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 گرشاد

 

انگیز است که خودم با پای خودم به برایتان شگفت دانمپدر مقدس! من ناگزیرم اعتراف کنم. می 

منان نازل خواهم اعتراف کنم که من بودم که مصیبتی بزرگ را بر مؤمیام و قصد اعتراف دارم. کلیسا آمده

ی تمدن از هم گسیخت. یعنی به تعبیری کردم و به خاطر گناه من بود که خونهای بسیاری ریخته شد و شیرازه

ی خطاها و اشتباههای من بود. چرا که من همان کسی بودم که گرشاد را به وجود ن نتیجهپیدایش نوداعشیا

کنم. دیگر نیازی نیست کودکان و مادرانشان را برای یافتن من شکنجه آوردم و به این گناه بزرگ اعتراف می

 .ام تا بار گناهان خود را بر دوش بکشمچون من داوطلبانه آمده بدهید و اعدام کنید،

فکر کنم نه شما و نه پدر و حتا شاید پدربزرگتان هم کسی را به یاد نداشته باشید که بدون دستگیری 

توانم بار این واقعه را ام و واقعا نمیو شکنجه به اتاقک اعتراف آمده باشد. اما من گناهی بزرگ مرتکب شده

دانم همه چیز را اعتراف کنم. هرچند میام و قصد دارم بر وجدانم تحمل کنم. برای همین با پای خودم آمده

بالفاصله پس از این که حرفهایم تمام شود مرا برای سوزاندن به دیرک مراسم اتودافه خواهید بست. اما 

 بگذارید همه چیز را بگویم و دست کم با وجدانی آسوده بمیرم.

ا دل آلمادای مشهور که در من آلِخاندرو میگوئل سروانتس دل آلمادا هستم، پسر خوآن مارتینز بالیست 

کاخ شهریار بزرگ ما فردیناند هشتاد و دوم سمت کتابدار و ناسخ را داشت و سه سال پیش به رحمت ایزدی 

ها تعلق ی اشراف و نجیبزادهشناسید، و این طبیعی هم هست، چون به طبقهشک مرا درست نمیرفت. بی

خود بود. من زیر نظر پدرم سوادآموزی را آموختم و چون  ندارم، اگرچه پدرم یکی از داناترین مردان روزگار

حضرت حضور ی اعلیکودکی سرآمد و باهوش بودم، از همان سنین پایین که به همراه پدرم در کتابخانه
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کردم. همان جا بود که متوجه شدم بخش مهمی از کتابهایی یافتم، وقت خود را با خواندن کتابها سپری میمی

جاه ما گردآوری شده، به زبانی جز اسپانیایی نوشته شده و از همان هنگام ی شهریار عالیکه در کتابخانه

های هفتگی اسقف اعظم موعظهشیطان مرا وسوسه کرد و این شک در من شکل گرفت که شاید زبانم الل 

و او برایم فاش ی این کتابها از پدرم پرسش کردم درست نباشد و اسپانیایی تنها زبان عالم نباشد. من درباره

کرد که پیش از توفان نوح زبانهای دیگری هم به جز اسپانیایی وجود داشته است، اما سخنگویانش چون کافر 

و گناهکار بودند به دست خداوند از میان رفتند و بنابراین فقط مؤمنانی که که به زبان فرشتگان یعنی به 

 گفتند باقی ماندند. اسپانیایی سخن می

کم کم ران کودکی با گناه کنجکاوی و فضولی در امور بزرگان دست به گریبان بودم،من که از دو

متوجه شدم که شمار این کتابهای غیراسپانیایی خیلی زیاد است و تاالرها و پستوهای فراموش شده و تاریکی 

شتند به تدریج در شان داحضرت پر کرده است. تقریبا همهی اعلیی کتابخانهرا در زوایای تاریک و دورافتاده

ی ممنوعه است و کسی را رخصت ورود به آنجا رفتند و از آنجا که کتابخانه منطقهاثر کپک زدگی از میان می

هایی که در داد. من با زحمت زیاد و به کمک لغتنامهشان کنجکاوی نشان نمینیست، هیچ فردی هم درباره

 سیاری از این کتابها را بخوانم. همان جا یافتم آن زبان را یاد گرفتم و توانستم ب

من هم مانند پدرم به علوم فنی بسیار عالقه داشتم و به خصوص در جادوی سیاه الکترونیک اشتیاقی 

دادم. آن روزها که من نوجوانی بیش نبودم، هنوز نوداعش پدید نیامده بود و هیچکس فکر چشمگیر نشان می

عمتی االهی هستند دست برد و در خلقت خداوند دخل و تصرف های همراه که نشود در تلفنکرد که مینمی

کرد. در آن روزگار خوش گذشته کارگران بر مبنای سرمشقی که اسقفها به کشیشان اعالم کرده بودند، در 

کردند تا ما بتوانیم با فراغ های خودشان تلفن همراه و جاروبرقی و اتو و تلویزیون و رادیو تولید میکارخانه

بخش حضرت پاپ را از های جانحضرت فردیناند هشتاد و دوم را ببینیم و موعظههای اعلیرانیبال سخن
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ها را در روزگاران قدیم قوم ثمود رادیو بشنویم. برخی از کافران همان روزها هم معتقد بودند که این کارخانه

کنم که من هم یکی از همین اعتراف میدانستند. اند و از این رو این ابزارها را اختراع انسانها میطراحی کرده

شان را ی دست انسان است، تصمیم گرفتم راهِ ساختناین ابزارها ساختهکردم گمراهان بودم و چون فکر می

شان را به کمک کتابهایی که یافته بودم فرا بگیرم. پدرم چند بار به من توصیه ی کار کردنیاد بگیرم و شیوه

ی جادوی سیاه است و زمینه دست بردارم و تاکیدی داشت که این دانشها در زمرهکرد که از مطالعه در این 

های لگام گسیخته از راه راست آورد که به خاطر همین کنجکاویسرنوشت کتابداران گذشته را به یادم می

شده  ی اعدام کافران بر دیرک عقوبت سوختههای دادگستر در مراسم ساالنهمنحرف شده و به حکم کاردینال

های ی شعلهخاست و نیرومندتر از زبانهی شیطان بر میکشید از وسوسهبودند. اما اشتیاقی که در من زبانه می

مراسم اتودافه بود. پس به خواندن این متون ادامه دادم و کم کم در فن جادوی سیاه چیره دست شدم و 

 کنند. طراحی می سازند و مدارهایش را چطوردریافتم که تلفن همراه را چطور می

دانم که باور کردن این حرفها برایتان دشوار است و چه بسا نگران باشید که با شنیدن اعترافات بله، می

من شما هم در سرنوشت من سهیم شوید و به همراهم عقوبت گردید. اما سخنانم را تا پایان بشنوید چون 

ن من به دستگاه پاپ پاداشی گرانمایه نصیبتان دست کم این احتمال هم وجود دارد که به خاطر تحویل داد

توان شود. هرچند حرفهایم را هذیان و خرافه خواهید پنداشت. اما بدانید که کتابهایی هست که با کمکشان می

ی کار کردن چیزهایی مثل تلفن همراه و تلویزیون را درک کرد. امروز من هم مانند پدرم به ایمان قلبی شیوه

اند و که این اشیاء مانند خودِ ما مخلوق خداوند منان هستند و از ازل به همین شکل بودهام مطلقی رسیده

اند. با این همه ی شیطان و برای گمراهی خلق پدید آمدهاند با حیلهکتابهایی که جادوگران قوم ثمود نوشته

و تصرف در خلقت توان راههای دخل این جادو کارساز است و به راستی به کمک این متون شیطانی می

 ریزی کرد.های همراه را از نو برنامهخداوند را آموخت و تلفن
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ی کتابهای های جوانانه و مطالعهای شخصی داشت و به کنجکاویتا اینجای کار گناهان من جنبه

که در آن روزها هنوز به « انکیزیسیون قیافه»شد. اما در همین حدود زمانی بود که ممنوعه منحصر می

ها دگردیسی نیافته بود، همسر زیبایم را در خیابان به جرم نمایان شدن بخشی از پوست دستش عشنودا

دانستند که انکیزیسیون قیافه زیر نظر مستقیم حضرت گرفت و دیگر هیچکس نشانی از او نیافت. البته همه می

ارد، اما شما خودتان بهتر از من ای خطا و اشتباه در قضاوتها و احکامش راه ندکند و ذرهکاردینال فعالیت می

ایمان تشکیل شده بود، از انکیزیسیون قیافه دل خوشی ی مردم که مثل من از عوام نادان و بیدانید که تودهمی

 گرفتند خشمگین بودند. نداشت و از این که مدام در کوچه و خیابان مورد تعرض ایشان قرار می

مارکو خیمنز دل ساپورته است، از دستگیری و سر به مش که حاال متواری شده و اسمن و برادرزنم 

های ی ما راه پیدا کرد. یعنی تسلیم وسوسهنیست شدن همسرم سخت رنجیدیم و گناهِ شک و دودلی در سینه

شیطانی شدیم و به این گمانِ نادرست افتادیم که مبادا همسر محبوب من و خواهر زیباروی مارکو تنها برای 

یمان دستگیر نشده باشد و حتا زبانم الل این حدس را زدیم که مبادا ماموران شریف و ارشاد و تحکیم ا

دانستیم که اگر انکیزیسیون مدارِ انکیزیسیون قیافه رفتاری ناشایست با وی کرده باشند. البته ما همه میعدالت

نتواند با عمل جراحی یا قیافه کسی را به خاطر نامناسب بودن جامه و قد و قواره  و رخسار دستگیر کند و 

فرستد تا در همان جا تا ابد به خوبی و ی رستگاری میبه تن اصالحش کند، او را به جزیره چسباندن جامه

خوشی زندگی کند. اما حقیقت آن است که مارکو از دوستش که زمانی پدرش عضوی از انکیزیسیون قیافه 

کرد که اصوال کنند و هم او ادعا میبه زنان زیبارو تجاوز می شنیده بود که گاهی ماموران شریف این اداره بود،

ی رستگاری وجود ندارد و اگر کسی خوش سیماتر از حد مجاز باشد و با روشهای مرسوم به قالب جزیره

 کنند.کشند و پنهانی دفن میبندگان خاشع خداوند در نیاید، او را می
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ی و به این ترتیب بود که برنامهافتادیم که انتقام بگیریم  ما تحت تاثیر این القائات شیطانی به این فکر

ی اصلی گرشاد نخست به سرِ مارکو خیمنز دل ساپورته افتاد و من همین جا شیطانی گرشاد را نوشتیم. ایده

ها ام و این مارکو بود که با دیوها و عفریتهکنم که شخصا با شیطان هیچ ارتباط مستقیمی نداشتهتاکید می

ای نوشتیم که روی تلفن گرفت و این فکر از سوی شیطان به سرش افتاد. نتیجه آن شد که ما برنامه تماس

ی شد به کمکش از انکیزیسیون قیافه دوری کرد. شیوهشد و میهمراه اهالی سرزمین نورانی مسیح اجرا می

داد و هرکس که از جایی می ای از شهر داشت و خیابانها و کوچه و برزن را نشانکارش هم این بود که نقشه

گذاشت. ای که آنها را دیده بود عالمتی میسادگی روی نشانی دید،شد و ماموران انکیزیسیون قیافه را میرد می

شان با دیدند و اگر قیافهافزار را داشتند، عالمتش را میی کسان دیگری که همین نرمبه این ترتیب همه

 کردند.حضرت پاپ سازگار نبود، از عبور در آن حوالی پرهیز میاعلی هنجارهای االهی اعالم شده توسط

از آنجا که جماعت مؤمنان به طور منظم در مراسم بزرگداشت سرداران انکیزیسیون قیافه حضور 

ای کردند، ما هیچ انتظار نداشتیم برنامهیافتند و انبوه مردم با تکان دادن پرچمهای رنگی از ایشان قدردانی میمی

به این سادگی پیامدهایی چنین وخیم به دنبال داشته باشد. اما آنچه که به واقع رخ داد آن بود که در چشم بر 

دید با های همراه مؤمنان پخش شد و هرکس دوستی یا خویشاوندی را میهم زدنی این برنامه روی گوشی

کرد. نتیجه آن تادنِ پیامک دریافتش میکرد و به سادگیِ فرستر این برنامه را طلب میهای تازهاشتیاق نسخه

شد که مردان و زنان غیور انکیزیسیون قیافه که در پی اجرای ماموریت شرعی خود بودند، ناگهان متوجه 

شدند که خیابانهای شهر در اطرافشان به برهوتی خالی از سکنه تبدیل شده است. مردم همگی با احساس 

نگریستند و به محض دیدن پرچمهای سیاه ی پنهان شهر به اطراف میها و زوایای غیرعادی از پنجرهوظیفه

کردند و حضور ایشان و خودروهای زرهی و سربازان رشید انکیزیسیون قیافه پیامی برای دیگران ارسال می

گذاشت، با خیابانهایی خالی و های انکیزیسیون به هر جا که پا میدادند. به این ترتیب دستهرا اطالع می
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شد. در آن روزها انکیزیسیون قیافه طبق قانون بعد از دستگیری گناهکاران هایی تهی از بنی آدم روبرو میکوچه

گرفت تا گناهشان نزد کشیشان محرز باشد و بسیاری را در چادرهایی و مجرمان عکسی از چهره و لباسشان می

رهایی مثل پاره کردن لباسها و رنگ دادند و برای کازدند گوشمال میی خیابانها میصحرایی که در گوشه

پاشیدن بر چامه و تراشیدن موی سر و کتک زدن را همان جا به صورت سرپایی در خدمت شهروندان بودند. 

شد به هر شان جا گیر و نمایان بود و همین باعث میبه همین خاطر سرعت حرکتشان کند و اسباب و اثاثیه

 تهی شده باشد.گذارند، پیشاپیش از مردم جا که پا می

افزار دانید که چه تدبیرهای هوشمندانه و درخشانی برای غلبه بر این نرماش را شما بهتر از من میبقیه

شان نقش بر آب شد. شیطانی در دربار سلطان عادل فردیناند هشتاد و دوم طراحی شد، و این که چطور همه

های همراه ه باشد و بتواند برنامه را از روی گوشیافزارها سررشته داشتهیچکس نبود که از اصول طراحی نرم

های همراه سر در ی کار تلفنای داشتند و از شیوهپاک کند. یکی دو نفری هم که در این زمینه سررشته

ی همکاران رقیبشان لو داده شدند و به دسیسهآوردند، وقتی اولین فیلترهای ابتدایی را طراحی کردند، با می

 ادوی سیاه اعدام شدند. خاطر تسلط بر ج

خودِ انکیزیسیون قیافه کوشید تا با افزودن بر تحرک خود بر این مانع غلبه کند، اما قوانین دست و پا 

دادند. کم کم شان میگیر بودند و لباس و ظاهر این ماموران شریف طوری بود که مردم بالفاصله تشخیص

یزیسیون قیافه خالص شده بودند، با لباسهایی که رنگی مقاومتی مدنی شکل گرفت و مردمی که از نظارت انک

داد یکی دو نفرشان آمدند و حتا گزارشهایی منتشر شد که نشان میجز سیاه و خاکستری داشت به خیابان می

ای با هم صحبت کردند که البته بالفاصله با اند و یک بار هم دختر و پسر جوانی در کوچهدر خیابان خندیده

 گان شناسایی و بر دیرک عقوبت سوزانده شدند. گزارش همسای
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در این میان ماموران شریف انکیزیسیون قیافه که روزها و گاه ماهها بدون دیدن یکی از شهروندان 

نشستند، کم کم به خشونت روی آوردند. هرکس را که در خیابان در گوشه و کنار شهر به انتظار و کمین می

ها را برچیدند و به جای آن که رنگهای چسبناک دند و بعدتر به تدریج خیمهدادیدند مورد حمله قرار میمی

ها را هم با آن ی خانهریختند و دیوار و پنجرهسیاه را روی لباس خاطیان بریزند، آن را روی تن و بدنشان می

 ساختند.آلوده می

دهند. به این ترتیب تر شوند و واکنش تندتری نشان خشونت انکیزیسیون قیافه باعث شد مردم جری

جویی از غیاب ماموران قانون و حافظان حدود شرع زد و مردم در بهرهبی بند و باری و گناه در شهر موج می

االهی به سرکشی روی آوردند و در هشدار دادن به هم و فراری دادن متواریان از دست انکیزیسیون هم گوی 

ها و حتا در ی بن بست و دور افتاده و بعدتر در محلههاربودند. نخست در کوچهسبقت را از یکدیگر می

خیابانهای اصلی دختران و پسران جوانی پیدا شدند که زیبارو بودند و پوشش شرعی سیاه را نداشتند و نه 

شان هم نمایان بود. در نتیجه به سفارش حضرت پاپ، شد، که گاهی چهرهشان دیده میتنها پوست دست

تاد و دوم حکمی صادر کرد و قرار شد انکیزیسیون از قوانین دست و پاگیری که حضرت فردیناند هشاعلی

 داشت رها شود و بتواند فارغ از قالب قدیمی به فعالیت بپردازد.

بعد از صدور این فرمان بود که انکیزیسیون قیافه کم کم به نوداعشیان تغییر ماهیت داد. سرداران و 

هایی مسلح به خیابانها عضای قدیمی انکیزیسیون ظهور کردند که با دستهفرماندهانی خشن و خونریز از میان ا

کردند. بردند و پیش از آن که کسی بتواند حضورشان را خبر بدهد، چند نفری را شکار میها حمله میو کوچه

شان به تدریج منسوخ شد و با لباسهایی که به شهروندان شبیه بود به تاخت و تاز روی لباسهای رسمی

شد و دیگر به کتک زدن و کشیدن دندان و شان هم مدام بیشتر میآوردند تا جلب توجه نکنند. خشونتیم
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رساندند. از همین جا فهمیدیم که گرفتند به قتل میکردند و هرکسی را که میکندن موی مردم بسنده نمی

 راستی کشته شده است. ای بیش نبوده و همسر محبوب و زیبای من بهی رستگاری افسانهداستان جزیره

هایی شان دامن زد. به زودی شهر به محلههمین روند بود که به مسلح شدن مردم و مقابله به مثل

پرداخت و کسانی که مشکوک به عضویت تقسیم شد که جوانان هریک هر از چندی در شهر به گردش می

ی من بهره جستند نوداعشیان از همین برنامه کرد. بعد از آندر انکیزیسیون قیافه بودند را دستگیر و اعدام می

های مسلح را به هم خبر بدهند و از سر راهشان فرار کنند. خالصه آن که با همین یک تا حضور این دسته

ی اسپانیا به وضعیتی های شیطانی سرچشمه گرفته بود، اوضاع مملکت فخیمهابداع کوچک که از وسوسه

 فرمایید.رسید که مشاهده می
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 گرایانه و هرمنوتیک رویای یک شاهدخت اکدیتحلیل فراساخت

 ای نویافته از میانرودان باستان()کتیبه

 

هِدوآنّا، کاهن اعظم اینانای باشکوه در معبد بزرگ اور، دختر شَروکین اکدی، فرمانروای سومر منم اِن 

اش ایزدبانوی زایندگی و پیروزمندی در نمایهفرزند گرای ایزد ماه و ، ستایندهی جهانو اکد، شاه چهارگوشه

 نبرد.

پس در چهاردهمین روز از ماه اورگوال چنین واقع شد که من به همراه پدرِ تاجدارم در شعرِ اریدو  

کردیم. آنگاه چنین واقع شد آماده می« خفتنِ اِنکی در کشتزارها»حضور داشتم و شهر را برای اجرای مراسم 

در ایوان سرای سر نمایان کرده بود، ی خویش را بر مردمان سیاهایزدِ سین تمامیِ چهرهکه در شبانگاهی که 

اِئا -شک الهام ایزدان مقیم کوههای کورپدرم خوابی مرا در ربود و رویایی در برابر چشمانم نمایان شد که بی

ان حاضر شوند و آنچه بوده است. چون از این خواب با پدرم شروکینِ بزرگ سخن گفتم، فرمان داد تا کاتب

ام را ثبت کنند. چرا که پدرم با اینانای بزرگ مراوده داشت و چهل تاج از چهل شاهِ مغلوب را از دست دیده
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های دور های دور رخ داده و یا در آیندهدانست که رویاهای من یا در گذشتهاو دریافت کرده بود و نیک می

هدوآنا که رازهای و خواهد بود. پس اینک چنین است رویای اِنای از این دتحقق خواهد یافت و یا آمیخته

 سر فاش نگردد.بسیار در خود دارد و کلمات و مفاهیم آن چه بسا تا هزاران سال بر مردم سیاه

گوید که در شب چهاردهم ماه ی شروکین بزرگ چنین میهدوآنا  فرزند گرانمایهشاهدخت ان 

سر در آن سکنا ای که مردمان سیاهلندمرتبه هستم در شهرِ راگا، در محلهاورگوال دیدم که در سرای ایزدی ب

های چوبی بامهای بلندش بر افراشته بود. پس گزیده بودند و درفشهای زرد رنگِ سومریان بر فراز دیرک

ه، شد، به هنگام ظهرگاچنین دیدم که در سرایی بزرگ و دلگشا که به حیاطی پهناور و غرقه در آفتاب ختم می

 ایزدبانوی فرتوتِ آبهای شیرین، تیامتِ بزرگ خفته بود. 

زایند، پیکر که آبهای دجله و فرات از دم زدنش موج میپس چنین واقع شد که آپسوی نیرومند و غول 

ی شهر درگذشت و به سرای دلگشای خویش وارد شد. پس او چتر و کاله خویش را در سرسرای از دروازه

اش نشسته بود، به خوابگاه ارجمند همسرِ برهنه که برف پیری بر موهای آشفتهخانه آویخت و با سری 

اش تیامت نگریست و او را دید که خفته است. پس به آشپزخانه سری زد و دید که خوراکی آماده سالخورده

شته که ای پاپیروسی بر دیوار یخچال آویخته و بر آن نوگاز آماده و گرم است و همسرش کتیبه بر روی اجاق

 ماست و خیاری تازه و خنک در یخچال هست.

ای راه راه و گشاد بر پا کرد و خوراک پس آپسوی زورمند کیفش را در اتاق کارش گذاشت و پاجامه 

را در بشقابی ریخت و برنشست تا آن را بخورد. در این هنگام بود که ناگهان صدای شکستن چیزی برخاست 

چوبیِ حیاط از هراس بال گشودند و پریدند. آپسو برخاست تا ببیند چه  ی تختو کفترهای نشسته در سایه

 شتابد.شده، و در این حین دید که تیامت از خواب پریده و پیشاپیش او به سوی در حیاط می
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آپسو وقتی به حیاط رسید که تیامت با دستانی استوار بر کمر آنجا ایستاده بود و با خشم توپی چهل  

های حیاط جا خوش اد که زیر انوار تابان اوتوی سخاوتمند، ایزدِ نورانی خورشید، بر کاشیدتکه را نشان می

اند، به کردههایی که در کوچه بازی میکرده بود. آپسوی نیرومند به اطراف نگریست و دید که توپِ بچه

ید و الواح الجوردین انگیز از سینه بر کشی اتاق پذیرایی خورده و آن را شکسته است. پس نفیری هولپنجره

 را بر سینه استوار ساخت و در آهنی حیاط را گشود.« می»حاوی فرمانهای مقدسِ 

ی تخس شد، ده دوازده پسر بچهی خاکی و باریکی که جوی آب عمیقی از وسطش رد میدر کوچه 

یه جلوتر ایستاده بود شان با رنگی پریده از بقکردند. یکیو شیطان ایستاده بودند و بالتکلیف به هم نگاه می

این »الباب کردن بوده است. آپسو توپ را در دست گرفت و خشمگین گفت: ی دقو معلوم بود در آستانه

 «توپ مال کیه؟

ها که نوادگان آنوی سربلند و کیِ تیره رخسار بودند، لختی به هم نگریستند. آپسو باز به آنها نگاه بچه 

 «ها، این توپ مال کیه؟آنوناکیآهای با شماها هستم، »کرد و گفت: 

واهلل مال »ها با ترس به هم نگاه کردند. باالخره همان پسری که جلوتر از هم ایستاده بود گفت: بچه 

 «ام از فرنگ برام آورده. چرم اصله!منه، دایی

یم ات! مگه نگفتم سرِ ظهر توی کوچه بازی نکنین؟ ما آسایش ندارتو غلط کردی با دایی»آپسو گفت:  

 «کنم.ات میی ما رو شکستی؟ االن حالیاز دست شما. حاال زدی پنجره

آنگاه چنین واقع شد که آپسوی زورمند و سرافراز خنجری مفرغین از غالف کمر برکشید و در چشم  

ی توپِ چرمی را درید، توپ در چشم به هم زدنی به قالبی تهی از جان بدل شد و روح و بر هم زدنی سینه

 ون بادی سرد از زخمِ تهیگاهش به مینو گریخت.روان همچ
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اش از فرنگستان آورده بود، زد زیر گریه و همان طور که اشک و آب بینی ای که توپ را داییآن بچه 

 «گم!االن میرم به بابام می»کرد، گفت: و ناسزاهایی از سوراخهای روی سرش تراوش می

را گرفت و سیلی محکمی به بناگوشش نواخت و  این را که گفت، آپسو به سمتش دوید و بازویش 

 «ای را هم بیاره...ای که شکستهبرو گمشو باباتو بیار ببینم، بگو پول پنجره»گفت: 

ی سیلی خورده هم که خونی از دماغش جاری شده بود، بعد از کمی ها پا به فرار گذاشتند و همان بچهبچه

 افتاد.تقال از چنگ آپسو فرار کرد و دنبالشان راه 

اش را باال کشید. داده بود تیامت دور کمرش را کش راهی راهآپسو برگشت و با عصبانیت پاجامه 

گشت. ی فرو افتادن نزدیک میشد و به آستانهکرد، شل و ول میبیندازد، اما هنوز هر وقت در آن تقالیی می

ی باال که پیدا شده بود. او در طبقه ی مومو خاتون همتیامت در حیاط ایستاده بود. از آن طرف سر و کله

کی بود؟ »کشید ببیند چه شده. تیامت گفت: تر بود خوابیده بود و حاال از همان جا داشت سرک میخنک

 «کدامشان دسته گل به آب داده بود؟

ن شای آنوناکی همههای تیره و طایفهدونم. این بچهچه می»آپسو فاتحانه تنبانش را باال کشید و گفت:  

جانش از فرنگ برایش توپ آورده بود. درس عبرتی بهشون دادم که دیگه شان که داییاند. یکیی هملنگه

 «صالت ظهر نیان اینجا فوتبال بازی کنن.

 «شان...ها! خودم دیدمها بودنخانوم خانوم! آنوناکی»ی باالیی داد زد: مومو خاتون از نیم طبقه 

سو و گوشش سنگین بود. سالها بود به آزاری بود که چشمش کممومو خاتون در واقع پیرزن بی 

کرد. بعد هم برای ی سری آنجا زندگی میطوری صدقه شان کار کرده بود و حاال همینعنوان کلفت در خانه

اش پند و اندرزهای عجیب و آید، چند وقت یک بار به آقا و خانوماین که نشان دهد کاری از دستش بر می

 د.داغریب می
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زنم به خدا قسم اگه یه بار دیگه ببینم اینا دارن تو کوچه مارادونابازی در میارن می»آپسو گفت:  

 «کنم.شون مینفله

  «خیال شو!اند دیگه... بیحاال دیگه زیاد هم سخت نگیر بابا، بچه»تیامت گفت:  

خبر شده، از همان باال گفت: اش را به چشم زده بود و فهمیده بود چه مومو که تازه عینک ته استکانی 

 «شونو باید زد شَل و پَل کرد. فقط اون موقع میشه ظهرها راحت خوابید...کنی. همهنه آقا، خوب می»

توله »تیامت دیگر چیزی نگفت، فقط غرغرکنان به سمت اتاق خواب بازگشت و زیر لب گفت:  

 «ذارن آدم یه چرت بخوابه...ها، نمیاورسَگها، سَگسگ

 و هم رفت به آشپزخانه که ناهارش را بخورد. آپس

 «عجب گیری کردیم ها!»هنوز چند دقیقه نگذشته بود، که صدای زنگ خانه برخاست. آپسو زیر لب گفت: 

ای که همیشه ظهرها برای پرهیز از آفتاب های گشادش را به پا کرد و کاله حصیریبلند شد و دمپایی

کنان رفت دم در. در را که باز کرد، دید مردی قلچماق پشت در ایستاده. گذاشت را برداشت و لخ لخ بر سر می

ای ها کت و شلوار سیاه چسبانی پوشیده بود و دستمال گردن رنگ و رو رفتهمشتیها و داشبه سبک جاهل

های هایش درهم بود و داشت نوک سبیلدور گردنش بسته بود. کاله شاپویی سیاهی سرش بود و سگرمه

جوید. پسرش که هنوز دستمالی خونی را جلوی دماغش گرفته بود، بغل دستش ایستاده بود. می بلندش را

شست آپسو خبردار شد که پسرِ اِنکی، لوطی محله، را کتک زده است. کمی این پا و آن پا کرد و با این انگیزه 

 «چیه؟ چه خبره؟ زنگ مفت گیر آوردی؟»که دست پیش را بگیرد و پس نیفتند، گفت: 

کشی از این موی سفیدت دست اوهوی، تو بودی زدی تو گوش این بچه؟ خجالت نمی»انکی گفت: 

 «کنی؟ی من بلند میروی بچه
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ی ما رو شیکسته س؟ پس پول پنجرهاِهِه، این آقازاده»آپسو انگار که تازه بچه را دیده باشد گفت: 

 «شما باید بدی، نه؟

اش هم درخشید. البته بخشی از این برافروختگیم رنگ و روی انکی قرمز شد و چشمانش از خش

ای اش بود که باعث شده بود کم کم زیر آفتاب ظهر عرق کند. انکی با چهرهگریمال آن لباس رسمی لوطی

 «دونی چند بود؟گم چرا بچه رو زدی؟ توپش میچی؟ بدهکار هم شدیم؟ مرتیکه می» برافروخته گفت:

هاتو ترسیم؟ تولهای ازت میدی انکی، فکر کردی گنده التِ محلهحرف مفت نزن مَش»آپسو گفت:  

 «کنه...جمع کن سر ظهر مزاحم مردم نشن، اون وقت کسی هم ادبشون نمی

 «خفه شو ببینم...»ی آپسو را گفت و گفت: انکی که دیگر داغ کرده بود، با عصبانیت یقه 

و بزن بهادر بود، اما آپسو هم با وجود  و به این ترتیب بلوایی برخاست. انکی به هر صورت جوان

گرفت و چرخ ها میل میی محل با قدیمیسری برای خودش زور بازویی داشت و هنوز در زورخانهپیرانه

ی انکی زد زیر گریه و هوار زنان مادرش را صدا کرد زد. دو طرف کمی کشمکش کردند. از آن طرف بچهمی

ی های آبدار به همسایه ناظر بر قضیه بود، شروع کرد به دادنِ فحشی باالو از این طرف مومو که از طبقه

 کند.کاری میکرد اوست که دارد با آقای خانه کتکشان، نینورتا، چون اشتباهی فکر میروبرویی

در چشم به هم زدنی اهل محل و در و همسایه سر رسیدند و دو مرد را از هم جدا کردند. در این  

پسو پاره شده بود و بند شلوارش در رفته بود. یکی دو تا مشت و لگد هم خورده بود و میان کاله حصیری آ

ای خورده بود و با وجود آن که دست باال کرد. از آن طرف انکی هم سیلیحاال داشت از عصبانیت سکته می

ذاشتند را داشت، هنوز دلش خنک نشده بود. به هر صورت اهل محل ریختند و دست انکی را گرفتند و نگ

برد و درگیری بیشتر ادامه پیدا کند. الزم نبود کسی آپسو را بگیرد، چون از ضرب شست انکی حساب می
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گفت: کرد تو و میگفت و هر چند دقیقه یک بار سرش را میی در ایستاده بود و ناسزا میحاال فقط در آستانه

 « دستش...تیامت خانوم، زنگ بزن کینگو بیاد حق این یارو رو بذاره کف »

اش شان رفتند و برای دقیقهها موفق شدند این دو را آرام کنند و هریک به خانهبه هر صورت همسایه 

رفت و به زمین و زمان فحش آرامش در همه جا برقرار شد. انکی که هنوز با خشم این طرف و آن طرف می

بدهد. کینگو پسر تیامت بود از شوهر داد، در دلش نگران شده بود که نکند واقعا آپسو به کینگو خبر می

شد و از وقتی زده بود با چاقو ی کناری محسوب میاش، و مرد دعوایی و قلدری بود که جاهلِ محلهقبلی

ها هم دور و برش داشت و ای از نوچهبردند. دار و دستهیک پاسبان را ناکار کرده بود، همه از او حساب می

 اش بود.ی پهلوان شهباز پاتوقزورخانه

القصه، هنوز ساعتی نگذشته بود که باز سر و صدایی برخاست. این دفعه تیامت بود که آمده بود توی  

ها از پنجره سرک کشیدند تا ببینند چه خبر است، و دیدند تیامت کوچه و داد و هوار راه انداخته بود. همسایه

کشد. بغل دستش کینگو مثل و نشان می چادر نمازش را سرش کرده بود و دارد با عصبانیت برای همه خط

هایش ایستاده بود. انکی داشت با جدیت در دستشویی با کهنه گرد و غبار کوچه را از درختی تناور بین نوچه

مرد، بیا ببین چه بلوایی راه انداختی. »ماخ را شنید. زنش گفت: زدود، که صدای زنش نیناش میکاله شاپویی

 «خونه!اش اومده داره توی کوچه رجز میگیر نشو! کینگو با دار و دستهخود با مردم درنگفتم بی

وار طول سالن پذیرایی خانه را طی انکی آهی کشید و کاله را بر سر گذاشت با همان سبک لوطی 

اش با زیرپیراهن ها که در آنجا نشسته بودند در اقتدار پدرشان دچار تردید نشوند. هرچند منظرهکرد، تا بچه

ماخ کنار پنجره نمود. زنش نیند رکابی و شلوارکی کوتاه و آن کاله شاپویی روی سرش مضحک میسفی

کرد. انکی هم به او پیوست، بی آن که برای کنار ایستاده بود و داشت یواشکی از کنار پرده بیرون را نگاه می
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ه و پوست سیاه و بینی پهن و ی تاس و تراشیدزدن پرده اصراری به خرج بدهد. آن پایین، کینگو با آن کله

 های تهران شباهت داشت.ی گردن و بازو به تناسخ محمدعلی کلی در بدنِ یکی از جاهلعضالت برجسته

هایش را تفاوت وسط کوچه ایستاده بود و داشت با چاقوی بزرگی زیر ناخنکینگو همان طور بی 

روی بازوی یکی ماری خالکوبی شده بود و پشت  هایش دور و برش بودند.کرد. ده یازده نفر از نوچهپاک می

اش شان که پیراهن سیاهی بر تن داشت و روی سینهی گاوی کشیده بودند. یکیپیراهن یکی دیگر عکس کله

خواند. از آپسو و مومو اثری دیده نقش عقربی را دوخته بود، داشت با صدای تیز و پرطمطراقی رجز می

دهد تا مدتی آفتابی نشود. نین ماخ رو چشیدن ضرب دست انکی ترجیح میشد و معلوم بود او بعد از نمی

 «چیکار کنیم حاال؟»به شوهرش کرد و نجواکنان گفت: 

 «ی خودشون...رن محلهشن میهیچی، ولشون کن، یه خورده زیر آفتاب بمونن کالفه می»انکی گفت:  

گن از پهلوان گه. مردم میداره چی میره توی محل. ببین این یارو مرد، آبروت می»ماخ گفت: نین 

 «ی بغلی ترسیدی...محله

  «ها خوبیت نداره!صداتو بیار پایین زن! جلوی بچه»انکی تشر زد:  

بعد هم رفت رادیو را روشن کرد و صدایش را تا آخر بلند کرد. صدای قمرالملوک وزیری کوچه را  

 « رون، بگو ما که صدایی نشنیدیم!اگه کسی پرسید چرا نیومدیم بی»پر کرد. انکی گفت: 

ها که پیرمردی بازنشسته بود رفت تا کینگو و رفقایش را آرام کند. در این میان یکی دیگر از همسایه 

ی قدیمی بود و برای پیرمرد انشار نام داشت و از ساکنان قدیمی و محترم محله بود. از آن افسرهای بازنشسته

وستانه وارد بحث شد و سعی کرد کینگو را به رفتن ترغیب کند. اما یک خودش اِهِن و تلپی داشت. اولش د

ها بوده است. از اینجا به بعد قضیه ی انشار هم بین فوتبالیدفعه مومو از آن باال هوار کشید و گفت که نوه

اش هکمی درهم و برهم شد. اول انشار شروع کرد به دعوا کردن با مومو و گفت که به او ربطی ندارد که نو
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ها باعث مختل کند. تیامت از آن طرف در آمد که خیلی هم به مومو مربوط است و بازی آنوناکیکجا بازی می

ها در آن بازیگوشی ظهرگاهی ی همسایهی همهشدن آسایش اهل محل شده. اما از طرف دیگر تقریبا بچه

ماخ هم با وجود ر از همه این که نینساز حضور داشتند و بنابراین کسی با تیامت موافقت نکرد. بدتسرنوشت

 هشدار شوهرش سرش را از پنجره بیرون کرد و شروع کرد به هواداری از انشار. 

ی انشار که از این پشتیبانی دلگرم شده بود، سبیلش را تاب داد و با این حدسِ واهی که البد مداخله

های کینگو زد و او ی یکی از نوچهبه سینهی ورود انکی به دعواست، برای خودشیرینی دستی ماخ مقدمهنین

را هل داد و با تحکم گفت که گورش را گم کند. در این بین کینگو که تا اینجای کار خونسرد ناظر حوادث 

شار بود، یک دفعه قاطی کرد و رفت سراغ انشار و او را گرفت زیر مشت و لگد. از آن طرف زنِ انشار، که کین

های کینگو ای در دست آمد که از شوهرش حمایت کند. اما ماهیتابه را یکی از نوچهنام داشت، با ماهیتابه

ی دیگری برخاست و داد و هوار گرفت و پرت کرد به دور دستها، و به این ترتیب صدای شکستن پنجره

ای هتواند پشت صدای رادیو پنهان شود. پس شماری دیگری به غوغا افزوده شد. انکی دید دیگر نمیخانواده

 «زحمت گوشی رو بدین به مردوک!بی»گرفت و بعد از خوش و بشی شتابزده با خانم پشت خط، گفت: 

بردند، حتا انکی که عمویش بود و برای التِ اصلی شهر بود و همه از او حساب میمردوک گنده 

داشت. ه نمیزد. تنها کینگو بود که احترامش را درست نگشد، روی حرفش حرفی نمیخودش یلی حساب می

ی مداری را با هم داشت. وقتی خبردار شد که در محلهشان بود، اما زیرکی و سیاستمردوک جوانتر از همه

انکی دعوایی راه افتاده، قبول کرد بیاید و کینگو را سر جایش بنشاند. از لحنش معلوم بود خوشحال شده که 

اش را هم رها نکرد و قبلش قول طلبیده، اما فرصتای برای تسویه حساب با این رقیب قدیمی پیدا کربهانه

ی اساگیل که زیر نظر انکی بود، عکس بزرگش را قاب کنند و بگذارند گرفت که از آن به بعد در زورخانه

 پای سردم!



23 

 

ای نگذشته بود که هفت هشت موتور از سر کوچه ها به نتیجه رسید و هنوز دقیقهخالصه رایزنی 

اش هم به صحنه وارد شدند. انکی وقتی مطمئن شد مردوک به قولش دار و دسته وارد شدند و مردوک و

های کینگو در آورد. بعد از آن عمل کرده و آمده، وارد کوچه شد و انشارِ کتک خورده را از چنگ نوچه

هایشان هم با چوب و چماق حوادث با سرعت بیشتری رخ داد. کینگو و مردوک به جان هم افتادند و نوچه

ی نجات دادن انشار از ورود به دعوا پرهیز کرد و فقط آن وسطها سابی خدمت هم رسیدند. انکی به بهانهح

ی محکمی به تیامت زد. در این میان به خصوص صدای مالیم و متینِ قمرالملوک که فرصتی گیر آورد و تنه

بخشید. چون به نظر منظره میآمد، خصلتی سورئالیستی به اش بیرون میی خانهی گشودههمچنان از پنجره

گاه، که اند در دستگاه سهی بزن بزن و چاقوکشی دو لوطی، آوازِ قمر را گذاشتهرسید روی صحنهمی

 بود.«  امان از این دل...»بندش هم ترجیع

هدوآنا، فرزند شروکینِ بلندمرتبه از خواب پریدم و خویشتن در این هنگام بود که من، شاهدخت ان 

دمی وان کاخ اریدو یافتم، در حالی که بدرِ ماهِ اورگوال به افق خاوری نزدیک شده بود و افق از سپیدهرا در ای

سرخ رنگین بود. پس از آن چنین واقع شد که پدرم امر کرد تا کاهنان مردوک و انکی از شهرهای گوناگون 

 سومر به نزد من بشتابند و این رویای غریب را بشنوند. 

رین معبد اصلی اور، کاهنان بلند مرتبه گرد هم آمدند و یکایک گواهی دادند که آنگاه در صحن ز

ام از ی آنچه که دیدهشود فهمِ بخش عمدهی دوردست مربوط میاین رویای من به رخدادهایی در آینده

روج قدرت ایشان خارج است. کاهن اعظم مردوک که از کیش به نزدمان آمده بود، خبر داد که در این رویا ع

اش بر ایزدان دیگر پیشگویی شده است. اما کاهن بزرگ انکی که از نیپور به آنجا ایزد مردوک و برتری یافتن

کند. من برایشان گفت که این خواب به برتری و عظمت انکی داللت میشتافته بود، تفسیری دیگر داشت و می

برتری ایزد ماه، سینِ بزرگ و معبد شهر  توضیح دادم که به خاطر حضور موسیقیِ قمرالملوک، این رویا به
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سرسختی بر گفتار خویش پای فشردند. کاهن مردوک  شود. اما ایشان سخنان مرا نشنیدند و بااور مربوط می

هایی الجوردی بر به شهر کیش بازگشت و بر بازسازی معبد اساگیل نظارت کرد و کاهن انکی در نیپور لوحه

 . ی بتِ زرینِ انکی آویختسینه

هدوآنا، کاهن اعظم شهر اور هستم، بعد از آن کوشیدم تا آوازی که شنیده بودم و در ستایش من که ان 

ایزدبانوی زاده شده از قمر، یعنی اینانا بود را به زبان مردم سر سیاه بازنویسی کنم و چنین شد که سرودی در 

اللی باریک بدل شده بود، پدرِ پیروزمندم شروکین ستایش اینانا را پدید آوردم. آنگاه، در آن هنگام که ماه به ه

های دهد را بر کتیبهی جهان، فرمان داد تا این رویای شگفت که خبر از وقایع آینده میبزرگ، شاه چهار گوشه

سفالی بنگارند و آن را در پیشگاه بتِ بزرگ اینانا در اور بنهند تا آیندگان از آنچه واقع خواهد شد خبردار 

 رد و حکمت عصر ما را بستایند...شوند و خ
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اش تا ی فراز آمدن بهرام شاه از سوی هندوستان و تازش پیروزمندانهداستاني بسیار کوتاه دربارهعنوان: 

آمدند و این که چگونه شبي را در آسیابي نزدیک مرو بلخ و مرو و گروهاگروهِ مردم که به پیشوازش مي

وی آسیابان بود و هنوز انگشتر یزدگرد شهید را در دست داشت و ی خسرگذراند که آسیابانش نواده

شرح آنچه در نزدیكي بامداد بر شاه بهرامِ دالور گذشت، که به امر اهورامزدا برای رهاندن ایرانیان از 

 چنگال اهریمن قیام کرده بود.

