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  محمدعلي جمال زاده

  � ��د � ���د
  

  

  1320/ ناشر بنگاه پروين •

  1388نشر الكترونيك بهمن  •

 1389انتشار ويرايش دوم دي  •

سـپس بـه فرانسـه و     ده سالگي به بيـروت و از دواز. در اصفهان به دنيا آمد هجري قمري1309محمدعلي جمال زاده در سال 

 1376آبان  ماو كه در هفده. سوئيس رفت و ديپلم علم حقوق خود را در فرانسه دريافت كرد

شمسي در شهر ژنو وفات يافت، از عمر طوالني يكصد و شش ساله خود، تنها سيزده سـال را  

خوانـد و  هر روز، كتاب فارسي . اما در تمام عمر، همواره با ياد ايران زيست. در ايران گذراند

، نخستين نوشـته  »فارسي، شكر است«داستان . هر چه تأليف و تحقيق كرد، به زبان فارسي بود

برخـي از آثـار او از   . داستاني اوست كه آن را سرآغاز داستان نويسي جديد فارسي دانسته انـد 

خاطرات محمد علي جمال «، »تلخ و شيرين«، »ناي گبان«، »آسمان و ريسمان«: اين قرار است

و » قصـه نويسـي كهنـه و نـو    «، »قصه هاي كوتاه براي بچه هاي ريش دار«، »قصه ما به سر رسيد«، »سر و ته يه كرباس«، »ادهز

  .»هفت كشور«
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  :سخني با خوانندگان

مجموعـه  و  ديباچـه مي باشد، شامل دو بخـش  ويرايش دوم نشر الكترونيكي اين كتاب  كه اين نسخه

 .اين دو بخـش در ويـرايش پيشـين موجـود نيسـت      .است كه به آن افزوده شده است كلمات عوامانه فارسي

  .همچنين در صفحه آرايي آن نيز تغييراتي ايجاد شده است

به ، ولي در نشر الكترونيكي آن داستان كباب غاز نيز هچاپ قديمي كتاب فقط شامل شش حكايت بود

هاي شادي را در پيش داشته باشيد و  اين كتاب لحظهحكايتهاي شيرين اميدوارم با خواندن . آن افزوده شده

  .مورد پسند شما واقع شود

  .پيشنهادات شما دوستان موجب دلگرمي ما بوده و باعث باال رفتن كيفيت كارهاي ما مي شود

  

  .فرهاد الف

  خورشيدي 1389زمستان 

 
 

www.IR-DL.com

T.me/AVAYeBUF

http://ir-dl.com/
https://telegram.me/AVAYeBUF
https://telegram.me/AVAYeBUF


4 

 

  فسانه گشت و كهن شد حديث اسكندر

  ر كه تو را حالوتي است دگرآسخن نو 

  »فرخي«

  د����
در ممالك ديگر ادبيات به مرور زمان . ايران امروز در جاده ادبيات از اغلب ممالك دنيا بسيار عقب است

را از زن و مـرد و  تنوع پيدا كرده و از پرتو همين تنوع روح تمام طبقات را در تسخير خود آورده و هر كـس  

و ندار، از كودك دبستاني تا پيران سالخورده را به خواندن راغب نموده و موجب ترقي معنوي افراد ملت  ادار

  .گرديده است

اما در ايران ما بدبختانه عموماً يا از شيوه پيشينيان برون نهادن را مايه تخريب ادبيات دانسته و عموماً 

كه مشهور جهان است در ماده ادبيات نيز ديده مي شود به اين معني كه  همان جوهر استبداد سياسي ايراني

شخص نويسنده وقتي قلم در دست ميگيرد نظرش تنها متوجه گـروه فضـال و ادباسـت و اصـالً التفـاتي بـه       

سايرين ندارد و حتي اشخاص بسياري را نيز كه سواد خواندن و نوشتن دارند و نوشته هاي ساده و بي تكلف 

دموكراسـي  «وبي مي توانند بخوانند و بفهمند هيچ در مد نظر نمي گيرنـد و خالصـه آنكـه پيرامـون     را به خ

  .نمي گردد» ادبي

جاي شك نيست كه اين مسئله مخصوصاً براي مملكتي چون ايران كه جهـل و چشـم بسـتگي گـروه     

دارند و خود داخل در  مردم مانع هرگونه ترقي است بسيار مايه تأسف است چه آنكه از علم و دانش بهره اي

جاده كشف حقايق بوده و در راه كسب قوت و غذاي روحي البته در تالش هستند ولي گروه مردم كه به قول 

معروف كاالنعام بل هم اضل هستند اگر كسي در خيالشان نباشد و غمشان نخورد تا قيام قيامت در جهـل و  

  .ذلت و تاريكي سرگردان خواهند ماند

تمدنه هم همين گونه فكر و خيالها موجب تأسيس تعليم عمومي اجباري شده است در اغلب ممالك م

ه مند نموده باشـند و  وام را از مراتب علم و معرفت بهريعني ارباب علم و بينش و فضل و كمال خواسته اند ع

درصـدد   اال چنين نباشد و اهل فضل تصور نمايند كه عاقبت خود عوام به فوايد و محسنات دانش پي برده و

كسب و تحصيل آن برخواهند آمد و كسي الزم نيست اوقات عزيز خود را صرف آنان نمايد خدا مي داند كي 
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ر اين ادعا مبني بر حقيقتي بود تا به حال تمام ايرانـي هـا   گبه خودي خود به اين فكر و خيال بيفتند چون ا

نفر با سواد نيست اقالً ثلث يا ربع ملـت   با سواد شده بودند و به جاي آنكه به تخمين در صد نفرشان هم يك

ايران داراي سواد مي بود در صورتي كه هر كدام از مـا ايرانيـان چنـدين نفـر از بزرگـان و اعيـان و تجـار از        

هموطنان خود را مي شناسيم كه با آنكه هرگونه اسباب بر ايشان حاضر و مهيا بوده تا به حـاي درصـدد بـر    

ود را صرف تحصيل خواندن و نوشتن نمايند ولو يك كوره سوادي هم باشد بـه  نيامده اند كه يك ماه وقت خ

  .دست آورند

نكه در مملكت ما هنوز هم ارباب قلم عموماً در موقع نوشتن دور عوام را قلم گرفتـه و همـان   آخالصه 

ه ي گردند در صورتي كه در كليه مملكت هاي متمدن كـه سـر رشـت   مپيرامون انشاهاي غامض و عوام نفهم 

ترقي را به دست آورده اند انشاي ساده و بي تكلف عوام فهم روي ساير انشاها را گرفته و بـا آنكـه اهـالي آن    

انده نيستند باز انشاي مممالك عموماً مدرسه ديده و با سوادند و در فهم انشاي مشكل نيز چندان عاجر و در

مولي مردم شتر همان زبان رايج و معساده ممدوح است و نويسندگان همواره كوشش مي كنند كه هر چه بي

صـنعتي آراسـته بـه روي     تصطالحات متداوله به لباس ادبي درآورده و با نكـا يرات و اكوچه و بازار را با تعب

به زبان ساده  ره كتابها و نوشته هاي خود را تا اندازه مقدوككاغذ آورند و حتي علماي بزرگ هم سعي دارند 

مثالً . ا براي فهماندن مطالب علني حقايق را به لباس حكايت در مي آورندهاز آنبنويسند و عالوه بر آن خيلي 

فالماريون عالم منجم مشهور فرانسوي كه يكي از مشهورترين علماي عصر حاضر است خيلي از مسائل مهـم  

جمه شده هيئت و نجوم و رياضيات را به لباس رومان و حكايت درآورده و آن رومان ها حاال به اغلب زبانها تر

و دنيايي را مستفيض و بهره مند داشته است در صورتي كه اگر مي خواست فقط علما و فضالي همسر خود 

را طرف خطاب قرار دهد معلوم است وقتش كمتر صرف مي شد ولي صدايش تنها به گوش عده معـدودي از  

روز صـدايش در دنيـا   صـورتي كـه امـ    علما كه مخصوصاً به هيئت و نجوم تعلق خاطري دارند مي رسـيد در 

ر طبيعت و درك حسن بي مانند آفرينش لذت مـي  شنايي به اسراآ رها بني نوع آدم را ازوپيچيده و روان كر

  .بخشد

انسان در وهله اول كه عطف توجه به ادبيات كنوني فرنگستان مي كند ممكن است وفور رومان  را كه 

به آن نمايد كه ادبيات فرنگستان دوچار خرابي و  امروز ركن اعظم ادبيات فرنگستان را تشكيل مي دهد حمل

نقصان است در صورتي كه بدون شك در هيچ زمان و در هيچ كجاي دنيا ترقي ادبيات به درجه عهد كنـوني  

فرنگستان نبوده است و يك نظر سطحي به زندگاني مردم فرنگستان كه كتاب هـم مثـل كـارد و چنگـال و     

حياتيشان شده كافي است كه اين مطلب را ثابت نمايد و البته عمده جهت  جوراب و دستمال تقريباً از لوازم

  .اين مسئله هم افتادن انشا است در جاده رومان و حكايت
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اوالً  در حقيقت مدرسه ايست براي آنهايي كه : رومان عالوه بر منافع مذكور فوايد مهم ديگري هم دارد

وقت و فرصت آن را به آنها مي دهد كه بـه مدرسـه اي    زحمت روزانه كه براي كسب آب و نان الزم است نه

رفته و تكميل معلومات نموده چيزي از عوالم معنوي كه هر روز در ترقي است كسـب نماينـد و نـه دمـاغ و     

مجال آن را كه كتابهاي علمي و فلسفي را شب پيش خود خوانـده و از ايـن راه كسـب معرفتـي نماينـد در      

فرح و نشاط  رين و شيوه اي جذاب و لذت بخش كه دماغ و جان را تازه و ايجادصورتي كه رومان با زباني شي

موزد چه تاريخي چه علمي و چه فلسفي و اخالقي و عـالوه  آمعلومات الزم و مفيد مي  مي نمايد به ما خيلي

و  تبر آن طبقات يك ملتي را كه به حكم اختالف شغل و كار و معاشرت خيلي از چگونگي احواالت و خياال

حتي از جزئيات نشست و برخاست يكديگر بيخبرند از حال يكديگر خبردار و به هم نزديك مي نمايد چنـان  

كه مثالً شهري نمي داند كه در دهات چگونه عروس به خانه داماد مي رود و دهاتي نمي دانـد كـه در شـهر    

اغنيـا و اعيـان همـان شـهر و     زنها روز خود را چگونه به شب مي رسانند و حتي فقراي شهري از كـار و بـار   

و بزرگان از روزگار و زندگاني زيردستان و خدمه خود بي اطالعند و در ايران خودمان حتي  برعكس متمولين

شهرهاي بزرگ از اوضاع و اخالق و عادات يكديگر چيزي به گوششان نرسيده و مثالً در قوچان شايد نداننـد  

رومان دسته هاي مختلفه يـك ملتـي را از يكـديگر    . عليهذا كه در طهران عيد قربان چگونه مي گذرد و قس

بـا گيلـك،    شهري را با دهاتي نوكر باب را با كاسب، كرد را با بلوچ، قشـقايي را : آگاه و به هم آشنا مي نمايد

متشرع را با صوفي، صوفي را با زردشتي، زرتشتي را با بابي، طلبه را با زروخانه كار و ديواني را با بـازاري بـه   

يكديگر نزديك نموده و هزارها مباينت و خالف تعصب آميز را كه از جهل و ناداني و عدم آشنايي به همديگر 

و هم براي كساني كه مي خواهند از حال اجتماعي و داخلي و روحـي  . به ميان مي آيد رفع و زايل مي نمايد

ه خواندن كتاب هاي تاريخ كـه تنهـا   ساير ملل و ممالك با خبر بوده و وقوفي به هم رسانند و نمي خواهند ب

حيات سياسي و نظامي يك ملك و ملتي را آن را هم به طور ناقص و غير كافي نشان مي دهـد قـانع شـوند    

و راسختر از خواندن رومانهاي راجع به آن ملت و مملكت نيست چنانكـه امـروز مـثالً فـالن      هيچ راهي بهتر

 تمي تواند به خيلي از جزئيا رومانخان كرد كه در دامنه فالن كوه در ناف كردستان سكني دارد به وسيله 

ايد تا به حـال پـاي   زندگاني و رسوم اهالي جزيره ايسالند كه در آن سر دنيا در وسط اقيانوس واقع شده و ش

  .است با خبر گردد و همچنين برعكس هيچ ايراني هم بدانجا نرسيده

كه رومان بهترين آينه ايست براي نماياندن احواالت اخالقي و سجاياي مخصوصه ملـل   :مي توان گفت

و  تولسـتوي از دور هـيچ راهـي بهتـر از خوانـدن كتابهـاي       روسـيه كه براي شناختن ملـت   و اقوام چنان

را بشناسد هيچ چيز بهتـر از كتـاب    ايرانياننيست و يا براي يك نفر بيگانه اي كه بخواهد تويوسكي دوس

نيست و هم انسان عموماً به خواندن  1بينوكنت گو» قنبرعلي«و » جنگ تركمان«و  1موريري »احاجي باب«

                                                           

1 . James Morier 
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سياسي يا غير آن » پروپاگاند« از اين راه مي توان هرگونه تبليغ. چيزهاي رومان مانند راغب و ذاتاً مايل است

سـنكيويچ  هم نمود و البته اگر مثالً الجزاير چند تن نويسنده ماهر داشت كه كتابهاي آنها مانند رومانهـاي  

در اروپا و امريكا مشهور بود هر يك از رومانها كار چند فوج قشون و چندين صد نطق فصيح و غرا  لهستاني

م را به جانب آن مملكت و آن ملت جلب نموده و افكار عمومي دنيا را مي نمود چون كه محبت و شفقت مرد

  .را نسبت به آنها مساعد و همراه مي نمود

ولي از مهمترين فايده هاي رومان و انشاي روماني فايده ايست كه از آن عايد زبان و لسان يك ملت و 

حكايتي باشد خواه به شكل كتاب يـا  ن انشاي آمملكتي مي گردد چون كه فقط انشاي روماني كه مقصود از 

و يا نامه و غير هم مي تواند موقع استعمال براي تمـام كلمـات و تعبيـرات و ضـرب المثلهـا و      » تياتر«قطعه 

اصطالحات و ساختمان هاي مختلف كالم و لهجه هاي گوناگون يك زباني پيدا كند و حتـي در واقـع جعبـه    

و ) كالسـيك (ر صورتي كه انشاهاي قديمي ديك ملت باشد ه حبس صوت گفتار طبقات و دسته هاي مختلف

علمي و غيره اين خدم را از عهده نمي تواند برآيد و ندرتاً موقع استعمالي براي كلماتي كه خارج از دسـتگاه  

كلمات و تعبيرات و اصطالحات مخصوصه اوست مي تواند پيدا كند مثالً كم اتفاق مي افتد كه يك نفر شاعر 

و قصيده را كه در ايران مطلوب ترين شيوه شعر است كنار گذاشته و درصدد آيد كه در يك فن غزل سرايي 

قصيده اي در باب عيد نوروز و يا در خصوص شـكار و چيزهـاي شـبيه بـدان تمـام كلمـات و اصـطالحات و        

م كـه در  تعبيرات و غيره را كه راجع است به نوروز و شكار در قصيده يا قطعه اي استعمال نمايد و فرضـاً هـ  

اين صدد برآيد باز مجبور است كه از يك قسمت مهم كلمات و تعبيرات مذكوره كه منافي با وزن شعر و يـا  

با فصاحت است صرف نظر كند و همين محـدود بـودن دايـره كلمـات و تعبيـرات و غيـره سـبب شـده كـه          

سـاني را  آاين زبان به اين خارجيهايي كه مي خواهند فقط به توسط كتاب و درس زبان فارسي را ياد بگيرند 

مثالً عثماني . را از شنيدن آن خنده دست مي دهد پس ازمدتها تحصيل طوري حرف مي زنند كه ما ايرانيان

ها كه تعليم و تعلم زبان فارسي در مدارسشان مجبوري بود مبلغي لغات براي كلمه دوسـت و معشـوقه مـي    

به » انبر«هم ولي نمي دانستند كه اين يار مثالً آتش را با  غير دانستند از قبيل يار، دلدار، جانان دلبر، نگار و

خـود نويسـنده   . ناميده مي شود» كشيده«و » چك«جان مي زند و يا ضرب دست او به چهره رقيب گستاخ 

اين سطور را با يك نفر از ادباي مشهور آن ملت اتفاق مالقات افتاد كه چندين هـزار فـرد از ديـوان شـعراي     

بر مي دانست و معهذا مجبور بوديم مطالب ساده خود را به زبان فرانسه بـه يكـديگر بگـوييم و اال     ايران را از

فارسي مرا او به خوبي نمي فهميد و فارسي او را من كمتر ملتفت مي شدم و سبب اين مسئله معلـوم اسـت   

تعليم از روي آن بشود كتابي كه به زبان امروزه معمولي ايران نوشته شده باشد در دست نيست كه تدريس و 
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و نويسنده هاي ما هم عموماً كسر شأن خود مي دانند كه اصالً قلـم خـود را بـراي نوشـتن نثـر روي كاغـذ       

  !پاي خود را از گلستان سعدي پايين تر بنهند تبگذارند و وقتي هم كه مي خواهند نثر بنويسند محال اس

مه تمثـيالت ميـرزا فتحعلـي آخونـد اوف در     مستشرق مشهور فرانسوي در مقدمه ترج 1باربيه دومينار

خصوص فقدان كتابي كه به زبان فارسي معمولي نوشته شده باشد و به كار شاگردان فرنگي كـه طالـب يـاد    

فقط بايد از خـود مشـرق زمينـي هـا خواسـت كـه نمونـه و        «: گرفتن زبان فارسي هستند بخورد مي نويسد

ولي بدبختانه آنها هم چيـز زيـادي در دسـت ندارنـد و بـراي       سرمشقي از زبان معمولي خود براي ما بياورند

كسي كه آشنا به قواعد و ذوق ادبي عالم اسالم است اين كساد و فقدان نثر معمولي به هيچ وجه مايه تعجب 

نيست چونكه در عالم اسالم اگر كسي بخواهد همان طـور كـه حـرف مـي زنـد بنويسـد و كلمـات جاريـه و         

وه و طرز صحبت را در كتابي يا نامه اي بياورد اسباب كسر شأن و توهين به نفـس  ساختمان هاي كالم و شي

و لوث مقدسات مي شود و حكم خيانت به معاني بيان را حاصل مي نمايد و در هر صورت لغو بـاطلي اسـت   

  ».كه موجب طعن و لعن مي گردد

لي خـان اميـر نظـام و    و عجب آن است كه در تمام اين عهد اخير هميشه نويسندگاني از قبيل حسنع

ميرزا ابوالقاسم قائم مقام و ميرزا عبدالوهاب نشاط و غير هم كه در نگارشات خـود در پـس سـادگي بـوده و     

پيرامون تقليد متقدمين نمي گرديده اند مورد تحسين عموم گرديده و از نوشته هايشان هـر چـه بـه دسـت     

ين مسئله تنبهي حاصل ننمـوده و تـرس و بيمشـان    آمده چندين بار به چاپ رسيده است و باز ادباي ما از ا

  !زايل نگرديده است

براي استعمال كلمات و معلوم است در اين صورت  تخالصه گفتيم كه انشاي حكايتي بهترين انشاهاس

وقتي كه كلمات و لغات زباني در جايي محفوظ و محل استعمال آنها معين و روشن گرديد به مرور زمان كه 

و غير هم از ميان مي رود و كلمات و تعبيرات تازه به ميان مي آيد كتـاب رومـان و قصـه     مات و تعبيراتكل

در  بـود چـون   بهترين گنجها خواهد بود براي زبان و لسان و حتي از كتب فرهنگ و لغت هـم بهتـر خواهـد   

كتاب لغت هر چه قدر هم كه مفصـل و مشـروح باشـد بـاز محلهـاي مختلفـه و متعـدده اسـتعمال لغـت و          

يد در صورتي كه رومان بر عكس كما هوحقه از عهـده ايـن   آطالحات و غيره چنان كه بايد به دست نمي اص

يد و عالوه بر اين خيلي كلمات و تعبيرات و اصطالحات و اشارات لساني هست كه اصالً در كتاب آامر بر مي 

است كه محال اسـت بشـود   و اوباش متداول ) مشديها(يد مثل كلماتي كه عموماً بين مشهدي ها آلغت نمي 

در كتاب لغت جا  الحات و اشارات كه محال استطتمام آنها را در كتاب لغتي جمع و ضبط نمود و بعضي اص

فـوري  » علي را بپـا دسي«مثالً امروز خيلي از فارسي زبانها وقتي كه مي شنوند و يا مي خواهند كه . پيدا كند
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د ولي يك چنين اصـطالحي را كتـاب قـاموس اصـالً در     ملتفت مطلب و مقصود گوينده يا نويسنده مي شون

  تحت چه كلمه اي مي تواند جا بدهد؟

معمول است ) مشديها(نويسنده اين سطور از كلمات عوامانه كه بيشتر بين طبقات پست و مشهدي ها 

ـ مي گويند و چند تن از شعراي مشهور آن ملـت از قبيـل   » آرگو«و به زبان فرانسه آنها را كلمات  وا فرانس

فرانسه است در آن زبان شـعر گفتـه و   ) آكادمي(معروف كه امروز عضو مجلس ادبي  2ژان ريتپنو  1وييون

كتاب دارند مشتي جمع و به عنوان نمونه در آخر اين كتاب ضميمه نموده است و البته معلوم است كه ايـن  

ب معـروف عمـوم فارسـي    آو كلمات با معني ثابت و محكم و خوبي كه دارند و اغلب آنها مثل كلمـات نـان   

زمـان   رزبانهاست بايد جايي ضبط و محفوظ باشد كه موجب ازدياد سرمايه ثـروت زبـان گرديـده و بـه مـرو     

ن نرود و هم بر ادبا و فضالست كه به تـدريج نخبـه آن كلمـات را در نگارشـات خـود      افراموش نشده و از مي

ر ساير ممالك هم همين طور عمل مـي نماينـد   استعمال نمايند كه كم كم جزو زبان ادبي گردد چنان كه د

و غير هم اصالً بي متـرادف  » خل«و » دبه در آوردن«و » بامبول«مخصوصاً كه خيلي از اين كلمات از قبيل 

هستند يعني كلمه ديگري كه همان معني آنها را به عين برساند وجود ندارد و نويسنده در موقع ضرورت يـا  

ب خود صرف نظر نمايد يا اگـر بخواهـد بـه ذكـر مقصـود خـود بپـردازد از        مجبور است از ذكر خيال و مطل

بعضي را شايد عقيده باشد كه كلمات و تعبيراتي را كـه متقـدمين و پيشـينيان    . استعمال كلمات ناچار است

استعمال ننموده اند نبايد استعمال نمود ولي امروز با آنكه علماً ثابت شده كه خيـاالت و حتـي احساسـات و    

هم مانند همه چيزهاي دنيا در ترقي است و چون الفاظ و كلمات پس از ايجاد معني و اشـيا بـه وجـود     ذوق

مي آيند هر روز با پيدا شدن خياالت و حقايق و احساسات و چيزهاي تازه البد كلمات و تعبيرات تازه هم به 

گونه محذورات و مشكالتي مي ويسنده را دوچار چنمعلوم است اجتناب از استعمال اين كلمات  ي آيدميان م

نمايد و ظاهر است كه در اين صورت نه خيال و مطلب خوب پرورده مي شود و نه عبارت بي غش و خالي از 

به الفاظ قديمي با خياالت و معـاني تـازه اي    تكلف خواهد بود و در واقع رو گردان بودن از الفاظ نو و قناعت

د كه كسي خواسته باشد جامه طفل شيرخواره را به تن جوان فربه يد حكم آن را دارآكه همواره به ميان مي 

زبان هيچ وقت مكث و «: ويكتور هوگو شاعر مشهور فرانسوي در اين خصوص مي نويسد. و برومندي بپوشاند

فكر انسان همواره در ترقي و يا به عبارت اخري در حركـت اسـت و زبانهـا هـم در او در سـير و      . توقف ندارد

ترتيب دنيا هم از اين قرار است، وقتي كه بدن تغيير نمـود چطـور مـي تـوان لبـاس تغييـر        .حركت هستند

ن فرانسه قرن نوزدهم ميالدي ديگر محال است همان زبان قرن هيجدهم باشـد و يـا زبـان قـرن     انپذيرد؟ زب

 2پاسكالو زبان  1رابولهغير از زبان  3 زبان مونتين. هيجدهم زبان فرانسه قرن هفدهم باشد و قس عليهذا
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غير از زبان پاسكال است و با وجود اين هر يـك از ايـن چهـار زبـان      3مونتسكيوغير از زبان مونتين و زبان 

هر عهدي داراي يك . فرانسه به خودي خود بسيار عالي است چون كه هر كدام داراي صفات مخصوصي است

كه داللت براين معاني و خياالت مخصوصه  دسته خياالت و معاني مخصوصه است و ناچار لغات و الفاظي هم

زبان مثل درياست كه مـدام در سـير و حركـت اسـت و هرگـاه گـاهي از       نمايد بايد البته وجود داشته باشد 

سواحل عالم فكر در شده و ساحل ديگري را در زير امواج خود مي كشد و هر آن چيزي كه از امواج كنار مي 

خياالت و افكار و كلمات و لغات هم به همين طريـق كـم كـم    . مي رودافتد به تدريج خشك شده و از ميان 

هر قرني مقداري از آن مي كاهد : زبان هم مثل همه چيزهاي دنيا مي باشد. فراموش شده و از ميان مي روند

و ملي بر آن مي افزايد قانون دنيا چنين است و چاره پذير نيسـت و بيهـوده نبايـد درصـدد بـود كـه قيافـه        

ادبي كه به آفتاب زبان حكم مـي   4سعي و كوشش يشوعوهاي. بان را به شكل مخصوص ثابت نمودمتحرك ز

كنند كه بايست به كلي باطل و بي ثمر است و چه زبان هم مثل آفتاب است و توقف و سكون بردار نيست و 

  5.فقط آنگاه مي ايستد كه حياتش سر آمده و مرده باشد

ورد مسائل مذكوره در فوق اظهار عقيده مـي نماينـد گمـان مـي     عموماً اشخاصي از هموطنان كه در م

كنند كه اصطالح ادبيات فارسي منوط به تشكيل انجمني است از ادبا و فضالي دانشند كـه نشسـته ببيننـد    

است و شخص نويسنده چه نوع كلمات و تعبيراتـي   چگونه اصطالحي در عالم ادبيات براي ايران الزم و مفيد

مال بكند و كدامها را نبايد استعمال نمايد و در حقيقت همان طوري كه مجلس شوراي ملي را مي تواند استع

به گمان . قوه مقننه مملكتي را در دست دارد انجمن مزبور هم اختيار ادبيات مملكت را در دست داشته باشد

انجمنـي بـه اسـم    نگارنده مبناي اين عقيده از آنجاست كه آقايان مذكور شنيده اند كه در مملكـت فرانسـه   

آكادمي وجود دارد كه به كارهاي ادبي مي پردازد و تصور نموده اند كه ترقي ادبيات آن مملكـت از پرتـو آن   

نگارنده منكر فوايد چنين انجمني نيست . انجمن است و وجود چنين انجمني را براي ايران هم الزم مي داند

أليف كتاب لغتي است از زبان فرانسـه و اال اختيـارات   ولي اصالً بايد دانست كه وظيفه آكادمي فرانسه فقط ت

ديگري ندارد و اگر خدمتي به ادبيات فرانسه مي كند بيشتر از راه ترغيب و تشويق اسـت وانگهـي خيلـي از    

                                                                                                                                                                                     

1 . F. Rabelais هجري 943 توفا(يسنده قديمي مشهور فرانسوي نو.(  

2 . B. Pascal  هجري 1072 – 1032(رياضي دان و فيلسوف مشهور فرانسوي(  

3 . Ch. Montesquieu  1100(» روح القـوانين «و كتـاب  » نامه هاي ايراني«نويسنده مشهور فرانسوي و مؤلف كتاب – 

  )هجري 1339

4 . )Josué (جنگ با پادشاه در توريت مذكور است كه در موقع . پس از موسي رئيس عبري ها شد و ارض كنعان را گرفت

  .بيت المقدس چون شب فرا رسيده بود و هنوز كامالً فاتح نشده بود به خورشيد گفت بايست و خورشيد ايستاد

نوشـته و در حقيقـت مبنـاي اصـول ادبـاي متجـددين       » كرمـول «نقل از مقدمه مشهوري كه ويكتور هوگـو بـه كتـاب     . 5

)Romantiques (گرديد.  
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ممالك متمدنه عظيمه ديگر هستند كه داراي ادبيات عالي مي باشـند در صـورتي كـه انجمـن ادبـي ماننـد       

  .ندارند آكادمي فرانسه به هيچ وجه

جناب آقاي ميرزا محمد علي خان ذكاءالملك فروغي به خوبي ملتفت اين نكته بوده و در نطقي كه در 

غ التحصيلي مدرسه آمريكايي ها در طهران در خصوص ردر موقع بيست و سومين جشن فا 1332رجب سال 

  :ادبيات فارسي نموده اند مي فرمايند

از رفقا آمده اين است كه به جهت تكميـل زبـان فارسـي     يكي ديگر از خياالت غريب كه براي بعضي«

بايد انجمن هاي علمي و ادبي و به عبارت اخري آكادمي تأسيس نمود كه وضـع لغـات و جعـل اصـطالحات     

جديده نمايد و گمان كرده اند در ممالك خارجه كه آكادمي ها و انجمن هاي علمي و ادبي هست اين كار را 

ضمن تحرير ل لغات و اصطالحات كار انجمن ها نيست بلكه اهل علم و فضل در مي كنند غافل از آن كه جع

سليقه خود هنگام وقت و ضرورت اصطالحاتي اختيار مي كنند در صورتي كـه از روي  و تقرير از روي ذوق و 

 قاعده و تناسب اختيار كرده باشند آن اصطالح بالطبيعه مقبول و رايج مي شود و انجمن هاي علمي و ادبـي 

اگر در تكميل علم و ادب كار مي كنند به اشكال ديگر است و غالباً وظيفه آنها تشويق و ترغيب اهل كمال و 

  ».تسهيل امور ايشان است

  )1333سال  5شماره » عصر جديد«روزنامه (

ببيند ساير ممالـك از چـه راهـي    اگر انسان ترقي و تكامل ادبيات ساير ممالك را ميزان گرفته بخواهد 

ت خود را ترقي داده اند تا ايران هم همان راه را پيش گيرد به آساني مالحظه مي شود كه همانا بهترين ادبيا

راه ترقي ادبيات ايران امروزه هم آن است كه ادبا و فضالي آن مملكت سالي يك بار در موقع عيد و جشـني  

ظـاهر   متقدمين و يـا متوسـطين  زل مشهوري از فالن شاعر از شعراي غيا غير آن با استقبال رفتن قصيده و 

و نظـم و مخصوصـاً    رخود را وسيع تر ساخته و در تمام شعبه هاي ادبيات از نثمي سازند ميدان جوالن قلم 

نثر حكايتي كه امروز آيينه ادبيات اغلب ممالك گرديده كار كرده و مدام با تأليفات و تصنيفات تازه بـه تـازه   

ـ  تازه اي دميده خود در كالبد سرد شده ادبيات ما جان ات لطيـف و افكـار روح   و آن بازار كساد را با درر بيان

خود رواج و زينت نوي بخشيد و البته همين كه اهل دانش و بينش به كار نوشـتن مشـغول شـدند بـه      رپرو

تدريج ذوق سليم و طبع روشن آنها با مراعات قواعد و مالحظه ضروريات به طوري كه منـافي بـا روح زبـان    

تازه داخل زيان نموده و زبان هم در ضمن حالجي و ورزيده شده و همـان طـور    لمات و اصطالحاتنباشد ك

كه ورزش جسماني در عروق و شريان انساني خون و قوت تازه روان مي سازد و در عروق ادبيـات هـم خـون    

ادبيات ما نيز صاحب آب و تاب و حال و جمالي گرديده و مانند ادبيـات قـديممان مايـه     م كمتازه دوان و ك

  .افتخار و مباهات هر ايراني خواهد گرديد
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شويق و ترغيب جمعي از دوستان روشن ضمير و مخصوصاً جناب  عالمـه  تنظر به مراتب فوق و هم به 

سپاسگذار نصايح اديبانـه ايشـان خـواهم بـود      تحرير و فاضل شهير آقا ميرزا محمد خان قزويني كه جاودان

چند را كه به مرور ايام محض براي تفريح خاطر به رشته تحريـر در   يو قصص تنگارنده مصمم شد كه حكاي

وان نيز مانند بانگ خروس سحري كه كارد باشد كه صداي ضعيف وي زآورده بود به طبع رسانده و منتشر سا

خير شده و ادبا و دانشمندان ما را ملتفت ضروريات وقـت نمـوده نگـذارد    خواب آلود را بيدار مي سازد سبب 

چـون در شـاهوار در صـدف     آنها چون خورشيد در پـس ابـر سسـتي و يـا     تبيش از اين بدايع افكار و خياال

اميد است كه اين حكايت هذيان صفت با همه پريشاني و بي سر و سامامي مقبول طبـع  . عقيمي پنهان ماند

رديده و راه نوي در جلوي جوالن قلم تواناي نويسندگان حقيقي ما بگذارد كه من در عوض اين ارباب ذوق گ

  .خدمت يا زحمت جز اين پاداش چشمي ندارم

  

  سيد محمد علي جمال زاده

 1337ذي القعده  هغر –برلين 
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  حكايت اول
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پس از پنج سال دربـدري و خـون جگـري    . هيچ جاي دنيا ترو خشك را مثل ايران با هم نمي سوزانند

هنوز چشمم از باالي صفحة كشتي به خاك ايران نيفتاده بود كه آواز گيلكي كرجـي بانهـاي انزلـي بگوشـم     

نـد دور كشـتي را   خوانان مثل مورچه هايي كه دور ملـخ مـرده اي را بگير  » باالم جان، باالم جان«رسيد كه 

ولي . گرفته و بالي جان مسافرين شدند و ريش هر مسافري به چنگ چند پاروزن و كرجي بان و حمال افتاد

ميان مسافرين كار من ديگر از همه زارتر بود چون سايرين عموماً كاسب كارهاي لباده دراز و كاله كوتاه باكو 

يسه شان باز نمي شد و جان به عزرائيل مي دهنـد و  و رشت بودند كه به زور چماق و واحد يموت هم بند ك

رنگ پولشان را كسي نمي بيند ولي من بخت برگشتة مادر مرده مجال نشده بود كاله لگني فرنگيم را كه از 

صـاحب،  «همان فرنگستان سرم مانده بود عوض كنم و ياروها ما را پسر حاجي و لقمه چربي فـرض كـرده و   

و هر تكه از اسبابهايمان ما به انتزاع ده رأس حمال و پانزده نفر كرجي بان بي گويان دورمان كردند » صاصب

ما مات و متحير و انگشت . انصاف شد و جيغ و داد فريادي بلند قشقره اي برپا گرديد كه آن سرش پيدا نبود

و به چه حقه به دهن سرگردان مانده بوديم كه به چه بامبولي يخه مانرا از چنگ اين ايلغاريان خالص كنيم 

و لمي از گيرشان بجهيم كه صف شكافته شد و عنق منكسر و منحوس دو نفر از مأمورين تذكره كه انگـاري  

خود انكر و منكر بودند با چندين نفر فراش سرخ پوش و شير خورشيد به كاله با صورت هاي اخمو و عبوس 

به حركتشان آورده بود در مقابل ما مانند  و سبيل هاي از بناگوش در رفته اي كه مانند بيرق جوع نسيم دريا

