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 ین داستان را پیش از چاپ خواندنداز همة دوستانی که ا بسیار سپاسِ

 و

 گشا های گره ها و دریغ نکردنِ پیشنهاد یادآوری نارسایی با

 تر شدنِ داستان یاری کردند به روان
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 ناشر یادداشتِ
 

 ربار دارد.ای پُ پیشینه دگان و سرایندگان به زبانِ پارسیدر میانِ گوین پردازی داستان
های ایرانیان به زبانِ پارسی ساخته و  ها و نوشته هایی که در سروده بسیاری از داستان

 باستان دارند. ها و باورهای ایرانِ ، ریشه در داستاناند پرداخته شده
ترک و تازی و رومی  ، که همواره با تازشِنراای نزدِ مردمانِ سرزمینِ کهنِ

 برای پاسداری از باورها و تاریخِ د بوده استداستان ابزاری نیرومن اند، رویاروی بوده
تانی کشورمان باسو فرهنگ و باورهای از این روی بخشِ بزرگی از تاریخ  پیشینیان.

شاهنامة فردوسی،  مانند.بفراموشی دور  اند تا از گزندِ سروده شده به گونة داستان
ند، گذشته رو می به شمارمانند  و... که هر یک شاهکاری بی نامه بهمننامه،  گرشاسب

هایی از  بخشتوان به یاری آنها  رگهر هستند که میهایی پُ از ارزشِ داستانی، گنجینه
 این سرزمین را بازشناخت. تاریخ و فرهنگ و باورهای باستانی مردمانِ

هایی با ارزش  توان نمونه پارسی هم می های به یادگار مانده به زبانِ در دیگر داستان
سرایندگان و نویسندگانِ  دیگر، به سخنِ اند. وزشی داشتهیافت که همگی کاربردی آم

خودشان یا باورهای  نِبازگو کردپردازی به گونة ابزاری برای  گوی از داستان پارسی
یا به ایشان  اند تا از این رهگذر چیزی به دیگران یاد بدهند برده یشینیان بهره میپ

 یادآوری کنند.
 پیشینة که اروپایی، نویسندگانی نویسیِ داستان پس از آشنایی ایرانیان با روشِ

نوشتنِ  آغاز به اروپایی روشِ پیروِ ایران را نادیده گرفتند و پردازیِ داستان درخشانِ
فراهم کردنِ سرگرمی برای خواننده بودند،  داستان کردند، از آنجا که تنها در پیِ

روزمرة  بسیار زود دچارِ تهیدستی شدند و کارشان به بازگویی رویدادهای زندگیِ
 مردمانِ کوچه و بازار انجامید.



ای  چنین رویکردِ نادرستی، شتابان جای خود را به تالش برای پدید آوردنِ گونه
بردنِ روشِ اروپایی برای بازگو کردنِ اندیشه نویسی تازه داد، تالش برای به کار  داستان

و باورها و پیشینة ایرانی و همچنین سخن گفتن از پدید آمدنِ دگرگونی در باورها و 
 های ایرانیان. نگرش

دهندة تالش  ای نشان اند که هر یک به گونه هایی نوشته شده داستان رویکرداین  با
ایرانی هستند، تالشی که هنوز  نویسیِ ستاندر راهِ پدید آوردنِ چهارچوبی تازه برای دا

 به سرانجام نرسیده است.
دانست که در آن نویسنده با  رویکردهمین  باتوان تالشی  داستانِ رازِ شهین را هم می

باورها و رویدادهای باستانی و رویدادها و باورهای امروزی نشان  درهم آمیختنِ
 مان همچنان ناپیدا.دهد که دردمان همان دردِ پیشین است و در می

از برگرفته هایی از شاهنامه که در متن آمده،  بایستة یادآوری است که بخش
 به فراخورِگاهی  که مطلق استم شده به کوششِ دکتر جاللِ خالقیِ شاهنامة فراه

آنچه ایشان برگزیده آورده به جای  ها( بدل )نسخه ها هایی از زیرنویس واژه داستان
 .شده

توان بخشِ دوم داستانِ افسانة شهین به شمار  که داستانِ رازِ شهین را می دیگر آن
ایم و در آن داستانِ رویدادهایِ زندگیِ پیشینِ شهین در  آورد که پیشتر منتشر کرده

  روزگارِ مزدک بازگویی شده است. 
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 مهرآزما
 
 
 

ها نبود  دیگر شب همسانِپرستاره  آسمانِ در پهنة بیکرانِ چهارده شبِ ماهِدرخششِ 
 شبی آرام آرمیده. خاموش در آغوشِ شبی گرم بود و استخرِ .نمود و مهتاب سبزفام می

 ،ناگاه آن به گاه و بانگِ 0انبان شب هایِ گام شهر جز آوایِ در کوی و برزن و خیابانِ
آوایی به گوش  ند،رساند می شهر مردمانِ بیداری و هشیاریشان را به آگاهیِکه 
 رسید. نمی

ای  آینه همانندِ تاریکی آرمیده در آغوشِ استخرِ آبستنِ رویدادی شگفت بود. شب
بر تابِ ماهِ درخشانِ آسمان باز .تاباند را بازمی پرستاره آسمانِ نمایِای از  سیمگون پاره

درهم  هایِ شاخه از میانِ شاخة خشکیناگهان  لرزید. آب می رویِ پُرچین از نسیمِ
آسمان و ماه را درهم و برهم  استخر افتاد و بازتابِ به درونِ کهنسالِ سرای چنارِتنیدة 
شبانه را شکست از جا  که خاموشیِ یبود از بانگاستخر خفته  مردی که کنارِ کرد.

و دوباره  ای کرد لب زمزمه زیرِ .جست، چشم چرخاند و پیرامونش را نگریست
 خوابید.
ان زن پرکی چرخ شب ایستادند. و دمی از شکار باز نمی در تکاپو بودند 2ها پرک شب

در چرخی  سراچه گذشت و به درون رفت. 3مهتابیِ گشودة پنجرةپایین آمد، از 
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هایش  بالوارونه آویزان شد و  مهتابی درگاهِ باالیِ زد و بازگشت و بر تاریکة راچس
 .دگستراندر خوابگاهِ خاموش  را پیکرش آورِ بیم سایة گشوده ورا از هم 

 استه خفته بود و رخسارِ مهوشش در تاریکیِ سراچهی آردر بستر بانویی زیبا
از او جنبیدن  توانِ ،ورد، گویا بختک رویش افتادهآ به سختی دم برمی .رخشیدد می

فت و را به بازی گر مهتابی پنجرة وزید و پردة سپیدِ خوابگاه باد به درونِ .بود ستانده
 خفته را جنباند و بر پریشانیش بانویِ ، موهایِخواب پس از چرخشی پیرامونِ تختِ

د، به تندی سر به گ دراز شدرن چپش ستون شد و بی جنباند و پایِ سر بانو .افزود
 گویا در گردابِ زد. 0اش نش گشوده شد و چنگ بر جامهسو گرداند، دها سو و آن این

 خراش فروغلتیده بود. جان 2خُفتکی

هرچه  جا دهد. مهتابی چارچوبِ آمد تا خود را درونِ پائین می آرام ماه آرام
بیشتر دامن  مهتابی رگاهِد آویخته بر پرکِ سایة شب شد، پرتوافشانی ماه افزون می

شد، پردة افتاده در چنگِ باد  باد تندتر  وزشِ افزود. خوابگاه می گسترد و بر تاریکیِ می
خفته  بانویِ از گلویِ خسِ خشک تند و آمیخته با خس هایِ زدن دم آوایِ نداشت. آرام

 خزید. بیرون می
 ناگهان .در سرای پیچید کهنسال چنارِ خةنشسته بر شا 3موروِ وهومنهوهوی 

چینه  گربة سیاهی که سرِ خاموشیِ شبانه را پُرهیاهو کرد. شهر هایِ سگ بانگِ
 انویِبای کشید و تندی گرفت،  باد زوزه د.تاریکی ناپدید ش گریخت و در نشسته بود

  د.خفته از خواب پری
ای  نازکش چونان پوسته پوشِ و تنلرزید، تنش سر تا پا خیس  پیکرِ بانو چون بید می

به  اش نهاد، برآمده زنان دست روی شکمِ دم .بود پیکرِ لرزانش چسبیده رنگارنگ بر
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خیز شده  نیم اش را از جا کند. تنه و نیم تخت فشار داد آرنجش را رویِ چرخید و پهلو
 بر یش راادیگرش برخاست و نشست و پاه دستِ چرخاند و به یاریِ پاهایش را و

اش را  تخت به سختی از جا بلند شد، ناله لبة دستی بر کمر و دستی بر زمین گذاشت.
آب را  نگِتُ رساند. مهتابیدرِ  نزدیکِ کوچکِ کشان خود را به میزِ فروخورد و پا

آرام آن را باال برد و به  ا پر کرد، تنگ نهاد و جام برگرفت.راشت و جام برد
 یناگهان دردی تکان خورد و به پهلویش لگد زد. 0بچه در زهدانش .هایش چسباند لب

آبی که در  آب در گلویش پرید، سرفه کرد،، بر شکمش چنگ انداخت و زودگذر
 جام از دستش افتاد، چنگ بر پرده زد و نالید.دهانش بود به دیوار پاشید، 

پس  ر درونش انباشته از آتش بود.دم و بازدمی آشفته داشت، انگا .سر به دیوار نهاد
خنک  آبِو  دست پیش برد و تنگ برگرفت سر از دیوار برداشت. ،از درنگی کوتاه

چنگ  پهلویش ناگهان دردی جانکاه برش تیر کشید، پشت تیرة .ریختسرش  بر را 
 و برآوردن از کف داد مدزمانی توانِ  کوتاه ند.ه بودای بر پهلویش نشاند ویی دشنهگ زد،

 ر بر زمین نهادنش فرا رسیده بود.با گویا زمانِ گلگونش به کبودی گرایید. رخسارِ
دامنش لغزاند و از  لرزانش را زیرِ تراوید، دستِ شکمش می خنکی از زیرِ خیسیِ
، چندشناک دست پس کشید و روان بر پایش لزجِ گرمش با تریِ سرانگشتانِ برخوردِ

 .ش خروشیدمانجان برآورد و اشک در چش ای از ژرفایِ ناله
وبرد دمی به آسودگی فر درد، رنگی که چندان به درازا نکشید، با فروکشِپس از د

پا پیش  انی زدود.از پیش 2یآه کشید و با پشتِ دست خو ن داد.و آن را به تندی بیرو
میز را گرفت، دم و  سرش گیج رفت، هراسان لبة گردد.باز شگذاشت تا به بستر

 ایِش برخوی ودند، توانِلرزانش سست شده ب پاهایِ دیگر آشفته شد. بازدمش بارِ
  را باور نداشت. خواب بازگشت به تختِ

                                                           

 دان ـ زهدان: بچه 0

 ـ خوی: عرق تن 2
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هایش را به هم  دندان بلند از دهانش برآمد، هویی رویش کشید. و ت بر سردس
هایی استوار  درنگ گشودشان و به یکباره با گام هم نهاد و بی ها را بر فشرد، چشم

به بند کشیده شده در  را به تخت رساند و رویش نشست و دمِ پیش رفت و خود
تیرة  چشم به آسمانة زد و  به تندی دم می داد و دراز کشید. اش را بیرون سینه

 .ه بوددوخت خوابگاهش
 پیکرِ جا داده بود و در پسِ مهتابی پنجرة چارچوبِ ماه پیکرش را در باالیِ

تخت را  آرامشش، لبة شهین پس از بازیافتنِ درخشید. می درگاه آویخته بر پرکِ شب
در  افتاد. مهتابی درگاهِی برخاست و نشست و ناگهان چشمش به دشوارگرفت و به 

دهانش از  کرد. ایی میپرک خودنم شبپیکرِ  ماه، سایة سیاهِ درخشانِ گردیِ میانِ
درونش جوشید و  از ژرفایِ ای ناشناخته اندازِ شگفت گشوده شد و ترسِ آن چشم دیدنِ

 سبزفامِ درخششِ پرک درخشید. شب همان دم چشمانِ ش چنگ انداخت.تاب بی دلِ بر
نشست و جوش و  ن بر جانشاهریم چونان تیرهایِ ناپیدا چشمانِبرآمده از آن 
توان جیغ  ناگهان با همة اش بر پا کرد. در جانِ به لب آمدهکننده  خروشی دیوانه

 کشید.
 پرتوِ ز شد و به یکباره روشنایی جایِبا خوابگاه درِ کشید. میدرپی جیغ  هراسان پی

با  هایش را مشت کرده، دست ،بود هایستاد خواب تختِ کنارِشهین  سبز را گرفت.
 کشید. وان جیغ میچشمانی درانده شده با همة ت

 از اشک و چشمانش پرتنش خیس رویش سرخ و  لرزید، پا می تا سرهراسان  بانویِ
 راسان خود را به او رساند و بازوهایش را گرفت و گفت:خسرو ه .بود

 م باش، چیزی نیست، بس کن.ـ آرا
 دیگر جیغ نکشید. آوای او به خود آمد و همسرش و شنیدنِ با دیدنِ پریشان بانویِ

 همسرش پرسید: ی نداشت.مهتابسرگشته پیرامونش را نگریست، خوابگاهشان 
 گردی؟ می چه ـ دنبالِ
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 !مهتابی پنجرةـ 
 دیدی؟ می خفتک! باز ندارد مهتابیکه  جاـ این

 نبود، او اینجا بود. ـ خفتک!؟ نه، خفتک
 ؟ی اینجا بودـ  ک
 اهریمن!ـ 

و پیشانیش را  هایش گرفت ، سرش را میانِ دستاو را رها کرد هایِ خسرو دست
 بوسید و گفت:

 ی.وشم آرا یت بزن تابرو آبی به رو من. یِ! خواب دیدی نازبانوـ اهریمن کجا بود
 شهین دستی به ابرویش کشید و آهسته گفت:

 ـ چشم.
 خسرو خودش را کنار کشید و پرسید: ،جنبیدتا از جا 

 م؟یـ همراهت بیا
 کنی؟ چای درست می ـ نه.

 ـ آره.
 ـ سپاس.
خسرو شکفت، چشمکی به او زد و دستش را جنباند تا هنگام  هایِ لب لبخند بر

به دستش  همسرش نگاهی پس از رفتنِ او را نوازش کند. شهین از کنارش پیکرِ گذشتنِ
 بیرون رفت. خوابگاهشانجنبان از کشید و سر انداخت و آه

*** 
پیاده  را خاموش کرد و خودرو سایبانی ایستاد. ، زیرِهپس از گذشتن از دروازخسرو 

ی برگرداند و دید جوان د، سرنیش بست که هیاهویی را می خودرو داشت درِ شد.
به  روانیویژة بیمارانِ  پیراهنِ کنند. ویژة بیماران پیاده می یِرا از خودرو موی ژولیده

 گفت. زد و ناسزا می فریاد می و خشمگینا و ددنده بوجوانک پوشان تنِ
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بیرون آمدند و شتابان به  بیمارستان پرستار همراه با تختی چرخدار از ساختمانِ دو
را آرام نگه  کردند او خودرو پیاده کرده و تالش میبیمار را از هایی که رستارپ سویِ

خسرو  .بیرون آمد آورندة تختِ چرخدار یِپرستارها سرِ پشتِ نیز سینا دارند رفتند.
روانپزشکِ جوان که  برایش دست تکان داد. او به بیمارستان رفته بود که برای دیدنِ

تالشِ پرستارها چشم  در ایستاد و به نزدیکِ ،ه بوددخسرو و دست جنبانیش را ندی
به پیکرش را با بندهایی  ودند تخت خوابان خردباخته را رویِ جوانِ ناآن .دوخت

 .تخت بستند
دم  را یک ا شدنره کرد و تالش برایِ تکاپو می اپذیرن پایان یدیوانه با نیروی مردِ

 آور شرم کوبید و ناسزاهایِ را به تخت میش سرپسِ  او فریادزنان گذاشت. فرو نمی
برخی زنان  . پریدند آتشفشانی به غرش درآمده از دهانش بیرون می هایِ گدازه همانندِ

برخی مردها  جنباندند. گزیدند و سر می ندان میتر بودند شرمگین لب به د که نزدیک
نگریستند و گوش  خندیدند و دیگران بی هیچ واکنشی می هم سرافکنده آهسته می

 دادند. می
بیمارستان راندند و دیوانة  درِ را به سویِ رها تختپرستاچندان نگذشت که 

تازه و  مهمانِ سینا که با نگاه نزدیک شدن و گذشتنِ .درا به درون بردن گوی هرزه
 خودکارِ ایِ شیشه درِ هایِ لنگه پس از بسته شدنِ ،کرد دور شدنش را همراهی می

سپیدش بیرون  روپوشِ هایِ هایش را از جیب دمی ژرف فرو برد و دست ،بیمارستان
مارستان نشسته بی چند کبوتر که بر لبة بامِ آنها را باال برد و بر سرش کشید.آورد و 

ا سر چرخاند و چشم به آنه بال زدنِ تاپِ تاپ سینا با شنیدنِ بودند پرواز کردند.
ای کبوتر که با هم پرواز  دسته برخاسته از بام شتابان به سویِ کبوترانِ آسمان دوخت.

 او را ،رو پیش رفت و چند گام مانده به سیناخس .پیوستند هاکردند رفتند و به آن می
 :فراخواند
 ـ سینا.
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خسرو به او رسید  گویا او را نشناخته بود، نگریست. چرخاند و به خسرو سینا سر
 رویش ایستاد و گفت: و پیشِ

 ـ درود بر شما.
 ـ درود!

 سینا زد و گفت: خسرو به شانة
 ای؟ سرگشتهـ چرا 

 ی پسر؟ی خسرو! خوبـ تو هست
ست پوزش خوا نخست او را به جا نیاورد در نگاهِکه  با هم دست دادند، سینا از این

 کشید و گفت: خسرو آه شهین را گرفت. و سراغِ
 .ودش تر می به روز آشفته ـ روز

 او را رها کرد و پرسید: سینا دستِ
 خوری؟ ـ چیزی می

 گفت: خسرو سر تکان داد، سینا
 ...من یا یم دفترِوـ بر

 .بیشتر دوست دارم ـ باغ را
 شانة خسرو نهاد و آرام فشار داد و گفت: سینا دست رویِ
 ـ سخت نگیر.

در گرفت و  را کنار کشید و دست به سویِ سینا خود خسرو خندید و هیچ نگفت.
 گفت:

 ـ بفرمایید.
 هایش رسیده و نرسیده لنگهدر به  خسرو راه افتاد. سینا هم دوش به دوش او رفت.

درنگ  در بی هایِ به درون رفتند و لنگه ناجنبش درآمدند و به دو سوی رفتند. آن به
 هم روان شدند و راه را بستند. به سویِ
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 کفِ سپیدِسیاه و  هایِ خسرو چشم به سنگ ،بزرگ گذشتن از سرسرایِ هنگامِ
از راهرویی  آنجا نینداخت. هویِپرهیا نگاهی هم به باشندگانِ نیم شترنجی دوخته بود.

شد  هم دیده می یِرو روبهکه دو سویش درهایی  با دیوارها و کف و آسمانة سپید دراز
 ندبلند نگه داشته بود آسمانة ایوان را دوازده ستونِ .گذشتند و به ایوانی دلگشا رسیدند

سر و تهِ  همانندِ با گچهای ایوان را  پایه و سرِ ستون سنگی داشتند. که پوششِ
 ساخته بودند. 0آپادانایِ پارسه کاخِ هایِ ستون

کار گذاشته شده بود و  رسیدند درهایی راهروهایی که به ایوان می در پایانِ
هم گرد آمده و سخن  نگهبانان دورِ پائیدند. د و شد به باغ را میمنگهبانانی همواره آ

سینه و بر زبان  دست رویِ شتنِسر و گذا با تکان دادنِ سینا با دیدنِ ناگفتند. آن می
به او نمایان کردند و پاسخی همسان دریافت را خود  مهرِ دوستانه هایی واژه آوردنِ
 کردند.

 خسرو که گامی پیشتر رفته بود ایستاد سنگی ایستاد. پلکانِ دمِسینا در آستانة باغ و 
 و گفت: سینا چرخید به سویِ و

 شینم تا بیایی.ن می ای گوشه به کارت برس، منکار داری  ـ اگر
  گردم. ، زود برمیمیتا بیا استخر بشین برو کنارِـ 

 پیش رفت، استخر یِبه سو چند گام ز پلکان،ا نراه افتاد و پس از پایین رفت خسرو
نوازی در  شمچ نماهایِ و آب میانِ باغ دامن گسترده بود که و بزرگ ژرفا آبگیری کم

پرستاری که  .ش به درازا کشیددرنگ استخر ایستاد، نزدیکِ شد. جای جایش دیده می
چرخید و نگاهی به  خسرو سر جنباند و ید به سویش رفت.ئپا زیرچشمی او را می

پرستار چند گام مانده به خسرو پس از  .انداختیمارستان ت 2سه اشکوبة ساختمانِ
با نگاهی سرشار خسرو  یستاد تا ببیند چه پیش خواهد آمد.چرخش او دودل شد و ا

                                                           

 ـ پارسه: تخت جمشید 0

 ـ اشکوبه: طبقه 2
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بیمارانِ زیرزمین نرده نداشت،  هایِ پنجره .نگریست ساختمان را میاز اندوه 
 .کردند می نگهداری های آهنی ناپذیر را در آنجا، درونِ قفس درمان

باغ ساخته شده  دورِدورتااز دو سو دیواری بلند به ساختمان پیوسته بود، دیواری که 
از این روی تنها راهِ رفت و آمد به آن  رسید. ارستان میبیم از دو سو به ساختمانِ وبود 

 .نهادخسرو آه کشید و دست بر پیشانیش  .گذشتن از ایوان بود ،پردیسِ پندارپرور
 .چرخید و چشم به باغ دوخت

ند یا رفت سو می سو و آن بیماران با پوشاکی همسان این آن بوستانِ زیبا، جایِ در جای
 ای درختچه پیرمردی کنارِ .بودند به کاری سرگرم دامهرک نشسته وها  نیمکت رویِ

 کشید و ش را تا زانو پائین می، شلوارپیرامونش پس از پائیدنِ درپی ایستاده بود و پی
نیمکت نشسته  ویِجوانی ر نزدیک او زنِ کشید. باال می آن را دوباره پس از درنگی،

د ی را گرفته باشخودروی فرمانِکسی که  خود همانندِ ویِر هایش را پیشِ بود و دست
 آوایِ هایش لب از میانِ وکرد  دنده عوض می داد و گاه میو خود را تکان  نگه داشته

 د.آم بیرون می قان قان
گذشت درنگی کرد و به او  میراننده  زنِ از برابرِهنگامی که  راه افتاد. خسرو

را به جلو فشار داد و خود  ، به یکباره پایشدیوانه گرد شد زنِ چشمانِ .چشم دوخت
از جنبش دی خورد و تن تکانِ د.مانندی از دهانش بیرون پران جیغ وایِآکشید و را پس 

 د.جوشی اش می به سرخی گرائیده در چشمانِخشم  خیره شد. به خسرو ایستاد و
ره در رفت و دهان به ناسزا از کو دیوانه زنِ دست تکان داد. لبخندزنان برایش خسرو
 خسرو دراز کرد و گفت: دست به سویِ پرخاشگر از جایش برخاست و گشود،

 ؟مرتیکهچشم نداری  رمگـ 
 خسرو خندید، زن داد زد:

 گوساله! تا زیرت نگرفتم... ـ گمشو برو کنار
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 به سویِ گرفت. زن غرغرکنان نشست و دوباره رانندگی از سر خسرو راه افتاد.
چند  اش نشست. ایهس رفت و زیرِ استخر ساخته شده بود سایبانی چوبی که کنارِ

 بر نهاده و پاآبگیر  پاهایشان را درونِکردند و دو دیوانه  آبتنی می نزدیکش مرغابی
 خندیدند. قاه می زدند و قاه میآب 

شد و  یک مینزد 0به اِیوارگاهخورشید  انداخت، نگاهی به آسمانخسروی درمانده 
 خسرو پرسید: پیرزنی از راه رسید و کنارش نشست. .ی نداشتدیگر گرمایش جان

 جان؟ـ خوبی مادر
خسرو دست در کیفش  هایش را تر کرد و هیچ نگفت. زبانش لبنوکِ پیرزن با 

 گرمِسر نوشتن آغازید. د وش را بیرون آورفرو برد و خودکار و دفترچة یادداشت
پا به فرار گذاشت و  کشان جیغ از جا جهید و سالخورده زنِبود که به یکباره  نوشتن
 نیاورد زده پیرامونش را نگریست و سر در شگفت خسرو ای پنهان شد. درختچه پشتِ

 .آن پیرزن از چه گریخته است
ها به کار افتادند  آبفشان ناگهان آب سپرد. چشم به استخر دوخت و گوش به شرشرِ

استخر  هایی که کنارِ هدیوان د.پاشش و ریزش آب در باغ پیچی گوشنوازِ و هیاهویِ
خندان از جا برخاستند  و ن آمده و جیغ و داد راه انداختندبه هیجا کردند بازی می آب

 ترین آبفشان رفتند. نزدیک و به سویِ
و پایکوبی  افشانی سایبان نهاد و به دست چوبیِ راندوه سر به ستونِخسرو دلگیر و پُ

رفته بود که  در خود فرو .چشم دوخت منش خندان و کودک همیشه مردانِ
 پیرزنِ .سرش را نگاه کرد برگرداند و پشتِ سر ای به سرش خورد. ریزه سنگ

ای که درونش پنهان شده  درختچه هایِ شاخه خود را از البالیِ سرِ گریخته از کنارش
  خواند. خود می دست او را به سویِ تکان دادنِو با  بود بیرون آورده

                                                           

 ـ ایوارگاه: هنگام غروب 0
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 ، سینا از راه رسید و گفت:تا به سویش برود از جا برخاست
 ـ بشین.

یش دراز شده بود را گرفت، ای که به سو آبمیوه جامِ خسرو به او نگریست.
 پرسید:یش نشست و رو روبهسینا  .و نشست اری کردسپاسگز

 ست؟اتنهنه در خا ـ شهین
 .رفته بازار به نه.ـ 

 ـ بازار؟!
 فردا شب پندارد! میاستخر  شهرِ موبدانِ موبدِ دخترِ ار خوداز چند روز پیش  ـ آره.

 !م چه خواستگاری، آن هردادخواستگار  هم
 ؟بکندخواستگاری خرید  ـ خواستگار؟ رفته بازار برای شبِ

 .نداردخواستگاری  برای شبِدرخوری  پوشاکِ گفت می آره. ـ
 تا گرم نشده. بخورش ...!شگفتی تگیِآشف چه ـ

 نوشید و پرسید: کمی هایش چسباند، اش را به لب آبمیوه جامِسینا 
 ؟شناسد ا میتو رنی پریشا هنگامِـ 

 گفت: دوخته بود جامچشم به  خسرو که
 ، گاهی نه!شناسد ـ گاهی می

ای به سرش  ریزه سنگ نوشید که می داشت به آرامی را باال برد. جامآه کشید و 
خود  او را به سویِ باز درختچه پنهان میانِ برگرداند و دید پیرزنِ سر خورد.

 سینا گفت: خواند. می
 ش نکن، برگرد.هـ نگا 

 تازه است؟ نِناـ مهما
 !که همتا ندارد و پست است پلید یوید ماده ـ مهمان نیست،



02   شهین راز

 سالمند انداخت و زیرِ سینا افتاد، او با دلخوری نگاهی به زنِ جامِای در  ریزه سنگ
 لب غرید:

 شرم! بی 0پتیارةـ 
 ؟یویگ ناسزا می ـ چرا

تار و چند بیمار را وادار به چند پرس هنوز یک ماه نشده که اینجاست،ـ 
 .کرده با خود همخوابگی

 !دنا هپیرِ پژمرده همخوابه شد ن گندهی؟ با ایویگ می ـ چه
کششی  گویند د مینا های که به دامش افتاد بیچاره ایِهپرستار! دمهرة مار دارانگار ـ 

 د درنا همدشان که آبه خود شون کرده،خود از خود بی که درنآو ادویی را به یاد میج
 .دنا هآغوشِ زنِ جادو گرفتار بود

چشمِ  برانگیز داشت، نفرتای  چهره و سر برگرداند و به پیرزن نگریست.خسر
 تاباند. بود و درخششی برانگیزنده می 2چپش لوچ

 ـ فراموشش کن، از شهین بگو.
 برگرداند و گفت: خسرو سر

 !ترسم می ...شود تر می نروز به روز پریشا م؟ویبگ ـ چه
 ؟ترسی می ـ از چه
 با آوایی لرزان گفت: خسرو پر از اشک شد. چشمانِ

 .چنین جایی ببینمهم شهین را در خوا نمیـ 
پیش از هر  پذیر. انو درم دروانی هم بیماری هستن هایِ آشفتگی ـ نگران نباش.

