخترهاي كوچك چهار پنج ساله ديده. ندارد

شـهر  «نيسـت ولـي    وجود دارد كه در آن هيچ مرد» شهر زنان«مي كنم عقلم به جائي نمي رسد من شنيده بودم كه در دنيا 
ست الحـق كـه هـم    در فرنگستان مي گويند ايرانيها هر كدام يك حرمخانه دارند كه پر از زن ا. به عمرم نشنيده بودم» مردان

در ايراني كه اصالً زن پيدا نمي شود چطور هر نفـر مـي توانـد يـك خانـه پـر از زن       ! وطنان من خيلي از دنيا بي خبر هستند
بي مو و لباس سفيد بلند  توي بلند دارد و صورميك روز ديدم تو بازار مردم دور يك كسي را كه ! داشته باشد؟ امان از جهل

گرفته اند گفتم يقين يك نفر زن ايراني است و با كمال خوشحالي دويدم كه اقالً يك زن ايرانـي ديـده   و كمربند ابريشم دارد 
و تئاتر ندارند آواز خوان ها تـوي  » اوپرا«رويش يعني آوازه خوان چون در ايران د. است شم، ولي خير معلوم شد يارو درويشبا

ان براي داخل شدن در تئاتر الزم است در ايران آواز خـوان يـك پـر    آواز مي خوانند و به جاي بليطي كه در فرنگست كوچه ها
  .مت اوپرا هم خيلي ارزان و اصالً مجبوري هم نيست دادي دادي ندادي ندادييسبزي به مردم مي دهد ق
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ديـدم  يك روز از يكي از ايرانياني كه خيلي با من رفيق بود و داراي چندين اوالد بود پرسيدم پس زن تـو كجاسـت؟ فـوراً    
سرخ شد و چشمانش ديوانه وار از حدقه بيرون آمد و حالش به كلي ديگرگـون شـد فهميـدم خطـاي بزرگـي كـرده ام عـذر        

  .خواستم و از آن روز به بعد فهميدم كه در اين مملكت نه فقط زن وجود ندارد بلكه اسم زن را هم نمي توان بر زبان آورد

است كه يك قسمت عمده مردم كه تقريباً نصف اهـل مملكـت مـي شـود     چيز ديگري كه در ايران خيلي غريب است اين 
خودشان را سراپا توي كيسه سياهي مي بندند و حتي براي نفس كشيدن هم روزنه اي نمي گذارند و همـين طـور در همـان    

حمامشان هـم  . هيچ حق ندارند در قهوه خانه اي يا جائي داخل شوند اين اشخاص. ت و آمد مي كنندفكيسة سياه تو كوچه ر
اين اشخاص تـا وقتـي   . حمام مخصوصي است و در مجلس هاي عمومي هم از قبيل مجلس روضه و عزا جاي مخصوصي دارند

بـه  . دا و ندائي از آن ها بلند نمي شود ولي همين كه با هم جمع مي شوند غلغلة غريبي راه مي افتـد صتك تك هستند هيچ 
اگـر  . د مثل كشيش هاي غريب و عجيبي كه در فرنگستان خودمان هم هسـت رم اين ها هم يك جور كشيش ايراني هستنظن

گذاشته اند كه به معني نـاتوان و  » ضعيفه«ي به آن ها نمي كنند و حتي اسم آن ها را مكشيش هم باشند مردم چندان احترا
  .نا چيز است

شناخته مي شوند و سه دسته عمده هستند كه هر دسـته   مردهاي ايران به كالهشان. حاال چند كلمه از مردها حرف بزنيم
  .زرد كاله ها، سفيد كاله ها، سياه كاله ها! حاالت و كيفيات مخصوصي دارند از اين قرار

مي نامند و اغلب نوكر و رعيت ارباب هستند نمي دانم به چه سـبب  » كربالئي«و » مشهدي«اً مدسته اول كه آن ها را عمو
دسـته ديگـر    وو نتيجه زحمت خود را بالتمام به آن د تمام مدت عمرشان هرچه مي توانند بيشتر كار بكنندنذر كرده اند كه  

سئله چنان مصرند كه چه بسا خود و كسانشـان از گرسـنگي   ممردم يعني سفيد كاله ها و سياه كاله ها تقديم كنند و در اين 
ياه كاله ها و سفيد كاله ها از حاصل دسـت رنـج آن هـا ايـن     و سرما مي ميرند و بي كفن به خاك مي روند در صورتي كه س

يعنـي بـراي عروسـي عربهـاي     » عـزاب اعـرب  «قدر دارا مي شوند كه نمي دانند پولشان را چطور به مصرف برسـانند و بـراي   
وج رت خـودش را كـج و كـ   وعربستان مي فرستند و تو خانه هايشان چادر بلند كرده و به هر كس آن جا برود، يك خرده صـ 

  .چلو مي دهند كرده و براي اموات آن ها طلب آمرزش كند و شربت و گاهي هم پلو و

تمام فكر و خيال سفيد كاله ها و سياه كاله ها اين است كه از اين زرد كاله ها بيشتر در تملك خود داشته باشـند و مـدام   
تمام مدت اقامتم در ايران هيچ وقت نديدم آن در كار خريد و فروش آن ها هستند و قيمت آن ها به قدري ارزان است كه در 

ملـه مـي كنـيم در    انـدويش يكجـا مع  كبلكه همان طور كه در فرنگستان ما زنبور عسل را بـا   ها را تك تك بخرند يا بفروشند
هم زرد كاله ها با خانه و النه و ده و قصبه يكبار به طور چكي خريد و فروش مي كنند و مثالً مـي گوينـد امـروز فـالن      ايران

  .وار زرد كاله داشت به فالن مبلغ قباله كردنكس فالن ده را كه صد خا

در ميـان اسـت و خـودش     جا اين طايفه كاله زردها كامالً از نعمت آزادي و برادري و برابري كه در فرنگستان حرفش همه
و نـدار خـود را فـداي سـياه كـاله هـا و       مثالً آزادي آن ها به حدي اسـت كـه مـي تواننـد دار    . هيچ جا نيست ممتنع هستند

سفيدكاله ها بكنند و احدي مانعشان نيست و هم چنين است در خصوص برابري كه راستي اگرميان هزار تاي آن ها بگـردي  
داشته باشد كه ديگري نداشته باشد و در تهي دستي و نداري از نعمت برابري كامـل برخـوردار    يكي پيدا نمي شود كه چيزي

نشانه اي روي قبر خود نمي گذارنـد و   حتي وقتي مي ميرند براي آن كه همه با هم برابر باشند هيچ سنگ و آجر و هستند و
اما در باب برادري، طبقـة  . با خاك هم مساوي مي شوندوهمه  طولي نمي كشد كه باد و باران اثر قبر آن ها را هم محو نموده

  .صدا مي كنند كه به معني برادر است» داش«مذكور برادري را به جائي رسانده كه همديگر را 

اين ها در ميان مردم احترام مخصوصي دارند و . معروف هستند» آخوند«و » شيخ«حاال برسيم بر سر سفيد كاله ها كه به 
پارچه گير مي آورند مي پيچند دور سرشان و حالت مناري را پيدا مي كننـد كـه    هناخته مي شوند هر چچون به كالهشان ش

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com



http://ghafaseh.4shared.com 
 

نديـده  : گفت. يك نفر ايراني پرسيدم اين ها چرا اين طور كله خود را مي پوشانند زلكي باشد يك روز محرمانه ا بر سر آن لك
، شايد اين ها هم مغزشان عيب دارد و مي خواهنـد نگذارنـد   ر آن را كهنه مي پيچندساي وقتي كه انگشتي معيوب مي شود 

  !از خارج هواي آزاد به آن برسد

وقار و سنگين هستند و براي حفظ موازنه و تعادل كه اين عمامه سنگين كله آن ها را بـه   اين طايفه سفيدكاله ها خيلي با
مامه كذائي از يـك طـرف و آن ريـش و پشـم از     ععقب نكشد سعي دارند حتي المقدور ريش شان را هم سنگين كنند و اين 