آيينه دق حاضر گرديدند و همين كه چشمشان به تذكره ما افتاد مثل اينكه خبر تير خوردن شاه يـا فرمـان   

مطاع عزرائيل را به دستشان داده  باشند يكه اي خورده و لب و لوچه ا ي جنبانده و سر و گوشي تكان دادند 

وخته و چندين با قد و قامت ما را از باال به پايين و از پايين به بـاال برانـداز كـرده و    و بعد نگاهشان را به ما د

ماشااهللا عجب سوآلي مي فرماييد ، پس مـي  «: گفتم» چطور آيا شما ايراني هستيد؟«: باالخره يكيشان گفت

سـنگلج مثـل گـاو    خواهيد كجايي باشم؛ البته كه ايراني هستم، هفت جدم ايراني بوده انـد، در تمـام محلـه    

ولي خير خان ارباب اين حرفها سرش نمـي  » !پيشاني سفيد احدي پيدا نمي شود كه پير غالمتان را نشناسد

شد و معلوم بود كه كار كار يك شاهي و صد دينار نيست و به آن فراش هاي چناني حكم كـرد كـه عجالتـاً    

يكي از آن فراشها كه نـيم زرع چـوب چپـق    و » تحقيقات الزمه به عمل آيد«را نگاه دارند تا » خان صاحب«

جلو «: مانند دسته شمشيري از الي شال ريش ريشش بيرون آمده بود دست انداخت مچ ما را گرفت و گفت
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و ما هم ديگر حساب كار خود را كرده و ماسـتها را سـخت كيسـه انـداختيم اول خواسـتيم هـارت و       » بيفت

هوا پس است و صالح در معقول بودن خداوند هيچ كـافري را  هورت و باد و بروتي به خرج دهيم ولي ديديم 

. ديگر پيرت مي داند كه اين پدر آمرزيده ها در يك آب خوردن چه بر سر ما آوردنـد ! گير قوم فراش نيندازد

تنها چيزي كه توانستيم از دستشان سالم بيرون بياوريم يكي كاله فرنگيمان بود و ديگري ايمانمـان كـه در   

لعين خالي نكرده باشند و همين كه ديگر كماهو حقه به تكاليف ديواني خود عمل نموده اند ما آن يك طرفةا

را در همان پشت گمركخانة ساحل انزلي تو يك سولدوني تاريكي انداختند كه شـب اول قبـر پيشـش روز و    

ند و مـا را بـه   روشن بود و يك فوج عنكبوت بر در و ديوارش پرده داري داشت و در را از پشت بستند و رفت

من در بين راه تا وقتيكه با كرجي از كشتي به ساحل مي آمديم از صحبت مردم و كرجي بانها . خدا سپردند

جسته جسته دستگيرم شده بود كه باز در تهران كاله شاه و مجلس تو هم رفته و بگير و ببنـد از نـو شـروع    

وجه مخصوص نمايند و معلوم شد كه تمام شده و حكم مخصوص از مركز صادر شده كه در تردد مسافرين ت

اين گير و بستها از آن بابت است مخصوصاً كه مأمور فوق العاده اي هم كه همان روز صبح براي ايـن كـار از   

رشت رسيده بود محض اظهار حسن خدمت و لياقت و كارداني ديگر تر و خشك را با هم مي سوزاند و مثـل  

در ضمن هم پا تو كفش حاكم بيچاره كرده و زمينـه حكومـت انزلـي را    سگ هار بجان مردم بي پناه افتاد و 

براي خود حاضر مي كرد و شرح خدمات وي ديگر از صبح آن روز يك دقيقه راحت به سيم تلگراف انزلي به 

  .تهران نگذاشته بود

فته من در اول امر چنان خلقم تنگ بود كه مدتي اصالً چشمم جايي را نمي ديد ولي همين كه رفته ر

اول چشمم به يك نفـر از  . به تاريكي اين هولدوني عادت كردم معلوم شد مهمانهاي ديگري هم با ما هستند

آن فرنگي مĤبهاي كذايي افتاد كه ديگر تا قيام قيامت در ايران نمونه و مجسمه لوسي و لغوي و بـي سـوادي   

از ) گـوش شـيطان كـر   (هـاي ايـران را    خواهند ماند و يقيناً صد سال ديگر هم رفتار و كردارشان تماشاخانه

آقاي فرنگي مĤب ما با يخه اي بلندي لوله سماوري كه دود خـط آهنهـاي نفتـي    . خنده روده بر خواهد كرد

قفقاز تقريباً به همان رنگ لوله سماورش هم در آورده بود در باالي طاقچه اي نشسته و در تحت فشـار ايـن   

. باشند در اين تاريك و روشني غرق خوانـدن كتـاب رمـاني بـود    يخه كه مثل كندي بود كه به گردنش زده 

قالب زده و به يارو برسانم كه ما هم اهل بخيه ايم ولـي صـداي   » بن جور موسيوئي« خواستم جلو رفته يك 

سوتي كه از گوشه اي از گوشه هاي مجلس بگوشم رسيد نگاهم را به آن طرف گرداند و در آن سـه گوشـي   

د كه در وهله اول گمان كردم گربه براق سفيدي است كه بر روي كيسة خاكه زغالي چيزي جلب نظرم را كر

چنبره زده و خوابيده باشد ولي خير معلوم شد شيخي است كه به عادت مدرسه دو زانو را در بغـل گرفتـه و   

ت كه چمپاتمه زده و عبا را گوش تا گوش دور خود گرفته و گربه براق سفيد هم عمامه شيفته و شوفتة اوس

تحت الحنكش باز شده و درست شكل دم گربه اي را پيدا كرده بود و آن صداي سـيت و سـوت هـم صـوت     

  .صلوات ايشان بود
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 15    فارسي شكر است

اين عدد را به فال نيكو گرفتم و مي خواستم سر صحبت را با رفقا . پس معلوم شد مهمان سه نفر است

دفعتاً در مجلس چهار طاق باز شده و با سر  باز كنيم و شايد از ورود يكديگر خبردار شده چاره پيدا كنيم كه

و صداي زيادي معلوم شد مأموور مخصوصي كه از رشت آمده بود بـراي ترسـاندن چشـم اهـالي انزلـي ايـن       

طفلك معصوم را هم به جرم آنكه چند سال پيش در اوايل شلوغي مشروطه و استبداد پيش يك نفر قفقازي 

وي تازه وارد پس از آنكه ديد از آه و ناله و غوره چكاندن دردي شفا يار. نوكر شده بود در حبس انداخته است

نمي يابد چشمها را با دامن قباي چركين پاك كرد و در ضمن هم چون فهميده بود قراولي كسـي پشـت در   

نيست يك طوماري از آن فحش هاي آب نكشيده كه مانند خربزه گرگان و تنباكوي حكان مخصوص خـاك  

اين و آن كرد و دو سه لگدي هم با پاي برهنه به در و ديوار انداخت ) آباء(نذر جد و آباد ايران خودمان است 

و وقتي كه ديد در مجلس هر قدر هم پوسيده باشد باز از دل مأمور دولتي سخت تر است تـف تسـليمي بـه    

بـا مـن   من كه فرنگي بودم و كـاري  . زمين و نگاهي به صحن محبس انداخت و معلومش شد كه تنها نيست

ساخته نبود، از فرنگي مĤب هم چشمش آبي نخورد و اين بود كه پابرچين پابرچين به طرف آقا شيخ رفته و 

جناب شيخ ترا به حضرت عباس «: پس از آنكه مدتي زول زول نگاه خود را به او دوخت با صدايي لرزان گفت

  »!شود آخر گناه من چيست؟ آدم واهللا خودش را بكشد از دست ظلم مردم آسوده

به شنيدن اين كلمات منديل جناب شيخ مانند لكة ابري آهسـته بـه حركـت آمـده و از الي آن يـك      

جفت چشمي نمودار گرديد كه نگاه ضعيفي به كاله نمدي انداخته و از منفذ صوتي كه بايسـتي در زيـر آن   

رده و مسموع سـمع  چشمها باشد و درست ديده نمي شد با قرائت و طمأنينة تمام كلمات ذيل آهسته و شم

عنان نفس عاصي قاصر را به دست قهر و غضب مده كه الكـاظمين الغـيظ و العـافين    ! مؤمن« : حضار گرديد

  »...عن الناس

كاله نمدي از شنيدن اين سخنان هاج و واج مانده و چون از فرمايشات جنـاب آقـا شـيخ تنهـا كلمـه      

ست رمضان است مقصودم اين بود كاش اقـالً  نه جناب اسم نوكرتان كاظم ني«: كاظمي دستگيرش شد گفت

  ».مي فهميديم براي چه ما را اينجا زنده بگور كرده اند

جـزاكم اهللا  «: اين دفعه هم باز با همان متانت و قرائت تام از آن ناحية قدس ايـن كلمـات صـادر شـد    

وجه حبس به وضوح الصبر مفتاح الفرج ارجو كه عما قريب . منظور شما مفهوم دهن اين داعي گرديد! مؤمن

علي العجاله در حـين انتظـار   . پيوندد و البته الف البته باي نحو كان عاجال و چه احال بسامع ما خواهد رسيد

  .»احسن شقوق و انفع امور اشتغال بذكر خالق است كه علي كل حال نعم االشتغال است

ن بود كه گمان كـرده  رمضان مادر مرده كه از فارسي شيرين جناب شيخ يك كلمه سرش نشد مثل آ

و از ما بهتران حرف مي زند يا مشغول ذكـر اوراد غـرايم اسـت آثـار هـول و      ) جن(باشد كه آقا شيخ با اجنه 

ولي جنـاب  . وحشت در وجناتش ظاهر شد و زير لب بسم اهللا گفت و يواشكي بناي عقب كشيدن را گذاشت
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كه شخص مخصوصي را طـرف خطـاب قـرار    شيخ كه آرواره مباركشان معلوم مي شد گرم شده است بدون آن

: دهند چشمها را به يك گله ديوار دوخته و با همان قرائت معهود پي خياالت خود را گرفته و مـي فرمودنـد  

لعل كه علت توقيف لمصلحه يا اصالالعن قصد به عمل آمده والجل ذلك رجاي واثق هسـت كـه لوالالبـدائ    

ن لم يكن پنداشته و بالرعاية المرتنه والمقام باسوء احوال كان مع عما قريب انتها پذيرد و لعل هم احقر را كا

الواسطه اوبال واسةالغير متباً او شفاهاً علتاً او خفاء از مقامات عاليه استمداد نموده و بالشك به مصداق منجدو 

فـي   جد به حصول مسئول موفق و مقتضي المرام مستخلص شده و برائت مابين االمائل وااللقران كالشـمس 

  »...وسط النهار مبرهن و مشهور خواهد گرديد

رمضان طفلك يكبار دلش را باخته و از آنسر محبس خود را پس پس به اين سر كشانده و مثل غشـي  

ها نگاه هاي ترسناكي به آقا شيخ انداخته و زير لبكي هي لعنت بر شيطان مي كـرد و يـك چيـز شـبيه بـه      

دور سرش فوت مي كرد و معلوم بود كه خيالش برداشـته و تـاريكي   آيةالكرسي هم به عقيده خود خوانده و 

جنـاب شـيخ هـم كـه     . خيلي دلم برايش سوخت. هم ممد شده دارد زهره اش از هول و هراس آب مي شود

ديگر مثل اينكه مسهل به زبانش بسته باشند و يا به قول خود آخوندها سلسل القول گرفته باشد دست بردار 

رك را تا مرفق از آستين بيرون افتاده و از حيث پـر مـويي دور جنـاب شـما بـا پاچـة       نبود و دست هاي مبا

گوسفندي بي شباهت نبود از زانو برگرفته و عبا را عقب زده و با اشارات و حركـاتي غريـب و عجيـب بـدون     

مامتر مأمور آنكه نگاه تند و آتشين خود را از آن يك گلة ديوار بي گناه بردارد گاهي با توپ و تشر و هرچه ت

تذكره را غايبانه طرف خطاب و عتاب قرار داده و مثل اينكه بخواهد برايش سر پاكتي بنويسد پشت سر هـم  

علقه مضغه، مجهول الهويه، فاسد العقيـده، شـارب الخمـر، تـارك صـلوة، ملعـون       «القاب و عناويني از قبيل 

نمودن جان و مال و حرام نمودن زن به خانة هر و غيره و غيره كه هر كدامش براي مباح » الوالدين، ولد الزنا

مسلماني كافي و از صدش يكي در يادم نمانده نثار مي كرد و زمـاني بـا طمأنينـه و وقـار و دل سـوختگي و      

و توهين و تحقيري كه به مرات و به » بي مباالتي نسبت به اهل علم و خدام شريعت مطهره«تحسر به شرح 

آن پرداختـه و رفتـه رفتـه چنـان     » نتايج سوء دنيوي و اخـروي «رد مي آيد و بر آنها وا» كرات في كل ساعه

بيانات و فرمايشات موعظه آميز ايشان در هم و بر هم و غامض مي شد كه رمضان كه سهل است جد رمضان 

هم محال بود بتواند يك كلمة آنرا بفهمد و خود چاكرتان هم كه آن همه قمپز عربـي دانـي در مـي كـرد و     

ال از عمر عزيز زيد و عمر را به جان يكديگر انداخته و به اسم تحصيل تا شـام بـا اسـامي مختلـف     چندين س

مصدر ضرب و دعوي و افعال مذمومة ديگر گرديده و وجود صحيح و سالم را به قول بي اصل و اجوف ايـن و  

ود را فراهم آورده و آن و و عد و وعيد اشخاص ناقص العقل متصل به اين باب و آن باب دوانده و كسر شأن خ

حرفهاي خفيف شنيده و قسمتي از جواني خود را بليت و لعل و ال و نعم صرف جبر و بحث و تحصيل معلوم 

  .و مجهول نموده بود به هيچ نحو از معاني بيانات جناب شيخ چيزي دستگيرم نمي شد
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خـم تمـام تـوي نـخ     در تمام اين مدت آقاي فرنگي مĤب در باالي همان طاقچه نشسته و بـا اخـم و ت  

خواندن رمان شرين خود بود و ابداً اعتنايي به اطرافيهاي خويش نداشت و فقط گاهي لب و لوچه اي تكانـده  

و تك يكي از دو سبيلش را كه چون دو عقرب جراره بر كنار النه دهان قرار گرفته بود به زير دندان گرفته و 

نگاهي مي كرد و مثل اين بود كه مي خواهد ببيند مشغول جويدن مي شد و گاهي هم ساعتش را در آورده 

  .ساعت شير و قهوه رسيده است يا نه

رمضان فلك زده كه دلش پر و محتاج به درد دل و از شيخ خيري نديده بـود چـاره را منحصـر بفـرد     

ديده و دل به دريا زده مثل طفل گرسنه اي كه براي طلب نان به نامادري نزديك شود به طرف فرنگي مĤب 

مـا يخـه چركينهـا چيـزي     ! آقا شما را به خـدا ببخشـيد  «: رفته و با صداي نرم و لرزان سالمي كرده و گفت

و اصالً زبان ما هم سرش نمي شـود عـرب   . سرمان نمي شود آقا شيخ هم معلوم مي شود جني و غشي است

  »گ انداخته اند؟است شما را به خدا آيا مي توانيد به من بفرماييد براي چه ما را تو اين زندان مر

به شنيدن اين كلمات آقاي فرنگي مĤب از طاقچه پايين پريده و كتاب را دوال كرده و در جيب گشـاد   

گويان دست دراز كرد كه به رمضان دست » برادر، برادر«پالتو چپانده و با لب خندان به طرف رمضان رفته و 

ن هم مجبور شدند دست خود را بيخود بـه  رمضان ملتفت نشد و خود را كمي عقب كشيد و جناب خا. بدهد

سبيل خود ببرند و محض خالي نبودن عريضه دست ديگر را هم به ميدان آورده و سپس هـر دو را بـه روي   

سينه گذاشته و دو انگشت ابهام را در دو سوراخ آستين جليقه جا داده و با هشـت رأس انگشـت ديگـر روي    

چرا ! اي دوست و هم وطن عزيز«: ته و با لهجه اي نمكين گفتپيش سينة آهاردار بناي تنبك زدن را گذاش

ما را اينجا گذاشته اند؟ من هم ساعتهاي طوالني هرچه كلة خود را حفر مي كنم آبسولومان چيزي نمي يابم 

آبسولومان آيا خيلي كوميك نيست كه من جوان ديپلمه از بهترين فاميل را . ته چيز پوزيتيف نه چيز نگاتيف

يك كريمينل بگيرند و با من رفتار بكنند مثل با آخرين آمده ولي از دسپوتيسم هزار ساله و بـي  ... براي يك 

يك مملكت كه خود را افتخار مي كند كه . قانوني و آربيترر كه ميوه جات آن است هيچ تعجب آورنده نيست

كس رعيت به ظلم نشـود   خودش را كنستييتو سيونل اسم بدهد بايد تريبونهاي قانوني داشته باشد كه هيچ

  »آيا شما اينجور پيدا نمي كند؟! برادر من در بدبختي

رمضان بيچاره از كجا ادراك اين خياالت عالي برايش ممكن بود و كلمات فرنگي بجاي خـود ديگـر از   

ترجمة تحت الفظي اصطالحي است فرانسوي و به معنـي  » حفر كردن كله«كجا مثالً مي توانست بفهمد كه 

هرچه سرم را بـه  «يا » ..هرچه خودم را مي كشم«يال كردن است و بجاي آن در فارسي مي گويند فكر و خ

ترجمة اصطالح ديگر فرانسوي است و مقصود از آن طـرف ظلـم   » رعيت به ظلم«،  و يا آنكه »ديوار مي زنم

مـĤب او را  رمضان از شنيدن كلمة رعيت و ظلم پيش عقل ناقص خود خيال كرد كه فرنگي . واقع شدن است

نه آقا خانه زاد شما رعيت نيست همين بيست «: رعيت و مورد ظلم و اجحاف ارباب ملك تصور نموده و گفت

  »!قدمي گمركخانه شاگرد قهوه چي هستم
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جناب موسيو شانه اي باال انداخته و با هشت انگشت برروي سينه قايم ضربش را گرفته و سـوت زنـان   

: آنكه اعتنايي بر رمضان بكند دنباله خيـاالت خـود را گرفتـه و مـي گفـت     بناي قدم زدن را گذاشته و بدون 

رولوسيون بدون الوسيون يك چيزي است كه خيال آن هم نمي تواند در كله داخل شود؟ مـا جوانهـا بايـد    «

براي خود يك تكليفي بكنيم در آنچه نگاه مي كند راهنمايي به ملت براي آنچه مرا نگـاه مـي كنـد در روي    

ه يك آرتيكل درازي نوشته ام و با روشني كور كننده اي ثابت نموده ام كـه هـيچكس جرئـت نمـي     اين سوژ

كند روي ديگران حساب كند و هر كس به اندازة به اندازه پو سيبيليته اش بايد خدمت بكند وطن را كه هـر  

تانه حرفهـاي مـا بـه    و االد كادانس ما را تهديد مي كند ولي بدبخ! اين است راه ترقي! كس بكند تكليفش را

و آقاي فيلسـوف بنـا كـرد بـه خوانـدن يـك       » ..المارتين در اين خصوص خوب مي گويد. مردم اثر نمي كند

مبلغي شعر فرانسه كه از قضا من هم سابق يك بار شنيده و مي دانستم مال شاعر فرانسـوي ويكتـور هوگـو    

  .است و دخلي به المارتين ندارد

ي سرو ته و غريب و عجيب ديگر به كلي خـود را باختـه و دوان دوان   رمضان از شنيدن اين حرفهاي ب

خود را به پشت در محبس رسانده و بناي ناله و گريـه را گذاشـت و بـه زودي جمعـي در پشـت در آمـده و       

: صداي نتراشيده اي كه صداي شيخ حسن شمر پيش آن لحن نكيسا بود از همان پشت در بلند شد و گفـت 

! ات را مي كشند اين چه علم شنگه ايست خايهمگر . است جيغ و ويغ راه انداخته اي چه دردت! مادر فالن«

رمضان با صـداي  » ...!اگر دست از اين جهود بازي و كولي گري برنداري و اميدوارم بيايند و پوزه بندت بزنند

گر دزدم بدهيد آخر  اي مسلمان گناه من چيست؟ ا«: زار و نزار بناي التماس و تضرع را گذاشته و مي گفت

دستم را ببرند، اگر مقصرم چوبم بزنند، ناخنم را بگيرند، گوشم را به دروازه بكوبند، چشمم را درآوردند، نعلم 

چوب الي انگشتهايم بگذارند، شمع آجينم بكندد ولي آخر بـراي رضـاي خـدا و پيغمبـر مـرا از ايـن       . بكنند

مرا با . به پير به پيغمبر عقل دارد از سرم مي پرد! ص كنيدهولدوني و از گير اين اين ديوانه ها و جني ها خال

سه نفر شريك گور كرده ايد كه يكيشان اصالً سرش را بخورد فرنگي است و آدم به صورتش نگاه كنـد بايـد   

كرده آن كنار ايستاده با چشمهايش مـي خواهـد آدم را بخـورد و دو تـا     ) بغض؟(كفاره بدهد و مثل جغد بغ 

كلمه زبان آدم سرشان نمي  شود و هر دو جني اند و نمي دانـم اگـر بـه سرشـان بزنـد و      ديگرشان هم يك 

بدبخت رمضان ديگر نتوانست حرف بزند » ؟...بگيرند من مادر مرده را خفه كنند كي جواب خدا را خواهد داد

پشت در بلند و بغض بيخ گلويش را گرفته و بنا كرد به هق هق گريه كردن و باز همان صداي نفير كذايي از 

جلـو رفـتم،   . دلم براي رمضان سـوخت . شده و يك طومار از آن فحش هاي دو آتشه به دل پر رمضان بست

من ايراني ! پسر جان، من فرنگي كجا بودم گور پدر هرچه فرنگي هم كرده«: دست بر شانه اش گذاشته گفتم

اي خودت جـواني هسـتي، چـرا ايـن طـور      چرا زهره ات را باخته اي؟ مگر چه شده؟ تو بر. و برادر ديني تواَم

  »؟...دست و پايت را گم كرده اي
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رمضان همين كه ديد خير راستي راستي فارسي سرم مي شود و فارسي راست و حسيني بـاش حـرف   

مي زنم دست مرا گرفت و حاال نبوس و كي ببوس و چنان ذوقش گرفت كه انگـار دنيـا را بهـش داده انـد و     

» خدا خودش تو را فرستاد كه جان مرا بخري! و اهللا تو مالئكه اي! آن دهنت برومهي قربان «: مدام مي گفت

مرد بايد دل داشته . من مالئكه كه نيستم هيچ، به آدم بودن خود هم شك دارم. پسر جان آرام باش«: گفتم

» .بار كن گريه براي چه؟ اگر هم قطارهايت بدانند كه دستت خواهند انداخت و ديگر خر بيار و خجالت. باشد

ديدي چطور ايـن  . به خدا هيچ نمانده بود زهره ام بتركد! اي درد و بالت به جان اين ديوانه ها بيفتد«: گفت

داداش جان اينها «: گفتم» ديوانه ها يك كلمه حرف سرشان نمي شود و همه اش زبان جني حرف مي زنند؟

رمضان از شنيدن ايـن حـرف مثـل    . »!ي ما هستندنه جني اند نه ديوانه، بلكه ايراني اند و برادر وطني و دين

اينكه خيال كرده باشد من هم يك چيزيم مي شود نگاهي به من انداخت و قاه قاه بناي خنده را گذاشـته و  

اگر اينها ايراني بودند چرا از اين زبانهـا حـرف   . ترا به حضرت عباس آقا ديگر شما مرا دست نياندازيد«: گفت

رمضان اين هم كه اينها حرف مـي زننـد زبـان    «: شبيه به زبان آدم نيست؟ گفتم مي زنند كه يك كلمه اش

ولي معلوم بود كه رمضان باور نمي كرد و بيني و بين اهللا حق هم داشت و هزار سال » ...فارسي است منتهي

ديگر هم نمي توانست باور كند و من هم زحمتم هدر است و خواستم از در ديگري صحبت كنم كه يكدفعـه  

همـه تـان   . مشتلق مرا بدهيد و برويد به امان خدا! يااهللا«: در محبس چهار طاق باز شد و آردلي وارد و گفت

  .»...آزاديد

وهللا «: رمضان به شنيدن اين خبر عوض شادي خودش را چسبانيد به من و دامن مرا گرفته و مي گفت

من مي دانم اينها هر وقت مي خواهند يك بندي را به دست مير غضب بدهند اين جور مـي گوينـد، خـدايا    

ه صبحي عوض مأمور تذكر. ولي خير معلوم شد ترس و لرز رمضان بي سبب است. »!خودت به فرياد ما برس

شده و به جاي آن يك مأمور تازه ديگري رسيده كه خيلي جا سنگين و پر افاده است و كباده حكومت رشت 

را مي كشد و پس از رسيدن به انزلي براي اينكه هرچه مأمور صبح ريسيده بود مأمور عصر چله كـرده باشـد   

بس بيرون بيايم كه ديديم يك جواني را خدا را شكر كرديم مي خواستم از در مح. اول كارش رهايي ما بوده

كه از لهجه و ريخت و تك و پوزش معلوم مي شد از اهل خوي و سلماس است همـان فـراش هـاي صـبحي     

دارند مي آورند به طرف محبس و جوانك هم با يك فارسي مخصوصي كه بعدها فهميدم سوقات اسـالمبول  

رجـا  «مـي كـرد و   » اسـترحام «نمـود و از مـردم   مـي  » موقعيت خود تعرض«است با تشدد هرچه تمامتر از 

بسـم اهللا الـرحمن   «: رمضان نگاهي به او انداخته و با تعجب تمام گفـت . كه گوش به حرفش بدهند» داشت

خدايا امروز ديگر هرچه خل و ديوانه داري اينجا مي فرستي به داده ات شكر و . الرحيم اين هم باز يكي ديگه

هش بگويم كه اين هم ايراني و زبانش فارسي اسـت ولـي ترسـيدم خيـال كنـد      خواستم ب» به نداده ات شكرً

دستش انداخته ام و دلش بشكند و به روي بزرگواري خودمان نياورديم و رفتيم در پي تدارك يـك درشـكه   

براي رفتن به رشت و چند دقيقه بعد كه با جناب شيخ و خان فرنگي مـĤب دانگـي درشـكه اي گرفتـه و در     
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ديم ديديم رمضان دوان دوان آمد يك دستمال آجيل به دست من داد و يواشكي در گوشـم  شرف حركت بو

ببخشيد زبان درازي مي كنم ولي واهللا به نظرم ديوانگي اينها به شما هم اثر كـرده و اال چطـور مـي    «: گفت

دست خـدا  «: گفت» !رمضان ما مثل تو ترسو نيستيم«: گفتم. »»!شود جرئت مي كنيد با اينها همسفر شويد

. »به همراهتان، هر وقتي كه از بي هم زباني دلتان سر رفت از اين آجيل بخوريد و يـادي از نوكرتـان بكنيـد   

شالق درشكه چي بلند شد و راه افتاديم و جاي دوستان خالي خيلي هم خوش گذشت و مخصوصـاً وقتيكـه   

زلـي مـي رود كيفـي كـرده و آن قـدر      در بين راه ديديم كه يك مأمور تذكرة تازه اي باز چاپاري به طرف ان

  .خنديديم كه نزديك بود روده بر شويم
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  حكايت دوم

  ر�� �����

خودت بايد بداني كه چهار سـال  . مي پرسي چطور شد مرد سياسي شدم و سري ميان سرها در آوردم

پيش مردي بودم حالج و كارم حالجي و پنبه زني، روز مي شد دو هزار، روز مي شد يك تومان در مي آوردم 

امـا زن نـاقص   . بود به خانـه مـي بـردم   و شام كه مي شد يك من نان سنگك و پنج سير گوشت را هر جور 

هي برو زه زه زه سرپا بنشين خايه بلرزان، پنبه بـزن و  «: العقلم هر شب بناي سرزنش را گذاشته و مي گفت

شب با ريش و پشم تارنكبوتي به خانه برگرد در صورتيكه همسايمان حاج علي كه يك سال پيش آه نداشت 

و بروبيايي پيدا كرده و زنش مي گويد كه همين روزهـا هـم وكيـل    با ناله سودا كند كم كم داخل آدم شده 

. مجلس مي شود با ماهي صد تومان دو هزاري چرخي و هزار احترام، اما تو تالب لحد بايد زه زه پنبـه بزنـي  

  .»!كاش كالهت هم يك خرده پشم داشت

رده و شـرو ور بافتـه   حاج علي بي سروپا و يكتا قبا از بس سگ دويي ك: بله از قضا زنم هم حق داشت

شده و » دموكرات«بود كم كم براي خود آدمي شده بود، اسمش را توي روزنامه ها مي نوشتند و مي گفتند 

. بدون برو و بيا وكيل هم مي شد و مجلس نشين هم مي شد و با شاه و وزير نشست و برخاست هم مي كرد

دبار كه بدترين شغلهاسـت سـير شـده بـودم و     خودم هم ديگر راستش اين است از اين شغل و كار لعنتي و ا

صداي زه كمان از صداي انكر و منكر به گوشم بدتر مي آمد و هر وقت چك حالجيم را بدست مي گرفتم بي 

شـم و رويـم   چاين بود كه يك شب كه ديگر زن بي . ادبي مي شود اين دست خر نري در دست گرفته باشم

 اجگذاشتم كه كم كم از حالجي كناره گرفته و در همان خط حـ هم سرزنش را به خنگي رساند با خود قرار 

نمي دانـم چـه   . از قضا بختمان هم زد و خدا خودش كار را همينطور كه مي خواستم راست آورد. علي بيفتم

ما هم مثـل خـر   . اتفاق افتاده بود كه توي بازارها هو افتاده بود كه دكانها را ببندند و در مجلس اجماع كنيد

كه معطل هش است مثل برق دكان را در و تخته كرديم و افتاديم توي بازارها و بناي داد و فريـاد را  وامانده 

گذاشتيم و عم صالتي را انداختيم كه آنرويش پيدا نبود پيش از آنها ديده بودم كه در اينجور موقعها چه هـا  

زنم حرفمان شده باشد فرياد مي را گذاشتم و مثل اينكه توي خانة خلوت با  نمي گفتند و من هم بناي گفت

وطن از دست رفت تـا كـي خـاك    ! اي با غيرت ايراني! اي ايرانيان«: مي گفتم. زدم كه ديگر بيا و تماشا كن

يا مي ميريم و شهيد شده و اسم با شرفي باقي ! بياييد آخر كار را يكسره كنيم! برادري! اتفاق! توسري؟ اتحاد
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مردم همه دكانها را » يا اهللا غيرت، يا اهللا حميت! ن ذلت و خجالت مي رهيممي گذاريم و يا مي مانيم و از اي

مي بستند و اگرچه حدت و حرارتي نشان نمي دادند و مثل اين بود كه آفتاب غـروب كـرده باشـد و دكانهـا     

ارهـا  اهر اين بستن ناگهاني بازظيواش يواش مي بندند كه نان و آبي خريده و به طرف خانه بروند ولي باز در 

و خروش شاگرد مغازه ها كه راه قهوه خانه را پيش گرفته بودند و به خودشان اميدواري مي دادند كه انشااهللا 

دكان و بازار بسته بماند و فرصتي براي رفتن به امامزاده داود پيدا شود بي اثـر نبـود و بـه مـن هـم راسـتي       

د و فريـاد و جـوش و خـروش مـن اسـت ماننـد       راستي كار مشتبه شده بود و مثل اينكه همة اينها نتيجه دا

سماوري كه آتشش پرزور شده باشد و هي بر صدا و جوش و غلغلة خود بيفزايد كم كم يك گلولة آتش شده 

وقتي كه گفتم شاه هم اگر  مخصوصاً. بودم و حرفهاي كلفتي مي زدم كه بعدها خودم را هم به تعجب درآورد

اول از گوشه و كنار دوسـت و آشـناها چنـد بـاري     . مخصوصي كردكمك نكند از تخت پايينش مي كشم اثر 

آدم ! شيخ جعفر خدا بد ندهد؛ مگر عقل از سرت پريده هذيان مـي بـافي  «: پيش آمدند و تنگ گوشي گفتند

ولي اين حرفها تو گوش شـيخ  . »ها چه كار برو برو بده عقلت را عوض كنند...و گنده حالج را به اين فضوليها

و درد وطن كار را از اينها گذرانده هي صدا را بلندتر كرده و غلغله در زيـر سـقف بـازار مـي     جعفر نمي رفت 

كم كـم بيكارهـا و كـورو    . انداختيم و صدايم روي صداي بستني فروش و خيار شميراني فروش را مي گرفت

ر كه قصـه اش  كچلها هم دور و ور ما افتادند و ما خودمان را صاحب حشم و سپاهي ديديم و مثل كاوة آهنگ

را پسرم حسني توي مدرسه ياد گرفته و شبها برايم نقل كرده بود شتر مست راه مجلس را پـيش گـرفتيم و   

لـس قـراول جلويمـان را گرفـت كـه داخـل نشـويم،        ججمعيتمان هم هي زيادتر شد و همينكه جلـوي در م 

بـه زور و  . هـم نمـي گـزد    خواستيم به توپ و تشر از ميدان درش كنيم ديديم يارو كهنه كار است و ككـش 

قلچماقي هم نمي شد داخل شد؛ يارو ترك و زبان نفهم و قطار فشنگ به دور كمر و از پزش معلوم بـود كـه   

ولي ! مردم احترام قانون الزم است«: ين بود كه رو به جمعيت كرده و گفتما. شوخي موخي سرش نمي شود

ي با صد هزار جمعيت آمده و دادخواهي مـي كنـد و   يك نفر بايد داوطلب شده به عرض وكال برساند كه فالن

كالي ملت شجاع و نجيب ايران بايد تكليف خود را ادا كند و اال ملت حاضـر  ومي گويد امروز روزي است كه 

فوراً سيد جواني كه تـك  » !سئول نمي شوم كه جلوي ملت را بتوانم بگيرمماست جان خود را فدا كند و من 

پيدا و گويا از پيشخدمتهاي مجلس بود سينه سـپر كـرد و گفـت پيغـام را مـي      از زير عمامة كجش  شكاكل

را » جنـاب آقـا شـيخ جعفـر    «رسانم و داخل مجلس شد و چند دقيقه نگذشت كه از داخل مجلس آمدنـد و  

ولي پـيش خـودم   . احضار كردند و ما هم بادي در آستين انداخته و با باد و بروت هرچه تمامتر داخل شديم

م كه مرد حسابي اگر حاال از تو بپرسند حرفت چيست و مقصودت كدام است چـه جـوابي مـي    فكر مي كرد

دهي كه خدا را خوش آيد حتي مي خواستم از پيشخدمت مجلس كه پهلويم راه مي رفت و راه را نشان مي 

ديگـر   داد بپرسم برادر اين مسئله امروز چه قضيه ايست و مطلب سر چيست و بازارها را چرا بسته انـد ولـي  

فرصت نشد و يك دفعه خودم را در محضر وكال ديدم و از دست پاچگي يك لنگه كفشم از پا درآمد و يك پا 
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فكليهـا خـدا بدهـد    . دفعه اولي بود كه چشمم به چنين مجلسي مـي افتـاد  . كفش و يك پا برهنه وارد شدم

آن سر مثل دانه هاي تسبيح به بركت؛ كيپ روي صندليها نشسته و مثل صف اقامة نماز رج رج از اين سر تا 

هم پكيده و گاه گاهي هم مثل آخوندك تسبيح عمامه و منديلي در آن بينها ديده مـي شـد در آن جلـو آن    