 نخست را گامِ شود، اگرپدیدار شدنش شناسایی  گونة بیماری و چراییِ کاری باید
  .خواهد بود ینآسا درمان کارِ درست برداریم

                                                           

 ـ پتیاره: بدکاره 0

 ـ لوچ:  2
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 نی شب سری به ما بزنی؟اتو ـ می
 .چراکه نهـ 

 .ـ سپاس
 گرم شد! ،شبخور .ـ نیازی به سپاسگزاری نیست

*** 
خسرو در  رسید. یبه گوش م شهین از گرمابهدلنشینِ زمزمة  و آب شرشرِ آوایِ

برآمده از  درماندگیِ ید.لول دور و دراز می هایِ پنداربافی در آغوشِ و خود فرورفته
شادی و آرامشش افتاده بود، بردباری  چون خوره بر جانِهمسرش  روزافزونِ پریشانیِ

 .دزندگیشان چگونه خواهد ش دانست فرجامِ ینم فرسود و و توانش آرام آرام می
زندگیش با شیرینی  هنگامی که با شهین آشنا شده و همسرش شده بود کامیابیِاز 

تلخی به  شهین روانیِ آشفتگیِ نماییِ با رخ خوشبختیش چندان نپاییده، آمیخته بود.
 تنهاییِترس از بازگشت به  زندگیشان رنگ باخت. و شادکامیِ کامش نشست

هر چیزی  کرد. می تابش د بیوبآزموده  ای که پیش از دل سپردن به او آزاردهنده
 همسرش. شدن به چشمِ جز بیگانهبپذیرفتنی بود برایش 
 و از خویش راندش، شناختشدن به پریشانی او را ن دچار هنگامِشهین  بار کهچند

که به  دگنجی در باورش نمی د.ان را از سر گذرانشزناشویی زندگیِ نِدشوارترین آزمو
تیش با هس ای رانده شود. بدکاره باشد و چون تازیِبیگانه شده  همسر و همدمش چشمِ
او را  چیره شده بر روانِ جِدلش رن بود و در ژرفایِ شهین پیوند خورده هستیِ
آمد  برنمیاز دستش کاری بغرنجی دردِ  ناو از چنا رهاییِ برایِیافت و از این که  درمی

 .کرد خودخوری می
ی که با روندی روزافزون بیشتر زودگذرگاه و  به گاه هایِ پریشانی ترسید می

 د و او را گرفتارِ دیوانگیِخودآگاه فراتر ببر مرزِ خردمندیِ شهین را از ،شدند می
 .دناپذیری کن درمان
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فروغلتیدن بر رخسارِ  اش به خروش درآمده بود و برایِ مانده اشک در چشمانِ خیره
  و آرام اهایش چنگ انداخته بودای بر پ گزنده سرمایِ کرد. تابی می ش بیا پریده رنگ

 .افزود می رنجورش تنِ پراکند و بر سستیِ آرام در پیکرش می
 سرشک از چشمانش فروچکید، تنِ ناگهانی زنگ خسرو را از جا پراند. بانگِ

 برخاست. لمیده بود انداخت و رویشتختی که  کنارةاند و پنجه بر ش را جنبناتوان
دست  چشمش به چرخش درآمدند. خشانی پیشِدر هایِ چشمش سیاهی رفت و ریزه

پا  دیگر در خانه پیچید. زنگ بارِ بانگِخواست دوباره بنشیند که  بر پیشانی نهاد، می
 نمایان بود، نمایشگرچهرة سینا در  دربازکن رفت. پیش گذاشت و راه افتاد و به سویِ

فشار داد و  دربازکن را همزمان کلیدِ به او درود گفت و ی آن را برداشت وگوش
 پرسید:

 ـ باز شد؟
رون رفت و پس از روشن کردنِ خانه را گشود و بی درِ شت.گذا جایش سرِ گوشی را

 ایِآو باغچه انداخت. جایِ گرداند و نگاهی کاونده به جایسرای، چشم  هایِ چراغ
 او پیکرِ با پدیداریِ .آمد شکست و پیش می شبانه را می خاموشیِسینا  هایِ گام تقِ تق

کاوِ سینا از دور  ژرف نگاهِ .درنگ پژمرد خسرو شکفت و بی هایِ لبخندی بر لب
به یکدیگر درود گفتند، خسرو گامی پیش رفت،  پائید. خسرو را می تابِ چشمانِ بی

م گره خوردند و یگدیگر را یکدیگر شتافتند و دوستانه در ه هایشان به سویِ دست
اش را پنهان  ای ساختگی اندوهِ نمایان در چهره کرد با خنده میزبان تالش می فشردند.

دوستش  زردِ کند و مهمانِ زیرک با نگریستن بر درخششِ اشکِ ماسیده بر رویِ
 سینا پس از پاسخ دادن به خوشامدگویی و سپاسگزاریِ خواند. داستان را می هایِ ناگفته

 :خسرو پرسید
 ی؟هست ـ خوب

 ی؟خوب ـ سپاس، تو
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 ـ بد نیستم.

 ـ بفرمایید.
تا که سخنی بگویند  بی آن سرشان بستند. خانه رفتند و در را پشتِ به درونِ

خود  را به سویِ سینا نخستین چیزی که در آنجا نگاهِ تیزِ پیش رفتند. خانه مهمان
سر به  ه شده بود.ادنهای  تشکچه ویِدیواری ر گاهِزیبا بود که کنارِ آتش یکشید بربت

 :خسرو چرخاند و گفت سویِ
 نوازی! ـ نگفته بودی بربت می

 ـ شهین خریده.
 کی خریده؟ .ـ آفرین به شهین

 ـ امروز.
 ـ چه خوب!

خسرو  رفت. ساز سویِگذاشت و به  خانه مهمان پذیراییِ میزِ کیفش را رویِسینا 
تشکچه نشست، ساز را  سینا کنارِ سرش را خاراند و به آشپزخانه رفت.سردرگم 
 خسرو بازگشت و پرسید: .نگریستزبرش را  و زیر برداشت و

 ؟خوری ی مییزـ چ
 شهین کجاست؟ . بیا بشین.نهـ 

 ـ گرمابه.
پیدا ش کاهش یروان نیِشود پریشا نوازندگییاد گرفتنِ  سرگرمِشهین  اگر ...ـ آها

 .کند می
 چنگ در موهایش روی سینا نشست. افتاد و رفت روبه راه کشید. خسرو آه

 :پرسید سینا خاراند.انداخت و به تندی سرش را 
 ای؟ ـ چرا آشفته

 ؟ش باشد چهروان نیِاگر گرایش به نوازندگی بخشی از پریشاـ 
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سخنش  خسرو دنبالِ اش سرشار از پرسشگری بود. د، چهرهسینا ابروانش را باال کشی
 را گرفت و گفت:

 مانندِ گشتممروز که به خانه بازا تا دیروز هیچ سازی به دست نگرفته بود، ینشهـ 
 .زد بربت می دست چیره ای نوازنده

 ی؟!ویگ می ـ چه
 .غاز کرده و استادش مادرش بودهآ را بربت از شش سالگی نواختنِ گوید ـ می

 ـ مادرش؟
 نی که مادرش سرِ زا از جهان رفته.دا ـ می

 ـ پس؟!
تانی استخر بودن روز به روز دخترِ موبدموبدانِ شهرِ باس پندارِدر باورِ شهین ـ 

 .شود می نیرومندتر
زمانی خیره او را نگریست  کوتاهخسرو  رفت. سر به زیر افکند و در خود فروسینا 

از گرمابه بیرون آمد، دست بر شهین  .آشپزخانه شد و سپس از جا برخاست و راهیِ
 سینا بازگشت و پرسید: خسرو نزدِ خوابگاهشان رفت. به وخیسش کشید  موهایِ

 ای؟ شام خوردهـ 
 ـ آره.

 خوری؟ میای ـ چ
 ـ نه.

نگاهشان به هم گره خورد و به هم  نشست و چشم به چشمانِ سینا دوخت. خسرو
ک و آراسته از خوابگاه شهین با موهایی خش زمانی دراز سپری شد، ره ماندند.خی

خندان و شادمان راه  رفت که چشمش به سینا افتاد. نه میآشپزخا به سویِ بیرون آمد،
 بانویِ خوشِ آوایِ سینا با شنیدنِ و درود گفت.رفت و به ا خانه مهمانکج کرد و به 

درنگ از جا  شهین را داد و بی پاسخِ خسرو برگرفت و میزبان چشم از چشمِ



09 *  مهرآزما   

بربت را به دستِ چپ  مهمان پیش برد، سینا خندان دست به سویِ بانویِ برخاست.
 .داد و با دستِ دیگر دستِ او را فشرد

نگاهی به همسرش انداخت و  نیم ،شهین پس از پرسش و پاسخی کوتاه با سینا
 پرسید:

 ی؟ا هش کردـ جادوی
 جان! ـ من که جادوگر نیستم شهین

 شهین شادمان به او چشم دوخت و گفت:
 .ـ باور کردنش سخته

 ـ ای بابا.
 پرسید: زده خسرو زد، او از جا پرید و شگفت زانویِ با پا بهسینا 
 شده؟ ـ چه

 شهین خندید و پرسید:
 ؟اید چرا زمین نشستهـ 

شهین سپاسگزاری  تخت فراخواند، او با تکانِ سر از با دست سینا را به نشستن رویِ
 :پرسیدبرخاست و  نیز خسرو کرد و راه افتاد.

 خوبی؟ـ 
 نی؟ـ خوبم. چرا پریشا

 م!من خوبـ 
 شهین چرخاند و کرد، سر به سویِ که بربت را به بر گرفته بود و نوازشش میسینا 
 پرسید:

 کجاست؟ 0شا زخمهـ 

                                                           

 ـ زخمه، مضراب، ابزار ضربه زدن 0
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 :شهین شادمان پاسخ داد
 .ـ اینجاست

خسرو سردرگم  رفت.سینا  زیبایی برداشت و به سویِ تشکچه پرِ خم شد و از کنارِ
رساند و پر را به سویش دراز  سیناخود را به ، شهین و اندوهگین به آشپزخانه رفت

 لب گفت: پر را گرفت و آهسته زیرِ چشمانِ مهمان درخشید، کرد.
 شاهین! پرِ ـ شاه
 .ـ آره

 ش کردی؟یـ از کجا پیدا
نستم یکی پیدا اتا تو جو کردمو و پرس گشتم ها فروش پرنده بازارِـ زمانی دراز در 

 کنم.
 ـ آفرین به تو!

مهرورزانة او با  نشست و به رفتارِسینا  یِرو روبهشهین چرخید و چند گام دورتر 
ه بود که گویا دکرد و در آغوشش جا دا نوازش میرا  چنان بربت ساز چشم دوخت.

. آوایی بم در خانه ای بر تارِ ساز زد زخمه .است فرزند یا دلبرش را به بر گرفته
 خسرو از راه رسید، شهین آه کشید .به گوش رسیدیگر آوایی زیر ای د با زخمه پیچید.
شهین او را نگریست و با  نشست.همسرش  کنارِو  میز نهاد را رویِ کوچکی و سینیِ

نگرانش  دل لبخندی دلنشین پذیرایش شد و خود را جنباند تا پیکرش به پیکرِ شویِ
واختن سینا آغاز به ن همسرش گذاشت و لبخند زد. شانة خسرو دست رویِ بچسبد.

 زنِ سینا دوخت. زخمه نهاد و چشم به دستِ شانة خسرو ، شهین سر برکرد
پس از  شادی و آرامش در خانه پراکند. ،پرشور انگیزِ مهمانِ دل 0رامشگریِ

سینا  نوازندة شورآفرین دست زد. سر بلند کرد و برایِشهین  ،ساز خاموشی گرفتنِ
 :پرسیدرا کنار گذاشت و  بربت

                                                           

 ـ رامشگر: نوازنده 0
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 استاد؟ پسندیدـ 
 !نه من ـ استاد شما هستید

 ـ ای بابا.
 رویدادهایی سینا به سخن گفتن دربارة رد و همسرش را نگریست.شهین سر خم ک

و رازشان ناگشوده  ندناشناخته هستشان شدن پدیدار آغازید که چرایی و چگونگیِ
 سید:پر از اوبا گویشی خشک شهین کشاند و  هایِ او سخن را به پریشانی .مانده است

 ای؟ توانایی دیگری هم پیدا کردهنوازندگی  بجزـ 
بینم، گاهی دیدم  می بیداری دردیدم  می خواب در چهی هست که هرـ چند روز
 .مبین استخر می باستانیِ شهرِ در را دو خو شود دگرگون می

 ؟باستانی است استخرِ نجا شهرِدانی آ ز کجا میـ ا
 شهین شانه باال انداخت و پاسخ داد:

 .باورم چنین است ـ
 شد؟ آغازهایی از کی  چیزدیدنِ چنین ـ 

 ـ هفت روز پیش.
 دیدی؟ ـ آن روز چه

  گفت:با گویشِ بازیگرانِ بازگویندة داستانی نمایشی، کشید و  شهین آه
ایوارکی خنک بود و دشتِ  ته بودم.شهر نشس بیرونِ چمنزارِ بیگاه در ـ نزدیکِ

ها  رسید، باد سبزه آب از دور به گوش می خروشِ آوایِ .سرسبز آرامشی دلپذیر داشت
 که باریکی آمیخت، جویبارِ هم می ها در ان و چکاوکچهچة هزار .کرد زش میرا نوا

شهر  به سویِ گذشت و شده و در میانة چمنزار روان بود از کنارم میاز رودخانه جدا 
زرگی دور از ب برافراشته بودند، بیدِسر سربلندی  جوی سروهایِ کنارِ رفت. می

خود  و مرا به سویِ لرزاند باد می اش را در برابرِ آویخته هایِ سرافراز شاخه سروهایِ
 .خواند فرامی
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م به دنبالم آمد و سیاه مادیانِ م.تنها برو بیدِ به سویِ برخاستم و از جوی گذشتم تا 
تنة  زیرش نشستم و به .باشکوه رساندم خود را به درختِ خت از کنارم گذشت.به تا

 باد چشم دوختم. ان در آغوشِلرز هایِ دادم و به شاخهپشت  ستبرش
 آمد. د که از دروازة شهر بیرون میشانک کاروانی نگاهم را به سویِ ها زنگوله آوایِ 

کشید و  شد و شیهه  پایش بلند  دو از برابرم گذشت و بازگشت، سرمست رویِ مادیانم
 .از سر گرفت تاخت یال افشاند و 

سرم  کمندم فرو کرده بودم را از باالیِ پرِ شاهینی که در گیسویِ چهارزانو نشستم.
سرم را پایین انداخته، گوش تیز  شدم. 0بربتم برداشتم و سرگرم کوک کردنِ تارهایِ

که پیشِ رویم  افتاد ای لغزنده ه تاسکِسنجیدم که چشمم ب تارها را می ایِکرده آو
 و شد بودند. آمد تاسک در پیرامونِ و بزرگکوچک  مورهایِ برپا شده بود.

و شاخک  نگریست زبرش را می و زیر و گردید تاسک می پیرامونِای  مورچه
توانست از آن  پروا نمی مورچة بی گویا کاهی در تاسک افتاده بود که ، پرِجنباند می

  بگذرد.
 پس از چند بار چرخش پیرامونِ به مورچه خیره ماند. و چشمم دستم سست شد

اسک باال رفت و به ت دل به دریا زد و از پشتة کوتاهِکوچک  مورِسرانجام  تاسک
 لغزندگی تاسکگردد که و آن را به دندان گرفت و خواست باز پرِ کاه شتافت سویِ

 فرو لغزان بخت در دامِ نگون مورچة د و به میانة گودش کشیده شد.آم گرفتار
تاسک دراز کردم،  شاهینم را به سویِ از جا جنبیدم و پرِ دلم ریش شد، .رفت می

شاهین  پرِ کوچکش به هایِ به دندان داشت با دستکاه را  پرِ که همچنان مورچه
 2گویا خداوندگارِ کوشید نتوانست خود را باال بکشد. چههر دریغ که چنگ زد.

                                                           

 ساز ـ بربت: نوعی 0

 ـ خداوندگار: صاحب 2
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مور فرا رسید،  تلخِ د، فرجامِکشی او را گرفته و به پائین می تاسک از زیر پاهایِ
 .و ناپدید شد تاسک فرو رفت به درونِش همراهِ کاهَشاهین کنده شد و  دستش از پرِ

به تاسک دوخته بودم و  چشم .و آه از نهادم برآمد گین دست پس کشیدماندوه
 زندگیِ به پایان رسیدنِ تاسک نشانة از لغزش افتادنِ م مورچه بیرون بیاید.اشتدامید 
شاهینی سوار بر  تاسک برگرفتم و به آسمان نگریستم.چشم از  .شکار شده بود مورِ
 دنبالِ، به در گوشم پیچید شیهة مادیانم آوایِ زد. بال گسترده و به نرمی چرخ میباد 

برایم آشنا شیهة اسبِ خودم  آوایش چون آوایِکه  آن شیهة اسبِ دیگری را شنیدم
جنگاور پیش  یگروه پسرانش را دیدم که همراهِشهر و  0چرخاندم و ارگبذِ سر بود.
 آمدند. می

ام دم  فشردگی سینه .دپدیدار شهایم  گرمایی خوشایند در گوش تند شد، دلم تپشِ
و  ده بودمان  رهارگبذ خی بزرگِ پسرِ برآوردن را برایم دشوار کرد، نگاهم به چهرة

گو با مادرم و و به گفتجوی ایستادند  کنارِ ناتوانستم چشم از او برگیرم. آن نمی
 ه بودم و در دلم برازندگی و شکوهِهمچنان چشم به شاهین دوخت سرگرم شدند.

دهنة اسبش  مادرم کوتاه پیشِاو پس از درنگی  دم.ستو را مینامدار و پرآوازه  پهلوانِِ
  به سویم آمد. گذشت و جوی را کشید و از

پهلوان به  تنومندیِ شگفتی داشت و تنومندیش در برابرِ ش درخششِسپید اسبِ پیکرِ
شاهین از  را زمین گذاشتم و از جا برخاستم. بربتنزدیک که شد  آمد. چشم نمی

 مادیانِ راه افتاد و به سویِ سپید آن زد، اسبِ 2و با دست آرام بر سرینِ اسب پیاده شد
زبان  رد و آنها را گرفت.وان دست پیش آوهایم را پیش بردم، پهل دست سرمستم رفت.
چرخید که چیزی بگویم، او هم با چشمانی درخشان به چشمانم خیره  در کامم نمی

گرداندم و بر پروایمان را درید، سر بی ها خیرگیِ شیهة اسب گفت. و هیچ نمی مانده بود
                                                           

 ـ ارگبذ: فرمانده سپاه شهر 0

 ـ سرین: کپل 2
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پس از فرود  کشند. پاهایشان ایستاده و شیهه می هم رویِ دیدم دو اسب رو در رویِ
 سرمست به تاخت درآمدند تا دشت را درنوردند. ،آمدن
کاوندة همسرش  او از نگاهِ نگاهِ هین خاموش شد و چشم به خسرو دوخت.ش

آرمیده بر سینی دراز کرد و آن را برداشت  هایِ یکی از فنجان دست به سویِ گریخت.
 شهین رو به سینا گفت: ی را  بویید.نوشیدنو 

 ـ بفرمایید.
شهین از جا  را بردارد. دیگر فنجانِتا  دستش را دراز کردسینا تکانی خورد و 

دستی  زمانی نگذشته با سبدی میوه و چند پیش برخاست و به آشپزخانه رفت و کوتاه
 خسرو پرسید: هاد و دوباره به آشپزخانه بازگشت.میز ن و کارد بازآمد، آنها را رویِ
 ؟چیست روانشناسی نشانة ـ چنین رویدادی در دانشِ

 !پرسشت ندارد انشناسی پاسخی برایِروـ 
 ـ هوم!

دربارة از چندی پیش به پژوهش هایی  پاسخ به چنین پرسش یافتنِ برایِـ 
 ام. فراروانشناسی رو کرده

 ای؟ روان را نشناخته به فرایش چشم دوخته ـ فراروانشناسی؟!
  گفت: سینا خندید و

 پنهانِ هایِ نامند الیه درستی نیست، چراکه آنچه فراروان می فراروانشناسی نامِـ 
 هایِ ، یادمانداردخودآگاه و ناخودآگاه  دو بخشِ ما روانِدانی که  می روان هستند.

 ست.روانمان ا سر گذاشته شده، تنها بخشِ ناچیزی از ناخودآگاهِ پشتِ زندگیِ
 گاه ودآگاه سر و کار دارد.رین الیة ناخت روانشناسی با خودآگاه و بیرونی دانشِ

چرایی و چگونگی پدیدار  رازِ گشودنِ توانِ که روانشناسی شود رویدادهایی دیده می
 کهن را و باورهایِامروز  دانشِ ها باید این پدیده رازگشایی از ، برایِشان را نداردنشد
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دست  ییرویدادهاچنین  به آزمودنِ کهن از باورهایِ ندرهم آمیخت و با یاری گرفت
 زد.

 ـ هوم.

و  سینا دفترچه د. او برخاست و به آنجا رفت.فراخوانشهین از آشپزخانه خسرو را 

بازگشتند و شهین و خسرو  کرد.آغاز به نوشتن  آورد وش بیرون کیفز خودکاری ا

ها را  دستی شهین برخاست و یکی از پیش نوشت. می او تندتند ی سینا نشستند.رو روبه

 مهمانشان گذاشت. اد و جلویِنهای انگور درونش  یبی و خوشهبرداشت و هلویی و س

دیگری برداشت و درونش میوه  دستیِ خانه پیش بانویِ لب سپاس گفت. سینا زیرِ

 گرفت و گفت: دستی را پیشخسرو  همسرش دراز کرد. را به سویِ گذاشت و آن

 .ـ دستت درد نکنه

 جایش نشست، خسرو پرسید: شهین دوباره سرِ

 خوری؟ نمیـ خودت 

 او چشم دوخت و پرسید:چشم شهین به 

 ؟کنی کار میدردم نباشد چ م و درمانی برایِوشنه ـ اگر دیوا

 درنگ پاسخ داد: خسرو بی

 .خواهم بود تپرستار ـ تا وقتی زنده هستی و توان دارم

سینا زیرچشمی  اش بوسه زد. ن او انداخت و برگونهگرد شهین خندید و دست دورِ

او گرداند و  شهین سر به سویِ کرد.ای  سرفه ابرو درهم کشید و تک کرد، نگاهشان

 پرسید:

 دالرام تنگ نشده؟ ـ دلت برایِ

 جا شد و گفت: هدر جایش جاب سینا
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 .گردد میباز 0آدینهـ 
 ی؟ویگ ـ راست می

 ـ آره.
 ؟ماند ـ چه خوب. چند روز می

 ـ یک ماه.
 ؟!گردد میکردیم نگفت باز وگو می که گفتـ پس چرا دیروز 

ن خودما ،با هم باشیم یک ماه را یم همةهخوا ، چون میایم کس نگفته ـ به هیچ
 دوتا.

 ؟مزه، پس ما چه ـ چه بی
 جان. شهین ا هم با هم باشیدـ شم

 راتو و خسرو  ،گشتم بازدالرا که یهنگامجان، بهتری دارم سینا ـ من پیشنهادِ
 دل کنیم. هم دردِ یک ماهی آسوده باشیم و برایِ تا گردش فرستیم می

 سینا دست از نوشتن کشید و گفت:
 ـ نه.

 ـ آره.
  کنم. نکن، خواهش می ـ این کار را

 زنم. ـ امشب به دالرام زنگ می
 نیم!گذرا ویم یک جایی و خوش میر رتایی مییم، چهانیم با هم کنار بیایاتو میـ 

 ـ خوب نیست.
 جان.چیزی بگو خسرو تو یک نازنین...دار ـ دست بر

را برداشت و  رفت و آن گوشی شهین برخاست و به سویِ د.زنگ شنیده ش آوایِ
 :ود گفت و سپس با آوایی شادمان پرسیددر

                                                           

 ـ آدینه: روز جمعه 0



25 *  مهرآزما   

گو و تیم دربارة آمدنت گفتداش خوبم... چه خوب... جان؟... ی دالرامـ خوب

 ...کنی کردیم که... آره اینجاست... شوخی می می

 خسرو پرسید:

 گفتی! بارة فراروانشناسی میدر داشتیـ 

 گفت:و سینا سر جنباند 

 مدنِپدید آ ی و چگونگیِچرای تا به دکاو می رامردم  رفتارِ نی که روانشناسدا میـ 

 گذشتة دور و نزدیکِ ،این بررسی در .پی ببرد برآمده از روانرفتاریِ  یِها ویژگی

 .شودپدیدآورندة رفتارها شناخته  تا سازمانِ روانیِ شود می و واکاوی وجو جست مردم

 .ـ خوب

تا با  پردازد ناخودآگاه می کاوشِ به وپسروی کرده نوزادی  تا دورانِ روانکاوـ 

 هایِ هنجاری نابه پدیداریِ چراییِ به پرسشِ ،فراموش شده هایِ یادمان آشکار کردنِ

 است که هرچه در هایی ویژگی روانی دارایِ نیِپریشاگاه  پاسخی پیدا کند. روانی

پریشانی  ریشة پدیداریِ آن را توانچیزی که ب شود میگذشتة بیمار کاوش  رویدادهایِ

 . شود دانست پیدا نمی

ها ن چیزو آنجا ناسی به آکه روانش دزی دارنها ریشه در جایی و چی نیپریشا این

 روان ناسی برایِاز چارچوبِ تنگی که روانش که ناچاریم دسترسی ندارد، این است

 .ذاریمگناشناختة روان ب هایِ ویژگی یم و گام در راهِ شناساییِوساخته فراتر بر

 شود می بازمانده از روزگارانِ باستان باورهایِ کهن به یاریِباور داری که  هوم،ـ 

 هایی پیدا کرد؟ چنین پرسش پاسخی برایِ

 ـ آره.

 پرسید: به سینا و خسرو پیوست و گو با دالرامو گفت پس از به پایان بردنِشهین 
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 ؟گفتید دربارة روزگارِ باستان چه میـ 

ن رویدادها و انگیز است. آ شگفتدربارة خودت و شاهین گفتی  ایی کههـ چیز

 ؟بینی میچگونه  را کسان

 !بینم اکنون می هر چیزی که ندِـ همان

 سینا رو به خسرو کرد و پرسید:

 ؟چه رفتاری دارد بیند می جهانی دگرگونه ـ زمانی که

 خسرو نگاهی به شهین انداخت و با دودلی گفت:

بیند، گاهی به در و دیوار  را دگرگونه می همه چیز، گویا شناسد مرا نمیگاه ـ 

 .دشینن گو میو به گفت دو با کسانی که ناپیدا هستن خورد می

هم  رانی کنو جهانِ ،یهستاستخر  شهرِ موبدانِ موبدِ دخترِ ی کههنگام .جان ـ شهین

 بینی؟ می

تنها در باورهایم  گاه بینم. می ن زماناز امروز و آ ای گاهی آمیخته بینم. نمی ـ گاهی

 .کنونی است جهانِهمین  جهانِ پیرامونمباستانی هستم و  آن دخترِ

 خواستگاری بخری. شبِ ای تا پوشاکی برایِ به بازار رفته امروزگفت  ـ خسرو می

 خریدی؟

گشتم که  میداشتم به خانه باز باستانی نبودم. ن دخترِرسیدم دیگر آبه بازار که ـ 

 بازگشتم و بربت بازار دگرگونم کرد، به باز سازش گردی دیدم، آوایِ نوازندة دوره

 کردم. وجو جست ها را جا به جا فروش پرنده بازارِ شاهین پرِ شاه یافتنِ خریدم و برایِ

 ؟پنداشتی در بازاری باستانی هستی ـ می

همتا هستم و باید سازی بخرم و به  نوازی بی تنها باورم این بود که بربت ـ نه.