طرف ديگر به سر و صورت آن ها شكل يك دسته هاون چوبي را مي داد كه يك سرش سفيد و يك سـرش سـياه باشـد و در    
  .ي تعبيه كرده باشنديدستگير آن چشم و ابرو

. انسان ناگزير به آن هـا سـالم مـي كنـد     مي گذرند اين سفيد كاله ها به اندازه اي موقر و متين هستند كه وقتي از كوچه
ولي با اين وجود اين، در سال يك دو ماهي هست كه جنون به سر اين ها مي زند و سوار اسب و االغ و قاطر شده و بيسـت و  

و فرياد مي كنند كه حـال آن هـا مـردم را بـه      به حدي داد چهار ساعت شبانه روز را ركاب كش در كوچه و بازار مي گردند و
زرد كـاله هـا كـه در هـر آنـي بـراي       ت مي آورد و رفته رفته از همه جا صداي گريه و ناله بلند و كار به جائي مي رسد كه رق

ه و بـا شمشـيرهاي كوتـاه    تـ د كفـن هـا بـه گـردن انداخ    تنت به دو طبقه ديگر حاضر به فدا كردن جان و مال خود هسخدم
  .ند و در كوچه و بازار خون جاري مي شودمي نامند سرو كلة خود را مي شكاف» قمه«خصوصي كه م

در تمام مدت اقامتم در ايران خيلي دلم مي خواست بفهمم شغل و كار اين طايفـه سـفيدكاله هـا چيسـت؟ ولـي عاقبـت       
اما هرچه هست بايد شغل محرمانه اي باشد كه دور از انظار مردم به عمل مي آيد و گمان مي كنم صنعتي اسـت  . دشمعلوم ن

يـك  مي دانم كـه ايـن سـفيدكاله هـا     يكي از آشناهاي ايراني گفتم من  روزي به. وماً دست آن ها را مي بوسنددستي چه عم
بله صنعت بزرگي است كه مملكت ايران از سـاية آن زنـدگاني مـي    : صنعت يدي دارند ولي نمي دانم چه صنعتي است؟ گفت

پرسيدم اسـم ايـن صـنعت    . شيرازة كارها از هم مي گسيخت كند باقي است و اال اگر اين صنعت نبود چرخ امور مي خوابيد و
خجالت كشيدم بگويم معني اين كلمه را نمي دانم و زير سبيل در كردم و هنـوز هـم معنـي آن    » رشوه«: عالي چيست؟ گفت

عمومـاً  دستگيرم نشده و اصالً ممكن است يارو ما را دست انداخته باشد چون در دنباله همان صحبت گفتم آري ديده ام كـه  
جواب داد نه اين سـرخي خـون دل مـردم اسـت ولـي      . دست اين سفيدكاله ها سرخ است البد اثر آن صنعتي است كه گفتي

. بعدها فهميدم كه بيخود گفته و سرخي دست آن ها از حنا است و لهذا عقيده ام دربارة حرف هاي ديگرش هـم سسـت شـد   
به بايد در آن مدخليت تام داشته باشد چه مدام سعي دارند كه اين به هر حيث صنعت مزبور هرچه باشد انگشت شست و سبا

روز و شـب در ميـان دو   گشت را ورزش و مشق بدهند و بدين قصد ريگ هاي گردي را سوراخ كـرده و ريسـمان دوانـده    ندو ا
  .گشت ها قوت بگيردنانگشت مي گردانند كه ا

همـة ادارات دولتـي چـه در    . مي گوينـد » خان«ايران به آن ها  ر خودده كسياه ها  برسيم به طايفه سوم يعني كال ه حاال
د و شـ اباين ها يك انجمن بزرگي دارند كه مثل فراموش خانـه مـي   . چه در واليات و اياالت در دست اين طايفه است ز وكمر

. اسـت » ديـوان «جمـن  ناسم اين ا. جمن شد ديگر نانش توي روغن استناين ا كس داخل هر. مخصوص خود اين طايفه است
يو كـج اسـت يعنـي    دو معروف است كه مي گويند كار . اين كلمه از لفظ بومي مي آيد كه در افسانه هاي ايراني مشهور است

ايـن  . اگر به ديو خوبي بكني لقمه اولش مي شوي اگر به او راست بگوئي دشمنت مي شود، دروغ بگوئي دوسـتت مـي گـردد   
  .گذاشته اند» ديوان«بت اسم انجمن خود را سكج است به همين منا سياه كاله ها هم چون همين طورند و كارشان

براي اين كه كسي بتواند جزو اين انجمن به شود اول بايد اسمش را عوض كند و اغلب اسم هاي تازه اي كه به آن ها داده 
سلطنه كـه بـه معنـي    مي شود اسم حيوانات و اشياء حرب وجنگ است مانند كلب الدوله كه به معني شغال است و مقراض ال
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محرمانه بايد دانست كه آقاي دالك باشي در ترجمه الفاظ عربي معلوم مي شود كه يد طوالئي ندارند كـه كلـب   . (قيچي است
  ).را شغال دانسته اند اگر چه به حكم آن كه سگ زرد هم برادر شغال است از مرحله چندان دور نيفتاده اند

گر در راه نفع و سخني نرانند ماين طايفه سياه كاله ها به موجب يكي از مواد نظامنامة انجمنشان مجبورند قدمي برندارند 
در فرنگستان شنيده بودم كه فلسفة نفع پرستي را يك فيلسـوف انگليسـي كشـف كـرده     . مگر در راه فايده شخصي خودشان

يسي هم به دنيا قدم گذارده باشد اين فلسفه در ايران به اوج ترقي رسيده بود ولي بايد دانست قبل از آن كه جد فيلسوف انگل
  .و اين هم باز دليلي است كه تمام نور و تمدن فرنگستان از مشرق زمين آمده است

تمام سعي اين كاله سياه ها در اين است كه در تمام صفحة ايران سكون و آرامي برقرار باشد و چون مـي داننـد كـه تمـام     
و جهد خود را مصروف مي دارند كه پول در دست كسي نماند و هر كجـا   لفت ها و بدبختي ها از پول برميخيزد تمام جدمخا

ممكن فرستاده و بـه هـر وسـيله اسـت نمـي       كنافپولي سراغ مي كنند و براي اجراي اين مقصود مدام مأمورين به اطراف و ا
گيز جلوگيري مي نماينـد  ندهاي زيان امدبير عاقالنه از هزار گونه پيش آگذارند در پيش كسي پولي جمع شود و از پرتو اين ت

الحـق جـاي آن   . در صورتي كه پول هم در خود ايران مانده و جاي دوري نرفته و منتها از كيسه تقي به كيسه نقي رفته است
  !بيچاره ممالك خود رافراهم نياورندبرت بگيرند و اين همه اسباب زحمت مردم عستان از نكته گدارد كه اولياء امور ما در فرن

يك دسته از اين سياه كاله ها را كه ريششان را مي تراشند و سبيلشان را مي تاباننـد و كالهشـان را چنـد انگشـت كوتـاه      
هسـتند  » ديوان«در نظامنامه انجمن » رفورم«اين دسته طرفدار بعضي تغييرات و . نموده و يك ور مي گذارند فكلي مي نامند

مراعـات نشـده و گـاهي در     يعني آخوندها اغلب اجراي تام و تمام نظامنامه  مي گويند تا به حال در مورد سفيدكاله هاو مثالً
تي نگذاشـت و بـه   وزردكاله هـا تفـا   رفتار نموده و بين ضبط دارائي آن ها كوتاهي وغفلت شده من بعد بايد كامالً به مساوات 

ي  اگذار تمدن فرنگستان خودمان هستم كه از اثر اين سياه كاله هـ در اين جا سپاسو  ؛عقيده من هم اين فكلي ها حق دارند
 ات را دريافتـه و مـي خواهنـد ايـن تخـم     علوم فرنگي قلم مي دهند حس مساو جوان كه خود را فرنگي مĤب ناميده و عالم به