جايي كه مثالً حكم محراب داشت آن كله گنده ها نشسته و دو سه نفر هم زير دست آنها قلم به دست مثل 

لش مي نويسند جلد جلد هي كاغذ بود كه سياه مي كردند موكلين كه ثواب و عقاب هر كسي را در نامه اعما

خالصه سرت را درد نياورم يك نفر فكلي سفيدمويي كه روي صندليهاي رديف اول نشسته بـود رو بـه مـن    

جناب حاج شيخ جعفر هيئت دولت اقدامات سـريعه و جـدي بـه عمـل آورده كـه مراتـب بـه        «: كرد و گفت

از جنابعـالي  . و خيلي جاي اميدواري است كه نتايج مطلوبه بدسـت آيـد  نحويكه آرزوي ملت است انجام يابد 

كه علمدار حقوق ملي هستيد خواهشمندم از جانب من ملت را خاموش نماييد و قول بدهيد كه بدون شـك  

بعد ازآن چند نفر ديگر هم خيلي حرفهـاي پيچيـده و كـج و معـوج     . »آمال كماهو حقه به عمل خواهد آمد

كه دستگيرم شد اين بود كه فكلي موسفيد اولي رئيس الوزرا بود و باقي ديگر هم سر گنده زدند و من چيزي 

همينكه دوباره از در مجلس بيـرون آمـدم خيـال    . دموكراتها و اعتداليها و كشك و ماست و زهرمارهاي ديگر

ي قالـب زده و  داشتم براي جمعيت نطق مفصلي بكنم و از اين حرفهايي كه تازه به گوشم خورده بود چندتاي

پافشاري را در اين سكه كنم ولي ديدم مردم بكلي متفرق شده اند و معلوم شد ملت باغيرت و نجيب بيش از 

م افتـاده  بمرغيهـا عقـ   راه حقوق خود جايز ندانسته و پي كارو بار خود رفته و كورو كچلهايي هم كه از بـازار 

ايي به ما نكردند و انگار نه انگار كه چند دقية پيش بودند ديدم توي ميدانگاهي سه قاب مي انداختند و اعتن

شان گوش فلك را كر مي كرد ما هم سر را پايين انداختيم و به طرف خانه روانه »زنده باد شيخ جعفر«فرياد 

در گوشه ميدان سيد جوان غرابي كه داوطلب رساندن پيغام . شديم كه هرچه زودتر خبر را به زنمان برسانيم

ايي چـ ذاشته و مشغول خـوردن  گشده بود روي نيمكت قهوه خانه لم داده و عمامه را كج » آقا شيخ جعفر«

است و گويا به كلي فراموش كرده كه چند دقيقه پيش واسطه مستقيم بين هيئـت دولـت و ملـت نجيـب و     

 ما هم فكركنان به طرف خانه روان بوديم و به خود مي گفتم كه امشـب اگرچـه زن و بچـه   . تغيور بوده اس

  !مان بايد سر گرسنه به زمين بگذارند ولي ما هم مرد سياسي شده ايم

ه دپيش از آنكه خودم به خانه رسيده باشم شرح شجاعتم به آنجا رسيده بود و هنـوز از در داخـل نشـ   

. آفرين حاال تازه براي خـودت آدمـي شـدي   «بودم كه مادر حسني پيش آمد و هزارها مهرباني نمود و گفت 

بلند مي نمايي، با فوج فوج سرباز  مپهن هم بارت نمي كرد امروز بر ضد شاه و صدراعظم علديروز هيچ كس 

مردم مي گويند خود صـدراعظم دهنـت را بوسـيده    . و سيالخوري طرف مي شوي، مثل بلبل نطق مي كني

ما ديديم زنمان راستي راستي خيال » !علي از حسادت بتركد به دركحاج حاال زن ! هزار آفرين! مرحبا. است
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مي كند شوهرش رستم دستاني شده ولي بر روي بزرگواري خود نياورده خودمان را از تك و تا نينداختيم و 

  .»...آمال ملت بايد به عمل آيد! بله آخر مملكت صاحبي دارد« : بادي در آستين انداخته و گفتم

از كلمات و جمله هاي غريب در مجلس شنيده و جلوي در مجلس نتوانسته بـودم بـه   خالصه آنچه را 

  !خرج جمعيت بدهم اينجا تحويل زنمان داديم و حتي به او هم مسئله را مشتبه نموديم

فردا صبح رونامه هاي پايتخت هركدام با شرح و تفصيل گزارشات ديرو ز را نوشتند و حدت و حـرارت  

كه جمله اول آن از همـان  » حقيقت شعشعاني«روزنامة  كردند و مخصوصاً» ت ملتحسيا«مرا حمل بيداري 

اگرچه پنبـه رسـتني   «: وقتي كه حسني غلط و غلوط برايم خواند تا امروز در حافظه ام مانده است مي گفت

 است و آهن معدني ولي جعفر پنبه زن و كاوه آهنگر هر دو گوهر يك كان و گل يك گلستانند، هر دو فرزند

حتي يك نفر آمده بود مي گفت اسمش مخبر است و مي گفت . »!رشيد ايران و مدافع استقالل و آزادي آنند

كند و يك چيزهاي آب نكشيده اي از من مي پرسيد كه به عقل ب )interview( »ويو اينتر«مي خواهد مرا 

ده بود كـه عكـس مـرا    از آن خوشمزه تر يك فرنگي آم. جن نمي رسيد و نمي دانم به چه دردش مي خورد

زنم صد تا فحش داد و در خانه را به رويش اصالً باز نكرد و حاليش كرد كـه مـا ايرانيهـا را بـه ايـن      . بيندازد

خالصه اول عالمت اينكه مرد سياسي شده ام همين بـود كـه از   . مفتكي ها هم نمي شود كالهمان را پر كرد

ل ملخي كه به خرمن بيفتد به خانه ما باريـدن گرفـت و   همان فردا هي روزنامه بود كه پشت سر روزنامه مث

ارسـطوي  ! پيشواي حقيقي ملت، پدر وطن و وطن پرستان، افالطـون زمـان  : ديكر لقبي نبود كه به ما ندهند

افسوس كه زنم درست معني اين حرفها را نمي فهميد و خـود  . دوران، ديگر لقبي نماند كه به دم ما نبستند

  !ن زيادتر نبودما هم فهممان از زنما

خالصه چه دردسر بدهم پيش از ظهر همان روز حاجي علي بديدنم آمد و گفت مي خواهم سبيل بـه  

حـاج  . قلياني چاق كردم و به دستش دادم و گفت حاضر شنيدن فرمايشات شما هستم. سبيل صحبت كنيم

ناخوشي من در تـو هـم سـرايت    برادر معلوم مي شود «: علي پكي به قليان زد و ابروها را باال انداخت و گفت

خيلي خوب هزار بار چشممان روشن نمي . كرده و به قول مشهور سر تو هم دارد بوي قرمه سبزي مي گيرد

اگرچه همكار چشم ديدن همكار را ندارد ولـي آدم عاقـل   ! مسريست» سفليس«دانستم كه سياست هم مثل 

اين اسـت كـه بـرادر تـو اگرچـه ديـروز يكدفعـه راه         مقصود از دردسر دادن. بايد كله اش بازتر از اينها باشد

صدساله رفتي و االن در كوچه و بازار اسمت بر سر همة زبانهاست ولي هرچه باشد تازه كار و نـو بـه ميـدان    

رده ايم بهتر آنسـت كـه دسـت بـه دسـت      كآمده اي و ما هرچه باشد در اين را يك پيراهن از تو بيشتر پاره 

البته شنيده ايد كه يك دسـت صـدا نـدارد    . طر سياست پشت و پناه همديگر باشيمپر خ هبدهيم و در اين را

گاه خودشان تنها نمـوده و چشـم   نآن هم مخصوصاً در كارهاي سياسي كه يك دسته از رندان ميدان را جوال
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ـ   . ندارند ببينند حريف تازه اي قدم در معركة آنها بگذارد ا گمان كردي همينكه امروز عر و عـوري كـردي و ب

همين فرداست كـه تگـرگ افتـرا و    ! خوابي! وزير و وكيل طرف شدي ديگر نانت توي روغن است خير اخوي

بهتان چنان به سرت باريدن خواهد گرفت كه كمترين نتيجه آن اين مي شود كه زن به خانه ات حرام عرقت 

زد كـه آب از ميانـه    حاج علي پس از اين حرفها چنان پك قايمي به قليـان . »مي گردد بنجس و قتلت واج

مـن اگرچـه از حرفهـاي او چيـزي     . سوا شد و دود لوله دماغش با قوت تمام بناي بيرون جهيدن را گذاشـت 

دستگيرم نشده بود و درست سر درنياورده بودم ولي حاج علي را مي دانستم گرگ باران خورده و بامبول باز 

مي آمد پيش زنم خودم را همسر و هم قدم او قلـم  غريب و آدم با تجربه و با تدبيري است و ضمناً بدم هم ن

دهم اين بود كه مطلب را قبول كردم و بنا شد من در بازار حتي المقدور سعي كنم كه حاج علي بـه وكالـت   

در همـان مجلـس   . برسد و حاج علي هم با من صاف و راست و در كارهاي سياسي مرا رهنما و دليـل باشـد  

يده به گوش ما خواند و به قول خودش پاي ما را روي پلة اول نبردبان حاج علي بعضي نصيحت هاي آب نكش

پس از آنكه ديد كه ديگر قليان آتشش خاموش و از حيز انتفاع افتاده وقتي كه بلنـد شـده   . سياست گذاشت

كلمة جلسه تا آن وقت بـه گوشـم نخـورده بـود و در جـواب      . »جلسة آتي كي خواهد بود؟«بود برود پرسيد 

م حاج علي رند بود و مطلب دستگيرش شد و گفت حق داري نفهمي چون همانطور كـه زرگرهـا   معطل ماند

بنا شد از آن به بعد . »ديگر كي جلسه خواهيم داشت«: معروف است زبان زرگري دارند سياسيون مي گويند

يـادم داد   چند كلمه از اين زبان ياد من بدهد و در همان روز مبلغي از آن كلمـات » جلسه«حاج علي در هر 

  :كه اين چندتاش هنوز هم در خاطرم است

خارج از نزاكت يعني  –فعال يعني سگ دو  –هم مسلك يعني دوست و آشنا  –بامسلك يعني متدين 

  .موقعيت يعني حال و احوال و قس عليهذا –زنده باد يعني خدا عمرش بدهد  –بي مزگي 

و بـدبخت را  » جلسه دارم«: و به زنم گفتم حاج علي كه بيرون رفت ما هم سر و صورتي ترتيب داديم

از سالم سالم بقال و چقال محلـه و  . هاج و واج گذاشته و رفتم سري به بازار زده ببينم دنيا درچه حال است

راست بازار دستگيرم شد كه صيت حكمت ما به گوش آنها هم رسـيد و ده پـانزده روزي مـي تـوانيم نسـيه      

كاوة ! زنده باد شيخ جعفر پنبه زن پيشواي ملت ايران«: ي كرده و گفتمزندگي كنيم و در پيش خود خنده ا

كمركش راه چند نفري دورم را گرفتند و پس از آنكه مبلغي سبزي ما را پـاك كردنـد   . »!زمان خود زنده باد

هر كدام يواش يواش بناي تظلم از يك كسي را گذاشتند مثـل اينكـه مـن حـاكم شـرع و قاضـي محـل يـا         

يكي را نمي دانم فالن السلطنه به زور از خانه اش بيـرون كـرده و ملكـش را تصـاحب     . باشم كدخداي محله

نموده بود، يكي ديگر را يكي از علما به زور مجبور كرده بود زنش را طالق بدهد و خودش زن را كـه معلـوم   

رسيديم تمام طومـار  خالصه تا به بازار . مي شد داراي آب و رنگي بود به حيلة نكاح شرعي خود درآورده بود

مرافعه هاي شرعي و عرفي صدساله شهر تهران را به گوشم خواندند و من هم هي قول و وعده بود كه مثـل  
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تو كيسه كردم » دشمن ها و بدخواهانت را ذليل و نابود سازد«و » خدا عمرت بدهد«ريگ خرج مي كردم و 

شيروان از اذان صبح تا اذان شام در دست و در ضمن معلومم نشد كه ريش رجل سياسي مثل زنجير عدل انو

عارض و معروض خواهد بود و خانه اش حكم طويله سلطنتي را دارد كه به دستگاه دزد و دغل و ورشكسته و 

آدمكش خواهد بود و ديگر بيا و ببين كه انسان اگر عمر خضر هم داشته باشد براي تمام كردن يكـي از ايـن   

  .مرافعه ها كافي نيست

محرمانه بادي توي آستين انداختم ولي در ظاهر رو را تا آن درجه كه مي . بازار رسيده بودمكم كم به 

شد روي اخموي شيخ جعفر شيرين و خندان و مهربان باشد بشاش كردم و جواب هـاي سـالم را چنـان بـا     

ه مازه لطف و محبت مي دادم كه گويي پنجاه سال مالي محله بوده ام مردم هي مي پرسيدندجناب شيخ تاز

خدمت شما چيست؟ من هم مثل اينكه سر سيم مخصوص وزارتخانة ايـران و خارجـه بـا صـندوقخانه اتـاقم      

جـاي اميـدواري   » «چندان بد نيست» «خدا رحم كند«وصل باشد جواب هاي مختصر و معما مانند از قبيل 

اتي را نيـز كـه از   و غيره مي دادم و در ضـمن كلمـ  » احتمال بحران مي رود» «موقعيت باريك است» «است

  .حاج علي ياد گرفته بودم بجا و بيجا چاپ زده و ورزش سياست مي نمودم

كم كم رسيده بودم جلوي دكانم و معطل مانده بودم كه چه بكنم جيبم از آينه عروس پاكتر بود و در 

د دفعه نخود هيچ جا يك قاز سياه سراغ نداشتم سالم و تعارف بقال و چقال اگرچه عالمت آن بود كه باز چن

آب مي شود به نسيه كاري بست گذاشت ولي مي دانستم كه نان نسيه از گلو پايين نرفتـه بـيخ خـر را مـي     

از همه بدتر ماهيانه مدرسة حسـني بـود   . گيرد و به خود گفتم اي بابا بايد فكر ناني كرد كه خربزه آب است

ا تاريك مي كرد چندين بار خواستم نگـذارم  كه سر ماه مثل قضا و بالي آسماني نازل مي شد و روزگارمان ر

ديگر برود مدرسه و فرستادمش شاگرد خركچي شد ولي فوراً در خانه زده مي شد و سرو كله مـدير مدرسـه   

ظاهر مي شد و اين قدر آيات و احاديث مي خواند و نطق مي كرد كه به من ثابت مي شد كه اگر من سر ماه 

ز زير سنگ هم شده پيدا نكنم و نفرستم از ابن ملجم و سنان ابن انس و پنج قران ماهيانه مدرسة حسني را ا

شيطانه مي گفت دكانم را باز كنم و مشغول . شمر ذي الجوشن ملعون تر و هم كافر و هم خائن و هم احمق

كار شوم و در پيش خود مي گفتم كار و كاسبي كه منافي با شأن و مقـام نمـي شـود حضـرت رسـول هـم       

د ولي باز صداي سرزنش زنم و صوت مكروه كمان به گوشـم مـي آمـد و موهـايم را راسـت و      باغباني مي كر

در همين بين صداي سالم عليكم غرايي چـرتم را از هـم درانـد و در مقابـل     . دست و پايم را سست مي كرد

يختـه  انگار در قالب تعارف و تملق ر. خود شخصي را ديدم كه گويا در هر عضوش يك فنر كار گذاشته بودند

گردنش خـم مـي شـد و    » كمترين شما هستم«: چشمش مي گفت» خانه زادم«: دهنش مي گفت! شده بود

خالصه مثل دجال گويا هـر مـوي تـنش زبـاني داشـت و از همـين       ). خادم شمايم(راست مي شد مي گفت 

بعـد فـراش و    اول دعاگوي ساده بود. مدتي دراز سبزي ما را پاك كرد. تعارفهاي هزار تا يك قاز قالب مي زد

www.IR-DL.com

www.AVAYeBUF.com

http://ir-dl.com/
https://avayebuf.com/
https://avayebuf.com/


 27    يسايس لجر

 

اول عمر ما را صد سال خواسته بود ولي ديد از كيسة خليفه مـي  . خادم آستانه و كم كم سگ آستانة ما شد

درست مثل اين بود كه زيارت نامه اي را از بر كرده باشد و در مقابل من . بخشد و صد سال را هزار سال كرد

هي عقب رفت و جلو آمـد و لحيـه جنبانـد و    مدتي بي مروت فرصت نداد كه من دهن باز كنم و . پس بدهد

دستها را از سينه بر چشم و از پشم بر سر نهاد و خندان و سر و گردن جنبان دعا به جان من و اوالد مـن و  

دلم سر رفت نزديك بود نعره بزنم و از خود بناي راه رفتن به طرف . اوالد اوالد من و پدر و جد و اجدادم كرد

نامه خوانم هم راه افتاد و هي مثل سگ تاتوله خورده دور من مي گرديد و خنده هاي خانه را گذاشتم زيارت 

نمكين تحويل داده و ليچار مي بافت كم كم مقابل در خانه رسيدم در زدم در باز شد و من هم داخل شدم و 

) كلنـد (وند خيال كردم از دست يارو آسوده شده ام ولي خير يارو هم داخل شد و در را با كمال معقوليت كل

من هاج و واج اين جنس دوپا بودم و مي . كرد و گفت الحمدهللا حاال مي توانم سر راحت دو كلمه حرف بزنيم

ولي يارو يكدفعه بدون مقدمه دست از ريش . خواستم ببينم از زير كاسه چه نيم كاسه اي بيرون خواهد آمد

نه دعا كردن لبهايش  مثل دندان هاي آسياب ما كشيد و بنا كرد به جان عزت و دولت دودمان خاقان السلط

پيش خود گفتم شايد جنون تعارف به سرش زده بـاز تـا وقتـي كـه     . مي جنبيد و آرد دعا بيرون مي ريخت

تعارفها را جمع به خودمان بود چيزي بود ولي به من چه دخلي دارد كـه خـدا در خانـه خاقـان السـلطنه را      

ين فكر و خيال بودم كه طرف بي چشم و رو باز يك دفعه خاقان السلطنه در ا... ببندد يا هزار سال هم نبندد

اين دفعه آسياب به جاي دعا و تعارف بنـاي  . را كنار گذاشت و چسبيد بجان فغفورالدوله رئيس الوزراي وقت

نفرين و لعنت آرد كردن را گذاشت و معلوم شد يارو همان قدر كه خوش تعارف است بدفحش هم هسـت و  

بيچاره فغفورالدوله خائن شد و بي وجدان شد بي عصمت شد چيزي نماند كه نشد . ده حالج استچندين مر

معلوم شد يارو تاريخ كوچكترين وقايع زندگاني فغفورالدوله و خانوادة او را از وقتي كه توي خشت افتاده انـد  

آخـر اي  «ت و فريـاد زدم  من ديگر اختيار از دستم رفـ . مي داند و در اين زمينه چه چيزها كه حكايت نكرد

جان من سر گنجشك خورده اي؟ مگر آرواره ات لغ است چقدر چانـه ميزنـي دوسـاعت اسـت سـرم را مـي       

خوري و نمي دانم از جانم چه مي خواهي حرفت با كيست از ريش كوسة ما چه مي خواهي اگـر مقصـودي   

ز گريبان ما بردار و ما را به خـدا بسـپار   داراي ديااهللا جانت باال بيايد و اال محض رضاي خدا و پيغمبر دست ا

  .»ماهم تو را به خدا مي سپاريم

يارو همين كه ديد هوا پس است و كم كم حوصله من دارد به كلي سر مي رود خندة بي نمكي تحويل 

خدا نكند سبب مالل خاطر شما شده باشم واهللا از بس اخالص و ارادت خدمت شما دارم نمـي  «: داد و گفت

خاقـان  . م را چطور ادا كنم، بله شما ديگر روي كمترين را پيش خاقان السلطنه سفيد خواهيد كرددانم مطلب

من ديگر هرچه توانسته ام وظيفه ! خير از اينها بيشتر خيلي بيشتر. السلطنه خيلي مرحمت در حق شما دارد

ن خدمتشان عرض كردم كه خواهيد ديد م. ارادت را ادا كرده ام و در تعريف و تمجيد شما كوتاهي نكرده ام
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آقا شيخ جعفر در هر محفل و مجلسي مداح است و خيلي اميدوارند كه به همراهي شما هرچه زودتر شر اين 

فغفورالدوله بي همه چيز خائن وطن فروش از سر مخلوق  بيچاره كنده شود خاقان السلطنه از آنهاش نيست 

اگر بدانيد چـه  . ثل فغفورالدوله عليه ما عليه نارو بزندكه دوستان خود را فراموش كند و به طرفداران خود م

خدمتي در راه فغفورالدوله كردم تا صدراعظم شد آن وقت ديگر مثل اينكه هيچ وقت اسم ما را هم نشـنيده  

خير خاقان السلطنه آدم حق و حساب داني است و عجالتاً هم براي مخارج . بود محل سگ هم به ما نگذاشت

خواهد آمد يك جزئي وجهي فرستاده اند كه پيش شما باشد و معلوم است تتمه اش هم و مصارفي كه پيش 

  .»...كم كم به شما خواهد رسيد ديگر اميد به خدا و 

يار مثل از ما بهتران تا من به . من يكدفعه ديدم يك كيسه پول در دستم است و خودم هستم و خودم

دا هيچ سر در نمي آوردم كه اصـالً مسـئله از كجـا آب مـي     در ابت. خود آمدم در را باز كرده و دك شده بود

ولي جسته جسته حرفهاي يارو به يادم آمد و دستگيرم شد . خورد و اين بامبولها و دوز و كلكها براي چيست

خاقان السلطنه پا تو كفش فغفورالدوله كرده و اسم ما را شنيده و مي خواهد اسباب . كه كار از چه قرار است

انداختن او بكند خوب بارك اهللا معقـول بـراي خودمـان مـردي هسـتيم و قـاه قـاه خنديـدن را         چيني براي 

در اين بين كيسه اي كه در دستم بود به زمين افتاد و شكمش روي آجر فرش حياط تركيده و بـه  . گذاشتم

رف قدر يك ده توماني دو هزاري چرخي مثل جوجه هايي كه سگ عقبشان گذاشته باشد هر كدام به يك ط

در همين بين ناغافل در باز شد و ياللهي شـنيده شـد و سـرو كلـه حـاج علـي       .... بناي چرخيدن را گذاشتند

اهو معلوم مي شود حـاال  «: همينكه چشمش به دو هزاريها افتاد لب و لوچه اي جلو آورد و گفت. نمودار شد

خـوب الحمـدهللا هرچـه    . بـارد  بجاي خرده پنبه لحاف كهنه هاي محله تو خانه تان سكه امين السلطاني مي

باشد صداي پر جبرئيل از صداي كمان حالجي به گوش بهتر مي آيد معلوم مي شود دكانه شرش را از سرت 

  »!كنده اي و پير كمانه را فروخته اي كه پول مولي در دستگاهت پيدا مي شود

داده ايم و حقيقتش ايـن  خواستم ليچاري برايش قالب بزنم ولي گفتم نه، آخر ما دست برادري به هم 

است كه دلم هم راضي نمي شد كه اهميت تازة خود را به نظر جلوه ندهم و اين بود كـه مسـئله را بـا آب و    

تاب هرچه تمامتر برايش نقل كردم و گفتم حاال هم هرچه به عقلت مي رسد بگو تخلف توي كار نخواهد بود 

اولـين دشـت را از دسـت    . شود كارت رونقي دارد خوب خوب معلوم مي«: حاج علي سري تكان داده و گفت

ولي يك نكته را فراموش كرده ام به تو بگويم و حاال نبايـد فرامـوش شـود و    . خاقان السلطنه آدمي مي كني

ديگر خودت كالهت را قاضي كن و هر طور عقلت حكم مي كند همان طور عمل كن از مـن گفـتن اسـت و    

  .»حق برادري را ادا كردن
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دم حاج علي به چند تومان از آن پول چشم دوخته و مي خواهد بـا ايـن حرفهـا حقـه را     من خيال كر

آقا شيخ جعفر بدان كه هر كـاري هرچـه هـم    «: گفت. سوار كند ولي خير مقصود حاج علي چيز ديگري بود

از رحيم كور كه سر كوچه ذرت مي فروشد گرفته تـا حـاج حسـين آقـاي امـين      . باشد سرمايه اي الزم دارد

سياسـي شـدن   . ضرب هر كس كه كي خواهد كاري بكند و دو تا پولي درآورد بايد سرمايه اي داشته باشـد ال

  .»...هم معلوم است بي سرمايه نمي شود

حاج علـي زيـر   . »يعني مي خواهي بگويي سواد الزم است«: من اينجا حرف حاج علي را بريدم و گفتم

مرد سياسي كه نمي خواهد مكتبخانه باز . سي مي خوردنه سواد بچه درد مرد سيا«: لب تبسمي كرد و گفت

اي بابا خـدا پـدرت را   «: گفت. »پس يقين مي خواهي بگويي كه سررشته و كارداني الزم است«: گفتم» كند

پـس ديگـر   «: گفتم. »سررشته بچه كار مي خورد مرد سياسي كه نمي خواهد سر رشته نويس بشود. بيامرزد

: ، حلج علي گفـت »بگويي كه مكه و كربال و مشهد و اينها مشرف شده باشدچه مي خواهم شايد مي خواهي 

مرد سياسي . مقصود من درستي است. نيست) چهارپادار(نه مرد سياسي كه چاوش و حجه فروش و چاودار «

سرماية دكانداري مرد سياسي درسـتي اسـت و   . بايد درست باشد سواد و سررشته و تقدس اينها حرف است

نـه  «: گفت» ...درست باشد يعني مثالً به زن مردم نگاه نكند يا مثالً به بچه مردم خيانت نكند«: گفتم. »!بس

. »...اين كارها چه ربطي دارد به درستي، درستي يعني رشوه نگرفتن مرد سياسي كسي است كه رشوه نگيرد

آري در زمانهاي «: گفت. »مقصودت از رشوه چيست؟ همان است كه به مالها و مجتهدها مي دهند؟«: گفتم

پيش فقير و فقرا به بزرگان و اعيان و شيخ و مال رشوه مي دادند ولي از وقتيكه مشروطه شده كـار بـرعكس   

اين . خوب اينكه رشوه نمي شود«: گفتم» ...شده و خان و خوانين وزير و حاكم به زير دستها رشوه مي دهند

را در راه خدا مي دهند ولي رشوه را همـان طـور    صدقه«: گفت» ؟...چه عيبي دارد. مثل صدقه و زكات است

كه پيشها هر كس مي خواست به مقامي برسد هزار توماني دوهزار توماني به شـاه و صـدر اعظـم مايـه مـي      

گذاشت و كارش روبراه مي شد امروز براي همان مقصود همان هزار تومان دوهزار تومان را بـه كيسـه هـاي    

سمت كرده و دم سي چهل نفر از آدمهاي سياسي را ديده و به هر مقـامي  كوچولوي پنج توماني ده توماني ق

» بخواهند مي رسند و اغلب اين سياسي هايي را كه مي بيني كارشان شب و روز همين است هراج و مزايـده 

كار رشوه نگرفتن كليد در است و همان طور كه شب اگر اذن شب نداشته باشي نمـي گذارنـد داخـل شـغل     

ي ولي همين كه پاشنه ات محكم شد آن وقت ديگر خودت هم جزو گزمه و قـراول چهـار   سياسي گري بشو

ولي باز هم معلوم است اگر بتواني شيوه اي بزني كه . سو مي شوي ديگر گزمه و قراول كه چيزي الزم ندارند

گنده  كسي نفهمد رشوه مي گيري و حتي مسئله را به زن و بچه ات هم مشتبه كني آن وقت ديگر از آن سر

هاي سياسي ها مي شوي ولي اين درجه زرنگي و حقه بودن هم كار هر كسي نيست مگر آنكه پيش از آنكه 
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داخل شغل سياسي گري بشوي آخوندي و ماليي رسيدي و آقايي و اين جور كارهـا كـرده باشـي و اال كـار     

  .»حضرت فيل است كه آدم طوري رشوه بگيرد كه كسي نفهمد

حرفهاي حاج علي خوب بگوشم فرو رفت و فهميدم نـارو را خـورده ام و االن   خالصه چه دردسر بدهم 

ممكن است همه جاي شهر مشهور شده باشد كه شيخ جعفر خوب از آب در نيامده هنوز چشـم بـاز نكـرده    

االن اسـت  . است دست رشوه اينجا و آنجا دراز كرده است پيش خود گفتم آقا شيخ جعفر اليق ريـش درازت 

و دشمن از گوشه وكناري بناي ريزه خواني را گذاشته و مي گويند اين زمان پنج پـنج مـي    كه ديگر دوست

بايد دست و پايي كرد و دوز و كلكي چيد كه اين دو شاهي آبرو كه به هزار زحمت دست و پا كرده ايم ! گيرد

  .آب جوي نشود

مردم جمعند و داد و بـي  به مجلس كه رسيدم ديدم . از منزل بيرون آمده و راه مجلس را پيش گرفتم

» دار«و » حـبس «و » خيانـت «داد بلند است درست دستگيرم نشد كه مسئله سر چيست همين قـدر اسـم   

بگوشم رسيد و فهميدم باز رندان سياسي پا تو كفش يك بيچاره اي نموده و تحريك آنها است كـه مـردم را   

ات و سالم بلند شد و صدا پيچيد كه آقا شـيخ  در اين بين كم كم باز دور ما را گرفتند و صلو. هار كرده است

جعفر مي خواهد نطق بكند و تا آمدم به خود بجنبم كه ديدم بلندم كردند و روي يك سـكويي گذاشـتند و   

جمعيت با دهان و چشم و گوشهاي باز منتظر بود ببينيد چطور آقا شيخ جعفر صداي سزاي خيانتكاران را به 

ا تنگ و تا نينداخته و هر جور بود به زور و زجـر هفـت هشـت تـا از آن     ما هم خودمان ر. دستشان مي دهد

» خيانتكاران وطن«حرفهايي را كه حاج علي يادمان داده بود قالب زديم و پس از آن چند تا كلفت هم به دم 

 ترسانده و لبخندي زده و گفتم خبر تازه اين است كه مي خواهند مرا» قهر و غضب ملي«بستيم و آنها را از 

ما چشممان خيلي از اين كيسه پولها ديـده و  . هم مثل خودشان خائن بكنند ولي سوراخ دعا را گم كرده اند

اگر بجاي صد هزار تومان كه مي خواهند به زور توي گلوي ما بطپانند كرورها باشد ما را از جاه وطن پرستي 

م پرستي فرنگيها چنانكه عـادت  خارج نمي كنند در اين موقع خيلي دلم مي خواست حكايت مناسبي از وط

نطق كنندگاني است كه مي خواهند سكه كنند مي دانستم به خرج عوام داده و شيرينكاري مي كـردم ولـي   

چيزي نمي دانستم و هنوز هم به استادي ديگران نرسيده بودم كه همانجا فوراً از خودم درآورم لهـذا از ايـن   

ة پول خاقان السلطنه را بيرون كشيده و خطاب به كيسه يك خيال صرف نظر كرده و ناغافل از ته جيب كيس

شعر بند تنباني بي مناسبتي كه يكدفعه به خاطرم آمد انداختم و همين كه مردم از دست زدن فـارغ شـدند   

هاشمي شاگرد دكانم را كه در ميان جمعيت از زور دست زدن غلغله اي راه انداخته بود صدا كـردم و گفـتم   

بگير و ببر به صاحبش برسان و بگو فالني گفت دم يك نفر وطن پرست را بـا ايـن چيزهـا    اين كيسة پول را 

پاينده باد غيـرت  «نمي شود بست هاشمي زبان بسته تا آمد بگويد چي و چه كه صداي زنده باد شيخ جعفر 

تنـد و  بلند شد و مردم همانطور كه دور كوري را كه حضرت عباس شفا داده مي گيرند دور مـا را گرف » ملي
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سـرم هـم درد   . وقتي بخود آمديم كه ديديم از مجلس مبلغي دور افتاده ايم و كم كم به كلي تنها مانده ايم

خواستم چپقي بكشم ديدم در بين گيرو دار همانهايي كه صداي زنده بادشان هنوز در گوشم بود . گرفته بود

در جيبم داشـتم زده انـد و از همـه     به عنوان تبرك چپق و كيسه توتون و بعصي خرت و پرت ديگري را كه

.... بيشتر دلم براي يك دو سه هزاري سوخت كه از سوراخ كيسة خاقان السلطنه در گوشه هاي جيبم انداخته

افتاده بود و مي خواستم به خرج نان و آبي بزنم ولي ناگهان صداي آشنايي در پهلوي گوشم بلند شد و بدنم 

خواستم چند تا فحش بـه  . است كه از جانب خاقان السلطنه پول آورده بود نگاه كردم ديدم يارويي. را لرزاند

خرجش بدهم و حميت وطن پرستي خود را حاليش كنم ديدم جمعيتي كه در بـين نيسـت و حـرارت بـي     

بيجا خواهد بود و اصالً يارو هم فرصت ندارد و  باز قاطر بي » وجاهت ملي«فايده و يا به زبان سياسي چي ها 

ي تملق و چاپلوسي را به آسياي تعارف بست و ورد ديروز را از سر گرفت تعارف كه تمام شد بدون چشم و رو

امـروز پـاي نطـق شـما بـودم      «: آنكه نفسي تازه كند مبلغي سالم و دعا از خاقان السلطنه بما رساند و گفت

هرچه آن خسـرو  . بزنيدقيامت كرديد البته صالح كار را شما خودتان اين طور ديده بوديد كه اين جور حرف 

مجسـمة شـما را حتمـاً از طـال     . افالطون عهد خود هسـتيد . راستي استادي به خرج داديد! كند شيرين بود

من يقـين دارم كـه از مرحمـت    . خواهند ريخت االن يقيناً در همه فرنگستان اسم شما بر سر هر زباني است

قة سر شما سر مـا هـم بـه كالهـي مـي رسـد و       شما به همين زوديها خاقان السلطنه وزير مي شود و از صد

خالصه يارو همين طور تا دم در خانه چانه زد و سبزي پاك كرد و » جمعي را دعاگوي خودتان خواهيد كرد

من نمي دانستم شر اين پر روي چاخان آپاراتي را به چه حقه اي از سرم رد كنم همين كه وارد خانه شـدم  

اندم نفسي كشيدم و مشغول وضو گرفتن شدم كه ديدم جيغ و ويغ زنـم و  به عجله تمام در را بستم و تنها م

از . آقا شيخ بيا ببين اليق ريشت اين پاچه ور ماليده چه غلطهـا مـي كنـد   «: زنم مي گفت. هاشمي بلند شد

كسي هم گوشـت را دسـت   . پولي كه فرستاده اي پانزده هزارش را برداشته مي گويد كه مزد يك ماهم است

معلوم شد هاشمي » ...مگر اين چشم دريده را نمي شناسي اگر مي تواني خودت از پسش برآ. اردگربه مي سپ

كيسه پول را كه دم مجلس از من گرفته چون نفهميده به كي و به كجا بايد ببـرد آورده بـه خانـه و پـانزده     

ما هم رضاي خدا را خوب ديگر خدا خودش اين طور تقدير كرده بود و . هزارش را هم بابت مزد خود برداشته

ولي باز براي حفظ ظاهر دو سه توپ و تشري به دل هاشـمي بسـتم و   . مي خواهيم و تسليم ارادة او هستيم

  .هاشمي هم بر روي بزرگواري خود نياورده و پانزده صاحبقران را توي جيب ريخته و جيم شد