 

 ش!به نامردی او را کشت، به طمع دزدیدنِ تاج زرینهمچون پدربزرگ آزمندش داستان: 
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 ی امیرعلي الداعشينامهتوبه

 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

اینجانب امیرعلی الداعشی که پیش از این امیرعلی اصفهانی نام داشتم، به این ترتیب از تمام گناهان 

شان به صراط مستقیم بخشی از سرگذشت کنم و برای تنویر افکار خلق مسلمان و هدایتام توبه میگذشته

شک برای بسیاری از دوستان و خویشاوندان من که زندگی گذشته کنم. بیویش را بازگو میانگیز خشگفت

ام و ام را رها کردهنماید که چرا خانه و زندگیاند، این مسئله حل ناشدنی و غریب میو پرگناه مرا دیده بوده

ز با دشمنان خداوند و در حال حاضر به عنوان غازی و جهادگر در اقلیم مقدس خالفت عراق و شام به ستی

دانند که من پیش از آن که تحول روحی پیدا کنم یک ام. خویشان و دوستانم میشریعت محمدی مشغول

آوردم. اما جوان خوشگذران و عیاش بودم که اهتمامی به مناسک دینی نداشتم و فرائض را درست به جا نمی

نایی حقیقت را دریابم و نور ایمان در قلبم تافت ای برای من روی داد و من توانستم روشخوشبختانه حادثه

نویسم تا برای گمراهان ام. این نامه را هم برای این میو از آن هنگام به برادرانم در خالفت اسالمی پیوسته

 راهنمایی و برای غافالن هشداری و برای کافران تهدیدی باشد.

م برای گردش و تفریح سوار خودروی قضیه از آنجا شروع شد که صبحگاهی با دو تن از دوستان 

پرغرورِ پراید شدیم و به صوب مناطق شمالی ایران به حرکت در آمدیم. در آن هنگام من در تهران اقامت 

ی گناهانِ نهفته در این داشتم و دانشجوی سال دوم دانشگاه آزاد اسالمی بودم و بدون آن که چیزی درباره

بری مشغول بودم. خالصه آن که خودروی ما در راه دچار سانحه شد ی هوششغل بدانم، به تحصیل در رشته

ی ماشین به بیرون پرتاب شدند جان سالم به در بردند. اما وقتی ماشین به و دو تن از دوستانم که از پنجره
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ی مغزی شدم و در واقع مدتی را مرده بودم. ای پرت شد، من که در آن باقی مانده بودم دچار ضربهدرون دره

ای مرگ، بار دیگر به زندگی بعدتر یکی از دوستانم مرا نجات داد و به این ترتیب من بعد از چند دقیقه

 ام عوض شود. بازگشتم. اما آنچه که در این زمانِ حضور در عالمِ باال بر من گذشت باعث شد تا مسیر زندگی

بهره بودم و با گناه و وی بیی جوانان ایرانی هم سن و سالم از نور ایمان و تقمن هم مثل بقیه 

ی دولت خالفت اسالمی که به تازگی در عراق و شام گذراندم. جسته و گریخته دربارههوسرانی روزگار می

داری تاسیس شده بود چیزهایی شنیده بودم، اما اینها همه آلوده به تبلیغات امپریالیسم جهانی و سرمایه

اند و ان جهادگری که در آفریقا به نبرد با استعمار غرب مشغولی برادرخواره بود. به خصوص دربارهجهان

ی ممنوعیت امور دانستم. حتا وقتی فتوای داعش دربارهکنند هیچ چیز نمیدر جنبش بوکو حرام فعالیت می

 فسادبرانگیز را شنیدم مانند سایر جوانان غافل و خطاکار ایرانی آن را به مسخره گرفتم و بابت این گناهانم از

 االختیارش خلیفه ابوبکر البغدادی طلب بخشایش دارم. ی تامخداوند و نماینده

ی عدل االهی بر من گذشت و باعث اما آنچه در این نامه اهمیت دارد، ماجرایی است که در محکمه 

شد که به خطاهای خود واقف شوم و بعد از بازگشت به زندگی عمر خویش را وقف تبعیت از فرمانهای 

 ام کنم.لیفهمقدس خ

ای سرنگون شد، برقی پیش چشم من درخشید و دیگر هیچ پس چنین واقع شد که وقتی خودروی ما به دره

ام و دو مرد سپیدپوش با نفهمیدم. اما درست در همان زمان احساس کردم در جایی بسیار نورانی ایستاده

. در جایی بودیم شبیه به تاالری بزرگ با اندهایی دژم و در هم فرو رفته را دیدم که برابرم ایستادهچهره

دیوارهای سنگی که تنها همان بخشی که در آن ایستاده بودیم روشن بود و محیط پیرامونم را درست 

ای مهربان و روحانی داشت از من دعوت کرد که بنشینم و تازه توانستم ببینم. پس یکی از آنها که چهرهنمی

در کنارمان قرار دارد. نشستم و آن دو نفر هم نشستند. آن دیگری که متوجه شدم که یک میز و سه صندلی 
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االن وقتشه که بفرستیمت به درک »ای تیره و خشمگین داشت روی میز به سوی من خم شد و گفت: چهره

 «اسفل السافلین!

ام، یدهآوردم چطور ناگهان از درون ماشین به آنجا رسمن که درست منظورش را نفهمیده بودم و سر در نمی

 «کنم؟ شما کی هستین؟ببخشید آقا، من اینجا چه می»گفتم: 

 «من کی هستم؟ حرف دهنت رو بفهم. مسئله اینه که تو کی هستی!»مرد خشمگین گفت:  

ات طبیعی است. همه پسر جان، گیجی و سردرگمی»خلق و مهربان بود گفت: آن یکی که خوش 

اسم من مُنکر است و این دوست و همکار من است و اَنکَر نام  میرند همین وضعیت را دارند.وقتی تازه می

 «دارد.

ی دو فرشته به این اسامی برایمان چیزهایی تعریف کرده بودند. ناگهان یادم افتاد که از بچگی درباره 

 ای معمولی داشت و انکرها نداشتند. منکر قیافهاما کسانی که روبرویم نشسته بودند هیچ شباهتی به فرشته

ماند. کت و شلواری تیره ها نمیای زشت و حالتی ناخوشایند داشت. لباسهایشان هم به فرشتهشک چهرهبی

شان داری زیرش پوشیده بودند. کمی خم شدم تا شاید بالبر تن داشتند و پیراهن سفید نه چندان تمیز دکمه

 را ببینم، اما چیزی به چشمم نیامد.

های خود زور نزن. ماها از فرشتهگردی؟ بیپسر؟ دنبال بالهای ما میچیه شاه»انکر تمسخرکنان گفت:  

 «ایم و بال نداریم.پایهدون

ام و حاال دوباره سر جایم راست نشستم. تازه متوجه شدم که از قرار معلوم در تصادف رانندگی مرده 

ایمان و غافل ی جوانان بییهی اعمالم رسیدگی شود. برای اولین بار دستخوش ترس شدم. مثل بقباید به نامه

 کردم تمام اینها حرفها دروغ باشد و ایمانی به معاد و جهان آخرت نداشتم.ایرانی فکر می
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ای درش را باز کرد. منکر کیف چرمی بزرگی را که در دست داشت روی میز گذاشت و خیلی حرفه 

ببخشید »شت. طاقت نیاوردم و گفتم: ی بزرگ و کلفت را از داخلش بیرون آورد و روی میز گذادو تا پوشه

 «اید؟ بیشتر به دو تا مامور مالیاتی یا بازجوی اداره آگاهی شباهت دارین...ها! شماها واقعا فرشته

خوب، بله، تا همین چند وقت پیش که »زد، گفت: منکر که تازه متوجه شدم کمی لفظ قلم حرف می 

به پا کردند، برای هزار سال سنت این بود که لباس  خبر در ایران انقالب مشروطهیک مشت از خدا بی

آمد به ی اعمال میهای دولت اموی شبیه باشد. اما بعدش هرکس که برای خواندن نامهمان به محتسبرسمی

آمیزی بر ی اموی است حرفهای توهینفهمیدند مربوط به دورهها هم وقتی میخندید و بعضیلباسهایمان می

نگاری کردیم و قرار آوردند. این بود که به بارگاه االهی نامهر صراط ایمان بر زبان میضد آن مجاهدان غیو

 «شد لباسهایمان را عوض کنیم.

 «کنن؟ها مگه لباسشون رو هم عوض میاهه، مگه میشه؟ به همین سادگی؟ فرشته»گفتم:  

را بر اساس نینجاها  بله، کجایش عجیب است؟ مگر برادران جهادگر خالفت اسالمی لباسشان»گفت:  

 «شود.ی عمومی محسوب میاند؟ این جور انتخاب لباس دیگر یک قاعدهدر فیلمهای هالیوودی تعیین نکرده

ی اعمالشو زنه. زودباش نامهاین پسره داره زیادی حرف می»انکر مشتش را روی میز کوبید و گفت:  

 «بخون بفرستیمش به قعر جهنم...

رو شدم که قرار است واقعا به جهنم بروم. این بود که بدنم از ترس به لرزه تازه با این حقیقت روب 

 «خوای به ترتیب بگم براتون؟آقا به خدا من بچه مسلمونم! اسم اماما رو هم حفظم. می»افتاد. گفتم: 

دیدی گفتم؟ این جوانک شیعه است. از آن گبرهایی است که سنت رسول اکرم را »انکر گفت:  

 «ش رو بخون که بفرستیمش جهنم.ند. زودباش! بدو نامهاتحریف کرده
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شتاب نکن دوست من، در این »منکر کاغذهای جلویش را پس و پیش کرد و با آرامش گفت:  

ای وجود ندارد که مذهبش را نشان دهد. جز این که یکی دو بار موقعی که در مدرسه یادداشتها هیچ نشانه

 «گذاشته...ها روی سینه نمیخوانده دستانش را مثل شیعهنماز می

قربون، بنده همچین »زده گفتم: شان به داعش چه معنایی داشته. هولیک دفعه متوجه شدم که اشاره 

فرمایین برای این بود که توی مدرسه یادمون داده بودن ی شیعه هم نیستم ها! اون موردی هم که میشیعه

 «بود...اینجوری نماز بخونیم، اصال نماز خوندن زورکی 

 «اید...بله، اینجا نوشته بعد از نمازهای زورکی مدرسه دیگر نماز نخوانده»منکر با همان آرامش گفت:  

های های شیعهلطفا به عنوان دفاع بنده تو اون پرونده بنویسین که به خاطر همین سختگیری»گفتم:  

 «گذار از دین زده شده بودم. وگرنه نماز به راه بود به خدا!بدعت

ی اعمالش بنویسیم. خواد یه چیزی تو نامهاِهِه، آقا رو ببین! می»انکر به قهقهه خندید و گفت:  

 «زرشک!

گریز! ی سکوالرِ مدرنِ دینپسر جان، تو در دادگاه عدل االهی هستی نه یک محکمه»منکر گفت:  

داقت و درستکاری ات دست ببری؟ یعنی در صخواهی در پروندهفکر کردی در دارالکفر هستی که می

 «داری؟فرشتگان دیوان خداوندی تردیدی روا می

نه قربون، زبونم الل منظورم این نبود. ولی باالخره انگار دارم محاکمه میشم دیگه؟ خوب باید »گفتم:  

 «از خودم دفاع کنم که بار گناهانم سبکتر بشه، نه؟

شه. ات اضافه میکنی نه چیزی به پروندهخوب گوشاتو وا کن بچه، اینجا شما نه دفاع می»انکر گفت: 

فرستیمت خونیم که بفهمی چقدر خوب کارمون رو انجام دادیم. بعد هم میی اعمالت رو برات میفقط نامه

 «درک اسفل السافلین...
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ی زمین به دنیا اومدم و قوانینش رو ترین دولت کرهآخه بابا من کاری نکردم که! من در دینی»گفتم: 

 «کردم. حاال شما میگین گناهکارم؟هم رعایت 

ی زمین که کامال در صراط مستقیم ترین دولت کرهباید به اطالعتان برسانم که دینی»منکر گفت: 

ی مستقیم خداوند بر زمین است. است، دولت اسالمی عراق و شام است و خلیفه ابوبکر الداعشی هم نماینده

ی آمریکاست که هرچند به نور اسالم مشرف نشده، اما به دهدومین کشور دینی هم بعد از داعش ایاالت متح

کنند. دولت مقدس بوکو حرام اش کمابیش همین قوانین االهی را رعایت میخصوص در مناطق غرب میانه

در نیجریه هم هست. حیف که امپریالیسم جهانی طالبان را در افغانستان از بین برد، وگرنه آنها هم مورد تایید 

 «ی زمین نداریم...دیگر دولت دینی در کرهما بودند. 

فهمیدم اینها بر حق هستند؟ رفتارشون که معقول نبود. تازه، آخه من باید از کجا می»با حیرت گفتم: 

 «جنگیدن...های خوبی بودن داشتن با اینها میها که میگین مسیحیآمریکایی

چه مسیحی و چه مسلمان با هم برادر و ی دولتهای مقدس بازی در نیار بابا، همهخنگ»انکر گفت: 

فروختن دیگه. ها بهش میآورده؟ خوب یانکیهاش رو از کجا میهمکارن. فکر کردی خلیفه البغدادی اسلحه

های خوب کلیسارو بودن که قضیه رو راست و ریست شون هم نه، مسیحیخبرهای لیبرالاون از خدا بی

 «کردن.می

 «ساده بیشتر نیستم. از سیاست دنیا سر در نمیارم.واهلل من یه دانشجوی »گفتم: 

اید. بله، یکی از گناهان شما همین است. اینجا نوشته که شما دانشجوی هوشبری بوده»منکر گفت: 

 «صحیح؟

 «خوندم!خوب، بله، واهلل باهلل درسم رو هم خوب می»گفتم: 
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که دانشگاه و کتاب و این حرفها دانی اصال گناهان تو از همینجا شروع شده. مگر نمی»منکر گفت: 

گوید ای که میدهی محمد یوسفِ بزرگوار را نخواناز ابداعات و تحریفات گبرها و کفار است؟ مگر رساله

ای؟ همین است دیگر، بوک یعنی خواندن هر کتابی جز قرآن حرام است؟ اصال شعار بوکو حرام را نشنیده

ای؟ تازه آن هم ای دانشگاه کتابهای کفار را خواندهلقمه رفتهمبوکِ حراکتاب حرام است. آن وقت توی حرام

 «به قصد مداخله در کار خداوند؟

خواندیم که موقع عمل جراحی ای در کار خدا کردم؟ هوشبری مینه، آقا جان، من چه مداخله»گفتم: 

ب برای عمل سزارین کنه و درد داره، خوو این حرفها به ملت کمک کنیم. مثال یک خانمی داره زایمان می

 «باید بیهوش بشه دیگه!

دخالتی از این بیشتر در کار خداوند؟ کی به شما گفته باید جلوی درد کشیدن زائو را »منکر گفت: 

اش تحریف نشده باقی مانده که خداوند هنگام تبعید آدم ای؟ این یک جملهبگیرید؟ مگر تورات را نخوانده

تعیین کرد که آدم تمام عمرش را با بدبختی کار کند و حوا هم موقع  و حوا از بهشت مجازاتشان را چنین

گذاری فرزندان ای و نمیزایمان درد شدیدی بکشد. حاال تو کی هستی که پایت را در کفش مشیت االهی کرده

 «حوا درست و حسابی دردشان را بکشند؟

 «کنیم.اریم کار خوبی میکردیم دبه خدا من خبر نداشتم قضیه این جوریه! ما فکر می» گفتم:

شه. گیرین و روتون زیاد میهای حرام کفار غربی را میbook همیشه همین طوریه دیگه،»انکر گفت: 

 «حالت جا میاد! حاال وقتی رفتی الی هیزمهای گداخته

دونستم اینا مال دادن دیگه! من چه میآقای انکر گناه من چیه؟ دانشگاه این چیزا رو درس می»گفتم: 

 «کفار غربیه. گفتم که، من از سیاست و این حرفها سر در نمیارم...
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ایم. تو دروغ نگو پسرم. ما همه چیز را اینجا یادداشت کرده»منکر باز کاغذی را رو کرد و گفت: 

ای، آوازهای سیاسیِ یک مانکن را هم مرتب عالوه بر این که گناه بزرگِ شنیدن موسیقی را مرتکب شده

 «شده گمراه شوی.همین چیزها باعث ای. شنیدهمی

 «دادم.سرودهای سیاسی یک مانکن؟ نه واهلل من سرود سیاسی اصال گوش نمی»با تعجب گفتم: 

اینجا اینطور نوشته.... انکر، گمانم دستخط تو »منکر کمی دقیقتر به کاغذ جلویش نگاه کرد و گفت: 

 «باشد.

نه قربون، این که نوشتین اسم »ام را بگیرم. گفتم: هکاغذ را دزدکی نگاه کردم و نتوانستم جلوی خند

 «شین.خونه. شما اگه شنیده باشین خودتون متوجه میایه، نه مانکنه نه سیاسی میساسی مانکنه! یک خواننده

حرف دهنت رو بفهم، رافضی! شنیدن موسیقی حرومه. فهمیدی؟ ما هم هر وقت موسیقی »انکر گفت: 

کردیم که توی جهنم ما به گرفتیم. اما اسمش رو و زمانش رو یادداشت میمی کردی گوشهامون روگوش می

 ...«ازاش چوب بکنن توی 

دوست گرامی قرار نیست پیشاپیش برای اهل دوزخ چیزی را توضیح دهیم. حاال فرقی »منکر گفت: 

شته که سه چهار بار هم کنید؟ اینجا نواید. این را که انکار نمیکند. شما به هر صورت موسیقی که شنیدهنمی

 «اید.به تنبک و دو سه بار هم به سه تار دست زده

 «خوب داداشم سه تار میزنه دیگه!»گفتم: 

 ...«اون که دیگه کارش زاره، توی جهنم چوبه که توی »انکر گفت: 

ی دانی حتا دیدن ساز موسیقی حرام است؟ مگر خبر نداری که جهادگران خلیفهمگر نمی»منکر گفت: 

کردی اند؟ تو هم باید با سه تار برادرت همین کار را میزرگ البغدادی در لیبی سازهای موسیقی را آتش زدهب

 «ی آن رهایی ببخشی.تا او را از آتش جهنم و آالت شکنجه
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 «ی پاشنه بلند رو براش بگو!قضیه»انکر گفت: 

پا کرده است. یعنی شما فتوای ای هم در حضور شما کفش پاشنه بلند به بله، یک ضعیفه»منکر گفت: 

اید؟ وانگهی این ضعیفه با شما چه نسبی داشته؟ به چه جرأتی اسم زیبای داعش در منع این تبرج را نخوانده

نامیده؟ شما چرا او را اش بر روی او گذاشته عوض کرده و خود را آتوسا میکلثوم را که پدربزرگ متدینام

 «اید؟همه گناه و دشمنی با خداوند داشته اید؟ چرا ایننامیدهکلثوم نمیام

دیدم کلثوم بوده؟ میشوخی میکنی! آتوسا؟ اسمش در اصل ام»یک دفعه زدم زیر خنده و گفتم: 

 «! پس بگو این بوده... ها ها ها!دهاش رو نشونم نمیکارت دانشجویی

فهمی یه من ز شدی میسوحاال بخند، وقتی بغل دست همون ضعیفه در قعر چاه هِل نیم»انکر گفت: 

 «ده!ماست چقدر کره می

اید؟ او را از پدرش اصال ارتباط شما با این زن حرام بوده. شما چه ارتباطی با او داشته»منکر گفت: 

تان جاری شده بود؟ در بازار برده فروشان ی درستی طبق سنت به زبان فصیح عربی بینخریده بودید؟ صیغه

ده بودید؟ یا در جهاد او را به اسیری و کنیزی گرفته بودید؟ خارج از اینها هرچه به ثمن عادالنه ابتیاع نمو

 «باشد حرام است.

 «کردم!شه کنیز گرفت، وگرنه یک کارهایی میدونستم میراستش نمی»گفتم: 

های مبتذل تلویزیون، خودداری گناهان شما یکی دو تا که نیست، نگاه کردن به برنامه»منکر گفت: 

گذاری مسجدهای شیعیان و معابد کلیمیان و ردن به صورت غیرمسلمانان، فعالیت نکردن برای بمباز تف ک

مسیحیان، انفعال و کناره گزیدن از عملِ نیکوی سنگسار کردنِ زناکاران... به جای این همه کارِ مفید چه 

نی موقع رانندگی... فکر اید؟ شنیدن موسیقی، گفتگو با زن نامحرم، و حتا بستن کمربند ایمکارهایی کرده
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توانید با مشیت االهی مخالفت کنید؟ دیدید در نهایت همان کمربند باعث شد ها میکردید با این سرکشیمی

 «در خودرو بمانید و عزرائیل سراغتان بیاید؟

سرم را به زیر انداختم و از تصور بالهایی که قرار بود در جهنم به سرم بیاید دچار هراس شدیدی 

ترین ترین و تکراریات یکی از یکنواختحاال این به جای خودش باقی است که زندگی»منکر ادامه داد: شدم. 

بایست رفتارهای تکراری و آورتر از شغل ما نبود که میوقایع کل آفرینش بوده است. یعنی هیچ چیز مالل

تگان ناظر اعمال آدمهای باحال خوابیدی فرشسر و ته تو را هر روز یادداشت کنیم. آن وقت هر شب که میبی

 «دادند!شان به ما پز میآمدند و بابت جذاب بودن شغلدیگر می

 «ام...نه واقعا این جورها هم نبوده، من هم در زندگی فراز و نشیب خیلی داشته»گفتم: 

دلت خوشه بچه! اونقدر زندگیت تکراری و مسخره بود که گاهی روزها پیشاپیش اعمالت »انکر گفت: 

 «زدیم!ی اعمال رج میرو مثل روزهای قبل توی نامه

کرد ناگهان کم سو در همین هنگام بود که سر و صدایی برخاست و نوری که میز ما را روشن می

ام شد. انگار که از چلچراغی در باالی سرمان نیمی از المپها سوخته باشد. زمین هم لرزید و من روی صندلی

ای بابا! کارمون »آورم انکر بود که با ناامیدی رو به منکر کرد و گفت: به یاد می خیز شدم. آخرین چیزی کهنیم

 «در اومد...

اند. اند و با ماساژ قلبی جانم را نجات دادهبعد چشم گشودم و دیدم که دوستانم باالی سرم جمع شده

دم سوزاندن سه تار برادرم بعد از آن بود که تصمیم گرفتم خود را تسلیم خداوند کنم. پس اولین کاری که کر

کرد کتک مفصلی به او زدم و راهی بیمارستانش کردم، به این امید که او را از بود. بعد چون زیاد اعتراض می

آتش دوزخ رهانده باشم. بعد یک عصرگاه را با مسخره کردنِ دوست دخترم و اصرار برای این که اسم خودش 

گوش نداد و برای جلوگیری از گناهان بعدی کفشهای پاشنه بلندش را  کلثوم برگرداند گذراندم. وقتیرا به ام
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در خیابان به زور از پایش در آوردم و دور انداختم، پلیسِ مملکت رافضیان که قوانین خالفت اسالمی را 

های حرام غربی آلوده شده بود به خواست کرد، مرا دستگیر کرد. اما یک دکتر که با علوم و بوکرعایت نمی

اوند باعث شد مرا رها کنند. چون معتقد بود در اثر تصادف رانندگی بخشی از مغزم آسیب دیده و در خد

های حرامش را رها کند و با کنم تقصیری ندارم. مرد خوبی بود. اما هرچه اصرار کردم که بوکآنچه که می

سالح به دست بگیرد، حرفم را  ی بر حقمان البغدادیمن به دارالسالم بیاید و برای دفاع از شریعت و خلیفه

گوش نکرد. اما من به مشیت االهی توانستم خودم را به اینجا برسانم و نزد برادران جهادگرمان در نیجریه و 

گذاری و اجرای حدود االهی بر مستکبران و چاد آموزش نظامی دیدم و حاال خوشحالم که با چند فقره بمب

 ام قلم عفو کشیده شده است.بر تمام گناهان گذشتههای حرام شرابخواران و دارندگان بوک
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کنم. آخر چطور شما هایتان را نقش بر آب میی دسیسهروم. همهمن هرگز زیر بارِ این قضیه نمی

ی نامدارمان خط بزنید؟ آن هم منی که در ی قبیلهتواند خودتان را راضی کنید که اسم مرا به کل از سابقهمی

ادث و ماجراها نقشی پررنگ و مهم داشتم؟ مگر من نبودم که برای اولین بار سفید برفی را دیدم؟ تمام حو

آمد. تازه، بعدش هم من بودم که آن شد و بالیی سرش میاصال چه بسا اگر من نبودم توی جنگل گم می

یدا کردم و فهمیدم چه ی سیب سمی را پپیغام سری را برای شاهزاده بردم. بازهم آخرش من بودم که ته مانده

معنا اید؟ آن هم با این خرافاتِ بیبالیی سرش آمده. آن وقت به همین سادگی مرا از کل داستان حذف کرده

ی ساده که عدد هفت شگون دارد، یک نفر را به کلی از درخشانترین ی تقدس عدد هفت؟ با همین بهانهدرباره

 شود؟ اخالق چه می اید؟ پس وجدان ومان حذف کردهبرگهای تاریخ

کنید. چون قدِ من چند انگشت از دانم، اصل قضیه آن است که شما به من حسودی میمن که می

گرفت. بله، برای همین است که در تان تحویل میی شما بلندتر است و سفید برفی هم مرا بیشتر از بقیهبقیه

کنید. باالخره مردم د تاریخ را تحریف کرد؟ اشتباه میشوکنید میاید. اما واقعا فکر میداستان اسمم را نیاورده

فهمند که قهرمان اصلی داستان من بودم، نه شماها که حتا سفید برفی در تشخیص برند و میبه همه چیز پی می
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کنیم و خواهید دید که مردم داستان واقعی تان افشاگری میتان از یکدیگر هم دچار اشکال بود. من دربارهدادن

 ی شماها را...ورزانهی غرضی تحریف شدهدهند، نه نسخهرجیح میرا ت

بایگانی اسناد حقوقی کوتولگان جنگل »ی هشتم، برگرفته از فصل سیزدهم ی کوتولهنامهبخشی از شکایت

 « سیاه

 الشرح النحوی و الصرفی فی النسب السفید البرفی
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 زندگینامه سفیدبرفي

 

سفیدبرفی: یک »ای به نام برانگیز تازهدر جریان هستید، کتاب جنجالشنوندگان عزیز همان طور که  -

اش یکی از پژوهشگران نامدار و معتبر دانشگاه به تازگی منتشر شده که نویسنده« بیوگرافی محرمانه

هاروارد است. این مورخ مشهور در این کتاب اثبات کرده که سفید برفی شخصیتی واقعی بوده و بر 

کرده. بلکه یکی از شهروندان ایاالت متحده وم در اروپای قرن نوزدهم زندگی نمیخالف روایت مرس

بوده و در قرن بیستم هم ساکن نیویورک بوده است. طبق گزارش این کتاب، سفید برفی واقعی همین 

چند سال پیش درگذشته است. بر این مبنا ما با زحمت زیاد توانستیم نشانی خواهرِ شخص مورد 

ی ایشان هستیم. این خانه بزرگ و لوکس است، اما در یکی ی خانهکنیم و حاال در آستانه نظر را پیدا

پوست نشین نیویورک قرار دارد و خودِ این که سفیدبرفی برای زندگی چنین های قدیمی سیاهاز محله

هت دفاع ای را برگزیده، نشانگر آن است که به آرمانهای انسانی تا چه حدی پایبند بوده و در جمحله

ی سیاه و پرولتاریای محروم آمریکایی تا چه اندازه فعال بوده است. این از حقوق خلق ستمدیده

زنیم و انتخاب محله همچنین نشان از گرایشهای فمینیستیِ این شخصیت شهیر دارد. حاال زنگ می

 ای داشته باشیم.رویم که با خواهر ایشان مصاحبهمی

 صبح به خیر، بفرمایْد؟ -

 شما هم به خیر، خانم ج. ج؟صبح  -

 بله، شما؟  -
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ی سفیدبرفی مرحوم با شما مصاحبه کنیم. میشه ی ان یو سی هستیم! اومدیم دربارهما خبرنگار شبکه -

 بیایم تو؟

 بله، بله، بفرمایْد! بفرمایْد! -

 عرضم به خدمتتون که احتماال خبر دارین که یه کتابی چاپ شده به اسم... -

در و همسایه از وقتی کتابه چاپ شده روز و شب نذاشتن واسه ما! خدا  بعله بعله، شنیدیم آقا، -

 شو ذلیل کنه! از شهرتِ خودِ مرحومش کم کشیدیم که این هم اومده روش!نویسنده

 اید؟خانم ج. ج. ما شنیدیم شما خواهرِ شادروان سفیدبرفی بوده -

 خوب بعله! میشه اینجوری گفت... -

ایه ها! همون که پوستش مثل برف سفید بود و موهاش مثل شب نهمنظورِ ما همون سفید برفیِ افسا -

اش خوند، چشم ابرو مشکی بود و زیبا و هزاران هزار نفر عاشق دلخستهسیاه، خیلی قشنگ آواز می

 بودن...

 بعله، فهمیدم، خودشه، بعله... بنده خواهرْشَم! -

ی شما بوده؟ اال خواهر خوندهخوب، اول بفرمایید چطوریه که شما سیاهپوست هستین؟ ایشون احتم -

 یا ناتنی بودین؟

 شَم. یعنی پدر و مادرمون یکی بوده، به خدا!نه خیر، بنده خواهرِ تنی -

 عجب، یعنی سفید برفی والدینی سیاهپوست داشته؟ نکنه زال بوده ایشون؟ -

 نه خیر، سیاهپوست بوده بابا! همچی عین من! -

 شناسنش!مه به اسم سفید برفی میشونه که مشهوره. اصال هاما آخه سفید بودن -
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، اما اولش سفید نبود که! بعدا سفید شد. از وقتی اون لوسیون روشن کننده میگویْ بعله، میدونم چی -

 شو ذلیل کنه!رنگ پوست رو زد، خدا سازنده

 لوسیون؟ یعنی... -

ار داشتن بر و رسید، آخه خواننده بود باالخره. مردم انتظبعله آقا، اون مرحوم خیلی به ظاهرش می -

رویی داشته باشه. این بود که اولش رفت دماغشو عِمل کرد. بعد اون لوسیون رو زد که یَهو همه 

گم. اگه سیاه باشی و لک و پیس دونی چی میجاش لک و پیسی شد. شوما که خودت سفیدی نِمْ

 س! این بود که مجبور شد بره کل پوستشو سفید کنه!پیدا کنی خیلی ضایعْ 

ایه! ما رو روی آنتن دارین دیگه؟ یعنی سفید برفی در اصل سیاهپوست ن خبر تکان دهندهعجب، ای -

 کرد؟بوده؟ کی فکرشو می

های محل بِش بعله آقا، پس چی؟ سیاه سیاه بود مثل ذغال، از منم سیاهتر بود. بچه که بود بچه -

 گفتن مایکی شبرنگ!می

 جیبی نیست برای یک بانوی متشخص؟عجب، پس اسم واقعی سفید برفی مایکی بوده! اسم ع -

 گی شوما؟ برادرم دیگه!بانو کیه عمو؟ اسمش مایکل بود، سفید برفی رو مگه نمی -

زدم، فکر کنم اشتباهی شده خانوم محترم. ما دنبال خواهر سفید برفی اومدیم برادرتون؟ حدسشو می -

 اینجا... همون خانم زیباروی خواننده که پوستش مثل برف...

گردین همون مایکل خودمونه، برادرم ! خنگ که نیستم! اون که دنبال میگویْ، فهمیدم چی میبعله آقا -

خورد، نه که طفلک دماغشم اش نمیبوده، بعدش که پوستش سفید شد، صداش زمخت بود و به قیافه

تراپی کن که صدات عمل کرده بود! این شد که رفیقاش نشیستن بهش گفتن حاال بیا برو هولمون

 ک شه! خدا ذلیلشون کنه ایشاال!ناز
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 تراپی منظورتونه دیگه؟هورمون -

! خالصه اون طفل معصوم هم رفت و اومد و دیدیم روم به دیوار، مردونگیش ور پریده! حاال هرچی -

 این بود که قرار شد زن بشه!

 آخه مگه به همین سادگیه خانوم؟ -

فتن بفرمایْن! دیدیم مایکل شبرنگ ما شده تره! دو تا جراحی کردن و بعدش گبَهَه! از این هم ساده -

 مرلین مونرو!

دار خواین بگین سفید برفی در اصل یک مردِ سیاهپوست بوده؟ آخه ما شنیده بودیم بچهپس یعنی می -

 کردن!اش زندگی میشده! از یکی از هفت کوتوله... دست کم وقتی فوت کرد چند تا بچه توی خونه

ها هم پرورشگاهی بودن خواست بزایْد؟ زن نبود که! بچهه! چطور مینه آقا اونارو خودش نزایْده ک -

ها داشت. اما انگار همچنین کامل هم مردونگیش ور نپریده بود، چون یکی از او بچهو نگهشون می

کرده، آقا واهلل دروغه، باهلل دروغه، آخه مگه بعدا جیغ و داد کرد که مایکی شبرنگ بهش تجاوز می

 رم مِشِه؟ خدا ازش نگذره! ذلیل شه ایشاالاا!جنایت بی آلتِ ج

 شن؟ من واقعا گیج شدم. اما آخه هفت کوتوله چی می -

اش و شون کوتوله نبودن. مدیر برنامهتا بودن! بعدم راستشو بخوایْن همهنشاولندش که هفتا نبودن، پَ -

خورد. ها میکوتولهشون که طراح صحنه بود به دستیارش همچین بگویی نگویی کوتاه بودن. فقط یکی

شون که جنیفر لنگ درازه بود، گفتن کوتوله. یکیبقیه هم همینطوری محض تفریح به خودشون می

 خیلی هم قد بلند و رعنایی داشت.

 جنیفر؟ مگه هفت کوتوله همه مرد نبودن؟ -

 داره!نه آقا، این حرفا کدومه، توشون جنیفر دختر بود. توی کارتونا والت دیسنی همونیه که ریش ن -
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 اش قصه بوده؟شه؟ اینا یعنی همهپس داستان ملکهِ بدخواه و سیبِ مسموم چی می -

اش که نه! شرکت کوئین همون جایْ بود که قرار بود آخر عمری مایکی شبرنگ رو جراحی همه -

ی خبیث. حق هم داشتن واال! چون کارمندای زیبایی کنه. بعدن بچه محال اسمشو گذاشتن ملکه

ضی تزریق کردن به سر  وصورت مایکی، یه مرضی گرفت شبیه به خوره، خدا خرفتش دوای عو

 ذلیلشون کنه ایشاال...
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 زیبای خفته

 

... خالصه دردسرت ندم، پهلوونه اومد و اژدها رو کشت، بعدش هم نگهبانا رو لت و پار کرد و رفت توی 

 د خان رو دو شقه کرد، عین خیار! قاقوس خان درگیر شد و زلْزِاون برج کناری. دم همون دروازه با قِ

ی سمت چپ خوابیده گفتی؟ اون خانوم توی اون اتاق کوچیکهآره، سؤالت چی بود؟ آهان، زیبای خفته رو می

گرفت، قزلقاقوس خان گفته بودن تختشو بود. چون سالها بود خواب بود و تختخوابش هم جای زیادی نمی

ای خفته خالی بشه برای انبار کردن آلو قیسی... خالصه، دردسرت ندم، ی زیبببریم بذاریم اونجا که اتاق قبلیه

دونست باید چه کار کنه. یه چند باری صداش زد و پهلوونه رفت زیبای خفته رو پیدا کرد، اما درست نمی

شه. بعد چند راه دیگه رو امتحان کرد، هلش داد، قلقلکش داد، براش تکون تکونش داد، اما دید بیدار نمی

ه تعریف کرد، حتا یواشکی نیشگونی هم ازش گرفت. اما زیبای خفته بیدار نشد که نشد. دیگه داشت قص

شو دیدن از دور که اون باالی برج یکی دو بار پاشو کوبید زمین و نعره گن سایهها میشد. رعیتعصبانی می

 «کم پاشو یه خسته نباشی بگو!آبجی، پاشو دیگه بابا، ما این همه کارِ حماسی کردیم واسَت، دست »زد که: 

گفتم که باید ای نداشت. من اون موقع رفته بودم گوسفندا رو بچرونم و نبودم، وگرنه بهش میاما هیچ فایده

ماچش کنه. اما اون پهلوونه اونقدر جوونمرد بود که اصال ذهنش به همچین عمل منافی عفتی هم نرفت... 

خواسته ببردش پهلوونه زیبای خفته رو کول کرده بوده و می خالصه، وقتی اومدم برام تعریف کردن که

شهرشون بلکه حکیمی چیزی پیدا بشه بیدارش کنه. هیشکی هم نبوده بهش بگه بابا جان باید بوسش کنی، به 

شد، سگهای همین سادگی... خالصه دردسرت ندم، همون طور که زیبای خفته به دوش از روی پل رد می
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هش حمله کردن. اونم پاش لیز خورد و افتاد توی خندق دورِ قلعه که توش پر وحشی قزلقاقوس خان ب

 تمساحه...

 ... آره دیگه، دردسرت ندم، هیچ وقت جسدشون رو هم پیدا نکردن...

ی فرجام هرمنوتیک داستان زیبای خفته، برگرفته ی قزلقاقوس خان، دربارهبان قلعه)بخش از مصاحبه با دروازه

 اب فی الحکایة القزلقاقوس و الخواص و الفواید المأج و البوس!(ی مستطاز رساله
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ゴジラ 

 برگي از دفترچه خاطرات گودزیال

 

ای برایم باقی نمانده است. به آخر شوند. اما چارهها از خواندن این متن ناراحت میدانم که خیلیمی

دم به گور بروند. افشا شدن این رازها خواهم رازهایی که در دل دارم همراه خوام و نمیعمر خود نزدیک شده

سر و شود، اما من قصد ندارم سکوت کنم و بعد از مرگم به بخشی از یک دروغ بیباعث آشفتگی مردم می

زنم. اما نژاد ته و ماندگار تبدیل شوم. شاید برایتان عجیب باشد که این قدر قاطع و محکم از مرگ حرف می

ایم. ام و خونسردانه با مرگ روبرو شدهمیشه با خونسردی زندگی کردهما از مرگ هیچ ترسی ندارد. ما ه

شویم و پیش از آن که ی بدنمان نسبت به انسانها بیشتر است، اما باالخره پیر میعمرمان با توجه به اندازه

خیلی ، یعنی ها چنین وضعیتی داریمی ما بزمجهزنیم. همهمرگ فرا برسد، زمان دقیقش را به درستی حدس می

 خونسردیم!

درست یادم نیست ماجرا از چه زمانی شروع شد. شاید به خاطر پیری باشد. شاید هم واقعا سرآغازها  

شان ممکن نشود. گمان کنم بعد ربط و تصادفی در هم تنیده باشد که جدا کردن و مشاهدهچندان در وقایع بی

زنند. بعد از آن بود که کارل چاپک کتاب میها حرف از آن بود که یک دانشمند مجار متوجه شد که بزمجه

ها را نوشت و نام ما را سر زبانها انداخت. تازه جنگ سرد شروع شده بود و مردم با همان جنگ با مارمولک

گشتند تا خطرهایی خودساخته را به عاملی بیرونی نسبت دهند. در شان به دنبال سرنخی میپارانویای معمول

 ی مرا زد. بخت، یا شاید هم بدبختی در خانه همین گیر و دار بود که
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آن روزها برای خودم زندگی خوب و آرامی داشتم. در هوکایدوی ژاپن به دنیا آمده و همان جا بزرگ شده 

. تا آن که یک و نه کسی به من کاری داشت داشتمبه کسی کاری کردم و بودم. با ماهیگیری گذران عمر می

هایم از آن موقع شروع شد. فکر کنم خیلی ساده اسم من اغم آمد و مصاحبهخبرنگار سمج و خیالپرداز سر

من قد ام نیست. در واقع لقبم است. راستش را بخواهید، گودزیال اسم واقعیجلب توجهش را کرده بود. 