  !بارآور را در مملكت خود نيز بپاشند

مركب از كلمات زبان هاي مختلفه است و بايد زبـان بـين المللـي بشـود و      ه مي گويندك» اسپرانتو«نكته نفيس اين زبان 
يج است و تمام دسته فكلي ها جـز آن زبـان حـرف    ابراي ترويج و انتشار آن در پيش ما آن همه زحمت مي كشند در ايران ر

است  فارسي و عربي و تركياروپائي وگاهي هم چند كلمه  مختلفة نمي زنند و فهميدن زبان آن ها كه مركب از كلمات السنة
  .براي ماها هيچ اشكالي ندارد

  !اين بود خالصه نظريات و مشاهدات من درباره زن هاي ايران، دربارة ملت ايران و دولت ايران

فصل سوم رساله آقاي دالك باشي با اين كلمات خاتمه مي يافت از خواندن اين رساله بسـيار تفـريح كـردم و در آخـر آن     
  :پست به صاحبش عودت دادم با نوشته ه خط فارسيجملة ذيل را ب

  !بيله ديگ بيله چغندر!                                             ايــن مردها ، ايـن زن ها

  !بيله ديگ بيله چغندر                                             !ايــن ملت   ، ايــن دولت

  !بيله ديگ بيله چغندر                                     !         ايـن مستشار  اين ادارات،

  )1300( 1340سالبرلن، اوايل 
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  حكايت ششم

        ویالن ا�دو�ویالن ا�دو�ویالن ا�دو�ویالن ا�دو�
مـي  » نخـود همـه آش  «كه فقط در خاك ايران سبز مي شود و ميوه اي بار مي آورد كـه   تويالن الدوله از آن گياهاني اس

  .نامند

اين قدر گرفتار است كه مجال ندارد سرش را بخاراند مگر مردم ولش مي كنند، مگر دسـت از سـرش   ! الدوله نويالبيچاره 
خانـه و بسـتر   راست اسـت كـه ويـالن الدولـه     ! گذاردبرمي دارند؟ يك شب نمي گذارند در خانه خودش سر راحتي به زمين ب

درست در حق او نـازل شـدده ولـي مـردم هـم      » اي اوسترسدرويش هر كجا كه شب آيد «معيني هم به خود سراغ ندارد و 
قلـب   ةلكزده مدام بايد مثل سكيالن الدوله فبخت را به فكر خودش نمي گذارند ويك ثانيه بد ،ديگر پر شورش را درآورده اند

  !ين مردم لعنتخر بر پدر اآ. واهللا چيزي نمانده يخه اش را از دست اين مردم پررو جر بدهد. اين دست به آن دست برود از

محـض  . ش از خواب باز مي شود خود را در خانة غير و در رختخواب ناشناسي مي بيندويالن الدوله هر روز صبح كه چشم
خالي نبودن عريضه با چايي مقدار نان روغني صرف مي نمايد براي آنكه خدا مي داند ظهر از دست اين مردم بـي چشـم و رو   

كـار  «بعد معلوم مي شود وقتيكه ويالن الدوله خواب بوده صاحب خانـه در پـي   . بكند يا نه زهر مار مجالي بشود يك لقمه نان
 رش پـس از دو روز و سـه شـب توانسـت از گيـر ايـن      ن الدوله خدا را شكر مي كند كه آخويال. بيرون رفته است» الزم فوتي

خوابيم صـبح بـه ايـن زودي بـراي      طور است هر كجا ما شب ميجهد ولي محرمانه تعجب مي كند كه چصاحب خانة سمج ب
پس چرا براي ويالن الدوله هيچ وقت از اين جور  كارهاي الزم پيدا نمي شود؟ مگـر كـار   ! صاحب خانه كار الزم پيدا مي شود

ه اي بابا هنوز شيري نيامده هنوز در دكانها را باز نكـرد ! الزم طلبكار ترك است كه هنوز بوق حمام را نزده يخة انسان را بگيرد
خوب ويالن الدوله هم مدتي است فرصـت پيـدا نكـرده    . كار الزم يعني چه ولي شايد صاحب خانه مي خواسته برود حمام! اند
راست است كه ويالن الدوله وقت سرو كيسه و واجبـي نداشـت ولـي الاقـل ليـف و      . مي برود، ممكن بود با هم مي رفتنداحم

  .در مي آمد زده مشتمالي مي كرد از كسالت و خستگي صابوني

هن عشـاق  ويالن الدوله مي خواهد لباسهايش را بپوشد مي بيند جورابهايش مثل خانة زنبور سوراخ و پيراهنش مانند پيـرا 
تو مي داني كه اين مردم به من بيچاره مجـال نمـي   ! هم قطار«ب خانه را صدا زده مي گويد نوكر صاح. چاك اندر چاك است

برسد به اينكه بروم خودم يك جفت جوراب بخرم و حاال هم وزير داخلـه منتظـرم اسـت و     دهند آب از گلويم پايين برود چه
وقت اينكه به خانه سري زده جورابي عوض كنم ندارم آنجا به انـدرون بگـو زود يـك جفـت جـوراب و يـك پيـراهن از مـال         

بپا كند كه جورابها با بند جورابي كـه   تازه را وقتي كه ويالن الدوله مي خواهد جورابهاي. »بفرستند كه مي ترسم وقت بگذرد
در خانة يكي از هم مسلكان كه شب را آنجا به روز آورده بود برايش آورده بودند درست از يك رنگ است اين  قبل دو سه روز

ي از را به فال نيكو گرفته و عبا را به دوش مي اندازد كه بيرون برود مي بيند عبايي است كه هفت هشت روز قبل از خانة يكـ 
بيچاره ويالن الدوله مثل مرده شـورها  . آشنايان هم حوزه عاريت گرفته و هنوز گرفتاري فرصت نداده است كه ببرد پس بدهد

  !هر تكه لباسش از جايي آمده و مال كسي است، والهه حق دارد از دست اين مردم سر به صحرا بگذارد

افظي مجبور است مـرخص بشـود   واهي مي كند كه بدون خداحلي عذر خخالصه ويالن الدوله به توسط آدم صاحبخانه خي
در كوچـه  . البته اگر باز فرصتي بدست آمد خدمت خواهد رسـيد . ولي كار مردم را هم آخر نمي شود كه به كلي كنار انداخت
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ايـن شـهر   چهل سال است بچـة  ! هنوز بيست قدم نرفته كه به ده دوست و پانزده آشنا بر مي خورد انسان چه مي تواند بكند
بيچـاره ويـالن   ! امـان از ايـن زنـدگي   ! هاي حرمسراي شاهي نيستندكه بانواست نمي شود پشتش را به مردم برگرداند، مردم 

هفته هفت روز است مي بيني دو خوراك را در يكجا نكرده و مثل يابوي چاپاري جوي صبح را در ايـن منـزل و جـوي    ! الدوله
  .شام را در منزل ديگر خورده است

دتي كه ويالن الدوله دور ايران گرديده و همه جا پرسه زده و گاهي به عنـوان  ها بدتر اين است كه در تمام اين مهمه ايناز 
عزيز، بارديگر به قصد نايب الزياره بودن وجـب بـه وجـب     استقبال، گاهي به اسم بدرقه، يكبار براي تنها نگذاردن فالن دوست

. زارها دوست و آشنا پيدا كرده يك نفر رفيقي كه موافـق و جـور باشـد پيـدا نكـرده اسـت      خاك ايران را از زير پا گذرانده و ه
راست است كه ويالن العلما براي ويالن الدوله دوست تام و تمامي بود و از هيچ چيزي در راه او مضايقه نداشت ولي او هـم از  

له نكاح خـود درآورده و صـاحب دورانـي شـد و بـه      وقتي كه در راه قم وكيل و وصي يك تاجر بدبختي شده و زن او را به حبا
راموش نموده و حتي سپرده هر وقت ويالن الدوله در خانة او را مي زنـد بگوينـد آقـا    فكلي شرايط دوستي قديم و انسانيت را 