د كه با چشم خودشان ديـده انـد   شنيدم توي بازار قسم خورده بودن. فردا ديگر اسم ما ورد زبانها باشد

كه هزار تومان اشرفي طال را كه برايم فرستاده بودند نگاه نكرده بودم و حتي گفته بودند كه شاه وعـده داده  

  .بود كه اگر پايم را از توي كفشش درآورم يك ده شش دانگي به اسمم قباله كند
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م دو سه باري آمد و گله منـدي  خالصه جسته جسته براي خودمان از مشاهير شهر شديم حاج علي ه

حساب كار خود را كرد و رفت پي كارش و بعدها شنيدم كاسب . كرد كه فراموش كرده ام محلش نگذاشته ام

  .شده و دماغش چاق است و همين كه شكمش سير شده سياست از يادش رفته است

با چند هزار رأي منتخب  چند ماه بعد كه دورة انتخابات رسيد از طرف دموكرات و اعتدالي هر دو فرقه

اگرچه نان آدم توي روغن است ولـي انسـان   . شدم ولي چند ماهي كه وكالت كردم ديدم كار خطرناكي است

بايد دايم خروس جنگي باشد و هي به اين و آن بپرد و پاچة خان و وزير را بگيرد و من چون هر چـه باشـد   

ب بارم بار نمي شد اين بود كه كم كـم در ايـن شـهر    چندين سال با آبرومندي زندگي كرده بودم با اين ترتي

نائين كه از سرو صداي مركز دور است حكومتي براي خودمـان درسـت كـرديم و دسـت زن و بچـه مـان را       

گرفتيم و حاال مدتي است زندگاني راحتتي داريم و پسرم هم تازگي رئيس معارف فارس شده و او هم خوش 

  !اهش دارم ديگر ما را رجل سياسي ندانيد و نخوانيد و نخواهيداست و ما هم خوشيم و از شما هم خو
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  حكايت سوم

��� ��� �	
  دو

  حكايت  ذيل در  موقع جنگ  عمومي  و  زد  و

  خوردهاي  مليون  ايراني  و  روسها  د ر  اطراف

  .نوشته شده است 1334كرمانشاه در اوايل سنه 

خبرهاي رنگارنگي كه از كرمانشاه جايگاه كس و كار مي رسيد طاقتم را طاق نموده و با آن كه پس از 

دل تازه در اداره ماليه مالير براي خود كسي و صاحب اسم و رسم سر و ساماني گشته بودم و در  هزارها خون

مسافرت به كرمانشاه هم در آن موقع هزارگونه خطر محتمل بود ولي خيال اين كه مبادا خداي نخواسته در 

يف فرزندي خـود را  اين كشمكش هاي روزانه آسيبي به مادر پيرم برسد دنيا در پيش چشمم تار شده و تكل

چنان ديدم كه ولو خطر جاني هم در ميان باشد خود را به كرمانشاه و خاندان خود رسـانده و در عـوض آن   

همه خون جگري كه اين پيرزن مهربان در راه پرورش من نوشيده بود در اين روز بي كسي كـس او بـوده و   

  .ناموس خانواده را تا حد مقدور حفظ نمايم

اهل ذوق و شوق، درويش صفت، عارف مسلك، صوفي مشرب، با همه . آدم نازنيني بودرئيس اداره مان 

تنها عيبش اين بود كه رموز شطرنج را بهتر از امور ماليـه  . آشتي، از جدل بيزار، بي قيد و بي اذيت و بي آزار

از همـه دنيـا   . همي دانست و با ورق آس و گنجفه آشناتر بود تا با ورق دفتر و حساب عايدات و صـادرات ادار 

مدام افسوس دوره وزيـر ماليـه سـابق را مـي خـورد و      . تعريف مي كرد جز از وزير ماليه اي كه روي كار بود

خالصه بي دردسر و برو و بيا اجازه مرخصي يك ماهـه مـا را داد و در   . حسرت عزل وزير حاضر را مي كشيد

سـوغات  » اهل خانـه «و » بچه ها«ي براي عوض قرار شد كه در وقت برگشتم سه عدد نقاب موئي كرمانشاه

  .بياورم

وقتي بود كـه روسـها كنگـاور را گرفتـه و در     . به كنگاور حركت مي نمود بختم زدو يك گاري از مالير

از مالير به كنگاور را كه خـدا خـودش برايمـان    . گردنه بيدسرخ با قواي ايراني و عثماني مشغول زدو خوردند

ه را هم جعفرخان غالم پست قول داد كه هر طـوري شـده اسـبابش را فـراهم     ساخت و از كنگاور به كرمانشا

پس اين شير و خورشيد كه  به كالهمان چسبانيده ايم امروز بدرد نخورد كي بدرد خواهد « :آورد و مي گفت
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خود امپراتور روس هـم  . خدا تيغ احمدشاه را برا كند. خورد؛ گور باباي هرچه ارس هم هست ما نوكر دولتيم

  »!گ كيست به نعل كفش سورچيمان كج نگاه كندس

ولي ما فريب اين قارت و قورت ها را نمي خورديم و توي دلمان مي دانسـتيم جعفرخـان چنـد مـرده     

خودش ذاتاً جوان لوطي و حق و حساب داني بـود ولـي تريـاك    . حالج است و لولهنگش چقدر آب مي گيرد

با وجود اين چون . قش با دود ترياك كم كم به هوا رفته بودالمذهب از پا درش آورده و آن عرضه و برش ساب

مي دانستم راه و چاه را خوب مي شناسد و كهنه كار است و شايد از دستش برآيد مارا به كرمانشـاه برسـاند   

فكر كردم ضرري ندارد دمش را ببينم و چاي و قنداب و ترش بود كه از چپ و راست به نافش مـي بسـتم و   

اي آب جوي را داشت هرچه ممكن بود سبزيش را پاك كـردم و آن قـدر بـاد در آسـتينش     تعارف هم كه به

انداختم كه به خودش هم مسئله اشتباه شده بود و راستي راستي تصور مي كرد به يك كلمه او خود ژنـرال  

  !پاراتوف هم با كمال افتخار چمپاتمه زده آتش بافورش را پف خواهد نمود

وه بر جعفرخان يكي از آن شاهزاده هاي التعد و التحصي پر فـيس و افـاده   عال. مسافر زيادي نداشتيم

تويسركاني هم با ما سوار شد كه بنا بود در فرسيج سر راه تويسركان پياده شود و من و يك حبيب اهللا نامي 

گـاري  از بچه هاي كنگاور كه مدتها بود از دست تب و لرز مشهور كنگاور فرار كرده و در قهوه خانة نزديـك  

ساله، خوشگل، خوش اندام، بلندقد، چهارشانه،  22حبيب اهللا جواني بود . خانه در مالير شاگرد قهوه چي بود

خرم و خندان، خوشگو، خوشخو، متلك شناس، كنايه فهم، مشتي، خون گرم، زورخانـه كـار و ديگـر طـرف     

چونكه سيرتش از صورتش هم آراسته تر و معلوم بـود كـه شـيرش پـاك و      .محبت و اعتماد همة اهل مالير

با وجود جواني باپشت كار و كاسب و خداترس بود و با آنكه چندين بار برايش پا افتاده . گوهرش تابناك است

آدم بهتر است يخه چركين « :بود كه داخل فراشخانه دارالحكومه بشود ولي هيچ وقت قبول نكرد و مي گفت

باحيا، صـاحب قـول، مـزه    : خالصه حبيب اهللا جوان تام و تمامي بود» !د و قاتق نانش نفرين مردم نباشدبمان

عرق و شراب نچشيده و گرد بعضي كارهاي ناپسند نگرديده، دو بار پاي پياده بـه زيـارت صـاحب ذولفقـار و     

و قهوه خانه . پاكيزه، مشتري دارفرزند مظلومش رفته، غريب نواز، فقير دوست و عالوه بر اينها با سليقه، پاك 

سـرقليان  . شد دو كله قند ارسي به مصـرف مـي رسـاند    روز مي. را چنان راه مي برد كه انسان حظ مي كرد

حبيب اهللا كه ديگر در تمام مالير و اطراف مشهور بود و كار به جايي رسيده بود كه محترم تـرين نمـرة اول   

حبيب اهللا به قهوه خانه او مي آمدند و )مشهدي(ان مشتيكشيدن قلي وشهر هم گاهي محض چشيدن چاي 

  !چه انعام ها كه نمي دادند و تعريف ها كه نمي كردند

سبب سفر حبيب اهللا به كنگاور رسيدگي به امور بچه هاي برادر ارشدش بود كه در ژانـدارمري داخـل   

برف مانده بود و در ضمن حبيب بود و مي گفتند در جنگ با روسها رشادت بسيار نموده و تير خورده و زير 

اهللا از طرف استادش هم مأمور بود كه در كنگاور چند من توتون كردي خوبي را هم كه بـه قيمـت مناسـب    

 سراغ كرده بود خريداري نموده و به مالير ببرد و محرمانه بايد دانست كه حبيب اهللا بي ميل هم نبود كه بـا 
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دا مي داند كه دل حبيب اهللا هم در كنگاور در جايي گرو بـود يـا   خ. سر و وضع نو نوار خود، خودي بنماياند

  .نه، همين قدر است مردم از نامزدبازي وي با خواهر يكي از دوستان قديمش حكايت ها نقل مي كردند

وقتيكه گاري حاضر شد حبيب اهللا كاله نمدي بروجردي برسر، كمربند ابريشمي يزدي بر كمر، كبنك 

يده اصفهاني بر پا، زبر و زرنگ و تـر و فـرز و خنـدان جفـت زد بـاالي گـاري و بـه        كردي بر دوش، گيوه آج

خوب ديگر اگر ما را نديديد حاللمان كنيد و شب جمعه نـيم  « :دوستان و آشناياني كه در پايين بودند گفت

و من آردي نان و حلوا كرده به شل و كوره هاي مالير بدهيد بخورند و خميرش ترش و شـيره اش كـم بـود    

از . صداي خنده بلند شد و خدايا به اميد تو گويـان راه افتـاديم  » !لعنت به هفت پشت مرده هايمان بفرستيد

آنجايي كه اسب هاي ادارة گاري خانه را در كشمكش هاي اخير لرهاي اطراف به غارت بـرده بودنـد مجبـور    

زمستان . اردوي روس در كنگاور بود بار گاري سنگين و بيشتر بار مال. بوديم روز راه برويم و شب لنگ كنيم

كوه هاي پيشكوه لرسـتان از  . اين سال هم ديگر از آن زمستان هاي تاريخي بود و برف و يخ قيامت مي كرد

دور مثل خرمن هاي پنبه حالجي شده به نظر مي آمد و درخت ها كه تك تك گاهي ديده مي شد مثل اين 

شاخه در زير بار برف قوز نموده و از ريـش  . شان ريخته باشندبود كه كف كرده باشند يا اينكه پشمك به سر

گاه گاه دسته هاي كالغ هاي گرسنه ديده مـي شـد كـه بـر     . يخيشان قطرات سرشك حسرت بهار روان بود

الشة حيوان تازه سقط شده اي افتاده و با حرص و ولع تمام مشـغول كنـدن پوسـت و گوشـت از اسـتخوان      

ن فقرات گره گره حالت تنة درخت عجيبي را داشت كه گويي از عالم ديگـري در  بودند و الشة عريان با ستو

آن صحرا افتاده و دنده هاي سر به هم آوردة خونين شاخه هاي آن و كالغ هاي سياه جامه گل هاي جان دار 

  .آن باشند

ر آن راه سورچيمان حمزه نامي بود عرب كه از دوستاق بغداد گريخته و به ايران آمـده و سـالها بـود د   

مهتري و سورچيگري مي كرد و مانند همة سورچيها خود را مكلف مي دانست كه با اسب هاي گاري به زبان 

در ميان آنها حكم راز و نياز عاشقانه و » كپه اوغلي«تركي حرف بزند و از تركي هم جز يك طومار دشنام كه 

فيس و افاده بود و اخ و تف مي انـداخت و  شاهزاده تويسركاني كه از بس پر. قربانت بشوم داشت نمي دانست

گذاشـته بـود و در فرسـيج    » شاهزاده اخ و تف سبحان اهللا«سبحان اهللا تحويل مي داد، حبيب اهللا اسمش را 

پياده شد و به شيوة خاقان مغفور بدون آنكه اعتنايي به كسي بكند مي خواست برود ولي سر انعام بـا حمـزه   

توشه معتنابهي از حرف هاي آب نكشيده تحويل گرفـت و اصـالً بـه روي    حرفش شد و به زبان تركي فصيح 

! رفت و ما مانديم رفقا و سرما و بـرف از خـدا بـي خبـر    . بزرگواري خود نياورد و الي ريش و سبيل گذاشت 

ميان ما تنها حبيب اهللا بود كه از سرما باكي نداشت و از بس شر و وِر مي بافت ما را روده بـر كـرده و نمـي    

متلكها بلد بود كه در قوطي هيچ عطـاري پيـدا نمـي    . ذاشت بفهميم سرما با گوش و بينيمان چها مي كندگ

راستي در تقليد مردم و مخصوصاً آخونـدها  . شد، مضمونها مي گفت كه يهودي دزد زده را به خنده مي آورد

مي گذاشت و با وجـود آنكـه    وقتيكه ديگر ما چرتمان مي برد تازه او بناي آواز خواني را. دست غريبي داشت
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هر را از بر فرق نمي داد تصنيف و غزلي نبود كه نشناسد و مي گفت كه اشعار بابا طاهر و تصنيف هاي عارف 

گريه را به « صداي دو گرة باحالي داشت و مخصوصاً تصنيف . در مذاق او از باسلق مالير هم شيرين تر است

  .د كه روح انسان تازه مي شدرا چنان باحال مي خوان» مستي بهانه كردم

حبيب اهللا را قنداب . شب را در قهوه خانه فرسيج گذرانيده و صبح همين كه آفتاب تيغ زد راه افتاديم

هي تخمـه و قيسـي بـود كـه از     . و چايي گرم و نرم فرسيج سر دماغ آورده بود و كيفي داشت كه بيا و ببين

اول معقول هواي خوش و آفتابي داشتيم ولي كم كم هوا . جيب در آورده و خود مي خورد وبه ما مي خوراند

گرفته شد و يك سوز سردي كه گوش و بيني را مي برد شروع كرد به وزيدن؛ حبيب اهللا رو به آسمان كرد و 

اگر تفم يخ نمي . اي خورشيد خانم باز بناي قحبگي و لوندي را گذاشتي و روبندت  را پايين انداختي«گفت 

  »....!روي چون سنگ پايت مي انداختم اما افسوس بست يك تف به آن

گـاهي  . برف بناي باريدن را گذاشت و دانه هاي ريز آن مانند پشه هاي سفيد فضاي بيابان را پر نمـود 

كوالك مي شد و گردباد مي افتاد توي برف و آن وقت ديگر عوض آنكه از آسمان به زمين برف بيايد برف از 

سان دلش مـي خواسـت قيامـت    ناي كافر چنان پير مسافر را در مي آورد كه اسرم. زمين به آسمان مي رفت

ديگر صـدا از  . برپا مي شد و گناهانش بر ثوابهايش چربيده و يكسر در آتش گرم و نرم جهنم سرازير مي شد

: احدي بلند نمي شد و فقط گاهگاهي صداي حبيب اهللا شنيده مي شد كه از سوز سرما مي ناليد و مي گفت

  »!ذهب زرنيخش را پر زياد مي كندالم«

برف هم كه دست بردار نبود و مـداوم دانـه   . حمزه مي گفت چند فرسخ بيش به كنگاور نماندده است

هايش را درشتر مي نمود، اول مثل پشه و بعد مثل مگس و حاال از زنبور هم درشتر مي شد و حالت كرورها 

گشاده پر از رياض عليين محبت و شوق به زمين باريـده و   پروانه هاي سيميني را پيدا كرده بود كه بيجان و

  .براي عشاق خاكدان زمين دستور جانبازي و سفيدجامگي بياورد

ناگهان صدايي از كنار جاده بلند شد و چرتمان را در هم درانيد و همين كـه سـرها را از زيـر الكمـان     

مده و موي زرد بـه روي بـرف افتـاده و بـا     درآورديم يك نفر قزاق روسي را ديديم كه با صورت استخوان درآ

رفقا ملتفت باشيد كه رندان « : جعفرخان گفت. صوت محزوني هي التماس مي كرد و پايش را نشان مي داد

ولي حبيـب  » !د جانت درآيد شالق كش برو«: و به حمزه تشري زده و گفت» برايمان تله اي حاضر كرده اند

تله ملة چي بندة خدا زخمي است زبـانش دروغ بگويـد   ! بايت را بيامرزداي خدا با«: اهللا با حالت تعجب گفت

. نـاجوانمردي اسـت   ،خون سرخش كه راست مي گويد اگرچه دشمن است با دشمن خوار و زبون بي مروتي

و در همـان حـال حـرف زدن جفـت زد     » خدا را خوش نمي آيد اين بيچاره را در اين حال بگذاريم و بـرويم 

روسي رسانده بازويش را گرفته با مهرباني تمام بلندش نمود و كمكـش كـرد و بـه طـرف      پايين و خود را به

گاريش آورد حمزه هم باز به تركي يك چند تا فحشي به ناف هرچه ارس و مرس است بست و گاري را نگـه  
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آنكـه  بـا وجـود   . دش هم پريد باال و گاري راه افتادورا هر جور بود سوار گاري نمود و خ داشت حبيب روسي

كه سوغات تبريز و در قشون كشي مكرر روسها به آنجـا يـاد گرفتـه بـود از     » آرقاداش«روسي جز يك كلمة 

زبان فارسي و تركي چيزي معلوم مي شد سرش نمي شود باز جعفرخان محض احتيـاط آهسـته بـه گـوش     

اي «: ي كرد و گفتحبيب خنده ا» !حاال كه گذشت ولي بد كردي؛ تو را چه به اين كارها«: حبيب اهللا گفت

» الي دست پدرش، مسلماني ما كجا رفته آدم به گرگ بيابان هـم بايـد رحمـش بيابـد     تهس مروس ه! بابا

باالخره به زور اشاره و به هزار زحمت معلوم شد كـه چنـد   » !خوب باشد«: جعفرخان سري تكان داد و گفت

هم جزو آنها بوده يكدفعه خزلهاي اطراف  نفر قزاق روسي كه مأمور جمع آوري آذوقه بودند و روسي رفيق ما

از پشت تپه اي آنها را به باد گلوله گرفته و قزاقها جلوريز فرار را دمش مي دهند و اين يكي بدبخت گلوله به 

رانش خورده و به دست خزلها مي افتد و اسب و تفنگش را گرفته و جيبهايش را هم خالي كرده و خودش را 

حبيب اهللا لنگي از خورجين شكاري كه همراه آورده بود . يك تكه خون شده بود تمام شلوارش. ول مي كنند

درآورده و با مهرباني تمام به روي زخمش بست و جعفرخان هم ديگر بزرگواريش گل كرد ويك گيالس عرق 

همداني به رخ روسي بست و روسي كم كم سرحال آمد و در چشمهاي عدسي رنگـش آثـار حيـاتي پديـدار     

يب اهللا هم مثل اينكه صد سال با او برادر خوانده بوده و هي قيسي و كشمش جلويش درمي آمـد  حب. گرديد

  .»شايد اينها با داداش ما همينطور رفتار كرده باشند«: و مي گفت

حمزه دست از غرغر برنمي داشت و مدام لندلند مي كرد كه گاري بار خودش كم بود سربار هم بارش 

اي «: عاقبت حبيب اهللا به تنگ آمده و گفت. ر اسب هاي زبان بسته در مي آوردكردند و اوقات تلخيش را س

دردت كجا است بيا اين دو قراني را بگير  عرب موشخوار تا كي مثل كنيز حاجي باقر غرغر مي زني؟ مي دانم

و از پر شال ابريشم يزدي خود كيسه اي درآورد و يـك دو هـزاري انـداخت پـيش     » !و خفه خون مرگ بگير

حمزه و همينكه  مي خواست دوباره كيسه را پرشال بگذارد از دستش افتاد و دو هزاريها سـرازير شـد تـوي    

اين پول پولي بود كه حبيب از مزد و انعامهايي كه گرفته بود به خيال اينكـه بعـدها عروسـي بكنـد     . دامنش

د تومانيش هم پـولي بـود كـه    جمع كرده و حاال براي زن و بچه برادر گمشده خود همراه برداشته بود و چن

چشم من . استادش براي خريد توتون كردي مذكور به او داده بود و روي هم رفته يك بيست توماني مي شد

در موقعي كه پولها از كيسه ريخت از قضا به چشم روسي افتاد و ديدم برق بدي زد و گرسنه اي كـه كبـاب   

  .ببيند همان با چشم مي خواست پولها را بلع بكند

ابرهاي تيره و تار مثل بال مرغ سياه هيواليي ساحت آسمان را پوشانده . برف المذهب دست بردار نبود

سرما داشت سـنگ را مـي   . و دانه هاي برف حكم پرهايي را داشت كه از آن مرغ كنده شده و به زمين ببارد

زرد مژه خود خيـره  لرزيد و هي با چشمهاي  يروسي مجروح مثل موش از آب بيرون كشيده هي م. شكافت

ناگهان حبيب اهللا عباي كردي گـرم و نـرم   . خيره به ما نگاه مي كرد و معلوم بود سرما پيرش را درآورده بود

 ةاي بابا ما پوستمان از ساروج حـوض دارالحكومـ  «: خود را از دوش برداشته و به دوش قزاق انداخت و گفت
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از مروت و حميت اين جوان لذت وافر بردم » !اهد كشتمالير هم كلفتر است ولي اين دربدر شده را سرما خو

و دلم مي خواست خجالت دامن گيرم نبود بلند مي شـدم و آن پيشـاني فـراخش را كـه كـاله نمـدي خـط        

  انداخته بود بوسه ستايش مي دادم؟

خالصه روسي ديگر سرش را از زير عبا در نياورد مگر وقتيكه گاري رسيد مقابـل قلعـة سـنگي قـديم     

كه دم دهكدة كنگاور واقع است در داالن قلعه يك دسته قزاق روسي آتشي روشن كـرده و دور آن را  سازي 

روس مجروح به محض شنيدن صـداي  . گرفته و با صداي گرفته و با صداي شراب آلود آوازخواني مي كردند

از شد و سرپاخاسـت  آشنا سر از زير عبا بيرون آورد و مثل آنكه جان تازه اي در بدنش دميده باشند نيشش ب

و رفقايش را به زبان روسي آواز داد و قزاقها هم همينكه چشمشان به او افتاد فريادي زده و خندان و بشاش 

دويدند به طرف گاري و كمك كردند تا رفيق مجروحشان از گاري پياده شد، ولي در همان حال پياده شدن 

ب هـم كـه   يـ تيزي به حبيب اهللا انداختند ولـي حب  من ديدم چيزي به رفقايش گفت و قزاقها هم نگاه تند و

مشغول پياده كردن روسي مجروح از گاري بود ملتفت نگاه آنها نشد و به محض اينكه پاي روسـه بـه زمـين    

رسيد كه قزاق نخراشيده ديگري كه معلوم بود بايد رتبه اي داشته باشد و بوي الكل دهـنش بـا ايـن طـرف     

اهللا را گرفته و با قوت تمام او را از گاري كشيد پايين و قزاقهاي ديگر  گاري مي رسيد دست آورد مچ حبيب

امان آنكه بگذارد بفهمد مطلب از چه قرار است نداده و از هر طرف به باد شـالقش گرفتنـد و كشـان كشـان     

من از روي تعجب نگاهي به جعفرخان انداختم ولـي او بـا كمـال آرامـي و آهسـتگي      . بردندش به طرف قلعه

نهاي فك اعال را بر روي لب پايين آورده و به اين اشاره به من رساند كه صدايت در نيايد و رو به حمـزه  دندا

حمزه هم شالق را بـه كفـل پـر از بخـار     » !مگر خوابت برده چرا نميراني؟ ديا اهللا جانت درآيد«: كرد و گفت

بي پير و در باطن به روسهاي از خدا  اسبها آشنا نمود و چند لعنتي هم به تركي و عربي در ظاهر به اسبهاي

  .بي خبر كرد و گاري راه افتاد و پس از عبور از يك پيچ جلوي گاري خانه رسيده ايستاد و پياده شديم

كاشف كه به عمل آمد معلوم شد كه حبيب را متهم كرده اند كه با يك قزاق روسي كه بـا او همسـفر   

را با شالق خونين كرده اند سردار روسي محض ترس چشم  بوده بدسلوكي كرده و پس از آنكه سر و صورتش

اهالي و اطراف كه با روسها خوب تا نمي كردند حكم كرده بود كه تيربـاران كننـد و مخصوصـاً شـنيدم كـه      

همان روسي مجروح كه حبيب در واقع از مرگ مجاتش داده بود با حبيب خيلي بـه خشـونت رفتـار نمـوده     

  .بوده است

سراسيمه دويـدم پـيش جعفرخـان در    . شنيدن اين خبر دنيا را به كله ام كوبيدند چه دردسر بدهم از

: قهوه خانة سولدوني داالن گاري خانه محض رفع كوفتگي راه مشغول كشيدن يك بسته تريـاك بـود گفـتم   

بيا بـرويم آخـر دسـت و    ! چه نشسته اي؟ دارند جوان مادر مرده را در عوض آن همه جوانمردي مي كشند«

جعفرخان لبش را از پستانك لوله بافور برداشـت و  . »نيم نگذاريم خون او بي گناه و ناحق ريخته شودپايي ك

پشت چشمش را نازك كرد و دو فواره دود از دو سوراخ بيني و الي دو لب به طرف نـرده هـاي سـياه شـده     
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نـد كنـد   لكلك آتش بوراخ حقة بافور و بدون آنكه سرش را از روي سطاق جهانيد و در حال سيخ نمودن به 

اي بابا مگر عقلت را از دستت گرفته اند؟ مي خواهي سرت را به باد بدهي انهـا را بيخـود نيسـت كـه     «گفت 

مگر دوستي خاله خرسه را نشنيده اي؟ برو نيش عقرب را ماچ كن و ببين چطور مزدت . خرسشان مي گويند

  .بافورو بنا كرد به دميدن در » !هاي هاي. را كف دستت مي گذارند

كله ام نزديك بود . خون مانند ديگ برنج كوبي در شقيقه ام مي زد. حالتم سخت پريشان و درهم بود

از خود بيخود پلكان را گرفته و رفتم روي پشت بـام  . بغض بيخ خرم را گرفته و داشتم خفه مي شدم. بتركد

از . تكيـه داده و اشـكم جـاري شـد     گاري خانه و در گوشه اي كه مشرف بر ميدان گاه كنگاور بود بر رفه اي

ابرها از ساحت آسمان برطرف شده و ماه گرد غدار برطرف گلـزار سـتارگان   . شب يك دو ساعتي گذشته بود

برف زمين و زمان را گرفته و مثـل  . دوار با رفتار پر وقار هزار بار هزار سالة خود از خاور به باختر رهسپار بود

نسيم همواري كه از طرف مغرب وزان بود از ايـوان  . را دربر گرفته باشدكفني بود كه خاك بي صاحب ايران 

مداين كه مزار عظمت و شكوه ايران باستان است و از قصر شيرين و بيستون كه منزلگه كاميابي و نـامرادي  

گاور رسيده و در اوتار درختان بي رگ و نـوا بـا نـواي دلسـوختگي     نستان هاي كغاست گذشته و به با دفرها

لگـدكوب  ! سـرزمين كيكـاووس  ! دنيا چه رنگها چه نيرنگهـا «: ه گري نموده و به زبان بي زناني مي گفتنوح

  »!هزار افسوس! افسوس! افسوس! قزاق روس

ن پريشان و بازوان از عقب اناگهان ديدم چند نفر قزاق پيدا شدند كه حبيب اهللا را با سر برهنه و زلف... 

مـن ديگـر حـالتم را    . اي كه نزديك قصبة كنگاور واقع است روان بودندبسته در ميان گرفته و به طرف تپه 

به صداي شليك . نفهميدم و همين قدر مي دانم طولي نكشيد كه صداي شليكي بلند شد و زود خاموش شد

سگهاي اطراف عوعوي شوم دلخراشي نمودند و كالغ هايي كه در شاخة درختان غنوده بودند سراسيمه بالي 

نگيني كه بر سر چاهي افتد بر سبه شاخي ديگر پريدند و از نو خموشي مدهشي مانند سنگ  زده و از شاخي

من بدون هيچ اراده اي از بام به زير آمدم و مانند سگ تاتوله خورده گيج . دهكدة خواب آلود مستولي گرديد

تم ساكت باشم مدام و ديوانه وار به طرف تپة مذكور روانه شدم و در خاطرم نقش بسته كه با آنكه مي خواس

در اندك فاصـله اي در جلـوي مـن     تاًدفع! واي بر ما! واي بر شما« : دندان هايم به هم مي خورد و مي گفتم

دو دستش از دو طرف بـه روي بـرف دراز بـود و حالـت اسـتغاثه بـه درگـاه        . جسد حبيب اهللا نمودار گرديد

ي بـرف جـاري بـود خـوني را كـه از ران روسـي       خوني كه از پهلويش به رو. دادگري خداوند دادگر را داشت

مجروح بين راه در روي برف ديده بودم به خاطر من آورد و آه از نهادم برآمد در همين لحظه يك لختـه ابـر   

ي ماه را گرفت و عالم روشن يكباره تار وتاري مثل اينكه بخواهد پرده به روي زشتي كردار اوالد آدم بكشد ر

روشني ناگهان به نظرم آمد كه يك سياهي با حزم و احتيـاط و شـالن شـالن بـه      ي وكو در آن تاري! گرديد

خود را در عقب درختي پنهان ساختم و ديده دوخته و بادقت تمـام  . طرف جسد بي حركت نزديك مي شود

در همين لحظه يونس ماه از شكم نهنگ شناور ابر از نو بيرون آمده و باز انوار عالم . مشغول نگريستن گشتم
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قزاق مجـروح همسـفرمان   . ابش ملك شبانگاهي را رونق روز فروزان بخشود بدون ترديد سياهي را شناختمت

بيب را كرده و جسدش را حمتحير بودم كه مقصودش چيست؟ گفتم شايد مي خواهد تالفي نيكوييهاي . بود

جسد حبيـب رسـانيد و   ولي خير خود را شالن شالن به . از روي برف به كناري برده كه بعد به خاك بسپارد

پس از نگاهي به اطراف خود خم شد و دست كرد بر شال  حبيب و چيزي درآورد و به عجله هرچـه تمـامتر   

در اول وهله به صرافت نيفتادم كه قضـيه از  . در بغل گذاشت و با شتاب و اضطراب به طرف قلعه روان گرديد

بدنهاد به طمع مختصر جيفـة دنيـايي آن همـه     چه قرار است ولي فوراً مسئله دستگيرم شد و فهميدم قزاق

  ...داده است نمردانگي و همت اين جوان نامراد را فراموش كرده و خون بي گناه او را به ريخت

فردا صبح كه از همت جعفرخان اجازة حركت از كنگاور را به دست آورديم و مهياي حركت به سـمت  

اشم و خدانگهدار آخرينـي بـه او گفتـه و فاتحـه اي بـرايش      كرمانشاه بوديم باز ديدني به حبيب اهللا نموده ب

رمن شكوفة برف شبانه ناپديد گرديده است و نه اثـري از  خديدم جسد حبيب اهللا ناكام در زير . خوانده باشم

را پوشانده و هيچ اثري از مجـازات   ود دست بي اعتناي طبيعت هر! او مانده و نه از چاپارهاي قزاق بدسرشت

  ...!ميان نديدم و مكافات در

خان سـرما پـرزور   «: در اين بين صداي جعفرخان بگوشم رسيد كه از دور مرا صدا مي كرد و مي گفت

گاري هم حاضر شده بود » !است اگر مي خواهي تلف نشوي يك بسته ترياكت بدهم ببين چه معجوني است

  .سوار شده و راه افتاديم
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  حكايت چهارم

�������� 
  �د دل �
چنـد سـالم اسـت؟ خـدا     . ءشغل و كارم؟ سرم را بخورد ذاكر سيدالشـهدا . اسم داعي؟ االحقر قربانعلي

اصفهان كه مولـد اصـيلم اسـت مرحـوم والـد خـدا غريـق        » سه ده«به  خودش مي داند اگر مي شد برگردم

تاريخ به دنيا آمـدنم را بـا روز و سـاعت و دقيقـه     » زادالمعاد«با خط خودش در پشت جلد ! رحمتش فرمايد

. نوشته بود اما اين را هم يقين برادر ناخلفم تا به حال ده بار فروخته و صرف الواطي و لودگيش نموده اسـت 

ه بايد حاال پنجاه سال داشته باشم آخ كه چطور عمر مي تو خودت حكم ظالم را بنما؛ اما روي هم رفخدايا ت

خدا روي دنيا را سـياه كنـد كـه غـم و غصـه      . ريش سفيدم را نبين. واهللا از اسب عربي تيزتر مي رود! گذرد

وزي بود مردم مسلمان يك ر. كه چطور مردم توفير مي كنند! هاي هاي... سياهي چشم را هم سفيد مي كند

مردها ريش خداداد را مي تراشند و خودشان را مثـل زن  . بودند از خدا مي ترسيدند امروز كفر عالم را گرفته

خوب ديگر ايـن زن سـبيل داري كـه در    . ها مي سازند و زن ها هم سبيل مي گذارند كه شكل مردها بشوند

ي زند يا يكي از همـين مردهـاي بـي ريـش سـبيل      م) ع(ر حضرت حجت سآخرالزمان از باالي بام هاون به 

كه خدا تخمشان را از روي زمين براندازد كه خاكة  ا يكي از اين سليطه هاي سبيل دارخواهد بود ي چخماقي

و پنج شاهي هم كسي ياد ندارد به دو دست بريده حضرت عباس به خوبي يـادم مـي    يس شاه زغال را مني

با چهار سر عيال و اوالد با مـاهي   مرديكة كاسب. شاهي و نيم بود آيد كه نان خالص خلص من شاهش هفت

واخ كـه ايـن زنجيـر گـردن     !... خدا خودت رحمي به بندگانت بكن... پانزده هزار، دو تومان پادشاهي مي كرد

خشك شده ام را شكست خدايا تا كي بايد در اين زندان بمانم آخر بكشم و راحتم كن؛ اما بنده ناشكر بنـده  

بلـه در سـفري كـه    !... صدهزار مرتبه الحمدهللا به داده ات شكر به نداده ات شـكر . نيست خدايا الحمدهللاخدا 

والده به مشهد رضا مشرف شدم در برگشتن در رسيدن به تهران مخارجم تمام شـد   براي بردن نعش مرحوم

بناي روضه خـواني   و همان جا ماندني شدم و پيش  يك روضه خوان اصفهاني نوكر شدم و كم كم خودم هم

اربابم لبيك حق را اجابت . را گذاشتم و چون صداي گرمي هم از بركت سيدالشهدا داشتم كارم رونقي گرفت

هـم داشـت گـرفتم و بيسـت سـال تمـام نـان و نمـك          كرد عيالش را كه برعفت و عصمت و زندگي جزئـي 

ت است كه سواد درستي نداشتم امـا  راس. هفته مي شد ده پانزده منبر هفتگي داشتم. سيدالشهدا را خورديم

صدقه سر آل عبا ياد و هوش خوبي داشتم همين كه يك مجلس را يك بار دو بـار مـي شـنيدم يـاد مـي       زا
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گرفتم و به مرور زمان در گرم كردن مجلس و گريز و دعا و فاتحه دستي پيدا كردم و مردم هم آن وقت هـا  