 نوازندگی بپردازم.
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از او  شت و آن را به سویِ شهین گرفت و خواست آهنگی بنوازد.را بردا بربتسینا 
باستانی  بنوازد که خود را شهینِ تواند و گفت که تنها زمانی میباز زد  سرگرفتن ساز 

 سینا با ناامیدی ساز را کنار گذاشت و گفت: د.پندار می
گرفته نشناسی به کار فرارواروانشناسی و  هایِ پژوهش هایی که در یکی از شیوهـ 
 .آن آشنایی دارید با که شما ستا 0خوابِ ساختگی شود می

 شهین سر تکان دادند، شهین پرسید: و خسرو
  ؟پنداری پریشانیم ریشه در کودکیم دارد ـ می

ای در گذشتة  ریشه دناتو بینی نمی ان میباست دربارة روزگارِ ایی کههچیز نه.ـ 
 !کنونیت داشته باشد دگیِزن

 ؟ریشه در کجا دارد ـ پس
 شد! چیستان آشکار می م که رازِنستدا ـ اگر می

 ن جایی که بودیم!همابه گشتیم بازـ 
رفتن به فرو هنگامِ ،دروانی ندارن نیِی یا مردمی که هیچ پریشاانرو ـ گاهی بیمارِ

کنونی سازگار  که با روزگار و جهانِ دنویگ هایی سخن می خوابِ ساختگی از یادمان
  نیست.

سینا  خسرو و شهین کنجکاو شدند و پس از نگریستن به یکدیگر چشم به دهانِ
 :را پی گرفت سخنش او دوختند.

 و بینشِ هااین پندار م به رازِناناخودآگاهت بتو با کاوش در ژرفایِـ شاید 
 م.کنی پی ببر ای که پیدا می دگرگونه

 خواب دریافته و هنگامِ ایی کههچیزبیداری م پس از هخوا می م.ا ـ خوبه. من آماده
 .رموبه یاد بیا را ام گفته

                                                           

 ـ خواب ساختگی: خواب هیپنوتیزمی 0
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ناپذیر است،  بینی یشپ خودآگاه و ناخودآگاه شکسته شدنِ مرزِ میانِ پیامدهایِـ 
کم کم فراموش کنی تا  یویگ و می یابی خواب درمی هنگامِ چههر که بهتر این است

 .کنار بیایی آنها با
است که پریشان شده، باید بدانم چه به  این زندگی من .مویگ می ـ من باید بدانم چه

 !هدسرم آم
از  را پرسش و پاسخنم ابتو تا گیرم میهایی دوربین به کار  چنین برنامه همیشه درـ 

گفته  سخنانِ درپیِ پی سنجشِ با این روش و امیدوارم کنم.بارها بررسی  از تا پایانآغ
 ناشناخته روانیِ هایِ نیپریشا شناختِ برایِنم ابتو گوناگون هایِ شده در آزمایش

 .پیدا کنمای  روزنه
ر خود فرو رفته ، خسرو درا نشان داد خشنودیش سر نِن دادشهین با لبخند و تکا

 شهین با آرنج به پهلویش زد و پرسید: .بود
 ؟بیاغازیمـ 

 ؟ـ چکار کنیم
 بیاغازیم؟ ـ کاوش در ناخودآگاهم را

 :دمی ژرف فرو برد و از سینا پرسیدخسرو 
 ؟بیند آسیبی نمیـ 

 .تاکنون هیچ آسیبی به کسی نزدهساختگی  خوابِ ـ نگران نباش.
 و گفت: به نوشتن کرداش را برداشت و آغاز  سینا دفترچه خسرو سر جنباند.

 0زده داوری شود نباید شتاب هایی گفته می سخنانی که در چنین آزمایش بارةـ در
ست نه شناختِ پریشانی ا روشی تازه برایِ ن تنها آغازِ به کار بردنِکرد، کارما

 ؟، پرسشی داریددرمانگری
                                                           

 ـ داوری: قضاوت کردن 0
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 به خسروسینا رو  .دادند تکان سرو همسرش  شهین ،سینا زیرچشمی نگاهشان کرد
 :پرسید

 ی؟کن میآماده  خسروجان دوربین راـ 
 پرسید: آهسته شهین با نگرانی رفت. بیرون خانه مهمانخسرو از جا برخاست و از 

گذشته سخن شاهین  من و نچه میانِدر خواب به آن روزگار برگردم و از آ ـ اگر
 ؟شود یخسرو آشفته نم ،مویبگ

اش بگیرد و آن  ت نادیدهتوانس نهاد که نمیچیزی انگشت شهین بر  سر جنباند.سینا 
همسرش  به آشفتگی و پریشانیِ شهین درمانیِ شاید روندِ ن در میان نگذارد.ارا با آن

شهین،  یِپریش روان رازِ یافتنِ زمان با تالش برایِ ناچار بود هم روی ینبد انجامید. می
ای کوتاه  شهپس از درنگی و اندی د.روانی نشو را بپاید تا او نیز دچارِ پریشانیِ خسرو

 .یادداشت کرد اش چیزهایی در دفترچه
 بازگشت و از سینا پرسید: خانه مهمانخسرو به 

 ؟شمـ کجا بکار
شهین  شیدنِدراز ک ش برایِا سینا چشم چرخاند و تختی را نشان داد که اندازه

 یاوگ .ریستنگ سو رفت، شهین با چشمانی پرفروغ او را می خسرو بدان بود. شایسته
و  خسرو دمیده شده بود، بسیار زود کارش را به پایان رساند ای در کالبدِ تازه جانِ

 گفت:
 ـ آماده است.

 گفت: سر بلند کرد وسینا 
 کنیم. بررسی کار را انجامِ ن تا چگونگیِشیبیا بـ 

اش را کنار گذاشت و  دفترچه سینا و به شهین نزدیک شد و کنارش نشست.خسر
 آرام سرفه کرد، گویا برایِاش را خاراند و  کمی چانه سپس کشید، دست به پیشانی

 گفت: ن و شوهرش دوخت وچشم به شهی شد. سخنرانی آماده می



31   شهین راز

 زگارانِ بسیار دورِ باستان دارد.که ریشه در رو باوری است به چرخة زندگی ـ باور
ای،  چنین چرخهبودنِ به  به باورِ باورمندان د.دارن باور ه آنبسیاری ب همامروز 

ها و در جا اند گیتایی را آزموده ندگیِزو بارها  دندار ای پیشینهپیش از زایش  مردمان 
 همة آن هایِ ها و یادمان آگاهی  و اندوختة اند گوناگون زندگی کرده هایِ و زمان
 .انبار شدهن پیشین در ناخودآگاهشا هایِ زندگی
 هایِ یادمان ،چه خودآگاهانه و چه ناخودآگاهانه ،یابی به این بخش از روانراه

د. با پیدایشِ رآو پدید میروانی  نیِو پریشا کشاند شین را به خودآگاه میپی هایِ زندگی
کسی  بیند. کنونی آسیب می به زندگیِ خردمندانه و دلبستگیِ پیوستگی ،نی روانیپریشا

پیدا با جهانی و رویدادهایی سر و کار  شود رازآلودی می نیِکه گرفتارِ چنین پریشا
 .ستاکنونش ناسازگار ا زندگیِ جهانِ که با کند می

 باشد و اگر ؟هست یا نیست چرخة زندگی یا نه؟ درست هستند که این باورها این
پیشین در  هایِ و اندوختة آگاهی از زندگی ؟هایی دارد و چه ویژگی ؟ستنه اچگو

 باید ند.که چندان روشن نیست دچیزهایی هستن ؟ما پنهان است انِکدام بخش از رو
 .شودن پژوهش دربارة درستی یا نادرستیشا

نیش یمار به بازگشت به زمانی که پریشاب خوابِ ساختگی و واداشتنِ به کار بستنِ
و به  هم باشددرست  اگر ،نهاآن زمان دارد و سخن گفتنش از آ رویدادهایِ ریشه در

 یِبرا ای داریم، پیشینه نیم که همة ما چنینپیشینة بیمار باشد، باید بدا از راستی بخشی
به داوری  شود ایی که در چنین آزمایشی شنیده میهچیز هرگز نباید در برابرِ همین

 .یمشیننب
 او با آرامش گفت: خسرو را ارزیابی کند. تا واکنشِ 0سینا درنگ کرد

                                                           

 ـ درنگ کردن: ایستادن، صبر کردن 0
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شهین و آن  نِآنچه میا از گفته شدنِ شود، اگرن درما شهین نیِپریشا مهخوا ـ من می
 داوریِ به نیستم که و ناپخته من نادان ی آسوده باش.پنداری گذشته نگران هست شاهینِ

 م.وشای گرفتار  نابخردانه
جان  شهین تا ببینیم به کجا خواهیم رسید. کنیم می آغاز . کارمان رابسیار خوبـ 

 نجا دراز بکش. آ برخیز و
و خسرو  سینا ید.دراز کش ی که سینا برگزیده بودتخت رویِ برخاست و رفت شهین

هین رویش دراز کشیده کوچک را برداشتند و نزدیکِ تختی که ش هایِ یکی از تخت
چراغ را خاموش کرد تا خانه  خسرو چند آن نشست. بود گذاشتند. سینا رویِ

ساختگی فروغلتید و  به سادگی در خوابِ شهین کار آغاز شد و تاریک شود. نیمه
دوربین ایستاده بود و در نمایشگرش به  سرو پشتِخ .دها ش آمادة پاسخ دادن به پرسش

  .نگریست همسرش می چهرة آرامِ



 
 

 



 
 

 
 

 روزنه
 
 
 

چهارزانو  خواب تختِ رویِ .و تابی دلپذیر داشت  پیچ سوز چراغِ پیه آتشِ سرخِ زبانة
 شکست. شبانه را می ها خاموشیِ سگ گاهی آوایِ نواختم. بربت مینشسته بودم و 

دست و سرجنبان  چیره د.افتا خواب به چشمم نمی نیمه گذشته بود و گذرِ شب از
خوشِ  نوایِ درونم را به جانِ خروشِ و جوش و زدم رازگوی می سازِ زخمه بر تارهایِ

 پراکندم. می هریختم و در سراچ می بربت
دیوار  در تاریکی ایستاده، به ای دلباخته پهلوانِ خانه، در کوچه، زیرِ مهتابی، بیرونِ

و هیچ بود گوش سپرده داشت  انگیزی که از رازِ دلم پرده برمی دل داده و به نوایِ پشت
 جنبید. نمی

 تنم نمناک از تراوشِ د.افزو م میتابی جوشید و دم به دم بر بی رونم میگرمایی از د
 دردِ ،شدام فشرده  سینه .دلبر یِبرآمده از دور هِودو چشمم نمناک از ان بود خوی

دراز کشیدم،  را کنار گذاشتم و بربت .م را سست کرددست ام سینه یِناگهانی و گذرا
 از جا شدم. و پهلو به پهلو می نداشتمپایم را فراگرفته بود، آرام تابی شگفت سرا تب و

مهتابی  کوتاهِ کنگرة دیوارِ خنکی وزان بود، کنارِ مهتابی رفتم، بادِ برخاستم و به سویِ
 وسینة آسمان را شکافت  0یا شخانه پرستاره دوختم. ایستادم و چشم به آسمانِ

  .جا گذاشت راز خود ب ناپایا درخششی

                                                           

 سنگ ـ شخانه: شهاب 0
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رفت. دلم کوبشی تند را به بازی گ چنگ انداخت و آنها پریشانم گیسوانِ بر باد

آسمان را  جوشید که برایم تازگی داشت. نم میشگفتی از درو گیِتخبرانگی داشت.

فکندم ابه تندی سر پایین م، ریافتددزدانه را سنگینی نگاهی  ناخودآگاه نگریستم که می

از نگریست  ده بود و مرا میکوچه ایستا ی که در تاریکیِمرد تنومندِ پیکرِ دیدنِ و با

 یدم و پیکرم به لرزه درآمد.رجا پ

گمان  کمی خم شدم تا بهتر ببینم و بی .درخشید شاهین در تاریکی می درشتِ چشمانِ

شیدایی به سرم  و ری در دلم برانگیختایش شوآو آهسته درود گفت، آهنگِ .شوم

 و پرسیدم:درودش را دادم  پاسخِ .افکند

 ی؟کن ـ اینجا چه می

 پاسخ داد:

 سپارم. ت گوش میو نوایِ آواز ساز آیم و به آوایِ شب می ـ هر

 شگفتی سراپایم را فراگرفت، آهسته گفتم: پرواییِ بی

 توانی از دیوار باال بیایی؟ ـ می
ر از آن بود که ت تاریک کمرش برد. و سپس دست به ش را نگریستپیرامونشاهین 

کمند دریافتم که داشته  چندان نگذشت که با به چرخش درآمدنِ کند. دریابم چه می
 0 پرتاب شده بر کنگره کمندِ خود را کنار کشیدم، وده است.گش کمند از کمر می

کمندانداز از دیوار باال  گامی پیش نهادم و دیدم پهلوانِ .نشست و آرام کشیده شد
 سراپایم را فراگرفته بود. سوزان ، گرماییدلم تپش و کوبشی شورانگیز داشت آید. می

 دانستم دم کدام است و بازدم کدام. شد که هیچ نمی تندای  به اندازهدم و بازدمم 
نداشت پا به  بدنامی به ننگِ را اش پرآوازه نامِ دنِآلو نامدار که دیگر پروایِ پهلوانِ

                                                           

 ـ کنگره: آجرچینی باالی دیوار 0
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 جنبیدن نداشتند، آغوش گشودم. خواستم پا پیش بگذارم، پاهایم یارایِ .مهتابی نهاد
 سر بر سینة ستبرش نهادم. هایم بر پیکرش پیچیدند و ش آمد، دستگامی پی

رفت،  گوشی برخاست و به سویِجنبید و از جا شهین  پیچید. زنگ در خانه ایِآو
 را برداشت و گفت: آن

 را شتم پرسش و پاسخ دیشبداخوبم... ؟... جان ـ درود بر شما... خوبی دالرام
 هایی نوشتهنم... باید دا ی... آره... نمیا یمان فرستادها دوربینی که تو براب ...دیدم... آره می

نچه در درستی یا نادرستی آ مناروزگارش پیدا کنم تا بتو هایِ و ویژگی دربارة مزدک
م و وباید بر نم...دا بسنجم... آها... نمی را دآی ناخودآگاهم به دست می کاوشِ
 ...بگردم را دانشگاه رویِ هروبی ها گاهفروش

*** 
خیابان  راه افتاد و به سویِ سرش بست. از خانه بیرون آمد و در را پشتِشهین 

 به شاخ و برگِ چنارهایِ جوی ایستاد و ابان رسید و کنارِبه خی گرمی بود، روزِ رفت.
 قارقارِ آوایِ شد. میهیچ جنبشی در آنها دیده ن دیگرِ خیابان چشم دوخت. سویِ
 پیشانیش را زیرِ ریخته بر موهایِ شد، دست باال برد و سرش شنیده می ها از باالیِ کالغ

 لب گفت: سرش ریخت، زیرِ راند، همان دم چیزی آبکی رویِسُش سپید روسریِ
 ـ وای خدا!

سرانگشتانش چندشناک دست پس کشید و  و از تر شدنِ کشیددست بر سرش 
چندان نگذشت که  .دیگری سر کند و روسریِ گرددابان راهی شد تا به خانه بازشت

به او نزدیک شد و چراغ  سبز رنگی خیابان ایستاد، خودروِ بازگشت و دوباره کنارِ
 سوار شد، خودرو راه افتاد و رفت. زد. دست بلند کرد، خودرو ایستاد.

اد و شهین تهران ایست دانشگاهِ جلویِسبز  دیگری از شهر همان خودرویِ در جایِ
 رهگذرانِ سرِ راهش رفت. نخستین فروشگاهِ خیابان گذشت و به سویِاز  یاده شد.پ

چیده شیشه  پشتِ ریستن به آنچهپس از نگ کردند، رو رفت و آمد می ی در پیادهبسیار
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 ها وگویی کوتاه با فروشنده پس از درنگی و گفتفروشگاه رفت و  به درونِ ،بود شده
با سوزن انداختن نبود،  رو جایِ در پیاده .رفتی دیگر گاهفروش بیرون آمد و به سویِ

مردمانی که در آمد و  انبوهیِ دو فروشگاه چند گام بیشتر از هم دور نبودنداین که 
رفت که  فروشگاه می داشت به درونِ و را بارها ناچار به ایستادن کرد.شد بودند ا

 ید.شن از دور هیاهویی
رفت و  خواند شسته بود و روزنامه مین میز ی که پشتِمردی سپیدمو به سویِ

 پرسید:
 دارید؟ کتابیـ دربارة مزدک 

 گفت: ها را به نام فراخواند و پیرمرد یکی از فروشنده
 .دنهخوا می چه ـ ببین بانو

 :دیسپر ، شهین پاسخش را داد ونزدیک شد و درود گفتفروشنده به شهین 
 دارید؟م، هخوا می دربارة مزدکی ا نوشتهـ 

 م.هن بددتایی هست، بفرمایید نشانتاـ چن
جوانک  آشفتة نگاهش به پوشاکِ در پی رفت،هین راه افتاد، ش فروشنده چرخید و

و  زد که به تنش زار می ی به تن داشتچروک و کوتاه نارنجیِ پیراهنِ .دوخته شد
 بود.پایش رفته بسیار چرکین شده  اش زیرِ پاچه که داشتشلواری گشاد و آبی به پا 

، پیراهنش باال رفت و تا کتابی بردارد دخمیند گام پیش رفت و ایستاد و چ پسرک
 روبرگرداند و درنگ رفت بی او می که به سویِ پشمالویش نمایان شد، شهین کمرِ

 .ی کشیددست به پیشان شرمگین
بی  ی پیش رفت وگام خود فراخواند، شهین سر چرخاند و فروشنده او را به سویِ

 :پرسیدو  گرفتبود  که در دستشرا  کتابی بنگردکه او را  آن
 دارید؟ یکی را ـ همین

 .ـ باید بگردم



39 * * روزنه   

 او انداخت و پرسید: آرامشهین نگاهی به چهرة 

  چرا...ـ 

 سخنش را خورد، فروشنده پرسید:

 ؟ـ چرا چه

 دارید؟ ای هم نوشتهدربارة ساسانیان ـ 

 ـ آره.

 فروشنده کند. آغازید تا آن نوشته را ارزیابی خوانی پراکنده شهین ک دور شد.جوان

 پرسید: آنها را گرفت و سپاس گفت وبانویِ جوان  آورد، دیگری برایش هایِ کتاب

 ی هم دربارة مزدک هست؟دیگر ـ کتابِ

 .دنهست ، نایابشود ـ چند تایی هست که در بازار پیدا نمی

 ؟وشته شدهن مزدک بارةکه درپیدا کنم  نایابی را ایِه کتاب نماتو ـ چگونه می

 گفت: سرش را خاراند و فروشندة جوان

ایران باستان، سری به  نگِفرهتاریخ و ویژة پژوهش دربارة  هست یا کتابخانهـ 

 .د، شاید داشته باشننجا بزنید و بپرسیدآ

 ـ کجاست؟

 دانشگاه. ـ پشتِ

 نویسید؟ م مییبرا ـ نشانیش را

 ـ چراکه نه!

 ـ سپاس.

 برید؟ می اینها راکنم،  خواهش میـ 

 .ـ آره



38   شهین راز

او  نوشت و به شهین داد. زهاییچی در دست داشت ای که دفترچه رویِجوانک 
 ای دیگر نوشت و به سویِ فروشنده برگه خریدش بود.سیاهة  نگاهی به آن انداخت،

 او دراز کرد و گفت:
  .ـ نشانی

 .خوبی داشته باشید ارم، روزِـ بسیار سپاسگز
 .باشید، شاد کنم ـ خواهش می
رویش  ها را پیشِ کتابمیز نشسته بود رفت و  که پشتِ سالمندی مردِ شهین به سویِ

 پولش را درآورد. برد و کیفِدست در کیفش فرو  گذاشت و برگه را به او داد.
شهین کارتی  ای نهاد. کیسه درونِ را تک به تک نگریست و همه ها راآن بهایِپیرمرد 

 خودپرداز کشید، فروشنده گفت: دستگاهِ رِاز کیفش بیرون آورد و در شیا
 .ما باشید ـ مهمانِ
 .ـ سپاس

رفت که  دیگری می فروشگاهِ یِبه سو .رفتاز فروشگاه بیرون  پول پس از پرداختِ
گریزان به  مردمانِ تا به خود بیاید و دریابد چه روی داده همراهِ برپا شد. آشوب
دوید و کرکره را پایین  ها شتابان یکی از فروشنده فروشگاهی کشانده شد. درونِ

 خزیدند. شده به دروننیمه پایین کشیده  کرکرة کشید، گروهی دیگر از زیرِ
بود از  ده، شهین که گیج شدادند تا بگریزند یکدیگر را هل می رو در پیاده رهگذران

 د پرسید:دختری که واپسین پناهنده به فروشگاه بو
 ؟دکنن یفرار م چراـ مردم 

 :دوشیزة زیباروی با شگفتی سرتاپای او را برانداز کرد و پرسید
 ؟مریخی هستیـ 
 !؟ببخشیدـ 
 انگار تو باغ نیستی!ـ 
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 م باغ؟ـ باغ! کدا
گریز  برخی رهگذران برایِ فروشگاه گذشتند. پوش از برابرِ همان دم سوارانی زره
 سواران بارِ پس از گذشتنِ را به کرکرة آهنی چسبانده بودند. از برخورد با آنها خود

کرد از  شهین تالش می ند.برخی پا به فرار گذاشتو  برخاستدیگر آشفتگی و هیاهو 
گروهی  گذرد. کسانی که در فروشگاه گرد آمده بودند ببیند که در خیابان چه می پسِ

 .زدند پناه می بی مردمانِ ر و رویِگویان چوب و زنجیر و تازیانه بر س را دید که ناسزا
 .کشان با خود بردند ا پس راندند و گروهی را کشانهمه ر ،شورش سرکوبگرانِ

کرکره  سو سو و آن این پس از نگریستن به پایین کشیده بودرا  کرکرهای که  فروشنده
نی ها نیز کسا از دیگر فروشگاه ند.بیرون رفتدر فروشگاه  پناه گرفتگان را باال داد،

 رهگذران پر شد. دیگر از انبوهِ رو بارِ بیرون ریختند و پیاده
میدان راه  به سویِ دانست چرا آشوب به پا شده است. مین و همچنان گیج بود شهین

نرسیده  ش را گرفته بود برود.که نشانی ای کتابخانهدانشگاه به  نِافتاد تا پس از دور زد
با  ش افتاد که رویشان راپو سیاه سوارِآذر چشمش به گروهی  شانزدهِبه چهارراه 

 سرش هیاهویی برخاست و گروهی فریاد زدند: از پشتِ .پوشانده بودند سیاه کالهی
 .«مرگ بر دیکتاتور»ـ 

، شد شهین هراسان رو تاختند. پیاده اره سواران به جنبش درآمدند و به سویِبه یکب
چرخید که  دور خود می گیج و منگ ست چکار کند و به کدام سو بگریزد.دان نمی

د، خواست ش گذشتنکنارسواری با لگد به پهلویش زد، بر زمین غلتید و چند سوار از 
اش  جای جایِ تنِ لگدمال شده گروهی گریزان از رویش گذشتند. از جا برخیزد که

خاست که چیزی بر سرش کوبیده شد، پیچ و تابی  کرد، ناالن از جا برمی درد می
 زمین افتاد. خورد و بیهوش رویِ

*** 
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سبزش آرام از روسری  گفت. ایی گرفته سخن میرنگ به رخسار نداشت، با آو

 کشید و گفت: آه رفت، درنگ کرد. می خورد و پس ر میسرش سُ رویِ

ا ه ندر خیابامده و دانستم چه پیش آ من هیچ نمی سوخته! نخورده و دهانِ ـ آشِ

 مدم.آ بیرون نمی نستمدا هست، اگر می درگیری

 ؟ستیندا راستی نمی راستیـ 

 .ستمندا نمی دباور کنیـ 

ها  نها کسی نداند چه شده و چه در خیابااین روزکه  ور کردنش سخت استـ با

 !گذرد می

 م.آی ینه بیرون نمـ من بیمارم، از خا

ها همه جا  سانهر شدن از روزگار نیازی به بیرون آمدن از خانه نیست. ـ برای آگاه

 ؟دهستن

 .اندن بگذرانمخوزمانم را به کتاب  ، دوست دارمپراکن بیزارم دروغ هایِ نهاز رساـ 

 ؟یستن چانم بپرسم بیماریتاتو نیست... می ها کتاب ـ همه چیز که در

د، به سیاهش درخشی فروغی گذرا در چشمانِ کشید. شهین دمی ژرف فرو برد و آه

دانست خیره شد، او  اش هیچ نمی با او آشنا شده بود و درباره جوانی که تازه چشمانِ

ورده بود، نگاهشان به هم گره خ نگریست. شهین را می هم با چشمانی آرام چشمانِ

خروشی در مغز و دلش پدید آمد، بازتابی آشنا  د.توانست چشم از چشم او برگیر نمی

کرد با  دارش میداد و وا دید که آرامش به او می رویش می پیشِ جوانِ در چشمانِ

 زندگیش نبود. رازِ آشکار کردنِ انگار هیچ نگرانِ آسودگی سخن بگوید.

از جا  جوان خاموش شد. زنگ آوایِ با برخاستنِ گفت که شهین آسوده سخن می

 را برداشت و گفت: رفت و آن گوشی برخاست و به سویِ



00 * * روزنه   

راهشان  زی نبوده، هر کس سرِ... تیراندا؟... آره... نهـ درود بر شما... خوب هستید
... باشه... ن بوده... رفت بیروندانشگاه و میدا جلویِ یریبیشتر درگ... شدزنن می باشد

 .نگهدار پیروز باشید... خدا کنم... چشم... خواهش می
 همان جای پیشینش نشست و گفت: و گشتگوشی را گذاشت، باز

 .بخشید ـ می
 .کنم خواهش میـ 
 گفتید. ن مییتاها بیداری ها و خواب خواب دربارة داشتیدـ 

 بیداری! چه واژة شگفتی! ـ خواب
 ؟اید هرو شد هم روبه مزدکبا  نیتاها ـ در خواب

 .گوید یش سخن میها ین پیوسته دربارة او و اندیشهشاه ـ نه.
 ؟است نـ شاهین همسرتا

 م.اش هست دلباختهم یدارهاکه در پن نی استشاهین پهلوا نام همسرم خسرو است.ـ 
 ناآشنا! با کسان و رویدادهایی کنونی! جهانی دگرگونه از جهانِـ 

 !دـ ناآشنا نیستن
 ؟باستانی همسان هستید با آن دخترِ آیا ـ

 و گفت: شهین شانه باال انداخت
 ـ همسانی در کار نیست، من و او یکسان هستیم!

 ؟یکسان استه اکنون هستی پیکر و چهرة او با آنچ هایِ ـ ویژگی
پیکر و چهرة  هایِ چراکه دربارة ویژگی ،او پاسخی بدهد شهین نتوانست به پرسشِ

ها با  هیچ کنجکاو نشده بود که بخواهد همسانی یا یکسانی آن ویژگی خودِ پنداریش
 کنونیش را بررسی کند. هایِ ژگیوی

اش سخن  دربارهاین همه  پنداریت که دلبرِ ای بدانی مزدک کی بوده ـ کنجکاو شده
 ؟گوید می
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 خودمانی جوان دلشادش کرد، خندید و پرسید: گویشِ
 بپرسم؟ انم نام شما راتو ـ می

 ـ شاهین هستم.
 لرزیدند. پاسخ او از جا پرید و ایستد، پاهایش می شهین با شنیدنِ
 شاهین پرسید:

 ؟ـ چه شد
ست چرا آن دان نمی شهین دست بر پیشانی کشید. انگار تب داشت. دوباره نشست.