  !خانه نيست

امـروز هـم بـا    شته را در شبستان مسجدي بـه سـر بـرده و    ويالن الدوله امروز ديگر خيلي آزرده و افسرده است ديشب گذ
هر كجا رفته صاحب خانه براي كار الزم از خانه بيرون رفتـه و سـپرده   . حالت تب و ضعفي كه دارد نمي داند به كي رو بياورد

بغلـش خـالي، از مـال     جيبش خـالي، . بگويند براي نهار برنمي گردد بدبخت دو شاهي ندارد يك حب گنه گنه خريده بخورد
 .هاي سياه و ماه و ستاره نشان كذايي كه خودش هم نمي داند از كجـا پـيش او آمـده نـدارد    دنيا جز يكي از آن قوطي سيگار

ويالن الدوله به گرو گذاردن و قرض نسيه معتاد است قوطي را در دست گرفته و پيش عطاري كه در همان نزديكـي مسـجد،   
ه گنه به من بدهي عطار قوطي را گرفتـه  دو سه بسته گن حاضري اين قوطي را برداشته در عوضدكان داشت برده و گفت آيا 

نگاهي به سر و وضع ويالن الدوله انداخته ديد خدا را خوش نمي آيد بدبخت را خجالت داده و مـأيوس نمايـد گفـت مضـايقه     
با صداي ماليمي گفت خوب برادر حاال كـه مـي خـواهي     نيست و دستش رفت كه شيشه گنه گنه را بردارد ولي ويالن الدوله

عطار هم به جاي گنـه  . خدا كاري كرده باشي عوض گنه گنه چند نخود ترياك بده بيشتر به كارم خواهد خورد محض رضاي
ويالن الدوله ترياك را گرفتـه و بـاز بـه    . گنه به اندازة دو بند انگشت ترياك در كاغد عطاري بسته و به دست ويالن الدوله داد

بله بايد دوايي پيدا كند كـه دوا باشـد گنـه گنـه بـه چـه درد مـي        « :طرف مسجد روانه شد در حالتيكه پيش خود مي گفت
  »خورد؟

و بياضـي و چنـد عـدد    در مسجد ميرزايي را ديد كه در پهناي آفتاب عباي خود را چهار ال كـرده و قلمـدان و لولـه كاغـذ     
جلـو رفتـه   . يش اسـت پاكتي در مقابل و لولهنگ آبي در پهلو در انتظار مشتري با قيچي قلمدان مشـغول چيـدن نـاخن خـو    

ميرزا با كمال ادب قلمدان خـود را بـا يـك    . سالمي كرد و گفت جناب ميرزا اجازه هست با قلم و دوات شما دو كلمه بنويسم
حالتيكه از وجناتش آثار تب و ضعف نمايـان بـود    قطعه كاغذ فلفل نمكي پيش گذاشت و ويالن الدوله مشغول نوشتن شد در

شد يواشكي بسته ترياك را از جيب ساعت خود درآورده و با چاقوي قلمـدان خـرد كـرده و بـدون      پس از آنكه از نوشتن فارغ
رعـه آب هـم بـه روي تريـاك     ختـه و لولهنـگ آب را برداشـته چنـد ج    آنكه احدي ملتفت شود همه را يك دفعه در دهن اندا

را به زير سر نهاده و انـاللهي گفتـه و ديـده     ارسيهاي خود. نوشيده و اظهار امتنان از ميرزا كرده و به طرف شبستان روان شد
  .ببست

طولي نكشـيد  . فردا صبح زود كه خادم مسجد وارد شبستان شد ويالن الدوله را ديد كه گويي هرگز در اين دنيا نبوده است
يافتنـد  در بغلش كاغذي را كه قبل از خوردن ترياك نوشته بود . كه دوست و آشنا خبر شد و در شبستتان مسجد جمع شدند

  :كه نوشته بود
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پس از پنجاه سال سرگرداني و بي سرو ساماني از اين دنياي فاني مي روم در صورتيكه نمي دانم جسدم را كسـي خواهـد   «
در تمام مدت عمرم به آشنايان خود جز زحمت و دردسر ندادم و اگر يقين نداشتم ترحمي كـه عمومـاً در حـق    . شناخت يا نه

ايـن دم آخـر زنـدگاني را صـرف عـذرخواهي مـي       . شرمساري من به مراتب بيشتر بوده و هست خجلت ومن داشتند حتي از 
حاال هـم از آنهـا خواهشـمندم همـان     . كردم اما آنها به شرايط آدمي رفتار كرده اند و محتاج به عذرخواهي چون مني نيستند

زندگاني تلخ و سرگرداني و باليي دائمـي مـن    طور كه در حيات من سر مرا بي سامان نخواستند، پس از مرگم نيز به يادگاري
  :در اين دنيا اين شعر پير و مرشدم بابا طاهر عريان را اگر قبرم سنگي داشت به روي سنگ نقش نمايند

  همه ماران و موران النه دارند

  !من بيچاره را ويرانه نه

  1340برلين، ربيع االول 
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  حكايت هفتم

        �باب غاز�باب غاز�باب غاز�باب غاز
 رتبـه  ترفيـع  اول سكهـر  هك بوديم گذاشته مدار و قرار همقطارها با اداره در. رتبه ترفيع موقع و بود نوروز عيد شب

 و عمـر  بـه  نمـوده  جـان  نـوش  دوستان بدهد صحيحي غاز بابك رده،ك جمعي دسته مهماني يك وليمه عنوان به يافت،
 .نندك دعا عزتش
 بوديم ردهك عروسي هم با تازگي به هك عيالم با را رفقا با قرار و مهماني ةمسال اًفور. ددرآم من اسم به رتبه ترفيع و زد

 ولـي . درآيـي  جلوشان درست موقع اين در بايد و اي نداده دوستانت به هم عروسي شيريني تو« :گفت .گذاشتم ميان در

 بايـد  يـا  و خريـد  ديگر دست يك باز بايد يا نداريم بيشتر نفر دوازده براي چنگال و اردك و ظرف چون هست هك چيزي

 شـب  ايـن  در هكـ  داني مي بهتر خودت« :گفتم» .رنف دوازده بشود خودت با هك نباشد نفر يازده از بيشتر مهمان ى عده

 سـه  و بيست از هم دوستان و دهد نمي تازه پرت و خرت خريدنة اجاز اًابد بودجه و است قرار چه از ماليه اوضاع عيدي
 را بـاال  هاي رتبه همان نهات .تگرف وعده شود نمي هك را كلفت گردن خر نره بر يك« :گفت» .شوند نمي مترك نفر چهار
  ».بمكند سماق بگذار و بكش خط اًنقد را مابقي و بگير وعده

 مـدتي  را شـكمها  و افتد مي پايي چنين برايشان يكبار آزگار سال بدبختها اين. آيد نمي خوش را خدا بابا، اي« :گفتم

 و آورد خواهنـد  در را چشـمم  بروم در زيرش از اگر. كنند مي شماري ساعت و بخورند غاز بابك هك اند زده صابون است
 عاريـه  لـوازم  و ظـرف  ديگـر  يكدسـت  آشنايان و دوستان از يكي منزل از است چطور. دارند هم حق خودمانيم، هك حاال

 از بگـذارم  عروسـي  از بعد اول ميهماني در است محال هك نك بيرون سرت از را خيال اين «:گفت تلخ اوقات با »بگيريم؟
  »ميرد؟ مي اول ةبچ و ندارد شگون هك يداني نم مگر بشود؛ خانه اين وارد عاريه چيز سيك

 دسته روز آن فرداي و بخورند و بيايند يكدسته روز يك. بدهيم مهماني روز دو اينكه جز نيست اي چاره پس«: مگفت

  .بيايند دوم ةدست سوم روز و اول ي دسته نوروز عيد دوم روز شد بنا و ردك موافقت ترتيب اين با عيالم. ديگر ي
 ةبـر  بـاب ك و اعال جو آش معهود، غاز بر عالوه. است شده ديده هرجهت از پذيرايي تدارك و است عيد دوم روز اينك