و به خصوص دستان نیرومندتری داشتم و اهل محل به همین بود های محله قد بلندتر نسبت به بر و بچه

بعدش هم کمی زبانشان بد چرخید و  .«گوریرا»شود ، که به ژاپنی می«گوریل»سمم را گذاشته بودند دلیل ا

ادب بود و مدام از دهنش فحش ای بسیار بیکه بزمجه« چاقالو»شد گودزیال. این را هم اعتراف کنم که 

« کوجیرا»گفت ه من میریخت این اسم را روی من گذاشت. یعنی به جای گوریرا که چندان هم بد نیست، بمی

ادبانه بیبسیار های هوکایدویی، حرفی ی ژاپنی ما بزمجهدهد و هم به خصوص در لهجهکه هم معنی نهنگ می

 呉爾羅به خصوص وقتی اینطوری نوشته شود:  است

ی خیلی کمی خبر داشتند عدهدر هوکایدو آن روزها هنوز کتاب چاپک به ژاپنی ترجمه نشده بود و 

فکر کنم اصال اهل آمد. می اروپابومی نبود و از زنیم. آن خبرنگار هم های دریایی حرف هم میکه ما بزمجه

« جنگ با مارمولکهای چاپک»و  شک از اروپای شرقی آمده بودچک بود. حاال دیگر درست یادم نیست ولی بی

ی اولین بار در یکی از ی روبوت را براایست که کلمهی معرکهکارل چاپک یک نویسنده .را هم خوانده بود

ها با تمدن انسانها وارد بینی کرده بود که به زودی تمدن بزمجههایش باب کرد. او در این رمان پیشنمایشنامه

ی جهانی ها در نهایت در این نبرد دست باال را پیدا کنند. وقتی کتابش منتشر شد اتحادیهجنگ شود و بزمجه

ز چاپک درست کرد و به او پیشکش کرد. در این تندیس به شکل های سخنگو یک تندیس طالیی ابزمجه

اش با مردم خودمان اش را با فلس و زبان دوشاخه نمایش داده بودیم تا به وحدت و همبستگینمادین چهره
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داشت و اگر عکسهایش را دیده باشید دم دستش تاکید کنیم. چاپک تا روزهای آخر عمرش این تندیس را 

 شود.واضح روی میز کارش دیده می آن مجسمه هم خیلی

ی ما را پیدا کرده بود. خالصه، این خبرنگار ما کتاب چاپک را خوانده بود و پرسان پرسان راه دهکده

فوری ای بود، ی خودنمای خودشیفتهکه بزمجهبه چاقالو برخورده بود. چاقالو هم اول محله  بعد از ورود به 

را به چشم زد و سعی کرد نقش یک  -کنار ساحل پیدا کرده بودکه -رفت یک عینک ته استکانی قطور 

ی بیعار و تنبلی است که تمام دانستند که چاقالو بزمجهدر حالی که همه میرا ایفا کند. ای حرفهروشنفکر 

 کند. چاقالوی این و آن مهمان میخوابد و شبها به زور خودش را در خانهروز را جلوی ساحل در آفتاب می

سعی کرده بود خودش را به این خبرنگار آویزان کند و مشهور شود. برای همین هم نقل قولهایی که اولش 

از مارکس و لنین برایش تعریف کرده بودم را برای خبرنگار بخت برگشته ردیف کرده بود و خودش را رهبر 

م به همه بد و بیراه روشنفکران مبارز هوکایدو معرفی کرده بود. اما در همین حین، چون عادت داشت مدا

ی ام بود، گفته بود کوجیرا. از آن طرف آن بندهبگوید، اسم مرا هم آورده بود و به جای گوریرا که اسم رسمی

پردازان مهم چپ در ژاپن است اشتباه گرفته یوشی کوجیرا که یکی از نظریهاین اسم را با هیده ی اروپاییخدا

های سخنگوست. این بود که با اصرار و ابرام هم یکی از بزمجه هوری مشبود و گمان کرده بود آن نویسنده

 ی مرا به او بدهد.چاقالو را وادار کرده بود که نشانی خانه

وقتی در را باز کردم، دیدم یک مرد اروپایی  .کوبندام را میاین طوری شد که یک روز دیدم در کلبه 

ه گردنش های بزرگ سیاه که بعد جنگ جهانی مُد شده بود بندیالق و الغر دم در ایستاده و یکی از این دوربی

شد از بین پاهای رنگ پریده و اش آن قدر بزرگ بود که کل جلوی در را گرفته بود، اما میآویزان است. جثه

کند. وقتی دو سه کلمه با من حرف مطرح کرد به شکلی رد شود و خود را باریکش چاقالو را دید که سعی می

چاقالو باز دست گل به آب داده و حرفهای پرت و پالیی تحویلش داده. راستش بابت این که مرا  زد فهمیدم
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ی کوجیرا برای اشاره به شاش نهنگ هم مورد ها کلمهکوجیرا نامیده بود هم ناراحت شده بود. بین بزمجه

آبی و زیبا با آن روبرو گیرد و این بدترین اتفاقی است که ممکن است موقع شنا در دریای استفاده قرار می

 شوید.

به هر صورت، چاقالو را یک طوری از سر باز کردم و خبرنگار را به کنار ساحل دعوت کردم. وقتی  

ام. خبرنگار روی تختهای چوبی نشستیم و حرفمان گل انداخت، متوجه شدم که یک دوست تازه پیدا کرده

عنوان پارتیزان با نازیها جنگیده بود، بعد هم خودش یک زمانی عضو نهضت مقاومت چکسلواکی بود و به 

ی فتح برلین هم شرکت داشت. اما بعد دیده بود روسها کشورش را تصرف به روسها پیوسته بود و در قضیه

ها را حفظ کرده بود و حاال هم اش به چپاند و تا حدودی از دایی یوسف دلزده شده بود. هرچند عالقهکرده

ها ی سخنگو بودنِ بزمجهی شایعهکرد. در اصل آمده بود دربارهیبراسیون کار میی فرانسوی لبرای مجله

یوشی کوجیرا هم گزارشی تهیه کند. اما بعد از گفتگو با چاقالو ناباورانه به این باور رسیده بود که نکند هیده

ی خیلی بهتری که سوژه بزمجه باشد. وقتی مرا دید از اشتباه بیرون آمد، اما در همان برخورد اول متوجه شد

 را پیدا کرده است.

ام یکه خورد. خوب، آن روزها من جوان وقتی گرم صحبت شدیم، از شنیدن عقاید سیاسیهمان روز 

حزب کمونیست ژاپن داشتم. آدمهای ژاپنی تازه در ی خاصی به هایم عالقهایدورهی همبودم و مثل همه

اعالم کرده بود که خدا ند و امپراتورشان آمده بود در رادیو جنگ از آدمهای آمریکایی شکست خورده بود

ی ی زیادی در کوچه و خیابان خودکشی کرده بودند. من آن روزها عضو شاخهنیست و به همین دلیل عده

رفتند، گذاری به سواحل مکزیک میهای ژاپنی برای تخمایِ حزب کمونیست ژاپن بودم و چون بزمجهبزمجه

های آمریکایی داشتیم. بنابراین جنگ بین آدمها به نظرم خیلی روابط خیلی خوبی با بزمجه از قدیم و ندیم

شد کرد و باعث میرسید. البته این نکته بسیار مهم بود که دریای بزرگی آدمها را از هم جدا میمعنی میبی
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شد که مردم با هم بجنگند. یگذاری به سرزمین طرف مقابل مهاجرت کنند، اما اینها دلیل نمنتوانند برای تخم

ی ما صید هایی که در محلهبه خصوص بابت انفجار بمب اتمی در ناکازاکی خیلی خشمگین بودم. چون ماهی

رفتند و با انفجار این بمب کل اقتصاد ماهیگیری برای خوردن خرچنگهای ریز به آن حوالی میشدند می

 ی ما دچار بحران شد.منطقه

کردم که یک دفعه پیشنهاد کرد همین حرفها را زها را برای خبرنگار تعریف میخالصه داشتم این چی

کرد اگر اش هم در این پیشنهاد موثر بود و فکر میی فعالیتهای سیاسیشک سابقهجلوی دوربین بگویم. بی

ی ی ژاپنی شعارهای ضدامپریالیستی بدهد تاثیر بیشتری داشته باشد. من خودم هم چنین تصوریک بزمجه

ی فیلمبردارانش را آورد و با من مصاحبه کرد و من هم با حرارت داشتم. این بود که چند روز بعد دار و دسته

تمام جنگ اتمی را نکوهش کردم و گفتم که آمریکا با این کارش نشان داده که امپریالیست و بربر و جهانخوار 

د ثانیه پشت سر من ظاهر نحنه به مدت چاست. در این فیلم چاقالو هم با هزار زحمت موفق شد در یک ص

کردند، با انگشت عالمت پیروزی شود. اما سعی کرد مثل اهالی جمهوری خلق چین که از چرچیل تقلید می

اش در بهترین حالت به صورت بیالخی کند، اشارهرا نشان بدهد. اما چون آناتومی دست ما با آدمها فرق می

ان یکی دو ثانیه را هم بریدند و چاقالو به همین خاطر افسرده شد و به شد. این بود که همصریح تفسیر می

 مصرف مواد مخدر روی آورد.

ی خبرنگار دوباره سر و کلهی زیبای ما بازگشت. تا این که بعد از آن باز تا مدتی آرامش به دهکده

کردند. خبر اش میر همراهیلیبراسیون پیدا شد. این دفعه کت و شلوار مرتبی پوشیده بود و دو سه نفر دستیا

اند جعلی است و باورشان نشده که یک ی من خیلی با استقبال روبرو شده، اما همه فکر کردهداد که مصاحبه

بزمجه حرف بزند. این بود که فکر کرده بود همین پیامهای سیاسی را از مجرای داستانی جذاب به مخاطبان 
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بسازیم. خوب، آن روزها من جوان بودم و باالخره کیست که از  منتقل کنیم و بر این مبنا فیلمی سینمایی

 اهلل گفتیم و عشق آغاز شد!مشهور شدن خوشش نیاید؟ قبول کردم و یک بسم

رفت، بود که آقای هوندا که پولش از پارو باال می۱۹۵۸ دانند. سالی داستان را کمابیش همه میبقیه

د. بعد هم در اولین فرصت آن خبرنگار و گروهش را کنار ی ساخت فیلم را پرداخت کنقبول کرد هزینه

پرست و متعصبی بود و اعتقاد داشت هرکس گذاشت و با خودم وارد مذاکره شد. هوندا سان آدم خیلی وطن

دانست و این زند، ژاپنی است. او حتا آینوهای سفیدپوست را هم ژاپنی میدر خاک ژاپن به ژاپنی حرف می

ژاپنی که همگی نژادپرست بودند، خیلی عجیب بود. خالصه ما با هم گپ زدیم و در اثر گرایان در بین ملی

اش هم این شد مدار چرخش یافت. نتیجهاین حرفها عقاید من از کمونیسم ارتدوکس به ناسیونالیسم آسیایی

 که فیلم اول را همان سال ساختیم. 

ی پرافتخار ژاپنی در ابعاد حقیقی هردو به این نتیجه رسیده بودیم که نشان دادن یک بزمجه

ی درستی هم نداشتیم. الجثه نقش ایفا کنم. فیلمنامهآمیز است. این بود که قرار شد مثل یک غول عظیمحقارت

ها افشاگری شود و او ناکازاکی و مردن ماهی ی بمباران امپریالیستیِی مورد نظر من این بود که دربارهنکته

ی ژاپنی ارتش آمریکا را له و لورده کند. این بود که همین دو تا عنصر را با زمجههم اصرار داشت که یک ب

ای معصوم که در اثر بمباران اتمی و مرگ ماهیها قد کشیده و به هیوالیی هم قاطی کردیم. من شدم بزمجه

 ها و هواپیماهای آمریکایی.بود با کشتی گرفتناش هم کشتی بدل شده، و بقیه

رد استقبال قرار گرفت که همه تعجب کردیم. بعدش سفارشهای تازه بود که مدام از فیلم آنقدر مو

چسباندند و در ها عکس مرا روی کیفهایشان میای. بچه مدرسهو شهرت من اوج گرفت رسیدراه می

رقصیدند. خالصه آنقدر کردند و روی صحنه میها همیشه یکی دو نفر لباس گودزیال تنشان میجشنواره

وزیر ژاپن بدجنسی کرد و ها عکسم را بزنند. اما نخستر شده بودم که کم مانده بود روی اسکناسمشهو
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آوری نگذاشت. در همان اوقات که در افتخار و شهرت غرق شده بودم، خبردار شدم که چاقالو با روش عذاب

فکر کنم  خودش را در یک جریان شدید شاش نهنگ خفه کرده و به این ترتیب خودکشی کرده است.

آمیز مرا به یاد جهانیان بیاورد. اما تالشش بیهوده بود. چون خواست به این ترتیب بار دیگر لقبِ توهینمی

 شناختند و هیچ ارتباطی بین این کلمه و ادرار نهنگ وجود نداشت.دیگر مدتها بود همه مرا به اسم گودزیال می

ام نگار پشت سرم راه بیفتند و از هر تخمگذاریمدتی که گذشت، کم کم از این که مدام یک دسته خبر

عکس بگیرند، خسته شدم. به خصوص بعد از آن ماجرای فیلم گیدورا خیلی عصبانی شدم و کل کار سینما 

طلبی پیدا شد و با ی جاهرا بوسیدم و گذاشتم کنار. داستان گیدورا هم این طوری پیش آمد که یک بزمجه

خواهد با من وجودات فضایی بود چند فیلم بازی کرد. معلوم بود که میلباس عجیب و غریبی که شبیه م

گرفتند. بعد شرکت زایباتسو پیشنهاد کرد فیلم اش نمیرقابت کند، اما هنوز ملت مرا دوست داشتند و جدی

خواستم قبول کنم، ولی مبلغ پرخرجی درست کند و در آن من و گیدورا با هم بجنگیم. اولش نمی

ها باید من ن برای دستمزد آنقدر بود که نرم شدم. اما این شرط را گذاشتم که در تمام صحنهشاپیشنهادی

گیدورا را کتک بزنم. کار فیلمبرداری را شروع کردیم و کمی که پیش رفت، کارگردان اعالم کرد که باید در 

ها برای تماشاچیگفت این که فقط یک بزمجه یکی دیگر را بزند چند صحنه گیدورا مرا کتک بزند. می

کند. من کلی توضیح دادم که این حرفها از تعصب جانوران خونگرم بر جذابیت ندارد و مصنوعی جلوه می

ای مثل چاقالو را داشتیم ی خودمان بزمجهشود. وگرنه ما توی محلهشان مربوط میخیزد و به پستاندار بودنمی

 شدیم.خسته نمی این صحنه اشایزد و ما هیچ هم از تمش کتکش میزنکه تا آخر عمر 

ی ضرب و شتم من به دست گیدورا را هم گرفتند و به هر صورت، بر خالف میل من چند تا صحنه

با وجود این که شنیده در فیلم گنجاندند. فیلم را به همان شکل نمایش دادند و فروشش هم خیلی باال بود. 

باز هم من نجابت به خرج زدند، کف و سوت مینمایان موقع کتک خوردن من شد بعضی از تماشاچیمی
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ی رادیویی با گیدورا مصاحبه کرده و از او پرسیده چرا در فیلم و چیزی نگفتم. تا آن که دیدم یک شبکهدادم 

چنان مغلوب من شده، و او هم جواب داده بود که در فیلمهای بعدی فرصت برای پیروزی بر من باقی است. 

ای که این مصاحبه را چاپ کرده بود را روی میز مدیر مجلهبود دمم بریده شود.  خشمگین شدم که کم مانده

 استودیویمان کوبیدم و همان روز از کار استعفا دادم.

الزم است همین جا تاکید کنم که تمام فیلمهای گودزیالیی که بعد از آن ساخته شده، جعلی و 

. درست همان طور که سفیدپوستان زردپوستان را از هم امغیرواقعی است. من در هیچ یک از آنها بازی نکرده

ها از هم نقصی جدی دارند. برای همین هم راه برای دهند، ظاهرا آدمها هم در تفکیک بزمجهتشخیص نمی

 سازان باز شد. سودجویی فیلم

ای هلو و بروسالی و بروسلی کلی فیلم دیگر به اسم بروسهمان طور که بعد از مشهور شدنِ بروس

ی من هم چنین اتفاقی دادند، دربارهلی تشخیص نمیی اول را با بروسدیگر ساخته شد و ملت فرق هنرپیشه

ای را آوردند تا جای من در فیلم نقش اول را به عهده بگیرد. بعد هم اسم تجربهی قراضه و بیافتاد. هر بزمجه

 ها به اسم دیگری،دادند که در زبان محلی بزمجهیفیلم را گذاشتند گودزیال و فقط طنین صدا را طوری تغییر م

یعنی گودزیالی دیگری اشاره کند. به همین خاطر بود که هرچه دوندگی کردم و از استودیوها شکایت کردم، 

و اواخر  لی هم به همین شکل نتوانست داد خود از سودجویان بستاندکارم به جایی نرسید. مرحوم بروس

 . اراحت بودعمرش حسابی افسرده و ن

لی را کشتند، من متوجه شدم که پیگیری این شکایتها واقعا خطرناک است. بعد از این که آقا بروس

ام شدم. حاال هم که دارم این گزارش را برایتان ی بازنشستگیبنابراین از این کار دست برداشتم و وارد دوره

ی انحطاط فرهنگ در جوامع کاپیتالیستی و افول نویسم، فقط یک آرزو دارم و آن هم این که کتابم دربارهمی

ارزش هنری در دوران تکثیر مکانیکی اثر زودتر به پایان برسد و بتوانم منتشرش کنم. یک آدم اروپایی از 
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کند و امیدوارم بتوانم قبل از مرگ بندی این کتاب کمکم میدوستان قدیمی هست که دارد در تدوین و جمع

ارم. این دستیارم پسر نازنینی است به اسم آبورنو یا آتورنو یا چیزی شبیه به این. با کار را به چاپخانه بسپ

کند. چاپ این هایم خیلی کوشش میوجود این که کمی خنگ است، اما در گردآوری و مرتب کردن ایده

ات ها موجوددانم که قطعا در آن توفیق خواهم یافت. چون ما بزمجهکتاب نهایت آرزوی من است و می

کنم و به دانیم چه زمانی خواهیم مرد، و من تا پیش از آن این کتاب را تمام میخونسردی هستیم و دقیقا می

 دار شدنِ شهرتم به دست سینماچیان را جبران کرده باشم.کنم تا خدشهاسم خودم منتشرش می
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 دماغِ دروغ

 

 سالم علیکم حاج آقا. -

 خوای؟ی آخر سال آجیل میارشنبهسالم علیک، بفرمایین، برای شبِ چه -

ی شما. از مسجد محل پرسیدم ی این همسایهنه حاجی، اگر ایرادی نداشته باشه چند تا سؤال داشتم درباره - 

 نشونی حجره شما رو دادن گفتن شما آدم مسئول و متعهدی هستین.

 آهان! برای تحقیق و گزینش و این حرفا اومدی؟ -

آریامبلِ »ی شما، حاج سیدِ بینوکّی اخیرا قراره استخدام بشه در صنایع چوب ین همسایهتون. ابعله، با اجازه -

 هستش!« سازمان»که استحضار دارین از شرکتهای دولتیه زیر نظر « مهرفرهنگ

 بعله! بعله! -

صلی خواستیم ببینیم این سید بینوکی که تولیدیِ چوب داره، چه جور آدمیه؟ چقدر متعهده به بندهای امی -

کنه؟ اصال بابت های مقیم مرکز رو شرکت میزنان اردوبادیقانون اساسی؟ مستحضرین که! مراسم هیأت قمه

 فروشه خمس میده؟ یعنی حالله؟کنه میاین چوبهایی که تولید می

 واهلل تا جایی که من خبر دارم خیلی آدم متعهدِ خوبیه. غیبت نشه، فقط این رو بگم که ایشون اولش مسیحی -

 بوده بعدش به دین ما مشرّف شده. اصال خارجیه ایشون.

 عجب، پس چطور سید شده؟ -



56 

 

اون یک اصطالحه دیگه! شما جدی نگیرین. بعله، ایشون اصال ایتالیاییه، اسم پدرش هم بر خالف مشهور،  -

رتی یا حاجی یداهلل جبتَی نیست، در اصل اسم باباش یک چیزی بوده که معربش شده جبتی، اسمش بوده ژِبِ

 دونم! شاید هم ژِپرتو یا زپرتی بوده؟ژِپِتی؛ نمی

خوب، اجازه بدین اینا رو یادداشت کنم. خیلی مهمه. پس فرمودین باباش زپرتی بوده... شما در جریانین -

 هاشون...که، حاج آقا، خارجیا صدی نود و نه تاشون جاسوس سیا و موسادن. به خصوص زپرتی

احتیاط کرد آقا. خالصه، اسم خودش هم سید بینوکی نبوده اولش، پینوکی یا یک  بعله، در جریانم، باید -

 چیزی شبیه به این بوده، بعد از این که رفته حج و مشرّف شده عوضش کرده و گذاشته بینوکی. 

 یعنی ایشون اول رفته حج بعد مشرّف شده؟ -

ی یک بندری در ایتالیا. خیلی هم کار و کرده توگن اولش توی دکان نجاری باباش کار میبعله حاجی، می -

خوره برای کردن. بعدش بار میگفت اهالی شهرش داخل آدم حسابش نمیبارش رونقی نداشته، چون می

های امکانات ها دروازهکرد که با دیدن ایرونیبینه. یه بار تعریف میره مکه و اونجا چند تا ایرونی میکاری می

کنه. شه و میاد ایران تولیدی چوب باز میکنه و مشرّف میشه که خدا رو شکر مینو به روش باز شده، این می

برن. همه هم تراشیده و صاف، دونین حاال کارش چه سکه شده، روزی دو تا وانت چوب از اینجا میشما نمی

 گردِ چوبی...عینِ میل

 ت.خوب، این چوبها رو از کجا میاره؟ اینجا که درختی، جنگلی، چیزی نیس -

ی خدا همون وقتی که توی فرنگ بوده هم دونم. فقط از این و اون شنیدم که این بندهواهلل اینشو دیگه نمی -

گن مثل مسیح بوده، چون پدرش ای بوده و کلی معجزات و کرامات ازش دیدن. حتا بعضیا میآدم نظر کرده

 ی مادر نداشته...گن برعکس حضرت مسیح بوده، چون سید بینوکنجار بوده... البته می
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خواین بگین چوبها رو از عالم غیب میاره؟ پس یعنی جادوگره، با اجنه ارتباط داره، هان؟ شاید یعنی می -

 ده؟ دوست دختر داره؟ چند تا؟پرست باشه. ببینم، آهنگ متال گوش نمیهم شیطون

اون چه که با چشم خودم دیدم  کنم براتون.گن که تعریف میدونم. ولی یه چیزایی مردم میواهلل من نمی -

زنه، همیشه هم یه اینه که مثل عالفا صبحا میاد بیرون و تا ظهر میگرده توی بازار و خیابون و با مردم گپ می

دستمالی جلوی دماغشه، آخه سالهاست که زکام داره، بعدش هم بدو بدو سرِ ظهر میره خونه و تا شب دو تا 

 کنن...می اش تخلیهوانت چوب از دم در خونه
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شده پیدا ی گالیور که به تازگي در میان یادداشتهای جاناتان سویفت شده از سفرنامه تازه کشفبخشي 

 است:

 

گالیور با شکیبایی در آخرِ ردیف نیمکتهای کلیسا نشست و صبورانه منتظر ماند تا دعاهای طوالنی اهالی »... 

پوتی زیادی دیدن کرده بود، اما این لیه حال از شهرهای لیشهر زینگوماورنیتالیسکات به پایان برسد. تا ب

ها همه توسری خورده و کم ارتفاع کرد. خانهی کوچک چیزی داشت که به نظرش با بقیه تفاوت میدهکده

دهکده جای پرتی کنار ساحل ساخته شده پوتها کوچکتر بودند. لیی لیبودند و حتا آدمها هم انگار از بقیه

عینکهای بزرگی با قابهای اهالی  بیشترهای رنگارنگ پر شده بود. دورش از بطری خالی و زبالهبود و دورا

زدند و موقع راه قدم زدن در خیابان و خرید کردن و کارهای روزانه کیفهای عجیب و سنگین به چشم می

ا که چشمشان ایرادی حتا آنهفشردند که درونش انباشته از کاغذهای بریده بریده بود. غریبی را در بغل می

های گذاشتند. بچهای را روی دماغشان میزدند و یا قاب عینک خالی و بی شیشهنداشت هم عینکی دودی می

تا به کردند. هایی کوچک از همان کیفها را حمل میکوچک که تازه راه افتاده بودند هم عینک داشتند و نسخه

ی تشخص و بخواند. اما حمل این کیف را مایه -ری رایا هر چیز دیگ–حال ندیده بود کسی این کاغذها 

اش گل کرده بود، نگاهی انداخت و متوجه شد داخل کیفها یکی دو بار که فضولیدانستند. اعتبار خودشان می

ی قدیمی و مقواهای پر حجم پر شده و کارکردش فقط حجیم نشان های زرد شدهاز کاغذ پاره و روزنامه

توانست که شکل و شمایلی داشت و سقفش به قدری بلند بود که می شهر ساختمانتنها دادنِ کیف است. 
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ی اهالی دهکده به قیمت زدن از شام شبشان و محقر ساختن داخلش شود، همین کلیسا بود. معلوم بود همه

 اند.ی ساخت این بنا را تامین کردههایشان هزینهخانه

ی اهالی خواند که زمزمهبود به قدری آرام دعا میکشیش بسیار پیری که پشت تریبون قرار گرفته 

مردها در صفوفی به هم فشرده در نیمکتهای ساخت. حاضر در کلیسا صدایش را کامال در خود غرقه می

جلویی نشسته بودند و پشت سرشان زنها قرار داشتند. اهالی این دهکده مقررات سختی برای ارتباط زنان و 

آیند، تاالر همین یور شنیده بود تنها جایی که زن و مرد در آن کنار هم گرد میمردان وضع کرده بودند. گال

ها کردند. خانهای به دو بخش زنانه و مردانه تقسیم میکلیساست و تازه آنجا را هم تا چند وقت پیش با پرده

و با رنگهای سپید و ها و زنانه و مردانه داشتند هم به همین ترتیب منظم شده بودند و حتا خیابانها و محله

 شدند.سیاهی که به دیوارها و سنگفرشها زده بودند از هم جدا می

گالیور تقریبا خوابش برده بود که ناگهان با صدای فریاد جانخراشی از جا پرید. متوجه شد که مراسم 

ه است. مرد خواندن دعای یکشنبه تمام شده و مردی فعال و پرانرژی به جای کشیش در برابر مردم قرار گرفت

ور رانهای تپل هایش شلوارش را دلباسی نارنجی و شلوارکی سرخ بر تن داشت. با بند جوراب قشنگی پاچه

و چاقش بسته بود. ساقهای الغر و نحیفش با بازوهای الغر و ضعیفش همخوانی داشت، و این هردو با رانهای 

بعد از آفرینش آدمیان مقداری دست و ران و  خداوندنمود. انگار که پروار و شکمِ عظیمِ مرد ناهمخوان می

قطعات یدکی ساخته باشد. ظاهری مضحک داشت و  با آنبدن را شکم و غبغب اضافی آورده باشد و این 

آور دعای عمومی اهالی را سرگرم گالیور اول فکر کرد شاید دلقکی است که قرار است بعد از مراسم مالل

های عادی بود. مرد برای مدتی همچنان هوار کشید و گالیور با تعجب تر از دلقککند. اما ظاهرش خشمگین

به خصوص جوانک الغر اندامی که در ردیف دهند. دید که مردم هم با خوشحالی به فریادهایش پاسخ می
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کشید که گاهی صدای خودِ مرد چاق جلو نشسته بود و عینک سیاه درشتی بر چشم داشت، با شدتی فریاد می

 داد.لشعاع قرار میارا هم تحت

ی اهل این دهکده، نزدیک بود خودش لویا باشد به لهجهکرد که شاید این همان هالهداشت فکر می

ای شهروندان »: چاق لب به سخن گشود و او را از اشتباه بیرون آوردمرد  هم به ایشان بپیوندد که ناگهان

گوید هشتاد کتاب رالتانِ پلید چه ادعای دارد؟ میدانید این شاشریف و مومنِ زینگوماورنیتالیسکات، هیچ می

 «تا بیشتر از هفتاد تا...دانید یعنی چه؟ یعنی دهخوانده است. هشتاد تا! می

از آمیزی شکایتی زمزمهزد، بودند. ی اهالی در جریان موضوعی که از آن حرف میپیدا بود که همه

رسید به خواب رفته، بونش ایستاده بود و به نظر میگوشه و کنار برخاست. کشیش پیر که همچنان پشت تری

این توهین به مقدسات است! هشتاد تا؟ »گفت:  -نمودکه از او بعید می-رسا ناگهان حرکتی کرد و با صدایی 

 «کند که بر مبنای آنها هشت کتاب هم نوشته است!البد فردا هم ادعا می

ر از ادعا، نوشته است، آقا، نوشته است. آهای مردم! ادعا کرده است! بدت»مرد با همان خشم فریاد زد: 

 «تا نوشته است، آی هواااار...دانید هشت کتاب یعنی چه؟ یعنی یکی بیشتر از هفت تا! یکی بیشتر از هفتمی

ای بر درختِ مشرف به کلیسا نشسته بودند، زد که گروهی از گنجشکان که روی شاخهمرد چندان فریاد می

پوت از درازای انگشت سبابه بیشتر نبود و بنابراین تصویری لیجمعی پریدند. قد کل مردم لیترسیدند و دسته 

به رنگ شت دید، توپی گوشتالو و کوچک بود که از شدت فشار و خشم کم کم داکه گالیور از آن باال می

 د. مآسرخ در می

ین کفر محض است. سخن هشت کتاب! ا»کشیش پیر اخ و تفی کرد و باز با همان صدای رسا گفت:  

گفت حتا یک کتاب هم اگر از حدی قطورتر باشد ممنوع حضرت بامشولوی کبیر را به یاد بیاورید که می
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کنیم که حاال یکی بیاید و در روز روشن هشت کتاب سوزان را برگزار میاست. ما قرنهاست مراسم شاهنامه

 «بنویسد؟

شناسم. در واقع برادر من او را خوب می»تند گفت:  همان جوانک الغر دماغش را باال کشید و تند 

ایم، او تناسخ شیطان است در بدن یک انسان، همانطور که دوقلوی من است که در کودکی از هم جدا شده

 «من تجلی خداوند در کالبد زیبای...

رخاست ب، و لباسی پر زرق و برق بر تن کرده بود نشسته بود ی بخش زنانهپیرزنی که در ردیف جلو 

این یکی را »گفت: به این ترتیب حرفهای جوانک را قطع کرد. بعد عصایش را محکم بر زمین کوبید و و 

تازه من  تواند بکند؟ایم و هرکار بخواهد مییعنی فکر کرده ما مرده شود تحمل کرد! هشت کتاب؟دیگر نمی

 «ام...چیزهای دیگری هم شنیده

های جذاب در این گوید، معلوم بود کارِ پخش شایعهنند پیرزن چه میهمه با کنجکاوی سرک کشیدند تا ببی

ی اوست. پیرزن وقتی مطمئن شد توجه همه را به خود جلب کرده، انگار که رازی را افشا دهکده بر عهده

 «ام این آقا با زنی رابطه دارد...من شنیده»کند، گفت: 

رخاسته بود مثل بهمنی تاالر را در خود غرق ای که از سر حیرت و تنفر و خشم بصدای آه و ناله 

نمود که االن سکته خواهد کرد. دو سه نفر از کرد. کشیش پیر دستش را روی قلبش گذاشت و این طور می

ای قرمز رنگ. جوانک الغراندام اش با پارچهشان شروع کرد به باد زدنجوانها دویدند و او را گرفتند و یکی

دیدید گفتم؟ نگفتم؟ این هم دلیلی »پشت تریبون رفت و شروع کرد به جیغ زدن: ی کمک به کشیش به بهانه

 «یِ مقیم مرکز است...زینگوماورنیتالیسکاتپرستانِ ی شیطانخبر رهبر فرقهبر این که این خبیثِ از خدا بی
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مرد  دیدید؟ دیدید این»اش را به سوی کشیش دراز کرد و گفت: مرد چاق انگشت تپل و کوتاهِ اشاره 

مان را از ما بگیرد. چقدر رذالت؟ چقدر شهوترانی؟ خواهد با این کارها پدر روحانی محبوبچه کرد؟ می

 «تازه بعدش هشت کتاب هم نوشته است! حرف زدن با دخترِ مردم؟

یکی از جوانهایی که در ردیف جلو نشسته بانگ هیاهو و غوغای خشم از گوشه و کنار برخاست. 

باید »به مرد چاق خیره شده بود، گفت: و پرمحبت، اما کمی چپول، با چشمانی اشکبار کار از ابتدای بود و 

 «دارش زد! باید اعدامش کرد!

آفرین، گل گفتی، جوانِ فهیم و دانشمند. باید دهانت را طال گرفت! »مرد فوری به سوی او چرخید: 

ی ننگ اید اعدامش کنیم. وگرنه این لکههمین است، آی مردم، بروان سترگ بامشولوی کبیر پشتیبانت باشد. 

های شرافتمندی بدانند، شود. فرزندان ما چطور خودشان را زینگوماورنیتالیسکاتیاز دامن شهر ما پاک نمی

وقتی پیدا شده که این همه کتاب خوانده و کتاب نوشته است؟  زینگوماورنیتالیسکاتکسی در حریم وقتی 

رد؟ وقتی کسی در فراماسونری و انجمن شهسواران معبد و گروهکی به نام کسی که با دختر مردم ارتباط دا

 «مگر زینگوماورنیتالیسکات صاحب ندارد؟دانشگاه عضویت دارد؟ 

اش را باید آتش باید اعدامش کرد... خانه»در چشم به هم زدنی فریادها از گوشه و کنار برخاست: 

 «.. باید مصلوب شود... باید محاکمه شود!.ام کردعاش را تا هفت نسل باید قتلبزنیم... خانواده

داد. ناگهان همه با شنیدن این ی آخر از دهن مردی موقر در آمد که ال به الی جمعیت شعار میاین جمله

جوانک الغر چاقویی از جیبش در آورد و گفت: حرف سکوت کردند و با چشمانی شرربار به او خیره شدند. 

 « چی گفتی؟»

ی منتهی به اعدام، اصال نیازی به محاکمه نیست، باید البته محاکمه»کنان حرفش را اصالح کرد:  مرد تته پته

 «گردن زده شود!
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باید »پیرزن عصایش را بلند کرد و گفت: باز سر و صدای مردم باال گرفت و همه شروع کردند به شعار دادن. 

 «آن زنی که با او ارتباط دارد را قطعه قطعه کرد...

کردند. باالخره همان ی طوالنی او را مزه مزه میر شعار دادن مردم ایجاد شد، انگار همه داشتند جملهمکثی د

 «باید زن قطعه قطعه کرد... زن قطعه قطعه کرد!»مرد چاق گفت: 

و همه با او دم گرفتند و همین جمله را تکرار کردند. مرد چاق با خوشحالی عینکش را روی چشمانش جا 

 «باید کتابهایش را هم قطعه قطعه کرد...»گفت:  به جا کرد و

 «باید سوزاند!»ای کرد و با صدایی ضعیف گفت: ای پیدا شد. این بار کشیش که به حال آمده بود سرفهباز وقفه

و همه ناگهان متوجه شدند عبارت قطعه قطعه کردن بوده که وزن شعارهایشان را به هم زده، پس با شور و 

 «اش را سوزاند...باید زنش را سوزاند، ...کتابش را سوزاند، ...محاکمه» شوق ادامه دادند:

اش دست به یکی کرده شد که به این ترتیب همه برای کشتنگالیور داشت نگران فردِ گمنامی می

ی چه چیز کتاب نوشته و نه آنچه که گفته بود درست مشخص بودند. به خصوص که نه معلوم بود درباره

هر حال طرف هرکس که بود، در کلیسا حضور نداشت وگرنه تا به حال چند بار به قتل رسیده شده بود. به 

بود. گالیور در همین فکرها بود که ناگهان دید همه در حال شعار دادن برخاستند و به سوی او آمدند و در 

خواهند از تاالر کلیسا می کردند شعارهایشان را تکرار کردند. گالیور اول فکر کرد مردمحالی که به او نگاه می

آسای او راهشان را بسته است. پس خودش را با زحمت کنار کشید و کنار سقف خارج شوند و اندام غول

کنند. باالخره اند و ابراز احساسات میقوز کرد تا راه باز شود. اما دید مردم همانطوری در برابرش ایستاده

 « کند؟به من ارتباطی پیدا می گوییدببینم، اینها که می»شک کرد و گفت: 

کند. این خائنِ جنایتکار همسفر شماست. زود بعله، معلوم است که پیدا می»همان مرد چاق گفت:  

 «ای؟باش اعتراف کن. کجا پنهانش کرده
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ام و بین اهالی این شهر دوستی من؟ من تازه یک هفته است به اینجا آمده»گالیور با حیرت گفت:  

 «گویید چی هست؟ویژگیها را داشته باشد. حاال اسم این آدمی که میندارم که این 

شما او را معلوم است، شارل دِروین دیگر! »اش را به لرزش در آورد و گفت: مرد غبغبهای آویخته 

جاهای دور همان که مرتب در  دیگر! ینِ ملعونوردانم، همان دِزنید. نمیال صدا میشچارل، یا چالز یا 

نویسد. البد روی یک کاغذ چیزهایی میشود و مزاحم ناموس مردم میگردد و ی زیبای ما میزیرهجی افتاده

 «خواهد کتاب نهم را بنویسد!می

اش آسای چمباتمه زدهی تمسخرآمیزی کردند و با حالتی تهدیدآمیز به پیکر غولبا این حرف همه خنده

دانِ کشتی بیگل است. او او که همسفر ماست، طبیعیداروین؟ چارلز داروین؟ »نزدیک شدند. گالیور گفت: 

خودش آدم انگلستان برای تاست، در اصال از اهالی این شهر نیست. در ضمن شمار کتابهایش بیشتر از هشت

 «اید!ی تکامل دارد. اما شما که کتابهایش را ندیدهای دربارهمشهوری است و نظریه

داشت. بعد انگار خودش هم از صدای خودش ترسیده کشیش جیغی کشید که همه را به سکوت وا  

درست همان طور دیدید گفتم؟ دیدید گفتم بیشتر کتاب نوشته است؟ »باشد با صدایی سست و آرام گفت: 

را نخورید. های شوونیست فاشیستحواستان باشد که فریب این که بامشولوی اعظم پیشگویی کرده بود. 

ی فساد را بخوانیم. هیچ نیازی به اتالف وقت نیست. توجه این جرثومه خواهد ما را وادار کند کتابهایمی

 «داشته باشد که اگر ده کتاب داشته باشد یعنی سه تا از هفت بیشتر است، و دوازده تا یعنی پنج تا!

داد مردم هم موضوع را باورنکردنی از گوشه و کنار صدای نچ نچ بلندی برخاست که نشان می 

زن پیر عصایش را با صدای ادبانه بودنِ این حرفها را ندارند. عین حال تحمل زشتی و بی دانند و هم درمی

در ضمن جای آن زن را هم باید بگویی! همان که با این دوربینِ پلشت ارتباط »بمی بر زمین کوبید و گفت: 

 « دارد...
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 «دانی؟راستی، اسمش را می»...بعد با ناز و غمزه گفت: 

دانم، گویید؟ دوست دختر داروین را؟ بله اسمش را میلیدی مارگریتا را می»گفت: گالیور با تعجب  

 «ولی او چه ربطی به شما دارد؟

ی ما به شهوترانی چه ربطی به ما دارد؟ این مرد که با زنی ارتباط دارد آمده در دهکده»کشیش گفت:  

 «گویی چه ربطی به ما دارد؟مشغول است. حاال می

آقای عزیز، لیدی مارگریتا اصال از کشتی بیگل پیاده نشده، چطور ممکن است این دو »گالیور گفت:  

شود؟ وانگهی مگر شما هایتان نگاه کنید، نه، اصال میی شما کاری کنند؟ به ابعاد خانهتا آمده باشند در دهکده

 «!خودتان با هم ارتباط ندارید؟ باالخره مردان و زنان با هم ارتباطهایی دارند دیگر

کرد. پیرزن باز ای برخاست و این بار انگشتهای اتهام به سوی گالیور اشاره میباز صدای همهمه 

ماجرا فقط به ارتباط این »عصایش را به هم کوبید و در حالی که دستش را روی قلبش گذاشته بود، گفت: 

آید نظر دارد و هر شب می مرد عیاش و آن لیدی محدود نیست، بگذارید اعتراف کنم که این مرد کثیف به من

 «خواند...زند و آوازهای عاشقانه میی اتاقم گیتار میپشت پنجره

کنان تکان لبخندهایی به لبان مردم راه گشود، و همه نگاههایی معنادار به هم انداختند و سرشان را نچ نچ

غول نادان که معلوم نیست آهای، تو، »دادند. مرد چاق با دیدن واکنش مردم اخمهایش را گره زد و گفت: 

گویی! ما؟ اهالی شریف ای، حواست باشد که چه میچند کالس سواد داری و از کدام دانشگاه مدرک گرفته

؟ ما با زنان ارتباطی داشته باشیم؟ زبانت را گاز بگیر! ما هرگز با هم ارتباطی زینگوماورنیتالیسکاتو مؤمن 

 «نداریم!

شوید؟ همین پسر نوجوان تپلی که کنار شما ایستاده، دار میور بچهیعنی چه، پس چط»گالیور گفت:  

 «اش که عین شماست!مگر پسرتان نیست؟ قیافه



66 

 

نه خیر، هیچ هم اینطور نیست. من در سراسر عمرم »مرد چاق با دلهره به پسرک نگاهی کرد و گفت:  

روند پیش کشیش محترم سالی یک بار میی اهالی این شهر. زنان ما هم ام. مثل همهباکره و طیب و طاهر بوده

شوند. مگر غیر از این است؟ آمیز در بامداد باردار میمانند و به شکلی معجزهما و شب را در کلیسا می

 «های گرامی، به این آدم نادان که تخصصی در این امور ندارد اعالم کنید که همین است!یزینگوماورنیتالیسکات

خوب، من تردیدی ندارم که این »کرد که دوباره از حال رفته بود. گفت: گالیور نگاهی به پیرمرد  

 «آقای محترم در مورد باردار شدن خانمها مسئول نیست. ولی خوب...

زودباش بگو ببینم این ولی خوب ندارد... ساکت! اصال »و گفت: حرفش را قطع کرد مرد چاق 

یابند، کجا تر تکامل میتر به موجودات عالیستای که گفته موجودات پپیشهاین جنایت دوستت کجاست؟

خواهد بگوید اهالی شریف زینگوماورنیتالیسکات بعدها پنهان شده؟ معلوم است که نژادپرست است. یعنی می

داند که ما زیباترین و کاملترین مخلوقات خدا به غولهای ابلهی مثل شماها تبدیل خواهند شد؟ یعنی نمی

 «خواند...م میالبد شاهنامه ه هستیم؟

شاهنامه به این موضوع چه ربطی دارد؟ آن که یک کتابی است که اهالی مشرق زمین »گالیور گفت: 

 «خوانند و یک شاعر مشهوری هم دارد مثل هومرِ خودمان!می

ی فتنه در همین جا نهفته است. همین کتابهای کلفت و قطور است که بعله، نطفه»کشیش پیر گفت: 

دانیم چه کسی این کار را کرده، بامشولوی کبیر اسمش را به ما گفت و ما شود. ما میمردم میی گمراهی مایه

دانست هفت خدا و هفت روز هفته و هفت سوراخ در هم اعدامش کردیم. اسمش فردوسی بود. چون می

یک جلد صحافی اش را در مان داریم، جرات نکرد کتابهایش را در بیشتر از هفت جلد منتشر کند. اما همهکله

ات دینفهمیم. نه خیر آقا! برو به آن دوست بیکرد و اسمش را گذاشت شاهنامه و فکر کرد ما ابلهیم و نمی
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شویم. بامشولوی کبیر راهش فهمیم! وقتی کتابی از هفت تا بیشتر شود بالفاصله متوجه میبگو ما خوب می

 «را به ما یاد داده است.

شناسم، اما اسمشان را ام و فردوسی و شاهنامه را نمیانگلستان آمده ببخشید، من از»گالیور گفت: 

 «ام. اما این بامشولو کیست؟شنیده

آهای »اش بر زمین بیفتد. گفت: مرد چاق چندان با خشم فریاد زد که نزدیک بود عینکش از بینی

ت، ولی کبیر بهتر شود گفجوان نادان، درست حرف بزن! بامشولوی کبیر! گاهی بامشولوی اعظم هم می

 «است...