 گونه واکنش نشان داده بود، با آوایی لرزان پرسید:
 ؟ـ ببخشید، چه گفتید

 ؟ یدم چرا دربارة مزدک کنجکاو هستیـ پرس
وجو   پرس اش از دوستم ، دربارهدانستم مزدک کی هست تا چند روز پیش هیچ نمیـ 

 ...، زمانِ ساسانیانبزرگی بوده مردِ گفت ،کردم
نبود،  تو دلشدل  توانست سخنش را به پایان برساند.نآوایش در گلو شکست و 

دم و بازدمش  توانست از کمندِ نگاهِ او بگریزد. چشم به چشم شاهین دوخته بود و نمی
خیس شده  تبدارش تنِ خروشید. درونش می ژرفایِ درگرمایی سوزان  سنگین شده بود.

 داد. ش میراو آزبود ش به پوستش چسبیده زیرپوش و
 !بانو باشید ـ آسوده

 ن خندید، شهین که شوخی او را درنیافته بود گفت:هیاش
 !؟ببخشیدـ 
 افتاد. بزرگی می مزدک دختر بود شاهین به دردسرِ اگرگمان  بیـ 

 سر جنباند و گفت: به یکباره آسوده شد، اش گرفت. شهین خنده
هم خوا ام، می ای داشته گذشته رم چهو، باید سر دربیاجان نیاز دارم شاهینیاری  ـ به

 .نمبیشتر بدا
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ساسانیان  و پادشاهیِ مزدک روزگارِ در زمینة رویدادهایِنی؟ هی بیشتر بداخوا میـ 
 ؟خودت یا بیماریِ

 شهین درنگی کرد و پرسید:
 ؟شناسیروانـ تو هم 

 ندنِاخو از راهِ رام هستم، دانشی که نیازمندش ودانشگاه بر به نماتو ـ نه، چون نمی
روان و  دربارة سازمانِ .رمآو میبه دست و پژوهشِ میدانی  گوناگون هایِ نوشته

 .نمدا هم چیزهایی می کارکردش چگونگیِ
 ؟یونی به دانشگاه براتو ـ چرا نمی

را  ویم و خودمم دروغ بگیباید دربارة باورها رفتن به دانشگاه در نخستین گامِـ 
 م.هن بدبجز آنچه هستم نشاچیزی 

 چه دروغی؟ـ 
در برگة  گرفتم پرسشی آزمونِ دانشگاه را نویسیِ ترچة نامنخستین باری که دفـ 

نویسی انجام  دادم نام نمی م، پاسخ همهبد انستم پاسخی به آنتو بود که نمی نویسی نام
 شد. نمی

 ـ چه پرسشی؟
 نام برده شده هستم. چهار دینِ از یک ـ این که پیرو کدام

 شگفتی خود باال برد، شاهین گفت: نشان دادنِ شهین ابروانش را برایِ
 .نیستمنبودم و کدام  ـ پیرو هیچ

 ؟نویسی نکردی ـ نام
 نویسی کردم. دروغین دادم و نام ـ پاسخِ

شاهین آه  درخشید. پرسشگری در چشمانش می شهین افتاد، فروغِ گره بر ابروانِ
 کشید و گفت:
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آزمون  م و برایِیبا خودم کنار بیانم اتو نمی ام، هنوز نویسی کرده که بارها نام ـ با این
 .موبشآماده 

هم که زندگیش  ، کسیشود وگرنه زندگی پوچ می ،باید دینی داشته باشدهر کسی ـ 
 !شود میارزش  خودش هم پوچ و بی پوچ باشد

دم ، نه خونه زندگیم پوچ است .دکه دارم با هم سازگار نیستن یو باورهای دینـ 
ت یکسان نیست پوچ و که باور و دیدگاهش با خود راارزشم، چرا هر کسی  پوچ و بی

 نی؟دا ارزش می بی
 شد و گفت: شرمگینشهین 
 خواستم... ـ نمی

و این که ما در  ،آفریدگاری دانا و توانا ـ باور به آفرینشِ جهانِ هستی از سویِ
هایی داشته  بندی ن باید پایر و کردارمافتاداریم و در گ 0هایی زندگی خویشکاری

بسیاری  د.نیایاین چهار دین به دست ب در چهارچوبِکه تنها  د، چیزهایی نیستنباشیم
، پس دیی دارنها بندی و پای اند هم چنین باورها ها نگرویده کسانی که به این دیناز 

 ؟یندازدن جدایی بمردما نِها باید میا باور بودن به این دینچرا باورمند بودن یا نا
درستی به  هایِ خواستم همین را بگویم که تو گفتی، واژه می، گویی دریافتم چه میـ 

  کار نبردم، ببخشید.
 دننانتو د، اگرو جهان دارن زندگی ای دربارة باور و دیدگاهِ دگرگونهی که ـ کسان
 بندِ پای چون من د، درست مانند من و تو.نوش دانسته می دیوانه دنوشدیگران  همرنگِ

دیگران دیوانگی است، تو هم  م که در باورِهد انجام می کارهایی باورهایی هستم و
 م برایِناتو من نمی گران نشانة دیوانگی است.دی بینی که باز در باورِ می چیزهایی را

                                                           

 ـ خویشکاری: وظیفه 0
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انی تو دیگران رفتار کنم، تو می م بکشم و مانندِیدیگران دست از باورها خوشایندِ
 بینی نادیده بگیری؟ که می آنچه را
بینم که دیگران  چون چیزهایی می ن، دوست هم ندارمنادیده بگیرمشاانم تو ـ نمی

 نم.آزار کنم یا از پیشرفت باز بما دچارِ د خودم رارنآو درنمی سر د یا از آنهابینن نمی
 راهِ گذرد ـ زندانی کردنِ خودت در خانه و ناآگاه ماندن از آنچه دور و برت می

 درستی نیست!
 ای هم درست نیست! خودت تراشیده ای که برایِ هـ نرفتن به دانشگاه با بهان

 ؟ای روانپزشک رفته پیشِ بیماریت درمانِ برایِ بگذریم.ـ 
از چند سال  گفتم. ش مییرا برا میها خوابهمیشه  روانپزشک است. مدوست ـ همسرِ

 .مور پریشی می روان م دریافته بود که دارم به سویِیها خواب پیش با بررسیِ
 !دبدهانجام  تیبهبود نسته کاری برایِاگویا نتوـ 

 .ش استنخست درست شناختن بیماری گامِ درمانِ برایِ گوید ـ می
 کرده؟ ی همپیشرفت بیماریت شناختِ راهِ درـ 
 هایِ خیالپردازیم برآمده از یها فتکخُ تا چندی پیش پندارش این بود کههیچ! ـ 

، بینم دیدم در بیداری هم می مینچه در خواب د، از چند روز پیش که آیم هستنکودک
ای به کار  تازه از دیشب شیوة گیج شده، هم ام بیچاره اریم پیچیده شده و دوستِبیم

 .تا ببینیم چه پیش خواهد آمد بسته
 ؟اش چیست روشِ تازهنم بپرسم اتو ـ می

 .خوابِ ساختگیـ 
 ـ آها!

 به خوابِ ساختگی،هنگام رفتن  بیماران ن داده کهنشا ها برخی آزمایش گوید میـ 
در این زمینه شاید  پژوهش، به باورش دنویگ ن سخن میشاخود پیشینِ هایِ از زندگی

 .بکندهایی رازگشایی  چنین بیماری از اندبتو
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 ؟ـ به چرخة زندگی باور دارد
 .ـ نه

 ؟ندهشناختش از بیماری یاری رسا خوابِ ساختگی به افزایشِ کار بردنِ هبـ 
ند و مزدک بازگردا روزگارِ به د، مراآزمایش کر این روش رابار  ـ دیشب نخستین
 .پیدا کنم ام را وادارم کرد خانواده

 ؟پیدا کردیـ 
 .آرهـ 

 ؟دیدی م میرا ه ـ خودت
 که پیشِ میبود ینمایش بازیگرِدیدم، انگار همه  میدیگران  هم همانندِ راخودم ـ 

 .شد چشمم نمایش داده می
 ـ نمایش؟!

 نیزآن جهان  کسانِ همة یِی داشتم، از باورها و پندارها و آرزوهاا گسترده دیدِـ 
 برایم آشکار بود و... نایندة آنآگاه بودم، هم گذشته و هم آ

 چشمانش .اندوهگین شده بود ناگهان شکست و سخنش بریده شد شهین کهآوایِ 
 درنگ دست باال برد و چکه بی اش غلتید. و سرشکی درخشان بر گونه نمناک شد

 یشروی بازداشت و گفت:اشکِ چکیده از چشمش را از پ
 فراموش خواهم کرد. ام را آنچه دیدهگفت  ـ سینا می

 ای؟ ـ فراموش نکرده
 نجا بودم.، من به راستی آبه یاد آوردم ـ فراموش کرده بودم، اکنون همه را

 شاهین آرام گفت:
ش پژوهش یها اندیشهو مزدک  شناختِ برایِ یناتو از چند راه می ...ـ بسیار خوب

 کنی.
 شاهین خندید و سخنش را پی گرفت: شهین سردرگم نگاهش کرد.
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ش در شاهنامة فردوسی زمان آنچه دربارة مزدک و رویدادهایِ نگرش به نخستـ 
تازیان  چیرگیِ آغازِ هایِ سده نویسندگانِ هایِ نوشته بررسیِ دیگر راهِنده، به یادگار ما

ساسانیان  پادشاهیِ از هنگامِ ندهبه جا ما هایِ از نوشته که برگرفته است نر کشورماب
 پس از پادشاهیِکه  مردمانی است زندگیِ باورها و روشِ ررسیِسوم ب راهِ ،دهستن

که  دنوش ی پیدا میهنوز کسان که د، ناگفته نماندشدن مزدک شناخته می پیروِ ،ساسانی
 ناآن هایِ و یا پژوهشگران در باورها و آئین دنندا می مزدکیانشان را بازماندة خود

به کار  یپژوهش که در هر نیدا د. میبینن می را یمزدک همسانی با کیشِ هایِ نشانه
آنچه به جا  از به هم پیوستنِ ، بایدای دارد جایگاهِ ویژه ها یافته سنجشِ خرد در بستنِ

 .ببریمیان رفته پی نده یا از هایی که ناگفته ماچیز نمانده و گفته شده، به آ
با گویشی دگرگونه او گواهی داد، شاهین  سخنان بر پذیرشِ سر شهین با تکان دادنِ

 سخن از سر گرفت:
این  !دانوشیروان دادن 0موبدان به او پاژنامِکه  کسی کشته شد ـ مزدک به دستِ

جاودان و  همان پهلوی و روان، انوشه در زبانِ انوشه ،واژه از دو بخش ساخته شده
روانِ جاودان یا  شود روان می س انوشیروان یا انوشهپ ،ستپارسی ا زبانِ به مرگ بی

 مرگ. روانِ بی
موبدانِ شادمان  ن دادنِ او از سویِبرتر نشا تالش برایِبه خسرو  چنین پاژنامیدادنِ 

مزدک  منش و روشِ و موبدان از گسترشِقبادان  خسروِ مزدک بود. از نابودیِ
مانند  وانمردانه و بین شیوة ناجآبه  همین مزدک و پیروانش را برایِ ،دبودن بیمناک

 .دادنن انجام دبدنام کردنشا مد برایِچه از دستشان برآو هر دکشتن
 نچه بر سرِی، فرجامی جز آروزگارهر پذیرفته شدة  افتادن با دین و باورهایِـ در

  !آورد مزدک آمد در پی نمی

                                                           

 پاژنام: لقبـ  0
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به پیروی  مردمان راترین روزگاران، همواره  ایران از کهن خردگرایِ اندیشمندانِـ 
 مردمانِ هم مزدک د.دوری کنن پذیرد تا از آنچه خرد نمی اند هاز خرد فراخواند

 چراکه سازمان و ساختارِ ،خواند به پیروی از خرد و خردمندی فرامی روزگارش را
کرد و  درستی بیداد میو نادانی و نا روزگارِ ساسانی نابخردانه بود و نابرابری زندگیِ

 کیشِِنی از ساسانی چندان نشا در روزگارِ فرودستانِ کشور را به تنگنا کشانده بود.
آن روزگار را به بندِ بندگی  مردمانِ چیزی که نمانده بود.باستانی به جا  0یِمزدیسنا

 .داشت پرستی وامیدیوهایِ  پیروی از آئین به را مردمبود که  موبدان بهدینیِند، کشا می
آغاز کنم و پس  ساسانیان از روزگارِنم، هم دربارة ایرانِ باستان بیشتر بداخوا میـ 

 ن بیاغازم و پیش آیم؟ایا از هخامنشی موبر
 !؟شود میایرانیان با هخامنشیان آغاز  سرگذشتِ داستانِ پنداری میـ 

 ـ چنین نیست؟
 د.نوش به نادرستی هخامنشی خوانده می که دواپسین پادشاهانِ کیانی بودن ناآن ـ نه.

 ایم. ندهگذرا پیشدادی را روزگارانِ همپیش از کیانیان 
 !دـ اینها که افسانه هستن

 .دگرگون کنی ت از ایرانِ باستان باید نگرشت رادرسـ برای دست یافتن به شناختی 
 نم!دا ؟ نمیچگونهم چنین کنم، هخوا میته دلم ـ 

 .آغاز کن ـ با شاهنامه
 ـ شاهنامه؟

 .ستا باستان ایرانِ ای از فرهنگ و باورها و رویدادهایِ چکیده ـ شاهنامة فردوسی
 شاید چون با شاهنامه آشنا نیستی، .ساسانی هنگامِ از دورترین روزگاران تا پایانِ

 برایت دشوار باشد. شاهنامه هایِ رازِ داستانسخنِ فردوسی و سر درآوردن از  دریافتنِ
 .و بسیار بیاموزی باید سرسخت باشی

                                                           

 ـ مزدیسنا: سومین کیش کهن ایرانی که بر خردستایی استوار بود و در روزگار کیخسرو رواج داشت. 0
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 رو دارم. سختی پیشِ کارِ دانم. میـ 
ند نگاه ها چیده شده بود دیگر کتاب رِهایی که کنا سر برگرداند و به شاهنامههین ش

جایش نشست و آن را گشود و  برداشت و دوباره سرِ ای شاهنامهبرخاست و  کرد.
 آغاز به خواندن کرد.

 .ای گرفت شماره و میز نشست و گوشی را برداشت شتِشاهین برخاست و رفت پ
 ازکِپارچة ن .ی از راه رسید و درود گفت، شهین و شاهین پاسخش را دادنددختر

 شیرینِ با گویشِ .چشمش کبود بود و زیرِ سرخاش  گونه دستش بسته بود، سبزی به مچِ
 :گفت یزدی

تونم بیام پهلوی یاد  می ، آمدم بپرسم منمهنخو ـ یکی از دوستام اینجا پهلوی می
 .بگیرم

 .شود آغاز می شهریور خوانی از پانزدهم پهلوی هایِ نویسی انجمن ـ نام
یک به یک پرسید و پاسخ همه را دریافت کرد و خندان و  اش رهای دختر پرسش

 پرسید: او شهین خشنود از آنجا رفت، پس از رفتنِ
ة مزدک هست که به دردم راربی هم د ی دیگرایه کتاببجز شاهنامة فردوسی ـ 

 ؟بخورد
 .نة اینجا چند کتاب خوب داریمدر کتابخاـ 

گفت چند سال پیش داستانی  می دانشگاه جلویِ کتابفروشیِ یِها ـ یکی از فروشنده
ه است، آن را هم در کتابخانه بود مزدککه دربارة « طغیان سرخ» پ شده به نامِچا

 دارید؟
ای را  آن چشمانِ سیاه گمشده گویا در ژرفایِ شهین دوخت. شاهین چشم به چشمانِ

 کرد که زمانی دراز گمش کرده بود. می وجو جست
*** 
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 ایستاده و آرام بر ریزآب زیرِ رسید. نها آوایی بود که به گوش میآب ت ریزشِ شرشرِ
خانه شنیده  درِ بسته شدنِ و باز ، تق و توقِنالید و گاه می کشید خیسش دست می تنِ

گرمابه  درِ سویِ به رویش کشید. و دستی به سر آب را بست. و شیرِچرخید  شد.
 :د، آکنده از دلواپسی بود، پاسخ دادبه گوشش رسیخسرو  ایِرفت، آو

 ـ من اینجا هستم.
 ـ کجایی؟

 .گرمابهـ 
 نگریست و سپسبه یک  سیمگونش را یک پیکرِ هایِ کبودی و آینه ایستاد در برابرِ

 گره زد و کالهش را رویِکمرش پیچید و  دورِرا  شبنداش را پوشید و  پوشِ ویژه تن
او درود گفت، شهین پاسخش را  دیدنِ خسرو با بیرون رفت. گرمابهسرش کشید و از 

 باریکِ کمرِ خسرو گردِ هایِ ستد ،هم ایستادند رویِ در رو فت.داد و به سویش شتا
ای  بوسهد و شهین گرفتار ش رمهرِپُ هایِ دست اندامش پیچید و سرش میانِ نازک دلبرِ
 .هایشان شکفت لب میانِ

*** 
را در دست داشت و آهسته تخت لمیده بود و شاهنامه  رویِ هایِ شهین بر نازبالش

مزدک  داستانِ بخشِ رفت، به نگریست و پیش می ها را یکی پس از دیگری می برگه
 خواند: چنین و که رسید آه کشید با قباد

 نام هب مزدک مرد، بیامد یکی
 

 دانش و رای و کام با  گوی نخُسَ 
 

 و دانش فروش رانمایه مردیّگَ
 

 دالور بدو داد گوش قبادِ 
 

 جهاندار دستور گشت به نزدِ
 

 آن گنج و گنجور گشت نگهبانِ 
 

 ر جهانشد د  تنگ خورش یخشک ز
 

 مهان نزدِبه نزدِ کهان و به  
 

 !ز روی هوا ابر شد ناپدید
 

 !ایران کسی برف و باران ندیدبه  
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 درِ کیقباد هان برو کمهان 
 

 کرد یاد آب و نان ازهمی هر کس  
 

 شاه نین گفت مزدک کهبدیشان چُ
 

 ید راهمونماید شما را به ا 
 

 آمد برِ شهریار دوان اندر
 

 پرهیزگار کای شاهِ  گفتنین چُ 
 

 ن پرسم از تو یکیخُسَ اکنون من
 

 پاسخ دهی اندکی هگر ایدونک 
 

 بگوی راینده گفتشقباد سُ
 

 !روی آبِ نخُکن در سَمن تازه ه ب 
 

 که مارش گزید کسآن بدو گفت
 

 همی از تنش جان بخواهد پرید 
 

 0زهر بود پاد یکی دیگری را
 

 گَزیده نیابد ز تریاک بهر 
 

 ؟چیستنین مرد گویی که چُ زایِسَ
 

 دارد درم سنگ بیستکه تریاک  
 

 نین داد پاسخ ورا شهریارچُ
 

 !دار تریاک آن مردِست  نیخوکه  
 

...  

 برخاست از پیشِ شاه ،چو بشنید
 

 به نزدیکِ فریادخواهبیامد  
 

  ...   

 به درگاه او شد به انبوه گفت
 

 نهفت که جایی که گندم بود در 
 

 شهردهید آن به تاراج در کوی و 
 

 بدآن تا یکایک بیابند بهر 
 

 دویدند هر کس که بُد گرسنه
 

 نهبه تاراجِ گندم شدند از بُ 
 

 چه انبارِ شهری چه آنِ قباد
 

 دند شاد!ببریک دانه گندم  به 
 

 خرناسة بانگِ برداشت و آغاز به نوشتن کرد. ، خودکاراش را پیش کشید دفترچه

ها در  گربه درپیِ پی هایِ جیغ گوشخراشِ به یکباره آوایِ .شنیده شدای  گربه خشنِ

شتابان به از جا برخاست و شهین  .دخانه برپا ش در باغچةو هیاهویی  خانه پیچید

                                                           

 شود. تر پنداشته می آمده است، پادزهر درست «پای و سر»و « پای زهر»ها  ـ در نمونه0
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 و از دیدنِ را روشن کرد ایوان و باغچه هایِ فت، بیرون رفت و چراغدر شتا سویِ

 هراسان جیغ کشید و از هوش رفت. چشمش بود آنچه پیشِ
 را باز کرد و فریاد زد: گرمابه درِ ،شهین جیغِ بانگِ با شنیدنِ خسرو
 ... شهین...شده؟ ـ چی

زمین افتاده و تکان  رویِدر،  جلویِدوید و دید شهین  برهنه بیرون د.پاسخی نشین
و شهین را به  خاموش کردرا  ها درنگ چراغ نگاهی به خود انداخت و بی خورد. نمی

 خواباند. زمین رساند و رویِ خانه مهمانو شتابان او را به و به درون برد  آغوش کشید
ش را در آب فروبرد و سرانگشتان سرد بازگشت. ی آبِجامبه آشپزخانه دوید و با 

پریدة  پاششِ آب به رخسارِ رنگچند بار پس از  پاشید. شهین هایی به رویِ چکه
خسرو تابید، با آوایی  شادی در دلِ پرتوِ جنبید. شهین هایِ پلکباخته،  هوش بانویِ

خسرو  چشم باز کرد و با دیدنِ شهین ز مهر نام همسرش را بر زبان راند.سرشار ا
نداخت، از جا جست و نگاهی به خود اخسرو  لب به دندان گزید. و جاخورد

 پرسید: هنگامی که بازگشت، شهین با خشم شرمسار گریخت.
 اینجا کجاست؟ـ 

 گفت: لب سرش نهاد و زیرِ خسرو دست بر
 !ـ وای خدا

 ستی؟ـ تو کی
و با  بیرون آمدن از گرمابه پوشیده بود نگریست ای که هنگامِ ویژه پوشِ تنبه  شهین

 خشم پرسید:
 ای؟ ـ این دیگر چیست که به تنم پوشانده

 ناگهان از جا پرید و داد زد:
 ای؟ ـ ای دیوِ پلید با من چه کرده

*** 
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 خواب چراغ سبزِ پرتوِ نگریست. خوابگاهشان می به آسمانة تخت دراز کشیده یِرو
 و گاهبود شهین کنارش آرمیده  بود. گاه پدید آوردهخواب روشنی پندارپرور در سایه

 د و آوایِفکش جنبی به چهرة او نگریست.ند و برگردا سر کرد.  می روچهک دندان
پیش برد تا با دست  د.اشیرهایش دلِ پردردِ همسرش را خ دندان شدنِ ساییده دلخراشِ

رانگشتانش بر گونة شهین بوسه چیزی نماند بود س خود را نمایان کند، نوازشی مهرِ
د و آم شب به سر می .شیرینِ دلبرش دست پس کشید خوابِ برآشفتنِ از بیمِ د کهبزن

دیگر شنیده  خروسشان بارِ قوقویِ قوقولی وایِآ آمد. همچنان خواب به چشمش نمی
 رفت. رخاست و از خوابگاه بیرونتی زد و بغل نیم شد.

 رو در رویِآینه  در برابرِ .کرد در گشود و چراغ را روشن یی رفت.دستشو به سویِ
آب روان  ،با پیچانده شدنِ سرِ شیر .خیره شدش فروغ بی چشمانِ ایستاد و به خویش

 به ریزش آب پایان داد. مشتی آب به رویش زد و شد.
هایش به زمانِ بیداری و  خفتک و سپس راهیابیِ شهین آشفتگی در خوابِ با پیدایشِ

 رخت اناز دلش شزندگیشان پژمرد و آرام شادیِ ،او روزافزونِ رفتارهایِ دگرگونیِ
هنگامی که خانه نبود دلشوره داشت و  .بربست و جایش را رنجی جانکاه گرفت

ه هم که ، به خانبه خود آسیب برساند کردگی شود و خودگم ترسید شهین دچارِ می
 دلبرِ به چشمِهمسرش و بیگانه شدن  آشفتگی بر روانِ گاه با چیرگیِ گشت میباز

 هم از تازشِها  شب شد. جان به لب می همیشگیش تا بازگشت او به خودِ ابروکمانش
 د.پری گوناگون خواب از سرش می هایِ پنداربافی

با به  یافت. هیچ نمیکران  بی در آن سیاهیِ وکاوید  چشمانش را می ژرفایِدرمانده 
ی اش انداخت و کم ژولیده در موهایِ چنگ به خود آمد. خروس گوش رسیدنِ آوایِ

 .رفت کشان بیرون سرش را خاراند و سپس چراغ را خاموش کرد و پا
چشم  هینشخواب نشست و به چهرة  تختِ بر لبةگشت و به خوابگاهشان باز

درازی  زمانِ و استهاو از خواب برخ ی پس از به خواب رفتنِبسیار ایِه شب .دوخت
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همسرش  تراشِ گیرا و پیکرِ خوش چشمانِ از نگریستن به .به نگریستنش نشسته بود
 .شد هرگز سیر نمی

درنگ  شناخت و هر دگرگونی کوچکی را بی به جا می را جا شهین پیکرِ
از  ش نبود وهمسر روانِ هایِ ویژگی در پیِ شناختنِ گاه دریغ که هیچ یافت. درمی

 .نداشتشناختی افسونگرش  برِدل روانِِ هایِ پیچیدگی
*** 

 زمین رویِخسرو  .نوشت یادداشت میو  تهنشس خوری خوراک میزِ شهین پشتِ
او  آوایِ ربا هر گفت. شد و در خواب سخن می پهلو میپهلو به و گاهی  خوابیده بود

گسیخته و  هایِ واژهتا از کرد  شهین گوش تیز می ،شکست خانه را در هم می خاموشیِ
 گذشت سر درآورد. آنچه در خوابِ ناآرامش می از مانندِ شویش گاه غرش

 خواند چراکه هر بخش را بارها می ،رفت خواندنِ داستانِ مزدک به کندی پیش می
 فرمان دادنِ چگونگیِ پس از بررسیِ .اندیشید سخنِ فردوسی می هایِ تکِ واژه تک و به

، دربارة رسیدنِ گندمگرسنه از  مردمانِ و برخورداریِ انبارها مزدک به گشودنِ
داستانِ  هایِ کرد تا ناگفته قباد از مزدک ژرفکاوی می آگاهی به پادشاه و بازخواستِ

  :داده شده به داستان دریابد هایِ مزدک را از پیچش
 دویدند و رفتند کارآگهان

 

 شاهِ جهان به نزدیکِ بیدار 
 

 شاهکه تاراج کردند انبارِ 
 

 بازگردد گناه به مزدک همی 
 

 گوی را پیش خواند قباد آن سَخُن
 

 ز تاراجِ انبار چندی براند 
 

 یوچُنین داد پاسخ کانوشه بَ
 

 0یوخرد را به گفتار توشه بَ 
 

 بشنیدم از شهریار هچ سَخُن هر
 

 بگفتم به بازاریان خوارخوار 
 

 به شاهِ جهان گفتم از مار و زهر
 

 تریاک دارد به شهرکس که  آن زوُ 
 

                                                           

 شود. تر پنداشته می درست« بَوی»آمده است، « بَدی»و « بزی»ها  ـ در نمونه 0
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 بدین بنده پاسخ چُنین داد شاه
 

 است مردِ گناهدار  تریاک که 
 

 که گر مارگَشته بمیرد به زهر
 

 آن کس نیابد ز تریاک بهر زوُ 
 

 دار اگر خون آن مردِ تریاک
 

 بریزد کسی نیست با او شمار! 
 

 0زهر نان بود پاد چو شد گرسنه
 

 تریاک بهربه سیری نخواهد ز  
 

 اگر دادگر باشی ای شهریار
 

 گندم نیاید به کار! ،به انبار 
 

 ؟ردگرسنه چند مردم بمُشکم 
 

 که انبارِ آسوده جانش ببرد! 
 

 دل شد قباد ز گفتار او تنگ
 

 بشد تیز مغزش زِ گفتارِ داد! 
 

 پس بپرسید و پاسخ شنیدآن  زوُ
 

 دل و جان او پر زِ گفتار دید 
 

 گفتند پیغمبرانز چیزی که 
 

 همان دادگر موبدان و سران 
 

 مزدک همه کژّ گشت به گفتار
 

 هاش ز اندازه اندرگذشت! سَخُن 
 

 برو انجمن شد فراوان سپاه
 

 بسی کس به بیراهی آمد زِ راه! 
 