 از هكـ  اي تـازه  و نـرم  و گرم تختخواب در. است شده راه به رو مخلفات تمام با خورش جور چند و پلو رنگ دو و ممتاز
 درسـت . دمبـو  هـدايت  صادق نظير بي حكايتهاي خواندن مشغول تمام تفريح به و داده لم است خانم جهاز اسباب ةجمل

 عيد براي و است تو تني پسرعموي گويد مي آمده نامي مصطف ديالقي جوان گفت و شد وارد عيالم هك بودم شده يفورك
 و بيسـت  يـا  پـنج  و بيست سن به جواني. شد مي مادرم ةخال دختردايي پسرعموي مصطفي .است شده شرفياب يكمبار

 ميخواسـت  هروقـت . بـدقواره  و بـدريخت  بخـواهي  تا و گاگول و پخمه و پا و دست بي و جل آسمان و لوت و الت .شش

 باز دهنش باشد ردهك گير گلويش در برنجي هاون دسته اينكه مثل و داشت مي بر رنگ و گذاشت مي رنگ بزند، حرفي
 زنـم  بـه  .شـدم  نمـي  مشـعوف  و مسرور جمالش زيارت از بيشتر مرتبه يك سالي الحمداهللا. افتاد مي خرخر به و ماند مي

 الي برود بگذار و بكن ما سر از را دم و شاخ بي غول اين شر و نشده بيدار خواب از هنوز فالني بگو خدا به را تو«: گفتم
 ميـان  بـه  قـرآن  هفـت  ماشـاءاهللا . صـاحبش  ريش بيخ بد مال! ندارد دخلي من به« :گفت ».اش الرحمه عليه باباي دست

 ددري خويشـهاي  و قوم با ام ردهك شرط اًاساس من. بزن خودت سر به هست هرگلي. است خودت ديزي دسته پسرعموي

 اين آيد نمي خوش هم را خدا و نيست اي چاره ديدم ».الدنگي لندهور چنين با هم آن باشم؛ نداشته اريك و سر هيچ تو
 گفتم خودم پيش. نمك نااميد آمده عيدي ريال چند اميد به برهنه پاي و گرسنه شكم با دراز و دور راه از البد هك بيچاره
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 ماشـاءاهللا  ديـدم . شـد  وارد  ردهكـ  خم را سرش ردم،ك صدايش لذا رد؟ك خواهي يك نكني ارحام ةصل يكمبار روز چنين

 اي مـادرمرده  غاز همان گردن مثل گردنش. است شده تر ريهك پوزش و پك و درازتر قدش. اند واترقيده آقا دور بد چشم
 خـودش  حسـاب  بـه  اگرچه و .بود دوانده بيرون ينكچر ةيق از سر بود شدن بابك مشغول ديگ در ساعت همان در هك

 و آورده در بـه  سر پيراهن، ي يقه البالي از انگشت يك بلندي به خرمايي و سرخ و زرد پشمهاي اما بود، تراشيده ريش
 لباسـش  توصيف از .دبودن اهتزاز و جنبش در گلو و گردن پيرامون در  باشند افتاده گنديده ةمارچوب به هك مهاييكر مثل

 خـورد  وجب يك قدر به بودند شده شسته بس از هك شلوارش زانوهاي سر هك دانم مي قدر همين ولي بگذرم، است بهتر

 ردهكـ  مخفـي  آنجـا  در و رفته شك جايي از هندوانه رأس دو ردمك تصور راستي راستي هك بود ردهك باد چنان بود رفته
  .است

 مرد سرم به خاك«: گفت شده وارد هراسان عيالم هك بودم عجيب شيء و ميابك مخلوق اين ورانداز و تماشا مشغول
 غاز يك هك تو آورد؟ خواهي غاز جاك از فردا مهمانهاي براي بياوريم، امروز مهمانهاي براي را غاز اين امروز ما اگر حسابي،

 آيـا « :گفـتم . شده بدغفلتي و است حسابي حرف ديدم !اي داده غاز بابك ةوعد هم دوستانت ةهم به و اي نياورده بيشتر
 هرگز بريزي؟ را خودت آبروي خواهي مي مگر«: گفت »آورد؟ ميز سر فردا را ديگرش نصف و امروز را غاز نصف شود نمي

 ميـز  روي مهـر  بـه  سر و نخورده دست هك است اين به غاز بابك حسن تمام. بياورند سفره سر غاز نصف هك نشده ديده

 و انديشـه  مـدتي  از پـس  و گرديده امر وخامت ملتفت دم در. نداشت برگرد برو هيچ و بود منطقي حرف هك حقاً ».بيايد
 گفـتم  خود به .نيمك پا و دست ديگر غاز يك است زود تا شده هرطور هك ديدم اين در را فرد به منحصر ةچار استشاره،

 آمريكا شفك تهران، مثل بزرگي شهر در غاز يك ردنك پيدا ولي است، چلمن نهايت بي و ودنك زياد گرچه مصطفي اين

 البـد  جـان  مصـطفي «: گفتم ردهك خطاب او به. است ساخته دستش از قدرها اين البد نيست؛ هك رستم گردن شكستن و
 سنگ زير از و حالجي مرده چند هك بدهي نشان خواهم مي. بنازم را نازنينت سر. است قرار چه از مطلب اي شده ملتفت

  ».نيك پيدا ما براي شده قيمتي هر به تازه و خوب غاز عدد يك امروز شده هم
 را آبـش  هكـ  قلياني صداي مثل بريده بريده صدايش باالخره و شد سياه و سرخ مبلغي ابتدا معهود، عادت به مصطفي

 از و زد لـي ك بـه  بايـد  را غاز قيد عيد، روز اين در فرمايند مي شد معلوم و آمد بيرون حلقوم پيچ ين از نندك زياد و مك
 سرم به يكخا چه پس پرسيدم استيصال حال با .نيست باز انكد يك شهر تمام در هك چون شد، منصرف بايد خيال اين

 را ميهمـاني  بـود  خوب ولي مختاريد؛! نمك عرض چه واهللا گفت برده فرو را دهن آب اطوار، همان و صدا همان با بريزم؟
 را خودتـان  گفت بخوانم؟ پس طور چه ميشوند؛ وارد مهمانها ديگر ساعت يك بدهد عقلت خدا«: گفتم. خوانديد مي پس

 تلفن نفرشان چند به صبح امروز همين«: گفتم. نياييد پايين تختخواب از رده،ك قدغن طبيب بگوييد و ناخوشي به بزنيد

 بچـه  شناسـي،  نمـي  مـرا  رفقـاي  تـو «: گفـتم » .برده سگ بودم خريده غاز بگوييد«: گفت »ناخوشم؟ بگويم چطور ام ردهك
 خواسـتي  مـي  بيايد باال جانت گفت خواهند. نندك باور آدم ةبچ مثل هم آنها و برد لولو را ممه بگويم نيستند هك قنداقي

 بگوينـد  اصـالً  بسپاريد«: گفت ».بدهيم دستش را حسابش تا بياور را سگ هك شوند مي پاپي اصالً و بخري ديگر غاز يك

  ».اند رفته معصومه حضرت زيارت به و ندارند تشريف منزل آقا
: گفـتم  .بسـپارم  خـدا  امـان  بـه  و بگذارم ولشك روي را دمش چيده، را شكنو خواستم گويد؛ مي الپ و پرت زياد ديدم

 چـه  هر خواهم مي هك روي مي زود و گيري مي را اسكناس اين. ام ردهك حاضر را تو عيدي چيست؟ داني مي صطفيم«
 به هزارسال و باشد مبارك شما به نو سال اين انشاءاهللا بگويي و برساني سالم جانم عمو زن به خانم و من قول از زودتر