صداي عزا از آن جـا بلنـد    يك بار در سال )شكوه(شكوم خانه اي نبود كه محض. مي كردند مقبول عزاداري

حاال چيزي كه رونق دارد روزنامه است كه از . محرم كه مي شد از بيست خانه يكي چادر باال مي رفت. نشود

ولي از مقوله دور افتادم و به وراجي سر عزيز شـما را درد آوردم مـي پرسـيديد     .كفر ابليس هم رايجتر شده

جير به گردن پوستي و استخوان شده ام و كند و بخو به اين پايم كـه  نچطور شد كه در اين زندان افتادم و ز

ـ     ه، كاش به گور مي رفت گذاشتند؛ اين سرگذشت دنباله دراز دارد و مي ترسم اسباب دردسـر شـما بشـوم ن

بعد از آن كه چند سالي روضه خواني كرده بودم يك . خيلي خوب حاال كه راستي مايليد چه مضايقه واهللا نه،

هيچ كس نشنيده بود كـه صـداي   . روز در همان محله خودمان بزازي بود كه بي اذيت ترين مردم محله بود

له ما بـود اتفـاق افتـاد كـه     هاي آب مح بمن چند بار در شب هاي چهارشنبه كه ش. حاجي بلند شده باشد

 صـبح زود ! ه اي با حاجي صحبت كردم و معلوم بود كه حـاجي مـرد مقـدس و خداپرسـتي اسـت     مچند كل

صر كه مي شد دكان را برمي چيد و نان و آبي مي عصلوات گويان عبا را سر مي كشيد و مي رفت به دكان و 

در خانه از صبح كه حاجي مي رفت باز . خانه و عبا را سر مي كشيد و باز صلوات گويان برمي گشت به خريد

شب هاي جمعه را هم حاجي باز عبا را سرمي كشـيد و پيـاده مـي    . نمي شد تا عصر كه حاجي برمي گشت

كليد داشت در را باز مي كرد و . رفت به زيارت حضرت عبدالعظيم و طرف هاي نيم شب و سحر برمي گشت

باز مستقيماً خريـد مريـدي كـرده و     رفت به حمام و ار آن جاداخل مي شد و پيش از ظهر جمعه را هم مي 

وشـي يـا   ن برمي گشت به خانه و ديگر هيچ كس هيچ وقت نشنيده بود كه از اين خانه سرو صـداي عـيش و  

مرافعه و دعوائي بلند شده باشد و معهذا همه كس مي دانست كه حـاجي هـم زن داشـت و هـم اوالد ولـي      

حاجي نذر كرده . اين دختر هم يك روزي زدو ناخوش شد. ود به يك دخترراست است كه اوالدش منحصر ب

در منـزلش   هرهفته  م پنج تن آل عبابود كه اگر دخترش شفا بيابد روضه خواني وعده گرفته پنج ماه به اس

حضرت اباعبداهللا الحسين شفا يافت و حاجي چون با ما همسايه بـود يـك    روضه بخواند و دختر هم از بركت

فته هدرست يادم است كه . روزي از من وعده گرفت كه شب هاي جمعه را بروم منزلش ذكر مصيبتي بخوانم

يك روضه عروسي قاسم خوبي تازگي ياد گرفته بودم چرب و نرم خواندم و براي آمـرزش امـوات و    سوم بود

و قليان مي خواسـتم   ن حاجات و آستان بوسي عتبات عاليات دعائي خواندم و پس از صرف چايبرآورده شد

از خانه بيرون بروم كه پشت سرم يك صداي لطيفي كه يك مرتبه نمي دانم چطور لرزه بـر انـدامم انـداخت    

از همـان   برگشتم ديدم چادر نماز به سري است و يك دو هزاري در دست دارد و دست را» !آقا شيخ«: گفت

فهميدم كه پول سه منبر روضه سه هفته است و محض شـكوم پـول را   . زير چادر به طرف من دراز مي كند

را بگيرم ولي دست دراز كردم كه دو هزاري . حاجي داده كه دختر به دست خودش به ذاكر سيدالشهدا بدهد

دختـر خـم   . به طرف حياط و باغچهدستم لرزه غريبي گرفته بود و دو هزاري از دستم افتاد به زمين و رفت 

چـادرش   تـاً شد كه دو هزاري را بگيرد و با همان حالت خميدگي عقب دو هزاري رفت به طرف باغچه و دفع
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چون چارقد هم بر » خاك بر سر گويان«گير كرد به درخت گل سرخي و از سرش افتاد و دختر سر برهنه و 

دست خود صـورت از شـرم و حيـا چـون گـل       با دو باز بودند هي سعي مي كرد كه سر نداشت و گيسوانش

من  يك دفعه حقيقتاً مثل اين كه خورشيد چششمم را خيره كرده باشد قلبم بـا  . برافروخته خود را بپوشاند

و بدون آن كه منتطر دو هزاري بشوم از خانه بيرون جستم و در پشـت در   ذاشتگكمال شدت بناي زدن را 

و مدتي با حال خراب همان طور  داده باشد به سكوي خانه تكيه كرده مثل اين كه حالت غشي به من دست

ايستادم همين كه از بركت سيدالشهدا حالم بهتر شد و قوه راه رفتن پيدا كردم با وجود آن كـه شـب بـود و    

. چند منبر ديگر هم داشتم و تازه آفتاب غروب كرده بود ولي ديدم حالم خراب اسـت و برگشـتم بـه منـزل    

كه حالتم را ديد گفت سـرديت شـده و زود يـك آب    )حشور شود كه زن بي مثلي بودما فاطمه زهرا ب( عيالم

و خيالم مي رفت به خانه  ونباتي آورد ولي خير حالم خوب نمي شد و نمي دانم چطور بود كه دايم فكر گرم

  .حاجي و درخت گل و آن گيسوهاي باز

شـوب  آدانستم كه اين ها همه وسوسه شيطان لعين است كه من خواهد خيال ذاكـر حسـين را    مي  

نموده و شيعيان علي را در اين شب جمعه كه شب رحمت الهي است از ذكر فرزند شهيدش محروم دارد ولي 

كه زن بي با خيرالنسا محشورش كند  خداوند(از زنم . هرچه لعن خدا بود به شيطان فرستادم و چاره اي نشد

دو سه ماه پيش كه خبر مرگ برادر حاجي از كربال «: پرسيدم زن حاجي بزاز را مي شناسي گفت) بدلي بود

فتـه باشـم آن   گآمده بود حاجي مجلس فاتحه اي داشت و من هم محض حق همسايگي رفتم سر سـالمتي  

ي را ديدم و بعد از آن هم يك روز اول بار بود كه زن حاجي را ديدم و بعد از آن هم يك بار بود كه زن حاج

تو امشب اصول دين از من مي  «:تعجبي كرده و گفت گفتم دختر حاجي را چطور؟ زنم» بار در حمام ديدم؟

. اين چيزها به تو چه؟ تو را كجايت مي برند كه من زن حـاجي و دختـر حـاجي مـي شناسـم يـا نـه       ! پرسي

ضعيفه تو خودت بهتر از من  «:گفتم» ...مرا بخورد آمده كنج خانه سرمرديكه روضه هايش را زمين گذاشته 

رش پنج ماه هفتگي وعده گرفته مي خواستم ببينم دخترش چنـد  تمحض شفاي دخ مي داني كه حاجي مرا

همان « :زنم گفت ».ساله است ته به آن مناسبت يك روضه صغرا يا سكينه يا شهربانو يا عروسي قاسم بخوانم

حاال شانزده سالش بايد شده باشد و ماشـاءاهللا ماشـاءاهللا مثـل يـك      عروسي قاسم بهتر است چون كه دختره

و دوباره » ...ماه است يا ستاره كوره به من دخلي ندارد« :گفتم» .ماهي است كه در خانه حاجي در آمده باشد

د وبي رخصت كشـيده  ودردناكي از ته دل بي خدرخت گل و موهاي پريشان در خاطرم مجسم شد و يك آه 

حالت مرا كه ديد كمي قرقر كرده و نمازي ترو  هم خدا رحمتش كند كه سرتا پا عصمت و عفت بود زنم. شد

يش عقرب را بسته و نو با ورد قرنياً قرنياً قرنياً دم مارو  چسب چسباند ونان و پنيرو انگوري هم داشتيم خورد

. شب مهتابي بـود ! اطراف دميد و خوابيد من خوابم نمي برد و دلم هي جوش مي زد دعايي خواند و فوتي به

بـا صـديقه   (زنـم  . املـه نبودنـد  عروي پشت بام دوتا گربه از همان عصر بناي معو معو را گذاشته و ول كـن م 
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د همان طور كه خوابيده بود و بـدون آن كـه چشـم بـاز كنـ     ) طاهره محشور شود كه پاكدامن ترين زنها بود

درخـت گـل و    من باز به كلمه بهار به ياد» .باز بهار آمد و اين گربه ها به مرمر افتادند« :قرلندي كرد و گفت

يادم آمد كه زير گيسوان يك صورتي هـم بـود كـه از    ) خدايا استغفراهللا(فعه دگيسوان پريشان افتادم و اين 

از حسادت چادر را از سـرش بـه    وياخجلب و شرم جلوي مرد نامحرم مثل ورق گل هاي همان درختي كه گ

قلبم چنان بناي زدن را گذاشـت كـه يقـين كـردم االن بـه      . در كردند سرخ شد و خار غم به دل من كاشت

با بتول عذرا محشور شـود كـه   (و ديگر خر بيار و رسوايي بار كن  صداي زدن آن زنم از خواب بيدار مي شود

ز و خانه داري به كلي از ايـن عـالم بيـرونش بـرده بودنـد و      ولي خير خستگي رو!) زن بي مثل و مانندي بود

خالصه چه دردسر بدهم نه سوره توبه ثمر بخشيد نه .معلوم بود كه به صداي نقاره خانه هم بيدار نخواهد شد

حوصـله ام  . دعاي خوابي كه در طفوليت ياد گرفته بودم و هرچه كردم خواب به چشمم بيايد نيامد كه نيامد

پيراهن با سر و پاي پتي پلكان را گرفتم و رفـتم روي   رختخواب آمدم بيرون و يكتا تنبان و يكتااز . سر رفت

مهتاب سرتاسر عالم را گرفته بود . همسايه ها غرق خواب بودند و صدا و ندا از احدي بلند نمي شد. پشت بام

گنبد مسجد شاه از دور حالـت   و ديوارها و پشت بام ها مثل اينكه نقره گرفته باشند مثل شير سفيد بودند و

يك تخم مرغ عظيمي را داشت و منارها هم مثل دو انگشتي بودند كه آن تخم مرغ را در ميان نگـاه داشـته   

از آن دور دست هـا گـاه گـاه    . پايم فرار كرد و ناپديد شد يكي از آن دو گربه اي كه گفتم از ميان دو. باشند

يك داش سرمستي از پشت كوچـه مـي گذشـت و بـا     . موج نسيم صداي آواز شيريني را به گوش مي رساند

  :صداي خمارآلود اين شعر را مي خواند

  ...حريفان جمع شويد دور پياله                           شب مهتاب و ابر پاره پاره 

نزديكـي هـا نعـره يـا قاضـي       الصه دنيا روحي داشت و ما هم حالتي و كيفي ولـي غفلتـاً از همـان   خ 

به صداي كشيكچي در يكي از خانـه هـاي همسـايه    . الحاجات سردمداري بلند شد و چرتمان را به هم دراند

گاهي  طفل شيرخواري از خواب جست و بناي زاري و كوليگري را گذاشت و صداي مادرش هم مي رسيد كه

براي خالي نبودن عريضه سگ هـاي زيـر   . قربان و صدقه مي رفت و گاه گاه نفرين مي كرد و فحش مي داد

مـن همـين   .جان هم افتاده و غوغا و علم شنگه اي برپا كردند كه آن سرش پيدا نبود بازارچه هم يكدفعه به

ته اي مخفي و از سوراخ ناوداني كه به خود آمدم ديدم در گوشه پشت بام حاجي بزاز در پناه شيرواني شكس

نگران درون خانه نامحرم و در نزديك درگاه اتاق چشمم دوخته شده به يك رختخـواب سـفيدي كـه مـوي     

پريشان دوشيزه خواب آلودي سرتاسر ناز بالش آن را در زير چين و شكن خود آورده اسـت و هـم در خـاطر    

مي زدم و سكه مي كرد زمزمه مـي  ه هاي خود قالب دارم كه با صداي ماليمي اين شعررا گاهي در بين روض

  كردم

  »!...مي گيرد خلقي زغمش بيدارند خواب      عجب از چشم تو دارم كه شبانگه تا روز  «
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از ديوانگي خود مات و متحير استغفاري چند خوانده و با همان حالت يكتـا پيـراهن و يكتـا شـلواري،     

سيمه از اديوارها گذشته و برگشتم به خانمان و ديدم زن بيچاره ام سرسربرهنه دوباره از تيغه ها و نرده ها و 

ضـعيفه  « :گفـتم  اين طرف و آن طرف مي دود و هي فرياد مي كند مال مال آخر به كدام گور سياه رفتـه اي 

تو كه همسايه ها را با جيغ و ويقت بي !) خامس آل عبا شفيعش بشود كه زن نبود جواهر بود(» ناقص العقل

كردي خوب چه خبرت است رفته بودم پشت بام كه در اين شب مهتاب مناجاتكي كرده و شكر خـدا  خواب 

مـن  . و لحاف را سركشيد و ديگر صـدايش در نيامـد   گفت مناجات كمرت را بزند و قرقري كرد! را بجا بياورم

درخت گـل و  هم به طرف رختخواب كه بلكه بخوابم ولي باز خيال رختخواب سفيدي از خاطرم عبور كرد و 

  ...آمد و حالتم ديگرگون شد دمگلگوني به يا تورصگيسوان باز و 

هرچـه  . زنـم از غصـه نـاخوش شـد    . هر روز حالتم بدتر شد. خالصه ديگر نتوانستم از خانه بيرون بروم

تكه تكه فروختيم و خورديم از آن همه هفتگي كه داشتيم فقط خانه حاجي بزاز مي رفتم آن هم به  داشتيم

ناخوشي زنم روز به روز سخت ترمي شد و يـك روز اذان صـبح از ايـن    . اينكه به خانه ما نزديك است عنوان

خدا بيامرزدش كه تا نداشت از آن روز بـه بعـد مـا    . دنياي فاني به عالم باقي رفت و از غم وغصه خالص شد

سه دانـگ از   ديگر هيچ چيز نماندي كه از اسباب خانه و اثاث البيت توق. مانديم و خودمان، تنها و بي پرستار

عالف محله كه در ظاهر مقدس و جانماز آب كش و در حقيقت دارو ندارش از تنزيل توماني  خانمان را پيش

ده شاهي و يك قران بود و به قول مشهور درست جو فروش و گندم نما بود گـرو گذاشـته وسيصـد تومـاني     

 قي ماند به قناعـت هرچـه  اكه ب مغيره را داده و پولي را هگرفته و قرض و قولة حكيم و عطار و مرده شور و 

و به خواندن اين شـعر   يك شب با حالت نزاري در تاريكي اتاق افتاده. تمامتر براي بخورو نميري نگاه داشتم

  :مشغول بودم

  »نولي آن هم ندارد طاقت شب هاي تار م      به روز بي كسي جز سايه ام كس نيست يار من«

ي به حالت بي كسي خود مي گرييدم كه ديدم صداي در خانه بلند شد، خيلـي تعجـب   و راستي راست

كردم كه در اين نيمه شب كه به ياد ما افتاده؟ چشم هايم را خشك كردم و رفـتم در را بـاز كـردم و ديـدم     

ناخوشي گوهر خانم ما دوباره عود كرده وخيلي خاطر مـادرش پريشـان اسـت     گفت آقا مال. حاجي بزاز است

كه امشب يك ختمي بگيريد شايد از اثر نفس شما خداوند باز دفعة ديگر شفا عطا  آمدم از شما خواهش كنم

ن پلكان داال قبول كردم و در را بسته و خواستم به اتاق برگردم ولي قوتم ياري نكرد و در روي همان. فرمايد

افتادم و هق هق بناي زاري را گذاشتم و رو به آسمان سياه و تاريك كرده و از خود بي خود بنـاي خطـاب و   

عطاب را گذاشته و زبانم الل خيلي حرف هاي كفر آميز به زبانم آمد كه هر كدامش مستحق هزار سال آتش 

. من بود به ضاللت مـي افتـاد   جهنم بود ولي خدا خودش مي داند كه تقصير با من نبود و هر كسي به جاي
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كه نيستي آخر تو كه اين ستاره هـا   گفت اي تويي كه نمي دانم هستي و نمي شود هم يادم است مي گفتم

بي حيا دايم اشك هاي ما بدبختها را مـي شـمارند و بـه     را آفريدي كه مثل كرورها چشم هاي گرد و حيز و

بناي لوده گري را مي گذارنـد آخـر اگـر مقصـودت از     يكديگر چشمك زده و هي امشب رفته و فردا شب باز 

امـام حسـين را آفريـدي     آخـر كرباليـي خـدا تـو كـه     ! خلقت ما و زمين و آسمان همين است كه چه فايده

شمرذالجوشن را چرا مي آفريني؟ تو كه مي داني چنگال شاهين مثل كارد قصاب براست بدن صهوده را چرا 

ر و جفا خوب است چرا هي پشت سر هم پيغمبرها مـي فرسـتي كـه    آن همه لطيف مي كني؟ اگر زور و جو

دنيا را پر از فرياد حي علي خير العمل كنند؟ تو كه مي داني قلب ذاكر حسينت اين همه نازك است چرا به 

آن عارض را مي دهي  بعد بي جهت بال را ناغافل به بدن نازنينش وارد مي كني؟ دختر حاجي بزاز آن زلف و 

! ر سي سال مصيبت خواني من است؟ دستت درد نكند كه خوب مزد ما را كف دسـتمان گذاشـتي  آيا اين اج

را بـه دسـت خـار     بي خود و بس جهت دوهزاري را از دست دخترة معصوم به زمين مي اندازي بعد چادرش

 گيري و اين هم كار امشبت كـه مـي خـواهي    زن بي بدلم را از من مي! مي دهي وروزگار مرا سياه مي كني

  .اشك مرا خون كني و مي روي دختر مردم را دوباره ناخوش مي كني راستي كه ديگر شورش را در آوردي

. بله، العياذباهللا العياذباهللا خيلي از اين ريچارها بافتم ولي هذيان بود و مي دانم كه خدا خواهد بخشـيد 

ب و توپ و تشر سـر آوردم و  خير تمام شب را همين طورها گاهي به تضرع و زاري و گاهي به خطاب و عطا

ديـدم  . اذان صبح عبايي به دوش كشيده و از خانه آمدم بيرون كه شايد خبري از نـاخوش بـه دسـت آوردم   

قاطر حكيم باشي جلوي خانة حاجي بزاز ايستاده و نوكر حكيم باشي افسـار قـاطر را در دسـتش پيچيـده و     

نگـاه  » ي مي داني حالت مريضه چطور است؟مشهد« آهسته بيدارش كردم و گفتم. چرت مي زند روي سكو

آخـر  . تو مريضي آخوند كه مردم را از خواب مي پراني كه مريضه چطور است«: تندي به من انداخت و گفت

ديـدم يـارو حـق دارد    » اي با شعور اگر كسي حالتش خوب باشد بوق سحر حكيم در خانه اش چه مي كند؟

كردم و گفتم كه ديگر اين در باز نخواهد شد مگر به روي مرده لون كخجل و مدمغ به خانه برگشتم و در را 

يادم است خودم تنها هي روضه مي خواندم و گريه مي كـردم و بـراي   . براي به خاك بردن جسدم شور باشد

ك يآن روز همان طور گذشت و از حلق من نه يك قطره آب فرو رفت نه . مي كردم دعا شفاي دختر حاجي

د وضويي گرفتم و نمازي خواندم ولي ديدم خير ثمـري نـدارد و عنقريـب اسـت كـه      شب كه رسي. ارزن نان

بند رخت شوري را كه يك سرش به درخت توت كله خشكي كه در كنار خانه بـود بسـته   . ديوانه خواهم شد

به ميخ طويله در ديوار باز كردم و به يك شاخة درخت توت بستم و  سـر ديگـرش را هـم     بود و سر ديگرش

ره كرده و اناللهي گفته و مي خواستم كه  به گردنم بيندازم و از اين دار مصيبت خالص شـوم كـه   خفت و گ

من صدا در نياوردم ولي دفعتاً صداي حاجي بزاز به گوشم رسيد مي گفت آقـا مـال   . صداي در خانه بلند شد

معلـوم شـد   . باز نكرده بودمقربانعلي آقا مال قربانعلي؛ بي محابا به طرف در جسته و در را باز كردم كه كاش 
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روزگار جفا كار آن گل نو شكفته را از شاخ زندگاني بريده و حاجي آمده بود كه از من خواهش كند بروم سر 

زديكي در شبستان مسجدي گذاشته بودند كه صـبح بـه كفـن و دفـنش     ننعش دختر ناكامش كه در همان 

سكوت مرا حمل  حاجي لي صدايم از گلويم در نيامد وخواستم بگويم كه سواد ندارم و. بپردازند قرآن بخوانم

  ...به قبول نمود و رفت و باز من ماندم و تنهايي

از  شيـوا  شمهتاب غريبي بود و نسيم خوشي كه مي وزيد طنابي را كه به درخت توت آويزان بود يوا

ول سـاعتي آمـد كـه    افتاده بود به خاك و به نظر من مثل پاند ممي برد و سايه اش ه اين طرف به آن طرف

يكدفعه به خيال آن شب مهتابي افتـادم كـه بـار اول صـورت دختـر      . و مرگ را بشمارد ساعت هاي زندگاني

د و گفتم هر مآمد و آه از نهادم بر آ حاجي را ديده بودم و باز آن درخت گل و آن گيسوي پريشان به خاطرم

خدا به شفيعة روز ( ينم عبايم را كه زن مرحومه ام طور هست باز يك بار آن صورت هزار بار از ماه بهتر را بب

پينه كرده بود و كاش كفنم شده بود بـه دوش   صد بار وصله و)قيامت محشورش كند كه زن بي همتايي بود

خود شما ديگر مي فهميد كه چـه حـالي داشـتم كـه خـدا نصـيب هـيچ يـك از         . انداختم و رفتم به مسجد

سم انگاري خشك شده بودم و نمـي توانسـتم   جبي صدا و بي حركت مثل مرده م بندگانش نكند؛ اول مدتي

زير اين چادر نماز خفته باشد و فردا زيـر خـاك    قامتي كه من ديده بودم حاال بي جان باور كنم كه آن قد و

 بنـاي زمزمـه را گذاشـته و    مكـ  مكه ام و قبرستان برود ولي فكر كردم كه من براي قرآن خواندن اينجا آمد

كه نمي توانستم بخوانم و بناي خواندن دعاييكه از بر بودم گذاشتم ولي اشك مهلـت نمـي داد و مثـل     قرآن

از بيرون هيچ صدايي در نمي آمد غم و غصـه  . ناودان روان بود خدا مي داند كه از شب چند ساعت رفته بود

دانستم با فبأي آالء مخلوط كرده  و آيه عربي هم مي ديگر هرچه دعا و آيه الكرسي. داشت ديوانه ام مي كرد

و خواندم و ديگر از ضعف و ناتواني زبانم ياراي حركت نداشت و يقين داشتم كه كـم كـم مـن هـم همانجـا      

  :به گوشم رسيد مرد و چنان حال كيف و وجدي داشتم كه گفتني نيست در آن دل شب اين شعر مخواه

  !رواز كنندپرد در و بام دوست گ             شب راز كنند   هشب خيز كه عاشقان ب

اين شعر چنان حالم را منقلب كرد كه يكدفعه مثل اين كه جان تازه اي در بدنم دميده باشـند از جـا   

به خود گفـتم بـاز يكدفعـه ديگـر ايـن      » !اكام چرا بلند نمي شوي، تو و مردننآخر اي « جستم و فرياد زدم

را ببينم و بدون هيچ انديشه و درنگي دستم رفت و چادر نماز را عقب كردم و صورت دختـر پديـدار    صورت

خم شدم و دهنم را به دهنش نزديك كردم و از خـود بـي خـود چشـمم     . گرديد با لب خندان و زلف افشان

س كردم كه بسته شد و لبم چسبيد به لب چون غنچه پژمرده و ديگر نفهميدم چه شد همين قدر يكدفعه ح

به حال آمدم خود را در جاي تاريكي ديدم با كند به لگدي سختي به پشتم خورد و از حال رفتم و همين كه 

معلوم شد كه گزمه ها از پشت مسجد مي گذشته اند در شبستان روشنايي ديـده و بـه   . پا و زنجير به گردن
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ارد شده و صورت واقعه را ديده و پـس از  خيال اين كه دله دزدي آمده باشد زيلو يا حصيري بدزدد آهسته و

و عمامه به گردن ما را از آن جا بيـرون كشـيده و ريشـمان را تراشـيده و چـوب      كتك بسيار با دست و پاي 

جـود ايـن   وبسيار زيادي زده و در زندانم انداخته اند كه هنوز هم چنان كه مي بينيد همان جا هستم ولي با 

... سم نشود و آتش به عمـرم نزنـد  جلف پريشان و آن دهن در نظرم من زآروزي نيست كه آن درخت گل و 

  .صحبت ننموده بودم ولي خيلي سر شما را درد آوردم ببخشيد هفت سال تمام بود كه با كسي

 1333بغداد رمضان 
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  حكايت پنجم


	�� دی� 
	�� ����ر  
 يـا بقـول تهرانيهـا   (و كوت كـوش   هم حقيقتاً مثل گداي سامره و گربه خانگي و يهودي طلبكار تعاد

پس از يك عمر زندگي در . اصفهاني است كه هزار بار از اين در بيرونش كني از در ديگر تو مي آيد)»كناس«

! تان باز دل انسان چه بهانه ها مي گيرد و آدم به چه خياالتي افتاده و به چه چيزهـا مايـل مـي شـود    سفرنگ

يك چيزي از وطنش افتاد ديگر راستي فيل هـواي هندوسـتان را    انسان هم ديگر وقتي كه در غربت به فكر

ا از شب نمـي  رمي كند و آدم عاقل كامل حكم زن آبستني را پيدا مي نمايد كه ويارش شده باشد ديگه روز 

  .شناسد

جهت به ياد حمام هاي گرم و نرم ايـران و   خود و بي من در اين اواخر در وسط فرنگستان يكدفعه بي

راستي كار به جائي كشيد كه حاضر بودم مواجب يك ماهـه   و ربالئي پنجشنبه كجوري افتادمسر و كيسه ك

ام را بدهم كه خضر پيغمبر ظهور كرده جام آبي بر سرم بريزد و وقتي چششمم را باز مي كـنم خـودم را در   

زير تـن روي  لوت حمام محله خودمان در تهران ببينم كه لنگي چنبره زير سر و لنگي بر روي لنگي ديگر خ

سنگ هاي مرمر داغ شده دراز كشيده و كربالئي پنجشنبه با كيسه مـوئي ريـز خـود كـه نـوك دو انگسـت       

ال آرامي و وقار و بـا تحريـر تمـام مشـغول كيسـه      محنائيش از سوراخ آن بيرون آمده در پهلو زانو زده وبا ك

  .كردن سر و تنم است

سـودگي را  آل اينكه گير دوال پائي افتـاده باشـم روي   اين خيال تو كله ام سبز شد ديگر مث از وقتيكه

خر يك حمامي سـراغ كـردم كـه مـي     آا تنديده سر استراحت به بالين نگذاشتم و اين قدر گشتم و پرسيدم 

شتة مخصوصي دارد گقتم بدين مژده گر جـان  رگفتند دالكش وقتي در ايران بوده و در فن كيسه كشي سر

ين گذاشته و به طرف كعبة مقصود روان شدم و در تمام راه در مخيله خـودم  بار را زم وفشانم رواست و كار 

پله هاي نمناك و پوسيدة حمام محله خودمان در تهران را مي ديدم با آن سـربينه كـذائي كـه در طـاق آن     

رستم با ريش دو شاخ داشت شكم ديو سفيد را پاره مي كرد و مخصوصاً يادم آمد كه همانجائي كه شكم ديو 

عقـب نمـي مانـد پـس     استاد حمامي را ديدم كه با ريشي كه از ريش رستم ... د بود گچ طاق ريخته بودسفي

. مي گفت و به قليان سر چوبي خود پـك مـي زد  » عافيت باشد« دخل چوبي سياه شده خود نشسته و مدام
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وق توتـون نوچـه   نه كاسه آلوئي داشت نه قندابي نه چپـ : ولي خير حمام فرنگستان اين نقل ها را كجا داشت

همين قدر كه پول مضبوطي پيشكي از ما گرفتند و بليطي به دستمان دادند و طپاندندمان تو يك اتـاق  ! اي

آمد و يك  يم نلخت و عوري كه تمام زينتش عبارت بود از يك شير آب زنگ زده اي كه از سينه ديوار بيرو

كان قصابي كه پشت در كوبيده بودنـد كـه   دقناره لوله آبپاش كه به طاق آويزان بود و يك قناره اي شبيه به 

  لباس هايمان را به آن آويزان كنيم والسالم و نامه تمام سرشان را بخورد اسم اين را گذاشته بودند حمام؟

خواسـتم سـتر   . در اين بين در باز شد و بدون هيچ اهن و اهوني سر و كلـة آقـاي دالك پيـدا گرديـد    

آدم در اين جا از ستر عورت كردن صرف نظر مي كرد و ما هم قيدش  عورتي كرده باشم ديدم جدم حضرت

چشمش به من افتاد و از سياهي مو و از كج وكوجي سر و گـردن فهميـد شـرقيم خنـده اي      يارو تا. را زديم

مـا   نفوراً آبي بـه سـر و تـ   . رد شد ميگر نيشش از بناگوشش هدتحويل داد و همين كه فهميد اصالً ايرانيم 

واهللا همان ديـدنش  . ريخته و رفت و برگشت ديدم يكي از همان كيسه هاي جاجيمي موئي خودمان را آورد

خواباند و مشـغول  ) ولي بدون زيرسري و لنگ(را به همان طرز ايراني  خالصه ما! يك ده ششدانگي مي ارزد

. يز كـه دهـن شـيرين نمـي شـود     حاال چه كيفي بردم كاري با آن ندارم و از حلوا گفتن ن. شد به كيسه زدن

استاد، و تمام فوت وفن كاسه گري را مي داند رفتم تو  تمقصود اين است وقتي كه كم كم ديدم يارو حقيق

كيسه را چون دستكشي در  »استاد شنيدم ايران هم بوده ايد؟ «: نشئه كيف و محض اظهار مهرباني پرسيدم

خنـده اي كـرد و   » ايران رفته بـودي چـه كنـي؟   «: مگفت. »اين هم عالمتش«: دست داشت نشان داد وگفت

بله با يكي از شاه هاي ايران كـه بـه فرنگسـتان آمـده بودنـد بـه ايـران        «: گفتم. »خودت حدس بزن«: گفت

شايد دزدي كرده بـودي مـي   «: گفتم. »نه«:گفت »شايد نوكر سياحي بوده اي؟«: گفتم. »نه«: گفت» رفتي؟

در جوانيـت يكـي ازاعيـان    «: گفتم. »نه«: گفت» س به آن جا نرسد؟خواستي جاي امني بروي كه دست پلي

من كه ديگر عقلم به جائي نمي رسد حاال خودت بگـو ببيـنم بـه    «: گفتم. »نه«:گفت» ايران به ايرانت برده؟

  »!...مرد حسابي مستشار بودم«: گفت» ايران رفته بودي كه چه كني؟

چشم هايم مثل شيشه هاي گنبد هـاي طـاق حمـام    . ددهنم از تعجب مانند دهنة خزانة حمام باز مان

» مستشار چـه بـودي؟  «: گفتم. »بله كه مستشار بودم چرا نباشم؟«: گفت» مستشار بودي؟«: گفتم. گرد شد

مستشار وزارت داخله و خارجه و ماليه و عدليه و جنگ و معـارف و اوقـاف و فوايـد عامـه و پسـت و      «: گفت

خواستم بخندم ديدم يارو شوخي سرش نمي شود و راستي مثـل  » !غيرهتلگراف و گمرك و تجارت و غيره و

از شما جنس دو پا هر چه بگوئيد بـر مـي آيـد ولـي     «: گفتم. اين است كه حرف هايش هم بي پرو پا نيست

: خنديـد و گفـت  » .خودت هم انصاف مي دهي كه باور كردن مستشاري تو در ايران خالي از زحمـت نيسـت  

» آيا مي داني عيد كارناوال در فرنگستان چه عيدي است؟. ان خودتان را نمي شناسيدمعلوم مي شود كه اير«

البته كه مي دانم كارناوال عيدي است كه مردم با لباس هاي غريب و عجيب در آمده و ماسك ها به «: گفتم
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مـا  صورت خود زده و مي افتند توي هم الواطي و لودگري مي كنند ولي اين مسئله چـه دخلـي بـه مطلـب     

دستگيرم شد كه سرتاسـر ايـران    من اگرچه هجده ماه بيش در ايران نبوده ام ولي همين قدر«: گفت» دارد؟

: گفتم» .مثل كارناوالي است كه هر كس به هر لباسي بخواهد مي تواند در بيايد و كسي را بر او بخسي نيست

تـا بـراي شـما حكايـت كـنم      پس گوش بدهيد «: گفت» ...همه اين ها صحيح ولي آخر مستشار شدن شما«

اگرچه همه را روز به روز در كتاب سياحت نامـه خـودم نوشـته ام و اگـر مايـل باشـيد ممكـن اسـت بـدهم          

كه فرصتي داريم ممكن است يك تكه از كتاب را بـراي   تاًخيلي ممنون مي شوم ولي عجال«: گفتم» .بخوانيد

طـور  چپاتمه زده و چرك مرا كيسه مي كشد من از بر حكايت كنيد كه آخر معلوم شود شخصي كه االن چم

يارو با تك كيسـه فتيلهـاي   » .آن مملكت مستشار بوده استمهم دولتي در هشت وزارت خانه ايران و دواير 

پدر من در «: ي بدنمان ريخت و گفتوود ورانداخت و يك دولچه آبي ربچركي كه روي سينه ام جمع شده 

صـابون و مشـتمال چيـزي     وم از طفوليت جز حمـام و كيسـه   همين شهر دالك و حمامي بود و خود من ه

 نشهر نـاخوش شـد و در فرنگسـتا    درست بيست سال مي شود كه يكي از اشخاص معروف اين. نشناخته ام

مريض از قضا روزي به حمامي آمد كه من در آن جا كار  صشخ. هرچه حكيم معتبر بود آوردند و چاره نشد

فردا ديدم بـاز آمـد و گفـت    . صحيحي  مشتمال چاقي جلويش در آمدم مي كردم و به طمع بخشش و انعام

ديشب پس از شش سال اولين بار معقول كمي راحت خوابيدم و معلوم مي شود اثر مشتمال تو است محض 

د هر روز آمد و معلوم شد مشتمال ما داراي اثراتي بوده كه خود ما عخالصه از آن روز به ب. تجربه آمدم ببينم

ديگر نان ما توي روغن بود و يارو هر روز اعتقادش درباره ما زيادتر مي شد و ديگـر بـه   . انسته ايمهم نمي د

ن كه در خانه خود حمام كـوچكي سـاخته و مـا را اجيـر كـرد و در خانـه       آهيچ وجه ول كن معامله نبود تا 

لـت ايـران خواسـت    دريـن بـين زدو دو  . خودش منزل داد و كم كم حكم يكي از اعضاء خانه را پيدا كـرديم 