 «ام...بسیار خوب، ولی این بامشولوی کبیر کیست؟ اسمش را نشنیده»گالیور گفت: 

 «کند!سواد و نادان و احمق هستی کفایت میهمین دلیل بر این که بی»مرد چاق گفت: 

بعد هم شروع کرد به  دکلمه کردن جمالتی. کشیش با وقاری آیینی و صدایی نامحسوس و آن 

 جوانک الغر با صدایی تیز و دلخراش او را همراهی کردند:

 بامشولوی کبیر، »

 ی زمین است بزرگترین شاعر کره

 و همان ایزدِ بزرگواری است که 

 شعر را همچون سروشی 

 برای مردمان زمین به ارمغان آورده 

 «است.

 «عجب، نامش را نشنیده بودم!»گالیور گفت: 
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بندم تا به حال یک بار آوری، شرط میبیات و شعر و هنر سر در نمیبرای این که اد»پیرزن گفت: 

ی شما ای! به هر صورت بامشولوی کبیر موجودی بود پر عظمت، قدش تقریبا به اندازههم شیشه و علف نزده

آمد زیر بود. یک روز با قایقی به اینجا آمد و ما را متمدن ساخت و بعدش هم رفت. در این مدت شبها می

 «ی اتاق من...هپنجر

موضوع را عوض نکنید. »ی پیرزن را در خود محو کرد. مرد چاق گفت: ای برخاست و صداهمهمه

ی سوزاندن شاهنامه دو ماه فرصت داریم. بیایید اول تکلیفمان را با این دروینِ خطرناکِ هنوز تا جشن ساالنه

ای و قدت هم از حد مجاز بلندتر دنیا آمدههشت کتابه روشن کنیم. آهای تو، جوان نادان، تو که از ینگه 

های شریف را کوتاه قد دانسته زینگوماورنیتالیسکاتهایش دانی که این مرد نادان در نظریهاست، حتما می

 «ای که یک بار هم گفته که شاهنامه کتاب خوبی است؟ هان؟ نگفته؟است، البد شنیده

و روی نیمکت کلیسا ایستاد و با حرکتی نمایشی  جوانک الغر در این لحظه موقعیت را مناسب دید

ی تئاتر ایستاده باشد، بر یک زانو نشست و گریبان خودش را گرفت و پیراهنش را درید. و انگار که بر صحنه

بگم؟ بگم؟ بگم که با »اش نمایان شد. بعد هم فریاد زنان گفت: های بیرون زدهی الغر و پشمالو و دندهسینه

 « نامشروع دارد؟ زنان ارتباطهای

حاضران با تعجب به او و بعد به هم نگاه کردند. جوانک چون عینک دودی زده بود درست معلوم 

آی جوان عزیز و گرامی، »کند و مخاطبش کیست. مرد چاق کمی نگران شد و گفت: نبود به چه کسی نگاه می

 «گویی؟ منظورت من که نیستم؟ هان؟کی را می

 «گویم...نه، این دوربین یا دوروین را می»ت: جوانک در همان حالت گف

 «بله، بله، البته عشق من! بگو!»اش گم شد: های برجستهلبخند مرد چاق در لُپ
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ای توهین یا گویم، شما خودتان قضاوت کنید که در حرف من ذرهبسیار خوب، می»جوانک گفت: 

ی با جنس مخالف زینگوماورنیتالیسکاتیدان بینید؟ این مردک رذل و کثیف بر خالف قوانین جاوادبی میبی

 «گوید ندارد باید حرفش را اثبات کند...ارتباط دارد! اگر کسی می

ارتباط که خوب همه دارند! اما »های بزرگ کلیسا خارج شد و گفت: گالیور عقب عقب از دروازه 

دان ه باشد. او یک دانشمند طبیعیها حرفی زدپوتلیی لیکنم دربارهفکر نمی اش،ی آن نظریهدربارهراستش 

 «شما به دل نگیرید.به هر حال د. نزمی ی جانوران حرفدربارهمعموال است و 

شاخ و دم. زودباش بگو ببینم این خاموش شو، ای همدست راهزنان و غول بی»مرد چاق گفت:  

( کتاب خوانده، کجاست؟ باید !کسی که هشتاد کتاب )رو به مردم: توجه دارید که هشتاد، یعنی بیشتر از هفتاد

 «همین االن به صلیب بکشیمش...

تان با اید. دهکدهتان از صبح اول وقت او را دیدههمهبابا این که این قدر تهدید ندارد. »گالیور گفت:  

زند و صدف جمع معموال این وقت صبح کنار ساحل قدم میساحل بیست قدم بیشتر فاصله ندارد و او هم 

کنید. اما شما بروید کنار ساحل پیدایش میاید. تان او را دیدهما از صبح تا به حال در افق دهکدهحتکند. می

تان از ی او نیستید. حتا اگر خودش هم راضی بشود که به صلیبش بکشید، بزرگترین صلیبکه هم قد و قواره

رود بال کشفیات علمی خودش میرود. در ضمن این را هم گفته باشم که وقتی دنارتفاع زانویش باالتر نمی

شوید روید اعدامش کنید زیر دست و پایش نمانید که له میشود. مراقب باشید وقتی میحواسش پرت می

 « ها!

ی ای از مردم برخاست. گالیور که دید در ارادهی شکاکانهمرد چاق کمی تردید کرد و همهمه 

تان، اصال چرا این قدر از دست او عصبانی هستید؟ قامتگذشته از تفاوت »شان خللی ایجاد شده، گفت: راسخ

 «کنید؟اید. پس دارید به چه چیزی اعتراض میاید. کتابهایش را هم که نخواندهشما که تا به حال او را ندیده
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لزومی ندارد کتابهایش را بخوانیم. سراسر کفر و خطاهای فاحش است. گفته »گفت: جوانک الغر  

 «بعد هم با این خانم محترمه و مظلومه ارتباط داشته دیگر، نداشته؟ کنیم دیگر، نگفته؟ماها تکامل پیدا می

راستش درست رسد! در مورد کتابهایش هم در مورد این خانم به نظرم واقعا بعید می»گالیور گفت:  

زهای خوبی گویند چیاند میام. اما آنهایی که خواندهنخواندهکامل دانم، چون من هم کتابهایش را نمی

 «نویسد.می

کند همدست کنی؟ هرکس از او تعریف میقدِ خودت هواداری میآهان، داری از هم»مرد چاق گفت:  

هایی است که تکامل پیدا کرده! آقایان محترم، بانوان گرامی اوست. هرکس کتابهایش را خوانده از همان

های طور برای مبارزه با ما زینگوماورنیتالیسکاتیبینید که این غولهای خطرناک چبینید نژادپرستی را؟ میمی

تا بیشتر گوید برویم کتابهایش را بخوانیم. آن هم کتابهایی که شمارشان از هفتاند؟ دارد مینجیب متحد شده

ایست برای این که ما اش توطئهکند آن هشتاد تا کتاب را بخوانیم. اینها همهمان میاست. البد بعدش تشویق

ی این فرقهست. ی جهانی ضدزینگوماورنیتالیسکاتیمان را فراموش کنیم. اینها همه یک دسیسهکتاب خود

ای ما یک کتابِ پنج صفحهمرموز و خطرناک در دل و جان مردم شریف ما ریشه دوانده است. هشیار باشید! 

افیزیکی قوانین جهانی و اصول استعالیی و مت»گیرد. ما به کتابی جز داریم که تمام حقایق جهان را در بر می

 «نیازی نداریم.« الیتغیر مدنیت زینگوماورنیتالیسکات سفال

ی کاغذ اشاره کرد که با نظم و ترتیب با پونز به دیوار زد به پنج برگهدر حینی که این حرف را می 

بود و در این بین جوانک را دید که همان طور روی نیمکت بر یک زانو نشسته کلیسا متصل شده بودند. 

ی ی پنج برگهاش در زمینهدستانش را رو به آسمان باال نگه داشته بود. جوانک کمی جا به جا شد تا منظره

توانم تحمل کنم. باید افشا من دیگر نمی» گفت: تر به نظر برسد، بعد با صدای سوزناکیروی دیوار قشنگ

هم ارتباط داشته است. اسناد معتبر و مدارک کافی  کنم که این داروینِ خطرناکِ مفسد با حاجیه خانم فِلِرتیشیا
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هم موجود است و به صورت سریالی تلویزیونی ضبط شده که از این به بعد در همین مکان هر روز صبح 

 «شود...ی پخش میزینگوماورنیتالیسکاتسه بار پشت سر هم برای اهالی شریف 

ی اعت دیگر کشتی بیگل از این جزیرهنگاهی به ساعتش انداخت. تا چند سحوصلگی با بیگالیور 

رفت و هنوز شهرِ کناری را ندیده بود. به طور کامل از کلیسا بیرون آمد و روی پاهایش ایستاد. کوچک می

روشنِ درون کلیسا بدل شدند.  ی کوچکی در سایهی مردمی که اطراف مرد چاق گرد آمده بودند به لکهتوده

. به هر صورت دوستم چارلز آنجا کنار ساحل است و دارد برای خودش خوب، من باید بروم»گالیور گفت: 

کند. اگر کاری با او دارید بروید به خودش بگویید. فقط مراقب خودتان باشید. مردم ما به سر و گردش می

تان را لگد کند. کله زدن با نوع شما عادت ندارند و ممکن است قبل از آن که متوجه حضورتان بشود یکی

 متان بگیرد. گفتن این را هم بگویم که برای وقتش ارزش زیادی قایل است و ممکن است اصال نادیدهدر ضم

 «ادب است...که بعدا ناراحت نشوید و فکر نکنید بی

ی اعدام چارلز مردم باز شروع کردند به هیاهو و به مرد چاق اشاره کردند که پیش برود و وظیفه 

صدای برخورد عصای پیرزن با کف چوبی تاالر برخاست. پیرزن با عصایش باز را بر عهده بگیرد. داروین 

رود ترسیم؟ این آقای دلیر و جذاب همین االن میای ما از او میفکر کرده»مرد چاق را نشانه گرفت و گفت: 

 «کند.و او را اعدام می

نرمی گفت: رنگ مرد چاق از سرخ به سپید گرایید. بعد به سر و صدای تشویق مردم برخاست. 

شوید؟ باید عقالنی با این مسئله برخورد کنیم. جرم این آقای اجازه بدهید، اجازه بدهید. چرا احساساتی می»

محرز است و معلوم است که با خواندن هشتاد کتاب و چاپ هشت کتاب پا را از گلیم خود فراتر محترم 

حاال ما باید لیدی مارگارین تجاوز کند.  خواسته به این خانم محترم هم مثلبه خصوص که مینهاده است. 

 «چه کار کنیم؟
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 «باید به رهبری شما برویم و او را به صلیب بکشیم!»مردم یکصدا فریاد زدند:  

بله، بله، این که بدیهی است. حتما باید این کار را بکنیم. اما توجه داشته باشید که »مرد چاق گفت:  

و  کند و بنابراین احتمال دارد کفشهایش خیس شده باشددش میاو در حال حاضر دارد در کنار ساحل گر

در ضمن توجه دارید که االن این بر خالف قوانین طبیعت است که کسی را با کفشهای خیس اعدام کنیم. 

شود. من هر است و کم کم گرمای هوا از حد تحمل یک زینگوماورنیتالیسکاتی اشرافی خارج میظصالت 

 «خودی جماعتی را به زحمت نیندازیم.جا در کلیسا او را اعدام کنیم و بی همین کهاست  ترکنم شایستهفکر می

و به دنبال مرد چاق به راه افتادند، که با سرعت به طرف سر دادند مردم همه فریادی خوشحاالنه  

شدند رد کلیسایی میشدند و وادوید. گالیور با تعجب آنها را نگاه کرد که از برابرش ناپدید میتریبون کلیسا می

از محاکمه حرف زده بود و حاال شبیه بود. چشمش به همان مرد موقری افتاد که عروسکی ای خانهبه که 

 «روند؟آقا، آقا، یک دقیقه صبر کن ببینم. مردم دارند کجا می»شد. گفت: داشت پشت سر همه وارد کلیسا می

رویم مگر نشنیدی؟ داریم می»اخت و گفت: مرد برگشت و نگاهی عاقل اندر سفیه به گالیور اند 

 «اعدامش کنیم دیگر.

 «کنید؟آخر او که در ساحل است. در کلیسا چطوری اعدامش می»گالیور گفت:  

 «چطور؟ همان طور که بقیه را اعدام کردیم. این که کاری ندارد. ابزار اعدام در کلیساست.»مرد گفت:  

 «خواهید بکنید؟م. یعنی دقیقا چکار میببخشید، من درست نفهمید»گالیور گفت:  

نویسیم. اند میکنیم دیگر. یعنی اسمش را در فهرست کسانی که اعدام شدهاعدامش می»مرد گفت:  

کنیم. ما برای اعدام افراد حتا به ی ماست و داریم اعدامش میاین که کاری ندارد. تازه این رفیقتان در جزیره

 «ایم!را هم اعدام کردهکانت ما پیش از این نیوتون و کپرنیک و  ،خبر نداریداین شرط هم نیاز نداریم. شما 
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 جنبش مدني فیلسوفان دستفروش

 

قضیه از روزی شروع شد که آقای قاف سوار خطِ مترو شد و در آنجا با پسرک نوجوانی برخورد 

بود از بدِ روزگار وضع فروخت. جوانک، قدی بلند و بر و رویی خوب داشت و معلوم کرد که لواشک می

ای اش چندان بد شده که به فروشندگی روی آورده است. لباسی عادی به تن داشت و ته لهجهمالی خانواده

 که گوشهای حساس آقای قاف آن را به یکی از روستاهای اطراف بهبهان مربوط دانست. 

ی پیش هیچ اطالعی تا هفته قطار به نسبت شلوغ بود و کسی توجهی به آقای قاف نکرد. آقای قاف که 

از این ابزار ترابری نداشت، اما حاال بعد از چهار روز سوار و پیاده شدنِ بی وقفه در واگنهای مختلف، 

ی امور متروی تهران قلمداد شود. آن روز هم با وجود آن که اوج ترافیک توانست یکی از کارشناسان زبدهمی

استفاده از تجربیاتی که در روزهای اخیر اندوخته بود، توانست خود  زد، بابود و جمعیت در ایستگاه موج می

 ی واگن شلوغ پرتاب کند و سوار شود. را به میانه

هیچ کسی به او توجهی نکرد. از طرفی همه مثل کتاب به هم چسبیده بودند. درست مثل مدادهای 

فته باشد. از طرف دیگر، ساعت هفت داخل لیوانی ترک خورده که به عنوان جامدادی مورد استفاده قرار گر

ی گشتند و دل و دماغ و حوصلههایشان بر میعصر بود و همه داشتند خُرد و خسته از سر کار به خانه

ی ی چندان سرشناسی نبود. عدهکنجکاوی در کار دیگران برای کسی باقی نمانده بود. آقای قاف هم چهره
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شد با احتمال ده به توان چهار نسبت رو که سوارش شده بود، میکمی اسمش را شنیده بودند و در آن واگن مت

خبر داند مهمترین فیلسوف شهر حاال در کنار این مردمِ از همه جا بیکس نمیبه یک شرط بست که هیچ

 حضور یافته است.

کمی که گذشت، مردم به تدریج پیاده شدند و باالخره ریش بلند و سپید آقای قاف کار خودش را  

و یکی از جوانانی که ایستاده بود و صندلی جلویش خالی شده بود، با اصرار تعارف کرد تا آقای قاف کرد 

آنجا بنشیند. آقای قاف نشست و منتظر ماند، و بعد از آن بود که با جوانک لواشک فروش روبرو شد. ساعت 

 ی بعد از ظهر روز چهارشنبه شانزدهم اسفندماه بود. هفت و یازده دقیقه

ی تعیین کننده کمی به عقب واقع اگر بخواهیم اصل ماجرا را تعریف کنیم، باید از این لحظه در 

ی عصرگاه روز شنبه دوازدهم اسفندماه. آن روز اولین باری بازگردیم. یعنی به ساعت شش و پانزده دقیقه

اشت مسیرهای طوالنی شد و عادت دشد. اصوال به ندرت از خانه خارج میشد که آقای قاف سوار مترو میمی

را هم پیاده طی کند. اما آن روز عجله داشت و به ناچار سوار مترو شده بود. بر خالف چهار روز بعد، در آن 

ی کذایی مترو بسیار خلوت بود. شاید علتش آن بود که روز تعطیل بود، یا شاید برف و باران غافلگیر شنبه

 هایشان بیرون نیایند.دم از خانهی تهران مقصر بود که باعث شده بود مرکننده

تاخت، آقای قاف آن عصرگاه شنبه بر نیمکتی نشست و همانطور که قطار از تونل تاریک به پیش می

به جلوی پایش خیره شد. چون کاری نداشت، مشغول مرور صور خیال در یکی از شعرهای آنگلوساکسونی 

شان را زیر لب مزه شان و وزن دکلمهواندنکهن در ذهنش شد. حروف را پیش ذهنش مجسم کرد و لحن خ

برای دقایقی در شباهتها و تفاوتهای این متنِ کوتاه در مقایسه «. ریچِس وِرد..نو شوالن هِریان، هِیفِن»مزه کرد: 

 با سرودهای کلیسایی التین قرن هفتم میالدی غرقه شد. 
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ی تهران را در دست چند نقشه در حال و هوای خودش بود که یک دفعه صدایی شنید. پیرمردی که 

ی تهرون، راها و مسیرا و ایستگاهای مترو، ی تهرون، نقشهنقشه»اش ایستاد و گفت: داشت، در چند قدمی

ی ی تهرون، نقشههای شهرداری، بیا ببر هزار، بیرون باید پولشو بدی دو هزار، بدو بدو، نقشهحریما و منطقه

 ت را تکرار کرد.و بار دیگر همان جمال« تهرون،... 

ای گفت دقیق شد. بعد دفترچههایش را رها کرد و در آنچه که پیرمرد میی اندیشهآقای قاف رشته 

ای به آن خیره ماند و بعد با هیجان به مرد جوانی از کیفش در آورد و آنچه را که شنیده بود، نوشت. چند دقیقه

 «هی، شما شنیدین چی گفت ایشون؟»ی زد و گفت: اکه موهای سیخ سیخی داشت و کنارش نشسته بود ضربه

تازه آن وقت متوجه شد که دو سیم باریک به گوش جوان راه یافته و صدای موسیقی ساسی مانکن داشت از 

چی شده »ها را از گوشش بیرون کشید و گفت: ریزد. جوان با ناخرسندی گوشیگوشی هدفونش بیرون می

 «پدر جان؟

شوم. این ببخش مزاحمت شدم پسرم، من زیاد سوار مترو نمی»گفت:  آقای قاف با کمی خجالت 

 «گرد همیشه در مترو هستند؟دستفروشهای دوره

اِی آقا، بله که هستن. یه دم هم از این حرفای صدتا یه »جوان انگار داغ دلش تازه شده باشد گفت:  

کنی خره دیگه، چرا داد و بیداد میخوای بفروشی رو نشون بده هرکی بخواهد میزنن. خوب هرچی میغاز می

 «ذارن موسیقیِ خوب گوش کنیم!تو گوش مردم نمی

 «ام مزاحم شدم.آهان، بله، بله. نظر من هم همین است. شرمنده»آقای قاف گفت:  

ها را چپاند در سوراخِ پشمالوی گوشهایش. آقای قاف قلم به دست و آماده پسر سری تکان داد و باز گوشی

ای آمد که بادکنک تا نفر بعدی سر برسد. بعد از کمی انتظار، به مراد رسید و این بار پسر بچه منتظر ماند

 فروخت.می
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القصه، آقای قاف آن شب را تا ساعت دوازده در مترو ماند و فقط وقتی مطمئن شد در کل مترو هیچ 

کاله کرد و این بار با دستگاه  دستفروشی نمانده، رضایت داد تا به خانه برود. فردا صبح اول وقت هم شال و

ضبط صوت کوچکی در جیب و دفتر و قلمی مناسب سوار قطار شد. بارها و بارها خط عوض کرد و 

شنید، ثبت کرد و بعد بسته به جنس و گرد میهای دورهشعارهایی را که برای تبلیغ کاالها از زبان فروشنده

ی میان آمدن و رفتن کرد. در فاصلهشان بندیرده سن فروشنده و زمان و مکان و ایستگاه و نوع کاال

 نوشت.کرد و نتایج را خیلی تر و تمیز بر ورق کاغذ سفیدی میها را تحلیل میهای مختلف دادهفروشنده

آقای قاف چهار روز پیاپی از صبح تا شب در مترو ماند و به جای شام و ناهار هم ساندویچی کوچک خورد، 

ای را از دست بدهد. باالخره در پایان روز چهارم، یعنی در همان سخنِ ارجمند فروشندهاز ترس آن که مبادا 

 ساز رخ داد. ی موعود، آن برخورد سرنوشتچهارشنبه

جوان لواشک فروش از واگن کناری عبور کرد و درست روبروی آقای قاف ایستاد. بعد با صدایی 

ی لواشک ترش ملس، لواشک خوشمزه» کشید، گفت:می دلیلکوشید آهنگین باشد و سر و تهش را بیکه می

ی گَس، بی ببر بخور حالشو ببر، یک بسته پونصد، دو بسته هشتصد...لواشک ترش ملس، لواشک خوشمزه

 «گس...

آسا نگاهی تیز به جوانک انداخت. آقای قاف عینکش را از چشم برداشت و با آن چشمان عقاب 

خواهد لواشک بخرد. اما ظاهر آقای قاف با آن دستمال انک فکر کرد میحرکتش به قدری نمایان بود که جو

ای که بسته بود و کاله مخمل کجی که روی سر گذاشته بود، هیچ به کسی که لواشک سق بزند گردن آبی

 «خوای؟ یه بسته پونصده ها!آقا می»شباهت نداشت. این بود که جوان با تردید نگاهی به او انداخت و گفت: 

 «کنی؟پسر جان، تو روزی چند ساعت فروشندگی می»ی قاف به جای خرید لواشک گفت: آقا 
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ای کرد که انگار گویندهلحنش به قدری دانشورانه بود و کلمات را چنان با دقت و درست ادا می 

زند. جوان دست و پایش را جمع کرد و با حذف تعلیم دیده دارد از رادیوی دوران طاغوت با مردم حرف می

 «ده ساعت، چطو مگه؟»این احتمال که با یک مامورِ عمیقا مخفیِ شهرداری روبرو باشد، گفت: 

 «ای؟ یا این که کسی یادت داده؟این شعری را که خواندی خودت ساخته»آقای قاف گفت: 

 «شعر؟ شعر نگفتم که! منظورت چیه؟»جوان گفت: 

ت. لواشک گس که با ملس قافیه شده گفتی را منظورم اسهمین چیزهایی که می»آقای قاف گفت: 

 « ای؟بود... اینها را از خودت درآورده

 «خوب، بعله. مگه چیه؟ خوشت آمده؟»جوان گفت: 

آقای قاف توضیح نداد که در کل سیصد و یازده نفر دستفروش در متروهای تهران فعال هستند و از 

گویند. بقیه که معموال سن و سال میاین تعداد حدود هشتاد و چهار درصدشان شعرهایشان را خودشان 

گیرند. این را هم نگفت که هر هایی یاد میکمتری دارند، این شعرها را از همکارانشان در قالب کلیدواژه

گیرد و تنها در اثر تکرار زیاد تر را به کار میتر و پیچیدههایی طوالنیفروشنده در روزهای اول فعالیتش گزاره

 توان نادیده انگاشت. کلماتی برای فروش کاالیشان ضرورت دارد و کدامها را می دهند که چهتشخیص می

پسرم، »های میدانی و آمارِ دقیق، لبخندی به جوان زد و گفت: آقای قاف به جای اشاره به این داده 

 «درآمدت روزی چقدر است؟

د یا نه. باالخره دل به دریا داند باید جواب درستی بدهپسر کمی این پا و آن پا کرد. معلوم بود نمی 

 «حدود روزی شصت هفتاد تومنی سود داره.»زد و گفت: 

داند که در باز آقای قاف به روی طرف نیاورد که آماری دقیق در این مورد در دست دارد و می 

 آید و در برخی از روزهای شلوغ و عیدروزهای تعطیل سود این کار تا بیست هزار تومان در روز پایین می
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شد روی صداقتش رود. عددی که جوان گفته بود میانگین خوبی بود و میتا صد و چهل هزار تومان هم باال می

 حساب کرد.

گویم کنی هرچه که من میببینم، اگر من به تو روزی صد هزار تومن بدهم، قبول می»آقای قاف گفت:  

 «را به جای این شعرها داد بزنی؟

 «، نمیشه! اومدیم و خواستی به مردم فحش خوار و مادر بدم!نه عمو»جوان خندید و گفت:  

نه پسرم، جمالتی کم پیچیده است اما اصال ناسزا نیست و » ای زورکی کرد و گفت:آقای قاف خنده 

 «دهم.شود، قول میهیچکس هم از شنیدنش ناراحت نمی

کنی؟ چی می ا این کارو میخوب، اگه اینطور باشه که من هستم. اما شما چر»جوان با تردید گفت:  

 «خوای بفروشی که اینقدر حاضری بابتش به من بدی؟

خواهم چیزی بفروشم. یک کیسه پر از نخودهای رنگ شده به تو در واقع نمی»آقای قاف گفت:  

گویی پرسشی کرد، یکی از آن نخودها را به او بده. ی چیزهایی که میدهم. هر وقت کسی از تو دربارهمی

گیری، وگرنه که دهی از روزی پنجاه تا بیشتر شود، صد هزار تومنت را میاد نخودهایی که میاگر تعد

 «هیچی...

همین؟ نخود بدم و از تو پول بگیرم؟ کسی هم نباید در مقابل نخودا بهم پول »پسر با تعجب گفت:  

 «بده؟

توانم ردشان را دنبال من میهایی دارند و دقیقا! اما یادت باشد که نخودها گیرنده»آقای قاف گفت:  

شوند که تو در مقابل یک پرسش از طرف مقابل آن را به او داده باشی. اگر کنم. تنها نمودهایی فعال می

 «یابد. موافقی؟مان همان جا خاتمه میاش، معاملههمینطوری آن را به کسی بدهی یا دور بریزی
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کنم پنجاه تا که سهله، پانصد پول بدن، یه کاری میآره، چرا که نه! اگه قرار نباشه ملت »جوان گفت:  

 «نفر در روز ازم سوال کنن.

دهد، هر ده ات را تشکیل میبسیار خوب، بعد از پنجاه تای اولیه که دستمزد اصلی»آقای قاف گفت:  

هایی که شود. اما کلیدواژهی حرفهایت سوال کنند، هزار تومن دیگر نصیبت مینفری که در روز از تو درباره

 «گویم را حتما باید بگویی ها!در اولِ کار می

 «ام. کی شروع کنیم؟این که کاری نداره. باشه، من پایه»جوان خندید و گفت:  

 

که به « خاطراتی از آقای قاف»دوستان و حضار گرامی، آنچه که شنیدید بخشی از کتاب ارزشمندِ 

 -ملقب به لواشکی–ش آن را به دستفروشِ اول نویس یافت شده و متخصصان نگارتازگی به شکل دست

اند که این ی اصالت این سند تردید اندکی وجود دارد و همه پذیرفتهاند. امروز دربارهمنسوب دانسته

گردد و به راستی توسط یکی از نخستین اعضای این نویس به اواخر قرن چهاردهم خورشیدی باز میدست

ز برخورد نخستینِ میان دانید. بعد ای شما بهتر از من میماجرا را همه یجنبش فکری نوشته شده است. بقیه

ی دستفروشان آغاز شد. آقای قاف اولین فیلسوف زبانی لواشکی و آقای قاف بود که جریانِ موسوم به فلسفه

اریخ بود که کارش را به شکلی میدانی و آزمایشگاهی انجام داد و شایسته است بعدها از نامش در کتابهای ت

 فلسفه با برجستگی یاد شود. 

در کتابهای تاریخ فلسفه ذکر شده که آقای قاف بعد از آن از دور افتاد و موفق شد بیست و شش نفر 

ی فروشندگان خودش وارد کند. این شبکه هر روز صبح یک متنِ از دستفروشهای متروی تهران را به شبکه

ی یکی از مسائل مهم فلسفه به زبان ساده نوشته شده که دربارهکردند. متنی ای را از او دریافت میصد کلمه

کرد که این کلمات را هربار موقع جار کشید و توجیهشان میبود. آقای قاف زیر کلمات مهم و اصلی خط می
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ها را با آنها تمرین می کرد و بعد از این که زدن باید حتما بگویند. یکی دو بار خواندنِ درست متن و کلمه

داد. در واقع نخودها ای پر از نخود را به دستشان میکنند، کیسهی کلمات را درست ادا میشد همهئن میمطم

 ای از آن جاسازی شده بود. اهمیتی نداشتند، پنهان از چشم ایشان، ضبط صوت کوچکی در گوشه

ا صدای بلند به مردم گشتند و آنچه را شنیده بودند بگرفتند و در متروها میها را میدستفروشها کیسه

گرفت و آقای قاف هر شب تعداد کرد نخودی میکردند. هرکس پرسشی میگفتند و کم کم آن را ساده میمی

داد. شب هم فایل صوتی ضبط شده کرد و پول دستفروشها را بر مبنای آن مینخودهای کم شده را حساب می

ش مصنوعی برای همین کار نوشته شده بود. اگر داد که به کمک روشهای هوافزاری میطی روز را به نرم

شد فروشنده جر بسامد تکرار کلمات کلیدی از حدی کمتر بود، یا سکوتی در فایل وجود داشت، معلوم می

زده و بخشی از وقتش را کار نکرده یا چیزهای دیگری را گفته تا نخودها را به مردم بدهد. آقای قاف فردای 

کرد. برای همه معمایی شده بود که کرد و اخراج میباز را جلوی جمع توبیخ میآن روز دستفروشهای نیرنگ

ی قطار یک مامور مخفی هایی ایجاد شده بود که در هر کوپهاو چطور از نوع کار کردن همه خبر دارد و شایعه

طلب و دروغگو از دور حذف شدند و فقط آقای قاف حضور دارد. به هر صورت، کم کم آدمهای راحت

کردند. بسیاری از این فروشندگانی ماندند که سر قولشان بودند و همان طور که آقای قاف گفته بود عمل می

افراد جوانانی باهوش و زیرک بودند و در جریان تکرار این حرفها و پرسش و پاسخ با مسافران مترو، کم کم 

 زدند، روی آوردند. ار میی آنچه که جتر اندیشیدن دربارهی فلسفه و عمیقبه مطالعه درباره

شک علمی بوده است و در آغاز هیچ تصوری از دامنه و تاثیر این ی آقای قاف بیی اولیهانگیزه

کرد. او متوجه های زمانی مشخصی گفتمان فروشندگان را بررسی و تحلیل میحرکت نداشت. او در مقطع

شوند و جمالت همسان با خودشان همراه می قافیه وهای کلیدی به تدریج با کلمات همشد که چطور کلمه

شوند. او در واقع به کمک بررسی های تکه تکه و آهنگینِ پیاپی تجزیه میپیچیده و بلند چطور به گزاره
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ای های فلسفی دست یابد. با این تفاوت که این جبر جنبهها، موفق شد به نوعی جبر گزارهدستاورد فروشنده

 داد. ها در برانگیختن پرسش در مخاطبی عام را نشان میانایی گزارهشناسانه داشت و توزیبایی

کرد. شد و با لذت حاصل کارش را نگاه میگهگاه خودِ آقای قاف با ظاهری مبدل به مترو سوار می

فروشند، گاهی یکی از دید که در میان فروشندگانی که تخت کفش و بوگیر دستشویی و باتری قلمی میمی

در »خواند: دم باز میهایی که آموخته را برای مرکار است، و عینِ گزارهشود که تازهپیدا میاعضای گروهش 

هایی استعالیی و غایی برای محک زدن ارزش رفتارهای کنشگرانِ گرا، مبانی و سنجهی اخالقِ مطلقفلسفه

را در دهانش چرخانده  ای که چند ماهی است همین گزارهی کارکشتهو یا فروشنده« خودمختار وجود دارد.

محک زدن رفتار مگه  گرا کیلو چنده؟آی خانوما، آی آقایون، اخالقِ مطلق»و در نهایت به این الگو رسیده که 

ی استعالیی، شدنیه؟ هرچی مطلقه، حتما لقه! کنشگر باید مختار باشه، خمار باشه فایده نداره که با سنجه

 «نداره!

ای کوچک ولی بسیار پرمغز و مهم منتشر نهایت به صورت کتابچه دستاوردهای فلسفی آقای قاف، در

ی همکارانش، دستفروشان، و نه استادان و دانشجویان فلسفه را مخاطب ای که بر خالف انتظار همهشد. کتابچه

 گذاشت. خودِ های اندیشیدنِ فلسفی و طرح پرسش در این زمینه را با ایشان در میان میقرار داده بود و شیوه

آقای قاف در جریان این تجربه خود کامال دگرگون شد و به درکی عمیقتر و متفاوت از مفهوم فلسفیدن دست 

های مهم فلسفی را در متنها غربال کند و ی او از این آزمون این بود که کلیدواژهیافت. در ابتدای کار، انگیزه

های کوتاهی ی چنین گزارهر متوجه شد که نتیجهبرانگیزی در متون فلسفی را پیدا کند. اما بعدت مراکز پرسش

 ی مردم تاثیر بسیار بسیار زیادی دارد. ی فلسفی برای تودهدر بیداری ذهن و طرح مسئله

ی موضوع جمالتی بودند که بارها و بارها در مترو با مردمی برخورد کرد که مشغول بحث درباره

کم کم در مترو شمار کسانی که کتابی به دستشان بود و دستفروشی همین چند دقیقه پیش جارش زده بود، و 
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شد. چند ماهی نگذشته بود که جوانانی که تحصیالت و وضع خواندند، بیشتر و بیشتر میمتنی فلسفی را می

نگاری برای رهبرِ مرموز و ناشناسِ گروهِ دستفروشان، و تقاضا مالی خوبی هم داشتند، شروع کردند به نامه

زد، بیشتر از الف ین جنبش بپیوندند. آقای قاف هرچه بیشتر با این مشتاقانِ نوآمده سر و کله میکردند که به ا

 کرد. و گزافهایی که در متون آکادمیک فلسفی بود قطع امید می

ی شخصیت نگریم، چیز زیادی دربارهی دستفروشان میامروز که ما بعد از قرنها به تاریخ ظهور فرقه

ها شود. زندگی او و کردارهایش مانند تمام بزرگانِ تاریخ اندیشه در لفافی از افسانهن نمیآقای قاف دستگیرما

ی کارش را هرگز نخواهیم دانست. درست همان طور پنهان شده است. آنچه که او به واقع انجام داده و شیوه

ی این وجود کشف دفترچه دانیم. بای آغازگاه قلندریه و جریانهای عیاری چیز زیادی نمیکه امروز درباره

دهد که شاید برخی از زوایای این جنبش خاطرات لواشکی که در قالب داستانی گنجانده شده، این مژده را می

جهانگیر به تدریج برایمان روشن شود. این تنها سندی است که امروز در این مورد برای ما باقی مانده و من 

شگاه دستفروشان، این سند تاریخی منحصر به فرد را حضور مفتخرم که در پنجاهمین سالگرد تاسیس دان

 حضار معرفی کنم. 

دانیم. ی آقای قاف چیز زیادی نمیواقعیت آن است که امروز ما حتا بعد از خواندن این سند هم درباره

 ی دستفروشان جانشین وی شد، همیشهی جلیلهلواشکی که اولین و مهمترین شاگرد اوست و بعدتر در سلسله

با نام مستعار از استادش یاد کرده و معلوم است که خودِ آقای قاف وسواس عجیبی داشته و انگار از این که 

ی کشورش و شهرش در آن هویتش فاش شود، هراس داشته است. شاید دلیلش شرایط اجتماعی آشوبزده

اش ان دهنده و تاثیر باورنکردنیدوران بوده. چیزی که اهمیت دارد، نام و نشان واقعی او نیست، که دستاوردِ تک

 در شکوفایی خرد نقادانه و وارد کردنِ پرسشهای فلسفی به زندگی عمومی مردم است. 
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ایم، جنبش جهانی دستفروشان نقش خود را بر امروز که ما در این همایش بزرگ دور هم جمع شده

غ فلسفه در جهان امروز به جا تاریخ بشر حک کرده است. تاثیر چشمگیری که هزاران هزار دستفروشِ مبل

اند، قابل کتمان نیست و هیچ فرهنگ و شهری وجود ندارد که دستفروشان با زبانِ مردم در آن فعال گذاشته

نباشند. نیکوکاران و ثروتمندانی که برای خرد ارزشی قایل هستند، دیرزمانی است که مسئولیت پشتیبانی مالی 

ترین اندیشمندان و فیلسوفان به اند و قرنهاست که بسیاری از درخشانهورز را پذیرفتاز دستفروشانِ فلسفه

پیوندند فروش میجای آن که راههای هنجارینِ نوشتن و تدریس فلسفه را برگزینند، به سلک قلندرانِ دست

این  شوند. جا دارد که امروز دری فلسفی و پرسشگری نقادانه با با مردم عادی شریک میو از این راه اندیشه

مجلس گرانقدر از آقای قاف یادی کنیم، و از شاگردِ نامدارش لواشکیِ خردمند سپاسگزار باشیم که این متن 

 ی زندگی و فعالیتهای وی برای ما به یادگار گذاشته است. تکان دهنده و ارزشمند را درباره

 

  



84 

 

 

 

 

 مرتاض

 

تاض در ذهن داشتند همخوانی ای که همه از یک مرمرتاض ظاهر جذابی داشت. دقیقا با کلیشه

های ژولیده پنهان شده بود و از داشت. مردی بود تکیده و الغر و سیاه چرده، که بدنش زیر انبوهی از ریش

اش شد فهمید که بسیار الغر است. چون استخوانهای دندهروی همان بخشهای اندکی که هویدا مانده بود می

اش کبره بسته بود گ سپید و تمیز بر تن داشت. کف پاهای برهنهاز زیر پوستش بیرون زده بود. فقط یک لُن

کرد و در اش ریخته بود. هیچ حرکتی نمیو موهای آشفته و بلندش مثل باشلقی از پشت روی پوست برهنه

های هندی است، وسط میدان آزادی نشسته بود. اگر چشمان گشوده و حالت گل نیلوفر که محبوب جوکی

 اشتباهش گرفت. به سادگی با یک مجسمهشد نافذش نبود، می

های دراز و سنگین را با زحمت از این سو اولین کسی که او را دید، باغبان میدان بود. داشت شلنگ

ی مرتاض های الستیکی بلندی پوشیده بود. منظرهکشید. لباسی یکسره سبز در بر داشت و چکمهبه آن سو می

غیرمترقبه بود که اولش اصال متوجه او نشد. تا این که شلنگی که در وسط چمنهای میدان آزادی به قدری 

کشید، به مرتاض گیر کرد. باغبان برگشت و کمی زور زد، و تازه بعدش متوجه شد این داشت روی زمین می

 «آهای، آقا، آقا، اون شلنگو رد کن بیاد.» حرکت به انسانی تعلق دارد. این بود که داد زد:ی پشمالوی بیتوده

کند، غرغر کنان رفت و خودش شلنگ را از زیر پای او در آورد. بعد چون دید جوکی حرکتی نمی

 «اِ، آقا، شما آدمی؟»اش برانگیخته شد و گفت: بعد تازه کنجکاوی
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هایی کبود فرو رفته بود، او را نگریست و هیچ نگفت. مرتاض با چشمان درخشانش که در حدقه

 «گم آدمی؟ چرا اومدی نشستی اینجا؟می آقا، با تواَم!»باغبان گفت: 

 «من انسان کامل و تواناترین موجود بر نفس خود هستم.»مرتاض لب به سخن گشود و گفت: 

 «هان؟ کامل؟ اسمت کامله؟ حاال چرا اومدی نشستی اینجا؟»باغبان گفت: 

ی چرخ آیین را به گردش درآورم و دَرمَهبرای این که من قصد دارم یک بار دیگر »مرتاض گفت: 

 «دیرینه را نو کنم.

اش را باغبان با حیرت سرش را خاراند. بعد خم شد و کمی با دقت سرِ مرتاض و مو و ریش ژولیده

خیله خب، فهمیدم چه خبره. تو هم مثل مشتی رمضون »نگاه کرد. بعد هم سرش را حکیمانه تکان داد و گفت: 

میدونم زنت با یکی دیگه گذاشته رفته یا این که صابخونه اسبابتو ریخته تو خیابون. ولی به بنا زده به سرت. ن

 «هر صورت معلومه زده به سرت.

ببین، برا خودت میگم. االن »مرتاض نگاهی تحقیرآمیز به او انداخت و هیچ نگفت. باغبان گفت: 

ها که باز بشه خیسِ خالی میشی. البته بد هم همیخوام چمنا رو آب بدم. بهتره بری بشینی اون ور. وگرنه فوار

 «نمیشه. هوا گرمه، میچسبه!

ای نگذشته بود بعد هم راهش را کشید و رفت. مرتاض همچنان بر جای خود باقی ماند. چند دقیقه

ها بلند شد. یکی از آنها انگار درست روی مرتاض فشانها باز شد و صدای فیس فیس منظم آبکه فواره

ریخت. مرتاض بی آن که چشمانش را ببندد ه باشد، با هر چرخش یک رشته آب زالل را رویش میتنظیم شد

 حرکت ماند و کم کم خیس شد.همانطور بی

تند با سرهای رفشد. ساعت هفت صبح شده بود و مردمی که به سر کار میکم کم میدان شلوغ می

شدند بی آن که نگاهی به او بیندازند. در این می پایین و افکارِ درهم و برهمِ شخصی تند تند از کنارش رد



86 

 

رفت، توجهش به او ای زیر بغل داشت و با متانت راه میلباس که روزنامهبین مردی به نسبت پیر و خوش

آه، آقا، شما واقعی هستید! من فکر کردم »جلب شد. ایستاد و کمی به او خیره شد. بعد جلوتر رفت و گفت: 

 «گذارد.اید که شهرداری در میدانها کار میرهای مسخاز این مجسمه

 «بینید که واقعی هستم.نه، عزیز من، می»مرتاض گفت: 

من مدتهاست کسی را مثل شما ندیده بودم. سالها قبل سفری کرده بودم به هند و »مرد محترم گفت: 

 «ام؟ شما مرتاض هستید؟چند تا مرتاض مثل شما دیدم. ببینم، درست حدس زده

بله، بله، »ای از خوشحالی زیر پوستش دویده بود، گفت: با همان حالت یکنواخت، که رگه مرتاض

 «من مرتاض هستم.