 کو توانگر بود همی گفت هر
 

 تهیدست با او برابر بود 
 

 نباید که باشد کسی برفزود
 

 درویش پود توانگر بود تار و 
 

 جهان راست باید که باشد به چیز
 

 فزونی توانگر چرا جست نیز؟! 
 

 یسته نزن و خانه و چیز بخشید
 

 ست کس با توانگر یکی  تهیدست 
 

...  
 راستی پنج چیز بپیچاند از

 

 که دانا برین پنج نفزود نیز 
 

 ست و خشم و نیاز کجا رشک و کین
 

 به پنجم که گردد برو چیره آز 
 

 تو گر چیره باشی برین پنج دیو
 

 خدیو پدید آیدت راهِ گیهان 
 

 ست ازین پنج ما را زن و خواسته
 

 ست دینِ بهی در جهان کاسته که 
 

                                                           

 .08بنگرید به زیرنویس رویة  ـ 0
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 زن و خواسته باید اندر میان
 

 چو دینِ بهی را نخواهی زیان 
 

 کزین دو بود رشک و آز و نیاز
 

 که با خشم و کین اندرآید به راز 
 

 پیچد سر از بخردانهمی دیو 
 

 بباید نهاد این دو اندر میان 
 

باغچه  برخاست و از خانه بیرون رفت و از میانِ به گوشش رسید. در تقِ آوای تق
خندان پاسخش را داد و شهین  را باز کرد، سینا به او درود گفت.گذشت و در 
دست به  میزبان بانویِ سرش بست. سینا به درون آمد و در را پشتِ خوشامد گفت.

 سینا پرسید: یکدیگر راه افتادند. دستِ پس از فشردنِ مهمان دراز کرد. سویِ
 ؟است ـ خسرو هنوز خواب

 .ـ آره
 ـ دربازکن چرا از کار افتاده؟

 نم.دا ـ نمی
با  هم خروس جوریدند. پرهایشان را می یا شپشِچیدند  استخر دانه می ها کنارِ مرغ

ایوان باال رفتند، شهین  هایِ از پله پائید. بیگانه را می گردنی افراشته و نگاهی تیز مردِ
  گامی پیش افتاد و پس از باز کردنِ درِ خانه خودش را کنار کشید و گفت:

 بفرمایید.ـ 
 جان. ـ سپاس شهین

پیشواز چند  کشان برایِ خسرو که از خواب پریده بود خمیازه به درون رفت.سینا 
دستشویی  درنگ به سویِ مد گفت و بیواه خوشاخ شت و پوزشاو بردا گام به سویِ

ی از کیفش بیرون آورد تابک ننشستراهنمایی شد و پیش از  خانه مهمانسینا به  شتافت.
شهین که به  و سپس کیفش را زمین گذاشت و نشست.پذیرایی نهاد  و روی میزِ

 پرسید:ش نهاد و مهمان آشپزخانه رفته بود بازآمد و جامی آبمیوة خنک در برابرِ
 ـ خوبی سیناجان؟

 ی؟خوب هستـ سپاس، تو 
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 !خوبمـ 
شهین دراز  به سویِ اشته بود برداشت ومیز گذ را که رویِ یتابنا خم شد و کسی

 کرد و گفت:
 ـ بگیرش.

 :گون خواند زمزمهزیرِ لب  نگریست و را گرفت و ن دست پیش برد و آنشهی
 «.مزدکیان خونینِ قیامِ طغیان سرخ، داستانِ»ـ 
هایی چه پندار تو چگونه است و گرفتارِ نیِداند پریشا یکی از پرستارها که می ـ

تو  ا پندارهایِبسیار ب ی که نویسنده نوشته همسانیِداستان یم آورد.برا هستی این را
سخن  ناآن داستان با کسانی که تو از برخی کسانِ شگفت این که نام و نشانِ دارد.

 ست!ویی همسان و گاه یکسان اگ می
 ناباور پرسید: شهین از شگفتی گشاد شد. چشمانِ

 ای؟ ـ آن را خوانده
 .ـ آره

 گفت. می باور کردنی نیست، خودش هم همین راـ 
 جان؟ ـ کی شهین
 ؟ـ چه گفتی

 گفت! می خودش هم همین رافتی ـ گ
 .مویگ می ـ آها، نویسندة داستان را

 زده پرسید: سینا شگفت
 ؟!نویسندة داستانـ 

 گفت: هایش گل انداخته بود. ته شده و لپبرانگیخ .نشست شهین
 .که رفته بودم کتاب بخرم، با نویسندة این کتاب آشنا شدم دیروزـ 

 ـ کجا؟
 .پهلوی زبانِ آموزشِ دانشگاه، آموزشگاهی برایِ نزدیکِ یآموزشگاهدر  ـ
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 رفته بودی؟ ـ آنجا واسة چه
نم اتو داد و گفت می نشانیش راـ رفته بودم کتاب بگیرم. فروشندة کتابفروشی 

نجا با شاهین پیدا کنم. آ در کتابخانة آن آموزشگاهنایاب دربارة مزدک را  هایِ کتاب
 .است پرسیدم و او هم گفت نویسندة داستان کردم که دربارة این کتاب و میوگ گفت

 ین کتابی هست؟نچدانستی  ـ از کجا می
ة مزدک هم رتانی چاپ شده که درباکتابفروشی گفت داس هایِ ـ یکی از فروشنده

 .چیزهایی دارد
آغاز به  کتاب کشید و آن را گشود و رویِ ا در خود فرو رفت، شهین آرام دستسین

 داستان کرد. خواندنِ
*** 

رفت. رهگذرانِ  داشت و پیش می از سوزشِ چشمانش آزرده بود. به تندی گام برمی
 .رفتند رو راه می رو و سواره و در پیادهبسیاری پارچة سبز به مچِ دستشان بسته بودند 

بندان گیر افتاده  پایید. خودروهایی که در راه خاست و چندان نمی گاه هیاهویی بر می
جایِ پیرامونِ میدان  زدند. جای درپی بوق می یافتند پی بودند و راهی برای رفتن نمی

رفت که  ان مینیروهای ویژة سرکوبِ شورش ایستاده بودند. به سویِ دانشگاه تهر
پوش از خیابان گذشتند. با دیدنِ آنها دچارِ دلهره شد، به تندیِ  ای موتورسوار زره دسته
گفتند و  هایش افزود تا زودتر از آنجا دور شود. رهگذران غرغرکنان ناسزا می گام

 پاییدند. سو را می سو و آن زیرچشمی سوارانِ تازنده به این
به سویِ چپ پیچید و دید گروهی انبوه در برابر درِ به خیابانِ شانزدهِ آذر رسید. 

تر که رفت از شنیدنِ ناسزاهایِ  اند. نزدیک ئانشگاه گرد آمده و هیاهو راه انداخته
آوری که از زبانِ آن جوانانِ خشن و بدگفتار روان بود دچارِ خشم و  زشت و شرم

گویان نزدیک  شنامبیزاری شد. به سرش زد برگردد و از راهی دیگر برود و به آن د
 نشود. پاهایش نافرمانی کردند و از پیش رفتن باز نایستادند.
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دهد. رو  به انبوهِ گردآمدگانِ پرخاشجوی رسید، درنگ کرد تا ببیند چه روی می
آمدند ناسزا  در رویِ هم ایستاده بودند و به دانشجویانی که از دانشگاه بیرون می

گردنی و لگد و کشیده  دادند پس ادخواهی سر میگفتند و گاه به کسانی که فریاد د می
 زدند. می

گروهی دانشجویِ دختر چند گام دورتر از در ایستاده بودند و گویا از بیرون آمدن 
وگویی کوتاه با  هراس داشتند. چند دانشجویِ پسر از راه رسیدند و پس از گفت

ان شدند. شهین سویِ دخترها به سوی در راه افتادند و دخترها نیز پشتِ سرِ آنها رو
نگریست. نگهبانانِ دانشگاه  برانگیز می دیگرِ خیابان ایستاده بود و به آن رویدادِ پرسش

خندیدند، هنگام بیرون آمدنِ دانشجوها پسرها  ها ایستاده بودند و می هم آن سویِ نرده
 خواستند ناسزاگویانِ بدمنش را پس بزنند تا دخترها آسوده بگذرند.

مد و انگار آذرخشی به خرمن خورد. به یکباره آشوبی سهمگین درگیری پیش آ
آور از زیر  جویان با بیرون کشیدنِ چوب و زنجیر و گازهای اشک برپا گردید. ستیزه

پوشاکشان به جانِ دانشجویان و رهگذران افتادند. سرکوب دگراندیشان آغاز شده بود 
 دند.دا و نگهبانانِ دانشگاه همچنان هیچ واکنشی نشان نمی

ای  شهین که ترسش ریخته بود سرِ جایش پابرجا ایستاده و از نمایشِ تلخ و گزنده
مردِ فربهی که چوبی نخراشیده به دست داشت و داشت. که راه افتاده بود چشم برنمی

پائید هنگام  اش ناسزا روان بود به سویش تاخت. شهین که او را می کرده از دهانِ کف
و کیفش را به سرِ او کوبید و با همة توان هُلش داد. پایِ فرود آمدنِ دستش پس جهید 

 تازندة فربه پیچ خورد و درونِ جویِ انباشته از خاکروبه واژگون شد.
اش خورد  دختری بازوی شهین را گرفت و او را پس کشید، همان دم بادکی به چهره

مردِ خواست با آن  باک شده بود و می و دستی زمخت از برابرش گذشت. شهین بی
تاختند  جویِ دیگر که به سویش می گستاخ رویاروی شود که با دیدنِ تازشِ چند ستیزه

 از بیم گرفتار شدن، همراه دختری که او را یاری کرده بود پا به فرار گذاشت.
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وگویی کوتاه رویِ یکدیگر  گریزان تا نزدیکِ خیابانِ پورسینا رفتند و پس از گفت
هم جدا شدند. شهین راهی شد تا به دیدنِ شاهین برود. را بوسیدند و بدرودگویان از 

 یافت. هایی بود که برایشان پاسخی نمی سرش انباشته از پرسش
پیش از رفتن به سرایِ آموزشگاه اندکی درنگ کرد تا ببیند کسی دنبالش کرده یا 

ا کرد هیچ همسانی با تب و تابِ فرمانرو نه. آرامشی که در آن سرایِ دنج خودنمایی می
 از سرایِ پس از درنگی کوتاه، آسوده به درون رفت، هایِ شهر نداشت. بر خیابان

هایی  گام تقِ تق د گفت. پاسخی نشنید، نشست.به دفتر رفت و دروو  خاموش گذشت
گویان از جا  خشهین پاس ین از راه رسید و به او درود گفت.شنیده شد و سپس شاه

 درنگ گفت: شاهین بی برخاست.
 کنم. خواهش می دـ بفرمایی

 نشست و پرسید: هدوبار
 ؟دـ خوب هستی

 ؟یا شده تر و شادتر از دیروز آرام ـ سپاس،
 .آرهـ 
 ؟ای شاهنامه را آغاز کرده خواندنِ ـ

 هایِ پرسش یزی دستگیرم نشد!چ چندان ،ندماخو چند بار مزدک را ـ داستانِ
 هایی دارم. خودت هم پرسش بسیاری دارم، دربارة کتابِ

شهین  کتابی برداشت و به سویِ ،دفتری ارغوانی میز رفت و از زیرِ به سویِ شاهین
ایت آوردم. نگارشش سست و برایم مانده بود که بر همین یکی رفت و گفت.

ناپخته است و نمایانگرِ ناآزموده  ها نویسندهبیشترِ نخستین نوشتة  ناهماهنگ است.
 .بودنشان

 شهین کتاب را گرفت و گفت:
 سست و ناهماهنگ و ناپخته؟ ـ سپاس...
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 آره.ـ 
 .من یک شاهکار است برایِـ 

 نده داوری نکن.اـ نخو
 .کنم انده داوری میـ خو
 ویی؟گ می ـ چه

گذشته دو بار داستان را خوانده  شهین سخن آغاز کرد و با سرخوشی گفت که شبِ
ارها و ندبا پ شانهای و کسان و نام رویدادها هایِ ها و گاه یکسانی از همسانیو 

شهین برانگیخته و پرشور دربارة پندارها و  زده است. هایش شگفت خواب
پرسید چگونه توانسته چنان  درپی از شاهین می گفت و پی هایش سخن می خواب

 او بنویسد. هایِ داستانی دربارة پندارها و خواب
 مزدک در وگو کردند و سرانجام سخن به داستانِ زمانی دراز دربارة داستان گفت

 شاهین گفت: شاهنامه کشیده شد.
ن انگار د، هنگام خواندنشااز نگارشی ساده برخوردارنشاهنامه  هایِ ـ داستان

ای به یادگار مانده از هزار  خودمان است نه سروده ای نوشته شده در روزگارِ نوشته
 سال پیش!
ها آسان  داستان راز و رمزِ نِ، دریافته شاهنامه زبانی ساده و روان داردک ـ با این

دانم مزدک کی  هنوز نمی، رگم شدمسردندم بیشتر اکه خو رامزدک  داستانِ نیست.
 .شد و چرا باید کشته می بود

 داستانِ بخشِ دنِپیدا کرشهین نشست و پس از  کنارِبرداشت و  ای شاهنامه شاهین
 گفت: قباد مزدک با

، آه کشید شاهنامه را گرفتشهین  گو کنیم.و تا دربارة داستان گفت نشابگیر بخوـ 
 :ریخته بر پیشانیش را باال داد و آغاز به خواندن کرد و با سرانگشتانش موهایِ

 نام هبیامد یکی مرد، مزدک ب
 

 دانش و رای و کام باو   گوی سَخُن 
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 گَرانمایه مردیّ و دانش فروش
 

 قبادِ دالور بدو داد گوش 
 

 جهاندار دستور گشت به نزدِ
 

 آن گنج و گنجور گشتنگهبانِ  
 

 شاهین گفت:
در  گوید. یابی داستان از چه سخن می رویم بهتر درمیگام به گام پیش ب گ کن.ـ درن
آن روزگار  هش دراو پایگمزدک  هایِ فردوسی بسیار فشرده ویژگیبیت،  سههمین 

و دارای  مردی نامدار بود شکه مزدک در روزگار نخست این است. بازگو کرده را
 بلندِ نمایانندة پایگاهِ همه رای و کام که دارندة سخنگویی و دانشمندی و هایِ ویژگی

 بود، گنجورِ کشور وزیرِ نخستبه زبان امروز وی نه تنها  د.بارِ پادشاه هستناو در در
 .مدآ شاه نیز به شمار می

 نخست وزیر؟!ـ 
 وزیر. نخست شود امروز می به زبانِدر زبان پهلوی دستور  .آرهـ 

 ؟ودش می جور چهـ گن
بها که جایگاهی ویژه  گران ، گذشته از زر و سیم و گوهرهایِپادشاهان ِ ـ گنج

 گرفت. ر چیزها را هم در بر میافزار و دیگ خوراکی و جنگ ، انبارهایِدداشتن
پادشاه بود و  هایِ همة این دارایی که نگهبان و سرپرستِ دگفتن گنجور به کسی می

یا  دنداد ن میاسر و سام را دربار و کشور گوناگونِ هایِ زینهدرآمدها و هکسانی که 
زدک هم دستور بوده و هم که م این د.سرپرستی و فرمانش بودن زیرِ ،دنگهبانش بودن

در شاهنامه بجز  است. واالیی داشته پادشاه جایگاهِ که نزدِ دده ن میگنجور نشا
 .نشده یاد کار به او سپرده شده باشدمزدک از کسی که هر دو 

 .دشاه بده انبارهایِ نِنسته فرمان به گشوداتو ام روشن شد که چریبرا تازهـ 
 خشکسالی از روی دادنِ ،مزدک پایگاهِ و جایگاه کردنِ فردوسی پس از آشکارـ 

ز ا مزدک پیشِروند و  پادشاه می به دربارِ کشور انِبزرگکه  و این است سخن گفته
 که پادشاه راهی برایِ دهد نوید می ناو او به ایشد نویگ خشکسالی سخن می پیامدهایِ
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سپس  .پایشان خواهد گذاشت پیشِ خوراک کمبودِ ن دادن به آشفتگیِسر و ساما
 پرسشِ در پاسخِ و پادشاه کند به قباد بازگو می راها  گزارشزیرکانه و نمادین  مزدک

کشور  به بزرگانِ پادشاه را ن فرمانِماو مزدک ه دهد او، نادانسته فرمانی می
 .رساند می

شاهین گواهی داد و  گفتارِ سخن فردوسی را بازخواند و به درستیِ شهین آن بخشِ
 گفت:

به  گندمگرسنه و نیازمند  مردمانِگشوده شد و  پادشاه انبارهایِ نن فرماآ پیِ درـ 
و  دکنن پیش آمده آگاه می از رویدادِ پادشاه را ،که کارآگهان و این ددست آوردن

به پرسش  زیرش راو اهش و دنناخو شاه گناهکار می انبارِ به تاراج رفتنِ در را مزدک
 .یردگ می

 .ـ آره
 نده!ـ بسیار زیرکانه پادشاه را به تنگنا کشا

 است. دربار نبوده باورها و شیوة بزرگانِ مزدک همسانِ زندگیِ ـ منش و روشِ
داد دریافت  ش مییها و از پاسخی که به پرسش او تنگدل شد قباد از کارِ همین یِبرا

 .زیرش دل و جانی سرشار از سخن داردکه و
 :هین دگرگون شدشا گویشِ

 پادشاهی که فرمانرواییِ انگران و تهیدستان در پیشگاهِتو سخن گفتن از برابریِـ 
مد که آ ای به شمار می دلیرانه ، نوآوریِخاندانش بر باورهایی دگرگونه بنیان یافته بود

 .ه کردبسیاری را برآشفت
و دوری از راستی ناراستی  زمین، پیدایشِ اندیشمندانِ پیشینِ ایران نیز همانندِمزدک 

 نیاکانِ و مزدیسنا هایِ آموزه که همانا بازگوییِ دانست پنج چیز میبرآمده از  را
 :بود آزادگان

 راستی پنج چیز بپیچاند از
 

 که دانا برین پنج نفزود نیز 
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 ست و خشم و نیاز کجا رشک و کین
 

 به پنجم که گردد برو چیره آز 
 

باستان  ایرانیانِ درونی هستند که به باورِ نیاز و آز و رشک و کین و خشم پنج دیوِ
مردمان  اهریمنیِ یِها یاین ویژگ بنیانِ آورند. میما از آنها سر بر زندگیِ هایِ همة بدی

مردمان به زن و دارایی  ک اگر نیازِمزد به باورِ روی ایناز استوار شده است.ز ابر نی
گرنه نیاز مردمان را به و ،درونشان پرورده نخواهند شد برآورده شود، دیگر دیوهایِ

رشک  اش برسد گرفتارِ ی که نتواند به خواستهدکشاند و آزمن آزمندی می سویِ
رنجور نخواهد  کینه در دلِ مردم پیامدی جز پرورشِ رشک در دلِ شود و جوششِ می

جنگ و خونریزی  0دارِ است که درفش خشم پیدایشِ نیز پروری کین سرانجامِ داشت.
 .بوده و هست و خواهد بود

 ، قباد سخنانِاست ها نیز بازگو شده آنچه در شاهنامه آمده و در دیگر نوشته از
با پادشاه  همراه کردنِ از پس هم مزدک یابد. درخور و شایستة پذیرش می مزدک را

 کشور را نیز به همرایی با خود و شاه وادارد که با واکنشِ کند بزرگانِ تالش می ،خود
او و فرجامی که پدید  خسرو با مزدک و سخنانِ برخوردِ شود. آنها رویاروی می تندِ

 .دکر را نمایندگی می نات که خسرو آندهندة رویارویی بزرگانی اس آورد نشان
چشم به  داد، با درنگ او شاهین را گوش می سخنانِو بود شهین که ماتش برده 

  کرد: آغاز به خواندن شاهنامه دوخت و
 این گفته شد، دستِ کسری گرفت چو

 

 بدو مانده بُد شاهِ ایران شگفت! 
 

 خشمه ازو نامور دست بستد ب
 

 ابید چشم!مزدک بت تندی زِه ب 
 

 به مزدک چُنین گفت خندان قباد
 

 داری به یاد؟که از دینِ کسری چه  
 

 چُنین گفت مزدک که او راهِ راست
 

 نهانی ندارد، نه بر دینِ ماست 
 

 آنگه ز کسری بپرسید شاه هم
 

 ؟یست راه، چه بگذریبِ که از دینِ 
 

                                                           

 ـ درفش: پرچم 0
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 بدو گفت کسری: چو یابم زمان
 

 بگویم که کژّ است یکسر گمان! 
 

 چو پیدا شود کژّی و کاستی
 

 درفشان شود پیشِ تو راستی! 
 

 بدو گفت مزدک زمان چند روز
 

 فروز؟ خواهی از شاهِ گیتی همی 
 

 ورا گفت کسری زمان پنج ماه
 

 ششم را همه بازگویم به شاه 
 

 برین برنهادند و گشتند باز
 

 فراز شد آن شاهِ گردنببه ایوان  
 

 جای کس فرستاد کسری به هر
 

 ی دید و فریادرسا که داننده 
 

 اردشیر وی خورةکس آمد سُ
 

 داد هرمزدِ پیر رگاهِکه آید به د 
 

 مهرآذرِ پارسی 0خرتز اس
 

 بیامد به درگاه با یار سی 
 

 همه پژوهان ب نشستند دانش
 

 سَخُن رفت هرگونه از بیش و کم 
 

 به کسری سپردند یکسر سَخُن
 

 خردمند دانندگانِ کَهُن 
 

 نزدِ قباده چو بشنید کسری، ب
 

 کرد یاد سخنبیامد، ز مزدک  
 

 که اکنون فراز آمد آن روزگار
 

 که دینِ بهی را کنم خواستار 
 

 او را بود راستی هگر ایدونک
 

 شود دینِ زرتشت بر کاستی 
 

 دینِ ورا پذیرم من آن پاک
 

 جان برگزینم گزینِ ورا! به 
 

...  
 همی او کژّ گوید هور ایدونک

 

  
 یزدان نجوید همی رهِ پاک

 

 ره و دینِ اوی! تو بیزار گرد از
 

 بنه دور ناخرّم آیینِ اوی! 
 

 ر دینِ اوسته بآنک به من ده ورا و
 

 مبادا یکی را به تن مغز و پوست! 
 

 گوا کرد زرمهر و خُرّاد را
 

 فرآیین و بندوی و بهزاد را 
 

 آن جایگه شد به ایوانِ خویش وُز
 

 خویش پیمانِ  راست  داشت آن  نگه 
 

                                                           

 شود. تر پنداشته می درست« استخر»آمده است، « اصطخر»ها  ـ در نمونه 0
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 شهین بهره جست و گفت:شاهین از درنگ 
اندیشه و  بررسیِ و و خسروپرستان زمان داشتند تا بهدر شش ماهی که خسرـ 

 سامانی پیش آمده در زندگیِ نابه به سامان رساندنِ مزدک بپردازند و برایِ آرمانِ
مزدک و پیروانش  نابود کردنِ اندیشی برایِ یک دم از هم ای بیندیشند، ایرانیان چاره
راستی از  آشکار شدنِ برپا شده برایِ گویِو گفت سرانجام نیز انجمنِ باز نایستادند.

به  زمین را ایران مردمانِ بختیِ مة سیاهجا تی را به بیدادگاهی دگرگون کردند.ناراس
به مزدک در آن  ایرانیان پوشانیدند. تنهایی اندازه گرفتند و بریدند و دوختند و به تنِ

اهم آمده رف اهایِموبدِ خسروپرست ناسز سخن گفتن ندادند. بیدادگاه هیچ زمان برایِ
درنگ دنبالة نمایش  را یک به یک بر زبان راند و خسرو بی سگالش شش ماه پیِ در

قباد همدل و  مزدک از درگاهِ راندنِ نی که برایِاکس و با همراهیِرا پی گرفت 
 .را پدید آورد مزدک و یارانش تلخِ ، فرجامِسخن شده بودند هم

 :را از سر گرفتشاهنامه  خواندنِ شاهین شهین پس از درنگِ
 به شبگیر چون شید بنمود تاج

 

 زمین شد بکردارِ دریایِ عاج 
 

 راند فرزندِ شاهِ جهانهمی 
 

 گوی با موبدان و مهان سَخُن 
 

 به ایوانِ شاه آمدند به آئین
 

 راه آمدند گوی و جوینده سَخُن 
 

 مزدک سوی کیقبادآرای  دل
 

 سَخُن را در اندرگشاد بیامد 
 

 چُنین گفت موبد به پیشِ گروه
 

 پژوه به مزدک که ای مردِ دانش 
 

 رزیانیکی دینِ نو ساختی پُ
 

 نهادی زن و خواسته در میان 
 

 که باشد پدر؟!  ش چه داند پسر که
 

 پدر همچُنین چون شناسد پسر؟! 
 

 در جهانچو مردم برابر بود 
 

 نباشند پیدا کهان و مهان 
 

 که باشد که جوید درِ کهتری؟!
 

 چگونه توان ساختن مهتری؟! 
 

 ؟راست که  چیزش و مُرَد جای کو کسی
 

 بنده با شاه راستچو شد کارگر 
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 جهان زین سَخُن پاک ویران شود!
 

 نباید که این بد به ایران شود! 
 

 همه کدخدایند و مزدور کیست؟!
 

 دارند و گنجور کیست؟! گنج همه 
 

 آوران این سَخُن کس نگفت ز دین
 

 نهفت! تو دیوانگی داشتی در 
 

 همه مردمان را به دوزخ بری!
 

 همی کارِ بد را به بد نشمَری! 
 

 چو بشنید گفتارِ موبد قباد
 

 برآشفت و اندر سَخُن داد داد! 
 

 کسری ورا یار گشت گرانمایه
 

 رآزار گشت!دین پُدلِ مردِ بد 
 

 سره ب رآواز گشت انجمن سرپُ
 

 که مزدک مبادا برِ تاجور! 
 

 دارد او دینِ یزدان تباههمی 
 

 مباد اندرین نامور بارگاه! 
 

 از آن دین جهاندار بیزار شد
 

 ز کرده سرش پر زِ تیمار شد! 
 

 آنگاه شاه به کسری سپردش هم
 

 او داشت آن دین و راه هک ابا هر 
 

 هر کو بدین دین اوستبدو گفت 
 

 مبادا یکی را به تن مغز و پوست 
 

 هزار سهبدان راه بُد نامور 
 

 به فرزند گفت آن زمان شهریار 
 

 خواهی بکن هچ که با این سران هر
 

 زین پس زِ مزدک مگردان سَخُن! وُ 
 

 کسری یکی باغ بود به درگاهِ
 

 که دیوار او برتر از راغ بود! 
 

 کنده کرد آنهمه گرد بر گردِ 
 

 مرین مردمان را پراگنده کرد 
 

 بکِشتندشان هم بسانِ درخت
 

 ر پای و زیرش سر آگنده سخت!زبَ 
 

 و!به مزدک چُنین گفت کسری که رَ
 

 به درگاهِ باغِ گَرانمایه شَو! 
 

 شتن بدین روزگارآن تخم کِ ]از
 

 ترا داد ناهوشمندیت بار![ 
 

 که آن کس ندید! درختان ببینی
 

 نه از کاردانانِ پیشین شنید! 
 