 داده گـوش  مـن  حرفهاي به اصالً آنكه بدون. است ديگر جاي مصطفي خيال و فكر هك بود معلوم ولي ».برسيد سالها اين
 مـي  نزننـد،  غـاز  بـه  دست مهمانها امروز هك ردك سوار اي شيوه باشد ممكن اگر«: گفت گرفته، را خود افكار ةدنبال باشد،
 نظـر  بـه  معني بي و پا بي زياد امر بادي در هك حرف اين» .آورد سفره سر دوباره ردهك گرم نو از فردا را غاز همين شود

 نـامعقول  هـم  آنقـدرها  شـد  معلـوم  ردم،ك نشخوار مخيله و خاطر خفاياي و زوايا در را آن درست وقتي كم مك آمد، مي
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 ةسـتار  و نمودم حس خود در اميدواري نوع يك شدم دقيق باب اين در بيشتر هرچه .گرفت سرسري زياد نبايد و نيست
 نموده مصطفي به رو شادمان و خندان و آمدم دماغ سر رفته رفته. گرفت درخشيدن درونم تار و تيره شبستان در ضعيفي

 گشـوده  خـودت  دسـت  بـه  فقط گره اين نظرم به ولي شنوم مي حسابي حرف لمهك يك تو از هك است بار اولين«: گفتم

  ».برنيايد غاز اين به زدن دست درصدد مهمانان از احدي هك بدهي خرج به مهارت خودت بايد. شد خواهد
 جانب دامك به را مهارش و چيست من مقصود هك بود نشده دستگيرش درست هنوز گرچه و گرفت جاني هم مصطفي

 بنشـيني؟  آيـي  نمـي  چرا«: گفتم افزوده زباني خوش و تعارف بر. گرديد نمودار وجناتش در شادي آثار بكشم، خواهم مي

 ميكنـي؟  اركـ  چـه  اسـت؟  طـور  چه احوالت و حال ببينم بگو. بنشين خودم پهلوي مخملي صندلي اين روي. بيا نزديكتر

  »...است يزد سوغات هك نك جان نوش باقال اين از خوري؟ نمي گز چرا نم؟ك پيدا مناسبي زن و شغل برايت ميخواهي
 و محبـت  بـروز  ايـن  از جويـده  جويـده  خواسـت  و داد جـا  مخمـل  صـندلي  روي را معوجش و جك و دراز قد مصطفي

 حرفهـا  ايـن  اسـتغفراهللا، «: گفـتم  نـداده  مهلـتش  ولـي  ند،ك گزاري سپاس نشنيده و نديده هرگز ي غيرمترقبه دلبستگي

 تمام يكسال. باشي خودم عزيز ميهمان بايد. بروي اينجا از گذارم نمي هم امروز اصالًي هست من وچكك برادر تو چيست؟

 معلـوم . داري هم پسرعموئي شهر اين در هك انگار نه انگار و اي ردهك فراموش يكسره را ما. بودي نيامده طرفها اين است

 از يكدست سپارم مي خانم به هم االن همين. نيك صرف ما با را ناهار بايد امروز هك هللا و اال. بيزاري ما مرگ از شود مي
 باش ملتفت هست هك چيزي .بنشيني خودم پهلوي ميز سر بايد شدي هك نونوار و بپوشي بدهد هم خودم شيك لباسهاي

 بـه  دسـتم  بابـا  اي گـويي  مـي  آوردنـد،  ميـز  روي را كـه  غاز خورش، و برنج و بره بابك و جو آش مقدمات از بعد وقتي
 از هكـ  اهـدان ك نيسـت،  خودمـان  از اهكـ . يمكبتـر  اسـت  نزديـك  هك ايم خورده قدر اين. ندارد جا ما شكم ديگر دامنتان،
 دارم عاجزانه استدعاي آقايان اين و خود طرف از. نيمك خور سگ را خوبي اين به غاز اين است حيف اًواقع. است خودمان
 بهـار،  همـين  ايام از يكي باز است ممكن داريد، اصرار خيلي اگر و اندرون به برگردانند را دوري اين طور همين بفرماييد

 بسـتري  جـا  همـين  بخورانيـد  ما به اين از بيشتر امروز اگر است شاهد خدا ولي. درآوريم عزا از دلي نو از رسيده خدمت

 بيشـتر  تـو  كـنم  مـي  تعارف و اصرار هرچه من وقت آن ...باشيد خواسته را ما مرگ آنكه مگر گرديم مي جانت وبال شده

  ».كني مي همراه خودت با هم را ديگر مهمانان هست اي شيوه هر به و ورزي مي امتناع
 مـدتي  از پس و شكك هك يعني زد؛ نمكيني پوزخند داد، مي گوش مرا حرفهاي دراز گردن و باز دهان با هك مصطفي

 را درسش بار چندين ».آمد برخواهم عهده از هك باشيد جمع خاطرد ش دستگيرم خوب«: گفت صدا دستگاه ردنك وكك
 اتـاق  بـه  وضـع  و سـر  آراسـتن  و لبـاس  تبديل براي شده فهم رخ خوب هك شدم مطمئن وقتي. شد بر از تا ردمك تكرار

  .»روشن سايه« تابك حكايات ةمطالع خط تو رفتم باز و فرستادم ديگرش
 تـامي  اهتمـام  »بلعـت «ة صـيغ  ردنكـ  صـرف  در زده حلقه ميز دور مالك و تمام تخلف، بدون مهمانها بعد ساعت دو

 خرامـان  و فتان و زراق و براق جير پوتين و ممتاز ابريشمي راواتك و جوراب و تازه لباس با مصطفي ناگهان هك داشتند

 مالي اهگلك رمك و گرد با را آن اندازهاي دست و چاله و سمبه و سوراخ تراشيده را صورت شد؛ وارد مست طاووس چون
 گـويي  معنعن، و منور و معطر و ردهك هفت هر چيده، را گردن و دماغ و گوش زيادي پشمهاي داده، جال را زلفها رده،ك

  .باشد نموده مزين و مشرف خود طلعت به را ما مجلس و آمده در به پرده از هك سينماست نامي عشاق از يكي
 گـويي . اسـت  درآمـده  بدنش قالب اينطور من لباس هك برده كار به اي حقه چه دراز قد آن با هك ردمك تعجب خيلي

 دلربـايي،  و متانـت  آمـال  بـا  خـان  مصـطفي  آقاي. است دوخته ايشان جناب زيباي قامت به ازل درزي هك بود اي جامه

. گرفت قرار ميز سر به خودم دست زير خود، جاي به تمامتر، هرچه خونسردي و وقار با و ردهك برگزار را معمولي تعارفات
 ةمقرر وظايف ةعهد از خوبي به ديدم چون و ردمك معرفي رفقا به پايتخت اليق و فاضل هاي جوان از يكي عنوان به را او

 رضامندي، ابراز قصد به .شد مي آسوده ليك به داشت خاطرم معهودة مسال آن باب در و شدم مسرور اًقلب آيد، برمي خود

 يـك  اسـت  مكـ  الكلـش  هك اصفهان عرق اين از خان مصطفي آقاي«: گفتم نانك تعارف و ردهك پر عرق از گيالسي خود
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 هكـ  حاال ولي دارم، نشان ستاره فرانسوي نياكك به عادت اگرچه«: گفت ردهك غنچه را لبها» .بفرماييد جان نوش گيالس
 دوبـاره  و گلو ي چاله در ريخت دست مچ تكحر يك با را عرق گيالس و گفته اينرا» .كنم مي اطاعت فرماييد مي اصرار

 دافر شارژ اًاخير هك دارد را لنينگراد مخصوص ايكودة مز. نيست بدطعم عرقش«: گفت ردهك دراز من طرف به را گيالس
 پـاي  هـم  اصـفهان  عـرق  اين ولي دارد تعريف خيلي خالي، دوستان جاي .بود فرستاده تعارف من براي بطري چند روس

  ».ببينم نيدك پر اًلطف ديگر گيالس يك. گذارد مي جيبش تو را فرنگي ديد تشويق وقتي ايراني. ندارد آن از ميك
 شـكم  ةخمـر  در ديگر مشروبات از اي عمده مقدار انضمام به عرق ةشيش ثلث دو هك نكشيد طولي بدهم؟ دردسر چه