من هم مهندس هستم. شغلمان زیاد شبیه به هم نیست. ولی خوب، کار کار است دیگر! »مرد گفت: 

 «اید؟شود بپرسم چرا اینجا نشستهمی

به گرداندن چرخ آیین. این چرخ را سه بار پیش از  اممن از امروز صبح شروع کرده»مرتاض گفت: 

ام که ضرورت دارد بار چهارمی نیز چرخانده شود. از این رو ریاضتی اند. اما من دریافتهاین به گردش درآورده

 «ام.بسیار سخت را آغاز کرده

من واقعا از دیدارتان خوشحالم. به خصوص که دارید چرخی را به گردش در »مهندس گفت: 

 «کنید؟آورید. درست مثل چرخ یک کارخانه یا چرخ اقتصاد مملکت! راستی، چطور این کار را مییم

ام را ی گلیکولیز عضالنیام چرخهمن در اعتراض به وضعیت جهان، تصمیم گرفته»مرتاض گفت: 

 «متوقف کنم.

زی چه کار یعنی دقیقا دارید در اعتراض به چه چی»مهندس با تعجب نگاهی به او کرد و گفت: 

 «کنید؟می
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من در اعتراض به استبداد سیاسی حاکم بر زمین، ویرانی محیط زیست، و فقر و »مرتاض گفت: 

ی گلیکولیز خودم را از امروز صبح به حالت کنند، چرخهنابرابری بیشتر مردمی که بر این سیاره زندگی می

 «ام.تعلیق درآورده

ی فهمم چطور چرخهکنید. اما نمیاعتراض میبه هر صورت به چیزهای خوبی »مهندس گفت: 

 «اید؟لیزتان را متوقف کردهچیچی

ی العادهاند که کارهای خارقجاست. پیش از این مرتاضان زیادی بودهنکته همین»مرتاض گفت: 

ن پر از اند. هنوز هم جهااند کامیاب نبودهاند. اما در نابودی چیزی که به آن اعتراض داشتهزیادی انجام داده

ستم و نابرابری و رنج است. دلیلش این بوده که این مرتاضان با وجود نیت خیرشان کامال بر خودشان مسلط 

 «اند.نبوده

اش را برای توانست تنفساند. من مردی را در بنارس دیدم که میچطور مسلط نبوده»مهندس پرسید: 

 «یک ساعت متوقف کند.

کرد، یا یک ی ندارد. یکی دیگر از ما بود که قلبش را متوقف میبله، اما این که کار»مرتاض گفت: 

اش را آنقدر به تعویق انداخت که به شکل وخیمی درگذشت. ی گوارشمرتاض دلیر هم بود که دفع از لوله

دهد. تسلط عمیقتر باطنی است. شود. اینها همه تسلطی ظاهری را نشان میاما اینها کار مهمی محسوب نمی

تان ی اکسیداسیون و احیا را در سلول دستکاری کنید، یا این که گلیکولیز عضالنیتوانی مثال چرخهیعنی تو ب

 «را به تعویق بیندازید.

 «اوه، اوه، باید کار سختی باشد. حق با شماست.»مهندس گفت: 

دو دهم به یکی رسم. اما قول میمن باید بروم. دیر به کارم می»بعد به ساعتش نگاه کرد و گفت: 

 «شناسم بگویم که بیایند از این کارِ شما گزارشی تهیه کنند.خبرنگاری که می
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مرد این را گفت و رفت. هنوز کامال از مرتاض دور نشده بود که جوانی با تیپ و ظاهر امروزی 

ی گفتگوی مهندس و مرتاض نظرش را جلب کرده بود. هدفونی که در گوش داشت سراغ مرتاض آمد. منظره

ی خاموش کردنِ پخش آهنگ را بزند، صدای بلند یکی از کرد دکمهن آورد و در مدتی که سعی میرا بیرو

اش کشید و گفت: ها بیرون تراوید. جوان دستی به موهای سیخ سیخیآوازهای ساسی مانکن از گوشی

 «بخشی جناب، شوما سای بابا نیستی؟می»

بر گردنش آویخته بود نگاه کرد. بعد گفت: مرتاض به او نگریست و با تعجب به هدفونی که هنوز 

بینم، تو هم به ریاضتی بسیار سخت و رنجبار مشغول شناسی؟ چنان که مینه پسرم، تو سای بابا را از کجا می»

 «ای. تا به حال ندیده بودم مرتاضی مثل تو لباس بپوشد.بوده

ام. یعنی حلق بینی نه عمو، مرتاض کدومه. من متخصص قلب و گوش و»جوان خندید و گفت: 

 «هنوز ترم دومِ دانشگاهمه، ولی بعدنا متخصص میشم. پس گفتی تو سای بابا نیستی؟

توانست برخی از حرکاتش را از ای بسیار واالتر از او دارم. او تنها مینه، من مرتبه»مرتاض گفت: 

 «ای را بر سراسر وجودم دارم.اش حفظ کند. اما من چنین سلطهشر میل نفسانی

 «توانی برای یک ربع نفس نکشی؟یعنی مثال می»جوان با شک به او نگاه کرد و گفت: 

 «دهم.این که کاری ندارد. من دارم کار بسیار دشوارتری را انجام می»مرتاض گفت: 

 «جدی؟ چه کاری؟»جوان گفت: 

. این اوج امی گلیکولیز خویش را در عضالتم مهار کردهمن از بامداد امروز چرخه»مرتاض گفت: 

 «دهد.چیرگی یک مرتاض بر بدنش را نشان می

 «ای؟ات را مهار نکردهی کربسچه حرفا. چرا چرخه»جوان گفت: 
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خواهم تا یکی دو روز زنده مردم! من میکردم که در چند دقیقه میاگر این کار را می»: مرتاض گفت

 «بمانم تا پیام صلح و آشتی خویش را به جهانیان اعالم کنم.

کنی؟ با کسی مشکلی ببین عمو، من هنوز نفهمیدم چرا داری کار به این سختی می»جوان پرسید: 

 «داری؟ پای دختر مُختری در میونه؟

دار بشری است که مشکل دارم و برای نه پسرم، من با ستم و نابرابری و نادانی ریشه»مرتاض گفت: 

 «ام.هموار ساختهآگاه ساختن مردمان است که این رنج دشوار را بر خود 

 «کردی بهتر بود.ی فتوسنتزت را تعطیل میولی به نظرم اگه چرخه»جوان گفت: 

 «ی فتوسنتز مال گیاهان است.پسرم من که گیاه نیستم. چرخه»مرتاض با تعجب گفت: 

ها! آخه ما این ترم زیست شناسی عمومی داریم و این چیزها را  اِهه، راست میگی»جوان گفت: 

ها را خوب ها. من ندیده بودم مرتاضی این قدر چرخهس دادن. تو خیلی مرتاض باسوادی هستیبهمون در

 «بشناسد. فقط شاید سای بابا این چیزها را بداند.

دلیلش این است که من سالها در دانشگاه تهران و بعد دانشگاه علیگره فیزیولوژی »مرتاض گفت: 

دانست. او بیشتر ادبیات خوانده بود. این زمینه چیز زیادی نمیام. در ضمن سای بابا هم در کردهتحصیل می

 «االن هم که چند سالی است فوت کرده است.

ی پیش دیدمش، با رفقا در حال شه فوت کرده باشه؟ من همین هفتهنه بابا، مگر می»جوان گفت: 

های خارجی! گفت خواننده سفر روحانی بودیم که اومد. یه هیکل داشت قدِ آرنولد و موهای بور بلند، شبیه

 «چاکراهاتو وا کن، منم یهو همه چاکراهام وا شد!

شناختم. مرد چاقی بود با پوست تیره و موهای پسر جان، سای بابا را من از نزدیک می»مرتاض گفت: 

 «ای.فرفری سیاه. حتما اشتباه کرده
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دونی چیه؟ تو یه مرتاض ن میای. اصلام؟ نه خیر! خودت اشتباه کردهمن اشتباه کرده»جوان گفت: 

ی گلیکولیز عضالنی که کاری بند شی. چرخهکردی یه ماه شاشگفتی یه کاری میقالبی هستی. اگه راست می

 «هام تعطیل میشه!خوابم چرخهنداره. منم هم شب که می

 «شوند.ها هرگز تا زمان مرگ تعطیل نمینه پسرم، این چرخه»مرتاض گفت: 

دی؟ میگی سای بابا موهاش سیاه و، مرتاض دروغکی! به سای بابا فحش میخفه ش»جوان گفت: 

 «دم...بوده؟ االن میرم دوستامو میارم بهت نشون می

جوان این را گفت و تف مبسوطی روی سر مرتاض انداخت و دوان دوان از او دور شد. مرتاض 

کم تِف جوانک را پاک کرد و برد.  خواست کمها بر میحرکت ماند و موجهای آبی که از فوارههمچنان بی

ای شان که مانتو و روسری سرمهنیم ساعتی گذشت، تا این که دو خانم میانسال از برابرش رد شدند. یکی

 «اِوا خاک عالم! این دیگه چیه؟»ای تنش بود، گفت: اداری

یواش گفت:  شان که پیرتر بود، چادر بر سر داشت و با دیدن مرتاض سفت تر رو گرفت. بعدآن یکی

 « یعنی آدمه؟»

 «گمون کنم. اِوا، ببین لختِ لخته!»زن اولی گفت: 

شد و بعد دزدید و جلوشون لخت میاین باید همون قاتله باشه که زنها رو می»زن چادری گفت: 

 «کشتشون. آره، خودشه!می

ام، اما ردهای بانوان گرامی. چنین نیست. من گناهان بسیاری ک»مرتاض لب به سخن گشود و گفت: 

 «ام. من در اعراض به ستم و استبداد و ویرانی محیط زیست...هرگز دست به خون کسی نیالوده

 «ها؟زنه. فکر کردم الله! چرا نشسته وسط فوارهوای! حرفم می»زن اولی جیغ کشید و گفت: 

 «کردم که من در اعتراض به...عرض می»مرتاض ادامه داد: 
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ی مرتاض را لمس کرد و بعد مثل ی خیس و برهنهک انگشت شانهزن چادری جلو رفت و با نو

 «وای! چقدر سرده!»دوستش جیغ کشید: 

ی گلیکولیز دلیلش آن است که من در اعتراض به نابسامانی حاکم بر هستی چرخه»مرتاض گفت: 

 «ام.خود را به طور ارادی متوقف نموده

ی؟ لباس پوشیدنو؟ پاشو پاشو! خودتو جمع کن اپناه بر خدا! چی رو متوقف نموده»زن اولی گفت: 

 «ها گذشته!ی این هیزبازیی مردم از اینجا رد میشه! دیگه دورهببینم. زن و بچه

 «کنم بدان خاطر است که...ای بانوان گرامی... ریاضتی که من تحمل می»مرتاض گفت: 

ن خبر کنند. تقریبا همزمان با رفتن آنها تمام گذاشت. چون زنها تند و تند رفتند تا پاسبااما حرفش را نیمه

ی مرتاضِ نشسته بر وسط چمنهای آبیاری شده، ها هم پایان یافت و کمی از ناهنجاریِ منظرهآبفشانیِ فواره

 کاست. 

چند دقیقه بعد، یک موتور دو هزار با سر و صدا در برابر مرتاض ایستاد و دو مامور نیروی انتظامی  

 «ی برج آزادیه!این که مجسمه»ی از آنها گفت: از آن پیاده شدند. یک

 «ها نداشت!نه بابا، برج که از این مجسمه»دیگری گفت:  

فرزندان من، شما با مرتاضی روبرو هستید که برای اعتراض به رنجهای بشری »مرتاض تند تند گفت:  

 «ای را در درون خویش متوقف کرده است.چرخه

اش را از سر برداشت. مرد میانسالی بود با سبیل پهن و ابروهای واریموتورس مامور اول کاله ایمنی 

 « ما اینجا مرتاض پرتاض نداریم. واسه چی جلوی ناموس مردم لخت شدی و رقصیدی؟»انبوه. گفت: 

توانم بکنم چون ام؟ اصوال من حرکت عضالنی نمیمن؟ من کِی چنین کرده»مرتاض با حیرت گفت:  

 «ی گلیکولیز...چرخه
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مامور دوم که سبیل ظریفی داشت و موهایش را به دقت شانه کرده بود، خم شد و ریشِ بلند مرتاض  

 «ببینم، نکنه شیخی چیزی باشه بعدا به دردسر بیفتیم؟ ریششو ببین!»را در دست گرفت و گفت: 

لوارشو گفتن این اومده جلوشون هندی رقصیده و بعدش هم شنه بابا، اون زنا می»مامور اولی گفت:  

 «درآورده. اونا که میگی بلد نیستن هندی برقصن که!

 «ام.اند. من از صبح تا به حال هیچ حرکتی نکردهفرزندانم، آن بانوان گرامی دروغ گفته»مرتاض گفت:  

حجاب حتا اگه نرقصیده باشه، بازم به خاطر لختی میشه بازداشتش کرد! اینم بی»مامور اول گفت:  

 «نمیشه؟ شه دیگه،محسوب می

حجابها ترسم جلبش کنیم بعد جناب سرهنگ توبیخمون کنه. بینه، فکر نکنم. می»مامور دوم گفت:  

حجاب هم باشه؟ تیپ. اصوال مگه میشه یکی این همه ریش داشته باشه و بیلباسن و خوششون خوشهمه

 «هر سانت ریش معادل ده دوازده متر مربع حجابه!

هر صورت نمیشه همینطوری بذاریم اینجا بشینه که! یه وقت دژبانا گزارش ولی به »مامور اول گفت:  

 «میدن. اون وقت کارمون زاره!

 «باید ببینیم چرا اینجا نشسته. شاید کاری چیزی داره!»مامور دوم گفت:  

شود. من در فرزندان من، اگر یک لحظه گوش کنید همه چیز برایتان روشن می»مرتاض گفت:  

 «ام!انی محیط زیست و نابرابری و رنج بشری اینجا نشستهاعتراض به ویر

نشستی. تون میرفتی خونهخوب، آخه چرا اینجا نشستی؟ در اعتراض به اینا می»مامور دوم گفت:  

 «شون نشستن مگه کسی کاری بهشون داره؟اینهمه کرور کرور مردم تو خونه
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ی گلیکولیز خویش را متوقف ام چرخهشدهمن بعد از سالها مراقبه و ریاضت موفق »مرتاض گفت:  

کنم و برای اعالم اعتراض خویش به استبداد و ستم و نادانی در جوامع انسانی است که در فضایی عمومی 

 «ام.این کار را انجام داده

زنه. های تیره! دیدی که! حرفای سیاسی هم میغلط نکنم این از اون دوم خردادی»مامور اولی گفت:  

 «خواد متوقف کنه. فکر کنم باید به جرم محاربه بگیریمش. یا شاید هم سد معبر؟ هان؟رو هم مییه چیزی 

کنن وقتی پلیس میاد در میرن. این همینطوری نشسته آخه اونایی که محاربه می»مامور دومی گفت:  

 «اینجا. تازه چیزی هم نداره که باهاش محاربه کنه. حتا لباسم نداره.

خواد که! کنن؟ ابزار نمیای ها! فکر کردی بقیه چطوری محاربه میتو هم ساده»: مامور اولی گفت 

 «مگه راهپیماییه؟

من که میگم بیا بریم از جناب سرهنگ استعالم کنیم »مامور دومی روی زین موتور پرید و گفت:  

مون یاد منتظر به خدمتترسم بگیریمیش بعدا با یکی از این دم کلفتا فامیل از آب در بگه. میببینیم چی می

 «کنن.

 دو مامور به سرعت سوار بر موتورشان شدند و از آنجا رفتند. 

هنوز ساعتی نگذشته بود که دو نفر دیگر از راه رسیدند. یک پسر و دختر جوان خوشحال و خندان بودند که 

هم نشانش دادند و به  شان دوربینی بر شانه داشت و دیگری دفتری در دست. از دور که او را دیدند، بهیکی

سالم آقا مرتاضه! ما دوستای مهندس خادمی هستیم. نشونی شما رو داد گفت »سویش رفتند. پسره گفت: 

 «بیایم باهاتون مصاحبه کنیم.

دم خوش آمدید فرزندانم. اما زمانی اندک برایتان باقی مانده است. چون از سپیده»مرتاض گفت:  

 «ام و چند ساعتی بیشتر به مرگ من باقی نمانده است.مهار کردهی گلیکولیز خود را امروز چرخه
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 «بخشید ها! چی چی رو مهار کردین؟می»دختره پرسید:  

ی گلیکولیز را! یعنی مسیری بیوشیمیایی که از مجرای آن گلیکوژن عضالنی چرخه»مرتاض گفت:  

 «کند...شود و گلوکز مورد نیاز خون را تامین میتجزیه می

 «حاال که اینو مهار کردی چی میشه؟»فت: پسره گ 

شود. در نتیجه هوازی تامین میانرژی بدن تنها از راه مسیرهای لیپولیز و راههای بی»مرتاض گفت:  

 «شود!شود و با آلوده کردن خون باعث مرگ میاسید الکتیک و اوره و مواد زاید دیگر در خون انباشته می

 «مچین کاری کردی؟ای وای، خوب چرا ه»دختره گفت:  

ی تسلط بر نفس خویش را نشان دهم، و از سوی دیگر از سویی برای این که درجه»مرتاض گفت:  

 «نمایی استفاده کنم تا پیام خویش را به گوش جهانیان برسانم.برای آن که از این قدرت

 «خوب، این شد یه حرفی. بذار از این پیام جهانیت فیلم بگیرم.»پسره گفت:  

 «سه، دو، یک، حرکت!»دوربین را روشن کرد و گفت: بعد 

ی بینندگان عزیز، ما در خدمت آقای مرتاضی هستیم که چند وقتی است یک چرخه»دختره گفت:  

مهمی را در بدن خودش مهار کرده و به همین دلیل روزهاست که دارد با تحمل درد و رنج فراوان قدم به 

ی این عمل شجاعانه پرسش کردیم، ابراز ی انگیزهوقتی از او درباره شود.قدم به مرگ نزدیک و نزدیکتر می

خواهد آن را به گوش مردمان برساند. آقای مرتاض، ما سراپا گوش داشت که پیامی برای جهانیان دارد و می

 «هستیم. لطفا پیامتان را بفرمایید تا ضبط شود.

برای اعتراض به استبداد و ستمِ حاکم من »مرتاض با چشمان عمیقش به دوربین خیره شد و گفت:  

بر جوامع انسانی، و همچنین نابرابری چشمگیر میان توانگران و تنگدستان، و مهمتر از همه برای اعتراض به 
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های ام. من تنها مرتاضی هستم که توانایی مهار کردن چرخهویرانی محیط زیست است که چنین کرده

 «ام...ی گلیکولیز را در بدن خودم مهار نمودهبح امروز چرخهبیوشیمیایی درون بدنم را دارم و از ص

فهمن. شو شرح بدی. مردم نمیخواد چیزای علمیبسه، بسه، کات، کات. کافیه. زیاد نمی»پسره گفت:  

 «تا همینجا خوبه.

 «هاتو راه بنداز!خواهی چرخهآقای مرتاض، ما فیلمتو گرفتیم. حاال اگه می»دختره گفت:  

دخترم، من قصد ندارم بار دیگر به این زندگی رنجبار و ناسزاوار بازگردم. وقتی مرگ »گفت: مرتاض  

 «یابم.یابم و به نیروانا دست میی کارمه رهایی میبر من غلبه کند، از چرخه

 «شود؟یعنی آن وقت چطور می»دختره پرسید:  

 «ن باز نخواهم گشت!آنگاه دیگر در تناسخی دیگر در بدنی مادی به زمی»مرتاض گفت:  

ای بابا، این که نشد دلیل برای خودکشی بیوشیمیایی! اصلن کی گفته تناسخ راسته؟ »دختره گفت:  

 «مگه فکر کردی ماها قبل از این پدر و مادرمون زحمت بکشن کجا بودیم؟

برد که شرح آن در کتاب روان شما در یکی از سی و سه جهان مینویی به سر می»مرتاض گفت:  

 «انون پالی آمده است.ک

نه، پدر جان، فکر نکنم اینطوری باشه. گمونم که خودتو سر کار گذاشته باشی و »دختره گفت:  

ها آدم بشو کنی. تناسخ مناسخی در کار نیست. این مردم هم با این پیغام پسغامبیخودی داری خودکشی می

 «نیستن.

انگیزتر خوای یه کار هیجانقا مرتاضه، نمیآ»کرد، گفت: پسره که داشت فیلم را عقب و جلو می 

 «ها! گیریم مشهور میشیکنی؟ مثال خودسوزی بهتر نیست؟ فیلمتو می
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شوند کنند بعد از چند دقیقه تحمل رنج خالص مینه پسرم! کسانی که خودسوزی می»مرتاض گفت:  

 «شوند.و بیشترشان کامال از گناهانشان تطهیر نمی

خوای پیامت پر سر و صدا باشه یه کار نمایشی با حال رت از ما گفتن. اگه میبه هر صو»پسره گفت:  

 «بکن. مثال از یه ساختمانی بپر پایین. یا خودتو با نارنجک منفجر کن!

میرم. یعنی این من توانایی پرواز را دارم. بنابراین اگر از ساختمانی هم پایین بپرم نمی»مرتاض گفت:  

 « د جهانگیر نخواهد شد؟پیامی که االن ضبط کردی

چی؟ این پیام؟ معلومه که نه! اینو احتماال تو اداره بایگانی کنن. مگه سانسورچیا مردن »پسره گفت:  

 «ای پخش بشه؟ ستم و استبداد و تباهی محیط زیست؟ اصال حرفشم نزن!که همچین چیزی از خبرگذاری

نتظامی داره میاد. با دو تا از این خانوم هی، ببین، نیروی ا»خیز شد و گفت: دختره یک دفعه نیم 

 «ها! بزن در بریم.رسمی

ها را دید که ایستاده و زنها دارند با جیغ و داد چیزی به شد موتور پاسباناز آن طرف میدان می 

 گویند. سرنشینانش می

ضه! گفتی ببینم، آقا مرتا»پسره فوری بساط دوربینش را جمع کرد. دختره رو به مرتاض کرد و گفت:  

«اگه تو شرایط سختی زندگی کنی و ریاضت بکشی و رنج ببری تطهیر میشی و رستگاری پیدا می کنی، نه؟

  

بله، بله، فرزند، این جوهر »دید یک نفر حرفش را فهمیده با خوشحالی گفت: مرتاض که باالخره می 

 «کالم است.

هاتو راه بنداز و یکی ی چرخها برسی همهخوب، به نظر من اگه واقعا میخوای به نیروان»دختره گفت:  

 «ی گناهانت بخشیده شه!دم همهدو سال توی این شهر خراب شده زندگی کن! بهت قول می
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 امبرای محمود، سلماني

 

ی مردم هوا بخورد آقا جان، باید مغز کله»ی رشتی غلیظش گفت: اولین بار که دیدمش، با آن لهجه 

 «ی مشکل همینه!همه

گندد. پوسد و فکرشان میشان میگفت باید مغز آدمها هوا بخورد، وگرنه عقلکالمش بود. مرتب می تکیه این

گویند. اما خیلی زود گوید، از جنس همین غر غرهایی که همه میکردم همینطوری چیزی میاوایل فکر می

 ام.متوجه شدم که اشتباه کرده

های پر و پا قرصی داشت. هایش بودند. مشتریاولین چیزی که توجهم را جلب کرد، مشتری 

اش به کردند. دکان سلمانیرفتند و موهایشان را اصالح میهایشان بیست سی سال بود پیش او میبعضی

داد. اهل محل خودشان برای نسبت قدیمی و رنگ و رو رفته بود. اما هیچ کس به این موضوع اهمیتی نمی

کرد و اخالقی خوب آوردند. با همه خوش و بش میهایشان را هم میبچهآمدند و اصالح سرشان پیش او می

گفتند که مدیونش هستند. اما علتش فقط این نبود که و مهربان داشت. همه دوستش داشتند و مرتب می

کرد. رازی بسیار غریب در کار بود که من تازه بعد از دو سلمانی خوبی بود و موی مردم را خوب کوتاه می

 گردی کردن در دکانش به بخشی از آن پی بردم.سال شا
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کردم، تازه نوزده سالم شده بود. خرج اش کار میاولین تابستانی که به عنوان شاگرد سلمانی پیش 

گفتند، اما معلوم بود که انتظار دارند کم کم بروم دانشگاه آزاد زور آورده بود و با این که اهل خانه چیزی نمی

شناختیم. اما یک بار که پدرم به دا کنم. تازه به آن محله آمده بودیم و کسی را نمیو برای خودم کاری پی

سلمانی رفت، آنقدر راضی و خوشحال برگشت و از شخصیت و منش آقای سلمانی تعریف کرد که تصمیم 

انی به ای با آقای سلماش شاگردی کنم. پدرم انگار با همان یک دفعه دوستیگرفتم آن تابستان را بروم پیش

هم زده بود. چون بار بعد که او را در کوچه دید، سر حرف را باز کرد و گفت که من دوست دارم بروم و 

کاری دست بگیرم. استقبال کرد و به این ترتیب از اوایل تیرماه به دکانش رفتم و به طور رسمی شاگرد سلمانی 

کردم دو اصال قرار نبود سلمانی شوم. فکر میخواندم و شدم. آن وقتها داشتم در دانشگاه مهندسی صنایع می

کنم. به آورم و بعدش کار درست و حسابی دیگری پیدا میکنم و پولی در میسه ماهی را پیش او کار می

خواستم معلمی کنم و کنکور درس بدهم. چون شنیده بودم درآمدش خیلی خوب است. اما خصوص می

شد. این بود که فکر کرده زدم رنگ و رویم تا گردن قرمز میکمرو و ساکت بودم و تا چهار کلمه حرف می

 بودم تجربه اندوختن در یک دکان سلمانی موقعیت خوبی است برای این که بر این شرم ذاتی غلبه کنم.

استاد سلمانی ظاهر چندان چشمگیری نداشت. پیرمردی بود الغر و بلند قامت، که کاله حصیری از  

پوشید و همیشه جیبش پر از نقلهای درشتی ای میگذاشت و کت مخمل چوب کبریتیای بر سر میمد افتاده

دادشان. با آن سبیل باریک و چشمان درشت نمناکش، به ها به آنها میبود که در کوچه و خیابان با دیدن بچه

اش راضی بود. ماهیگیری شمالی شبیه بود که از بد حادثه در تهران زمینگیر شده باشد. با این وجود از زندگی

دو پسر داشت که هردوتایشان سلمانی بودند، و بعدتر فهمیدم دختری را هم به فرزندی پذیرفته بوده که حاال 

ی انجمنی بود. چون یک بار زد، اما انگار سخنگو یا نمایندهکند. از او زیاد حرف نمیدر استرالیا زندگی می

 آمد.حرفهایش میزد و چنین بویی از داشت تلفنی با زنش حرف می
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ترین مسئله اینه که باید به یادت باشه پسر جان، حیاتی»اولین روزی که قیچی به دستم داد، گفت:  

ذارن. یا هاییه که سرشون میی دردسر مردم از این کالها و دستارا و عمامهی آدما هوا بخوره. همهمغز کله

ها اینه که یه کاری کنیم ی ما سلمونیه. وظیفهمدلهای عجیب و غریب مو که باعث میشه سرشون تنفس نکن

 «هوای تازه به سرِ ملت بخوره.

خوانم و ی فنی میگرفتم. چند باری توضیح داده بودم که دارم رشتهاول حرفهایش را جدی نمی 

ی کوچکی ای استخدام شوم. حتا جای استخدامم هم معلوم بود. عمویم کارخانهقصد دارم بعدها در کارخانه

ی های مرا دربارهکرد و قرار بود ناظر تولید او بشوم. اما انگار توضیحاشت که قوطی حلبی خیارشور تولید مید

کرد. بار اول که قیچی شنید و از گوش دیگر به در میای ندارم، از یک گوش میاین که به کارِ سلمانی عالقه

نی تخس را که با مادرش به آنجا آمده بود را ی دبستابه دستم داد، خواست تا بخشی از موهای یک پسر بچه

تو »کوتاه کنم. همینطوری سرسری بخشی از موها را زدم و او با دقتی عجیب حرکاتم را نگاه کرد. بعد گفت: 

 «اش رو داری پسرم. سلمونی قابلی میشی...جوهره

فهمیدم چطور نمی چیزی که باعث شد بعد از پایان تابستان همچنان نزدش بروم، کنجکاوی بود. هیچ 

ممکن است مشتریانش آدمهایی این قدر فرهیخته باشند. خودش هم برایم به معمایی تبدیل شده بود. این 

ی همه چیز اطالعاتی داشت رسید که از بیشتر استادهای من در دانشگاه باسوادتر باشد. دربارهطور به نظر می

ه شغل سلمانی یا موقعیت پیرمردی مثل او هیچ دانست. چیزهایی که بو بعضی چیزها را خیلی خوب می

طور بودند. نانوای محل که پسر نوجوانی بود از هایش هم همینارتباطی نداشت. عجیب این بود که مشتری

ی مفهوم حق پیشش آمد و دو نفری در حالی که داشت موهایش را اهالی اردبیل، یک بار با پرسشی درباره

شد به کردم، میشک اگر بحثهایشان را ضبط میین مورد با هم بحث کردند. بیکرد، یک ساعتی در اکوتاه می

هایش کارمند میانسالی بود که عنوان آرای دو اندیشمند اجتماعی بزرگ منتشرش کرد. یکی دیگر از مشتری
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وجود شد. با این ها میها و نامهکرد و تمام روزش صرفِ مهر کردن برگهی پست سر کوچه کار میدر اداره

انگار متعهد بود که رمانهای سنگین و طوالنی کالسیک را بخواند و هر بار که برای کوتاه کردن موهای فرفری 

 ای برای گفتن داشت. آمد، حرفهای تازهو انبوهش می
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 التفاضیل

 

گردش روزگار و چرخش فلک دوار را چنین قرار افتاد که راقم این سطور، عالمه سید محمد 

ای از قراء ری رحل اقامت افکندم و چند ماهی در این اقلیم ی تبریزی چند صباحی در طهران، قریهطباطبای

قلم به دوات اندیشه آکندم. پس چندگاهی از سرشت هجویات بزرگان ادب پارسی در شگفت بودم و به 

چنین به درفش اندیشه سوخته، که چگونه شده که عارفی عظیم همچون سنایی و حکیمی نامدار مانند سوزنی 

اند. همچنین رکاکت هجوهای شیخ سخن سعدی و خشونت التفاصیل فریدون ادب نقش یکدیگر سپوخته

 نمود بر گنبد رنگین اندیشه.خان توللی، در نظرم خللی می

الحیوان، دست تقدیر مردمانی بر سر پس چنین بود تا آن که به حکم تلمُذ در علم شریف حکمت

ی خرفستران و جانوران اهرمنْ آفریده خلق، جانورانی نیک نبودند و به ردهی الف کافیهراهم قرار داد که بر خ

نگریستند و در سوگ آنان که به زیان ایشان تعلق داشتند و خالیق در کراهت طبع و رکاکت سبع ایشان همی

 گریستند و دم بر نیاوردند و این همه را سخت ناخوش داشتم که:آمدند همیگرفتار می

 یت( ستمکش نبودی اگر در جهان/ نبود از ستمکار نام و نشان)ب

از اینجا مرا روشن شد که هجو و قدح برخی از مردمان نه تنها که ایرادی اخالقی ندارد، که 

ها در آن ادیبانه باشد و اشارتها به کنایه. پس ادبیایست شرعی، بدان شرط که بیایست واجب و فریضهوظیفه
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ی اطرار بسی ی حاکمان و سلک سارقان و طبقهو راست فراز نگریستم و در حلقه در طلب شکار به چپ

کسان دیدم از زیانکارانی که به چند سالی شکوفایی فرهنگ به رکود و شادمانی و سرزندگی ملک به جمود 

خلق  کردند! و امانت خلق به روزی بدل به ویال ساختند و به جای رعایتو دسترنج مردمان به کود بدل همی

 به ساعتی عمل به گاز زهرآگین نمودند و واویال آختند.

 بیت: مهل تا ستمگر شود چیره دست/ که دست ستم را بباید شکست

القصه بنا بر آن شد که شرحی بنویسم پاره پاره در وصف حال این وحوش، شاید که از روزگار ما و کار و 

ی فریدون خان دگار. و نامش را بقه پیروی از جریدهی قضا و روز شمار اثری بماند به یابار ما بر جریده

شیرازی التفاضیل نام نهادم که هم حق پیشگامی وی لحاظ شود و هم وجهِ فضل این وجیزه! پس به هر بند 

آید از نوادر کالم و غموش لفوظ، و اگر شعری از دیگری به وام ستانده شود نامش مذکور افتد شرح لغتی می

چند دستی در آن برده شود و چیزی در آن دگرگونه گردد. جز آن هرچه باشد الباقی از به رسم امانت، اگر 

 صاحب این قلم است و امید است که طالبان علم و سالکان نور را سودی افتد...
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 شارالطان

 

باز و دغل را گویند و همچنین لقب کسی است که خویشتن را داناتر یا هوشمندتر از مکار و نیرنگ

پرونچالی آمده، -الغه مادیالمعارف هفتاد جلدی فقههست وابنماید. اصل این لغت چنان که در دایرهآنچه 

بازی شارژ شود. در متون قدیمه آن شارژالتان بوده در لفظ اهل اندلس، که مرجوع است به کسی که با الت

ختالف است. بعضی گویند به اند که مؤلفان و مفسران را در شرح معنایش ارا تصحیف چارالتان هم دانسته

سنگِ چهار الت و لوط جرم داشته باشد، یا به قدر مجموع ایشان عمر الوزن که هممعنای کسی است عظیم

اند که از اسامی نساء خویش مصروف فحاشی به خلق کرده باشد. برخی دیگر آن را تصحیف شارلوت دانسته

را در معنای « ان-»طان معنایی رکیک بوده و پسوند است به بالد فرنگستان و منظور نظر ایشان از شارال

اند. یعنی کسی که پدرش همچون شارلوت فالن و بهمان بوده باشد! و اندر این معنی ی بنوت گرفتهاضافه

 مکاتب پرشمار است و ابهام بسیار و معنای دقیق این لغت را جز اوتاد و اقطاب ندانند.

 آید به بارپشکلی باشند کز آن کود می  یشارالطان اندرین گلشن که گل دارد بس

 ها صدها هزاروآنگه آراید همان با الف  شان چارکی عقل و خرد دارد به سرهریکی

 همچو الواطند در میدان شوش و پامنار  الغرض، این چند تن منسوب با اقوام لوط 

که نزد اهل فرنگ  اش چارالنگ است متشکل از عدد چهار و لغت النگاند که ریشههمچنین گفته 

به معنی زبان باشد. پس آن لقب کسی باشد که قدر و ارج خویشتن را با چهار زبان کهنِ آمیخته با هم اعالم 

ی قدیمه آواز بخوانند در مدح خویش، همان اند که اگر چهار الت همزمان به این السنهکند، و همچنین گفته

هایی چهار نفری معرکه گیرند و خطابه خوانند و در دستهمعنا را بدهد و از این روست که ایشان معموال 
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وزنِ اند، همااللواط نیز خواندهشان را کوارتِطافشانی کنند و به سبک اصطربتیز برقصند، و این رسمدست

 العادات!خوارق

 رابعه فرموده است: و خواجه فَربهان نُقلی در شرح این السنه

  شنو پند از شیوخ خلخالیب  خواهی اَر شهرت و تمکّنِ مالی 

 داغ باید شوی و جنجالی  گر بجویی حدیثِ ثروت و نام 

 الف کن پیشه با کفِ خالی  گرچه سهمی نبردی از دانش

 هیتی و حَتی و پُرونچالی   رو بیاموز این زبان: رومی

سیار های بی عینِ خارجی منسوب به لغت شارالطان، دانشمندان و علمای روزگار شرحاما درباره 

فی احوال »العلماء اشموغ اردوبادی دخانیاتی در شرح خاطرات خویش مسمّی به اند. دکتور غبغبپرداخته

بعد از نقل مقادیری شعار بیاض و طوماری ابیات سفید که در مدح خویش « استاذ االکبر و الشاعر االبیَض

اند به نام شارالطانیه و خویش را های بودسروده، ذکر کرده که در قرن چهاردهم هجری در اقلیم ری فرقه

دانان و جانورشناسان، قطب و قائد ایشان دانسته است. اما در شرح شعور بیضاء وی اختالفهاست میان طبیعی

 و در این ادعای وی شکوکی وارد است. 

 )الحاشیه:الممالک سوهانکی به نقل از استاد خویش کونمَرز االهی گوداالرضی اما فقیدِ سعید فحاش

کوداالرض، و االستاذ قال: الگود هو سوراخً عمیقٌ، فلذا گوداالرض هی چالةٌ الژرف، فهو منِ الطائفة البهیمة بنی

آورده که پیشوای شارالطانیه « الوحوشمجمع الفحوش فی احوال اَنکَر»میدانی( در کتاب فهو مسمّی بالچاله

ی علمای انساب و صاحبان دی سخت ستوده است و قاطبهمردی بوده به نام فَربهان نُقلی و وی را در مقام استا

اند. در همین منبع مستند است که این شخص از نوادر العلماء دخانیاتی دانستهطبقات این را نام دیگرِ غبغب
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نموده روزگار و غرائب کردگار بوده و گویند امردی بوده سالخورده که خود را در هیئت مردی میانسال باز می

 بری! به قصد دل

کرده، از دعوی جسارت و جالدت گرفته تا اش شک نکنند هزار شعبده در کار میپس تا در جنس

نمایش فنون استبراء. اما به فرجام، از روی دو صفت وی را بشناختند و رسوا گشت، و آن دو عبارت بودند 

البیضاء به هنگام ی غیابهی خطر و هنگام بحث و فحص با علماء، و عارضاز فقدان لوازم رجولیت در هنگامه

ی رویارویی با حکمای دهر، و دیگری حسدِ عظیم و عجیبی که بر بزرگان روزگار اش از معرکهگریختن

اند و این نیز با خواص مردانگی ناسازگار نماید. و گویند ی بلغم بر دماغ وی دانستهبرد و این را نتایج غلبهمی

ی دِکارَت کرد )فهو فی باب الفعالَت من ا خلعت پوشاند و ازالهی وقت وی ربه میمنت این صفات خلیفه

 خواندند. داد در دولت محمودی، و از این رو وی را دکتورالدوله همیو مقام منیع استاذی همیالمصدر دَکَر( 

این شعبه از شارالطانیه و پیروان شیخ « الحیوانعلم»ی مستطاب الممالک رازی در رسالهحکیم وکیل 

ای هستند از بندی نموده که طبقهها ردهای از پخمزاتان و همچون نمونهبهان نقلی را زیر عنوان مولوچفر

شان آمده المخلوقات قزوینی شرحی مبسوط دربارهطبقات جانوران غریبه، و در فصول گمشده از عجائب

 ه جنگ و دعوا و مرافعه داشتند:پرستیدند به جهت ارادتی که باند که این طایفه کوکب مریخ میاست؛ و گفته

 ای خیکِ برافراشته چون خوک به سیخ  ای خدمتِ مریخای پَخم که خادم شده

 چون زخم کنی شعر درختان با میخ  زآن رو به سرت چکش دوران کوبد

ی ماضی بود در همین کتاب اخیر آمده که فربهان نقلی در ایام صباوت که در سلک اهل حرم خلیفه

گری، و خویش با جولیت و لیلی و عذرا همسان ی مستقر، اشتیاقی سوزان داشت به دلبری و عشوهو در اندرون

جست. اما بعد، چون ایام بود و مجنون و وامق باز میانگاشت و در وجنات خلق به دنبال یافتنِ رومئو میمی

ها قِر ر کوچهصباوت بگذشت و موی از سرش بریخت و موی زهار بر وجناتش رُست، دیگر نتوانست د
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بوق اندر شد و آنجا کند، پس چاره جست و به اقلیم فیضلس با الواط و رنود رقص همیریزد و در مجاهمی

صفحه زد و پشت سر مردمان صفحه گذاشت تا که شاید مهری از او در دل دیگران انباشته شود و گِرد آید. 

 ین نام ترکیِ اوست نزد طوایف صحرانشین!نامند و انیز می« مِهری قُلُبنه»پس بدین مناسبت وی را 

زآن زهی غیض و زهی حیض و زهی چرِت    بوق در فیض« مهری بال»شد قُلُنبه صورت 

 دروغ

 الشأن، جنبِ چارسوق نزد الواطی عظیم  طالب مهر و محبت بود، خود را عرضه کرد

 رده بوق بوق اش بسیار کخودروها با دیدن   خانالکن از الیْکِ مالیک شاد شد دالک

 گشتند دوغهوم و می از این تناسخ فاش می   دید، چشمش کور شدمهر چون این صحنه را می

نام وی بوده در خلوت و تنها رنود و الواطِ محرم را بدین مقام راه بوده که « مهری قلنبه»اما گویند 

 میدند. اش چنان ناوی را چنین بنامند، تا آن که فاش گشت و همگان در کوی و برزن

اند. اندر باب این نام وی شروح نامیدهاما در جلوت مردمان و مریدان او را همگان فربهان نقلی می

الفصحاء و ای که به الکنی عاشقانهشکمِ قوزقوزکی در نامهفراوان است. حاجی سهل بن کمال خجسته

علی بوده و وی خویش را فَربهان السفهاء افالطون اغوستوس شفتگانی نوشته، قید کرده که این نام جاحمق

خوانده به جهت اقتداء به شیخ العارفین روزبهان بَقلی، و گویند که وی را عادت چنین بود که خویش نُقلی می

ستاند، تا تخمِ سیوی نشاند و امضاء از خالیق همیبندد و اسم خود در کنار نامداران همیبه این و آن همی

 همی بکارد با قصدِ گِرد کردنِ مهر.  (باللغة الخارجیه! .C.V)فهو 

همچنین گویند که از آن رو خلق وی را فربهان نامیده بودند که وی را نشمینگاهی بود سخت عظیم 

العلماء را نیز ناشی از این صفات و سترگ و غبغبی داشت سخت ضخیم و بزرگ و لقب امجد افخمِ غبغب

اند که چون رکاکت ظاهر و کراهت منظرش نزد همگان نمایان بود، اند. لقب نُقلی را نیز از آنجا آوردهدانسته
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بوق نهاده بود و همگان به فیض رسانده، و عکسها از دوران نوباوگی و دوران اقامتش در اندرونی، بر فیض

 نامیدند.احباب از این رو وی را نقلی همی

 کالفی از گمانیالفها داری، گزافی! چون    ای که در اکناف عالم ناف کلِ ابلهانی

 فَربهانی، فربهانی، فربهانی، فربهانی  نُقلی و خوشگل نمودی، آی بَبَم! افسوس، اکنون
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 تفضیل

 

ی تفعیل است از مصدر فضل، برتری و بزرگواری و برخورداری از فضل بیشتر را گویند و بر صیغه

که صفتِ منسوب بدان را صفت و فضل آن خاصیتی باشد که کسی را بر کسی برتری دهد و از این روست 

اند. اند و از این باب جوشیدهتفضیلی خوانند و التفصیلِ فریدون شیرازی  و التفضیل حکیم رازی بر این وزن

پس تا بوده، مشایخ علما و معاریف عرفا را رسم بر این بوده که خویشتن بر دیگران برتر شمارند و اظهار 

فیضل نیز از این گویند و کلمات فضول و فضله و ملکرا فاضل همیفضل نمایند و از این روست که ایشان 

 اند. تبار زاده شده

 ات پیش و پشت نیستتا چند دلخوشی که کس  ای فاضلی که جز غرور تو را نقدِ مشت نیست

 ، دگر ای جان، خورشت نیست«ماست در کَته»با   همچون پلو به قیسی و قورمه مناز و ببین

 مغزت چروک خورده، عزیزم، درشت نیست  وارمنم چاق و دنبه زنی کهبس الف می

اش نامند، شبی که در راه کاروان العلماء فربهان نقلی، که خالیق مهری قلنبهپس گویند شیخ غبغب 

ی عزلت گزیده بود به زهد، آوایی را شنید که طروبادوری اندلسی )فهو اهل فروگیان با رنود و اوباش گوشه

خواند و در آن در آن اَنانیّت یکی از حکمای دهر سخت االصپانیولی( به لسان پرونچالی همیگوسان و مطرب 

ستوده شده بود. فاما شیخ آن انانیت، انیّت شنید و غیرت بجنبید و مهری که به خویشتن داشت به سینه 

ستانده بود، سه گام پیش  دُخان کامِ کالنی بنیی کوه رهسپار شد و چون از طایفهورقُلُنبید. پس به جانب قله

ی نیکوی نیکوتین بر دماغش مسلط گشت و  نرفته از حرکت بماند و نفس از غبغبش بگریخت و عارضه
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تر نه واقعا از او ان»کرد که: لرزان و ناالن دست به جانب قله گشود و فریاد برآورد و هفت بار استفتاء همی

 «نیست؟

ی پرونچالی العلماء معنای انانیت را در لهجهبود، چرا که غبغبو در این واقعه خطایی لسانی رخ نموده 

ی خویش در خطر دید دانست و آن را انیّت درک کرد و چون برای خویشتن فضل انیّت قایل بود، مرتبهنمی

 و دست در دامان استفتاء زد.