 بشد مزدک و باغ بگشاد در
 

 که بیند مگر بر چمن بار و بر 
 

 از تنش رفت هوش! دید  که  آنگه هم
 

 ناکام ازو یک خروش!برآمد به  
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 یکی دار فرمود کسری بلند
 

 کمند!پیچان  از دارِ هفروهشت 
 

 بخت را زنده بر دار کرد! نگون
 

 نگونسار کرد!دین  سرِ مردِ بد 
 

چنگ  یشانها بر دل سنگین اندوهی گرفت. خاموشی شهین که لرزان شده بود آوایِ
دو گامی پیش رفت، ایستاد، دست بر پیشانی نهاد، به  شاهین برخاست، .ه بودانداخت
 بگوید، لب جنباند و دهان باز کرد.خواست چیزی  چرخید، انگار می شهین سویِ

 رویِ هروب ، هیچ نگفت.چه خواهد گفت دتا ببین شهین به دهانش چشم دوخته بود
با  گنجید، ها نمی واژه را که در کالبدِخیره مانده به چشمانش نشست تا سخنانی  بانویِ

 .به هم بگویندنگاهشان 



 
 

 
 
 

 لرزان تختِ
 
 
 

هایِ سرخش زیباییِ  شکفته بر غنچة لب رفت. لبخندِ شهین شادمان و شتابان پیش می
هایی بلند و استوار، سرافراز  کرد. برانگیخته و سرخوش با گام تر می اش را نمایان چهره

هایِ دانشگاهِ تهران به سویِ فروردین  و برازنده در راستایِ شانزده آذر، از کنارِ نرده
کسانی که از روبرو رفت از شمارِ  رفت. هرچه بیشتر به سویِ انقالب پیش می می
شدند. به سرِ چهارراه که رسید ایستاد  شد و همسویانش افزوده می آمدند کاسته می می

 زده به انبوه مردمانی که همانندِ تندآبی خروشان روان بودند چشم دوخت. و شگفت
سو نگریست. برایِ رسیدن به خیابانِ فروردین باید از  سو و آن زمانی دراز به این

شد که سیلِ  گذشت. خیابانِ انقالب چون مسیلی بزرگ دیده می قالب میخیابانِ ان
مردمان در بسترش به سویِ آزادی روان بود. خروش و هیاهویِ مردمانی که زبان به 

کرد به  هایی بود که همواره تالش می پرسشگری گشوده بودند، برانگیزندة پرسش
 زبان نیاورد.

خواندند هنگام گذشتن از برابرش او  میزنان سرود  برخی دخترانِ گروهی که کف
و دیگران را به همراهی فراخواندند. سرودشان چنان شورانگیز بود که نتوانست در 
برابرِ کششِ همراه شدن با آنان پایداری کند. راه افتاد و به راهپیمایانِ خروشان 

 پیوست و دوشیزگانِ سرودخوان شادمانه پذیرایش شدند.
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روسری سپیدش از سرش سریده و رویِ دوشش افتاده بود.  هنگامی که به خود آمد
رفت. با  خواند و پیش می شناخت سرود ای ایران می همراهِ کسانی که هیچ کدام را نمی

به پایان رسیدنِ سرود، دخترها فریادِ جاوید باد ایران سر دادند و سپس برای خود 
ز سخنانِ آنان دریافت وگو با هم سرگرم شدند. شهین ا دست زدند و خندان به گفت

های  اند و پس از پشتِ سر نهادنِ تنش که راهپیماییِ خود را از فردوسی آغاز کرده
 بسیار به انقالب رسیده و پس از گذشتن از آن شتابان به سوی آزادی روان هستند.

سست شد، همراهانش پیش افتادند  رود. پایش دریافت که در سویِ نادرست پیش می
ایستاد. تا از رفتن بازماند کسی از پشت به او خورد، سر گرداند،  و او به یکباره

کرد پوزش خواست و از کنارش گذشت.  زده او را نگاه می جوانی که شگفت
پیرامونش را نگاه کرد، سرش را خاراند و دریافت که روسری بر سر ندارد. روسریش 

، واژة اوستا به را رویِ سرش کشید، سویِ چپش بوستانِ کوچکی دید، هنگام چرخش
زمانی به آن واژة  کرد. کوتاه چشمش خورد که در برابرِ بوستان خودنمایی می

خوشنویسی شدة گرفتار در چهارچوبی آهنین و رنگ و رو رفته نگریست و آرام راه 
رفتند به سوی میدانِ  افتاد تا از میانِ انبوهِ زنان و مردانی که به سویِ میدانِ آزادی می

 از کند و خود را به خیابان فروردین برساند.فردوسی راه ب
*** 

 سپیدی کاشیِ اش هیچ جنبشی نداشت. برهنه خیره مانده بود و پیکرِشهین  چشمانِ
آن  آب و پژواکِ هایِ چکه چکیدنِ گاه به گاهِ پیرامونش و آوایِ دیوارهایِ

بزرگ  امآر آب آرام شیرِ رِس به چکة آبی که آورد. خانه را به یادش می شوی ردهم
و  ترچکه تندی گرفت، بزرگ به یکباره کش آمدنِ نگریست. آمد می کش می شد و می

پیچید و  گرمابهآب در  چکیدنش درونِ دلنشینِ آوایِ پایین افتاد. و شتابان شددراز 
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خیابان دیده بود  که در و به رویدادهایی دراز کشیده 0آبزن ، درونِپژواک یافت
 اندیشید. می

چکة نوپدید را  زد و بزرگ شدنِ پدیدار شد، مژه بر هم نمیشیر  چکة دیگری سرِ
و از  ن گرفتیددر آن چکة کوچک نمایان شد و پرتویی تابدرخششی سبز  .پائید می

بیمی برآشوبنده  درونش راه یافت و شمانش به ژرفایِگشاد شدة چ هایِ روزنة مردمک
درپی پلک بر هم  پی ن نشست.آبز به یکباره از جا پرید و درونِ در دلش برانگیخت.

گیج و منگ بود و  پیرامونش را نگریست. کشید و چشمش و بر سر زد و دست
کشِ آتشدانِ  آتشِ زبانه سرخِ دیوارها و آسمانة گرمابة تاریک پرتوِ سردرگم، رویِ

 .خوشایندی داشت نزدیکِ آبزن بازیِ
سو  از شد، چشم بدانابه جیرجیرکنان بگرم چوبیِ درِ آبزن دراز کشید. ره درادوب

بزرگی در دست مسی  پارچِ سرش بست. با پایش در را پشتِ چرخاند. دخترِ پرستار
ارچ را زمین پ نزدیک شد، به شهین کمرش را خمیده کرده بود. سنگینیِ آن که داشت

 و پرسید:آبزن نهاد  تشتی رویین آورد و کنارِ تاریکِ گرمابه نهاد و رفت و از کنجِ
 خیزید؟ برنمیـ 

 ستی؟ـ تو کی
 ، شهین پرسید:دختر لب به دندان گزید

 ـ اینجا کجاست؟
پنجه  .سرمایی از پیکرش گذشت و مغزش را به کار انداخت .به خود لرزید ناگهان

 پرستارِ برخاست و پا به تشت گذاشت و نشست.بر لبة آبزن انداخت و از جا 
چیره شده  سستیِ ،ی آبخنک .ریخت سرِ اوش پارچ را برداشت و آرام آب بر نوجوان

 دخترِ درنگ کرد و به ریزش آب پایان داد.دخترک  .بردبر تنش را شست و با خود 

                                                           

 ـ آبزن: وان0
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سرش  مانده در آن را رویِ موبد شاداب بر پا ایستاد و پارچ را از دلنواز گرفت و آبِ
 .ریخت

را  ای پارچه زبر نهاد. یو پا بر پاالس پارچ آن را زمین گذاشت پس از تهی شدنِ
به خود پیچید و سرگرم خشک  دلنواز به سویش دراز کرده بود، آن را کهگرفت 

 و پرسید:پیکرش شد  کردنِ
 ـ دالرا بیدار شده است؟

 ـ آری.
پرنگار و رنگارنگ که  گلیمی تنش گامی پیش نهاد و رویِ پس از خشک کردنِ

ت، رف ار پیشپرست کِدختر زمین گسترده شده بود ایستاد. چون بوستانی خرم رویِ
شهین پارچه را از تن گشود و بر زمین انداخت،  ای سپید رنگ در دست داشت. جامه
 :اش را از دلنواز گرفت و گفت جامه

 .دالرا آماده کن ـ آبزن را برایِ
 .چشمـ 

جامه پوشید و از گرمابه بیرون  شهین به گوش رسید. خروس قوقویِ قوقولی آوایِ
 رفت.

*** 
 باز و بسته شدنِ آوایِ بود. خواب دراز کشیده و سرگرم خواندن تِتخ رویِخسرو 

 گرمابه به گوش رسید و چندان نگذشت که شهین به خوابگاهشان آمد و جلویِ درِ
 به بازتاب چهرة شوهرش دوخت و پرسید:چشم  ای برداشت و شانه آینه نشست.

 ای؟ ـ به کجا رسیده
 خسرو زیرچشمی نگاهش کرد و پاسخ داد:

 ام. لرزان را تازه آغاز کرده ـ تختِ
 روی! ـ تند پیش می
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ا برخاست و از خوابگاه بیرون خسرو غلتی زد و از ج ید.بانگِ زنگ در خانه پیچ

گویی و خسرو پس از گفت دست به کارِ خشک کردنِ موهایش شد.شهین  رفت.

وهایش م شهین پس از خشک کردنِ خانه بود بیرون رفت. درِ کوتاه با کسی که پشتِ

 ای زیبا و برازنده چراغِ جامه گیسوانش و پوشیدنِآراستنِ چهره و  و آرایشِ

 آشپزخانه شد. خوابگاهشان را خاموش کرد و راهیِ

تازه چراغ را روشن کرده بود که  گشت و به خوابگاه رفت.به خانه باز خسرو

 شهین او را فراخواند و پرسید:

 خوری؟ میوه میـ 

چراغ به  از خاموش کردنِ و پس برداشت خواب تختِ از رویِ را کتابخسرو 

تِ میزِ کوچکِ او خندید و چشمک زد، خسرو پش شهین با دیدنِ .آشپزخانه رفت

میز گذاشت و  رویِ را انباشته از میوه دستیِ همسرش پیش نشست. 0خوری ناشتایی

 پرسید:

 خوری؟ چایی میـ 

 ـ نه.

 یی برداشت ولوخسرو ه و شد.کاه میز نشست و سرگرم خرد کردنِ پشتِشهین 

ش به جنبش ا و آرواره گاز زده شده را بویید هلویِ ای از آن را با دندان کند، پاره

 :شهین پرسید درآمد.

 ؟مدهنیا تانگار چندان از داستان خوشـ 

 ـ هنوز چنگی به دلم نزده.

  که نوشته. گفت نخستین داستانی است می ـ شاهین

                                                           

 ـ ناشتایی: صبحانه 0
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د. ذارنگن سرپوش بکارشا بر نارساییِ دکنن سخنانی تالش میها با چنین  هنویسندـ 
آموخته  نگارش را ایِه کاری که همة ریزه دبردن ی دست به نوشتن میدر گذشته کسان

اند خو داستان میتا و چند  گیرد یاد میندن و نوشتن اخو کس در روزگارِ ما هر د.بودن
 .زند داستان بنویسد به سرش می

 کنی! زده داوری میـ دربارة شاهین شتاب
 .گیر نیست ناش چندان دندا ـ نوشته

 نم.دا ـ می
 ؟ـ خودش چی

 و پرسید: خسرو نگریست دست از کار کشید، سر باال آورد و به چشمانِشهین 
 ؟گفتی چهـ 

 کنی؟ م میهنگا ـ چرا چنین
 :سر جنباند و گفتشهین 

 ی؟ـ نگران
 خسرو جا خورد و پرسید:

 ... آره نگرانم.؟!ـ نگران
 شهین آه کشید و نگاهی به کاردی که در دست داشت انداخت و گفت:

 .سخن ـ بسیار آرام و تودار و کم
 !از آن مترس که های و هوی دارد، از آن بترس که سر به تو داردـ 

 شهین خندید و گفت:
 ترسی! هم نگرانی، هم میـ 

 دستی بود انداخت و پاسخ داد: پیش ای که کنارِ هخسرو هستة هلو را در کاس
 ن شاهینِاین شاهین هماو  ـ اگر بپنداریم باور به چرخة زندگی درست است

 کنی؟ می کاریت باشد چهاپندار
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خرتِ خوشایندی راه  خرت کاهویی در دهان گذاشت و با جویدنش آوایِ پرِ شهین
الش ت خسرو .درخشیدند و نگاهش سرشار از شوخی بود چشمانش می انداخت.

پیدا در  تابیِ ش از بیزیرک دانست که همسرِ کرد خود را آرام نشان دهد و نمی می
پس از درنگی کوتاه  کدبانو دید. گذشت را می دلش می آنچه در ژرفایِ او چشمانِ

 پاسخ داد:
 کنی؟ کار میباشی چ روزگارِ مزدک 0ن خسروِ دژخیمِتو هم هما ـ اگر

 شهین خندید و گفت: کرد. خسرو با درماندگی نگاهش می
شود.  ها درست هم باشد هیچ چیز میان من و تو دگرگون نمیهمة این چیز اگرـ 

هرگز  ته و بیرون رفتنی نیست.مهرت به دلم نشسام،  به همسری برگزیده من تو را
 .که باید بشناسمش، همین کنم. شاهین بخشی از گذشتة من استش نمی را مپیمان

 شهین پرسید: .وش آمد، سر تکان داد و هیچ نگفتبه خر خسرو اشک در چشمانِ
 ؟ندازیمیی بدیگر شبِ به هم و مهمانی راپیامک بد هی به اوخوا میـ 
 .. زشت استبابا نهـ 
 ن بددل باشی.ارة مهماکه درب این است زشتـ 
 آغازِ شاید این آشنایی، داند کسی چه می ویم.شآشنا  بددل نیستم. دوست دارم با همـ 

 !باشدیک دوستی 
شهین با نگاه ، راهی شدبرخاست و  خسرو زنگ در خانه پیچید. ایِآوهماندم 

و پس از درودگویی و  خود را به دربازکن رساند همسرش را دنبال کرد. خسرو
ایوان  هایِ آن را گشود و بیرون رفت، چراغ فت،ایوان شتا درِ بازکردنِ در، به سویِ

 .یره ماندشهین آه کشید و چشمش به در خ .روشن شد
*** 

                                                           

 ـ دژخیم: جالد 0
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به دست خسرو سینی  د.او گوش سپرده بو و به سخنانِشاهین نشسته  رویِ نا روبهسی
جدایی  شانانمیزی که می را رویِسینی  نزدیک شد، نامد و به آناز آشپزخانه بیرون آ
 شاهین بهره جست و از درنگِ سینا سینا نشست. و رفت کنارِ انداخته بود گذاشت

 گفت:
از  ایی کههچیزویژه  به م تازگی داشت،یی براگفتشاهنامه  که دربارةـ سخنانی 

گمان چنین نگرشی  بی انگیز است. در زمینة آفرینش گفتی شگفتایرانی  رهایِباو
 .کندآشکار  ایرانِ باستان را باورهایِفرهنگ و  برخی رازهایِ اندتو می

 بازتابی از باورها و داستانِ همپهلوی و اوستا  هایِ نوشته در ،گذشته از شاهنامهـ 
ای  گنجینه ها نوشته این پیدا کرد، در شود  می مردمانِ کهن را نیاکانِ زندگیِ رویدادهایِ

با  اهنسنجشِ آن و هر کدامشا یابیِ ریشه ونده که شکافتن به جا ما کهن هایِ از واژه
 کهن هایِ اورها و آئینگشایی از ب راه شناختِ دناتو می ی دیگرباستان هایِ زبان هایِ واژه

 .پدید بیاورد
 :پرسیدپیوست و  ناشهین به آن

 چرا در شاهنامه از هخامنشیان داستانی نیست؟ـ 
در  دنوش ه نادرستی هخامنشیان نامیده میپادشاهانی که امروزه بنخستین  ـ داستانِ

ای  گونهبه آن هنگام  بزرگِ پادشاهانِ درستِ نجایی که نامِاست، از آ شاهنامه آمده
 .در شاهنامه یاد نشده ناکه از آن اند برخی پنداشته، دهنمادین در شاهنامه آم

 ؟دیگری یاد شده هایِ نامه با نامی از کوروش و داریوش در شاهویی بگهخوا ـ می
، ، داراب نوشته شدهایرانی هایِ بزرگی بود که نامش در داستان کوروش پادشاهِ .ـ آره

از فرمانروایی برکنار کرد و به داریوش نامدار شده  داراب را از پادشاهی که خاندانِ
 .است دارا یاد شدهپهلوی با نام  هایِ در شاهنامه و نوشته هم

 سینا گفت:
 از پدرش! همای دخترِ بهمن ـ داراب پسرِ
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 زده پرسید: شهین شگفت
 ؟روا بوده باستان هم زناشویی با نزدیکان ـ مگر در ایرانِ
 شاهین پاسخ داد:

و پهلوانان پادشاهان  نامِ ،دارا پادشاهیِپایانِ تا  آغازشاهنامه از  هایِ ـ در داستان
کیانی  یِشاههنگامِ پادواپسین  همای پادشاهی است. هایِ ها و هنگام نمادی از خاندان

ی از فرمانروایانِ داراب هم فرمانروای ماد است. ن پادشاهیِکه هما ب بودهاپیش از دار
 بارِ یکو  شودنست بر سراسرِ شاهنشاهی از هم پاشیدة کیانی چیره اماد بود که تو

 هایِ داستان در بررسیِ د. اگر نمادشناسی راایران بده جانی تازه به شاهنشاهیِ دیگر
نادرست پیش خواهد  ایِه پهلوی و اوستا به کار نبریم، برداشت هایِ شاهنامه و نوشته

 .دآم
 فتی.گ ـ داشتی دربارة کورش و داریوش می

که  دده ن مینشا، آورده داراب و دارا فردوسی در شاهنامه برایِ که یهای ویژگیـ 
 :خودکامگیبه تندی و  نامدار بوده و دارادادگری داراب به  باستان، مردمانِ در باورِ

 ی برنشستا کی تختِ ب برچو دارا
 

 کمر بر میان بست و بگشاد دست 
 

 چُنین گفت با موبدان و ردان
 

 بزرگان و بیداردل بخردان 
 

 که گیتی نجستم به رنج و به داد
 

 مرا تاج یزدان به سر برنهاد! 
 

 تر از کارِ من در جهان شِگِفتی
 

 نبیند کسی آشکار و نهان! 
 

 ندانیم جز داد پاداشِ این
 

 که بر ما پس از ما کنند آفرین! 
 

 نباید که پیچد کس از رنجِ ما
 

 ما! ندنِ گنجِز بیشیّ و آک 
 

 زمانه ز دادِ من آباد باد!
 

 دلِ زیردستانِ ما شاد باد! 
 

که  شود روشن می ،بسنجیم شده گفته دربارة دارا سخنانی کهبا  اگر این گفتار را
و  دنخوردن راخودکامه دارایِ  فرمانرواییِ شکوهِ هرگز فریبِ ،آگاه ایرانیانِ
 .داز یاد نبردن یش رابیدادها
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 گیری گشود و گفت: به خرده زبانخسرو با دلخوری 
 !شدنیابیدادگر بخو، روا نیست است بزرگی بوده ـ داریوش پادشاهِ

 .است هگمان او بزرگتر و خردمندتر از بسیاری پادشاهانِ جهانِ باستان بود ـ بی
 ؟ی بیدادگر بودهویگ میـ پس چرا 

یران ا بزرگانِاز  است. خودکامانه و همراه با بیدادگری بوده ـ شیوة فرمانرواییش
به نرفتند  بارِ که زیرِ رای ا مردمانِ آزادهو  خواست میوچرا  چون بی پذیریِ فرمان

 ند یا کُشت.خواری کشا
 شهین پرسید:

 ؟است گفته شده ارة داریوش چهـ در شاهنامه درب
 شاهین پاسخ داد:

 داشتب دل سوگِ دارا بهچو دارا 
 

 برفراشت یا کیبه خورشید تاجِ  
 

 برنا و تند   تیزیکی مرد بُد 
 

 تیغ کند! شده با زبان و دلش 
 

 رانای س چو بنشست بر گاه، گفت
 

 سرافراز گُردان و گُنداوران 
 

 سری را نخواهم که افتد به چاه
 

 نه از چاه خوانم سوی تخت و گاه! 
 

 کسی کو زِ فرمانِ من بگذرد
 

 سرش را همی تن به سر نشمَرَد! 
 

 آرد به دل اندرگر هیچ تاب وُ
 

 به شمشیر باشم وُرا دلگُسِل! 
 

 د گنججز از ما هر آنکس که دارن
 

 نخواهم کسی شاددل، ما به رنج! 
 

 نخواهم که باشد مرا رهنمای!
 

 منم رهنمای و منم دلگشای! 
 

 ست! زِ گیتی خور و بخش و پیمان مرا
 

 و فرمان مراست! و شاهیّ بزرگیّ 
 

اش  در چهره پایید و نگرانی شهین او را می رفت. فرووهگین در خود دخسرو ان
 ای کرد و گفت: سرفه سینا تک نمایان بود.

 !کند پنهان می برازندگی مو آنچنان چشمگیر است که پیچشش را ـ گاه زیبایی و
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 گفت: د وشهین خندی
 !دلبری شهرآشوب باشد ن مو گیسویِویژه اگر آ هبـ 

خسرو دوخته بود و  همِ چشم به چهرة درسینا خندید و سر تکان داد، شاهین 
 اندیشید. گویشان زده بود میو گفت دو پهلویی که در آغازِ سرد و سخنانِ دربارة رفتارِ

 همسرش نهاد و پرسید: دستِ شهین دست رویِ
 ـ کجایی نازنین؟

 گیرانه گفت: خسرو آه کشید و زبان گشاد و خرده
د تا زنن ن در میاین در و آ ،دن ندارندیگر که چیزی از خودشا ایِهکشورمردمانِ ـ 

یمان را ها ، ما داشتهشانة پیشینه و بزرگیشان باشدکه ن دجایی پیدا کنن چیزی از یک
  یم.هد ن میارزش نشا به هزار بهانه بی

 سینا گفت:
 نیاکان پیشینه و بزرگیِ را بشناسیم. نخودما ،گذشته یم با شناختنِهخوا ما میـ 

هم که به  راباشکوهی  زِهرچی کسی نداشته، اند بسازد. اگری بتوچیزی نیست که کس
 اگر، شود نمی بدی، بدی پاک نادیده گرفتنِبا  د رسوا خواهد شد.دیر یا زو ،نددبب خود

شکست  و مغول تازی ه چیز خوب بود نباید از اسکندر ون همکشورما در گذشتة
 استوار شده بود. یسست ایِه بر پایه هخامنشی من پادشاهیِ به باورِ خوردیم. می

 پادشاهیِ گیِشکوه و بالند اگر که چند سده پایدار ماند؟!ش سست بود ا پایهـ 
ببالیم و سرفراز  ماند که بدان ه بگیریم چه چیز مینادید داریوش و جانشینانش را

 باشیم؟!
 خسرو گفت: شاهین در پاسخِ

 چراییِ یم و با شناختِبینبهم  کنارِ خوب و بد راگیریم، باید  نادیده نمی ـ چیزی را
از فرمانروایی بر  به گام ما را گرفتند و گام گریبانمان رابزرگی که  هایِ شکست
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دوبارة  ساختنِ ، راهی خردمندانه برایِدندنامروزی کشا یِنو پریشا به درماندگیجهان 
 یم.ن پیدا کنمیهنما

 شهین گفت:
 اید چیستی و چراییِهر دردی، نخست ب درمانِ به گفتة سینا برایِ ـ درست است.
 شناخت. پدیدار شدنش را

ه که داشتیم و داریم بهترین که دوست داریم هرچ ما این است هایِ ـ یکی از ویژگی
که دوستشان نداریم پنهان کنیم را ایی هها و چیز کنیم بدی یهمین تالش م ، برایِباشد

 همین برایِ اند. ا نیاکانمان هم داشتهپاک کنیم. همین ویژگی ربودنش را  هایِ نهیا نشا
که  پادشاهیآن  هایی از تاریخ و باورها و فرهنگمان تاریک و ناشناخته است. بخش

در  این پایداری چه بود؟ نیم رازِبنیان گذاشت چند سده پایدار بود، باید بدا دارا
نیرومند و  نان پادشاهیِکه چ شودیمان روشن الش کنیم که براکنارش باید ت

ی که چرا دربارة کسان و این ه سادگی شکست خورد و از هم پاشید؟برخورداری چرا ب
ن نوشته باستانیِ کشورما در تاریخِ زهیچ چید شکست دادن اسکندر را که جانشینانِ

 است؟ نشده
 :گفتسینا  خسرو سر جنباند و هیچ نگفت.

م شگفتی برانگیز یبرا چرا از اشکانیان در شاهنامه داستانی نیامدههمیشه این که ـ 
 چرا فردوسی دربارة اشکانیان داستانی نگفته؟ است. بوده
 نده از زمانِبه جا ما پهلویِ هایِ که از ترجمة نوشتهرا ای  فردوسی، شاهنامهـ 

گمان در آن  بی ای جاودانه بازنویسی کرد. سرودهگونة به ، ساسانیان فراهم شده بود
 .در شاهنامه بازگو شودشکانیان نبوده تا ا پهلوی داستانی از زمانِ هایِ نوشته

 شهین پرسید:
 ؟در شاهنامه هیچ سخن گفته نشده انـ دربارة اشکانی

  :بسیار کوتاه است اشکانیانسخن دربارة در شاهنامه ـ 
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 استانب چه گفت اندر آن نامة
 

 0استانکه گوینده یاد آرد از د 
 

 پس از روزگار سکندر جهان
 

 تخت مهانچه گوید که را بود  
 

 2چاج چنین گفت داننده دهقانِ
 

 و تاجکزان پس کسی را نبُد تخت  
 

 بزرگان که از تخم آرش بُدند
 

 دلیر و سبکسار و سرکش بُدند 
 

 بر یکیای  گیتی به هر گوشهبه 
 

 گرفته ز هر کشوری اندکی 
 

 شان شاد بنشاندند چو بر تخت
 

 طوایف همی خواندند ِ ملوک 
 

 بگذشت سالی دویستازین گونه 
 

 ن شاه نیستجهاگفتی که اندر  که 
 

 نکردند یاد این از آن آن ازین
 

 چند روی زمینبرآسود یک  
 

 سکندر سگالید ازین گونه رای
 

 که تا روم آباد مانَد به جای 
 

 نخست اشک بود از نژادِ قباد
 

 شاپورِ خسرو نژاد رددگر گُُ 
 

 دست گودرزِ اشکانیان یکز 
 

 کیان بیژن که بود از نژادِچو  
 

 چو نرسی و چون اورمزدِ بزرگ
 

 چو خسرو که بُد نامدارِ سُتُرگ 
 

 نامدار اردوان چو زو بگذری
 

 روان خردمند و با رای و روشن 
 

 چو بنشست بهرام از اشکانیان
 

 ببخشید گنجی به ارزانیان 
 

 وُرا خواندند اردوانِ بزرگ
 

 که از میش بگسست چنگالِ گرگ 
 

 هانپارس تا اصفوُرا بود شیراز و 
 

 مهان که داننده خواندش مرزِ 
 

 بُد بابک از دست اوی 3خربه است
 

 د از شست اویروشان بُخ گیتیکه  
 

 شان چو کوتاه بُد شاخ و هم بیخ
 

 شان نگوید جهاندیده تاریخ 
 

 ام جز از نام نشنیده ناایش از
 

 ام خسروان دیده نه در نامة 
 

                                                           

 شود. تر پنداشته می درست« داستان»آمده است، « راستان»و « باستان»ها  ـ در نمونه 0
 شود. تر پنداشته می درست« چاج»آمده است، « چاچ»ها  در نمونه ـ 2
 .90ـ بنگرید به زیرنویس رویة  3
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 ؟است داستانی نبوده پهلوی هایِ چرا دربارة اشکانیان در نوشتهـ 

آن  از بوده است، گویا انساسانیهایی از زمانِ اشکانیان در روزگارِ  داستانگمان  بیـ 

 شاهنشاهیِ هایِ یادمان اند داشتهاشکانیان کینة بزرگی به دل  روی که ساسانیان از

 .اند نابود کرده ن رااایش

 ؟گویی سخن می از کدام کینهـ 

ند بودبه ایران آمده هند  ی که ازپرستاندیو نمادینی بوده است برایِ نامِ ساسانگویا ـ 

اند و  رستشگاهِ آناهیتا در استخر رسیدهپ به بزرگیِ ،پارس پس از ماندگار شدن در و

از هنگامی هایِ بهدینی، ساسان  بر پایة داستان .ساسان برایشان پاژنامی ویژه بوده است

شاهِ  گشتاسپ هنگامِ بهدینیِ بازسازیِ تالش برایِ ،دشآناهیتا  بزرگِ پرستشگاهِ هک

پس از کشته  ، سرکشی پیش گرفت وبابکان هنگامی که اردشیرِ .آغاز کرد کیانی را

 خاندانِ ساسانی پیشینة خاندانشان را ،دشکشور  فرمانروایِ اشکانی شدنِ شاهنشاهِ

از  ش کردند ساسان را، تالگون داستانی افسانه هم کردنِ و با سر نددستکاری کرد

 ند.ن بدهنشا 0دارایان تخمة دارایِ

 د، اگرنوشتا به فراموشی سپرده  ندپاک کرد هم اشکانیان را یادگارهایِو یاد و نام 

رها و شیوة بینیم که باو درست بررسی کنیم، می را ساسانی خاندانِ منش و روشِ

 تازی نزدیکی و همسانیِو هندی  دیوپرستانِ منشِ باورها و روش وبا  ناآن زندگیِ

 پایة دوستی و پیوستگی میانِ ،باوری و منشی نزدیکی و همسانیِین همگویا  بسیار دارد.