خاب شد و بنا شد چند نفر ديگر را هم خودش معين كند كه در ايران تيارو هم ان مستشار از فرنگستان ببرد

  .كنند» رفورم«زير دستش كار كنند و ادارات ايران را 

ه نمي دانم چطور شـد شـيطانه بـه صـرافتش     عاول خيلي كوك بود كه بايد ما را ول كند ولي يكدف   

ما را هم طفيلي خود نموده و به ايران ببرد و محض اين كه از كيسه خودش چيزي مايه نگـذارد   انداخت كه

  .ما را هم جزو هيئت خود معرفي كرد و ما هم سخت به خودمان گرفتيم

را محرمانه مشتمال كنيم ولي همين » صاحب«ه هر روز صبح بايستي چوقتي كه وارد ايران شديم اگر

و داراي حشمت و جـاه  » صاحب«و » مسيو«ذاشتم براي خودم گر خانه بيرون مي كه پا را از صحن حمام س

  ...و جاللي بودم
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بعضي اطالعات دارد و مثالً مي در فرنگستان هر كس از پستخانه . اول ما را گذاشتند در ادارة پستخانه

پستي هست و پستخانه اي دارد و سر هر كوچه قوطي  داند كه فراش پست لباس مخصوصي دارد و هر محله

قب لشاه نشان و . همين ترتيبات را كم و بيش در تهران راه انداختيم و چنان سكه كرد كه بيا و ببينما هم 

در حق ما نوشتند، شعرا قصايد گفتند، مطرب ها تصنيف ها ساختند و طولي  يبه ما داد، روزنامه ها توصيفات

هم اختيـارات وسـيعه بـه مـا دادنـد و چنـدين       از مجلس  نكشيد كه اسم ما ورد زبان كوچك و بزرگ شد و

وزارتخانه ديگر نيز جسته جسته زير اداره ما افتاد و ما هم ديگر از سرو بارمان رفورم مي باريد و پيشنهاد بود 

كه پشت  سر پيشنهاد به مجلس و دولت و دربار مي كرديم و قشقره اي راه انداخته بوديم كه از دست هيچ 

  .آمدتعزيه گرداني بر نمي 

و  ولي اين مسئله مشتمال يارو دست بردار نبود و چون مي دانستم فقط اوست كه سرش تو كار اسـت 

مي تواند در موقع تختة ما را آب بدهد مجبور بودم هرروز صبح، همان وقتي كه مسلمان ها نماز مي خوانند، 

او به مراتب باالتر رفته بود اغلب دم از مقام وا آن كه مقام خبدر حمام سرخانة ارباب قديم خود حاضر شده و 

با سرو سينه پر از نشان هاي شير و خورشيد و نشان هاي علمي رنگارنگ مشغول كيسـه كشـي و مشـتمال    

يارو هم مدام سر مي جنبانيد و لبخند مي زد ولي چيزي روي بزرگواري خود نمي آورد و مـا هـم بـه    . شوم

  .همين قرار

» حاجي بابـاي اصـفهاني  «ي ديدم و به ياد يك جمله از كتاب طولي نكشيد كه خود مرا صاحب تمولك

كه وفا ندارند، سـالح   اي ياران به ايرانيان دل مبنديد«: مشهور كه در ايران خوانده بودم افتادم كه مي گويد

به هيچ و پوچ آدم را به دام مي اندازند، هـر چنـد بـه عمـارت     . جنگ و آلت صلح ايشان دروغ و خيانت است

شي به خرابي تو مي كوشند، دروغ ناخوشي ملي و عيب فطري ايشان است و قسم شاهد بزرگ اين ايشان بكو

بـه مـرگ اوالدم، بـه     ،وتياج به قسم است؟ به جان تسخن راست را چه اح! قسم هاي ايشان را ببينيد. معني

نـان و نمـك، بـه     روح پدر و مادرم، به سر شاه، به جقه شاه، به مرگ تو، به ريش تو، به سـالم و عليـك، بـه   

پيغمبر، به اجداد طاهرين پيغمبر، به قبله، به قرآن، به حسن، به حسين، به چهارده معصوم، به دوازده امـام،  

گرفته تا سرو  به پنج تن آل عبا، تمام اين ها از اصطالحات سوگند ايشان است كه از روح وجان مرده و زنده

و بازوي بريده تا به آتش و چراغ و آب حمـام همـه را    چشم نازنين و ريش و سبيل مبارك و دندان شكسته

خوب است  اين بود كه احتياط را شرط عقل دانستم و گفتم. »!مي گذارند تا دروغ خود را به كرسي بنشانند

را برداشته و به وطن خود برگردم چون در ماندن ايران هزار گونه خطـر ملحـوظ    مهر چه زودتر دارائي خود

دسـت گلـي   ) غفلتـاً (ق ايرانيان هم كم و بيش آشنا بودم و مي ترسيدم رانـدن ناغافـل   بود و كم كم به اخال

  .برايمان روي آب بدهند
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وان اين كه مريضم و بايـد بـه   خالصه چه دردسر بدهم دارو ندار خود مرا پول طالي نقد كردم و به عن

اسـتم از راه قـم و كاشـان و    تان براي معالجه بروم بار سفر بستم و محض سيرو سياحتي در ايـران خو سفرنگ

تمـام اهـل   : حقيقتاً تاريخي خواهد مانـد  روز حركت از تهران. و بوشهر به فرنگستان برگردم اصفهان و شيراز

قبل منقل و بار و بنه و خيمه و خرگاه و دستگاه چندين منزل بدرقه كردند؛ دروازه ها بستند، گل ها  شهر با

كردند، قصيده ها خواندند، گريه ها كردند ولي هنوز به قم نرسيده بودم ني انثار كردند، گاو و گوسفند ها قرب

ولي هر طور بود . كه يك دسته دزد و راهزن سرمان ريخته و دارو ندارمان را بردند و باز علي ماند و حوضش

يـة  به هزار ماجرا و قرض و قوله خود را به فرنگستان رساندم و االن پانزده سال است كـه اوليـاي دولـت علي   

ايران شب و روز در اقدام هستند كه دزدها را گرفته و اسباب ها را مسترد دارند و هزار بار قول و صدهزار بار 

  .وعده دادند و يك قاز سياه به دست من نيامده است

شغل سـابقم بشـوم و چنـان كـه      در فرنگستان از بي چيزي و گرسنگي مجبور شدم باز مشغول همان

  .مالحظه مي نمائيد

. و آهي كشيد و رفت تو فكر و خيـال  شت به اينجا كه رسيد يارو يك دولچه آب بر سر ما ريختگذرس

من هم كم كم يادم آمد كه در طفوليت يك چنين حكايتي شنيده بودم و از كارو بار ايران و هم وطنان خود 

ده انـد و  متعجب شدم و پيش خود فكر كردم كه حقيقتاً يك همچو مردمي مستحق همچو مستشاري هم بو

يارو كلمه چغنـدر را معلـوم شـد فهميـد و گفـت بـه چـه         »بيله ديگ بيله چغندر«: نيم خندي زده و گفتم

گفت ممكـن اسـت بـراي مـن     . مناسبت از چغندر صحبت مي كنيد گفتم اين يك ضرب المثل فارسي است

كنم و مدت معـين   ه كردم درست نتوانستم معني اين ضرب المثل را بيانچ، قبول كردم ولي هرمعني كنيد

وقتـي كـه مـي خواسـتم از عمـارت      . حمام هم كه يك ساعت بود سر آمده بود لباس پوشيدم و آمدم بيرون

به خيـال خـودم بعضـي     بيرون روم ديدم يارو جزوه اي در دست نزديك آمد و گفت وقتي كه در ايران بودم

شـايد بـي ميـل     ،و غريـب آن هـا نوشـته   ايران و مردم ايران و اخالق آن ها و ترتيبات عجيب چيزها درباره 

جزوه را گرفتم و به آن . خواهشمندم دفعه ديگر كه به حمام مي آئيد با خود بياوريد ؛ظري بيندازيدننباشيد 

حال و كيف مخصوصي كه پس از در آمدن از حمام و سرو كيسه به انسان دست مي دهد راه خانـه را پـيش   

  .مگرفتم و در منزل مشغول خواندن كتاب شد

آقاي مستشار چون فقط كوره سوادي داشته . خيلي تفريح كردم. ديدم يارو معقول چيزها نوشته است

و همه جاي دنيا را مثل فرنگستان مي پنداشته وقتي كه به ايران رسيده معلوم مي شود خيلي اين عالم تازه 

اين جزوه كه . نوشته استرا  به نظرش غريب آمده و با كمال سادگي و حيرت و تعجب نتيجه مشاهدات خود
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قريب صد صفحه مي شود داراي فصول متعدده است و ذيالً محض نمونه فصلي از آن كتاب را اينجا نقل مي 

  :نمايم

  

  ملت و دولت ايران

خيلـي  . رف مي زننـد و كـم كـار مـي كننـد     حزياد . ايرانيها عموماً متوسط القامه و گندم گون هستند

. مـي كشـد   زباني دارند كه مار را از سوراخ بيرون. گريه بسيار مي كنند خوشمزه و خنده دوست هستند ولي

ها سر را مي تراشند و ريش را ول مي كنند ولي يك چيزي غريبـي كـه در ايـن    بچه ها كچل هستند و مرد

تو كوچه ها دخترهاي كوچك چهار پنج ساله . كه گويا اصالً زن در آن جا وجود ندارد ت اين استاس تمملك

در اين خصوص هر چه فكر مي كنم عقلم به جائي نمي رسد من . شود ولي زن هيچ در ميان نيست ديده مي

بـه عمـرم   » شـهر مـردان  «نيسـت ولـي    وجود دارد كه در آن هيچ مرد» شهر زنان«شنيده بودم كه در دنيا 

الحـق كـه هـم    در فرنگستان مي گويند ايرانيها هر كدام يك حرمخانه دارند كه پر از زن است . نشنيده بودم

در ايراني كه اصالً زن پيدا نمي شود چطور هر نفر مـي توانـد يـك    ! وطنان من خيلي از دنيا بي خبر هستند

وي بلنـد دارد و  مـ يك روز ديدم تو بازار مردم دور يك كسي را كه ! خانه پر از زن داشته باشد؟ امان از جهل

ته اند گفتم يقين يك نفر زن ايرانـي اسـت و بـا    بي مو و لباس سفيد بلند و كمربند ابريشم دارد گرف تصور

رويـش  د. اسـت  شم، ولي خير معلوم شد يـارو درويـش  كمال خوشحالي دويدم كه اقالً يك زن ايراني ديده با

آواز مي خوانند و به جـاي   و تئاتر ندارند آواز خوان ها توي كوچه ها» اوپرا«يعني آوازه خوان چون در ايران 

براي داخل شدن در تئاتر الزم است در ايران آواز خوان يك پر سبزي به مردم مـي  بليطي كه در فرنگستان 

  .مت اوپرا هم خيلي ارزان و اصالً مجبوري هم نيست دادي دادي ندادي ندادييدهد ق

يك روز از يكي از ايرانياني كه خيلي با من رفيق بود و داراي چندين اوالد بـود پرسـيدم پـس زن تـو     

سرخ شد و چشمانش ديوانه وار از حدقه بيرون آمـد و حـالش بـه كلـي ديگرگـون شـد       كجاست؟ فوراً ديدم 

فهميدم خطاي بزرگي كرده ام عذر خواستم و از آن روز به بعد فهميدم كه در اين مملكت نه فقط زن وجود 

  .ندارد بلكه اسم زن را هم نمي توان بر زبان آورد

ه يك قسمت عمده مردم كه تقريباً نصف اهـل  چيز ديگري كه در ايران خيلي غريب است اين است ك

مملكت مي شود خودشان را سراپا توي كيسه سياهي مي بندند و حتي براي نفـس كشـيدن هـم روزنـه اي     
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هيچ حق ندارنـد   اين اشخاص. ت و آمد مي كنندفنمي گذارند و همين طور در همان كيسة سياه تو كوچه ر

ان هم حمام مخصوصي است و در مجلس هاي عمومي هـم از  حمامش. در قهوه خانه اي يا جائي داخل شوند

دا و نـدائي از  صـ اين اشخاص تا وقتي تك تك هستند هيچ . قبيل مجلس روضه و عزا جاي مخصوصي دارند

رم اين ها هم يـك  ظبه ن. آن ها بلند نمي شود ولي همين كه با هم جمع مي شوند غلغلة غريبي راه مي افتد

اگـر  . كشيش هاي غريب و عجيبي كـه در فرنگسـتان خودمـان هـم هسـت      جور كشيش ايراني هستند مثل

گذاشته اند كـه  » ضعيفه«ي به آن ها نمي كنند و حتي اسم آن ها را مكشيش هم باشند مردم چندان احترا

  .به معني ناتوان و نا چيز است

شناخته مي شوند و سه دسته عمـده   مردهاي ايران به كالهشان. حاال چند كلمه از مردها حرف بزنيم

  .زرد كاله ها، سفيد كاله ها، سياه كاله ها! هستند كه هر دسته حاالت و كيفيات مخصوصي دارند از اين قرار

مي نامند و اغلب نوكر و رعيـت اربـاب هسـتند    » كربالئي«و » مشهدي«اً مدسته اول كه آن ها را عمو

و نتيجـه   تمام مدت عمرشان هرچه مـي تواننـد بيشـتر كـار بكننـد     نمي دانم به چه سبب نذر كرده اند كه  

دسته ديگر مردم يعني سفيد كاله ها و سياه كاله ها تقديم كننـد و در ايـن    وزحمت خود را بالتمام به آن د

و سرما مي ميرند و بي كفن به خاك مي رونـد  سئله چنان مصرند كه چه بسا خود و كسانشان از گرسنگي م

ياه كاله ها و سفيد كاله ها از حاصل دست رنج آن ها اين قدر دارا مي شوند كه نمي داننـد  در صورتي كه س

يعني براي عروسي عربهاي عربستان مي فرستند و » عزاب اعرب«پولشان را چطور به مصرف برسانند و براي 

وج كـرده و  رت خودش را كـج و كـ  وتو خانه هايشان چادر بلند كرده و به هر كس آن جا برود، يك خرده ص

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

تمام فكر و خيال سفيد كاله ها و سياه كاله ها اين است كه از اين زرد كاله ها بيشتر در تملك خـود  

تمـام  داشته باشند و مدام در كار خريد و فروش آن ها هستند و قيمت آن ها به قـدري ارزان اسـت كـه در    

بلكه همان طور كه در فرنگسـتان   مدت اقامتم در ايران هيچ وقت نديدم آن ها را تك تك بخرند يا بفروشند

هم زرد كاله ها با خانه و النه و ده و قصبه يكبار  مله مي كنيم در ايراناندويش يكجا معكما زنبور عسل را با 

وار زرد كـاله  نبه طور چكي خريد و فروش مي كنند و مثالً مي گويند امروز فالن كس فالن ده را كه صد خا

  .داشت به فالن مبلغ قباله كرد

در  جـا  اين طايفه كاله زردها كامالً از نعمت آزادي و برادري و برابري كه در فرنگستان حـرفش همـه  

و نـدار  مثالً آزادي آن ها به حدي است كه مي توانند دار. ميان است و خودش هيچ جا نيست ممتنع هستند

خود را فداي سياه كاله ها و سفيدكاله ها بكنند و احدي مانعشان نيسـت و هـم چنـين اسـت در خصـوص      

داشـته باشـد كـه ديگـري      برابري كه راستي اگرميان هزار تاي آن ها بگردي يكي پيدا نمي شود كه چيـزي 

www.IR-DL.com

T.me/AVAYeBUF

http://ir-dl.com/
https://telegram.me/AVAYeBUF
https://telegram.me/AVAYeBUF


 يكي بود يكي نبود    56

 

حتي وقتي مي ميرند بـراي   نداشته باشد و در تهي دستي و نداري از نعمت برابري كامل برخوردار هستند و

نشانه اي روي قبر خود نمي گذارند و طولي نمي كشد كه  آن كه همه با هم برابر باشند هيچ سنگ و آجر و

امـا در بـاب بـرادري، طبقـة     . با خاك هم مساوي مي شوندوهمه  باد و باران اثر قبر آن ها را هم محو نموده

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

ايـن هـا در ميـان مـردم     . معـروف هسـتند  » آخوند«و » شيخ«حاال برسيم بر سر سفيد كاله ها كه به 

پارچه گير مي آورند مـي پيچنـد دور    هناخته مي شوند هر چاحترام مخصوصي دارند و چون به كالهشان ش

يـك نفـر ايرانـي     زلكي باشـد يـك روز محرمانـه ا    سرشان و حالت مناري را پيدا مي كنند كه بر سر آن لك

ر سنديده اي وقتي كه انگشتي معيوب مي شود : گفت. پرسيدم اين ها چرا اين طور كله خود را مي پوشانند

، شايد اين ها هم مغزشان عيب دارد و مي خواهند نگذارند از خارج هـواي آزاد بـه آن   آن را كهنه مي پيچند

  !برسد

وقار و سنگين هستند و براي حفظ موازنه و تعـادل كـه ايـن عمامـه      اين طايفه سفيدكاله ها خيلي با

مامـه  عسنگين كله آن ها را به عقب نكشد سعي دارند حتي المقدور ريش شان را هم سنگين كننـد و ايـن   

كذائي از يك طرف و آن ريش و پشم از طرف ديگر به سر و صورت آن ها شكل يك دسـته هـاون چـوبي را    

  .ي تعبيه كرده باشنديمي داد كه يك سرش سفيد و يك سرش سياه باشد و در دستگير آن چشم و ابرو

انسان نـاگزير بـه آن    مي گذرند اين سفيد كاله ها به اندازه اي موقر و متين هستند كه وقتي از كوچه

ولي با اين وجود اين، در سال يك دو ماهي هست كه جنون به سر اين ها مي زند و سـوار  . ها سالم مي كند

بـه   اسب و االغ و قاطر شده و بيست و چهار ساعت شبانه روز را ركاب كش در كوچـه و بـازار مـي گردنـد و    

ت مي آورد و رفته رفته از همه جـا صـداي گريـه و    و فرياد مي كنند كه حال آن ها مردم را به رق حدي داد

ت به دو طبقه ديگر حاضر بـه فـدا   زرد كاله ها كه در هر آني براي خدمناله بلند و كار به جائي مي رسد كه 

مـي  » قمـه «خصوصي كـه  مه و با شمشيرهاي كوتاه تد كفن ها به گردن انداختنكردن جان و مال خود هس

  .ند و در كوچه و بازار خون جاري مي شودنامند سرو كلة خود را مي شكاف

در تمام مدت اقامتم در ايران خيلي دلم مي خواست بفهمم شـغل و كـار ايـن طايفـه سـفيدكاله هـا       

اما هرچه هست بايد شغل محرمانه اي باشد كه دور از انظار مردم بـه عمـل   . دشچيست؟ ولي عاقبت معلوم ن

يكي از آشناهاي  روزي به. وماً دست آن ها را مي بوسندمي آيد و گمان مي كنم صنعتي است دستي چه عم

: يك صنعت يدي دارند ولي نمي دانم چه صنعتي است؟ گفتمي دانم كه اين سفيدكاله ها ايراني گفتم من 

بله صنعت بزرگي است كه مملكت ايران از ساية آن زندگاني مي كند باقي است و اال اگر ايـن صـنعت نبـود    

: پرسيدم اسـم ايـن صـنعت عـالي چيسـت؟ گفـت      . شيرازة كارها از هم مي گسيخت چرخ امور مي خوابيد و
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خجالت كشيدم بگويم معني اين كلمه را نمي دانم و زيـر سـبيل در كـردم و هنـوز هـم معنـي آن       » رشوه«

دستگيرم نشده و اصالً ممكن است يارو ما را دست انداخته باشد چون در دنباله همـان صـحبت گفـتم آري    

جواب داد نـه ايـن   . عموماً دست اين سفيدكاله ها سرخ است البد اثر آن صنعتي است كه گفتيديده ام كه 

سرخي خون دل مردم است ولي بعدها فهميدم كه بيخود گفته و سرخي دست آن هـا از حنـا اسـت و لهـذا     

به هر حيث صنعت مزبور هرچه باشـد انگشـت شسـت و    . عقيده ام دربارة حرف هاي ديگرش هم سست شد

گشت را ورزش و مشق بدهند و نبه بايد در آن مدخليت تام داشته باشد چه مدام سعي دارند كه اين دو اسبا

روز و شب در ميان دو انگشت مي گردانند كـه  بدين قصد ريگ هاي گردي را سوراخ كرده و ريسمان دوانده 

  .گشت ها قوت بگيردنا

همـة  . مـي گوينـد  » خـان «ايران به آن هـا   ر خودده كسياه ها  برسيم به طايفه سوم يعني كال ه حاال

ايـن هـا يـك انجمـن بزرگـي      . چه در واليات و اياالت در دست اين طايفه است ز وكادارات دولتي چه در مر

جمن شد ديگـر  ناين ا كس داخل هر. د و مخصوص خود اين طايفه استشابدارند كه مثل فراموش خانه مي 

اين كلمه از لفظ بومي مي آيـد كـه در افسـانه هـاي     . است» ديوان«جمن ناسم اين ا. نانش توي روغن است

يو كج است يعني اگر به ديو خوبي بكني لقمه اولـش  دو معروف است كه مي گويند كار . ايراني مشهور است

اين سياه كاله ها هم چون . مي شوي اگر به او راست بگوئي دشمنت مي شود، دروغ بگوئي دوستت مي گردد

  .گذاشته اند» ديوان«بت اسم انجمن خود را سكج است به همين منا همين طورند و كارشان

براي اين كه كسي بتواند جزو اين انجمن به شود اول بايد اسمش را عوض كند و اغلب اسم هاي تـازه  

اي كه به آن ها داده مي شود اسم حيوانات و اشياء حرب وجنگ است مانند كلب الدوله كه به معني شـغال  

محرمانه بايد دانست كه آقاي دالك باشي در ترجمه الفاظ . (سلطنه كه به معني قيچي استاست و مقراض ال

عربي معلوم مي شود كه يد طوالئي ندارند كه كلب را شغال دانسته اند اگر چه به حكم آن كه سگ زرد هم 

  ).برادر شغال است از مرحله چندان دور نيفتاده اند

گر در راه ماين طايفه سياه كاله ها به موجب يكي از مواد نظامنامة انجمنشان مجبورند قدمي برندارند 

در فرنگستان شنيده بودم كه فلسفة نفـع پرسـتي را   . نفع و سخني نرانند مگر در راه فايده شخصي خودشان

يسـي هـم بـه دنيـا قـدم      يك فيلسوف انگليسي كشف كرده ولي بايد دانست قبل از آن كه جد فيلسوف انگل

گذارده باشد اين فلسفه در ايران به اوج ترقي رسيده بود و اين هم باز دليلي اسـت كـه تمـام نـور و تمـدن      

  .فرنگستان از مشرق زمين آمده است

تمام سعي اين كاله سياه ها در اين است كه در تمام صفحة ايران سكون و آرامي برقرار باشد و چـون  

و جهد خود را مصروف مي دارنـد كـه    لفت ها و بدبختي ها از پول برميخيزد تمام جدمي دانند كه تمام مخا
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پول در دست كسي نماند و هر كجا پولي سراغ مي كنند و براي اجراي اين مقصود مدام مأمورين به اطراف و 

دبير ممكن فرستاده و به هر وسيله است نمي گذارند در پيش كسي پولي جمع شود و از پرتو ايـن تـ   كنافا

گيز جلوگيري مي نمايند در صورتي كـه پـول هـم در خـود ايـران      ندهاي زيان امعاقالنه از هزار گونه پيش آ

الحق جاي آن دارد كه اولياء امور ما . مانده و جاي دوري نرفته و منتها از كيسه تقي به كيسه نقي رفته است

  !بيچاره ممالك خود رافراهم نياورندبرت بگيرند و اين همه اسباب زحمت مردم عستان از نكته گدر فرن

يك دسته از اين سياه كاله ها را كه ريششان را مي تراشند و سبيلشان را مـي تاباننـد و كالهشـان را    

» رفـورم «اين دسته طرفدار بعضي تغييرات و . چند انگشت كوتاه نموده و يك ور مي گذارند فكلي مي نامند

يعني آخوندها اغلـب    مي گويند تا به حال در مورد سفيدكاله هاهستند و مثالً» ديوان«در نظامنامه انجمن 

مراعات نشده و گاهي در ضبط دارائي آن ها كوتاهي وغفلت شده مـن بعـد بايـد     اجراي تام و تمام نظامنامه

 ؛تي نگذاشت و به عقيده من هم اين فكلي ها حق دارندوزردكاله ها تفا رفتار نموده و بين كامالً به مساوات 

ي جـوان كـه خـود را     اگذار تمدن فرنگستان خودمان هستم كه از اثر اين سـياه كـاله هـ   در اين جا سپاسو 

 ات را دريافتـه و مـي خواهنـد ايـن تخـم     علوم فرنگي قلم مي دهند حس مساو فرنگي مĤب ناميده و عالم به

  !بارآور را در مملكت خود نيز بپاشند

مركب از كلمات زبان هاي مختلفه اسـت و بايـد زبـان     ه مي گويندك» اسپرانتو«نكته نفيس اين زبان 

يج است و تمام ابين المللي بشود و براي ترويج و انتشار آن در پيش ما آن همه زحمت مي كشند در ايران ر

اروپائي  مختلفة دسته فكلي ها جز آن زبان حرف نمي زنند و فهميدن زبان آن ها كه مركب از كلمات السنة

  .است براي ماها هيچ اشكالي ندارد فارسي و عربي و تركيوگاهي هم چند كلمه 

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

فصل سوم رساله آقاي دالك باشي با اين كلمات خاتمه مي يافت از خواندن اين رسـاله بسـيار تفـريح    

  :پست به صاحبش عودت دادم با نوشته ه خط فارسيكردم و در آخر آن جملة ذيل را ب

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

  !بيله ديگ بيله چغندر                                             !ايــن ملت   ، ايــن دولت

  !بيله ديگ بيله چغندر                                     !         ايـن مستشار  اين ادارات،

 )1300( 1340سالبرلن، اوايل 
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  حكايت ششم

  وی�ن ا��و�
كه فقط در خاك ايران سبز مي شـود و ميـوه اي بـار مـي آورد كـه       تويالن الدوله از آن گياهاني اس

  .مي نامند» نخود همه آش«

اين قدر گرفتار است كه مجال ندارد سرش را بخاراند مگر مردم ولش مـي كننـد،   ! الدوله نويالبيچاره 

راسـت  ! گـذارد مگر دست از سرش برمي دارند؟ يك شب نمي گذارند در خانه خودش سر راحتي به زمـين ب 

اي رسـ درويش هر كجا كـه شـب آيـد    «خانه و بستر معيني هم به خود سراغ ندارد و است كه ويالن الدوله 

بخت را بـه  يك ثانيـه بـد   ،درست در حق او نازل شدده ولي مردم هم ديگر پر شورش را درآورده اند» اوست

واهللا . اين دست به آن دسـت بـرود   قلب از ةلكزده مدام بايد مثل سكيالن الدوله ففكر خودش نمي گذارند و

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

ش از خواب باز مـي شـود خـود را در خانـة غيـر و در رختخـواب       ويالن الدوله هر روز صبح كه چشم

محض خالي نبودن عريضه با چايي مقدار نان روغني صرف مي نمايد براي آنكه خدا مـي  . ناشناسي مي بيند

بعد معلوم مي شود . بكند يا نه زهر مار داند ظهر از دست اين مردم بي چشم و رو مجالي بشود يك لقمه نان

ن الدوله خـدا را  ويال. بيرون رفته است» كار الزم فوتي«وقتيكه ويالن الدوله خواب بوده صاحب خانه در پي 

جهد ولي محرمانـه  صاحب خانة سمج ب رش پس از دو روز و سه شب توانست از گير اينشكر مي كند كه آخ

خوابيم صبح به اين زودي بـراي صـاحب خانـه كـار الزم      طور است هر كجا ما شب ميتعجب مي كند كه چ

پس چرا براي ويالن الدوله هيچ وقت از اين جور  كارهاي الزم پيدا نمي شود؟ مگـر كـار الزم   ! پيدا مي شود

اي بابا هنوز شيري نيامده هنوز در دكانها ! طلبكار ترك است كه هنوز بوق حمام را نزده يخة انسان را بگيرد

خـوب ويـالن الدولـه هـم     . كار الزم يعني چه ولي شايد صاحب خانه مي خواسته برود حمام! ه اندرا باز نكرد

راست است كه ويـالن الدولـه وقـت    . مي برود، ممكن بود با هم مي رفتندامدتي است فرصت پيدا نكرده حم

  .در مي آمد زده مشتمالي مي كرد از كسالت و خستگي سرو كيسه و واجبي نداشت ولي الاقل ليف و صابوني

ويالن الدوله مي خواهد لباسهايش را بپوشد مي بيند جورابهايش مثل خانة زنبور سـوراخ و پيـراهنش   

تو مي داني كه ! هم قطار«ب خانه را صدا زده مي گويد نوكر صاح. هن عشاق چاك اندر چاك استمانند پيرا
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برسد به اينكه بروم خودم يـك جفـت    اين مردم به من بيچاره مجال نمي دهند آب از گلويم پايين برود چه

جوراب بخرم و حاال هم وزير داخله منتظرم است و وقت اينكه به خانه سري زده جورابي عوض كـنم نـدارم   

وقتي كه . »آنجا به اندرون بگو زود يك جفت جوراب و يك پيراهن از مال بفرستند كه مي ترسم وقت بگذرد

در خانة يكـي   قبل بپا كند كه جورابها با بند جورابي كه دو سه روز تازه را ويالن الدوله مي خواهد جورابهاي

از هم مسلكان كه شب را آنجا به روز آورده بود برايش آورده بودند درست از يك رنگ است ايـن را بـه فـال    

نيكو گرفته و عبا را به دوش مي اندازد كه بيرون برود مي بيند عبايي است كه هفت هشت روز قبل از خانـة  

بيچاره ويالن . ي از آشنايان هم حوزه عاريت گرفته و هنوز گرفتاري فرصت نداده است كه ببرد پس بدهديك

الدوله مثل مرده شورها هر تكه لباسش از جايي آمده و مال كسي است، والهه حق دارد از دست ايـن مـردم   

  !سر به صحرا بگذارد

افظي مجبـور  واهي مي كند كه بدون خداحلي عذر خخالصه ويالن الدوله به توسط آدم صاحبخانه خي

البته اگر باز فرصتي بدسـت  . است مرخص بشود ولي كار مردم را هم آخر نمي شود كه به كلي كنار انداخت

در كوچه هنوز بيست قدم نرفته كه به ده دوست و پانزده آشنا بر مي خورد انسان . آمد خدمت خواهد رسيد

كـه  اين شهر است نمي شود پشتش را بـه مـردم برگردانـد، مـردم     چهل سال است بچة ! چه مي تواند بكند

هفته هفت روز است مي بيني دو ! بيچاره ويالن الدوله! امان از اين زندگي! هاي حرمسراي شاهي نيستندبانو

خوراك را در يكجا نكرده و مثل يابوي چاپاري جوي صبح را در اين منزل و جـوي شـام را در منـزل ديگـر     

  .خورده است

دتي كه ويالن الدوله دور ايران گرديده و همه جـا پرسـه   ها بدتر اين است كه در تمام اين مهمه ايناز 

عزيز، بـارديگر بـه    زده و گاهي به عنوان استقبال، گاهي به اسم بدرقه، يكبار براي تنها نگذاردن فالن دوست

زارها دوست و آشنا پيدا كرده يـك  قصد نايب الزياره بودن وجب به وجب خاك ايران را از زير پا گذرانده و ه

راست است كه ويالن العلما براي ويالن الدوله دوست تـام  . نفر رفيقي كه موافق و جور باشد پيدا نكرده است

و تمامي بود و از هيچ چيزي در راه او مضايقه نداشت ولي او هم از وقتي كه در راه قم وكيـل و وصـي يـك    

له نكاح خود درآورده و صاحب دوراني شد و به كلي شرايط دوستي قديم تاجر بدبختي شده و زن او را به حبا

  !راموش نموده و حتي سپرده هر وقت ويالن الدوله در خانة او را مي زند بگويند آقا خانه نيستفو انسانيت را 

شته را در شبستان مسجدي به سر برده ويالن الدوله امروز ديگر خيلي آزرده و افسرده است ديشب گذ

هر كجا رفته صاحب خانه براي كار الزم . امروز هم با حالت تب و ضعفي كه دارد نمي داند به كي رو بياوردو 

از خانه بيرون رفته و سپرده بگويند براي نهار برنمي گردد بدبخت دو شاهي ندارد يك حب گنه گنه خريـده  

هاي سـياه و مـاه و سـتاره نشـان     بغلش خالي، از مال دنيا جز يكي از آن قوطي سيگار جيبش خالي،. بخورد
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ويالن الدوله به گرو گذاردن و قرض نسيه معتـاد   .كذايي كه خودش هم نمي داند از كجا پيش او آمده ندارد

است قوطي را در دست گرفته و پيش عطاري كه در همان نزديكي مسجد، دكان داشـت بـرده و گفـت آيـا     

ه گنه به من بدهي عطار قوطي را گرفته نگـاهي بـه   دو سه بسته گن حاضري اين قوطي را برداشته در عوض

سر و وضع ويالن الدوله انداخته ديد خدا را خوش نمي آيد بدبخت را خجالـت داده و مـأيوس نمايـد گفـت     

با صداي ماليمـي گفـت خـوب     مضايقه نيست و دستش رفت كه شيشه گنه گنه را بردارد ولي ويالن الدوله

خدا كاري كرده باشي عوض گنه گنه چند نخود ترياك بده بيشتر به  برادر حاال كه مي خواهي محض رضاي

عطار هم به جاي گنه گنه به اندازة دو بند انگشت تريـاك در كاغـد عطـاري بسـته و بـه      . كارم خواهد خورد

ويالن الدوله ترياك را گرفته و باز به طرف مسجد روانه شد در حالتيكه پـيش خـود   . دست ويالن الدوله داد

  »بله بايد دوايي پيدا كند كه دوا باشد گنه گنه به چه درد مي خورد؟« :مي گفت

و در مسجد ميرزايي را ديد كه در پهناي آفتاب عباي خود را چهـار ال كـرده و قلمـدان و لولـه كاغـذ      

بياضي و چند عدد پاكتي در مقابل و لولهنگ آبي در پهلو در انتظار مشتري با قيچي قلمدان مشغول چيدن 

جلو رفته سالمي كرد و گفت جناب ميرزا اجـازه هسـت بـا قلـم و دوات شـما دو كلمـه       . يش استناخن خو

ميرزا با كمال ادب قلمدان خود را با يك قطعه كاغذ فلفـل نمكـي پـيش گذاشـت و ويـالن الدولـه       . بنويسم

شـد   حالتيكه از وجناتش آثار تب و ضعف نمايان بـود پـس از آنكـه از نوشـتن فـارغ      مشغول نوشتن شد در

يواشكي بسته ترياك را از جيب ساعت خود درآورده و با چاقوي قلمـدان خـرد كـرده و بـدون آنكـه احـدي       

رعه آب هم بـه روي تريـاك   خته و لولهنگ آب را برداشته چند جملتفت شود همه را يك دفعه در دهن اندا

را به زير سر نهاده و اناللهي  ارسيهاي خود. نوشيده و اظهار امتنان از ميرزا كرده و به طرف شبستان روان شد

  .گفته و ديده ببست

فردا صبح زود كه خادم مسجد وارد شبستان شد ويالن الدوله را ديد كه گويي هرگز در اين دنيا نبوده 

در بغلـش كاغـذي را كـه    . طولي نكشيد كه دوست و آشنا خبر شد و در شبستتان مسجد جمع شدند. است

  :يافتند كه نوشته بودقبل از خوردن ترياك نوشته بود 

پس از پنجاه سال سرگرداني و بي سرو ساماني از اين دنياي فاني مـي روم در صـورتيكه نمـي دانـم     «

در تمام مدت عمرم به آشنايان خود جز زحمت و دردسر نـدادم و اگـر   . جسدم را كسي خواهد شناخت يا نه

شرمساري من به مراتب بيشتر بـوده و   خجلت ويقين نداشتم ترحمي كه عموماً در حق من داشتند حتي از 

اين دم آخر زندگاني را صرف عذرخواهي مي كردم اما آنها به شرايط آدمي رفتار كرده اند و محتاج به . هست

حاال هم از آنها خواهشمندم همان طور كه در حيات من سر مـرا بـي سـامان    . عذرخواهي چون مني نيستند
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زندگاني تلخ و سرگرداني و باليي دائمي من در اين دنيا اين شعر پير  نخواستند، پس از مرگم نيز به يادگاري

  :و مرشدم بابا طاهر عريان را اگر قبرم سنگي داشت به روي سنگ نقش نمايند

  همه ماران و موران النه دارند

  !من بيچاره را ويرانه نه

  1340برلين، ربيع االول 

 

www.IR-DL.com

www.AVAYeBUF.com

http://ir-dl.com/
https://avayebuf.com/
https://avayebuf.com/


63 

 

  حكايت هفتم

  ���ب ��ز
قطارها قرار و مدار گذاشته بوديم كه هركس اول  در اداره با هم. شب عيد نوروز بود و موقع ترفيع رتبه

جمعي كرده، كباب غاز صحيحي بدهـد دوسـتان نـوش     ترفيع رتبه يافت، به عنوان وليمه يك مهماني دسته

 .جان نموده به عمر و عزتش دعا كنند

تازگي با هـم   ى مهماني و قرار با رفقا را با عيالم كه به فورن مساله. زد و ترفيع رتبه به اسم من درآمد 

اي و بايد در اين موقع  گفت تو شيريني عروسي هم به دوستانت نداده. عروسي كرده بوديم در ميان گذاشتم

تر نـداريم يـا    ولي چيزي كه هست چون ظرف و كارد و چنگال براي دوازده نفر بيش. درست جلوشان درآيي

 .اشد كه با خودت بشود دوازده نفرتر از يازده نفر نب ى مهمان بيش باز يك دست ديگر خريد و يا بايد عدهبايد 

.....  