ز متولی آن پس چون پاسخی نیامد، هفت بار این پرسش بر کوه فرو خواند و آن ملکی که از دیربا

کرد، چون هفت بار بانگ مهری قلنبه شنید، پرسش او به گرداگرد کوه بود و لیالی تار بر آن اوج بیتوته همی

گیتی برد و بر آنان که در این زمینه صاحبنظر بودند، عرضه داشت. پس چون حکیم محمد طباطبایی رازی 

ها به موضعِ فضل داللت دارد و آنچه فضلی در آن این حکایت بشنید، در مقام پاسخ فتوا داد که امر تفضیل تن

نباشد، تفضیلی در آن نیست. یعنی که انانیت چون به شخصیت و انسجام نفسانی دهریان و پیروان اومانیصم 

داللت کند، محلِ تفضیل تواند بود، اما انیت مشمول این حکم نتواند شد که امری است منسوب به خال و نه 

را چندان رگ غیرت جنبیده بود که این سخنان در نیافت و هفت بار دیگر این پرسش  خلوص. اما مهری قلنبه

 کرد. تکرار همی

پس حکیم طباطبایی رازی فرمود که امرِ فضل در میان مردمان به لزوم ماالیلزم شبیه بُوَد در ادب، و  

به همین ترتیب فضل  آن چنان است که قیدی ضروری نباشد و شاعری آن را در کار خویش رعایت کند. پس

گری، و این است خیزد و نه از الابالیاز رعایت ادب و آداب و افزودن بر بندهای زبان و دهان و کمر بر می

ای العلماء دست از طلب نداشت و پرسش نخستین خویش باز هفتگانهتفاوت میان انانیت و انیت. اما غبغب

یم گرد آمدند و آگاهش کردند که مهری قلنبه را زبانی مجدد تکرار نمود. پس خالیق بر درگاه خانقاه حک
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ی هیتی و حتی با وی یابد. پس باید که به رومی فصیح یا ملغمهخاص است و گفتار مردمان پارس در نمی

 سخن گویی تا دریابد. پس حکیم رازی در پاسخ این شعر را انشاء فرمود:

 تری )خف.اَن.تری(دنیا خفن همهشک تو از بی  ای مهریِ قلنبه که اَنیّت مقام توست

 .تری(تری )حس.اَنای شرمِ نام مهر، ازیشان حسن  دیدی حسن چه کرد به دیدار آن حسین؟

 تری(اَنتری )چم.بر کلِ کاروان تو مرتعی و چمن  اندیک کاروان االغ به دشتی چریده

 نتری )اَن.تری(پرده گفته بودی و گویم که اَبی  ات به رقصدریای هجو بوده سراپرده

ی لزوم ماالیزم به قافیات نمودار است، چنان که لغات مقفی که در این ابیات اخالقیِ آموزنده قاعده

به پارسی عامیانه معنا دارند و اگر به سبک هیتیانِ حاتی بند بند شکسته شوند مرادِ مهری قلنبه را به دست 

همتاست. و که وی به راستی در مقام انیت بی رقیب و بیدهند و استفتاء وی را پاسخ گویند و تاییدی باشند 

های خویش به نام لزوم ماالیلزم آورده است. و گویند این سبک همان است که ابوالعالء معری نیز در سروده

العلماء را رغبتی شدید به ابوالعالء بود، چرا که به اوقات فراغت و در مقام سوقات فراقت مِعر همی غبغب

جای شعر قالب همی نمود و گمانش بر این بود که لقب معری وی نیز از همین جا برخاسته  فرمود و به

 است.

پس گویند مهری قلنبه که از اکابر رژیم غالب بود، از این پاسخ مسرور شد و به شکرانه هفتاد شب شهر آذین 

در فضلِ خوراک خوراند و چون بست و کله پاچه و مأکوالت چرب و شیرین به مریدان و غالمان همی

کوشید از ایشان گوی سبقت برباید به مرض سکته دچار آمد و الجرم به امر حکیمان و عالمگان به امساک می

 ای از غبغبات عالیات وی کاسته گردد.گرفت، بی آن که ذرهدر خوردن روی آورد و رژیم همی

 ی عامیش گرفتقفل از دهن هرزه  آن طرز به هرزه تا غالمیش گرفت

 سان رژیمیش گرفت؟دیدی که سحر چه داشت در دست رژیم دوش، قلنبه تا 
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 مدرک

 

ایست که خصوصیتی ممتاز را تثبیت نماید و ابزاری که سندی است که چیزی را گواهی دهد و برگه

ی درک آمده است از زبان تازی، و ی درک و معرفت و شعور مردمان افزایش یابد. مدرک از ریشهبا آن قوه

اند، و برخی ی درّاکه را بر مبنایش ساختهگمان بر این است که آن همان دَرْک است که ادراک و قوه برخی را

 اند.ی دَرَک مشتق بدانند و در این معنی جمله خالیق حیراندیگر آن را از ریشه

 عالِمان را گرچه صدها رمز باشد در نهفت بیت: 

 بی نشان و مدرک، ایشان را نشاید مدح گفت

 آب آخر فقط از مدرکت حاصل شود نان و

 غیرِ آن چون مابقی چیزی نشد جز حرف مفت!

شود. یعنی موضعی است که بر این مبنا مَدْرَک بر وزن مَفَْعل آن جایی است که درک در آن واقع می

جرم گردد. از این رو گویند هرکه مدرک داشته باشد، الشود و تثبیت میقدرت ادراک مردمان در آنجا نهاده می

 درک دارد، و هرکه آن ندارد این نیز الجرم ندارد:

  مدرکی قاب کن و بر رخ دیوار بزن بیت: 

 زآن سرِ فخر برافراز و دم از کار بزن   

 این مثل هست که ادراک بشر شد ممتاز 

 نمره، ممتاز بگیر و سپس آن جار بزن   

 کُلَهی شیک بباید بنهی بر سرِ خویش 

 حاب هنر زار بزنی اصورنه بر کَلّه   
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اند و رسائل جلیله برنوشته و مدارج و بزرگان و اوتاد از دیرباز در معنی مدرک سخنهای نغز پرداخته

به قلم « المطلب المستدرک فی اعتبار المدرک المزدک»ی ی علمیهاند، که از آن جمله رسالهعالیه برافراشته

است، در شرح مدارک معتبری که ابوالکومانیست مزدک  السلطنه صقالبی تفلیسی مشهورالطایفه استالینشیخ

ی بن بامدادان فسایی از آکادمی علوم روسیه دریافت فرموده بود. در همین کتاب مذکور است که در سنه

المَلْدَک نامیده ای ظهور کردند از اقطاب علم و شهود، که اِخوانپانزده هجری قمری، در بالد ری طایفه

ی لغات مردک یا اند و برخی دیگر آن را شکل کودکانها گروهی تحریف مدرک دانستهشدند و نامشان رمی

اند و در این موضع عقال را خالف فراوان است. اما همگان در این نکته توافق دارند که ملک یا مولوچ دانسته

الخالی تدای کار در وادیحمار، که در ابای بودند از بنیرساندند که تیرهمَدارکَه میایشان نسب خویش به بَنو

اند که ایشان مقیم بودند و بعدتر در عصر فتوحات به آذربایجان و کردستان و ری عزیمت فرمودند. آورده

کوشیدند و بسیاری بر سر این آرزو جان به جهان اند که در تحصیل مدرک به جان میانجمنی مخفی بوده

 کردند.آفرین تسلیم همی

ترین چیزِ کائنات ک آن بود که مدرک همان اسم اعظم خداوند است و مقدسالملداما عقاید اخوان 

بهره بوَد، است و هرکس از آن برخوردار بُوَد، روحی ورجاوند و متعالی در وی دمیده شود و هرکس از آن بی

ی برهوت به روز جزا در چاه جهنم با عقرب جرّار و مار نابکار همنشین افتد. اما این طایفه چون از سرزمینها

ای نداشتند و به زحمت نام خویش پاس سجالت مرقوم و دوردست برخاسته بودند، از سواد و نویسایی بهره

سوادی، یا به علّت قلّت عقل چندان در تقدیس مدرک غلو  برخاسته از بی ِداشتند. پس ایشان بنا به تنبلیمی

و بنا به برهان لطف ادعا کردند خداوند به  کردند که کوشش و درس خواندن برایش را نیز شایسته ندانستند

دار گردد. آید، مدرک اش قرار گیرد، مدرک دهد و هرکس به کشف و شهود حورقلیایی نائلهرکس مشیت
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پس ایشان همه مدارکی عالیه داشتند که به همین طریق مینویی و از راههای مابعدالطبیعی بدان نائل آمده 

 بودند. 

 زاین مدرک خوشرنگ و قشنگی که به ما داد  صاحب دیوانبسیار سپاس است مر آن 

 ما را که هنر هست، خدا تاج و قبا  داد  هنران درس بگویند و نویسندآن بی

 ما را فلکِ پیر، دو تا داد و سه تا داد  آن حکمت نابی که حکیمانه بجویید

 اداد!دخی ذات است، خدا داد و چون مایه  آن شوخی و این چاکری و جمله مواهب

المدارک و التعویذ، شیخ این طایفه بوده و هموست ردان معروف به صاحبکُ الدینگویند موالنا قطب

ی ایران، دست به معجزه فرا برد و هفتاد مدرک از جابلقا محمود افغان به ممالک محروسه یکه در زمان حمله

این کرامت مدهوش شدند و بسیاری  ی ناس و نساء از دیدنکشید و جملهو جابلسا از آستین بیرون همی

الدوله بر قلمرو ایران را ناشی از معجزات وی ی آن ملیجکمقتول و مجروح و مصدوم گشتند و سیطره

 اند. گویند که چون وی بر این مهم توفیق یافت، این اشعار را به رسم شکرانه سرود:دانسته

 لزور و سُنبهفهذا مسندی با  1فهذا مدرکی مِن نافِ هَرْوارْد بیت: 

 و این هم نوکرم: مهری قلنبه  منم آن عاکسفوردی پیرِ کُردان  

 العلماء اشموغ دخانیاتی اردوبادی را خانهو به استناد این بیت است که مورخان و جانورشناسان، شیخ غبغب

لعلماء را خواص اهای اهل کرامات آمده که غبغباند. چرا که در تذکرهشاگرد و جانشین موالنا کردان دانسته

                      
 فهو دارالعلم الکبیر فی قارّه االمریکیه و فیها مدارک المقبول! 1
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نامیدند و مردمان به سبب عظمتی که در اشکم و شوکتی که در نشیمنگاهش بود، وی را مهری فربهان نقلی می

 الدین کردان آشکارا بر وی نظر داشته است.قلنبه نام کرده بودند و در این ابیات عاشقانه قطب

ان که بر سرّ اعظمِ مدارک وی آگاه اند آنبسیار است و اندک الدین کردان رازهای مگودر باب قطب

ی احوال مهری قلنبه اخبار و احادیث بیشتر است و نویسندگان بسیاری در این زمینه ذکر باشند. اما در سیره

: ، و در نوبتی دیگر گفت«لیس فی جبّتی اال مدرکی»اند. چنان که گویند وی در نوبتی فرمود: مصیبت فرموده

ی د با این جملهو گوین« الممکن، یعنی انا المدرک، انا المردک، و انا الدرمک!انا مدرک فی کل الترکیبات »

زنان ایمان آوردند و به اخیر هزار تن از غالیان و مرتدانِ پیرو حروفیه صیحه زدند و دف زنان و گریبان چاک

 العلماء پیوستند.سلک مریدان غبغب

که از نور چشمان و غالمان درگاه شیخ  2لقَنابلهاقدر کونمرزالدوله االهی ملقب به عاشقمالی عالی 

در البالی معانی بلند و عمیق و « خوادمن دلم فاطی رو می»ی ی شریفهفربهان نقلی بوده است، در منظومه

ای که برای مفهوم پهناوری که ارائه فرموده، بر این نکته پای فشرده که تابعان اخوان الملدک به خاطر شیفتگی

ی حور قلیائی دریافت کرده بودند، با قایل بودند، و از آنجا که خویش مدرکهایشان را به شیوه ی مدرکعالیه

بوق آالت حرب المدرک خصومتی خاص داشتند و روزی نبود که در اطراف و اکناف مملکت فیضرجال ذی

ند. چرا که صاحبان به خویش استعمال نکنند، در هجو و قدح ایشان و در این محاربه به فیض شهادت نایل نیای

کردند و هرچند خویش مدارکی هم بودند که همچون زنادقه و دهریه، خواص مابعدالطبیعی مدرک را انکار می

شمردند. پس در میان کفاری که جستند و آن را خوار میی کرامت آن بهره نمیمدارکی فراوان داشتند، از قوه

                      
 فهو صفت المخنثات العالفات، در به در من العشق  القنبالت! 2
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ول بودند، مقام اجل را حکیم محمد طباطبایی تبریزی حائز الملدک به مجاهده و مجامله با ایشان مشغاخوان

داری مدارکی پرشمار اندوخته بود که به دو گناه آلوده بود: نخست آن که از راه درس و مشق و زهد و حجره

پیمود. پس کرد و به سلوک معارضان مستدرکان راه همیبود و دوم آن که قداست مدارک را انکار همی

ی قلنبه شبی ملهِم گشت و چون سراسیمه از بستر برخاست، در هجو حکیم تبریزی و تفاخر اند که مهرآورده

 ای عارفانه به این مضمون سرود:به خویش منظومه

 برترم از هرچه آدم، از همه کس برترم  من، منم، مهری قلنبه، کز همه عالم سرَم

 ه عینک محترم چشم لوچ نیمه کورم، شد ب  غبغبم همچون چلیکی پر ز اشعار سفید

 گِردی آن حوالی، کز ثمرهایش خورم  کوهِ   یک شکم دارم قلنبه، خیکِ ژرف معرفت

 پرمبا دم و دودِ چپق چون تا کواکب می من اگرچه اهل بَنگم، هوش دارم چون خدنگ

 خرمبا بهایش پس حاللِ دین و دنیا می   فروشم مفتِ مفتآبروی عالِمان را می

 من برایت با چماقم نص و مدرک آورم   گر قبول را نکردی مدرکی دارم بزرگ، آن
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 تیرکشهفت

 

تیر یا سابع االرماء از آالت حرب مردم فرنگستان و به ویژه ینگه دنیاست و گویند که شیخ هفت

 اند. و هفتوِغاصی و موالنا کلینط عیستوودِ مکزیکی در هنرنمایی با این سالح نامبردار بودهوِیْن السْ جان

تیر را یک لوله باشد و یک مخزن و چند تیر و یک ماشه، و چنین واقع اوفتد که چون بدان ماشه انگشت فرو 

نهند، از آن لوله تیرها بیرون بجهد، و آن تیرها مسبوق بر آن در آن مخزن مخفی باشند و خروجشان صدایی 

 شدید برخیزاند همچون صاعقه و آسمان غرومبه.

 الحق که دلم خاطرِ تو خواست، رولور  ه و با دسته چه زیباست رِوُلوِربا لول بیت انگیلیزی: 

 دوز تو برخاست، رولوری جاناز لوله  انگشت به ماشه زدم و هفت خط از رعد

تیر به ینگه دنیا محدود نیست و گاوچرانان و دزدان مسلح بانکها تنها به فاما مصارف هفت 

آشیان مالک محروسه اصناف و طبقات گوناگونِ خدامِ دولتِ قدسکارگیرندگانش نیستند. که به خصوص در م

خوانی و ای فراوان از آن است در امر نیکوی روضهالخصوص گویند که بهرهبسیار از آن بهره بند و علی

اند. در ضرورت استفاده از آن مداحی و علما حمل و استعمال آن هنگام گذر از خیابانها را نافع و فاید دانسته

کنند و بر سر و اند که چون گاه حاضران در مجلس به قدر سزاوار گریه نمیهنگام مداحی چنین آوردهبه 

تیری در دست باشد تا هرکه در این مهم کوتاهی کرد، به تیری از زنند، مداح را باید که هفتروی خود نمی

اند که گویند مقصود منیع دانسته آن هفت تیر مهمانش کنند و فواید این سالح در این مجالس را چندان عالی و

ی نهفته در آن را تیر بوده و هفت گلولهی مخزن هفتعطار نیشابوری از هفت شهر عشق، همین هفت خانه

ی خوانی کسی را آماج سازد، وی را یکسر به روضهمقصود داشته است. چرا که هر گلوله در موقعیت روضه
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و ایشان شهداء مجالس باشند. در همین « م و مات، فموتَه مات الشهیدامن عَشَق و کَتَ»اند رضوان برند که گفته

 الدین بلخی فرموده که امتداد موالنا جالل

 ایمما هنوز اندر خم یک کوچه هفت شهر عشق را عطار گشت بیت: 

سنت  ماند، در حالی که ما هنوز مثل تیر و کمان در خم زهِتیری میو منظور او آن که شیخنا عطار به هفت

 اند.ی تقابل سنت و مدرنیته در ایران زمینه دانستهایم و این را نخستین نشانهگرفتار آمده

بوک، خوانان نیست، که در مملکت فیضتیرکشی مختص این مجالس عزیز و مداحان و روضهاما هفت 

گیری و زدن ردنهتیرکشی و گمشایخ و مصادری عالیمقام هستند که به این امر شریف مبادرت دارند و هفت

نمایند. در میان ایشان مشهورتر از همه شیخ دنیاییان را به عینه بازتولید ی ینگهی افعال شریفهقطار و بقیه

بوک او را بیشتر با نام مهری قلنبه شناسند. در العلماء اشموغ اردوبادی دخانیاتی است که اهل فیضغبغب

قاپی کرد و کیفهای ری و قراء طهران زورگیری همینی در کوچهاند که به روزگار جواشرح احوال وی آورده

ی خود ساخته بود و در پگاهِ رزم به قمه آراسته بود و در گاهِ بزم به قابلمه. پس الواط و زنی پیشهو کف

 ستودند که:میدانی میی چالهاوباش وی را چنین با لهجه

 دَسخط کج و حرفِ چرندی داره گرچه  بلندی دارهمهری رینگو همه جا نومِ )نام( 

دونی که گامبو، چه  َلوَندی داره!تو نمی  مهری بود -جون شما-ی ما جاهلِ کوچه

  

پس گویند چون سنی بر مهری قلنبه بگذشت و غبغبش فربه گشت و عرضش انبساط یافت، دیگر 

چرس و نیکوطین گرفتار  توان و جانِ زورگیری در او نماند و زور از بدنش گریخت، که به اعتیادِ بنگ و

رفت. پس در ایام میمونِ هجوم محمود خان به بالد اسالم، به اردوی آمده بود و در خوردن شکر زیاده می

وی پیوسته شد و در حرمسرای وی داخل. پس به صفات و مدارک عالیه سرافراز گشت و دستگاه محمودی 
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واخته گشت. پس از آنجا که به مسلک مدرنیته وی را خلعت مداحی پوشاند و به لقب استاذ المادولوجی ن

 تیر به جای آن استعمال نمود. گرویده بود، قابلمه با زودپز تاخت بزد و قمه از دست نهاد و هفت

 از این قلنبه خان که به زبان زهرِ تلخ داشت  اقلیم ماد به داد، گربه و فرزند در عذاب

 ست رفت به هر جا که پا گذاشتحکمت ز د  از ملک ری بگیر و برو تا بالد کفر

  آنقدر کز بالهت طبعش قعود کاشت  صدها هزار رند به وجاهت  قیام کرد

غرائب االحوال من الروزبهان بقلی الی الفَربِهان »ی منظومِ عالمه میر محمد طباطبایی تبریزی در رساله

د و چون خیابانی از جنس آنچه شد استعمال کربوک نمیچنین آورده که هفت تیر را در اقلیم فیض« نُقلی

کرد و به این تیرِ زبان استفاده همیتیر کشند در اختیار نبود، مهری قلنبه در این حدود هفتمداحان بدان هفت

داد و گویند سرعت شلیک فحش و فضیحت از دهانش در این شرایط چندان بود که او را و آن ناسزا همی

ها متراکم بود که اند، و چندان در سخنش نجاسات و پلشتیمیدهناتیر یا مهری مسلسل هم میمهری شصت

بردند و از اینجاست که چون شیخ فربهان بوق از کلماتش به عنوان کود زراعی بهره میرعیتِ سرزمین فیض

 خواندند که:کرد کودکان به آواز همیها گذر همیالفیض مهری قلنبه، از کوچهنقلی، حجه

 پشکل و چرک و دنبه   قلنبه آی قلنبه بیت: 

 باری!پشکل و کود می  ذاریدهنتو که باز می 

رساند و مجلس بوک رهگذران و اهالی را به فیض میو این چنین بود که مهری قلنبه برای قرنی در فیض

گفت خواندند را مدح همیترک میداشت و رهبران طوایف سرخپوست که خویش را پانروضه و مداحی همی

تیرکشی نواخت. و گویند او اندر این نقشِ هفتتیرِ زبان خویش میمگان و خردمندان را به هفتو شیوخ و عال

نهاد و دندان مطال به بوک کاله کاوبویی بر سر همیخویش چندان فرو رفته بود که به هنگام ورود به فیض

 وج بود...جوید، به جای دخانیاتی که با نفس و روانش ممزکرد و توتون تلخ همیدهان همی
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 السَبَد

 

ای جدا بافته باشد و آن را عموم خلق از حصیر و کاه و بر وزن مَرَض، ظرفی را که گویند که تافته

االیام استفاده از آن در ممالک محروسه رایج بوده و برای حمل اشیاء و به خس و خاشاک برسازند. از قدیم

 خصوص کاال از آن بسیار بهره جویند. 

 بیت:

 اثر بیاگرچه با همون هم بی  همِ کاال دردسر بیسبد بی س

 دوبِی یک قطره چون کم شد، قَطَر بی  مثِ مجنون که لیالیی نداره

پناه بوده، از دیرباز بافتن سبد ی که از دیرباز ملک طلق َملکِ شریعتگویند که در ممالک محروسه 

اند و کردهها را توزیع میی تماشاخانهودیهمرسوم بوده و معمول و رسم بوده که در سبد مجوز سقاخانه و ور

ها اند و در شرح آن گویند نوبتی بلیط تماشاخانهی این سنت حسنه دانستهی فیلم فجر را دنبالهی عظیمهغائله

ی حیدری و نعمتی در طهران در گرفت و نمودند و بر سر آن چندان کشمکشی میان طایفهدر سبد توزیع می

ر آن به شهادت رسیدند و این غزا ادامه یافت تا غذایی که در سبد بود به اتمام رسید و که هزار کرور کس د

الیارانه و آتشفشان دماوند ی لیلی غریبهاند که بعد از فاجعهالسبد یا غزوالبلیط نیز نامیدهاین واقعه را حرب

 ی بزرگ در ایام ماضی بوده است.سومین لطمه

 ت، نه پیتای یار، بلیط است. نه دبه اس

 آری به رهش جان بتوان داد بسیط   

 فردا که رسد بهمن و بینی جشنش
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 هرکس که ندارد بشود نادم و خیط   

 القصه در این دهر فقط آنچه رواست

 الجمله بلیط است، بلیط است، بلیطفی

در اهمیت ابداع سبد و ابتیاع سبدیات همین بس که گویند در عصر میمون و مبارک محمود خان  

ی نساء و رجال اند و در آن ایام صفوف فشردهکردهغزنوی در سبد به جای کاال مدرک یونیورسیته توزیع می

العلماء اشموغ اردوبادی که خلق با نام شد به تفکیک. پس شیخ غبغببرای دریافت سبدالمدارک تشکیل می

شت و گویند در عصر پادشاه مغفور شناسند، در ابتیاع این اسباب فرخنده مهارتی تام دااش میمهری قلنبه

محمود خان ابدالی به اجر زحمات صادره و خدمات دابره هزار سبد مدرک در خانه اندوخته بود و وی را از 

 نامیدند به برکت آنچه که در سبد بود.این رو دکتور مهری قلنبه می

 پیِ مدرکی رفت و نابود شد  خرد نزد مهری چو مفقود شد

 سپس شیخ و دکتر ز محمود شد  داپیشه بودبه ادوار خاتم  گ

 ورم کرد و فربه شد و کود شد  بسی باج بی جا گرفت و بخورد

اما مهری قلنبه را روایتی دیگر است و نوبتی که نزد اصحاب دعوی پیامبری داشت و چنین حکایت  

کردند، سینما پخش همی کرد که چون از مادر زاده شد، به هنگام فجرِ بامدادی فیلم مستطاب ده فرمان ازمی

ی ماجده متشبه شد و گمان کرد عنقریب فرعون به کار کشتن نوزادان دست خواهد گشود. پس امر بر والده

العلمائی دست یابد، در سبدی بنهد و پس خواست تا فرزند نوزاد خویش را که مقدر بود به مقام منیع غبغب

ابتدای حیات سخت فربه بود، در سبد جای نگرفت و رودی ای بیندازد. اما چون نوزاد از همان در رودخانه

انداختند، در کارتون یخچال. قصد شیخ مهری قلنبه از  شأن نیل نیز نیافتند بناچار او را بدون سبد به کوچههم

اند که اش از مقام نبوت موسوی را معلوم دارد، اما روانکاوان گفتهاین روایت آن بود که دلیِل محروم ماندن
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ن خاطره بوده که وی را به حرص و آز برای دستیابی به سبدهای بیشترِ کاال بر انگیخت، و هذا علی عهده همی

 الراوی.

 ای آن که ریا کردی و با تهمت و بهتان

 بس بار خطا گفتی و مدرک بگرفتی   

 زیر آب خردمند زدی، طعنه به استاد

 واین کارِ خباثت همه کوچک بگرفتی   

 ای، شیکن ساختهپرونده برای همگا

 بسیار شرف باخته، اندک بگرفتی   

 آسوده میاسای از این زهر که یکروز

 بینی که به غبغب غم کورک بگرفتی   
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 طیّاره

 

ایست آهنین که بر آن نشینند و از خاور به باختر و از جنوب به شمال مهاجرت کنند و جهِت ارابه 

ی است که بدان هوا را بپیمایند و از این رو آن را هواپیما نیز معکوس آن بسیار نادر است. و همچنین ابزار

الملل یهود و خوانند. گویند که مخترع آن حضرت سلیمان نبی بوده است به شهر اورشلیم و چون آژانس بین

شان در اصل صهیونیسم در عصر این مَلک دادگستر فعالیتی شدید داشته، دو برادر از اعضای موساد که اسامی

رایت به نام خویش خیم و شائول بوده، آن صنعت را دزدیده و به مملکت اروپ منتقل کرده و این کپیمِنا

 اند. اند و از آن هنگام به نام برادران رایت شهرت یافتهثبت کرده

بردند، به زورِ جادو نشان بر آسمان میگویند در عصر سلیمان نبی دیوان و جنیان اورنگ شاهنشاهِ جم 

شد و گاه کردند. چنان که گاه کسی در هواپیما غیب میاز این رو با هواپیما شعبده بسیار همیو جنبل. 

ی ناپدید شدنِ هواپیمای اهالی هندوچین را نیز از این یافت و واقعهها در آن دگرگونی میگذرنامه و تذکره

 اند.زمره دانسته

 هواپیما که این گونه ز هر جا سرنشین دارد

 چنان دارد، نگهبان این چنین دارد  مسافر آن    

 همان بهتر که گم گردد، وگرنه غیرت ایشان 

 کند جنجال در عرش و در این، بنده یقین دارد

ی قرن پانزدهم هجری قمری اغتشاشی در عرش نمایان شد و مورخان ایام ماضی گویند که در میانه 

ور گشت دان که ابتدا جنگهای جهانگیر شعلهروزگار بر طیارات طیره شد و اطوارشان طوری دیگر گشت. چن
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کردند و بعدتر دزدیدن هواپیما رواج یافت و کمی بعد یها همدیگر را در آسمان آماج تیر جاندوز مو طیاره

ها و این همه به خاطر دشمنی آسمان بود با زمین که چشمِ عروج مردمان بر فلک را نداشت، گم شدن طیاره

 کاووس و نمرود و اِتانای سومری نیز نداشت!ی چنان که پیشتر درباره

ای سوار بود و از روستای العلماء اشموغ دخانیاتی اردوبادی بر طیارهپس گویند نوبتی شیخ غبغب 

اند. چرا کرد و این را نخستین سفر وی به خارجه دانستهخویش در حوالی اردوباد به بالد همدان سفر همی

ی اکناف اردوباد بود و تا زمانی که طالع محمودی بدمد در همان طق دورافتادهالعلماء از بومیان مناکه غبغب

نامیدند و هنوز گذراند و او را در آن هنگام مهری قلنبه میاقلیم به چوپانی و بیل زدنِ زمین زارعان روزگار می

 به مقام منیع شیخوخیت متصل نشده بود. 

  این هیبت مبهوت که با بیل نمایَد

 لنبه است که چون فیل نمایَدآن مهری ق

  ی سبزه و خشخاشآباد کند مزرعه

 با پشک شتر پُر چو که زنبیل نماید

 افیون بکشد بعد به هر متن کند شرح

 محبوب شود چون قِر و قَمبیل نماید

آزمایی را برنده شد و بختِ دولت محمودی بر وی طلوع کرد و پس چنین بود تا آن که بلیط بخت

و رفت تا در شهر همدان صنایع دستی به جوانان نوبالغِ این دیار بیاموزاند. پس چون طیاره در طیاره نشست 

از زمین برخاست، چند تنی از اشرار و اوباش و راهزنان که در طیاره کمین کرده بودند، برخاستند و عزم 

فرج. پس چون طراری و کردند که طیاره را بربایند و با آن به هاوائی بروند به هوای تعطیالت و تفریح و ت

کردند تا اموالشان را سیاهه بری در خونشان سرشته شده بود، یک به یک مسافران را استنطاق همیجیب
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ی معنای علم و عالم و معلوم ای دربارهبردارند و تصاحب کنند. پس چون به مهری قلنبه رسیدند، وی شمه

و فروگیانی و اشرار که مرعوبِ ضخامت و قطرِ شیخ  برای ایشان شرح داد و بیاناتی کرد به زبان پرونچالی

 تیر از دست نهادند و به پای او افتادند و در سلک مریدان وی در آمدند. شده بودند، مسلسل و هفت

پس هواپیما از خطر جست و به سالمت در همدان بر خاک نشست و بعد از آن بود که هما و ماهان 

ی مهری قلنبه صف بستند و از وی دعوت رات دسته دسته بر در خیمهو لوفط حانزاء و الباقی صاحبان طیا

های ایشان نشیند بابت امنیت پرواز. پس از آن شیخ را سالها طیران در کار همی بود و کردند تا در طیاره

رود اند. پس خلبانان و مهمانداران در مأمن وی با طریقتِ اهل کُر ساش به طهران را نیز از این رو گفتهعالقه

 خواندند:پروازی همی

 نترسان دیگر گروه ما را ای مرگ، می

 دیگر مکن به تهدید تکرار این خطا را 

 مهری قلنبه داریم، ای باد شرطه برخیز

 شاید که باز بینیم، دیدار آشنا را    

 العلماء در هر سفر گروهی از اشرار و هواپیماربایان و اصحاب انتحار را با خویشپس شیخنا غبغب

آوردند و گویند که با سپاهی از همین طایفه بعدتر ساخت و جملگی به وی ایمان همیهمراه همی

 کرد. های طهران را اشغال همییونیورسیته

  ای از حَیَوان و وحوشطایفه  ایم از هنر شیخ، دوش ساخته

 با کَمَکی زور، خراش و خروش  خیل خوارج که برآرند زود

 شان لیک بسی ساخت جوشاشکم  انعقل اگرچند نه در مغزش

 «بار گرانی است کشیدن به دوش  سر که نه در راه عزیزان بود»
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تنها در یک مورد بود که مهری قلنبه بر سر دریافت باج و خراج از شرکتی ماالیایی به توافق نرسید 

و این استثنایی بود. چرا الطیارات وقوع یافت ی غیابو بر طیاره نزول اجالل نکرد و آن همانجا بود که واقعه

که مهری قلنبه پیشتر حتی به مثلث برمودا نیز گام نهاده بود و نیروهای مرموز آن سامان از تهاجم به وی 

خواندند، از ی برمودا همیسرخورده و خسته و فرسوده شده بودند و بعد از آن بود که آن منطقه را دایره

 شدت وزانت و ضخامت شیخ...
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 دماآل

 

فرمود و برخی وی را حیوان پر باشد که ارسطو علیه الرحمه میهمان جنس جانور دو پای بیآدم 

اند و برخی دیگر وی را اشرف مخلوقات دانند و از موالنا میرمحمد تبریزی نقل است که در ناطق هم خوانده

خردمند باشد و برخی  فرنگستان این گونه را هوموثابینص نیز خوانند و این به معنای آدم هوشمند یا انسان

اند و منکرِ اند و وجود موجوداتی مانند مهری قلنبه را ذیل این جنس گواه آوردهدر این نکته تشکیک کرده

 اند و در این معنی سخن بسیار است.انتساب هوش و خرد به کل این طبقه شده

تی متصف سازند. چنان الیه عالوه کنند و با صفاما رسم بر آن است که آدم را عموما به یک منسوب

المثل آدم ابوالبشر را ابوی هابیل و قابیل دانند و آدمِ حسابی را کسی گویند که حسابی بر او بتوان کرد. که فی

ای به آدم، آن است که وی را به شخصی حقیقی منسوب سازند. چنان که مورخان اما نوع دیگرِ انتساب کلمه

فرمودند و ی زلزال تالوت میبر قوم و نوکران دولت بهیه سورهاند، در عهد دولت محمودی که اکاآورده

اشموغ نیز خوانند شدند که آدمِ محمود بودند و ایشان را بنیکردند، کسانی یافت میی نماز وحشت میاقامه

العلماء اشموغ دخانیاتی بود که صدر و ذیلی سخت عظیم داشت و در این عهدِ و قطب و قائد ایشان غبغب

 نامدار گشت و از بادیه به بالد طهران نقل مکان فرمود.مشعشع 

 ساختم هزار کلک، دوز، ریا  العلمامن منم! جناب غبغب

 اید آیا؟ کنم در، ندیدهمی  شعرهای قشنگ و ریز و سفید

 گیرِ شما بنده فحاشم، پاچه  تیز دندان و زودخشم و غلیظ

نامیدند، برنجید اش میگرفتند و مهری قلنبهمی العلماء را مردمان ری به سخرهپس گویند چون غبغب

کرد و در دوران زرین سلطان ماضی با سپاهی و غیض و غضب بر وی مستولی گشت و غبغبش ورم همی



127 

 

های زیرخاکی به نهب و غارت و کشت و کشتار حکمای ری و برگزیدگان طهران دست گشود. جرار از زامبی

یوان قران شد، مردم ری بر خاقان قلنبه بشوریدند و سربداران پس چون فلک بگشت و طالع محمودی با ک

دست وی از مردم کوتاه کردند و وی اغلب سپاهیان خویش به ماد و اردوباد و سرزمینهای دوردست فرستاد 

 و خویش رخت زهاد بپوشید و ابراز عبودیت کرد تا خلق دست از وی بداشتند و گناهانش از یاد ببردند. 

 به عابد و مسلمانامصراع: شد قلن

نا میرمحمد طباطبایی تبریزی )کثراهلل کتبه( خصومتی سخت عظیم العلماء را با موالو گویند که غبغب

بود. چندان که مهری قلنبه را مرض مالیخولیا دست داده بود و همگان را گمارده و هوادار موالنای تبریزی 

ام جدیدترین شکل انتساب است که از اسم آدم برساخته نامید و این نمی« آدمِ شروین»دانست و ایشان را می

 شده است و گویند که از عالیم ظهور آخرالزمان نیز باشد. 

ی ای فخیمهای سر برکشید و رسالهالقصه دیری از عزل و طرد مهری قلنبه نگذشته بود که از گوشه

ی شریف فهرست صد و در این منظومهکرد. گویند که وی را تبلیغ همی« الفهرست فی احوال اآلدم الشراونه»

ی شعرای ابیض و اشعاری سروده بود چهل هزار کرور جمعیت مردمان ارض را مرقوم فرموده بود به شیوه

ی شریفه ی آدم الشراونه داخل دانسته بود و در بخشی از این منظومهی خفیهی ایشان را در جرگهبیضاء و همه

 ی بود:چنین سروده

 بتهوون نیوتون، کانت و

 شانهمگی

 که سر کوچه مان -با همین کبالیی قاسمِ بقال

 -فروشدماست می   

 بعله! همو هم!     
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 اندهمگی آدم شروین

 اند به خدا! به خدا! به خدا!اینها شراونه 

 خواهدفرنگی دلم می و من گوجه   

 )آه(  با نمک

 و نوشابه و سیگار برگ

 ا...پوشِ بارسلونهای آبیبا دمپایی  

 العماء دخانیاتی را از این جمله اشعار غریبه بسیار بود.و شیخ غبغب 

فاما پس از انتشار این کتاب مهیب بحث بر سر هوشبهر مهری قلنبه درگرفت و چون در این  

اش تردیدی گویی بسیار کرده بود، مردمان به عقلش شک کردند و چون در آدم بودنی شریفه پراکندهرساله

قلنبه را باوری دیگر بود ی ناطقه را از تعریف آدم بیرون دانستند. فاما مهریخردمندی و عقل و قوهنداشتند، 

داشت و از ی آدمیان را به شراونه منسوب میدانست، چرا که همهی آدمیان بیرون میو خویشتن از زمره

خویش به منوچهر کیانی  جست. و گویند وی را محرم رازی بود به نام اسداهلل که نسبایشان کراهت می

 رسانید:همی

 گفت کردم ورم ز دردِ حسد  رفت مهری قلنبه پیش اسد

 بنده دارم خبر ز وی گهگاه  یک نفر در فالن جای دانشگاه

 ناب paperنویسد مقاله، می  یک تنه خوانده چند جلد کتاب

 غبغبم زد ز زیر لب بیرون  ام افیونبس که در غمش کشیده

 الوقتام ز چاکران ابنبوده  ی وقتمیشهمن که با صدق ه

 ترکم!به خدا ز غیض و آز می  پس چرا زاین حکیم وزنم کم؟
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 الدماغ

 

وُش، گاه عضوی است گوشتی و اندامی است دراز با منخرینی باز، همچون خرطومی کشیده و لوله

ار یکدیگر نخست آن را در فین و عطسه به خروش و گاه به دم و بازدم خامُش. چون مردمان هنگام دید

ی اعضا و از این رو آن را یگانه نامند. هر آدمی را از آن یک فقره بیش نباشد ونیز می« بینی»بینند، آن را می

اند و آن را به دو معنی عضوی شریف دانند. نخست آن که به تساوی میان خلق توزیع اجلّ جوارح دانسته

اند. دویّم آن که دماغ مردان از اش دانستهاین رو نماد دموقراسیشده و هرکس را سهم یکی از آن است و از 

زنان به عرض و طول و بلندا و پهنا اندکی سرآمد باشد و از این رو آن را با مردانگی و نرینگی مربوط 

 اند:دانسته

 ستاین عضو خودش چشم و چراغی بوده

 ستی چاقی بودهگَه تیغه و گه کوفته   

 بینیی من میرهاین عضو که بر چه

 ستالجمله دماغی بودهآری همه فی   

گون است و ایزد منّان الوان و اشکال متنوع و شیک و و نژادهای گوناگون مردم را دماغها گونه 

مجلسی در طراحی آن به کار بسته است که اغلب نسوان و گاه رجال در مقام ناشکری به این رمز کل و تمثال 

نمایند و کنند و سرباال و تراشیده و خوشگلش همیبرند و آن را جراحی همییحکمت االهی دست فراز م

 گاه چندان افراط کنند که از این عضو مظلوم هیچ باقی نماند.
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 «بینی»آنچه نادیدنی است آن   مصراع: چشم دل باز کن که جان بینی

 آنچه خواهد دلت، همان بینی!  ، دلت همان خواهد«بینی»آنچه 

ی رجالگان آن کس که مقدم بر همه در امر تنظیم و تعدیل دماغ اقدام فرمود، میان طایفه و همانا در 

العلماء اشموغ اردوبادی دخانیاتی بود که پس از این عمل غریبه خلق غالبا وی را با نام مهری شیخ غبغب

 شناسند. قلنبه همی

ن و فرق و مذاهب گوناگون آراء مختلف قلنبه بسیار است و حکیما ی ابعاد دماغ مهریاما گفتار درباره

اند. از جمله شیخ فربهان ی تحریر درآوردههای فراوان به رشتهدر این زمینه صادر کرده و در این مایه رساله

گوید که مهری قلنبه را در عنفوان جوانی عاداتی « فوائد الدُنبه فی الفضائل القلنبه»ی عرفانی نقلی در منظومه

ماند، دماغش از سمتی لب بود و چون بر این نهج از ترشحات طِستوصْتُرونیه محروم همیرذیله بر نفس غا

 المنظر شد که بود. کشید و به این عارضه آنسان کریهرفت و غبغبش از سمتی دیگر آب همیآب همی

  مهری قلنبه را به دل از رشک داغ بود

 زیرا که پای قاطر عقلش چالق بود 

  ژاژِ رنگ رنگجَوید بسی بیهوده می

 مکید ز حماقت سماق بودآن را که می

 تر از کلوچه و سر، پوک چون کدوفربه

 اش اما دماغ بودعضو شریف ز دست رفته    

ی مهری قلنبه شکمِ قوزقوزکی که مرید و نمک پروردهاز سوی دیگر حاجی سهل بن کمال خجسته

ای طبیعی داشت، اما ماء را عیب و علتی نبود و اندازهالعلبود و از احوال وی آگاه، گوید که دماغ شیخ غبغب



131 

 

هایش گل انداخت و فربه شد، دماغش در چشم چون ایام صباوتش بگذشت و غبغبش انبساط یافت و لُپ

 غافالن ریز و زنانه نمود. 