ای چون  آزاده با ایرانیانِ بود و ایشان رادیوپرست  هایِ ساسانی با تازیان و هندی شاهانِ

 .کرد ناسازگار و دشمن می و بزرگمهر سوفزای و مزدک
*** 

                                                           

 ـ دارای دارایان: داریوش سوم هخامنشی 0
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دم و بازدمی آرام  بر هم گذاشته بود.نافش  رویِ هایش را شهین دراز کشیده و دست
هیچ جنبشی در پیکرش  هایش لب جز جنبیدنِبها  پاسخ دادن به پرسش هنگامِ .داشت

چپش شنوندة  شاهین و خسرو هم سویِ د،راست او نشسته بو سویِسینا  شد. دیده نمی
 سینا گفت: بودند. گفتارش

پردة  شاهین بازگرد و به ما بگو آیا او نیز از آنچه در پسِ ـ اکنون به استخر و نزدِ
 .یا نه است جنگ نهان بود آگاه شده افروخته شدنِ

 گفت: شهین جنبیدند و آغاز به سخن گفتن کرد و هایِ لبپس از درنگی کوتاه، 
 سردارِ یم، گروهی سوار از راه رسیدند.گذر شهر می ـ سوار بر اسب از دروازة

و به  شاهین از ما جدا شد ش را خم کرد.سینه گذاشت و کمی سر سواران دست رویِ
برگرداندم  سر دند.آغازیپچه  پچ دمن بودن پگاه و ماهرو که نزدیکِ رفت. ناآن سویِ

 ابروانش افتاده بودبر  یگره کرد، وگو می سواران گفت و شاهین را نگریستم، با سردارِ
 گفتند. پگاه و ماهرو همچنان آهسته سخن می .اش ندیده بودم که تا آن روز در چهره

به چپ  اش را دهنه ایستاد، دهنة اسب را کشیدم، ن گرفت.ای در دلم جوشید دلشوره
ه پگا ایستادند.نیز که گامی پیش افتاده بودند  چرخی زد، ماهرو و پگاه نیم کشیدم،

 و پرسید: برگرداند و به سویم بازگشت اسبش را
 ی؟ا هـ چرا ایستاد

 خواهند؟ ـ چه پیش آمده؟ آن سواران چه می
که را کسانی  رفتارِ توانستم چرایی و چگونگیِ هرگز نمی کرد. آرام نگاهم می پگاه

جنگ و کشتن و  درستی دریابم، به سادگی دربارةبه بودند  جنگاور هایِ خانداناز 
 زندگی هستند. هایِ دیگر پدیده گفتند، انگار رویدادهایی همانندِ می شدن سخن  کشته

 پرسیدم:
 ـ نگران نیستی؟

 چه؟ ـ نگرانِ
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به  نیز باید نا، اگر جنگی پیش آید آنسپاه هستند ـ پدر و برادرانت از سردارانِ
 بروند. 0کارزار میدانِ

 داد:پاسخ  را باال برد و چشمانش گرد شدند. زده ابروانش پگاه شگفت
 شود نه در بزم و مهمانی. کارزار آزموده می مردان در میدانِ ـ مردانگیِ

 ـ اگر کشته شوند چه؟
 آمد انداخت و گفت: برگرداند و نگاهی به شاهین که به سویمان می پگاه سر 

 پاسداری از میهن بزرگترین سرافرازی است. ـ مرگ در راهِ
 پاسداری از میهن است؟ ست در راهِآن ا آتشِ افروختنِ نگی که پادشاه در پیِـ آیا ج

 پگاه به تندی رو به سویم چرخاند و گفت:
 آن است. ر کردنِپُ اش تهی شده و در پیِ او خزانه نیست. ـ نه

 شاهین از راه رسید و پرسید:
 اید؟ ـ چرا ایستاده

 درنگ پرسیدم: بی
 ـ آیا جنگ نزدیک است؟

 نگاهی به خواهرش انداخت و گفت:
 کند. جنگ پافشاری می آغازِ پادشاه برایِ ـ آری.
 ـ چرا؟

 ناکام مانده است. موام از امپراتورِ رُ گرفتنِ تهی شده و تالشش برایِ  ـ خزانه
چرا  رود! رد چه؟ کشور به باد میپدرش از هیتالیان شکست بخو ـ اگر همانندِ

 دارند؟ نمیاین کار باز سپاه او را از سردارانِ
  گفت:شاهین خندید و 

                                                           

 ـ کارزار: جنگ 0
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تاج و تخت را به یاری آنان پس گرفته و ایشان جنگ ندارد،  ـ او با هیتالیان سرِ
آتشِ آزِ پادشاه را ان هایِ ارمنست اند. آوازة گنجینه خراجی گران بر دوشش نهاده

 است.  برافروخته
 ماهرو از دور به گوش رسید: آوایِ

 اید؟ ـ چرا ایستاده
پگاه دهنة اسبش را کشید  ور شده بود.ار از ما درو برگرداندم و او را دیدم که بسی

شاهین هم راه افتاد، دهنة  بِاس به راهش انداخت. اسب پاهایش به شکمِ زدنِ و با
 پرسیدم: در خود فرو رفته بود.او  .مشاهین رفت را کشیدم و به دنبالِ مادیانم

 اندیشی؟ ـ به چه می
ایرانیان سازگار  زر با منش و آزادگیِ دست آوردنِه ب جنگ آن هم برایِ ـ آغازِ

 ایم! خویش بسیار دور شده باورهایِ از فرهنگ و نیست.
 پرسیدم: آن را با بازدمی آهسته بیرون داد.دمی ژرف فرو برد و  اندوهگین سردارِ

 ـ آیا مزدک هم با پادشاه همرای است؟
 گرفتنِ در چگونگیِهایی  دگرگونی پادشاه به ایجادِ کند با وادار کردنِ تالش میـ 

با باال  .بازارها بیفزاید روستاها و گرمیِ وران بر آبادیِ خراج از کشاورزان و پیشه
خواهد نابرده  دریغ که شاه می شاه نیز افزایش خواهد یافت. درآمدِ ناآن درآمدِ نرفت

 رنج گنج بیندوزد!
جنگ برافروخته  چنین کارهایی نیست، باید تالش کند آتشِ اکنون که زمانِـ 
 د.نشو

سوفزای را  د، سرنوشتِنشوران ی میوپروایی کند درباریان قباد را بر  یـ اگر ب
 ای؟! فراموش کرده

 .خاموشی گزیدمکشیدم و  آه
 سینا پرسید:
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 ـ از سوفزای و سرنوشتش سخن بگو.
خردمند هنگام  آن سردارِ سوفزای کشته شد کودکی بیش نبودم. هنگامی کهـ 

 پس از کشته شدنِ شاه بود. جانشینِپشتیبانِ  ،هیتالیان پیروز به سرزمینِ لشکرکشیِ
قباد، از سوی او به دستوری برگزیده شد تا پریشانی  پادشاه و به پادشاهی رسیدنِ
مردمان جایگاهی بسیار بلند پیدا کرده بود و  و نزدِا کشور را به سامان برساند.

وشی از خ قباد که دلِ درباریانِ داد. ان میکشور سروسام هایِ خردمندانه به آشتفگی
 آن را واداشتند که فرمان به دستگیری و زندانی کردنِ سوفزای نداشتند سرانجام شاه

روا بود دستگیر کردند و از ما فرمان که در شهرِ را سوفزای سرافراز بدهد. سردارِ
 د.شاه کشتناو را به فرمان د و سرانجام پارس به تیسفون بردند، آنجا زندانی ش

سوفزای مردم سر به شورش برداشتند و قباد را زندانی کردند و  پس از کشته شدنِ
چندان نگذشت که قباد از زندان  شاهی نشاندند. برادرش جاماسب را بر تختِ

 ر به پادشاهی رسید.دیگ بارِ ناآن سپاهِ گریخت و به هیتالیان پناه برد و به یاریِ
 ری نگفت؟ـ شاهین دربارة جنگ سخن دیگ

 ان توانِآن نِورااجنگ ،نددژهایی استوار داشت ارمنیانکه  با این .منگران نباشگفت ـ 
 د.ایران را نداشتن یارویی با سپاهِرو

 که شاهین فرزندمان را نخواهد دید.دلم آگاه بودم  اندوهگین بودم و در ژرفایِ
مرگش با  به جنگ برود و بازنگردد و رنجِ 0گیرانمان گواه ترسیدم پیش از جشنِ می

ام  شانه شاهین دست رویِ درآمیزد. ی فرزنددار شدنِ پیش از همسرگزینیرسوای ننگِ
 نهاد و گفت:

 آسانی به دست خواهد آمد! پیروزیِ ـ بیم به دل راه مده.
  من آبستن هستم!ـ 

                                                           

 گیران: جشن عروسی ـ گواه 0
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 گویی؟ ـ چه می

 گیرانمان را برپا کنیم. واهگ آرایی جشنِ سپاه خواهم پیش از آغازِ میـ 

 و گفت: که دریافته بود نگرانیم از چیست سر جنباند شاهین

موبد  ه بازگردیم با پدرم سخن خواهم گفت تا شب نزدِه شهر کب .ـ آسوده باش

 گو کنیم.و جشن گفت دربارة زمانِ برگزاریِ بیاییم و

شهین به درازا اش نوشت. خاموشی  چیزهایی در دفترچهسینا  شهین خاموش شد.

 خسرو گفت: کشید.

 ؟کنی ـ چرا پرسشی نمی

 پرسید: ای کرد و سینا سرفه 

 د؟گیرانتان برگزار ش گواه آیا جشنِ جان. شهینـ 

 .همان روز جشن برپا کردیم فردایِ آری. ـ

یش برگزار برگزاری آئینِ جشن بروی و برایمان از چگونگیِ خواهم به زمانِ ـ می

 .بگویی

  گفت: لبخندزنان  نگی کوتاهپس از در شهین
آواز  0خنیاگرانند و نواز گران میرامش خندان هستند. ـ مهمانان همه شاد و

یم و آهسته ا یکدیگر نشسته ای کنارِ آراسته تختِ شاهین رویِ من و خوانند. می
ند. رامشگران آمد خانه مهماندیگر موبدان به  پدرم به همراهِ یم.کن گو میو گفت

پدرم  م برخاستیم.من و شاهین ه کار کشیدند. مهمانان همه از جا برخاستند.دست از 
 شاهین که نزدیکِ پدرِ ما پیش آمد. شادمانه به مهمانان خوشامد گفت و به سویِ

و به هم شادباش  دندرا فشریکدیگر  دستِ، رفت یشوازشما ایستاده بود به پ تختِ

                                                           

 ـ خنیاگر: آوازخوان 0
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نامدارترین  که شانه به شانة از این .دندایستا دو سویمانآمدند و در  سپس پیش .گفتند
 .بالیدم به خود می شهر ایستاده بودم نانِپهلوا

ما  ندِپیو او از کسانی که باید گواهِ از مهمانان خواست بنشینند. همه نشستند. پدرم
بود مادرم  تین کسی که برخاستنخس یند.ما آ شدند خواهش کرد برخیزند و نزدِ می

مادرم  دراز کرد، او دست در دستِ شاهین مادرِ به سویِ که پس از برخاستن دست
 ن پیوستند.ادیگر به آن ند تنِچ آمدند که به سوی ما می ،نهاد و خندان برخاست

نیز موبدان  شاهین نیز به ایشان پیوست. پدرِ ما ایستادند، چپِ گواهانِ پیوندمان سویِ
 .پیوست و اوستاخوانی آغازید ناپدرم به آن راستمان جای گرفتند، آمدند و سویِ پیش

آوایِ نوایِ خوشِ فرمانروا بود و آوایی جز خانه  بر مهمانخوشایندی  خاموشیِ
به  رو و نیایشی کوتاه، پدرم پس از سرودخوانی .رسید نمی موبدانِ سرودخوان به گوش

 گفت: با بانگی رسا مهمانان
 سرافرازِ سردارِ ن و پسرِم دخترِ ایم تا پیوندِ گرد آمده ـ امروز روزی خجسته است.

 .و جشن بگیریم شهرمان را گواه باشیم
 پدرم رو به من و شاهین کرد و گفت: تکان دادند. خندان سر گواهانِ

زناشویی  پیمانِ بزرگوار و مهمانانِ ارجمندمان گواهانِ ـ اکنون شما در برابرِ
بایسته است که هرگز پیمان نشکنید و همواره به یکدیگر مهر  خواهید بست و

 بورزید.
 چشم به من دوخت و پرسید:

 پذیری؟ تنی می آیا شاهین را به هم ـ دخترم.
 :سر پائین انداختم و آهسته گفتم

 ـ آری.
 و پرسید:شاهین برگرداند  به سویِرو  .چشمی نگاهش کردمزیر

 پذیری؟ تنی می آیا شهین را به هم ـ پسرم.
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 پاسخ داد: آهسته من سر پایین افکند و شاهین نیز همانندِ
 ـ آری.

 من گرداند و پرسید: پدرم چشم به سویِ
 پذیری؟ آیا شاهین را به همسری می دخترم. ـ

 گفتم: بلند بلند کردم و سر
 ـ آری.

پدرم پیش از  داد. همسانِ پاسخِ من یرا از شاهین پرسید و او هم پاسخ همین پرسش
 واپسین پرسش نگاهی به گواهان انداخت و سپس رو به من کرد و پرسید: پرسیدنِ

 پذیری؟ روانی می آیا شاهین را به هم .ـ دخترم
 م:با بانگی رسا پاسخ داد ،سر برافراشته خندیدم و

 ـ آری.
 پدرم خندید و رو به شاهین پرسید:

 پذیری؟ روانی می آیا شهین را به هم ـ پسرم.
 بانگی بلند پاسخ داد:او نیز با 

 ـ آری.
 گفت: پدرم رو به گواهان کرد و

سری و تنی و هم و جوان یکدیگر را به همگیرم که این د ـ شما را به گواهی می
 دهید؟ گواهی می ناپیمانی آن . آیا بر هماند روانی پذیرفته هم

 همة گواهان با هم گفتند:
 ـ آری.

 خنیاگران دیگر نواختن و بارِرامشگران  شادی برخاست. به یکباره خروشِ
 گواهان به سویمان آمدند تا شادباش بگویند. گرفتند. خوانی از سر آواز

*** 
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شاهینی تیزپرواز  شکوهمندِ پروازِ دوخته بود و مانآس کرانة آبی بیچشم به  شهین
 و در پسِفت دوردست ر هایِ کوه آسمان سوار بر باد به سویِ کرد، پادشاهِ را دنبال می
 ت باال برد و پیشانیش را خاراند.دس کشید، آه د.ناپدید ش کوهی بلند

کوه  آب از باالیِ سنگی نشسته بود و به ریزشِ تخته او رویِنزدیکِ  نشاهی
 نوایِ خوشِگاه با آمیخت و  میآبشار با زوزة باد در هم  خروشِ آوایِ نگریست. می

 شهین آهسته گفت: شد. می یهمراه سرمست پرندگانِ
 شاهین. ـ

 ها؟ـ 
سری و همتنی و  یکدیگر به هم گیران سه پرسش دربارة پذیرشِ نگام گواهـ ه

 .پرسیده شد روانی هم
 ـ آها!
 ؟دتنی یکی نیستن همسری و هم ـ مگر
د تنها چیزی که نوش ی که زن و شوهر مید. بسیاری از کسانیکی نیستن ـ نه،
هم از  هیچ شناختی د،چشن نمی ی راهمسرمزة و هرگز  است تنی هم دده مین پیوندشا

 ، از همسرییافته بر مردساالری بنیان در زندگیِ د.ارنند همسریچند و چونِ پیوندِ 
نده، چراکه به چشم مردِ پرورش یافته در بجز نام چیزی به جا نمازن و شوهر میانِ 

 و کندگرم  شوهرش را بسترِ باید که ستمرد ا چنین سازمانی، زن بخشی از داراییِ
 زنِ د.دهن بورد و به خانه و زندگیش سروسامااز آب و گل دربیا انش رارزندف

 .آورد و دم برنمی دپذیر می هم چنین بیدادی راپرورده شده در این ساختار 
 ،دبندن می همسری زن و مردی که پیمانِ تنی است. دگرگونه از هم پیوندی سریهم

، ، در چنین پیوندیدسر هستن و همی برابر که هر دو مردمان دپذیرن نخست می در گامِ
دیگری نیز  ایِپسندی بر خود می بنیادِ کردار و گفتار بر پیروی از باورِ آنچه برایِ

 در زندگیِ شود. می دیگری نیز نپسند استوار پسندی برایِ و آنچه بر خود نمی بپسند
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ی را خود چیزهای مرد و گاه زن برایِ ،دهمسری باور ندارنی که به کسان زناشوییِ
به  دیگری خون شودن گفتار یا کردار از همسرش شنیده یا دیده پسندد که اگر هما می

 .کند پا می
هم برای زن زشت است هم برای مرد. هیچ  ،شودزشت شمرده  یو سخن کاری اگر

بسیاری سخنان  مردساالرانه چنین نیست، باورهایِ در .شوند ینباید آلوده به زشت مکدا
مردانگی و  مردها نشانة برایِ رود، زنان زشت و ناپسند به شمار می و کارها که برایِ

 .توانمندی و سرافرازی است
 ؟روانی چه ـ هم
روانی  همدو همسر  نِهنگامی که میا .ستاروانی پیوندی فراتر از همسری  ـ هم
دو همسر از  ،چنین آمیزشی در پیِ شود. پدیدار میشگفتی  روانیِ ، آمیختگیِدپدید آی

مانندِ  شوند و می آگاه یکدیگر هایِ ها و پندارها و دردها و رنج ترین گرایش یپنهان
و  0گرویدگان به دیویسنا  نِچنین پیوندی میا بود در دو پیکر. دروانی یکپارچه خواهن

 .شود مردساالری هرگز پیدا نمی پذیرندگانِ
 ـ چرا؟

 پست و همدستِ راه زن ی کد، کسانزن و مرد باور ندارن سریِ به هم نناـ چون آ
از این  ،دننسر بدا د خودشان را با او برابر و همنناتو ، نمیدرنآو اهریمن به شمار می

 .دکنن روانی با هیچ زنی پیدا نمی خود به خود هرگز هم روی
  روانی رسید. به هم توان دیگری نمی ـ بجز همسر با کسِ

که نه شتر  این نِبدو دنبگذراسوزن  با بارش از سوراخِ اند شتر راکسی بتو ـ اگر
به  شبا کسی بجز همسر اندسوزن بزرگ، شاید بتو سوراخِ و نه شودک کوچ

 دنناتو ی مید. کسانهستن به هم پیوستهروانی  تنی و همسری و هم هم .روانی برسد هم

                                                           

 ـ دیویسنا: دیوپرست 0
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 د.نیازموده باشن ز همسرشان راتنی با کسی بج که هم دبچشن همسری را پیوندِ شیرینیِ
د چون و چرا به پیمانِ همسری دارن  بی دو همسر که پایبندیِ نِهم تنها میاروانی  هم

ن پیش ااهورایی ایش 0در پیشرفتِ فروهرِدو همسر جهشی  روانیِ هم شود. پدیدار می
 همین ، برایِپیدا کندبه چنان پیشرفتی دست  اندتو یچ کس به تنهایی نمیکه ه آورد می

روانی  تا زمانی که همسرِ هم ،نایی تالش کندوارستگی و دا راهِ کس هر چه درهر 
روانی  مسرانِ به همه به گردِ پایِ فروهرش پیشرفتِ راهِ اند درتو نمی ،پیدا نکرده

 .رسیده هم برسد
 ؟دیگر چیستن آ !اهورایی؟ ـ فروهرِ

 ؟یادت نیست .کردیم وگو ـ دیشب دربارة فروهر گفت

 .مهگوها درست گوش بدو نستم به گفتاتو نمی دم.ن بودیشب پریشاـ 

 :آرام سخن گفتن آغاز کرد و گفتشاهین سرش را تکان داد و 

 بخش است: گیتی، سه هستی دارایِ جهانِ ،نکه مزدیسنایِپیروِ  انِآزادگ ـ به باورِ

مینو. گیتی  سپنتامینو و اَنغرَ دوگانگی است: دارایِ گیتی همانندِ . مینو نیزو فروهر مینو

گیتی و و هم پشتیبانِ  پروردگارِهم و  آفریدگار هم مینوسپنتا ،برآمدهمینو سپنتااز 

مینویی  جان دارایِ بیایی چه جاندار و چه گیت هایِ پدیده رویاین  از است. باشندگانش

 فراتر ای خود مینو هم برآمده از آفریده است. مینوهستند که وابسته و پیوسته به سپنتا

  شود. است که فروهر نامیده می
ی و یمینو ، کالبدِگیتایی پیکرِ هستند: سه بهره دیگر جانداران دارایِ دمان همانندِمر

پدر و مادر و  است که از هنگام آمیزشِ یهمین پیکر گیتایی پیکرِ .2وراییآس فروهرِ
بالد  مادر بزرگ شده و می اندک در زهدانِ آید و اندک فرزند پدید می تخمِ ریِپدیدا

                                                           

 ـ فروهر: بخش نامیرای مردم 0

 سپنتایی ـ آسورا: موجودات جهان مینوی 2
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از  جدا شده هایِ این پیکر از آمیزش تخمک .شود کارآمد ساختهتا پیکری بایسته و 
 د.شو ساخته میپدر و مادر  گیتایی پیکرهایِ

 ،پدر و مادر یمینوی هایِکالبد برآمده از هایِ تخمک ی هم از آمیزشِیمینو کالبدِ
 تخمِ دوگانه از این آمیزشِ آید. پدید می پیکری هایِ تخمک زمان با آمیخته شدنِ هم

دهد و  چند ماهه پرورش می هنگام بارداریِرا شود و مادر این تخم  زاده میفرزند 
خویش  زاید تا بیرون از پیکرِ را می پرورده کالبدِـ  پیکر دارایِ سرانجام فرزندِ

 دنش را پی بگیرد.رپرو
فروهر  و رفتنِ در گیتی زندگی ابزارهایی هستند برایِ یو کالبدِ مینوی گیتاییپیکرِ 

را از دست  خود گیتایی مرگ در گیتی پیکرِ فروهر هنگامِ بیشتر. 0وخشیشنِ سویِبه 
پس از درنگی کوتاه یا دراز در  د.رو میدیگر  گیتیِبه  مینویی خود دهد و با کالبدِ می

 کالبدِ گذراند و ای از سر می دیگرگونه مرگِ فروهر گیتی و مینو، این برزخِ میانِ
زندگی در گیتی  هایِ و پاک و وارسته از آلودگیدهد  از دست میهم را  خود یمینوی

فروهر  ،از این سه بخش .ای آماده شود تازه زندگیِ برایِ تاگردد  مینو بازمی به جهانِ
د و شو هایمان در فروهر اندوخته می زندگی هایِ همة یادمان جاودانه است و نامیرا.

چه بد، هرگز فراموش و ، چه خوب یهیچ اندیشه، پندار، گفتار و کردار یادمانِ
 .شود و همواره با ما خواهد بود و بر زندگیمان سایه خواهد انداخت نمی

 ؟ـ این همان چرخة زندگی است
آگاهِ فروهر دچارِ خودآگاه و ناخود میانِ گاه مرزِ ،گیتی زندگی در هنگامِ .ـ آره

فراروانی خود ناخودآگاه ی از های بخش بهخواب یا بیداری  درو ما  شود پریشانی می
جایی که  د.نا هنجا بایگانی شدآ پیشین هایِ زندگیاندوختة  کنیم که دسترسی پیدا می

ن هاست و اگر ما واردِ هر کدامشا ای جدا از دیگر الیه ههر زندگی الی هایِ اندوخته

                                                           

 وخشیشن: درخشش ـ 0
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 انِجه ن همانندِیماهمه چیز برا م،گشته باشیبه زمانِ گذشته بازکه یم، انگار وبش
 .کنونی خواهد بود

پنج  انردمم که منداخو اوستا پیش در چند روزسه بخش هستیم!  گفتی ما دارایِـ 
 فروهر. ودین  ،روانجان، ن، ت: ددارننیرو یا بخش 

نهان در تنِ پ گرما یا آتشِ نکه هما هست گیتایی پیکرِ هایِ ـ جان از ویژگی
 .مردمان است

 ـ آتش؟
 )آتشی که از سوختنِ سپنیشتهآتشِ : گونه داردایرانی آتش پنج  باورهایِـ در 
آذرخش(،  یا )آتشِ برآمده از ابر ه(، آتشِ وازیشتشود خته میگیتایی افرو چیزهایِ

و  نهان در مردمان )آتشِ ههوفریانآتشِ ونهفته در گیاهان(،  )آتشِآتشِ اوروازیشته 
 سپنتامینو(. جهانِ آسوراییِ )آتشِآتشِ برزیسوه  جانوران( و
 ؟دین چه ـ هوم...

یا  ها از ویژگی یاد شده است. دین و بوی بوی دین از ها به جایِ در برخی نوشتهـ 
و  دده به اَنغرَمینو پیوند می ما را یکی روانِ د.هستن یا روان یمینوی کالبدِ یِها توانمندی

 .شود سپنتامینو پیوسته می انِ ما بابا دیگری رو
این دو پیوستگی  ، هرگاهی پیوستگی و وابستگی داردمینوی گیتایی به کالبدِ پیکرِ
 دچارِ پیکر ،با بیرون رفتنِ جان از تند و آی یپیش م گیتایی مرگِ شودگسسته بخش 

 پایدار یا دین بوی به یاریِو فروهر  ییمینو کالبدِ نِمیا پیوندِ شود. پوسیدگی می
هنگام زندگی  اند. اگر وابسته یا دین یمان همه به بویها ها و اندریافت دریافت ماند. می

که جان خواهیم  با این ،شودیا سست با فروهر گسسته  یمینوی کالبدِ پیوستگیِدر گیتی 
گاهی  .دخواهیم بو دین و بی بوی و بی دیگر دریافت و اندریافتی نخواهیم داشت اشت،د

داریم که دانشِ  شناخته شده ایِه هایی فراتر از توانایی ها و اندریافت نیز دریافت
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رازمندی را  یِها و الهام ها چنین بوبردن توانِ روشن کردنِ چرایی و چگونگیِ گیتایی
 .ندارد

رازمندِ  به بازنگری برخی رویدادهایِ شگفتی به دندان گزید. انگشتِشهین 
با ساز رخ داده بودند و  هایی سرنوشت که در زمان ، رویدادهاییدسرگرم شزندگیش 

و گرفتاری جسته بود و  رویداد نهان بود از آسیب ناگهانی از آنچه در پسِ بوبردنِ
شاهین  نیاورده بود. در کارسازی سر هایِ چنان واکنش هرگز از چرایی و چگونگیِ

 برخاست و گفت:
 خوریم. گردیم وگرنه به تاریکی میخیز بازبرـ 

 پشتیش را برداشت و گفت: شهین برخاست و کوله
 جاودانه و نامیرای ماست؟ ی فروهر بخشِـ گفت
 .ـ آره

 ست!پس مینو هم ناپایدار و میرا ـ
کرانمند فرمانرواست و  در گیتی زمانِ د.بسته به زمان هستنواـ پایداری و ناپایداری 

سنجیدن و  هایی برایِ سنجه ،درپی دو رویدادِ پی گیریِ اندازه نیم به یاریِاتو ما می
 پذیر همین زمانِ سنجش وریم.بیاگوناگون به دست  رویدادهایِ زمانِ گیریِ اندازه

 مینو زمانِ جهانِ در کند. آشکار می را گیتایی هایِ پدیده شوندگیِ ناپایداری و دگرگون
 سنجش با رویدادهایِ هنگامِ یمینوی رویدادهایِ بدین روی، کرانه فرمانروایی دارد بی

نیست، چراکه مینو  پنداشتی درست  چنین .دنوش جاودان و نامیرا پنداشته می گیتایی
 .شود است و دگرگون می هکران مانِ بیز نیز گرفتارِ

*** 
 نشست درپی می رفت و پی سو می سو و آن این و خشمگین در خانه به پریشان خسرو

 رفت، گوشی به سویِ لرزشی آشکار در پیکرش نمایان بود. است.خ درنگ برمی و بی
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 او همراهِ گوشیِبودنِ  ام خاموشرا گرفت و با شنیدنِ پیرا برداشت و شمارة شهین  آن
 لب غرید: جایش کوبید و زیرِ گوشی را سرِ

 ای شهین؟ چرا؟ خاموش کرده وشی راـ چرا گ
در چشم و چشم  اش ایستاد چهرة برافروخته بازتابِ در برابرِآینه رفت و  به سویِ

 پرسید: خود از خویش
 ؟گت شده مردـ چه مر

 :آه کشید و سرش را به تندی تکان داد و دوباره به خود چشم دوخت و گفت
 رها کن. بیهوده را هایِ شکن نیست، پنداربافی ـ شهین پیمان

نشست. دم و دمی ژرف فرو برد و آرام آن را بیرون داد، چرخید و چهارزانو 
یادآوری  لب به خود زیرِ یوگایش را استادِ چشم بست و سخنانِ بازدمش را سامان داد.