ي  داني كه در اين شب عيدي ماليه از چه قـرار اسـت و بودجـه ابـدن اجـازه      تر مي گفتم خودت به..... 

  .شوند تر نمي كم چهار نفر  دهد و دوستان هم از بيست و سه خريدن خرت و پرت تازه نمي

هاي باال را وعـده بگيـر و    تنها همان رتبه. شود وعده گرفت كلفت را كه نمي خر گردن گفت يك بر نره 

  .مابقي را نقدن خط بكش و بگذار سماق بمكند

افتـد و   بار برايشان چنـين پـايي مـي    ها سال آزگار يك اين بدبخت. آيد بابا، خدا را خوش نمي گفتم اي 

اگـر از زيـرش در بـروم    . كننـد  شماري مـي  غاز بخورند و ساعت اند كه كباب ي است صابون زدهها را مدت شكم

چطـور اسـت از منـزل يكـي از دوسـتان و      . چشمم را در خواهند آورد و حاال كه خودمانيم، حق هـم دارنـد  

  دست ديگر ظرف و لوازم عاريه بگيريم؟ آشنايان يك

ون كن كه محال اسـت در ميهمـاني اول بعـد از عروسـي     با اوقات تلخ گفت اين خيال را از سرت بير 

  ميرد؟ ي اول مي داني كه شكوم ندارد و بچه بگذارم از كسي چيز عاريه وارد اين خانه بشود؛ مگر نمي
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دسـته بياينـد و بخورنـد و     يـك روز يـك  . كه دو روز مهماني بـدهيم  اي نيست جز اين گفتم پس چاره 

ي اول و روز  با اين ترتيب موافقت كرد و بنا شد روز دوم عيد نوروز دستهعيالم . ي ديگر فرداي آن روز دسته

  .ي دوم بيايند سوم دسته

عالوه بر غاز معهـود، آش جـو   . اينك روز دوم عيد است و تدارك پذيرايي از هرجهت ديده شده است 

در تختخـواب  . ه استي ممتاز و دو رنگ پلو و چندجور خورش با تمام مخلفات رو به راه شد اعال و كباب بره

ي اسـباب جهـاز خـانم اسـت لـم داده و بـه تفـريح تمـام مشـغول خوانـدن            اي كه از جمله گرم و نرم و تازه

درست كيفور شده بودم كه عيالم وارد شـد و گفـت جـوان ديالقـي     . نظير صادق هدايت بودم هاي بي حكايت

  .ي شرفياب شده استگويد پسرعموي تني تو است و براي عيد مبارك نام آمده مي مصطفى

الت . جواني به سن بيست و پنج يا بيست و شش. شد ي مادرم مي مصطفي پسرعموي دختردايي خاله 

خواسـت   هروقـت مـي  . دست و پا و پخمه و گاگول و تا بخواهي بدريخت و بـدقواره  و لوت و آسمان جل و بي

برنجي در گلويش گير كرده باشـد   كه دسته هاون داشت و مثل اين گذاشت و رنگ برمي حرفي بزند، رنگ مي

تر از زيارت جمالش مسرور و مشعوف  الحمداهللا سالي يك مرتبه بيش. افتاد ماند و به خرخر مي دهنش باز مي

  .شدم نمي

شاخ و دم را از سر ما  به زنم گفتم تو را به خدا بگو فالني هنوز از خواب بيدار نشده و شر اين غول بي 

  .اش الرحمه ت باباي عليهبكن و بگذار برود الي دس

اهللا هفـت قـرآن بـه ميـان پسـرعموي       ماشـاء . مال بد بـيخ ريـش صـاحبش   ! گفت به من دخلي ندارد 

هـاي   ام بـا قـوم و خـويش    من اساسن شرط كـرده . هرگلي هست به سر خودت بزن. ديزي خودت است دسته

  .هم با چنين لندهور الدنگي ددري تو هيچ سر و كاري نداشته باشم؛ آن

آيد اين بيچاره كه البد از راه دور و دراز با شكم گرسنه و  اي نيست و خدا را هم خوش نمي يدم چارهد 

ى ارحام نكني  پيش خودم گفتم چنين روز مباركي صله. پاي برهنه به اميد چند ريال عيدي آمده نااميد كنم

. اند  چشم بد دور آقا واترقيدهاهللا ديدم ماشاء. كي خواهي كرد؟ لذا صدايش كردم، سرش را خم كرده وارد شد

اي كه در همان ساعت  گردنش مثل گردن همان غاز مادرمرده. تر شده است قدش درازتر و پك و پوزش كريه

ي چركين بيرون دوانده بود و اگرچه بـه حسـاب خـودش ريـش      در ديگ مشغول كباب شدن بود سر از يقه

ي پيـراهن، سـر بـه در     بلندي يك انگشت از البالي يقـه  هاي زرد و سرخ و خرمايي به تراشيده بود، اما پشم

ي گنديده افتاده باشند در پيرامون گـردن و گلـو در جنـبش و اهتـزاز      هايي كه به مارچوبه آورده و مثل كزم

كـه از بـس    _دانم كه سـر زانوهـاي شـلوارش    قدر مي از توصيف لباسش بهتر است بگذرم، ولي همين. بودند
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راستي تصور كردم دو رأس  چنان باد كرده بود كه راستي _يك وجب خورد رفته بود قدر شسته شده بودند به

  .جا مخفي كرده است هندوانه از جايي كش رفته و در آن

مشغول تماشا و ورانداز اين مخلوق كمياب و شيء عجيب بودم كـه عيـالم هراسـان وارد شـده گفـت       

هـاي فـردا از    هاي امروز بياوريم، براي مهمـان  ي مهمانخاك به سرم مرد حسابي، اگر ما امروز اين غاز را برا

  !اي ي كباب غاز داده ي دوستانت هم وعده اي و به همه تر نياورده كجا غاز خواهي آورد؟ تو كه يك غاز بيش

شود نصف غاز را امروز و نصف ديگرش را فردا  گفتم آيا نمي. ديدم حرف حسابي است و بدغفلتي شده 

  سر ميز آورد؟

تمـام  . خواهي آبروي خودت را بريزي؟ هرگز ديده نشده كه نصف غاز سر سفره بياورنـد  گر ميگفت م 

  .نخورده و سر به مهر روي ميز بيايد حسن كباب غاز به اين است كه دست

در دم ملتفت وخامت امر گرديده و پس از مـدتي  . حقا كه حرف منطقي بود و هيچ برو برگرد نداشت 

ي منحصر به فرد را در اين ديدم كه هرطور شده تا زود است يك غاز ديگر دسـت و   انديشه و استشاره، چاره

نهايت چلمن است، ولي پيـدا كـردن يـك غـاز در      به خود گفتم اين مصطفي گرچه زياد كودن و بي. پا كنيم

قـدرها از دسـتش سـاخته     شهر بزرگي مثل تهران، كشف آمريكا و شكستن گردن رستم كه نيست؛ البد ايـن 

. سر نازنينت را بنازم. اي مطلب از چه قرار است مصطفي جان البد ملتفت شده: به او خطاب كرده گفتم. است

خواهم نشان بدهي كه چند مرده حالجي و از زير سنگ هم شده امروز يك عدد غاز خوب و تازه بـه هـر    مي

  .قيمتي شده براي ما پيدا كني

بريـده مثـل صـداي     شد و باالخره صـدايش بريـده  مصطفي به عادت معهود، ابتدا مبلغي سرخ و سياه  

فرمايند در اين روز عيـد، قيـد    پيچ حلقوم بيرون آمد و معلوم شد مي قلياني كه آبش را كم و زياد كنند از ني

  .غاز را بايد به كلي زد و از اين خيال بايد منصرف شد، چون كه در تمام شهر يك دكان باز نيست

خاكي به سرم بريزم؟ با همان صدا و همان اطوار، آب دهـن را فـرو    با حال استيصال پرسيدم پس چه 

گفتم خدا عقلت بدهـد  . خوانديد مختاريد؛ ولي خوب بود ميهماني را پس مي! برده گفت واهللا چه عرض كنم

طور پس بخوانم؟ گفت خودتان را بزنيـد بـه ناخوشـي و بگوييـد      شوند؛ چه ها وارد مي ساعت ديگر مهمان يك

ام چطـور   گفتم همين امروز صبح به چند نفرشان تلفـن كـرده  . كرده، از تختخواب پايين نياييدطبيب قدغن 

شناسـي، بچـه قنـداقي كـه      گفتم تو رفقاي مرا نمي. بگويم ناخوشم؟ گفت بگوييد غاز خريده بودم سگ برده

بـاال بيايـد   خواهنـد گفـت جانـت    . ي آدم بـاور كننـد   هـا هـم مثـل بچـه     نيستند بگويم ممه را لولو برد و آن
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گفـت  . شوند كه سگ را بياور تا حسابش را دستش بـدهيم  خواستي يك غاز ديگر بخري و اصلن پاپي مي مي

  .اند بسپاريد اصلن بگويند آقا منزل تشريف ندارند و به زيارت حضرت معصومه رفته

مـان خـدا   گويد؛ خواستم نوكش را چيده، دمش را روي كـولش بگـذارم و بـه ا    بال مي و ديدم زياد پرت 

روي  گيري و زود مـي  اين اسكناس را مي. ام داني چيست؟ عيدي تو را حاضر كرده گفتم مصطفي مي. بسپارم

اهللا اين سال نو به  شاء عمو جانم سالم برساني و بگويي ان خواهم هر چه زودتر از قول من و خانم به زن كه مي

  .ها برسيد شما مبارك باشد و هزارسال به اين سال

هـاي مـن گـوش     كه اصلن به حرف بدون آن. لوم بود كه فكر و خيال مصطفي جاي ديگر استولي مع 

ها دست به  اي سوار كرد كه امروز مهمان ي افكار خود را گرفته، گفت اگر ممكن باشد شيوه داده باشد، دنباله

  .شود همين غاز را فردا از نو گرم كرده دوباره سر سفره آورد غاز نزنند، مي

كـم وقتـي درسـت آن را در زوايـا و      آمد، كم نظر مي معني به پا و بي كه در بادي امر زياد بياين حرف  

. قدرها هم نامعقول نيست و نبايد زيـاد سرسـري گرفـت    خفاياي خاطر و مخيله نشخوار كردم، معلوم شد آن

در شبسـتان  ي ضعيفي  تر در اين باب دقيق شدم يك نوع اميدواري در خود حس نمودم و ستاره هرچه بيش

رفته سر دماغ آمدم و خندان و شادمان رو به مصطفي نمـوده گفـتم    رفته. تيره و تار درونم درخشيدن گرفت

نظرم اين گره فقط به دست خودت گشـوده   شنوم ولي به اولين بار است كه از تو يك كلمه حرف حسابي مي

  .زدن به اين غاز برنيايد د دستبايد خودت مهارت به خرج بدهي كه احدي از مهمانان درصد. خواهد شد

مصطفي هم جاني گرفت و گرچه هنوز درست دستگيرش نشده بود كه مقصود من چيست و مهارش  

زباني افزوده گفتم  بر تعارف و خوش. خواهم بكشم، آثار شادي در وجناتش نمودار گرديد را به كدام جانب مي

بگو ببينم حال و احوالـت  . خملي پهلوي خودم بنشينروي اين صندلي م. تر بيا آيي بنشيني؟ نزديك چرا نمي

خـوري؟ از ايـن    خواهي برايت شغل و زن مناسبي پيدا كنم؟ چرا گز نمـي  كني؟ مي كار مي طور است؟ چه چه

  ...جان كن كه سوقات يزد است باقال نوش

وز جويـده از ايـن بـر    معوش را روي صندلي مخمل جـا داد و خواسـت جويـده    و مصطفي قد دراز و كج 

گـزاري كنـد، ولـي مهلـتش نـداده گفـتم        ي هرگز نديـده و نشـنيده سـپاس    بستگي غيرمترقبه محبت و دل

بايـد  . جا بروي گذارم از اين اصلن امروز هم نمي. ها چيست؟ تو برادر كوچك من هستي استغفراهللا، اين حرف

اي و انگار  سره فراموش كرده ما را يك. ها نيامده بودي طرف سال تمام است اين يك. ميهمان عزيز خودم باشي

اال و هللا كه امروز بايد ناهار را . شود از مرگ ما بيزاري معلوم مي. نه انگار كه در اين شهر پسرعموئي هم داري

هاي شيك خودم هـم بدهـد بپوشـي و     دست از لباس سپارم يك همين االن هم به خانم مي. با ما صرف كني
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جو  چيزي كه هست ملتفت باش وقتي بعد از مقدمات آش. دم بنشينينونوار كه شدي بايد سر ميز پهلوي خو

. بابا دستم به دامنتان، ديگر شكم ما جا ندارد گويي اي بره و برنج و خورش، غاز را روي ميز آوردند، مي و كباب

واقعـن حيـف   . كاه از خودمان نيست، كاهدان كه از خودمان است. ايم كه نزديك است بتركيم قدر خورده اين

از طرف خود و ايـن آقايـان اسـتدعاي عاجزانـه دارم بفرماييـد      . خور كنيم است اين غاز به اين خوبي را سگ

طور اين دوري را برگردانند به اندرون و اگر خيلي اصرار داريد، ممكن است باز يكي از ايام همين بهار،  همين

جا  تر از اين به ما بخورانيد همين وز بيشولي خدا شاهد است اگر امر. خدمت رسيده از نو دلي از عزا درآوريم

  ...كه مرگ ما را خواسته باشيد مگر آن. گرديم بستري شده وبال جانت مي

اي هسـت مهمانـان    ورزي و به هر شيوه تر امتناع مي كنم تو بيش وقت من هرچه اصرار و تعارف مي آن 

  .كني ديگر را هم با خودت همراه مي

داد، پوزخند نمكيني زد؛ يعني كه كشك   هاي مرا گوش مي مصطفي كه با دهان باز و گردن دراز حرف 

خاطر جمع باشيد كه از عهده برخـواهم  . خوب دستگيرم شد«: كردن دستگاه صدا گفت و پس از مدتي كوك

  ».آمد

ده بـراي تبـديل   وقتي مطمئن شدم كه خوب خرفهم ش. بار درسش را تكرار كردم تا از بر شد چندين 

سـايه  «ي حكايـات كتـاب    لباس و آراستن سر و وضع به اتاق ديگرش فرستادم و باز رفتم تـو خـط مطالعـه   

  .»روشن

 "بلعت"ي  كردن صيغه ها بدون تخلف، تمام و كمال دور ميز حلقه زده در صرف دو ساعت بعد مهمان 

كراوات ابريشمي ممتاز و پوتين جير براق و اهتمام تامي داشتند كه ناگهان مصطفي با لباس تازه و جوراب و 

ــه و    زراق و فتــان و خرامــان چــون طــاووس مســت وارد شــد؛ صــورت را تراشــيده ســوراخ و ســمبه و چال

هـاي زيـادي گـوش و دمـاغ و      ها را جال داده، پشم مالي كرده، زلف اندازهاي آن را با گرد و كرم كاهگل دست

ر و معنعن، گويي يكي از عشاق نامي سينماست كه از پـرده بـه   گردن را چيده، هر هفت كرده و معطر و منو

خيلي تعجب كردم كه با آن قـد دراز چـه   . در آمده و مجلس ما را به طلعت خود مشرف و مزين نموده باشد

اي بود كه درزي ازل به قامـت   گويي جامه. طور قالب بدنش درآمده است كار برده كه لباس من اين اي به حقه

  .يشان دوخته استزيباي جناب ا

ربايي، تعارفات معمولي را برگزار كرده و با وقـار و خونسـردي    خان با كمال متانت و دل آقاي مصطفي 

هاي فاضل و  او را به عنوان يكي از جوان. تر، به جاي خود، زير دست خودم به سر ميز قرار گرفت هرچه تمام
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آيـد، قلـبن    ي خـود برمـي   ي وظايف مقرره از عهدهاليق پايتخت به رفقا معرفي كردم و چون ديدم به خوبي 

  .شد كلي آسوده مي ي معهود خاطرم داشت به مسرور شدم و در باب آن مساله

خـان از ايـن    آقاي مصطفي: قصد ابراز رضامندي، خود گيالسي از عرق پر كرده و تعارف كنان گفتم به 

  .جان بفرماييد عرق اصفهان كه الكلش كم است يك گيالس نوش

نشـان دارم، ولـي حـاال كـه اصـرار       اگرچه عادت به كنياك فرانسوي ستاره: ها را غنچه كرده گفت بل 

ي گلو و دوباره  دست ريخت در چاله را گفته و گيالس عرق را با يك حركت مچ اين.كنم فرماييد اطاعت مي مي

گـراد را دارد كـه   ي ودكاي مخصـوص لنين  مزه. عرقش بدطعم نيست: گيالس را به طرف من دراز كرده گفت

جاي دوستان خالي، خيلي تعريف دارد ولي . اخيرن شارژ دافر روس چند بطري براي من تعارف فرستاده بود

يـك  . گـذارد  ايراني وقتي تشويق ديد فرنگي را تـو جيـبش مـي   . اين عرق اصفهان هم پاي كمي از آن ندارد

  .گيالس ديگر لطفن پر كنيد ببينم

اي از مشروبات ديگـر   انضمام مقدار عمده ي عرق به د كه دو ثلث شيشهچه دردسر بدهم؟ طولي نكشي 

محتاج بـه تـذكار نيسـت كـه ايشـان در خـوراك هـم        . ي شكم اين جوان فاضل و اليق سرازير شد در خمره

ها گذشته، از اثر شراب و كباب چنان قلب ماهيتش شـده   ي اين از همه. شمردند سرسوزني قصور را جايز نمي

زبـاني و حرافـي و شـوخي و بذلـه و      اش هم گرم شده و در خـوش  كردني نيست؛ حاال ديگر چانه بود كه باور

گشاي عرق، قفـل   كليد مشكل. آراي بالمعارض شده است لطيفه نوك جمع را چيده و متكلم وحده و مجلس

  .كند القمر مي تپق را هم از كالمش برداشته و زبانش چون ذوالفقار از نيام برآمده و شق

تـر نگذاشـته بـود، از     طـرف  زاده داود و حضـرت عبـدالعظيم قـدم آن    چشم و رو كه از امام آدم بي اين 

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

عجـب در  . بـان همه گوش شده بودند و ايشان ز. كه چيزي نمانده بود خود من هم بر منكرش لعنت بفرستم

اش دو تنبوشه داشت؛  گويي حنجره. گرفت پي ابدن جلو صدايش را نمي در هاي پي اين است كه فرورفتن لقمه

  .هاي قلنبه يكي براي بلعيدن لقمه و ديگري براي بيرون دادن حرف

 فرياد. گفت همين ديروز ساخته اي كه مي به مناسبت صحبت از سيزده عيد بنا كرد به خواندن قصيده 

شد مقـداري   دو نفر از آقايان كه خيلي ادعاي فضل و كمالشان مي. و فغان مرحبا و آفرين به آسمان بلند شد

كشـيد چنـان محظـوظ     ي شـعر و ادب مـي   يكي از حضار كه كباده. از ابيات را دو بار و سه بار مكرر ساختند

. و از تخلـص او پرسـيد  » تن استاديايواهللا؛ حقيق«ي شاعر را بوسيده و گفت  گرديده بود كه جلو رفته جبهه

ي رسـوم و عـاداتي    مصطفي به رسم تحقير، چين به صورت انداخته گفت من تخلص را از زوائـد و از جملـه  
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دانم كه بايد متروك گردد، ولي به اصرار مرحوم اديب پيشاوري كه خيلي به من لطف داشتند و در اواخر  مي

را بر حسب پيشنهاد ايشان اختيار » استاد«ي  كي شده بوديم، كلمهعمر با بنده مألوف بودند و كاسه و كوزه ي

  .اما خوش ندارم زياد استعمال كنم. كردم

  .جاست و واقعن سزاوار حضرت ايشان است صدا تصديق كردند كه تخلصي بس به ي حضار يك همه 

: ده فرمودنـد آقـاي اسـتاد رو بـه نـوكر نمـو     . در آن اثنا صداي زنگ تلفن از سرسراي عمارت بلند شد 

بگوييد فالني حاال سر ميز است و بعد خودش تلفن . دهم وزيرداخله باشد و مرا بخواهد قطار احتمال مي هم«

  .ولي معلوم شد نمره غلطي بوده است» .خواهد كرد

. گذاشتم زباني نگاه، حقش را كف دستش مي افتاد، با همان زبان بي اگر چشمم احيانن تو چشمش مي 

ار شده بود و چشمش مثل مرغ سربريده مدام در روي ميز از اين بشـقاب بـه آن بشـقاب    ولي شستش خبرد

  .دويد و به كائنات اعتنا نداشت مي

درآمـد كنسـرت آروق    بره و پلو و چلو و مخلفات ديگر صرف شـده اسـت و پـيش    جو و كباب حاال آش 

  .شروع گرديده و موقع مناسبي است كه كباب غاز را بياورند

تپد و براي حفظ و حصانت غاز، در دل، فاهللا خيـر   ي اشپختر باشم دلم مي راه كله به كه چشم مثل اين 

رأس غاز فربه و برشته كه هنـوز روغـن در    خادم را ديدم قاب بر روي دست وارد شد و يك. گويم حافظن مي

  .زند در وسط ميز گذاشت و ناپديد شد اطرافش وز مي

. ي است كه نكند بوي غاز چنان مستش كند كه دامنش از دست بروددانگ حواسم پيش مصطف شش 

كه چشمش به غاز افتـاد رو بـه    به محض اين. ولي خير، الحمداهللا هنوز عقلش به جا و سرش تو حساب است

ايـا حـاال   . آقايان تصديق بفرماييد كه ميزبان عزيز ما اين يك دم را ديگر خوش نخواند: ها نموده گفت مهمان

ام و اگر سرم را از تنم جدا كنيد يـك لقمـه هـم     آوردن غاز است؟ من كه شخصن تا خرخره خوردههم وقت 

ي  خانـه  راسـت بـه مـريض    جا يك ما كه خيال نداريم از اين. ي آسماني باشد توانم بخورم، ولو مائده ديگر نمي

گاه نوكر را صدا  آن. شودرود نيست كه هرچه تويش بريزي پر ن ي انسان كه گاوخوني زنده معده. دولتي برويم

  ».سر ببري به اندرون برو برگرد يك قطار، آقايان خواهش دارند اين غاز را برداري و بي بيا هم«: زده گفت

طـرف بـوي كبـاب تـازه بـه       از يـك . داننـد  ها سخت در محظور گير كرده و تكليف خود را نمي مهمان 

اي از آن چشـيده، طعـم و    ان مقايسـه باشـد، لقمـه   دماغشان رسيده است و ابدن بي ميل نيستند ولو به عنو

ولي در مقابل تظاهرات شخص شخيصي چون آقاي استاد دودل مانـده بودنـد و   . ي غاز را با بره بسنجند مزه
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هـاي مصـطفي و بلـه و البتـه      هايشان به غاز دوخته شده بود، خواهي نخواهي جز تصديق حـرف  گرچه چشم

توانستم صدآفرين بـه مصـطفي    دلم مي خواست مي. ماسد ي ما دارد مي ديدم توطئه. اي نداشتند گفتن چاره

فكر كردم از آن تاريخ به بعد زيربغلش را بگيرم و بـرايش  . اش را به باد بوسه بگيرم ي شتري گفته لب و لوچه

كار مناسبي دست و پا كنم، ولي محض حفظ ظاهر و خالي نبـودن عريضـه، كـارد پهـن و درازي شـبيه بـه       

ابي به دست گرفته بودم و مانند حضرت ابراهيم كه بخواهد اسماعيل را قرباني كند، مدام بـه غـاز   ساطور قص

خواهم اين حيـوان بـي يـار و يـاور را از هـم بـدرم و        كردم كه مي السالم حمله آورده و چنان وانمود مي عليه

شده فقط يك لقمـه  بستم كه محض خاطر من هم  ضمنن يك دوجين اصرار بود كه به شكم آقاي استاد مي

  .ميل بفرماييد كه الاقل زحمت آشپز از ميان نرود و دماغش نسوزد

اش بريده بود، واال چه چيزها كه با آن زبان به من بي حيـاي   خوشبختانه كه قصاب زبان غاز را با كله 

كشـيد كـه    جـايي  كه از من همه اصرار بود و از مصطفي انكار و عاقبت كار به آن خالصه آن! گفت دو رو نمي

جمعي خواستار بـردن غـاز و هـوادار تماميـت و عـدم تجـاوز بـه آن         صدا شدند و دشته ها هم با او هم مهمان

  .گرديدند

يافت كه ناگهان از دهنم در رفت كه اخر آقايان؛ حيـف نيسـت كـه از     خواه انجام مي كار داشت به دل 

ي فرنگـي سـرخ شـده اسـت؟      حصرن با كرهاند و من چنين غازي گذشت كه شكمش را از آلوي برغان پركرده

ي ما بيرون نجسته بود كه مصطفي مثل اينكه غفلتن فنرش در رفته باشد،  هنوز اين كالم از دهن خرد شده

فرماييد با آلوي برغـان   حاال كه مي«: اختيار دست دراز كرد و يك كتف غاز را كنده به نيش كشيد و گفت بي

اند، روا نيست بيش از اين روي ميزبـان محتـرم را زمـين انـداخت و      هي فرنگي سرخش كرد پر شده و با كره

  ».چشيم ي مختصر مي محض خاطر ايشان هم شده يك لقمه

زدگان به جان غاز افتادند و در يـك   ديگران كه منتظر چنين حرفي بودند، فرصت نداده مانند قحطي 

ي  تخوان شتر قرباني در كمركش دروازهچشم به هم زدن، گوشت و استخوان غاز مادرمرده مانند گوشت و اس

ي يك دوجين شكم و روده، مراحل مضغ و بلع و هضم و تحليل را پيمـود؛ يعنـي بـه     حلقوم و كتل و گردنه

زبان خودماني رندان چنان كلكش را كندند كه گويي هرگز غازي سر از بيضه به در نيـاورده، قـدم بـه عـالم     

  !وجود ننهاده بود

خـوار خلـق شـده     گويا اسـتخوان   خوار، ولي اين مخلوقات عجيب اني است گوشتگويند انسان حيو مي 

هيچ باوركردني نبود كه سر . راه آورده باشند ي يدكي هم هم واقعن مثل اين بود كه هركدام يك معده. بودند

ت، دست، با يك خروار گوشت و پوست و بقوالت و حبوبـا  همين ميز، آقايان دو ساعت تمام كارد و چنگال به

تن، تمام و كمال و راست و حسابي از  هر دوازده. اند ها را هم ليسيده اند و ته بشقاب در كشمكش و تالش بوده
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ي  طعمـه » قطعة بعد اخرى«لخت و   سر نو مشغول خوردن شدند و به چشم خود ديدم كه غاز گلگونم، لخت

  .كم آقايان ناپديد گرديددر گورستان ش» كان لم يكن شيئن مذكورا«اين جماعت كركس صفت شده و 

دادن  ي هولنـاك آب بـه دهـانم خشـك شـده و بـه جـز تحويـل         گويي، از تماشاي اين منظره مرا مي 

  .هاي ساختگي كاري از دستم ساخته نبود هاي زوركي و خوشامدگويي خنده

ي مـرا  اما دو كلمه از آقاي استاد بشنويد كه تازه كيفشان گل كرده بود، در حالي كه دستمال ابريشم 

كردند  از جيب شلواري كه تعلق به دعاگو داشت درآورده به ناز و كرشمه، لب و دهان نازنين خود را پاك مي

هاي سوييس  باز فيلشان به ياد هندوستان افتاده از نو بناي سخنوري را گذاشته، از شكار گرازي كه در جنگل

ي خود با يكي از دخترهاي بسيار زيبا  معاشقهجا كرده بودند و از  در مصاحبت جمعي از مشاهير و اشراف آن

حضـار هـم تمـام را ماننـد وحـي منـزل       . و با كمال آن سرزمين، چيزهايي حكايت كردند كه چه عرض كنم

  .دادند به تحويل مي تصديق كردند و مدام به

بوقلمـون  ثباتي فك  ي فنا و زوال غاز خدابيامرز مرا به ياد بي ي بخوربخور كه منظره در همان بحبوحه 

و شقاوت مردم دون و مكر و فريب جهان پتياره و وقاحت اين مصطفاي بدقواره انداخته بود، باز صداي تلفن 

خـان   آقـاي مصـطفي  : كش نموده گفتم بيرون جستم و فورن برگشته رو به آقاي شكارچي معشوقه. بلند شد

  .وزير داخله شخصن پاي تلفن است و اصرار دارد با خود شما صحبت بدارد

كه سرسوزني خود را از تك و تا بيندازد، دل به دريـا زده و بـه    يارو حساب كار خود را كرده بدون آن 

  .دنبال من از اتاق بيرون آمد

اي به قـول متجـددين    نكشيده ي آب كه از اتاق بيرون آمديم، در را بستم و صداي كشيده به مجرد اين 

ي آقـاي   انداختـه  مچ و كف و مـايتعلق بـر روي صـورت گـل     انداز گرديد و پنج انگشت دعاگو به معيت طنين

خراب؛ تا حلقوم بلعيده بودي باز تا چشمت بـه غـاز افتـاد ديـن و ايمـان را       خانه«: گفتم. استادي نقش بست

 ي سر خود قرار داده بودم، خيانت ورزيـدي و نـارو زدي؟ د   چه باختي و به مني كه چون تو ازبكي را صندوق

  .ي ديگري نثارش كردم و باز كشيده» ستت باشدبگير كه اين ناز ش

بريده و زبان گرفته و ادا و اطوارهاي معمولي خودش كه در تمام مدت ناهار اثري  با همان صداي بريده 

پسرعمو جان، من چه گناهي دارم؟ مگر يادتان رفته كـه  «: هق كنان گفت زنان و هق از آن هويدا نبود، نفس

اشتيم شما فقط صحبت از غاز كرديد؛ كي گفته بوديد كه توي روغن فرنگي سرخ وقتي با هم قرار و مدار گذ

  ».اند؟ تصديق بفرماييد كه اگر تقصيري هست با شماست نه با من شده و توي شكمش آلوي برغان گذاشته
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هـايش داشـتم شـاخ     تراشـي  از ايـن بهانـه  . ديـد  قدري عصباني شده بودم كه چشمم جـايي را نمـي   به 

ي روغـن   نشـناس را ماننـد موشـي كـه از خمـره      اختيار در خانه را باز كرده و اين جوان نمك بي. آوردم درمي

بيرون كشيده باشند، بيرون انداختم و قدري براي به جا آمدن احوال و تسكين غليان درونـي در دور حيـاط   

هـا   اتـاق مهمـان  ي تصنعي روي آن كشيده باشـند، وارد   گاه با صورتي كه گويي قشري از خنده قدم زده، آن

  .شدم

زدن هستند و شش دانگ فكر و حواسشان  اند و مشغول تخته ها دراز كشيده ديدم چپ و راست مهمان 

خان خيلي معذرت خواستند كه مجبـور   گفتم آقاي مصطفي. ي افشار است در خط شش و بش و بستن خانه

اتومبيل شخصي خود را فرستاده بودند كـه فـورن آن جـا     وزيرداخله. شدند بدون خداحافظي با آقايان بروند

  .بروند و ديگر نخواستند مزاحم اقايان بشوند

محضري و فضل و كمال او چيزها گفتند  مشربي و خوش ي اهل مجلس تأسف خوردند و از خوش همه 

هم از شـما چـه   ي تلفن و نشاني منزل او را از من خواستند و من  و براي دعوت ايشان به مجالس خود، نمره

  .كه خم به ابرو بياورم همه را غلط دادم چشم و رويي بدون آن پنهان با كمال بي

ي  هـاي نـو دوز خـود را بـا كليـه      دسـت از بهتـرين لبـاس    فرداي آن روز به خاطرم آمد كه ديروز يك 

بيـرون  ي خودمـاز خانـه    شـده  خان به دست چالق متفرعات به انضمام مايحتوي يعني آقاي استادي مصطفي

از ماست كـه  «ي  بار ديگر به كالم بلندپايه گردد، يك ولي چون كه تيري كه از شست رفته باز نمي. ام انداخته

  .رتبه نگردم ايمان آوردم و پشت دستم را داغ كردم كه تا من باشم ديگر پيرامون ترفيع» بر ماست
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تب لغت و فرهنگها كمجموعه ذيل مجموعه ايست از كلمات عوامانه يا عوام نماي فارسي كه عموماً در 

و غيـره ضـبط و از طـرف شـعراي بـزرگ و      » لـوس «و » كلپتـره «ضبط نيست و اگر هم بعضي از آنها مانند 

او ترا كي گفت اين «: چنان كه مثالً انوري در شعر ذيل لغت اول را آورده و گويد متقدمين نيز استعمال شده

با قـدري اخـتالف بـا    » لوس«و همچنين لغت » كلپترها را جمع كن تا ترا الزم شود چندين شكايت گسترم

  :معني حاليه در اين شعر سعدي كه گويد

  »ت و لوسكه با غالبان چاره زرق اس     همچو دستي نتاني گزيدن ببوس«

ولي امروز ديگر عموماً ادبا و نويسندگان از استعمال آنها اكراه دارند و در تحريرات جدي حتي المقدور 

  .آنها را بكار نمي برند

بايد دانست كه در هر ايالت و واليت و هر قطعه اي از ايران كه فارسي حرف مي زنند يك عده كلمات 

ن محل دارد و در نقاط ديگر ايران معروف نيست چنانكـه مـثالً   موجود است كه عموماً اختصاص به عوام هما

به معني آبكـش و صـافي   » سماق پاالن«است و » دك و پوز«به معني شكل و صورت و » آگين«در اصفهان 

بابـاي  = بوسـوره  «است يعني ظرف سوراخ داري كه در تهيه پختن پلو برنج را بدان صاف و آبكـش كننـد و   

ما منظور نگارنده نبوده و مقصود اصلي در اينجا جمع آوري كلماتي بوده كـه عمومـاً   است ا پدر داماد» شوهر

  .در همه جاي ايران متداول و معروف اغلب فارسي زبانها مي باشد

نكته قابل ذكر ديگر آنكه مقصود در اينجا جمع كلمات مفرده بوده نه بعضي اصـطالحات عوامانـه كـه    

كه بـه معنـي بيهـوده داد و    » كچلك بازي«نمي توان جا داد از قبيل  آنها را در كتاب لغت در رديف كلمات

كه بـه معنـي   » شش بيستي خرد كردن«كه به معني معاشقه كردن است و » بخور دادن«فرياد راه انداختن 

  .ترسيدن است و غيره

يقين است كه ضبط و امالي كلمات اين مجموعه تماماً صحيح و خالي از سهو و خطا نيست و نگارنده 

آنها را همان طور كه شنيده و در افواء عموماً متداول است ضبط نموده و عجالتاً هم مقصود اصلي فقط ضبط 

چه قرار است و حتي بـه طـور   آنها بود نه دقت در اينكه اصل و ريشه كلمات چه بوده و امالي صحيح آنها از 

بـه مناسـبت   (يقين در تعيين معني خيلي از آنها هم اختالفاتي خواهد بود چه بسا نگارنده يا كما هـو حقـه   
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كه در معني نمودن بعضي از اين كلمات در بين فارسي زبانان حاضر در برلن كه طرف رجـوع   ف نظرياختال

ده و يا آنكه اگر هم به اصل معني پي برده از عهده بيـان  درست اصل معني را بدست نياور) بودند موجود بود

  .و اداي مطلب بر نيامده است

در افواء عمـومي متـداول اسـت در     وبه عالوه كلمات ديگري هم هست كه با آنكه در فرهنگها نيامده 

از  سـت كه به معنـي نـواري ا  » تسمه«: ذيلاينجا جمع نگرديده و چون كه عوامانه نيست مثالً مانند كلمات 

  .كه ظرفي است براي جوشاندن وسمه و غيره و غيره» وسمه جوش«رم و چ

بديهي است كه مجموعه ذيل مشتمل بر تمام كلمات عوامانه مفرده فارسي نيست و لهذا اشخاصي كه 

به جمع آوري اين گونه كلمات عالقه اي دارند ممكن است كاغذ سفيد در ميان صفحات گذاشته و هر وقـت  

ي به خاطرشان آمد و يا در بين صحبت به گوششان رسيد در جاي خود يادداشت نمايند و هم در كلمه تازه ا

حالت اصالح كلمات موجوده و معني آنها در موقع فراغت صرف توجهي فرمايند باشد كه به همت ارباب ذوق 

  .غلوط سرو ساماني يافته و تكميل شودعرفت به تدريج اين مجموعه ناقص مو م

  »أ«

  ).Gascon. Hâbleurفرانسوي ( .شخص زبان دراز و همه جا برو و همه جا بيا باشد –آپاردي 

  .ُخرده ريز و باقيمانده كثافت يا هر چيز ديگر است –آشغال 

  .در هم كشيدگي صورت از اوقات تلخي –خم اَ

  .اخم با اظهار تشدد و اوقات تلخي –خم خم و َتاَ

  .عبوس و هميشه اوقات تلخ –خمو اَ

  .حركت لغو و تقليد –دا اَ

  .حركت لغو كردن و تقليد در آوردن –دا در آوردن اَ

  .لگدي كه با زانو زده شود –اُردنگ 

  )fr. Vieux loupفرانسوي . (شخص سرد و گرم روزگار چشيده و نادرست –) يا عرقه(اَرقه 

  .ادا و حركات لوس و بي مزه، اطوار در آوردن –اَطوار، اَطفار، اُطفور 

  ).مي ريزد(شخصي كه اطوار در مي آورد  –ي، اُطفوري اَطفار

  .كثافت روحاني، فالكت و آثار ظاهري آن –اكبير 

  .شخصي كه اكبير او را گرفته باشد –اكبيري 

سرگردان –الخون اَالخون و و.  