کتابتِ فقیدِ سعید « التوازن السوزن فی االصول الغبغب و الروزن»ی ی شریفهروایت سوم از رساله

ی او مهری قلنبه را پیشه الممالک سوهانکی است که با مهری قلنبه رفیق گرمابه بوده است. به گفتهاشفح

ی رقص شکم مهارتی تام داشت، پس چون الخصوص در صناعت جمیلهرقاصی و رامشگری بود و علی

شان است که طبعی حسود داشت، وقتی با رقاصان دارالخالفه وارد معارضه شد، گمان کرد ظرافت دماغ ای

باشد و با این سودا نزد دکتوری جراح شد و دماغ را به تیغ ی لطافت حرکات و صباحت منظرشان میمایه

دارد و ساخت. فاما بعد دریافت که مشکل از غبغب بوده که هنگام رقص شکم لنگر بر میقهر کوچک همی

ه دماغ موالنا میر محمد طباطبایی تبریزی پس از آن بسیار در فراق دماغ طاقتش طاق بود و گویند از این رو ب

مذکور است و « غزوات الدماغیه»مه در تاریخ برد و با وی در این مقام محاربه بسیار کرد و این هرشک همی

طبق این متن مهری قلنبه را مهرِ دماغ موالنا طباطبایی در دل افتاده بود تالیِ کمبودی که در خویشتن احساس 

 نمود: می

 ای بدهش گو دماغ را تر کن!پیاله فقیه نصیحت کند که عشق مبازبیت: اگر 

اند، چرا که مستشرقان اروپ و اما در این میانه قول فربهان نُقلی را از همه به حقیقت نزدیکتر دانسته

اند که این شخص در اصل همان مهری قلنبه بوده و گویند که شیخنا را به سبب محققان فرنگ نشان داده

بوق شناسنامه و سجل بسی داشت که ه اشتهار داشت، نام و نشان بسیار بود و در ارضِ فیصعطشی که ب

هایی از آن است و گویند بعد از تراشیدن خرطوم و فراغت العلماء و فربهان نقلی نمونهمهری قلنبه و غبغب

 این معنی قول بسیار است...از دماغ، خویشتن را صوفیا لُره و شارون عِصتون و لیدی قاقا نیز نامیده بود و در 
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 کشي!الحمل االثاث یا االسباب

 

جات بعد از هروئین از همه کشی فعلی است خطیر و عملی است مهلک که در میان کشیدنیاسباب

تر. گویند که در اعصار باستان ایرانیان را صنفی بوده به نام کشی از همه دقیقتر است و بعد از نقشهکشنده

اند و کشیدهاند و برخی در آن چوب و چرخ و سه پایه میی گوناگون بودهدر آن هفتاد طبقه کشان کهاسباب

« کشان ْاسبابکش  ْاسباب»برخی دیگر کمد و کابین و کوله. پس رهبر این صنف را در عصر قباد ساسانی 

 اند.شمردهوی را برتر میردیف بوده و خلق در کرامت اند و او با موبدان موبد و هیربد هیربدان همنامیدهمی

 دشوارترین شغل جهان را دارند  اندکشان که برترین طایفهاسباب

 وین را که همه کشیده، آن بگذارند  آن را که همه نهاده، اینها بکشند

کشی کند گویی که هفتاد حج گزارده باشد و حکیم پورسینا در آثار البالد چنین آمده که هرکس اسباب

است و هرکس هفت سال  نشینیکشانه پنج برابر دشوارتر از چلهورده که فعالیت بدنی اسبابدر کتاب قانون آ

نیاز گردد و چربی و اضافه وزن بر اندامش نماند و هیکلش هفتی یک بار چنین کند از روزه و ریاضت بی

 گردد و سالمت از سر و رویش ببارد، اگر که جان سالم از این دوزخ به در ببرد.

 طلب کنی که محو گشته و آب شود  که چربی پهلو و شکمتای پسر 

 شبیهِ اثاث فرسوده و خراب شود  هاتکشی کنی که دنبهباید اسباب

اند که شماری بسیار از نامداران در راه دستیابی به سالمت و تناسب اندام گام در راه راویان آورده

اند. از آن جمله حکایت مدتی سر خویش بر باد داده اند و بیش و کم همه بعد ازکشی نهادهی اسبابپرمخاطره

 قلنبه را بر سر بازارها به آواز فرا خوانند که چگونه شرف و حیثیتی که نداشت را در این راه در باخت. مهری
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 پک شکمت به صد هوس ما را که برده سیکس  بیت: بگو به لطف فراوان تو آن غزال رعنا را

( نقوشی ۳۰۰المائه )مشهور به های فرنگی و به خصوص فیلم معظم ثالثهچرا که مهری قلنبه در فیلم

داشتند و چون زبان پک همیها سیکسفراوان از اکابر قوم یونان و التن دیده بود که اندامها ورزیده و شکم

د. پس انکشی مشغولی اسبابدانست، از دیدن تصاویر فیلم گمان کرده بود این عده به فعل قبیحهفرنگی نمی

ی گماشته بر کرد. اما مالئکهاز آن هر شب به تضرع و زاری از خداوند شکمی بدان کیفیت درخواست همی

کنند، که وی را العلماء مقابله همیشکم خلق را زور و قدرت چندان نبود که با سرعت اکل و شرب غبغب

ند غبغب لبالب و شکم مدور نگه جات بود و بدین ترفسبکی خاص و نامدار در بلع مأکوالت و شرب نوشابه

 داشت. همی

کشی دست داده پس مهری قلنبه را خبر رسید که شیخنا میر محمد طباطبایی تبریزی را بالی اسباب

تکه نصیب او گردیده است. فلذا مهری قلنبه را این است و به عقوبت آن الغر شده و ریشی و شکمی شش

 پک.ی کند به نیتِ قربت سیکصاکشیفکر در دماغ افتاد که او هم اسباب

 گذاریشکم را داغ شش پَک می  ات را خوار داریاالهی بنده

 مانی، صراط و خلق، باریتو می    نگویی عاقبت روز قیامت

 بغلتد، بفکند آن جمله، آری!  قلنبه گر فِتد چون توپ بولینگ

کشی فرا خواند و سبابپس صبحگاهی مهری قلنبه در کوی خویش آواز در داد و مردمان را به ا

مردمان چون به سرایش آمدند گذشته از کلنگی و طنابی و چراغی که در ساعات لیالی اسباب کار وی بود، 

اثاث و اموال خویش در سرایش یافتند و این چیزهایی بود که مهری قلنبه طی سالها با زحمت و مرارت با 

نباشته بود. پس هرکس از آن خانه چیزکی برگرفت و ی مردم به تاراج برده و در خانه انقب زدن به خانه

فحشی نثار دزد کرد و خروج کرد و چنین بود که در نیمروزی کل سرای مهری قلنبه تهی از اثاث گشت. در 
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پنداشت و در انتظار شش کشی میالعلماء را که بر بام ایستاده بود و این کردارها را اسباباین میان غبغب

ی خالی فرود آمد و کلنگ بر گرفت و رجز تغییر حالتی دست نداد. پس از بام به خانه تِکِگی شکم بود هیچ

ام و زد که من نیز اسباب کشیدهکرد و فریاد همیخواند و شیخ طباطبایی را به دروغگویی متهم همیهمی

که  پک مانده است و این ظلم را چه کسی پاسخگوست؟ و از آن پس بسیاری از حکماشکمم همچنان تک

اند و سخن در کشی بر تقاسیم بطون تردید فرمودهاند در تاثیر ماهوی اسبابخبر بودهاز کیفیت این معنی بی

 این مضمون بسیار است...
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 البورص!

 

وضعیتی است استعالیی و موقعیتی است فرارونده که تنها خواص و اولیاء را بدان فرج دخول باشد 

ن عزّ نزول اجالل یابند. کسی که به فیض عظیم بورس نائل آید، مانند نظر و خیارِ خلق و اصفیای صافی بدا

ی فرنگستان و ممالک خارجه شرف ای از میان خالیق برکشیده شود و به محضر یونیورسیته و حتا کعبهکرده

ورس اند که بحضور یابد و در آنجا با مستمری و مواجب مقرره گذران عمر کند و تسبیح خداوند گوید. آورده

را هفتاد فقره و هشت هزار نوع باشد و در این میان برتر از همه بورسی دولتی است که به خواص و اقارب 

 تعلق گیرد و مقصدش ممالک مترقی اروپ و ینگه دنیا باشد. 

  جات؟هیچ دانی که چیست بورسیِه  تو که جویی ز آسمان برکات

 اصلمفت گردد به چنگ تو ح  بورس یعنی که مدرکی خوشگل

ی واال دست یافتند و در اثبات استواری پس در عصر میمون و مبارک خاقان ماضی سه هزار تن به این مرتبه

ایمان و صالبت عقایدشان همین بس که با ذهنهایی طیب و طاهر و مغزهایی بکر و خالی به دانشگاههای 

دند و با همان لوح سپیدِ الکی به المال خالیق خوش بخورپارس و ینگه دنیا و فرنگستان ارسال شدند و بیت

ی علوم غربیه در ایشان هیچ کارگر نبود، چرا که نه زبان میهن مراجعت فرمودند، و تلقین کفار و وسوسه

دانستند و نه استعدادی در فراگیری چیزی داشتند. گویند که این طایفه در عهد خاقان ماضی محبوب ایشان می

بورسیه خوانده شدند و اینان آنهایی بودند و از ایشان نسلی پدید آمد که بنی اندآستان بودهدرگاه دولت کیهان

الذهن رفتند و برگشتند و استاد و قائد و قطب طریقتهای که با دست حمایتِ بورس به فرنگ رفتند و خالی

 های ممالک محروسه گشتند:یونیورسیته
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 اتفاقی عجب چنین افتاد   عُمَر بن شغاد در زمان خلیفه

 سه هزار تن جُعَلقی، بیکار   عاراز میان جماعت بی

 همه میلی به دکتری کردند  بورس گشتند و قلدری کردند

العلماء اشموغ بورسیه برخی به نام و نشان شاخص و مشهورند که از آن میان شیخ غبغبدر میان بنی 

رفعتِ جای و مناعت رای از آنجا  قلنبه را مقامی منیع و جایگاهی رفیع است. این اردوبادی ملقب به مهری

بورسیه، مهری قلنبه را فیض دیدار فرنگستان دست نداد و بورسیّت حاصل آمده است که بر خالف باقی بنی

وی بدان شکل بود که اجزای دولت محمودی وی را در غاری در حوالی مملکت ماد کشف کردند و چون 

 اش نمودند.طهران بورس اش یافتند، به مقصدِمستعد خدمت و مشتاقِ چاکری

 آید، خواه از تو و خواه از مندر کار نمی باشد گاه از تو و گاه از مناین بورس که می

 گیرم که تو را باشد دستار، کاله از من!  گردد با مکر کسی هرگزدکتر چو نمی

لباقی قضایا تحصیل بورس و بوس و ا چنین بود که مهری قلنبه را گذر به دارالخالفه افتاد و با پشتگرمیِ

زد شد، و چون چاق و چله گشت مدام به پروردگان خویش نق همیها استاذ همیکرد و در یونیورسیتههمی

 «. فرستید؟چرا مرا که شخصیتی چنین وزین و سنگین دارم، به فرنگستان نمی»که 

مدت را از این روی  مهری قلنبه را زبانی تند و آلوده به فحش و ناسزا داشت و دیوانیانِ دولت اجل

اضطرابی دست داد و مکری اندیشیدند و او را به جای فرنگستان به فرهنگستان فرستادند و آنجا در کاری 

گماردند و به این ترتیب خطر از خویش دفع کردند، چرا که مهری قلنبه را توانِ تمیز میان این دو نبود. پس 

کرد مردم آنجا به لسان انگلیزی و ژرمانی و فرنگی حرف العلماء در فرهنگستان مقیم شد و گمان میغبغب

اند که شیخ داند. و آوردهی این زبانها را میفهمید، بعدها دعوی کرد که همهشان را میزنند و چون سخنمی
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کرد و ماهی هفتاد دفتر شعر سفید و قلنبه در این موضع هر روز صد کرور فحشِ بدیع و نوآورانه خلق همی

 فرمود.ویش تراوش همیشفاف از خ

 کنم ز ذیل و ز صدرم صدای خوب!در می  ام، چو نشینم کنار جوب!بیت: مهری قلنبه

« نکات المخصوص فی معنی البارتی و البورس»ی عرفانی الحکماء در منظومهشیخ الطایفه هپروت

احتیاج به  ود که بیآورده است که مهری قلنبه را سواد خواندن و نوشتن نبود و از معجزاتش یکی همین ب

و برخی  داد. اما با این وجود در گرفتن مدرک دکتوری دشواری داشتی همه چیز درس همیخواندن، درباره

نهادند. پس ده سالی بگذشت و مهری قلنبه همچنان در مقام ی وی ارجِ الزم نمیاز استادان به مواهب بورسیه

سوخت. تا آن که از خاقان ماضی خطی آوردند و با این می بورسیت موقوف مانده بود و در اشتیاق دکتوریدن

کرامت لقب دکتوری بر قامت وی راست بیامد. در همین منظومه آمده است که مهری قلنبه پس از فراغت از 

بورسیدگی، تصمیم گرفت تا مریدان خویش به همین ترتیب بورس نماید، که شنیده بود برخی از دیوانیان 

بوک دکانی بر پا داشت ن طریق سدجوع و امرار معاش فرمایند. پس در سرزمین فیضممالک محروسه از ای

و اعالنی بداد و تمنا کرد که هرکس هزار چوق بهرِ بورس کردنِ کسی نامعلوم هبه کند، و فرض او چنین بود 

ایش فراهم ای کافی و وافی برکه از کرور کرور مردمِ این ارض اگر یک صدشان هم چنین خبطی کنند، سرمایه

خواهد آمد که تا پایان عمر به شکرگویی دولت ابدمدت مشغول باشد. اما راویان اخبار گویند که مردمان را 

العلماء نفرتی از وی در دل بود و کس به صالی او پاسخ نداد و به سبب شناعت ظاهر و رکاکت باطن غبغب

بوک، و هذه العمل کالبورسیه فی الفیس»ت که این ضرب المثل از این کار او در ادبیات عرب باقی مانده اس

 «! االبتر الحُمقاء
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 الشعر البیضاء

 

شعر البیضاء )با مدّ مشدّد ضاء!( صورتی است از شعر که سپید و مبیّض و بیضوی باشد. از آنجا که 

ده است، اند و آن نزد قدما توانایی خاص شعراء برای حس امور مخیل و محسوس بوشعر را از شعور گرفته

اند. ترین صورت از زبان دانستهالجمله شعر را رنگارنگاالیام هر پاره از هر شعر را رنگی بوده و فیاز قدیم

کند و آن را در شعر خویش به شکلی منظوم چرا که که شاعر زیبایی طبیعت و درخشش هستی را شعور می

اند اند و تصویرها دلکشزرگ رنگها بسیار در جلوهتاباند و از این روست که در اشعار شعرای بو موزون باز می

 و جذاب. و شیخنا نوذر پرنگ فرموده است:

 آمد صدای زاری بادصدای باد می

 صدای روح  صدایی چو ریزش مهتاب   

 سیاه ،سرخ ،بنفش :آمدصدای رنگ می 

 نعره و سقوط در آب ،صدای پرت شدن   

 شعر کهن و در مصراع چهارم شعر سفید را منظور داشته است!و گویند که در این شعر از سه مصراع نخست 

فاما شعر البیضاء از این رو با شعر اصلی متفاوت است که آن را رنگ نباشد و رنگش پریده و سفید 

اند که امری موهوم باشد و برخی گویند که اصوال رنگی ندارد و شفاف است و برخی دیگر به همین دلیل گفته

ا به رنگشان توان دید و شعریت در این شعر ناپیداست. و اشعر شاعران بیضاء را احمد است، چون چیزها ر

اند و او را در فن تولید این شعر خصوصیتی ویژه بود و گویند سخنان اهل فرنگ کُش دانستهخان حافظ

برد بین می پخت و به این ترتیب رنگ آن ازگرفت و در قرع و انبیق با جوهر نمک و قلیاء و وایتکس همیمی
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ریخت کرد. اما حیلت او ایرادی داشت و آن هم این که وزن و نظم و معنا نیز از شعر فرو میو سفیدش همی

شد و این را از کرامات وی نشین میو شعرهایش چون سست و سفید بود در ظرف صفحات پلکانی ته

 اند.دانسته

  شعر ما همچو چشم حضرت یعقوب

 د و بیضا شدعاقبت کور و کج، سفی    

 نام و ننگی از آن رسیده، حمد اهلل

  وزن و معنی و جانِ شعر، اما شد   

و اما در موضوع سفید بودن این شعرها گفتار بسیار است و گروهی گویند این در اصل چیز دیگری  

وای بوده در زبان فرنگی و آن غول قشنگ به اشتباه سفیدش ترجمه کرده است و برخی دیگر به همسانیِ محت

گویند چون اشعار این طایفه چند کلمه در ای هم هستند که میاند و فرقهاین اشعار با کاغذ سپید تاکید کرده

اند. خالصه آن که هر سطر است و کتابهایشان بیشتر کاغذ سفید است، از این رو آن را شعر سفید خوانده

ا جوزه ساراماغو هم بر همین اساس در کتاب اند و موالنظهور شعر البیضاء را از عالئم آخرالزمان دانسته

 است. ی رنگ سفید بر دِماغ نوشتهرا با غلبه« کوری»معظم 

  هان مکن ز بلبل آن سخن باور   رنگ« سفیدی»نیست برتر از 

 تر، بهترشعر پس هرچه سست  تراشد آبِ نرم سیمان رامی

ه همگی به لسان بیضوی اشعار بیضاء کش را هفتاد کرور شاگرد بود کو گویند که احمد خان حافظ 

العلماء اشموغ اردوبادی بود که ناک از همه شیخ غبغبتر و خندهفرمودند و در میان ایشان مفرحتالوت همی

کرد. اما چون مثنوی سفیدی در خواند و به همین لقب تخلص همیالشعراء مهری قلنبه میخویش را ملک

نامیدند و از خاله زنکی، گروهی از پیروان، وی را خاله مهری نیز می هفتاد جلد سروده بود در شرح حرفهای
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وار بر حسب بوک بودند و خالهی خالَویه شرف وجود یافت که گروهی از مقیمان ارض فیضایشان فرقه

 بستند، خالی بستنی!خیال خالی می

ری قلنبه نقل کنیم ی التفاضیل گهگاه سخنانی از مهی شریفهو ما را رسم است که در این رساله

ی زیبا و دلکش و محض بهجت خاطر. اما بعد، در معنای شعرالبیضاء هیچ سخنی رساتر و گویاتر از سروده

عمیق خود وی نیافتیم که گوی سبقت از حافظ و موالنا و فردوسی ربوده و گور خیام و بیدل و نظامی با 

 فرماید:خاک یکسان فرموده است. شیخنا مهری قلنبه می

بایدش نهد. سرخ نیست اما. به گمانم چنین میجهد. ردی تند از خویش باز میکشد. میمحابا مییغ را بیت»

 بود. سیاه!

 بایدش بودن. گرم!در مذبح خویش. خویش را قربان کردن. سرد است اما. به گمانم چنین می

 بایدش بودن. شور!نم چنین میکشم. شیرین است اما. به گماپلک سنگین که شود. آرام. آرام. در آغوشش می

ی نور. سیاه است اما. به گمانم چنین ی دور. واپسین تکهترسی! واپسین لکهترسی؟ میلرزی؟ میلرزی! میمی

 «بایدش بودن. سپید؟می

ایم و العلماء نقل کردهو خدایان ماد گواهند که این را ما بی هیچ تغییری از منظومه الفحوشِ غبغب

ی مهری قلنبه را نویسد و ما چون اینجا فراخی فرخندهکه شیخ در هر سطر دو سه کلمه می تنها تفاوت آن

 ایم. نداریم، به سبک اهل ادب کلمات را پشت سر هم در سطرها نوشته

در رایانه را  Enterکلید اند که مهری قلنبه کارکرد در شأن نزول این شعر پرمعنی و عمیق آورده

تفسیر آمد. د باید مدام آن را بفشارد و از این رو نثرهایش پلکانی از آب در میکرشناخت و گمان مینمی

محتوای این شعرِ سفیدِ خیره کننده هم آن که گویند شیخ در آن شعرهای سرخ و سیاه و شور و گرم را انکار 

 فرموده و شعر خویش را سفید دانسته است.
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ی عرفانی سفیدِ بود که مهری قلنبه در منظومه و اما موجبِ عزلت گزیدن شیخ در اقلیم رایانه آن 

اند که اغلب آن در شرح دشمنی هفتاد کرور سطر هجویاتِ غریبه نازل فرموده« الفحوش من الجانب الوحوش»

و رشک وی بر نویسندگان و شعرا و فرهیختگان معاصر وی است. اما ناشران آثار و ارباب ادب قدرِ نبوغ 

العماء که سرخورده ن اثرِ رواندوز و جانگداز را چاپ نکردند و از این رو غبغبمهری قلنبه نشناختند و ای

بوک گشته بود، پس از هفت نوبت هاراگیری ناموفق، این همه بر چهل شتر بار نمود و به اقلیم فیضهمی

د و پیرو مهاجرت فرمود و در آنجا این همه منتشر فرمود و از میان اهالی مجازی آن سامان هزاران هزار مری

، در هویتهای یافت و کارش باال گرفت. هرچند دانیم که نیمِ بیشتر این مریدان خودِ حضرت مهری قلنبه بوده

شمار بود و به ازای هر نام یک مجازی گوناگون. چرا که مهری قلنبه را مانند حضرت حق اسماء و نامهای بی

 ر مبارک دولتِ میمونِ محمودی.ای داشت دکرد و از این مجرا عایدیتولید همی« دیآی»

 چند مانم چنین فسرده، پریش؟  گفت یک شب قلنبه با دل خویش

 بوک شیشه کشم به جای حشیش-  -باید امشب روم به کشورِ فیض

 ام زدایم و ریشغبغب و خِنگی  ، قشنگ و بس دلخواهدیسازم آی

 هاشان بر آن گذارم و بیشعکس  لئوناردو، مَدونا، لیدی گاگا 

 دی،آخر ای درویش!عایدی دارد آی  ای سازم آنجا ز آز و حسدفرقه
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 الداعش

 

ی بالهت ی الدولة االسالمیة العراق و الشام باشد و آن را کمپوت خالفت و فشردهگویند که خالصه

ی تعریف و حدود و انتسابش مناقشه بسیار است و هرکس به صورتی اند. دربارهو بلور خشانت هم دانسته

ن را وصف نماید. چنان که حکما آن را نوعی مرض و فقها آن را جنسی غرض و متکلمان آن را شکلی از آ

 اند و گویند که جوهرش همانا امپریالیسم جهانی باشد. عَرَض دانسته

 یک فرنگی با هزاران فرقه خوش آمیخته  چیست داعش؟ موج ریشی بر سری آویخته

خوان، ادا و درسیک خلیفه: خوش  یست که!دولت شام و عراق است این و شوخی ن

 فرهیخته

 تشتی از بامی فتاده، و آن اَلَک آویخته   ای؟ی عصر فتوحات و عُمر نشنیدهقصه

ای بروز کرد ی ینگه دنیا وقتی که اثر گلخانهفاما اندر حکایت ظهور داعش گویند که والیات متحده

رسید، به شوق تکرار فتوحات کوروش خجسته و اسکندر و آب و هوای زمین گرم شد و جنگ سرد به پایان 

ی گجسته عزم رزم ایران زمین کرد و از سویی به هرات و کابل لشکر کشید و از سوی دیگر سپاهیانی روانه

ی جنود خویش نمود. پس چون این شاهین بلندپرواز به ارض بابل نمود و عقاب درفش رومیان را سرلوحه

یرقانِ حماقت و تعصب  اش  زردیِ ، به هر کجا که رسید تخمی لق نهاد و از زردهقلمرو ملک ساسان وارد شد

کیش در جابلقا به ظهور رسیدند و داعشی ی خبیثه طالبانی راستدر همه جا شیوع یافت و از این شجره

شت، از ریش در جابلسا. و گویند این همه را مادر القاعده بود که چون عمری بر او بگذشت و فرتوت گانبوه
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خونریزی دست برداشت و نام خویش الیائسه نهاد و تخت و اورنگ تبلیغ دینِ دیوان گشاده موی به این 

 فرزندان خلف وا گذارد.

 القاعدهوآنچه عدم گشت و رفت، رست علی القاعدههرچه در این گیتی است، هست علی

 القاعدهخالی بسیار شیخ بست علی  داعشی و طالبان مذهب نو ساختند

 القاعدهبس که وجاهت فروخت، مست علی  شدند اش میقاضی و غازی به کیش شیفته

 القاعده ایزدشان کشته گشت، دستِ علی  فروشی کنیز ساخته زآن ایزدی برده

 القاعدهقوم هیوال و جن جست علی  گیر پیرات، ای دده جنباز شده بطری

پرستیدند که داعشیان را مهربان و بلندنظر را می و در ذکر احوال القاعده گویند که ایشان خداوندی

گرفت و ایشان را به انواع داشت و کشتن کودکان و مردان و بچگان را بر ایشان سهل میسخت عزیز می

رویانید و بدیهی نواخت و به جای من و سلوی برایشان نفت از زمین میساخت میالطاف و سالحهای خوش

دایی دست به شمشیر ببرند و از خونریزی ابا نداشته باشند. پس آن ایزدی که بود که این قوم برای چنان خ

ها و پرستیدند امر کرد به کشتار ایزدیان و راندن کردان و تاراندن شیعیان و سوزاندن کتابخانهداعشیان می

یلچی و گویند که ملک اعراب در جنوب و ایلخان ترکان در شمال از این همه بسیار راضی بودند و مدام ا

فروشی برید میان ایشان در رفت و آمد بود تا که شاید به همت هم پارسیان را از دنیا بر اندازند و بازار برده

آمد که کرور کرور از را به سنت اسالف احیا نمایند. و این کارهای ایشان چندان به مذاق فرنگیان خوش می

ی صلیب در شام و شان که به بهانهون اسالفایشان از ضاللت کفر به انوار اسالم مشرف شدند و همچ

ی هالل به همان جا هجوم بردند و همان کردند که پدرانشان کردند، این بار در سایهفلسطین قتل و غارت می

 کردند.می
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ی دنیا شرف در ذکر اوصاف و کماالت اهل داعش سخن بسیار است و رساالت فخیمه در ینگه

ورزند. در میان طایفه نیز در ثبت و نشر شاهکارهایشان همتی مضاعف میانتشار یافته است و خودِ این 

ی شیراز چنین بوده شعرای قدیم نیز از بزرگمهر ابن حسین نقاش حکایت شده که ثبت اصلیِ شعر خواجه

 که

 جنایتسرها بریده بینی بی جرم و بی  در ریش چون کمندش ای دل مپیچ کآنجا

عشیان سروده و از کرامات اوست که خلق و خوی ایشان را قرنها و خواجه این بیت را در وصف دا

ای مشابه به منصه ظهور رسیده است که از قول ایشان پیش خبر بداده است و از موالنا بیدل دهلوی نیز معجزه

 گوید:

 ی افتاده به خاک از کف خویشممن نامه  ی ریشمآ که بخوانی رقم سینهپیش

 خود را کم اگر نشمرم آخر ز که بیشم  ان استی همسنگی من ذره گردر پله

 زاهد نشوی غره که من صاحب ریشم  صد طول امل پشم خیال است در اینجا

 عمری است که هم صحبت خرس و بز و میشم  ی ریش محال استبر هم زدن سلسله
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 پخمستان

 

 

 سرآغاز دفتر

 

 خاندار هجو، کاهل آن سراپرده  سرِ دفتر به نام پاکِ غافل خان

 نام خود پس نهاد کامل خان  آن که خلقت نمود پخمان را

 بی دسته آفرید عاقل خان کوزه  آن که گِلهای رُس بزد بر چرخ

 زیر دستش شاکالتِ مشکلِ خان   ها رسته رسته رنگارنگپخم

 تر جناب خوشگل خانآن طرف  این طرف خانمی چنین دلبر

 عادل خان بوسه شان دادهداد   جمله ناکام و کژ مژ و ابله

 پخم اعظم، ابوالهالهل خان  الخالصه به نام او و خالص!فی

 

قمری  ۱۴۳۴ی االول روزی به سنهبه روزی خوش و خرم از روزهای ربیع، بیست و دوم جمادی 

النبیین، ما را چنین قرار افتاد که سطری نویسیم در شرح صورت پخمان و ذکر سیرت پس از هجرت خاتم

ن به دیوان خواجه ابوالقواقم شمنقدری تفأل کردیم، نیت این کار درست آمد و ساعت این ایشان. پس چو

منفعتی مسلمین را فرا رسد و از این جزوه  بردیم، مگر که از این وجیزهکار سعد. پس دست به قلم همی

 مؤمنین را فایدتی حاصل گردد. 
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قت مردمان و نفوس و وحوش فراغت پس ای عزیز، بدان که خداوند منان به روز ازل چون از خل 

ه خلقتِ پخمان برد گریِ دهر برانباشته دید، دست بیافت و صلصال الفخاری بیش از حد نیاز بر چرخ کوزه

تر. پس تر و نانجیبسری و اقسام و انواعی از ایشان به منصه ظهور آورد، یکی از یکی غریباز سر شوخ

 خالیق متمایز باشند و داستانهاست در باب خصائل و خصائص ایشان. نام کردند تا از  دیگر ایشان را پَخْم

 

 ای در باب معني پخم و سوابق آندیباچه

 

شود که علمِ رو به رشدِ پخمولوژی در کشورهای پیشرفته پا گرفته و اکنون سی و چند سالی می 

های مجهزی در آزمایشگاهشناسی یا شود که کرسی پخمدانشگاه معتبر و مرکز پژوهشی نامداری یافت نمی

این زمینه نداشته باشد. با این وجود متاسفانه این دانش گرانبها و سودمند در کشور ما هنوز به خوبی شناخته 

ها وجود دارد، بسیار ای دیرپا از پخمنشده است. این نکته با توجه به این که در فرهنگ و تمدن ایرانی پیشینه

ها در ها پی بردند و رسالهانیان از نخستین مردمانی بودند که به وجود پخمی افسوس است. در واقع ایرمایه

ی هویت ایشان منتشر کردند. امروز به لطف مصححان نسخ های گوناگون دربارهاین زمینه پرداختند و نظریه

در دهد که های مسافرانی را شرح میهای فراوانی در دست داریم که خاطرات و دیدهخطی کهن، سفرنامه

شناسان بزرگ دنیا بیش از هر تمدن ها دیدار کرده بودند. در واقع پخمدورانهای گذشته از سرزمینهای پخم

شوند. مند میها و منابع ارزشمند این فرهنگ در این زمینه بهرهدهند و از آموختهدیگری به ایرانیان ارجاع می

ها و آدمیان بروز کرده است، شناسایی و میان پخمبا توجه به این که در سالهای اخیر نوعی آمیختگی نژادی 

ها بیش از هر زمان دیگری حساس و حیاتی است. از این رو بر خود واجب دیدیم تا آنچه فهم ماهیت پخم
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ی ایرانی با این ی فرهیختهایم در جایی گرد آوریم تا طبقهها یافتهی پخمرا که در منابع گوناگون ایرانی درباره

 نا شوند و از برخورد نادرست با ایشان بپرهیزند.موجودات آش

شان وجود دارد. در یک ها و درخت خویشاوندیبندی پخمی ردههای گوناگونی دربارهامروز نظریه 

ی علوم تجربی قرار گیرد. در این اردوگاه، ها در حوزهی پخمدانانی هستند که معتقدند باید مطالعهسو طبیعی

ی ساختار بدنی و شناسان و متخصصان ژنتیک حضور دارند که بیشتر دربارهناسان، بومجانورشناسان، رفتارش

کنند. در مقابل ایشان، دانشمندان علوم انسانی ها تحقیق میشناسی و سیر تکاملی پخمفیزیولوژی و عصب

ی جوامع ه توسعهها و آدمیزادها را تهدیدی برای نوع بشر و مانعی در راقرار دارند که آمیختگی تدریجی پخم

ی علوم انسانی وارسی شوند. در این زمینه، ها در زمینهکنند و بر این مبنا معتقدند باید پخمبشری قلمداد می

شناسانی حضور دارند که بیشتر به فرهنگ و شناسان و جامعهشناسان و به خصوص مردممورخان، اسطوره

 دهند.ن بر جوامع انسانی را مورد بررسی قرار میها توجه دارند و تاثیر ایشانهادهای اجتماعی پخم

ها مهم و سودمند است و الزم است به شکلی ی پخماز دید نگارنده، هر دو رویکرد رایج درباره 

ها ی پخمای به این موجودات نگریسته شود. بر این مبنا، در این کتاب آنچه که گذشتگان دربارهرشتهمیان

ها بعد از ی پخمهای موجود دربارهام. شواهد و داده خود آورده ِهای زنده و عینیاند را در کنار توصیفگفته

های شان ممکن شده است و برخی از یافتههای زندگیسالها اقامت در میان ایشان و بررسی رفتار و چرخه

 سابقه هستند. آن به واقع در منابع و ادبیات کالسیک پخمولوژی بی

ای ذهنی در شناسی، و از آنجا که ممکن است خوانندگان این سطور سابقهمنظر به تازگی دانش پخ 

الدین منقوصِ ی وزین و مهمِ شیخ ملبوبی کتاب بخشی از رسالهاین مورد نداشته باشند، به عنوان مقدمه

 ها به دستی پخمایم که شرحی به نسبت کوتاه و جامع دربارهشقنبلوکانی را از زبان عربی ترجمه کرده

سپاریم، با این توضیح که این عارف وارسته در قرن ی سخن را به شیخ شقنبلوکانی میدهد. پس رشتهمی
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زیست و از آنجا که با پخمی دگردیسی یافته ازدواج کرده بود، اطالعاتش هفتم و هشتم هجری در حجاز می

 در این زمینه کامال محل اعتماد متخصصان این علم است.

 

 «المفهوم في رقوم البُخوم» یبخشي از رساله

 

ی های خدای متعال که میان شیوخ اشاعره و معتزله دربارهها مخلوقاتی هستند از آفریدهو اما بَخْم»...  

شان بسیار بحث و جدل رفته است. راقم این سطور نخستین شرح از این موجودات را شیخ فایده و ارزش

انگارد که اصل این لغت پارسی خوانده است و بر آن مبنا می« نآفریدگاپخم»ی الرئیس ابن سینا در رساله

ی مسکون و میمِ مسکون. تازیان آن را بَخم گویند به بای خفیف و آن را به ی مفتوح پارسی و خاباشد، به با

 بَخوم جمع بندند.

قاتی را سزد الرئیس آورده است که این نام مخلواند. شیخها را شرح و تعریف بسیار کردهو اما پخم 

تر باشند و با پستی و دنائت طبع از سایر موجودات متمایز گردند. اما این تر و فروپایهکه از آدمیان فرومایه

تعریفی شامل و جامع نیست و چه بسا که حشرات بری و صدفهای بحری را فرومایه بدانند چنان که 

 ین موجودات را پخم بدانند. ارسطاطالیس چنین دانسته است و به یقین کسی را نیابیم که ا

های قادر متعال به پس بدان که پخم، موجودی است همچون مردمان که مانند سایر آفریده 

رسانند و ی خویشکاری خود را به انجام میها واژگونهاش شناخته شود. با این تفاوت که پخمخویشکاری

گمان پخم است. پس عنکبوتی رکه چنین کند بیکنند که برعکسِ وظیفه و سزایشان باشد. و هآنسان رفتار می

شان کردار دارند، پخم درد، چون بنا به طبع و بر مدار خویشکاریتند و شیری که گوری را میکه بر برگی می

نیستند و انواع و اقسام موجوداتی که در کتابهای پیشینیان با نام پخم معرفی شده، پخم هستند. چونان معلمی 
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د و هنرمندی که زشتی بیافریند و خنیاگری که تنها آوای بد برآورد و مورخی که تنها دروغ که نادانی بپراکن

اند مستقل و شکل و قیافه و رفتار و سکنات گوناگون دارند، همچنان که در میان ها موجوداتینویسد. اما پخم

ها از ساکنان دنیاهای پخم اند کهمردمان قبایل و شعب گوناگون هست و در میان جانوران نیز هم. برخی گفته

اند. چنان های دوردست هستند و برخی دیگر ایشان را به عالمهای معنوی دیگر منسوب دانستهدیگر و ستاره

های بلقائیل و جلمائیل هستند و این قول را ها در اقلیمکه برخی از اهل قلندریه مدعی دیدار از سرزمین پخم

ها نیز مانند مردمان از ساکنان و زادگان همین کیمان آن است که پخماغلب حکما نپذیرند. اما حکم غالب ح

اند، و یا به داشتهگیتی و همین آسمان و خاک هستند و تنها چون مردمان ایشان را غریب یا ناخوشایند می

 «شان دشواری رخ نموده است.اند، در تشخیصسودای همسان شدن با مردم خود را با آدمیان همگون نموده
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 زاتانمولوچ

 

 

 

 

 کنت، تاجیکستانی تاریخ پنجزاتان، قرن هفتم هجری، موزهسردیس سفالی مولوچ

 

نظران را عقیده چنین است که ها هستند و برخی از صاحبزاتان از کهنترین نژادهای پخممولوچ 

سرزمینهای دوردست گویند که زادگاهشان اند. خودشان میهای خلق شده در گیتی بودهایشان نخستین پخم

گفتند ایشان از نسل سپیدان قبایل قدیمی میو برهوتهای خالی از سکنه است و از این روست که گیس

لباب العادات  فی تعدد »گریز هستند. اما شیخ حامد بن منصور شمرانی در کتاب گرانقدر های مردمجن

ین موجودات در اصل در میان مردم و در آورده که این باوری غلط است و ا« زاتزوجات القبائل المولوج

هایی از نژادهایی کنند و بعدتر برای آن که خود را با پخمهای پنهانی و زوایای تاریک شهرها نشو و نما میالیه

نظران دیگری هم هستند دانند. صاحبریشه و خویشاوند معرفی کنند، خاستگاه خویش را بیابانها میدیگر هم

اند. اما به تدریج بیشتر و بیشتر به اقلیمهای های دور با آدمیان خویشاوندی داشتهدر گذشتهکه از این موجودات 

مرطوب و تاریک خو کردند و مسخ شدند و به شکل کنونی در آمدند. به هر صورت خودشان مدعی هستند 

دام کلنگی بر که در اصل به سرزمینهای کوهستانی و آفتابی تعلق دارند و برخی از ایشان با همین قصد م

کاوند و از دشواری زیستن در دشتهای ها میکنند که زمین را برای یافتن دفینهکنند و وانمود میدوش حمل می
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های ها و گنجینهزاتان نسبت به دفینهی مولوچدهند. منابع کهن به عالقهلم یزرع و صحاری خشک داد سخن می

ها را دهد که خودِ این موجودات توانایی یافتن دفینهود نشان میاند، اما شواهد موجپنهانی بسیار اشاره کرده

 ربایند.ندارند و تنها آن را از چنگ گوردزدان و جویندگان گنج می

ای طوالنی و دیرینه برای خود جعل کنند. بر این ها گرایش زیادی دارند تا سابقهاین گونه از پخم 

کنند که بر مبنای آن در دوران پیدایش دولت هخامنشی ه میمبنا رهبران این قوم شواهدی تاریخی را ارائ

اند. مرجع ایشان در این مورد بخشی از پرسیکای گروهی از ایشان در سرزمینهای مرتفع ماد ساکن بوده

زاتانِ گوید کوروش بزرگ هنگام رویارویی با آستیاگ مادی بابت حضور گروهی از مولوچکتزیاس است که می

اند و با زبانهای آسا داشتهزاتان اندامی غولاند که این مولوچان وی به زحمت افتاد و آوردهجنگاور در لشکری

اند. با این وجود من در درستی این گزارشها شک دارم. چنان که گزیدهسمی خود اسبان سپاه کوروش را می

شده که نام ایزدی خونخوار در  زاتان نیامده و تنها به پرستندگان مولوچ اشارهدر کتاب کتزیاس هم نام مولوچ

ای زاتانی که تمایل به جعل سابقهاند و نه پخم. به احتمال زیاد مولوچفنیقیه بوده است و پیروانش انسان بوده

اند تا از سویی ادعا کنند که اند و به اسم خود تحریفش کردهاند، این کلمه را نادرست خواندهبرای خود داشته

اند و از سوی دیگر قدمت خویش را زیاد بنمایند. باطل بودن کوهستانی و روشن بودهزمانی ساکن قلمروهای 

زاتان در واقع بسیار ترسو هستند و اندامهای سست و کالبدی ناتوان شود که مولوچاین دعوی از آنجا ظاهر می

ای مورد نظر کتزیاس هراسند و بنابراین بعید است غولهدارند و از هر نوع رویارویی با مخالفان خود سخت می

 ربطی به ایشان داشته باشند.

هایی بسیار متنوع دارند. پیکر زاتان از نظر ظاهری موجوداتی به نسبت مضحک هستند. قیافهمولوچ 

اند و روند. اما برخی دیگر هم هستند که دراز و کشیدهبیشترشان چاق و گرد است و کند و با طمأنینه راه می

های شود. پژوهشهای تازه نشان داده که نمونهبی و هرمی هم در میانشان یافت میهای مسطح و مکعنمونه
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زاتان آورند و خودشان خویشتن را مِلِچالغر و دراز از این موجودات یک جمعیت نژادی متمایز را پدید می

شان و معموال جمجمهتر دارند زاتان آن است که جوانتر هستند و رنگی تیرهزاتان با مولوچنامند. تفاوت ملچمی

در محور افقی رشد نکرده و بنابراین کل بدن و سرشان به خطی دراز و باریک شبیه شده است. این موجودات 

زاتان هستند و بعد از بلوغ بدنی گِرد و توپُر پیدا ی یوهان فون براوخیچ، الروِ نابالغِ همان مولوچبنابر نظریه

زاتان تا حدودی وضعیت انگلی دارند و بعد از آن دهند. مِلچدست میکنند و در مقابل موهای خود را از می

چسبانند زاتان میزاتان با آدمیان وارد مکالمه شدند، با اندامهایی چنگال مانند خود را به بدن مولوچکه مولوچ

د. این غده کننی روی سرشان را فعال میی رشد نایافتهکنند و به این ترتیب غدهو خود را وارد مکالمه می

زاتان شان به مولوچکند و بنابراین روند تبدیل شدنشان بازی میزاتان نقشی در رشد و دگردیسی بدندر ملچ

 کند. را تسریع می

برخی از زبانشناسان قدیمی مانند عالمه فخرالدین احمد شمشوشَکی اعتقاد دارند که ایرانیان از دیرباز  

ی مِلِچ مولوچ را از روی ارتباط این دو نژاد با هم اند و کلمهزاتان آگاه بودهزاتان و ملچبه تمایز میان مولوچ

داده است، اما معنی می« خوردنِ مکالمه»یا « تغذیه کردن بر مبنای سر و صدا»اند، که در ابتدای کار برساخته

قلب شده « از خوردن سر و صدای ناشی»، یا «صدای تغذیه کردن»بعدها مرجع آن از یادها رفته و معنایش به 

 است.