 نمـي  جـايز  را قصـور  سرسـوزني  هـم  خـوراك  در ايشـان  هكـ  نيست اركتذ به محتاج. شد سرازير اليق و فاضل جوان اين
 چانـه  ديگر حاال نيست؛ ردنيك باور هك بود شده ماهيتش قلب چنان بابك و شراب اثر از گذشته، اينها ةهم از. شمردند

 آراي مجلس و وحده متكلم و چيده را جمع نوك لطيفه و بذله و شوخي و حرافي و زباني خوش در و شده گرم هم اش

 و برآمده نيام از ذوالفقار چون زبانش و برداشته المشك از هم را تپق قفل عرق، گشاي مشكل ليدك. است شده بالمعارض
 از بـود،  نگذاشـته  طرفتـر  آن قـدم  عبـدالعظيم  حضـرت  و داود امـامزاده  از هكـ  رو و چشـم  بي آدم اين .ميكند القمر شق

 چيـزي  هك ردك مي حكايت چيزها آمريكا و اروپا از ديگر شهرهاي و پاريس و منچستر و شيكاگو در خود هاي سرگذشت

 رفـتن  فرو هك است اين در عجب. زبان ايشان و بودند شده گوش همه. بفرستم لعنت منكرش بر هم من خود بود نمانده

 و لقمـه  بلعيـدن  بـراي  يكـي  داشت؛ تنبوشه دو اش حنجره گويي. گرفت نمي را صدايش يجلو اًابد درپي پي هاي لقمه
 ميگفـت  هكـ  اي قصـيده  خوانـدن  به ردك بنا عيد سيزده از صحبت مناسبت به .قلنبه حرفهاي دادن بيرون براي ديگري

 مالشـان ك و فضـل  ادعاي خيلي هك آقايان از نفر دو. شد بلند آسمان به آفرين و مرحبا فغان و فرياد. ساخته ديروز همين
 محظـوظ  چنان كشيد مي ادب و شعر ةبادك هك حضار از يكي. ساختند مكرر بار سه و بار دو را ابيات از مقداري شد مي

  ؟ پرسيد او تخلص از و» استادي اًحقيقت واهللا؛ اي«: گفت و بوسيده را شاعر ةجب رفته جلو هك بود گرديده
 هك دانم مي عاداتي و رسوم  جمله از و زوائد از را تخلص من«: گفت انداخته صورت به چين تحقير، رسم به مصطفي

 مـألوف  بنـده  بـا  عمـر  اواخـر  در و داشتند لطف من به خيلي هك پيشاوري اديب مرحوم اصرار به ولي گردد، متروك بايد

 زيـاد  نـدارم  خـوش  امـا  .ردمكـ  اختيـار  ايشـان  پيشنهاد حسب بر را»استاد«ة لمك بوديم، شده يكي وزهك و اسهك و بودند

 .است ايشان حضرت سزاواراً واقع و جاست به بس تخلصي هك ردندك تصديق صدا يك حضار ةهم .نمك استعمال

 مـي  احتمال همقطار«: فرمودند نموده ركنو به رو استاد آقاي. شد بلند عمارت سرسراي از تلفن زنگ صداي اثنا آن در
 نمره شد معلوم ولي »ردك خواهد تلفن خودش بعد و است ميز سر حاال فالني بگوييد. بخواهد مرا و باشد وزيرداخله دهم

 .گذاشـتم  مي دستش فك را حقش نگاه، زباني بي زبان همان با افتاد، مي چشمش تو اًاحيان چشمم اگر .است بوده غلطي
 به و دويد مي بشقاب آن به بشقاب اين از ميز روي در مدام سربريده مرغ مثل چشمش و بود شده خبردار شستش ولي

 .نداشت اعتنا ائناتك
 و گرديـده  شروع آروق نسرتك درآمد پيش و است شده صرف ديگر مخلفات و چلو و پلو و بره بابك و جو آش حاال

 حصانت و حفظ براي و تپد مي دلم باشم اشپخترة لك راه به چشم اينكه مثل .بياورند را غاز بابك هك است مناسبي موقع

 هنوز هك برشته و فربه غاز رأس يك و شد وارد دست روي بر قاب ديدم را خادم. گويم مي حافظن خير فاهللا دل، در غاز،
 غـاز  بـوي  نكند هك است مصطفي پيش حواسم ششدانگ. شد ناپديد و گذاشت ميز وسط در ميزند وز اطرافش در روغن
 محـض  بـه . است حساب تو سرش و جا به عقلش هنوز الحمداهللا خير، ولي .برود دست از دامنش هك ندك مستش چنان

 ديگر را دم يك اين ما عزيز ميزبان هك بفرماييد تصديق آقايان«: گفت نموده ها مهمان به رو افتاد غاز به چشمش اينكه

 يـك  نيـد ك جدا تنم از را سرم اگر و ام خورده خرخره تا اًشخص هك من است؟ غاز آوردن وقت هم حاال ياآ .نخواند خوش
. بـرويم  دولتـي  ةمريضـخان  به يكراست اينجا از نداريم خيال هك ما. دباش آسماني ةمائد ولو بخورم، نميتوانم ديگر هم لقمه
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 همقطـار،  بيـا «: گفـت  زده صـدا  را ركنو آنگاه» .نشود پر بريزي تويش هرچه هك نيست رود زنده گاوخوني هك انسان ةمعد
 ».اندرون به ببري يكسر برگرد برو بي و برداري را غاز اين دارند خواهش آقايان

 و است رسيده دماغشان به تازه بابك بوي يكطرف از. دانند نمي را خود تكليف و ردهك گير محظور در سخت مهمانها
 در ولـي . بسـنجند  بـره  بـا  را غـاز  ي مزه و طعم چشيده، آن از اي لقمه باشد، مقايسه عنوان به ولو نيستند ميل بي اًابد

 خواهي بود، شده دوخته غاز به چشمهايشان گرچه و بودند مانده دودل استاد آقاي چون شخيصي شخص تظاهرات مقابل

 مـي  دلـم . ماسـد  مـي  دارد مـا  ةتوطئـ  ديدم. نداشتند اي چاره گفتن البته و بله و مصطفي حرفهاي تصديق جز نخواهي
 بـه  تـاريخ  آن از ردمكـ  فكر. بگيرم بوسه باد به را اش شتري ةلوچ و لب گفته مصطفي به صدآفرين توانستم مي خواست

 و پهـن  اردك عريضه، نبودن خالي و ظاهر حفظ محض ولي نم،ك پا و دست مناسبي ارك برايش و بگيرم را زيربغلش بعد
 بـه  مـدام  آنـد،  قرباني را اسماعيل بخواهد هك ابراهيم حضرت مانند و بودم گرفته دست به قصابي ساطور به شبيه درازي

 يـك  اًضمن و بدرم هم از را ياور و يار بي حيوان اين خواهم مي هك كردم مي وانمود چنان و آورده حمله السالم عليه غاز

 الاقـل  هك بفرماييد ميل لقمه يك فقط شده هم من خاطر محض هك بستم مي استاد آقاي شكم به هك بود اصرار دوجين

 .نسوزد دماغش و نرود ميان از آشپز زحمت
 نمـي  رو دو حيـاي  بـي  مـن  بـه  زبان آن با هك چيزها چه واال بود، بريده اش لهك با را غاز زبان قصاب هك خوشبختانه

 همصـدا  او بـا  هـم  مهمانها هك شيدك آنجايي به ارك عاقبت و انكار مصطفي از و بود اصرار همه من از آنكه خالصه! گفت

 مـي  انجـام  دلخـواه  بـه  داشت ارك .گرديدند آن به تجاوز عدم و تماميت هوادار و غاز بردن خواستار جمعي دسته و شدند
 برغـان  آلـوي  از را شـكمش  هك گذشت غازي چنين از هك نيست حيف آقايان؛ خرآ هك رفت در دهنم از ناگهان هك يافت