  .لوده و بي غيرت و بي كار و بار –اَلدنگ 
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  .مبادله –الش دگش 

                          عه چوب مي كنند كه يكي از آن دو قطعه چـوب تقريبـاً نـيم ذرع و   طبازي است كه با دو ق –اَلك و دو لَك 

  .ديگري تقريباً سه گره است و در اصفهان آن را پِل و ِچفته گويند

  .اَلك اسم چوب كوچك و دو لَك اسم چوب بزرگ است

  .رجوع شود به علم شنگه –اَلم َشنگه 

  .ر و با استخواندبها نبز –مل اُ

  .چيزي را از قبل حساب كردن –اَنگ انداختن 

 àفرانسـوي  (بنـدد   ديگـران  سر خر، كسي را گويند كه براي بهره منـد شـدن از نـوالي خـود را بـه      –اَنگل 

charge.(  

  .سر بسر گذاشتن، با انگشت چيزي را زير و رو كردن به همزدن، به چيزي ور رفتن –انگولك كردن 

  .افاده، سر و صدا، كبر و ناز –اهن و ُتلمب 

  »ب«
  .كسي كه چشمش از كاسه بيرون آمده باشد –باباغوري 

  .ضربتي كه با كف دست بر روي سر كسي زنند توسري، –بامب 

  ).Trucفرانسوي (حقه  –بامبول 

  .حقه زدن –ل زدن يا سوار كردن بامبو

  .ُكند كه بر پاي زندانيان زنند –بخو 

فرانسـوي  (شخصي را گويند كه مصائب بسيار به سرش آمده و كار نيك و بد بسيار كرده اسـت   –بخو بريده 

Vovon(.  

  ).Couperفرانسوي (در بازي آس و گنجفه و غيره كه با ورق مي كنند عمل بر همزدن ورقهاست  –بر زدن 

  .زينت –بزَك 

نوعي از قرعه كشيدن است كه اطفال در بازي به كار مي بندند به اين ترتيب كـه يكبـاره بـا     –ش انداختن ِب

م شـمرده و از جـايي شـروع بـه     ا هـ هم چندين انگشت خود را از پشت سر جلو مي آورند و بعد انگشتها را ب

  .ر حسب قرارداد برده يا باخته استشمردن مي كنند عدد آخر به هر كسي افتاد آن كس ب

  .عبوس شدن –بغ كردن 

  .آلت تناسل مرد، عموماً در موضوع اطفال استعمال مي شود –بل يا بلبل 

  .شلوغي كه ديگر كسي به فكر كسي نيست –) بهل و بشو(بلبشو 

  .گوش پهن و بزرگ را گويند –) -گوش (بلبلي 

www.IR-DL.com

T.me/AVAYeBUF

http://ir-dl.com/
https://telegram.me/AVAYeBUF
https://telegram.me/AVAYeBUF


 يكي بود يكي نبود    76

 

  ).Chiffonفرانسوي (قطعات پارچه كهنه يا لباسهاي كهنه را گويند  –بنجل 

كسي را گويند كه بخواهد خوش مزگي كند ولي كامياب نشود يا تصور ميكند كار غريبي كـرده ولـي    –بور 

  .هيچكس اعتنا نكند

  .به معني مزخرف و بي معني است –بي پا 

  »پ«

  .ملتفت و متوجه بودن –پاييدن 

  .مركز، محل اجتماع، مقر، موعدگاه –پاتوق 

  .به كلي از مستي از پا در آمدن و ديگرگون شدن –پاتيل شدن 

  .فرياد كردن و حمله سگ را گويند –پارس كردن 

  .برهنه –پتي 

  .نجوا كردن و تو گوشي حرف زدن را گويند –پِچ پِچ كردن 

  .پهن و صاف –) پخت(پخ 

  .و دم .بخار –پخت 

  .پراكنده كردن و شدن است –شدن  -پخش كردن، 

  .شخص كودن و نفهم را گويند –پخمه 

  .اسباب خرده و ريزه متفرقه را گويند –) خرت و پرت(ِپرت 

  ).Coq à Lànaفرانسوي (بي معني و مزخرف و الطايل  –پرت 

  .بي معني و مزخرف و هذيان صفت –پرت و پال 

  .و دور گشتن درويشان و گدايان را براي دريوزگي گويند سياحتگردش و  –پرسه 

  .سخنان الطايل و بي پا را گويند –) -چرند و (پرند 

  .شكل و وضع را گويند و ظاهراً مأخوذ از كلمه فرانسوي است –پز 

  .آدم بينوا و چركين لباس را گويند –پزوا 

  .مكم و يار و ياور را گويند –پشتي 

ماليدن انگشتان را به هم گويند در موقع عيش و طرب و رقص كه صـدايي از آن حـادث    –پِشكن يا بشكن 

  .گردد

  .به معني ُقرومساق است و آدم بي غيرت و بي درد و بي رگ و احمق را گويند –پفيوز 

  .دم است كه بيشتر در مورد دخانيات گويند –پك 
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  .يا بالعكس. وجنات زشت را گويند –پك و پوز 

  .معني لخت كه به انسان و حيوان هر دو گفته آيد و به معني سست و گيج هم باشد به –پكر 

  .لش باشد به معني جلت است كه به معني بيمار و حقه و بيكار و –ِپنتي 

  .به معني چرت است كه به عربي سنه گويند و اغلب نشسته و يا ايستاده دست دهد –پينكي 

  .چرت زدن است –پنكي زدن 

  ).Quatschآلماني (ني و تهي و مزخرف را گويند عبي م –پوچ 

  .چانه را گويند –پوزه 

  .ي و بي مغز و خالي را گويندته –پوك 

  .احمق و بي هوش و كودن را گويند –پپه 

  .سي سر كسي در آوردن مصدر آن استيسي در آوردن يا پيآزار و اذيت را گويند و پ –سي يپ

  .مستي را گويند راه رفتن در خواب و –پيل پيلي رفتن 

  ).trucفرانسوي (نادرستي و نيرنگ و حقه را گويند  –)  - شيله و(پيله 

خلوط با لجاجت باشد چنانكه گويند فالني بناي پيله را گذاشت يـا پيلـه اش   مض به معني آزار و تعر –پيله 

  .گرفت به فالني

  »ت«
  .سازش و رفتار و معامله كردن است گويند فالني با من خوب يا بد تا كرد به معني –تا كردن 

  .به معني گريزاندن است –تاراندن 

  .به معني متفرق كردن و تاراندن جمعي است –و مار كردن  رتا

  .گويند زبان فالني تپق زده به جاي طفل طلف گفت. گرفتگي زبان است –ُتپق 

  .آدم شرور و شيطان را گويند –ُتخس 

  .حالت معده است كه موجب سكسكه و آروق مي شود –ُتخمه 

  .چيز لطيف و تازه را گويند مانند خيار تر و غيره –ُترد 

  .غلطيدن است –ُتريدن 

  .شاخه باريك و راست را گويند –تركه 

  ).fr. Enguculer) (تشر زدن(اوقات تلخي و غضب را گويند  –تَشر 

  .چيز يا اشيايي را گويند كه درست بر پا نايستد و لغزان و غيرمحكم باشد –َتغ و َلغ 

  .باقيمانده ميوه و سبزي فشرده شده را گويند كه شيره اش را گرفته با شند –ُتفاله 

  .به معني شدت است گويند تك سرما يا تك گرما شكست –تَك 
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  .به معني تنها است گويند فالني تك ماند –ك َت

  .به معني دك و پوز است كه سر و صورت باشد در محل دشنام و تحقير گويند –ك و پوز ت

  .عده كمي از اشيا يا اشخاص را گويند كه از هم جدا و وسوا افتاده باشند –تك و توك 

  .ن از ميدان گذشتس از غلبه بر حريف تلّاپند فالني يعني با ناز و افاده چنانكه گوي –ان تّل

تراه رفتن در حال گيجي و مستي را گويند –لو خوردن لو ت.  

  .گويند با اين تلكه تسمه ها نمي توان يك عمارت ساخت. به معني خرده ريز است –تلكه تسمه 

د خـود را از تنـگ و تـا    د فالن پهلـوان بـا آنكـه ترسـيده بـو     آبرومندي و حفظ ظاهر است گوين –تنگ و تا 

  .نينداخت

  .است گويند تو بازار يعني در بازار) ظرفيت(به معني در  –ُتو 

قدرت و قابليت و نفوذ است گويند فالني توش بر مي دارد فالن كار را بكند يعنـي از دسـتش سـاخته     –و َت

  .است

  .به معني تشر زدن است –توپ زدن 

  .توپ زدن است –توپيدن 

  .لگدي است كه با تك پا دهند –) ته پا يا تك پا(تيپا 

  .كردن استتحريك  –تير كردن 

  .گلوله يا گرده سنگي است كه اطفال با آن بازي كنند –تيله 

  .به معني گرد و چاق است –) دوقولي(توغولي 

  »ج«
  .كه قريب يك بار االغ ظرفيت دارد) گوني(كيسه بسيار بزرگي است كه از پارجه خشن  –جانخاني 

مي گويند صبر آمده بود ولي بعد . كه عطسه اول باشد» صبر«عطسه دوم را گويند در مقابل  - )جهد(جخت 

  .جخت شد

يـا  (م انـداخت  ده اصرار كرد ِجرَوبه معني لج است يعني غضب و اوقات تلخي، گويند فالني از بس بيه –ر ِج

  ).جرم گرفت

  .باعث جر شدن است –ر انداختن ِج

  .پاره كردن چيزي است مانند كاغذ و پارچه كه در حين پاره شدن صدا بكند –) زدن -(ر دادن ِج

  )fr. Étoffe(قابليت و شايستگي اشخاص را گويند  –جربزه 

  .ب را گويند كه به سر و وضع و لباس خود مغرور باشندداشخاص سبك و بي ا –ِجرت وقوز 

  .استمناء باشد -) جلق(جرق 
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  .استمناء كردن است –جرق زدن 

  .آدم بي سرو پا و بد سيما و بي اندام را گويند –) جولقي(قي نجعل

  .در مقام تحقير آدم كوچك و ضعيف يا طفل كوچك را گويند –جغله 

  .چيز و نوشته و تصوير در هم و بر هم را گويند –جغور و بغور 

  .به معني مزخرف و بي معني است – جفنگ

  .پست و چابك و تند است –جلد 

  .به معني فرش است –جل 

  .فرش و اثاث البيت خراب و كهنه را گويند –جل و پالس 

  .آدم بي عار و رند و قلندر را گويند –جلت 

  .آدم بي سرو پا و بد لباس را گويند و به معني خود لباس كهنه و زشت هم هست –جلنبر 

باب شود و به معني اصرار و الحاح صداي كباب شدن و سوختن چيزي را گويند مانند دنبه كه ك –ِجلز و وِلز 

  .و التماس هم آمده است

  .آدم فضول و زبان باز را گويند كه در همه كار مداخله مي كند –جمبوري يا جمبولي 

جنگولـك  گويند اين چـه  . توطئه و كارهايي را گويند كه اساسش بر نادرستي است –جنگولك يا جنگورك 

  .بازي است راه انداخته اي

نيز گوينـد كـه مـدام داد و فريـاد راه مـي       غ و مرافعه و داد و بيداد را گويند و اشخاص تند راشلو –جنجال 

  .اندازند مثالً گويند سيد جنجال رسيد و جنجال راه انداخت و يا جنجال بلند شد

به معني قابليت و شخصيت است گويند فالني جنم آن را ندارد كه كشيده به فراش حكـومتي بزنـد    –جنم 

  .)typeفرانسوي (

  .صداي پرندگان است و همهمه اشخاص نازك صدا را نيز گويند –جير و وير 

  .فرياد است –جيغ 

  .فرياد كردن است –جيغ كشيدن 

  .بيرون رفتن است به معني دك شدن يعني آهسته از مجلسي –جيم شدن 

  »ح«

  .فهماندن است –حالي كردن 

  .فهميدن است –حالي شدن 

  .به معني خطر است گويند چرا پولت را در حچل مي اندازي –حچل 
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  »خ«

آدم يا چيز كلفت و كوتاه را گويند –پله خ.  

چيزهاي مختلف و كم بها را گويند –رت رت و ِپخ.  

  .به معني گلو است –خر 

آدم بي ذهن و كند فهم و كم هوش را گويند –) خريف؟ –خرف (رفت خ.  

  .به معني ديوانه و چل است –خُل 

  .به همان معني خرفت است و اغلب با هم استعمال مي شوند – كخن

  .كسي را در مباحثه و مجادله مغلوب نمودن و از ميدان به در كردن است –) شدن -(خيت كردن 

  .معني خيت كردن است به همان –) شدن -(خيت و پيت كردن 

  .در كاري واماندن است گويند فالن كُشتي گير خيكي در آورد –خيكي در آوردن 

  »د«
  .به معني برادر است –داداش 

  .مخفف داداش است –داش 

  .متشتت و پراكنده شدن استريشان و پ –داغون شدن 

گس است مانند مزه پوست انار به معني –بش د.  

  .تقاضا نمودن است در معامله و غيره بيش از آنچه قرار بوده –دبه در آوردن 

  .به معني الدنگ و پفيوز است –دبنگوز 

  .به معني كوچه است –ددر 

  .شخص هرزه و بدعمل را گويند –ددري 

  .كنيز سياه را گويند –دده 

  .سته از جايي بيرون رفتنهبه معني جيم شدن است يعني آ –دك شدن 

  .را به بهانه اي از مجلس بيرون نمودن است كسي –دك كردن 

  .به معني سر و صورت زشت و تك و پوز هم مي گويند –دك و پوز 

  .آدم سست و بلند قد را گويند –دكل 

  ).fr. Sapristi(و تعجب است  راز ادوات تمسخ –دكيسه 

  .چماق كلفت است –دگنك 
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آدم شكمخوار را گويند كه از خوردن هيچ چيز مضايقه ندارد، و شخص پست طينت و گدا طبيعـت را   –دله 

  .يز گويندن

  .به معني پشت به هوا خوابيدن است چنانكه گويند فالني دمر خوابيده بود –دمر 

  .به معني سر خورده و احمق و از خود راضي است –دمغ 

  ).گوشه دنج(جاي راحت و بي سر خر را گويند  –دنج 

  .به معني سر و صدا و اوضاع و ترتيبات است –دنگ و فنگ 

  .امروز و فردا كردن و به وعده و وعيد تأخير انداختن امري را گويند –دول دادن 

  .آدم بلند قد بي قابليت را گويند –ديالق 

  »ر«
  .حرف ساده و صادق و بي ريا را گويند –راستاحسيني 

  .و خرد و ضعيف و عليل است مانند بعضي بچه هاي گربه پس از تولدبه معني كوچك  –ريغماسي 

  .تقريباً به همان معني ريغماسي است –ريغو 

  »ز«
  ).fr. Dobrouillard(آدم چابك و دانا را گويند  –زبر و زرنگ 

  .به معني بي قدرتي و بي زوري است –زِپرتي 

  .گويند زرت فالني قمصور شد يعني به كلي مغلوب و منكوب گرديد. به معني رمق و توانايي است –زِرت 

  .گويند زرمدي قورمه سبزي. از ادوات استهزاء و تمسخر است –زِرمدي 

  .به معني كوفت و آكله است و در مورد دشنام استعمال شود –زغنبود 

  ).fr. Fixer(اه كردن است بدون به همزدن چشم خيره نگ –زل زل نگاه كردن 

  .نازينت آالت استبه معني شل و ول و خرت و پرت  –زلم زيمبو 

كه طرف مغلوب بايد فالن مقدار ) پل و چفته: اصفهاني(الحي است در بازي الك و دولك طاص –زو كشيدن 

  .معين بدون تبديل نفس زو گويان بدود

  .از عهده كاري برنيامدن است ي نمودن ودر رفتن و شانه تهاز زير بار  –زِه زدن 

  .حالت عصباني شدن جراحات را گويند –زه كشيدن 

  .بويي است مانند بوي تخمه و ماهي گنديده –) -بوي (زهم 

  »س«
  .سخت باشد چيزي را گويند كه مانند چرمي كه در آب انداخته باشند –سدرمه 
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  .به معني چاق و فربه است گويند سر و مرو گنده –سر و مر 

  .به معني لجوج و مصر است –سرتق 

  .ضد شل است چيز سخت را گويند –سفت 

  .به همان معني سدرمه است –سقرمه 

ضربتي است كه با مشت بسته دهند در حالتي كه سر انگشت شست از ميان دو انگشـت سـبابه و    –سقلمه 

  .وسطي بيرون آمده باشد

  .يند سالنه سالنه به تكرا كلمهعموماً گو. به معني خرامان و تالن است –سلّانه 

  .سر به هم آوردن كاري را گويند كه در آن دقت و مواظبتي نشده باشد –سمبل كردن 

  .چوب تيز را گويند و مخصوصاً چوبي كه چهار پايان را بدان رانند –سك 

  .باسك راندن است و به معني تحريك كردن و اصرار نمودن هم هست –سك زدن 

  .ردني را گويند كه از گير كردن تك پا به مانعي باشد و انسان با زانو به زمين افتدزمين خو –سكندري 

  .ن آب دهن اندازندآظرفي را گويند كه در  –سلف دان 

  .چيزي را از پايين روي بام انداختن است –سوت كردن 

ي اسـت كـه بـه    حالت سگها را گويند كه در حال تحريك به جنبش آيند و اشاره به حالت –سو گور و ملنگ 

  .انسان دست دهد در صورتي كه چيز مطلوبي را به چشم ببيند ولي دستش از آن كوتاه باشد

  .به معني هولدوني است كه جاي كثيف و تاريك باشد –سولدوني 

  »ش«
  .به معني كتك زدن سخت است –شپالقي كردن 

  .پولي است كه در قمار شخصي كه برده به عنوان انعام مي دهد –شتل يا شتيلي 

  .حرفهاي مزخرف و بي سر و پا را گويند –و ور  شر

  .چيز سخت را گويند ماند بعضي كاغذهاي آهار دار –شَق و رق 

  .بر خالف سفت و محكم است –شُل 

  .چيز شل و از هم در رفته را گويند و در حق اشخاص بي نظم و ترتيب هم استعمال مي كنند –شُل و وِل 

  .به معني تعدي و چپاول است –شلتاق 

  .زن هرزه و بي سامان را گويند –شلخته 

  .به معني شل و ول است –َشلم شوربا 

  .قدم بلند را گويند –شلنگ 

  .به معني جست و خيز است –شلنگ و تخته 
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  .به معني هنگامه و در هم بر همي است –لوغ ُش

  .در صورتي كه اول سرو كله داخل آب شود دفرو رفتن در آب را گوين –) شيرجست؟(شيرجه 

  .شكي بستن استيصدايي است كه در مقام تمسخر و تحقير از دهن در آورند مصدرش ش –شكي يش

  .ريا و نادرستي را گويند –شيله و پيله 

  »ط«
  .بي مويي كامل سر را گويند –طاس 

  .به معني چپاندن است كه به زور چيزي را در جاي تنگي جا دادن باشد –طپاندن 

  »ع«
  .آدم قلندر و رند و پاچه ورماليده را گويند –عرقه 

  .به معني شلوغي و همهمه و داد و بيداد است –علم شنگه 

  »غ«
  )اغلب كلمات ذيل ممكن است با قاف نيز نوشته شود(

  .كسي را به وعده خالف در ابتال انداختن است –غال 

  .آدم از خود راضي و مغرور را گويند كه خود را بخواهد توانا و پهلوان قلم دهد –) - رط وق(ُغراب 

  .قر و ادا و اطوار و ناز –) -قرو(َغربيله 

گويند دلم براي يك قاچ خربزه گرگـاب  . طپش قلب را گويند كه از فرط ميل به چيزي حاصل گردد –َغنج 

  .اصفهان غنج مي زند

  .فرياد و هلهله را گويند –غيه 

  »ف«
  .به معني غنج و دالل و نوي و تازگي است –) قر و فر(فر 

  .به معني مجعد ساختن زلف است –فر دادن 

  .تاسمانند ريغماسي به معني بي قابليت و بي عرضه و بي قوه  –فزرتي 

  .آدم بي سر و پا و بي صورت و سامان را گويند و در مورد اشيا نيز استعمال مي شود –فَكستني 

  .به معني افاده و غرور است –فيس 

  .مغرور بودن –فيس كردن 

  .آدمي را گويند كه فيس بكند –فيسو 
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  »ق«
  )با غين هم مي توان نوشتاغلب كلمات ذيل را (

  .ني و چابكي چيزي را از جايي برداشتن و يا از دست كسي گرفتن استبه طور ناگها –قاپيدن 

  .قطعه خربزه و هندوانه و ميوه هاي شبيه به آنرا گويند –قاچ 

پس گردني را گويند كه با كف دست بزنند در صورتي كه دست مانند شكم قاشوقي جمـع شـده    –قاشوقي 

  .باشد

  .داخل هم كردن و به هم زدن است –قاطي 

  .به معني سخت است –قايم 

  .اسم بازي ايست» قايم شدنك«به معني مخفي شدن است و  –) غايب؟(قايم شدن 

  .آدم متكبر و مغرور را گويند –قُد 

  .به معني حركتي است كه رقاصان به بدن خود مي دهند –قر 

  ).fr. Enlever(كسي را به وعد و عيد از جايي بيرون بردن به قصد استفاده از او  –ُقر زدن 

  .رجوع شود به غربيله –قر و غربيله 

  .در مورد فر مذكور آمد –قر و فر 

  .آدم از خود راضي را گويند كه به شكل و لباس خود ببالد –قرت 

  .به همان معني قرت است –قرتي 

  .غضروف را گويند –قرچي  ِبرچي 

  .آدم بي معني و پر ناز و افاده است –قرشمال 

  .به معني قرمپوف است –ُقرم دنگ 

  .به معني ديوس و احمق است –ُقرمپوف 

  .به معني قرمپوف است –ُقرمساق 

  .مالش دل را گويند كه از فرط ميل و هوس به چيزي حاصل گردد –قُسنجه 

  .هياهو و غلغله را گويند –قشقره 

  .اهللا بختكي است كه به معني اتفاقي باشد –قضا قورتكي 

  .غلطيدن است –قل خوردن 

  .جرعه آب است –ُقلپ 

  .پهلوان است –ُقلچماق 

  .آدم قلچماق و گردن كلفت را گويند –ُقلدر 
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  .خرابي و بيهودگي در عمل است –قلفتي 

  .به معني خارش دادن است به طوري كه خنده حاصل شود –قلقلك 

  .چيز بر آمده و حرف و كلمات غريب و عجيب را گويند –به ُقلم

  .افاده و فيس و عجب و تكبر است –قُمأنينه 

  ).زرت فالن قمصور شد يعني به كلي از پا در آمد(خراب و ويران را گويند  –قَمصور 

  .به معني چنبرك است كه گرد نشستن باشد –َقنبرك 

  .خودستايي نمودن است –قورت انداختن 

  .بلعيدن است –ت دادن قور

  .قسمتي از انار را گويند كه به واسطه پرده اي از اقسام ديگر جدا باشد –قوقوسي 

  .به همان معني قرض است –) -قرص و (قوله 

  .به معني پر است گويند قوطي از سيگار قيپ است –قيپ 

  »ك«
  .كسي را از زور اصرار كردن و حرف زدن خسته نمودن است –كاس كردن 

  .حال مرغ است در موقعي كه مي خواهد بچه بگذارد –كُپ آمدن 

  ).fr. Tas(به معني توده است  –ُكپه 

استعمال مي شود چنان كه گويند ماً در مورد دشنام و اوقات تلخي وبه معني خوابيدن و عم –كپه گذاشتن 

  .و كپه مرگ بگذاربر

  .كپه گذاشتن است –َكپيدن 

  .روي اشيا مي بندد چركي است كه –) كوره(َكپره 

  .به معني بي خودي و بيهودگي سخن است –) مخفف كلپتره اي(َكتره اي 

  .فالني را كتك سختي زدم و او كتك مفصلي خورد زدن است گويند –ُكتك زدن 

  .خواب رفتن و بي حس شدن اعضا را گويند –َكره شدن 

  .به معني مرتبه و دفعه است –كش 

  .سيلي و طپانچه است كه بر صورت زنند –كَشيده 

  .حالت گيجي و خفگي است كه از حرارت حاصل مي شود –كالفه شدن 

  .به همان معني كتره ايست –كلپتره اي 

  .حقه زدن و هرزگي كردن است –كلك زدن 

  .آدم هرزه گرد را گويند –كلكي 
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  .به معني قاشوقي سخت است –كل قاشوقي 

  .ته را گويندچيز بي دم و بي دس –ُكله 

  .به معني سعي و تكاپو است –كند و كو 

  .به معني خسيس است –كنس 

  .به معني كوتاه است –كوتوله 

  .به معني پشت است –كول 

  .بر كول و پشت آدم سوار شدن را گويند –كولي 

  –كوم كردن 

  .به معني قيپ است –كيپ 

  .به معني تا و چين است –كيس 

  »گ«
  .آدم احمق و گيج را گويند –گاگول 

  .سر كچل و بي مو را گويند –َگر 

  .مزه ايست شبيه به مزه پوست انار –گَس 

  .به معني گرد است –ُگندلي 

  .عميق است –گود 

  .از ميدان در رفتن است –گه زدن 

  »ل«
  .شخص تُهيدست و بي چيز و بي نوا باشد –الت 

  .به معني الت است گويند الت و لوت و آسمان جل است –الت و لوت 

  .معاشقه است –الس 

  .معاشقه كردن است –الس زدن 

  .كسي را گويند كه از عشق بازي خوشش آيد –السي 

  .الس زدن است –السيدن 

  .اغراق نمودن است –الش گذاشتن 

  .چاق و فربه و دلپذير است –لباب  لُب و

  .چغندر است –لبو 
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  .است گونه –لُپ 

  .خدشه به كسي وارد آوردن است –زدن  -لَت 

  .لجاجت نمودن است –لج كردن 

  .لجوج است –لج باز 

  .برخالف جست و چابك است –) و پكر -(َلخت 

  .گوشت بي پوست و بي استخوان را گويند –ُلخم 

  .آدم بي غيرت و بي عار را گويند –) و لوش -(لَش 

  .به معني لغزان و بي پايه و سست است –) -َتغ و (َلغ 

  .كم كم از جايي چيزي به دست آوردن است –لفت و ليس 

  .كاري را آهسته آهسته ادامه دادن است –لك لك كردن 

  .به معني خراب  ضايع و معيوب است –لَكنته 

  .در جايي به راحتي تكيه دادن و افتادن است –َلم دادن 

  .پا و قدم را گويند –لنگ 

ي بـه زمـين   نـ با فتح الم به معني منزل كردن و توقف است در مسافرت و با كسـر الم بـه مع   –لنگ كردن 

  .انداختن است

  ).pendantفرانسوي (به معني همتا است  –لنگه 

  .لبان و پوز را گويند –لوچه 

  .مشت كسي را باز كردن است –لو دادن 

  .آدم الواط و خوشمزه را گويند –لوده 

  .آدم بي معني و از خود راضي را گويند –لوس 

  .مست و گيج بودن است –لول بودن 

  .لوليدن است –لول زدن 

  .جنبيدن و غلطيدن است –لوليدن 

  .خرد كردن است –ليه كردن 

  .سر خوردن و لغزيدن است –ليز خوردن 

  »م«
  .بوسه است –ماچ 

  .بناي كاري را محكم نمودن است –ماسوندن 
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  .است در بازي كه مي رساند بازي بايد مكرر شود اصطالحي -ماليده 

  .حرفهاي خوشمزه و نيشدار را گويند –متلك 

  .گويند به فالني محل سگ نگذاشتم. اعتناست –محل 

  .آدم خرّاج و دست و دل باز و خوش سر و وضع را گويند –) مشهدي(مشتي 

  .آدم مدمغ و بي قوت را گويند –مفتكي 

  .سر خوش و تر دماغ است –ملنگ 

  .به طور نارضايي و ترس آهسته سخن راندن است –من من كردن 

  .مزه ايست بين ترشي و شيريني –ملس 

  .به معني دوغ است كه آدم لوده و جلت باشد –ملندوغ 

  .تخمين نمودن است –مدخل زدن 

  .تملق گفتن است براي به دست آوردن خاطر كسي –موس موس كردن 

  .فاسق و رفيق زن شوهردار را گويند –مول 

  »ن«
  .به معني غدر و خيانت است –ناتو 

  .به معني ناتو است –نارو 

  .آدم حيله گر و باهوش را گويند –ناُقال 

  .آدم دم بريدن و ناقال است –ناحق  

  .با دو انگشت بدن كسي را فشردن است –نشگون 

  .نشيمنگاه است –نشين 

  .تبه معني لوس اس –ُنُنر 

  .مادر است –َنه َنه 

  .تقليد است –نوا 

  .از كسي به گدايي و تردستي چيزي گرفتن است –نيزه زدن 

  .گداي تردست را گويند –نيزه باز 

  »و«
  .متالشي شدن و از هم در رفتن است –رفتن  وا

  .به معني آشوب و شيون است –والزاريات 
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  .رد كردن است –زدن  وا

  .دراز كشيدن و استراحت كردن است –وا لَميدن 

  .به معني سو و طرف است –ور 

  .پر گويي است –وراجي 

  .پر گويي و زياد حرف زدن است –وِراجي 

  .به معني مردن و درگذشتن است و در موقع نفرين استعمال شود –ور پريدن 

  .جوشيدن و نفخ كردن است مانند خاكي كه سركه بر آن ريزند –ورچلوزيدن 

گوينـد فالنـي   . ل گرددي است بدون آنكه نتيجه مطلوب حاصمشغول بودن و بازي كردن با چيز –ور رفتن 

  .آن قدر به ساعت ور رفت كه خرابش كرد

  .وراجي كردن است –وِز زدن 

  .باال آمدن و نفخ كردن است –ور ُقلمبيدن 

  .باال كشيدن و در آويختن است –ور كشيدن 

  .نيمه گرم است –وِلرم 

  .رها كردن است –ل كردن وِ

  .مزخرف گفتن باشد –وِل گفتن 

  .مزخرف گو است –وِلنگار 

  .مزخرف گفتن است –وِلنگاري كردن 

  .پاشيده و متالشي باشد –وِلو 

  .جنبيدن و غلطيدن بي صدا است –وول وول كردن 

  .رغبت مفرط زنان آبستن است به چيزي –ويار 

  .ند فالني به سيگار ويرش گرفتهگوي. رغبت مفرط و موقتي است –وير 

  »ه«
  .حيران و متعجب –هاج و واج 

  .فرياد استمداد و سنگ و خاكي كه از خرابي حاصل گردد –هوار 

  .غفلتاً كسي را يا چيزي را به جلو راندن است –دن اهول د

  .با دست پاچگي و اضطراب –هولكي 

  .عجله كردن است –هول زدن 

  .دفعه و بار و مرتبه است گويند يك هو يعني غفلتاً –هو 
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  .با دست به روي دهن زدن و فرياد كشيدن است در موقع شادي و استهزاء –هو زدن 

  .نشيمنگاه است – گهت

  »ي«
  .از تعجب جنبيدن است –يكه خوردن 

   .از ادات بي اعتنايي و سرخوشي است –يلي 
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