زاتان خویشاوند هستند و تباری مشترک دارند. زاتان و مولوچدر هر صورت تردیدی نیست که ملچ

شان رفتارهای تولید مثلی زاتان حتا پیش از بلوغ و در همان وضعیت نارسشواهدی در دست است که ملچ

چسبند، با لیسیدن زاتانِ بزرگتر از خود میلوچدهند و هنگامی که به صورت انگل به بدن مواز خود نشان می

شان این دهند. هرچند به خاطر نارس بودن غدد جنسیاندامهایی از بدن ایشان عمل جفتگیری را انجام می

شود. اگر هردو نژاد یاد شده را یکی فرض کنیم، شباهتهای های تازه منتهی نمیرفتارهای آمیزشی به زایش بچه
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آمیز ی این موجودات در محور عمودی یا افقی به شکلی اغراقشود. جمجمهدارتر میمعنی کالبدشناختی ایشان

هایی عمیق رشد مانده و بنابراین سرشان به خطی عمودی یا افقی شبیه شده است. چشمانشان که در حفرهکم

ای یا چرمی پنهان هایی از پوشش پارچهدر صورتشان فرو رفته، معموال تاب دیدن نور را ندارد و پشت الیه

کنند، عینکی کوشند با مردمان مراوده کنند و در شهرها به شکل علنی رفت و آمد میاست. برخی از آنها که می

دهد که زمانی تبار مشترکی زنند. .وجود بقایای چشم در این موجودات نشان میی خاص به چشم میبا شیشه

زاتان کارکرد خود را از دست داده و تابش نور به آن م مولوچاند. با این وجود چشبا جانداران روزخیز داشته

ها تنها از راه شنوایی و بویایی از جهان خارج اطالعات دریافت برایشان بسیار دردناک است. این رده از پخم

نماید. کنند. روش ارتباطشان با هم از راه ترشح موادی بودار است که برای آدمها ناخوشایند و زننده میمی

کنند. از آنجا توانند حرف هم بزنند و با مردمان و سایر نژادها به میانجی زبان صوتی ارتباط برقرار میاما می

خواهند آن را به سخن آدمیزادگان تبدیل های گذراست، وقتی میکه افکارشان از جنس بوهای مبهم و رایحه

کنند. را با اشتیاق زیادی بارها و بارها تکرار می ماند، که همانای معنادار از آن باقی نمیکنند، جز چند کلمه

عادت عجیب این موجودات که به پژوهشهای فراوانی دامن زده، آن است که در گوشه و کنار کلماتی پراکنده 

ها از آن توجه به این نوشتهشوند و اگر کسی بیای پنهان مینویسند و بعد در نزدیکی آن گوشهرا زیر هم می

کنند و به مرض تنند و در آن از خوردن غذا و آب خودداری میای دور خود میاز ناراحتی پیله حدود بگذرد،

 گویند.دق دار فانی را وداع می

زاتان موجوداتی کودرُفت هستند و در حالت عادی از بقایای غذا یا فضوالت موجودات دیگر مولوچ

دهند و از آنها همزیست هستند، ایشان را پرورش می هاکنند. از این رو برخی از تمدنها که با پخمتغذیه می

ترِ این موجودات انگل تر و درشتهای سالخوردهکنند. با این وجود نمونهها استفاده میبرای از بین بردن زباله

کند و ی غذا پوستشان ورم میمکند. پس از خوردن هر وعدههستند. هر از چند گاهی خون رهگذری را می



154 

 

ای شان تاب تحمل وزنشان را ندارد و مدتی در گوشهشوند که پاهای باریکد آنقدر سنگین میدر این موار

کنند، اند را هضم کنند. شواهدی هست که برخی از ایشان از دود هم تغذیه میگیرند تا آنچه خوردهآرام می

های ها یا حتا لولههای خانهاند که در اطراف دودکشزاتان را دیدههایی از مولوچچون جهانگردان زیادی گله

 اند.سمی را با اشتیاق استنشاق کردهاند و دودها و بخارات نیمهانتقال بخار جمع شده

های زاتان زشت و ناخوشایند است. به خصوص دهانهای مهیبی دارند که آروارههیبت ظاهری مولوچ

عموال بزاقی غلیظ و خاکستری از میان شود و به همین دلیل مشان درست با هم چفت نمیمتعدد و الیه الیه

کار هستند و چون بدنی ضعیف زاتان نژادی ترسو و احتیاطریزد. مولوچدهانشان جاری است و به زمین می

پرهیزند. با این وجود اگر فرصتی بیابند، با خشونت تمام و سست دارند، از رویارویی فیزیکی با دیگران می

های ها و کپککنند و از جلبکهای تاریک کمین میهای تنگ و کوچهال در حفرهکنند. معموبا دیگران رفتار می

گزند و از خون دارشان رهگذران را میکنند. گاهی هم با زبان نیشنشسته بر دیوارها به عنوان غذا استفاده می

ین بخش تری بلندشان است که خطرناکشان زبان دراز و دوشاخهخورند. سالح تهاجمی اصلیایشان می

کشند، و اطرافش خارهایی شان است. انتهایش چسبناک است و با آن شکار خود را به درون دهان میبدن

زاتان برای خودشان هم کشنده است و به کند. از عجایب این که زهرِ مولوچدارد که زهری سمی ترشح می

میرند. تنها پادزهری که کنند، میهمین دلیل عمری کوتاه دارند و بعد از مدتی با سمومی که خود ترشح می

شود. اما این غده تنها زمانی فعال است که ی بزرگی در باالی سرشان ترشح میبرایشان وجود دارد، از غده

 زاتان با آدمها وارد گفتگو شوند. مولوچ

کسی شان منفور آدمیزادگان هستند و معموال ادبانهزاتان به خاطر بوی ناخوشایند و رفتار بیمولوچ

زاتان اصوال حرفی برای تمایلی به حرف زدن با ایشان ندارند. این نکته را هم باید در نظر داشت که مولوچ

ها کنند. از این رو تمایلِ این رده از پخمگفتن ندارند و تنها بوهای تولید شده توسط همنوعان خود را درک می
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زاتان برای شود. اما مولوچجویی آدمیان روبرو میارهبرای آن که با آدمها گفتگو کنند، همواره با سردی و کن

زنده ماندن نیاز دارند تا حتا به شکل صوری هم که شده، حرفی با دیگران رد و بدل کنند و به این ترتیب 

زاتان برای حرف زدن به نوعی جنگِ ی روی فرق سرشان را فعال نگه دارند. در این شرایط تالش مولوچغده

اند که آدمها وقتی مورد حمله قرار گیرند و شود. این موجودات به تجربه دریافتهقا تبدیل میامان برای ببی

کنند، برایشان ها معنای کلمات را درست درک نمیزنند. از آنجا که خودِ این پخمناسزا بشنوند بیشتر حرف می

ان اهمیت دارد. به همین دلیل کند طرف مقابلشان چه بگوید. تنها حضور در ارتباطی کالمی برایشفرقی نمی

اند و از آنجا به این و آن متلک های تنگ و تاریکی پنهان شدهتوان دید که در حفرههم معموال ایشان را می

ایستند تا پاسخ توهینی را که گویند. معموال رهگذران با شنیدن این حرفها میاندازند و بد و بیراه میمی

شان چند روزی شود و مسمومیتِ محتومزاتان فعال میی سری مولوچیب غدهاند بدهند، و به این ترتشنیده

 افتد. به تعویق می

که در قرن چهارم هجری به زبان « ی پخمکانخودانگاره»ی منظوم عالمه سارگون مازنی در رساله

ز این کتاب های گوناگون از خودشان را با هم مقایسه کرده و در باب سوم اطبری سروده، تصویر ذهنی پخم

آمیزتر است. این موجودات تصویر دقیق و ها از همه اغراقزاتان در میان پخمی مولوچآورده که خودانگاره

کنند، و اصوال فاقد دستگاه بینایی هستند. از این روشنی از خویش ندارند. چون همواره در تاریکی زندگی می

ای نزد خود شوند، خودانگارهآمیزشان با این و آن میرهرو بسته به آنچه که در جریان گفتگوهای تند و مشاج

کنند تا زاتان از اعالم آن استفاده میسازند. این تصویر ذهنی همواره پرالف و گزاف است و مولوچبر می

ها معموال با هم ی مکالمه وادار کنند. این پخمشگفتی و خشم مخاطبان خود را برانگیزند و ایشان را به ادامه

های مناسب و محیطهای خوب برای شکار با هم رقابت اند و مدام بر سر کمینگاهنگ و دعوا مشغولبه ج
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بندی، پیچیدگی و اغراقی است کنند. با این وجود سلسله مراتبی در میانشان برقرار است. مبنای این رتبهمی

 نامند. استاد و استاد اعظم میزاتان بر این مبنا خود را شان وجود دارد. برخی از مولوچکه در خودانگاره

زاتان آن است که هنگام رویارویی با ایشان، از ایشان دعوت تنها راه خالص شدن از گزش مولوچ 

کنید تا به هوای آزاد قدم بگذارند و آنجا گفتگویشان را ادامه دهند. به خصوص جایی که نور کافی داشته 

ی مرگشان اندازد و مایها در باالی سرشان از کار میی ترشح کلمات رباشد برایشان کشنده است و غده

های دست نیافتنی خود گیرند و بنابراین از پناهگاهزاتان معموال این نکته را از کودکی یاد میشود. مولوچمی

تر هستند، ممکن است چنین دعوتی را بپذیرند. هوشتر یا کمتجربهشوند. اما بعضی از آنها که بیخارج نمی

شوند و به احتمال زیاد شان خارج شوند، زیر نور گیج و کور میزاتان از زوایای تاریکِ مسکونیمولوچاگر 

خشکد و بدن متورمشان کنند. در این حالت کم کم آب بدنشان میدیگر راه بازگشت به پناهگاهشان را پیدا نمی

شوند. در این شرایط باید تبدیل میای چروکیده و پوستی توخالی شود و در زمانی کوتاه به کیسهکوچک می

ترکد و مایعی بسیار بدبو را به ی بو در بدنشان هنگام مرگ میاز آنها فاصله گرفت، چون غدد ترشح کننده

زاتان ماند. توزیع جغرافیایی مولوچی بعد بویش باقی میپاشد که اگر بر لباس فرد بریزد، تا چند هفتهاطراف می

های مرطوب و پرجنگل محدود بود. اما به تازگی گزارشهایی در دست است که تا چندی پیش به سرزمین

 شوند.دهد. این موجودات به خصوص در شهرهای بزرگ بیشتر دیده میشان را نشان میی جمعیتتوسعه

 زات اعظم:العراقین مهری، مولوچقنبل پخمایینالمخمسی عرفانی از حضرت شمس

 شمع هر محفلی و شاهد دلشاد منم   د منمتک منم، جمله منم، آنکه کنم یا

 از توجه به شکم آنکه کند باد منم   ام، استاد منمهر االهی هنری بنده

 زاد منم من منم، پس تو منم، او که مولوچ

 هرچه اطوار عجیب است به شب زادم من  
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 غ چو زنم هدیه به مسواکم نیستوچند آر  خورم و باکم نیستها نان و پول میدیس

 در زفافت همه دوشیزه شدم، آکم. نیست؟  ی ناپاکم نیستپق و بنگ و عرق جیرهچ

 آخرش غلو چرا پخم چو ماها کم نیست

 زاین طرف لیس زند وآن بزند بادم من  

 زبون خمپاره، مخرج چون تفنگه   کمان ابرومو و چشمونُم قشنگه

 همه شعرم همه شعرم جفنگه   هزارون رج ز سنده توش فشنگه
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 ی دماغیهسالهر

 اتریخی رد ستایش بینی(-)گفتاری فلسفی

 

 تا شکر گویمت به دماغی همه خِرَد   تا مدح خوانمت به زبانی همه بیان

 )مسعود سعد سلمان(

کرد که پشت دماغ ی خدایی )بعله، همان مهری قلنبه!( نقل قول میدوستی دیشب داشت از یک بنده 

زد و بعد چون ین بابا مدتها پشت سرِ من حرفهایی سرگرم کننده میمن حرف زده است. ماجرا آن است که ا

این حرفها باعث شهرت و محبوبیت این جانب شد، شغل خود را تغییر داد و شروع کرد به حرف زدن پشت 

دماغ بنده. حاال برای شنوندگان محترم کامال روشن است که وقتی حرفی پشت سر کسی اثرگذار نباشد، البته 

ی دماغ است و تا حدودی ناموسی اغش هم اثرگذار نخواهد بود. اما به هر صورت چون قضیهکه پشت دم

 ای در دفاع از دماغ خودم، و اصوال در ستایش دماغ بنویسم.شود، ناچار شدم بیانیهمحسوب می

که  ی پیش پا افتاده استشناسانهدانم این حقیقت زیستاما دلیلِ این که ماجرای دماغ را ناموسی می 

کند. دلیلش هم این دماغ عضوی مهم و کلیدی است که با مردانگی و جوانمردی پیوندی نزدیک برقرار می

افتد و به تدریج ریش و ی تستوسترون در بدن آقایان به تکاپو میکه در حدود سن بلوغ، وقتی هورمون نرینه

ی مهمی که زیر تاثیر این هورمون رشد آید، یکی از اندامهاسبیل و سایر لوازم مردانگی از آب و گل در می

 سازد، دماغ است. کند و سیمای زن و مرد را از هم متمایز میمی
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کند و ی پایین در آقایان رشد میادعا در جریان بلوغ پا به پای آروارهبله، همین دماغ معصوم و بی

اشته باشند. بر همین مبناست که های مردانه و زنانه با هم تفاوت دشود چهرهیکی از عللی است که باعث می

شود و برای بزرگ میی نوجوانان تازه بالغِ بیگناه یکی از نخستین عالیم سن بلوغ آن است که دماغ در چهره

شود. در واقع به همان نسبتی شان، به منقاری نظرگیر شبیه میهای دستخوش توفان بلوغچند وقتی در چهره

روند، شان کلنجار میهای بدنو معوج شدنِ اندامها و جا نیفتادنِ برجستگی که دختر خانمها در سن بلوغ با کج

آقایان با مشکل مشابهی در سطح رخسارشان دست به گریبان هستند و باید پذیرفت که مدیریت دماغی لگام 

 نهد، دشوارتر است از اندامهایی مگو کهگسیخته که سرمست از تستوسترون از گلیم خود پا به بیرون می

اند. احتماال بر همین های فراوان هم پنهان شدهباالخره رشدشان لطفی و افتخاری دارد و در اعماق جامه

ی نوجوانان نر که از نامند، چرا که در آن سن و سال تنها جای چهرهمبناست که سن بلوغ را سن کچلی می

د، دماغ است. پس دور از ذهن کناش را حفظ میمویی دیرینهماند و بیبهره میخروش ریش و سبیل بی

 مردی قلمداد کنیم.نیست اگر دماغ را نماد جوان

اند مردانگی را نشان دهند، بر خواستهشاید به همین خاطر هم بوده که در جهان باستان وقتی می

به  خواستنداش اجداد دوردست ما که در ایالم و سومر باستان وقتی میاند. نمونهکردهبزرگی دماغ تاکید می

ی کهن سومری و رفتند و دست کم یکی دو تا نگارهجنگ بروند، با دماغهای افراشته و غرورآمیز رژه می

 کند. آمیز بر دماغهای جنگاوران قدیم این ادعای مرا تایید میایالمی داریم که با تاکیدی اغراق
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 کند.شاه الگاش بر کَلبوم شاه اومَه را در سومر باستان روایت می ی اِئاناتومگندهها، که پیروزی سربازان دماغستون کرکس

 

العلماء قسم!( همگی مستندات تاریخی محکمی دارند. ی غبغبگویم )به طبقات عالیهاینها که می

ی پنجم یعنی ساهورع نقل قول کنم که به روایت پزشک حاال دیگر مجبورم نکنید از فرعون مهم سلسله

وقتی فرعون خواست او را مورد لطف قرار  -بوده، فکرش را بکنید!« خْمِتسِآنْخنی»اسم طرف –مخصوصش

یابد، تو نیز وقتی از زور چنین باد که همچنین که سوراخهای دماغ من از تنفس بهجت خاطر می»دهد، گفت: 

غ به میانرودان و شود که این مرکزیت دمااز اینجا معلوم می«. ات سپرده شوی!پیری از رمق افتادی به تابوت

شود. هرچند نوع برخورد فرعون با سوراخهای دماغش ایران زمین منحصر نبوده و امری جهانی محسوب می

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi6-YnxkIDQAhXHvxQKHRbTC44QjRwIBw&url=http://www.gettyimages.com/photos/stele-of-vultures&psig=AFQjCNHYUivsCNb2CembqIRpencxdVnGmg&ust=1477834551085840
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پرور بوده و کافی است به نقش و هوای مصر بسیار دماغ برانگیز است. به هر صورت آبقدری پرسش

تتان بیاید. به هر روی آنچه فرعون چشمگیر دماغ کلئوپاترا در تاریخ جهان توجه کنید تا حساب کار دس

 ز زلفش بر »گوید: ای میساهورع در اینجا بیان کرده، احتماال همان بوده که هزاران سال بعد اوحدی مراغه

 « چنین زنده به بوی آنم اینجا  /دماغم هست بویی

 

 

 فرعون ساعورع به همراه

 دماغ فرعون ساهورع!

 

 

 

دماغ پیشاآریایی در ری ارتشهای ابتدایی گذشت و جنگاوران درشتبعدتر که دو و نیم هزاره از درگی

ای های سرافراز رسید. اما لحظهی آریاییهای گوناگون با هم دست و پنجه نرم کردند، نوبت به سیطرهآوردگاه

سیس ایران زمین و تادر پایداری اهمیت و اعتبار دماغ در میان مردم ایرانشهر تردید نکنید. چون یگانه شدن 

دستی که اهالی سی ای در سیر تحول تاریخی دماغها اختالل ایجاد نکرد. آن هنرمندان چیرهکشور ایران ذره

نظر از این که طرف پارسی دادند، صرفهای زیبایشان نمایش میی ایرانی را در تخت جمشید بر نگارهتیره

ها نمودند. در این نگارهغهایی درشت باز میو مادی و ایالمی باشد یا هندی و مصری و یونانی، همه را با دما

هایی دیگر از جنگ و کشتار خبری نبود و چون صاحبان این دماغها آورندگان هدایا یا حامالن اورنگ و نیزه

 اند تا مردانگی جنگاورانه را. دادهجویانه را نمایش میبه هوا برافراشته بودند، احتماال بیشتر جوانمردی صلح
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گرایانه به قدری در ایران زمین رخنه کرده بود که پلوتارک بعدها آن را ع این ایدئولوژی دماغدر واق

ها به خاطر بزرگ بودن دماغ کوروش بوده فرض کرد ایرانی« حیات مردان نامی»به اشتباه فهم کرد و در کتاب 

ی کهن گرایانهت هنری دماغاند. در حالی که قضیه به کلی چیزی دیگر بود و این سنکه عاشق این عضو شده

های خاور زمین بود که بر این عضو برجسته چنین تاکیدی داشت. حقیقت آن است که در میان تمام نقاشی

شان دیواری بازمانده از دوران هخامنشی، تنها دو اثر مهم و دولتی را داریم که دماغی ظریف دارند، یکی

صف آورندگان هدایاست، و دیگری کوروش بزرگ بالدار  ی سیاهپوستِ سرزمین کوش )اتیوپی( درنماینده

ی آریایی توان دو نتیجه گرفت. یکی این که کوروش عزیز ما با وجود تبارنامهدر دشت مرغاب. از اینجا می

ها به واقع دماغی ظریف و کوچک داشته، و دیگری این که ایرانی -به کوری چشم پلوتارک–ناپذیرش خدشه

شان را پا به پای وطنانِ( سیاهپوستاند و کوچکی دماغ )آن وقتها، همم نژادپرست نبودهاز همان روز اولش ه

 اند. دادهشان نمایش میترین شاهنشاهدماغ محبوب

از این  اند،ای هم با فرهنگ سرفراز ایرانی داشتهدر دوران جدید مورخان اروپایی که دشمنی نهانی

دماغ »اند. مهمترینش این که گویا عبارتِ رداشتهای ناروایی کردهی دماغ کوروش بگزارش هرودوت درباره

اند. به همین خاطر جان امانوئل خوانده« دماغ بزرگ کوروش»در متون کهن و باستانی را « کوروش بزرگ

شود، های ایران تدریس میهای رنگارنگ چرا کتابش در دانشگاهفهمم با این همه اشتباهکوک که من واقعا نمی
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ها به ی پارسیاش هم مرتکب چنین خطایی شده، و هم گمان کرده همه«شاهنشاهی هخامنشی»کتاب در 

اند. در حدی بزرگ که اسم خودشان را درست پیروی از شاهنشاه فرهمندشان دماغی بزرگ داشته

اند اهالی یونانی شدهاند که باعث میراندهاند تلفظ کنند و همه چیز را چندان تودماغی بر زبان میتوانستهنمی

« ب»بین دو حرفِ  -اندتردید مرجع دانش و خرد و فلسفه و زبانشناسی و باقی چیزها بودهکه بی –باستان 

بخش/ بغداد( پارسی را بوخشَه )بغدچار خطا شوند. طوری که مثال اسم سرداری پارسی به نام بَغَه« م»و 

شان ها به خاطر کوچک بودنِ دِماغل نداده که شاید یونانیاند. صد البته که کوک هیچ احتمامگابیز ثبت کرده

اند، و اصل موضوعه را بر این نوشتهها را اشتباه می)یا زبانم الل، کوچک بودن گوشهایشان( اسم پارسی

اند. کردههای دَماغ گنده به خاطر این ویژگی آناتومیک اسم خودشان را اشتباه بیان میگذاشته که خودِ ایرانی

ای شوخ و شنگ و روانی خجسته داشته و همانا که نی که اگر روح کوک از ما نرنجد، این مورخ روحیهیع

 ی شهیر به راستی کوک بوده است!کیفِ این نویسنده

 

 

 

 

 

 

ی مردم نداشته اما حقیقت آن است که دماغ ایرانیان باستان به احتمال زیاد تفاوت چندانی با دماغ بقیه

شده تشخیص داد. شاید ها تمایز چندانی را نمیها و رومیها و عربها و هندیماغ ایرانیاست. دست کم بین د

بندیِ زردپوستانِ رفتند را بتوان از دماغهایی که از راه ابریشم به قلمرو چین میدر این بین فقط بین دماغ ایرانی
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ها را های چینی است که ایرانیرهها و نگاآن خطه متمایز دانست. شاهدی هم که در این مورد داریم نقاشی

شان کوچک، و چشمهایشان شان، و این برای نژادی که دماغدهد تا چشمانبیشتر با دماغ بزرگشان نمایش می

 نماید.انگیز میجای تأمل دارد و عبرت کوچکتر است،

ه تدریج همزمان با توان ادامه داد و ادعا کرد که این اهمیت و اعتبار دماغ بی دماغ را میبحث درباره

افول تمدن ایرانی در این سامان رو به انقراض گذاشت. در حدی که در قرون میانه دیگر کسی برای دماغ 

از آن گفتمان پرشکوه باستانی باقی مانده « پروردماغ»و « دماغت چاقه»اهمیت قایل نبود و تنها عبارتهایی مانند 

 کرد تا خودِ دماغِ پیشتاز و جسور.رفته پشت دماغ اشاره میبود، و تازه آنها هم بیشتر به مغزِ سنگر گ

اند. اما در این مورد های اسالم منسوب کردهگروهی از مورخان این عزل نظر از دماغ را به آموزه

ترین گواه تاریخی در هایی پراکنده به واقع وجود دارد. برجستهشواهد قاطعی در دست نداریم. هرچند داده

شود که در جایی به نام الدهر مربوط میای به نام محمد صائمیزی متعصبان مذهبی به صوفیستتایید دماغ

ساعد السُعَداء در حوالی قاهره برای خودش خانقاهی داشت و به خدمت خدا و خلق خدا مشغول بود. این 

 ای هم داشت. دشمنی ی خدا نه تنها بر خالف پارسیان کهن برای دماغ اهمیت و ارجی قایل نبود، که با آنبنده

نگریسته، پرسشی نظرانه به این عضوِ شریف میحاال این که دماغ خودش چه شکلی داشته و چرا تنگ

اش به آن پاسخ بدهند. به هر صورت تمام است که روانکاوان باید با کنکاش در رخدادهای دوران کودکی

دل مصری برای مالیک، وقتی دید دهقانان سادهدانیم آن است که در دوران زمامداری ماش میآنچه که درباره

برند، خشمگین شد و کنند و برایش قربانی میزیاد شدن محصول کشتزارهایشان نزد ابوالهول نذر و نیاز می

 ی تفرعن بگیرد. تصمیم گرفت انتقامی هولناک از این جرثومه

ته بود و مثل امروز دچار عواقب ناگفته پیداست که ابوالهول در آن زمان به دماغی وزین و شکیل آراس

های امروزین و اهالی داعش الدهر با وهابیرسد که این محمد صائماسیدپاشی نشده بود. چنین به نظر می
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ماند. او یک شب یواشکی تبر و نسبی داشته باشد، چون رفتارش به طالبان موقع حمله به بوداهای بامیان می

آسا باال رفت و ن بسته رفت و با زحمت از سردیسِ این اثر هنری غولای برداشت و سراغ ابوالهول زباتیشه

ی بزرگ جهان که در ضمن بزرگترین با چند ضربِ تیشه دماغ ابوالهول را برید! به این ترتیب کهنترین مجسمه

 سنگی دنیا هم هست، از داشتن دماغ محروم شد. ی تکمجسمه

 

 

 

 

 

 

 بریده!الهولِ دماغدار با ابورویاروییِ ناپلئونِ دماغ

 

کردند و این بریدگی ابوالهول را به دشمنان خود منسوب میبعدتر نویسندگان گوناگون گناه دماغ

دهد که تا قرون اخیر اعتبار و اهمیت دماغ همچنان سر جای خودش باقی بوده است. چنان که نشان می

کشی به مصر با توپ دماغ ابوالهول را پرانده گفتند ناپلئون موقع قشونها در ابتدای قرن نوزدهم میانگلیسی

گیری بر دماغ ابوالهول نکوهش ها به همین ترتیب سربازان انگلیسی را به خاطر تمرین نشانهو فرانسوی

طرف بودند، حاکمان ممالیک قدیمی مصر را در این زمینه ها هم که در این زمینه بیی اروپاییکردند. بقیهمی

ی المغریزی غافل بودند که با دقت نوشته که کل ماجرا زیر سر این شان هم از سفرنامهمهدانستند. همقصر می

 الدهر ما بوده است. محمد صائم
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البته در آن روزها چون هنوز مملکت صاحب داشت و آمریکا و انگلیسی تشکیل نشده بود و داعش 

میالدی به جرم تخریب آثار  1378ال و طالبانی وجود نداشت، حاکم مصر این بابا را دستگیر کرد و در س

باستانی همانجا به دارش آویختند، و به این ترتیب معلوم شد که دماغ ابوالهول به راستی اهمیت داشته است. 

میالدی رخ داده است.  حاال شما این را مقایسه کنید  ۱۳۷۸اید که قضیه در به این نکته هم حتما دقت کرده

الدهری ریختند و بوداهای بامیان کنان با همان توهمات صائم ن طالبان هلهلهخورشیدی که در آ۱۳۸۰با سال 

را منفجر کردند، و در این میان دماغهای بوداها را هم به باد فنا دادند و آب هم در دل و دماغ مفتی عربستان 

 ی بین تقویم هجری و میالدی کشک!تکان نخورد. یعنی که کل این ششصد و اندی سال فاصله

ی جهانی برای مقابله با دهد در دوران مدرن نوعی توطئهواقع شواهد زیادی هست که نشان می در

ی هالیوود بنگرید و ابعاد دماغ کنندهدماغ به جریان افتاده است. کافی است به تبلیغات هدفمند و تخریب

د خودفروخته برای ی معاصر یعنی مایکل جکسن را در گذر زمان بررسی کنید. این هنرمنمهمترین ستاره

تبلیغ مقاصد شوم استکبار جهانی به شکلی نامحسوس مدام دماغ خود را کوچک و کوچکتر کرد، طوری که 

اش، و دیگر در اواخر عمرش تقریبا چیزی برایش باقی نمانده بود، در حد دماغ ایکیوسان در کارتون ژاپنی

 استعمارگر ژاپن!ستیزانه در اقتصاد بگذریم از نقش مهم این تبلیغات دماغ

 

 

 

 دماغ مایکل جکسون در گذر زمان!
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ی سیصد طراحی شده را مقایسه ای صهیونیستی بوده و در کمیتهشما تخریب بوداهای بامیان که توطئه

شود چهارتا! کنید با این نکته که بانوان ایرانی بیشترین آمار جراحی بینی را در جهان دارند. خوب، دو دو تا می

ورزند؟ از یک طرف های قلمرو اسالم دشمنی میاید از خودشان بپرسند که چرا یک دفعه همه با دماغمردم ب

شان دماغ بوداهای بامیان را به همراه تندیسهای چسبیده به آن داغان طالبان و داعش را داریم که یک سری

های متصل نی را با مجسمهی موصل دماغهای اشراف اشکاکنند، و از آن طرف یک سری دیگرشان در موزهمی

پسند ایرانی را داریم که مدام دارند دماغهایشان را نمایند؟ در این هم دختران مشکلبه آن خرد و خمیر می

اید ای در کار نیست؟ هیچ به این نکته دقت کردهکنند. یعنی واقعا به نظر شما توطئهکوچکتر و کوچکتر می

مندترین جانداران شود؟ یعنی دماغفیلهای دریایی هم دارد منقرض میکه همزمان با این وقایع نسل فیلها و 

تکامل یافته بر سطح خشکی و عمق دریا...همین روزهاست که به خودمان بیاییم و ببینیم به قول رضوانی 

 «نه دماغ اینکه از گل شنوم به کام بویی  /نه به باغ ره دهندم که گلی به کام بویم»سروستانی: 

برهان قاطعی بیاوریم و این بحث را ختم کنیم، خوب است به این حقیقت تاریخی هم  برای این که

اشاره کنم که نخستین زنی که جراحی پالستیک کرد و دماغش را کوچک کرد، خانمی بود به اسم پگی 

گوگِنهایم که شهرت فراوان دارد و به نوعی مؤسس هنر مدرن است. چون این خانم بسیار پولدار در حوالی 

و  کرد و با هنرمندان آوانگارد کوبیستدوران جنگ جهانی اول و دوم در اروپا برای خودش گردش می

خرید. آن وقتها هایشان را میشد و بعد با ثمن بخس تابلوها و مجسمهکِش دوست میباز و آبسترهسورئال

ا بعدش که لیدی گوگنهایم در ی مردم سالم بود و کسی حاضر نبود بابت این آثار پول بدهد. امهنوز سلیقه

ها آمدند و نیویورک و ونیز موزه و گالری مفصلی راه انداخت و این آثار را با تبلیغ بسیار معرفی کرد، همان

 با بهای گزافی این آثار را خریدند. 
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 خانم گوگنهایم به همراه دماغش

 سالوادور دالی و دماغش

 دماغ پابلو پیکاسو و خودش!

 

ی عادتهای عجیب و ا را داشته باشید تا برایتان بگویم که این خانم گوگنهایم در میان همهحاال اینه

اش است. این نکته ی زشتی و شرمساریغریبش نفرت عجیبی از دماغش داشت و معتقد بود دماغش مایه

ت. چون گفبین خودمان بماند که دماغش خوب، بفهمی نفهمی بزرگ هم بود. اما نه آنقدرها که خودش می

زمینی تنوری و بادمجان داد و در مجامع رسمی آن را به سیبدر دشمنی با دماغ خودش اغراقی به خرج می

ی ملت از هنر کالسیک کرد. خالصه این خانم همزمان با چرخاندن سلیقهادبانه تشبیه میو اینجور چیزهای بی

حی زیبایی، آن را کوچک کرد و به این ترتیب به هنر مدرن، از دماغش هم انتقام گرفت و با نخستین عمل جرا

راهی را گشود که در کشور عزیزمان به شاهراهی پر ترافیک تبدیل شد. تیر خالصِ بحث ما هم این که کوره

ی مردم دنیا، جز چند استثنا( یا ها )مثل بقیهی یهودیاین خانم گوگنهایم یهودی بود و از آنجا که همه

ماسون و یا کمونیست )و یا هر سه!( بنابراین روشن است که جراحی دماغ از صهیونیست هستند و یا فرا

باشد. شاهد دیگری که جا دارد اینجا بدان اشاره کنیم، این های استکبار جهانی برای جنگ نرم میتوطئه

در حقیقت است که پابلو پیکاسو و رنه ماگریت و سالوادور دالی همگی دماغهایی عظیم و مقبول دارند، اما 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://www.cnn.com/2015/12/21/arts/peggy-guggenheim-art-addict/&bvm=bv.136811127,d.d24&psig=AFQjCNGaA9goiIDth9mwjweSCnHONN5oTw&ust=1477835554279042
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjjrJ_TlYDQAhVDaRQKHY1GBmgQjRwIBw&url=https://www.tes.com/lessons/iIOUJormgaw21A/a-pablo-piccaso&bvm=bv.136811127,d.d24&psig=AFQjCNGT1aCykOvDWMCxXhK8KGxs6qlssw&ust=1477835804337807
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjR7dL1lYDQAhWB6xQKHewyApEQjRwIBw&url=https://lonerwolf.com/salvador-dali/&bvm=bv.136811127,d.d24&psig=AFQjCNHp0DZrfgmREwbv9-s8mKE6_50GUw&ust=1477835889695360
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دهند. حاال چه کسی این تابلوها را خریده و باعث هایشان اغلب دماغ را کوچک و گاه ناپیدا نشان مینقاشی

 شان شده؟ همان خانمی که برای اولین بار دماغش را با جراحی کوچک کرده... مالحظه فرمودید؟شهرت

ا برای این شرح دادم که ی کوچک و فشرده از دماغ و سنت تاریخی ما در این زمینه راین تاریخچه

کنیم و هر لحظه ممکن است به خودتان بیایید و ببینید زدا زندگی میبگویم امروز در دورانی خطرخیز و دماغ

ی این عضو شریف و های جهانیِ تهدید کنندهی دسیسهکه دماغی برایتان نمانده است. شواهد کافی درباره

 تان!دانید با دماغر خود زحمتکش را هم که خدمتتان ارائه کردم. دیگ

 پرور/ از خرمن صد گیاه بهتر!نوشت: یک دسته گل دماغپی
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 شروین وکیلیدیگر هب قلم  یکتابهای 

 ی تاریخ خرد ایرانيمجموعه

  ۱۳۹۴کتاب نخست: زند گاهان، شورآفرین، 

 ۱۳۹۵کتاب دوم: تاریخ خرد ایونی، علمی و فرهنگی، 

 ۱۳۹۵ی افالطون، ثالث، افسانهکتاب سوم: واسازی 

 ۱۳۹۵کتاب چهارم: خرد بودایی، خورشید، 
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 ي دیدگاه زروانمجموعه

 

 

 

 

  

  ۱۳۸۹ی سیستمهای پیچیده، شورآفرین، کتاب نخست: نظریه

 

 ۱۳۸۹خودانگاره، شورآفرین، کتاب دوم: روانشناسی 

 

 ۱۳۸۹ی قدرت، شورآفرین، کتاب سوم: نظریه

 

 ۱۳۸۹ها، شورآفرین، ی منشکتاب چهارم: نظریه

 



172 

 

 

 

 ۱۳۹۱ی زمان؛ زروان کرانمند، شورآفرین، کتاب پنجم: درباره

 

 ۱۳۹۱کتاب ششم: زبان، زمان، زنان، شورآفرین، 

 

 ۱۳۹۳شورآفرین، کتاب هفتم: جام جم زروان، 
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  ی تاریخ تمدن ایرانيمجموعه

 

 ۱۳۹۱-۱۳۸۹شورآفرین، بخش، رهایی کتاب نخست: کوروش

 ۱۳۸۹ی یونانی، شورآفرین، ی معجزهکتاب دوم: اسطوره

 ۱۳۹۰کتاب سوم: داریوش دادگر، شورآفرین، 

 ۱۳۹۳کتاب چهارم: تاریخ سیاسی شاهنشاهی اشکانی، شورآفرین، 
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  شناسي ایرانيی اسطورهمجموعه

 

 ۱۳۸۹شناسی پهلوانان ایرانی، پازینه، کتاب نخست: اسطوره

 

 ۱۳۷۹دوموزی، خورشید، کتاب دوم: رویای 

 

 ۱۳۹۱شناسی آسمان شبانه، شورآفرین، کتاب سوم: اسطوره

 

  



176 

 

 

 ۱۳۹۰ی زلیخا، خورشید، ی یوسف و افسانهکتاب چهارم: اسطوره

 ۱۳۹۲ی آفرینش بابلی، علم، اسطوره کتاب پنجم:

 ۱۳۹۴های امپدوکلس، خورشید، کتاب ششم: پاالیش

 ۱۳۹۵ایرانی، شورآفرین،  شناسی ایزدانکتاب هفتم: اسطوره
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 روانشناسي و تكامل -ی عصبمجموعه

  ۱۳۷۷کتاب نخست: کلبدشناسی آگاهی، خورشید، 

 ۱۳۷۷افزایی، خورشید، ی همکتاب دوم: رساله

 ۱۳۸۵سرا، اندیشهکتاب سوم: مغز خفته، 

 ۱۳۸۵سرا، شناسی جوک و خنده، اندیشهکتاب چهارم: جامعه

 ۱۳۹۱شناسی لذت، خورشید، کتاب پنجم: عصب

 ۱۳۹۴نا،کتاب ششم: فرگشت انسان، بی

  ۱۳۹۵شناسی تا تکامل، خورشید،گرایی: از عصبکتاب هفتم: همجنس
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 ی فلسفهمجموعه

 

 ۱۳۷۸ کتاب نخست: آناتومی شناخت، خورشید،

 

 ۱۳۸۰ی آفرینش پدیدارها، خورشید، کتاب دوم: درباره

 

 ۱۳۹۵ارزان، خورشید، کتاب سوم: کشتنِ مرگ
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 ی داستان، رمان و شعرمجموعه

 

  ۱۳۷۹کتاب نخست: ماردوش، خورشید، 

 

 ۱۳۸۱سرا، دوم: جنگجو، اندیشهکتاب 

 

 ۱۳۸۳شورآفرین،  -کتاب سوم: سوشیانس، تمدن

 

 ۱۳۸۶کتاب چهارم: جام جمشید، خورشید، 

 

 ۱۳۸۷کتاب پنجم: حکیم فارابی، خورشید، 

 

 ۱۳۸۹کتاب ششم: راه جنگجو، شورآفرین، 

 ۱۳۹۱کتاب هفتم: نفرین صندلی )مبل جادویی(، فرهی، 
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 ۱۳۹۳نا، بیکتاب هشتم: دازیمدا، 

 ۱۳۹۵کتاب نهم: فرشگرد، خورشید، 

 ۱۳۹۵کتاب دهم: جم، شورآفرین، 

 ۱۳۹۵ی داستان کوتاه، خورشید، کتاب یازدهم: آرمانشهر؛ مجموعه

 ۱۳۹۵کتاب دوازدهم: زریر؛ مجموعه داستان کوتاه تاریخی، خورشید، 

 ۱۳۹۵کتاب سیزدهم: مرتاض؛ مجموعه داستان کوتاه طنز، خورشید، 
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  ی راهبردهای زروانيمجموعه

 

 ۱۳۸۵سرا، کتاب نخست: خالقیت، اندیشه

 

 ۱۳۹۲کتاب دوم: کارگاه مناظره، جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران، 

 

 ۱۳۹۵نامک، شورآفرین، کتاب سوم: بازی
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 ی ادبیاتمجموعه

 ۱۳۹۴الشعرای بهار، خورشید، کتاب نخست: ملک

 ۱۳۹۴نیمایوشیج، خورشید، کتاب دوم: 

 ۱۳۹۵کتاب سوم: پروین، سیمین، فروغ، خورشید، 

 ۱۳۹۵خورشید،  کتاب چهارم: الهوتی و شاعران انقالبی،

 ۱۳۹۵کتاب پنجم: خویشتنِ پارسی، خورشید، 

  ۱۳۹۵نامه، خورشید، کتاب ششم: عشاق
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 های سفرنامهمجموعه

 ۱۳۸۸ی سغد و خوارزم، خورشید، کتاب نخست: سفرنامه

 ۱۳۸۹ی چین و ماچین، خورشید، کتناب دوم: سفرنامه

 

 کتابهای دیگر

 ۱۳۸۲کتاب نخست: نام شناخت، خورشید، 

ی سیستمهای پیچیده در مدلسازی تغییرات فرهنگی، جهاد دانشگاهی دانشگاه کتاب دوم: کاربرد نظریه

 . ۱۳۸۴تهران، 

 ۱۳۹۴کتاب سوم: گاندی، خورشید، 

 ۱۳۹۵نامه: جلد نخست، خورشید، کتاب چهارم: رخ

 ۱۳۷۹کتاب پنجم: سرخ، سپید، سبز: شرحی بر رمانتیسم ایرانی، خورشید، 
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 هامجموعه مقاله

 ۱۳۹۵ی زروان، خورشید، جلد نخست: نظریه

  ۱۳۹۵شناسی، خورشید، جلد دوم: جامعه

 ۱۳۹۵تاریخ، خورشید، جلد سوم: 

 ۱۳۹۵شناسی، خورشید، جلد چهارم: اسطوره

 ۱۳۹۵جلد پنجم: ادبیات، خورشید، 

 ۱۳۹۵جلد ششم: روانشناسی، خورشید، 

 ۱۳۹۵جلد هفتم: فلسفه، خورشید، 

 ۱۳۹۵شناسی، خورشید، جلد هشتم: زیست

 ۱۳۹۵جلد نهم: آموزش و پرورش، خورشید، 

 

 

 

 