 است؟ شده سرخ فرنگي ةرك با اًمنحصر و اند ردهكپر

 اختيـار  بـي  باشد، رفته در فنرش اًغفلت اينكه مثل مصطفي هك بود نجسته بيرون ما ةشد خرد دهن از المك اين هنوز

 ةركـ  بـا  و شـده  پـر  برغان آلوي با فرماييد مي هك حاال«: گفت و شيدك نيش به ندهك را غاز تفك يك و ردك دراز دست
 يك شده هم ايشان خاطر محض و انداخت زمين را محترم ميزبان روي اين از بيش نيست روا اند، ردهك سرخش فرنگي

 ».چشيم مي مختصر ةلقم
 هـم  بـه  چشـم  يك در و افتادند غاز جان به زدگان قحطي مانند نداده فرصت بودند، حرفي چنين منتظر هك ديگران

 يك ةگردن و تلك و حلقوم ةدرواز شكمرك در قرباني شتر استخوان و گوشت مانند مادرمرده غاز استخوان و گوشت زدن،
 ندندك را لكشك چنان رندان خودماني زبان به يعني پيمود؛ را تحليل و هضم و بلع و مضغ مراحل روده، و شكم دوجين

 !بود ننهاده وجود عالم به قدم نياورده، در به بيضه از سر غازي هرگز گويي هك
 ايـن  مثلاً واقع .بودند شده خلق استخوانخوار گويا عجيب مخلوقات اين ولي گوشتخوار، است حيواني انسان گويند مي

 تمـام  سـاعت  دو آقايـان  ميز، همين سر هك نبود ردنيكباور هيچ. باشند آورده همراه هم يكيد ةمعد يك دامكهر هك بود

 را بشقابها ته و اند بوده تالش و شمكشك در حبوبات، و بقوالت و پوست و گوشت خروار يك با دست، به چنگال و اردك
 هكـ  ديدم خود چشم به و شدند خوردن مشغول نو سر از حسابي و راست و مالك و تمام تن، دوازده هر. اند ليسيده هم
 در »وراكمـذ  اًشـيئ  يكـن  لـم  انكـ « و شـده  صفت سكرك جماعت اين ةطعم اخرى بعد قطعة و لخت لخت گلگونم، غاز

 .گرديد ناپديد آقايان شكم گورستان
 و يكـ زور هـاي  خنـده  دادن تحويـل  جز به و شده خشك دهانم به آب هولناك ةمنظر اين تماشاي از گويي، مي مرا

 ردهكـ  گـل  يفشـان ك تازه هك بشنويد استاد آقاي از لمهك دو اما .نبود ساخته دستم از اريك ساختگي هاي خوشامدگويي
 دهـان  و لـب  رشمه،ك و ناز به درآورده داشت دعاگو به تعلق هك شلواري جيب از مرا ابريشمي دستمال هك حالي در بود،

 در هكـ  گرازي شكار از گذاشته، را سخنوري بناي نو از افتاده هندوستان ياد به فيلشان باز كردند مي پاك را خود نازنين
 بسيار دخترهاي از يكي با خود ةمعاشق از و بودند ردهك آنجا اشراف و مشاهير از جمعي مصاحبت در سوييس هاي جنگل
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 تصـديق  منـزل  وحـي  ماننـد  را تمـام  هـم  حضار. نمك عرض چه هك ردندك حكايت چيزهايي سرزمين، آن مالك با و زيبا

 بـي  يـاد  بـه  مـرا  خدابيامرز غاز زوال و فنا ةمنظر هك بخوربخور ي بحبوحه همان در .ميدادند تحويل به به مدام و ردندك
 بـاز  بـود،  انداختـه  بـدقواره  مصـطفاي  اين وقاحت و پتياره جهان فريب و مكر و دون مردم شقاوت و بوقلمون فك ثباتي
 خـان  مصـطفي  آقاي«: گفتم نموده شك معشوقه شكارچي آقاي به رو برگشته اًفور و جستم بيرون. شد بلند تلفن صداي

 ».بدارد صحبت شما خود با دارد اصرار و است تلفن پاي اًشخص داخله وزير
 اتاق از من دنبال به و زده دريا به دل بيندازد، تا و تك از را خود سرسوزني آنكه بدون ردهك را خود ارك حساب يارو

 انداز طنين متجددين قول به اي نكشيده آب ةشيدك صداي و بستم را در آمديم، بيرون اتاق از اينكه مجرد به .آمد بيرون

: گفـتم . بسـت  نقـش  اسـتادي  آقاي ةانداخت گل صورت روي بر مايتعلق و فك و مچ معيت به دعاگو انگشت پنج و گرديد
 را ازبكـي  تـو  چـون  هكـ  مني به و باختي را ايمان و دين افتاد غاز به چشمت تا باز بودي بلعيده حلقوم تا خراب؛ خانه«

 ديگـري  ةشـيد ك بـاز  و »باشد شستت ناز اين هك بگير د زدي؟ نارو و ورزيدي خيانت بودم، داده قرار خود سر ةصندوقچ

 از اثـري  ناهار مدت تمام در هك خودش معمولي طوارهايا و ادا و گرفته زبان و بريده بريده صداي همان با .ردمك نثارش
 هـم  بـا  وقتي هك رفته يادتان مگر دارم؟ گناهي چه من جان، پسرعمو«: گفت نانك هق هق و زنان نفس نبود، هويدا آن

 شـكمش  تـوي  و شـده  سرخ فرنگي روغن توي هك بوديد گفته يك رديد؛ك غاز از صحبت فقط شما گذاشتيم مدار و قرار

 ».من با نه شماست با هست تقصيري اگر هك بفرماييد تصديق اند؟ گذاشته برغان آلوي
 بـي . آوردم درمـي  شـاخ  داشـتم  هـايش  تراشي بهانه اين از. ديد نمي را جايي چشمم هك بودم شده عصباني قدري به

 بيـرون  باشـند،  شـيده ك بيـرون  روغـن  ةخمـر  از هك موشي مانند را نشناس نمك جوان اين و ردهك باز را خانه در اختيار

 قشري گويي هك صورتي با آنگاه زده، قدم حياط دور در دروني غليان تسكين و احوال آمدن جا به براي قدري و انداختم

 مشـغول  و انـد  شـيده ك دراز مهمانهـا  راست و چپ ديدم .شدم مهمانها اتاق وارد باشند، شيدهك آن روي تصنعية خند از

 مصـطفي  آقـاي «: گفـتم . اسـت  افشار ةخان بستن و بش و شش خط در حواسشان و فكر دانگ شش و هستند زدن تخته
 را خـود  شخصـي  اتومبيـل  وزيرداخلـه . برونـد  آقايـان  بـا  خداحافظي بدون شدند مجبور هك خواستند معذرت خيلي خان

 .بشوند قايانآ مزاحم نخواستند ديگر و بروند جا آن اًفور هك بودند فرستاده
 دعـوت  بـراي  و گفتند چيزها او مالك و فضل و محضري خوش و مشربي خوش از و خوردند تأسف مجلس اهل ةهم

 و چشـم  بـي  مالك با پنهان چه شما از هم من و خواستند من از را او منزل نشاني و تلفن ةنمر خود، مجالس به ايشان
 .دادم غلط را همه بياورم ابرو به خم آنكه بدون رويي

 انضـمام  بـه  متفرعـات  ةليـ ك بـا  را خـود  دوز نـو  لباسـهاي  بهترين از يكدست ديروز هك آمد خاطرم به روز آن فرداي

 از هك تيري هك چون ولي .ام انداخته بيرون خانه از خودم ةشد چالق دست به خان مصطفي استادي آقاي يعني مايحتوي
 ردمكـ  داغ را دستم پشت و آوردم ايمان» ماست بر هك ماست از« ةبلندپاي المك به ديگر يكبار گردد، نمي باز رفته شست

  .نگردم رتبه ترفيع پيرامون ديگر باشم من تا هك
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