زنگ در خانه پیچید، چشم  همان دم آوایِ کرد. 0مانتره آغاز به گفتنِ کرد و سپس
گوشی رفت، آن را  برخاست و به سویِ هایش شکفت.لب رویِگشود و لبخند 
 برداشت و گفت:

جان... ببخشید سیناجان... خوبم... نه نیست، پگاه آفتاب نزده با شاهین  ـ درود شهین
چشم... ... نمدا را خاموش کرده... نمیهمراهش  ... گوشیِهنگشت، هنوز بازکوه رفت

 .. خدانگهدار.کنم... پاینده باشی. خواهش می
باز و بسته شدنِ درِ خانه به  آوایِ مانتره خود را آرام کند. دوباره نشست تا با گفتنِ

 دند.ایوان روشن شباغچه و  هایِ ایوان چرخید، چراغ درِ گوش رسید، سرش به سویِ
بسیار  آسوده شد، همسرش شهین در رفت، آن را گشود و با دیدنِ برخاست و به سویِ

  داد. او دست تکان می شاداب و خندان بود و برایِ
 

                                                           

 ـ مانتره: ذکر، ورد 0
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ای که پوشاکی چرکین به  ژولیده داده و به جوانانِ پشت اربه دیوسست و درمانده 
ت رنگ به رخسار نداش نگریست. آلود بود می و خاک پارههایشان  تن داشتند و کفش

که با را فراخواند سربازی از راه رسید و جوانانی  شد. و در چشمانش فروغی دیده نمی
 را به بیرونِ با پرخاشگری همه د، وفوالدی دستشان به هم بسته شده بو دستبندهایِ

شدند تا  ادگاه برده میدکه به را مردانی  خسرو دور شدنِ شهربانی راهنمایی کرد.
سرش  دیوار نشست. کنارِ شانبا نگاه دنبال کرد و پس از رفتن ،داوری شود نادربارة آن
 ایستادن نداشت. کرد و توانِ درد می

خسرو رو به دیوار  میانسالی را به شهربانی آوردند و وادارش کردند کنارِ ردِم
کردنِ همراهانش و پیش از رفتن  پس از راهی خشنی که او را آورده بود مردِ بایستد.

ند سفارش کرد چشم از داد در نگهبانی می به سربازانی که جلویِ بازداشتگاه، به سویِ
 خسرو برخاست و نگاهی به آن مرد انداخت و گفت: او برندارند.

 ؟دنا های که دستگیرت کرد کار کردهچباز ـ 
و  او چرخید سویِ، به خسرو گل از گلش شکفت با دیدنِ مرد سر برگرداند و

 :گفت
 ؟به استاد بزرگمهرِ گرامی، خوب هستید بهـ 

                                                           

 ـ آوردگاه: میدان نبرد 0
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 ای؟ چرا بازداشت شده ـ سپاس.
 ؟کجا اینجا کجاشما  .استاد درازی دارد ـ داستانِ

 ؟!روانی پیدا کرده نیِدانی که شهین پریشا ـ می 
 ؟که چهـ 

د نویگ ، میاند کردهایی کرده که دستگیرش هن شده و کاردر خیابان پریشاـ امروز 
 .ودشباید به دادگاه فرستاده 

 .دکنن آزادش می روانی دارد آشفتگیِ د کهبدهگواهی  د،یبگو بیاسینا به ـ 
 ؟دنا هچرا گرفت ی دارد. تو راپریش که شهین روان دنا هذیرفتپهنوز ن ـ سینا اینجاست.

 .دآب کنن زیرِ را سرم دنهخوا میاین بار  ،ام کرده از ما بهتران کارِ کنجکاوی درـ 
 ؟گویی چه میـ 

به چالش  دیرینة ما را فرهنگ و باورهایِ آغاز شده، ینپنها جنگِ ـ خسروجان.
دور و برمان چه  یمند تا ندانا هریز و درشت گرم کرد ایِهبه چیز مان راسر ،دنا هکشید

 .گذرد می
 !هژیرجان کنی می مگیج ـ داری

 ه؟پیدا کردربایی افزایش  کودک چند سال است کهی که ندا میـ 
 ؟ه، که چهـ آر

 .رود هم روز به روز باال می نزده سالپا زیرِ فراریِ نِدخترا ـ آمارِ
 .دکنن بافی می مردم یاوه کدام آمار؟ـ 
هایی به دستم افتاده که اگر مردم از آنها بافی اینجا نیستم استاد، سند یاوه من برایِـ 

 .دنوش نه میادیو دنوشآگاه 
 :افزودآه کشید و  ژیره
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زیرِ پنج  هایِ سر بچهپ دنوش و هرگز پیدا نمی دنوش هایی که ناپدید می ـ بیشترِ بچه
و  دنوش فراری مینه شود از خا پانزده سال هم که گفته می زیرِ ایِهدختر ،دهستن سال
 .ده سال دارنن باالی نُد، بیشترشاننما همیشه ناپدید می برایِ

 ی؟ویبگ هی چهخوا ـ می
 قربانیدیوها  ها و دوشیزگانِ نورسیده در پیشگاهِ بچهسیاه پسر جادویِ هایِ آئین ـ در

 .دنوش می
 ؟یویگ می ها چیست که زده به سرت، این چرت و پرتـ 

 سر جنباند و آه کشید و گفت: دلخور شد،هژیر 
هایِ  آئیناز  شناسی است دانشگاهی که کارش باستان ، استادِچه روزگاری شدهـ 

از ناآگاهی  آگاه نیست.ه شد برگزار می همة کشورها باستان در سیاه که زمانِ جادویِ
 کرد. توان ای می کوچه و بازار چه گالیه مردمِ

قربانی مردم و خوردنِ باستان  روزگارِ ما یکی نیست. باستان با روزگارِ ـ زمانِ
ها هزاران این کار، است بوده کهن هایِ دین هایِ آئینبخشی از  گوشت و خونِ قربانی

 .دنا هکه کنار گذاشته شد سال است
ی هزاران سال پیش کنار گذاشته شده ویگ ایی که میهچیز ل گفتی استاد.گُ ـ آفرین.

شده، امروز به  دیگران انجام می همیشه دور از چشمِ د.نا ههرگز کنار گذاشته نشد
هم دربارة کس  هر د.نهد آشکارا انجامش می دکه دارن دنا های نیرومند شد اندازه
شده و  نهادیو دنویگ می سخنی بگوید و سند نداشته باشد و ی کندکنجکاون یشاکارها

انه تا راستی راستی دیو دنهد دارو به خوردش می دنناتو تیمارستان و تا میبه ش دبرن می
سر  اند دیگران را آگاه کندکه بتو آورد پیش از آن شود، کسی هم که سند به دست می

 .دکنن ستش میبه نی
 خسرو که کنجکاو شده بود آهسته پرسید:

 داری؟ سندا هتو دربارة این چیزـ 
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 استاد؟ بکنم شود یک خواهش از شما ـ فراوان. می
 ـ چراکه نه.

 ...ـ اگر
، مرد هژیر خاموش شد ه هژیر را آورده بود از راه رسید.همان زمان مردی ک

را گرفت  هژیر سخنی بگوید بازویِ که آنی خشمگینانه به خسرو انداخت و بی نگاه
 یر سر برگرداند و به خسرو گفت:هژ برد. و او را با خود

 ی.ا هاینجا دید راـ به فرانک زنگ بزن و بگو م
*** 

گفت  میجایش میخکوب شده بود و ناباور به سخنانی که دانشجویش  سرِخسرو 
 انه در زندگیِنش روزی که از دانشجویانش خواست دربارة کاربردِ داد. گوش می

خودش به کاوش  مانندِنیز ه ناپنداشت آن ، میگذشته و اکنون پژوهش کنند مردمانِ
 شناسی به دست آمده، باستان هایِ باستانی، آنچه در کاوش هایِ ها، ساختمان در نگاره

 خواهند پرداخت. باستان بازمانده از روزگارانِ یِها سروده ها و نوشته ها و داستان
یروِ پ هایِ گروه ها در میانِ نشانه به جایگاه و کاربرد و ارزشِپژوهشگر  جوانِ

باستان  در  رازورانِ هایِ بسیاری نشانه و به کار گرفته شدنِ رازآمیز پرداخته هایِ آئین
 پاسخی برایشانکه استادش  هایی داشت پرسش کنونی را بررسی کرده بود. او روزگارِ
گریزی  دانشجویانش درمانده شده بود و راهِ ریِپرسشگ در برابرِ . خسرونداشت

 پیرمردی که در زده بودرا گشود،  در رفت، آن جست که کسی در زد، به سویِ می
 پس از پوزش خواهی گفت:

 .ن..، انگار همسرتانجا بزنیدبه آسری  دو گفتن دروزبه زنگ زدن ـ از بیمارستانِ
میزش رفت، از دانشجویانش پوزش  شتابان به سویِ شنید. خسرو دیگر چیزی نمی

 هایش را در کیفش گذاشت و آن را برداشت و به تندی بیرون رفت. خواست، کتاب
*** 
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وجو  سینا رفت و پس از پرس شتابان به دفترِ خسرو پس از رسیدن به بیمارستان،
زده شده بود،  که از پریشانی او شگفت سینا .او برود نِده دیب دربارة شهین خواست

خسرو  شت به خانه آماده کنند.بازگ ش کرد همانجا بماند تا همسرش را برایِخواه
 سینا شادمان گفت: سخنانِ نیدنِاز ش
 ندم!خودم را به اینجا رسا با چه شتابینی اگر بدا ؟گردد به خانه بازمیـ 

 ن شدی؟بینم. پرستاری که آگاهت کرد چه گفت که پریشا ـ دارم می
 .دنا هگفت که از بیمارستان زنگ زد استاد زابلی !...پرستار؟ـ 

 ؟اند اند و چه گفته ـ زنگ زده
 خسرو شانه باال انداخت و گفت:

 گفت! دانم چرا پریشان شدم، یادم نیست چه ـ نمی
 سینا سر جنباند و گفت:

 .، نه بدتردهشنه بهتر شهین  ـ آرام باش.
 ؟گرددبه خانه باز تواند گفتی میپس چرا ـ 

 .سودی ندارداندنش ـ اینجا م
 .ندنش درست نیستتنها ما ،دانشگاه موروزهایی که باید برـ 
 ام. هوگو کرد د گفتکن نباش. با پرستاری که اینجا از او نگهداری می نگرانـ 

 .بماندشهین  در خانه نیستی پیشِ پذیرفته روزهایی که
 م.ویگ می رااینجا  ؟شود چه میـ کارش 

 .شود می کار شباینجا  ـ
 خوب، سپاس.بسیار ـ 
 اری نیست. نیازی به سپاسگزـ 

 ؟رسد کی میـ دالرام 
 شب. ـ نزدیکِ نیمه

*** 
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 زد، رویش تکیده شده بود و برجستگیِ پیرامونِ چشمانِ شهین به کبودی می
پریدگی و نازک شدنِ روزافزونِ  کرد، رنگ اش خودنمایی می گونه هایِ استخوان

تنة ننویی که به  درونِ ،در باغچه هاروز .ندکشا اش را به زشتی می هایش نیز چهره لب
ماند و هیچ سخن  می هکشید و به آسمان خیر کهنسال بسته شده بود دراز می درختانِ

 گریست. گرفت و آرام می ای زانو در بر می ها هم گوشه شب .گفت نمی
بود و در پرستاری از او به  شهین شب و روز پیشِ بازگشت،دالرام از روزی که 

 گذشتند و زمانِ روزها شتابان می خسرو بود. یاورِ از رفتنش کرد و پس یاری میشیدا 
شهین همة  بیماریِ .گشت میو باید به دانشگاه باز آمد اش به سر می یک ماهه

 دوستِ شد تا نزدِ نشین خانه همسرش را به هم ریخت، ناچارو او  گردشیِ هایِ برنامه
 .روانپریشش باشد

 پایِپاشنة پایش  با نهاده بود وسته و پاهایش را در پاشویه استخر نش کنارِخسرو 
دستی  د پیشدالرام از خانه بیرون آمد و سبدی پر از میوه و چن .داد دیگر را مالش می

شهین رفت، ننویش را  به سویِ ت، زیرِ درختِ تنومندِ توت گذاشت.تخ و کارد رویِ
 ، خسرو پرسید:خوردن بازداشت و او را به برخاستن واداشت از تاب

 گفت؟ باستانی سخن می مهرِ کیشِ یادت هست شاهین دربارة چند شاخه بودنِـ 
 .ـ آره

داد  گزارش می شخود ة پژوهشِردرباکه  دانشجوها یکی از دانشگاه، امروز درـ 
 هایِ نم باور کنم که آئیناتو هنوز نمی ها افتادم و مغزم به تکاپو افتاد. گفتهن آ به یادِ

 .دنوش و برگزار می دکهن زنده هستن
 ؟دنکن پژوهش می مهر ة کیشِردربات انیدانشجوـ 

د، همه شناسی پژوهش کنن در زمینة نشانه خواسته بودمن آنا پیش از هفتهـ چند 
 .مانند و دارایِ پشتکاری کم بدپیله است اند. این یکی بجز یکی پژوهش را پیچانده
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، سیب شده بود تخت سرگرم پوست گرفتنِ شهین رویِ دالرام که پس از نشاندنِ
سیب را به تکة دوستش برد، شهین دهان گشود و  دهانِ از آن برید و به سویِای  پاره

خرتِ  خرت اش جنبید و آوایِ آرواره دهانش فروبرد، و آرام آن را در دندان گرفت
 خسرو افزود: سیب برخاست. خرد شدنِ
پیدا  نو هایِ آئین در د رانا هجادویی کهن کاربرد داشت یِها یی که در آئیناه ـ نشانه

 .م تازگی داشتیبرا انشیها دادهسه هفتة گذشته داده که  سه تا گزارش در ،کرده
 کار کنم.ام چ هندم. مای ندارن پاسخیشاکه برا ی داردهای پرسش

 دالرام چرخاند و گفت: خسرو درنگی کرد و سر به سویِ
زیبایی یا  پدید آوردنِ هایی برایِ نگاره ها به چشمم هـ همیشه نمادها و نشان

 .نه چیزهایی کاربردی دنا هسازی بود همسان
 گفت: شهین گذاشت و دالرام پارة دیگری سیب در دهانِ

رازور  هایِ گروه د.و هستن دنا هها ابزارهایی کاربردی بود نترهما مانندِها هم  ـ نشانه
 .د تا رازشان آشکار نشودکنن میها  واژه گزینِجای راها  نشانه

 ای؟! نشانه ای زبانِ ـ گونه
ن در دنشاربو جایگاه به کار  ها شماره ها، ، رنگها نشانه از در هم آمیختنِ .آرهـ 

به دست  ، چگونگی انجامش و چیزی که در پیِیک نگارة نمادین، آئینی جادویی
 ،دها آشنا هستن ی که با نشانهکسان شود. ده مین داشان دن آئین هستنآ آوردنش به یاریِ

برهم و نازیبا و دیگران بسیار درهم و  هایی که به چشمِ با رازگشایی از چنین نگاره
د نوشها آشنا  آئین برگزاریِ با چیستی و چگونگی و چراییِ دنناتو ، میدوار هستن دیوانه

 .دبرگزار کنن و آنها را
 !ای زبانی نشانه با سیاه جادویِ ـ آموزشِ

رفت به یکباره  راه می هها سر افراشته و با شکوهی شاهان مرغ که در میانِ یخروس
جان ایستاد و به  تندیسی بی و همانندِ خروشید و قدقدی هشداردهنده سر داد
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خروس  چشمِ .بود چشم دوخت تاکِ خشکیدة باغچه سیاهی که کنارِ سنگِ تخته
 و هیاهو برپا کردند.ها قدقد سر دادند  مرغ درخششی شگفت داشت، به یکباره

 ، انگار آمادة جنگیدن بود.0پوش دادگردنش  پرهایِ به خروس سرش را جلو برد و
 آرام کند. اها ر خسرو از جا برخاست و آغاز به سوت زدن و توتوکردن کرد تا مرغ

گردنش را چنان کشیده نگه داشته بود که  شدند، خروس به آرامی گشوده می هایِ بال
و نگاهی  گشوده و سری پایین آورده شده هایی نیمه با بال د.سرخش نمایان بو پوستِ

 .آمادة تازش به دشمنی ناپیدا بود تیز
ند، ه بودنگریست چشم دوخت خسرو و دالرام به جایی که خروس بدان خیره می

 درونِ جنباند و سیبِ شهین که پشت به آن جایگاه نشسته بود آرام دهان می هیچ نبود.
تنة تاک تکان خورد، خروس خشمگین خروشید و گامی پیش  جوید. ش را میدهان

 زنان گریختند. تر شدند و برخی پر و بال ها پریشان گذاشت، مرغ
خورد  تاک که تکان می خسرو پا از پاشوره بیرون نهاد و دمپایی پوشید و به سویِ

 دالرام با آوایی لرزان از ترس پرسید: .رفت
 ی؟ور ـ کجا می

 م باش.آراـ 
خواست آن را  ن آویخته و میبداخورد که انگار جانوری  ای تکان می تاک به گونه

خسرو و دالرام  کوچه در باغچه پیچید. درِ تقِ تق به یکباره آوایِ .بیاورد از ریشه در
تاک از تکان افتاد و خروس سر  .رنگ به رخسار هیچ کدام نمانداز جا پریدند، 

خسرو آبِ  گریخته بازآمدند. هایِ مرغ قوقو سر داد. قدقدی کرد و قوقولی شت واافر
  .رفت آن راه افتاد و به سویِ کوبش بر در با شنیده شدنِ دوبارة آوایِدهان فروبرد و 

*** 

                                                           

 ـ پوش دادن: پوف دادن 0
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سرش نهاده بودند و  کوچکی زیرِ بالشِ تخت دراز کشیده بود. شهین رویِ

 بِ ساختگی فرو ببرد.اد او را به خوکر سینا تالش می شکمش. هایش را رویِ دست

کردند، دالرام  گو میو گفت ها و چیستی و کاربردشان شاهین و خسرو دربارة نشانه

داد و گاهی زیرچشمی  گوش می ناآن به سخنانِ بود و کاهو نیز سرگرم خرد کردنِ

همسرش کرد و سر ده، رو به بیهو سینا پس از بارها کوششِ .نگریست همسرش را می

 دالرام گفت: جنباند.

  .داشب آسودهذار گبـ 

 !دده ن نمیهیچ واکنشی نشاـ 

 !است باردارتارش دگرگون شده، انگار از پگاه که بیدار شد رفامروز ـ 

 ؟باردار شدهـ 

 .راه رفتنش، نشستنش، سخن گفتنش ویم.گ می بابا. رفتارش را نهـ 

 ؟ـ سخن گفتن

 گفت. ریز سخن می روز یکویم که امبگ یادم رفتـ 

 گفت؟ می ـ چه

 .کرد دل می دردِکشید و با فرزندش  دست روی شکمش میـ 

 گفت:سینا گرداند و  سر به سویِشاهین 

 پیامد کشته شدنِ همش افسردگی ،گشتهباز بوده آبستنپیوندگاهش به هنگامی که ـ 

 .همسرش است

 سینا پرسید:

 ؟پیوندگاه دیگر چیستـ 
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 پیوستگی دارد. 0سپندارمذفروهرِ خودشان و فروهرِ با  زمین جاندارانِ ةهم روانِـ 
 چگونگیِ د.نوش ویژه هست که چاکرا نامیده می هفت جایگاهِ ما یمینوی کالبدِ رویِ
که این پیوستگی از  بستگی به این دارد سپندارمذ فروهرِ خودمان و فروهرِ ما با پیوندِ

 همانندِ د آن رادارن ی رامینوی دیدنِ کالبدِ اناییِی که توکدام چاکرا باشد. کسان راهِ
تر  درخشان چاکراها درخشان این گویِ رویِ د.بینن می گونی مرغ تخم و درخشان گویِ
 گونه این گویِ بندی ناف ویژة خودشان را دارند. م رنگ و چرخشِکدا و هر دهستن

شود که این بند  می گفته جاییبه پیوندگاه  د.ده به سپندارمذ پیوند می درخشان را
 ایستا است.پیوندگاهِ گیاهان همواره  .شود ا به یکی از چاکراها پیوسته مینجآ

ایستا نیست و این پیوندگاه مردم  در شود. جا می گاهی جابه پیوندگاهِ برخی جانوران
بسته  شود. رفتارِ ما دم به دم دگرگون می گاهی از این روی، شود جا می جابهدم به دم 

ویم پیوندگاهمان شکه خودمان آگاه  این ن بدونِیماها ها و شنیده به رویدادها و دیده
یا  دده به اندوه می خود را ن جایِشود و در یک چشم به هم زدن شادیما جا می جابه

کنیم  هایی می ای ناگهانی دریافت ، یا به گونهیمهد می از دست یمان راتوانایی و نیرو
 . ی داردیمان تازگکه برا

روان را  هایِ ت دربارة ویژگیینم باورهااتو ، هنوز نمیکند ـ سخنانت مرا گیج می
تازه سخن  چیزِ یکدربارة  هیبدبه من اندیشیدن  زمانِ که این به جایِ بپذیرم.

 ی؟!ویگ می
 همسرش گفت: شاهین در پاسخِ دالرام به جایِ

  !ارة چاکراها که تازگی نداردـ سخن درب
تا چند روز پیش نامی هم از  من. بانویِ پیوند از راهِ آنها به سپندارمذ تازگی داردـ 

پیروانِ  نستم که یکی از ایزدهایِدا ه بودم، نه که نشنیده باشم، میسپندارمذ نشنید

                                                           

  ـ سپندارمذ: بخش اثیری زمین 0
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اگر ایی گفته که هن چیز. در این چند روز این دوستمانه بیشتر !همین است. یبهدین
یم دربارة دانش و تاریخ و همة وش ، ناچار میریزد هم میباورشان کنیم همه چیز به 

 ن بازنگری کنیم.یماباورها
 ترسی؟ ا میهاین چیز از بازنگری در ـ

، هزار و یک تنش و دبند هستنباورهایی که به آنها پای مردم با داشتنِ ـ چرا نترسم؟
سنگ  فروبریزدگاه  این تکیه د، اگردارن و رفتاری ن روانیپیدا و پنها هنجاریِ نابه
 .شود سنگ بند نمی یِرو

شاهین نه تنها به بهتر شدنِ آنچه هست یاری  ، باورهایِگوید ـ سینا درست می
 .کند تر می رساند، روزگارمان را سیاه نمی
شهین  شما سخنانِ هر دویِ یم.وتند نرو خسروجان. پیاده شو با هم بر . آرام.مآراـ 
ها را که شاهین به او یاد نداده! بیرون ناید، آ شنیدها بارها ساختگی ر خواب زمانِدر 

ای سخت است. فراموش  هر جوجه تخم برایِ مدن از پوستة سخت و تنگ و تاریکِآ
 .شود جا گورش می نهد درونِ تخم بماند هماای از ترس بخوا جوجه نکنید اگر

هی به هم اش گرفت، آن دو نگا شاهین از پرخاشِ تندِ دالرام به خسرو و سینا خنده
 دالرام رو به شاهین کرد و گفت: .انداختند و سر تکان دادند

را باردار  وندگاه گفتی درست باشد، شهین خوده دربارة پیایی کهـ گیرم این چیز
نه و ، این خازند یش هم با زنی که زایمانش نزدیک است مو نمیاه، همة کارداند می

 ، چرا؟  بیند نمیهم  هیچ کدام از ما را
، پیوندگاهِ شود تخم در زهدانِ مادر آغاز می پیدایشِ هایی که از هنگامِ زشآموـ 

ای ایستا  تا اندازهست ا زیستی نیازهایِجایگاهِ  چاکرا که ترین پائیندر  کودک را
از سویِ  هایی با دریافتِ روزافزونِ داده دنوش بزرگتر می ها هرچه کند. بچه می

 کند. بندی پیدا می و پایه و استخونن پی یشاها ها و دیدگاه باورها و برداشت بزرگترها،
 آنچه را ی از و انجامش، جهان و هر چیزِ دیگرن، زندگی و آغآنان دربارة خودشا
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آغازِ  از روزِ راچیزی  هر کنند. باور می شود می گویند و بارها بازگو دیگران می
 که در اید بارها دیده کند. یر یا زود باورش میانی ددرپی بخو گوشِ کسی پی زندگی در

کاری کرد که  شود رد، میندن چه کارکردی دااگوش خو ساختگی این در خوابِ
هایی را بتواند ببیند که یا چیز را نبیند چشمش جلویِ هایِچیز کسی پس از بیداری
 ن نیست.چشم توانا به دیدنشا

 و گفت: سینا سر جنباند
که دید و برداشتمان دربارة خود، دیگران و جهانِ  درست است. خودآگاهیـ 

شود و ما پیرو  ریزی می پی کند از راهِ آموزشِ همگانی پیرامونمان را سازماندهی می
 .کنیم ایم رفتار می آنچه یاد گرفته

و که پدر  کند هایی می داده ن دمِ پیدایشِ تخم آغاز به اندوختنِما از هما روانِـ 
 ،مرگ اندوزی تا زمانِ این داده د.نهد می امونیان به اومادر و سپس دیگر پیر

 هایِ بزرگی از این داده بخشِ شود. انجام می ،گسست، چه خواب باشیم، چه بیدار بی
به ناخودآگاهش  هر کس فرهنگیِ خودآگاهِ اندوخته شده بسته به سازمان و کارکردِ

یمان برا اندتو یم که میوش میرو  روبه آنها خواب یا بیداری با شود. گاهی در می ندهرا
 .وردنی پدید بیاپریشا
 .است همین بخش استوار شده پایة روانکاوی بر بررسیِـ 
سازگار شدن با  برایِ شود ابزاری است ه فراهم میآگا ای که در خود اندوختهـ 

چیزی را که به  خودآگاه هر .کار داریم و ن سرآنا ی که باپیرامونمان و کسان جهانِ
تا  فرستد ویم به ناخودآگاه میشکه خودمان آگاه  این بدونِ این سازگاری آسیب بزند

 را دنا هن تنش پدید آوردیماایی که برایم یا به سادگی رویدادهوتنش نش ما دچارِ
 فراموش کنیم.
 جان. من نیست شاهین پرسشِ ی پاسخِویگ ایی که میهم از این چیزـ هیچ کدا
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ما  کنونیِ زندگیِ هایِ و ناخودآگاهی که جایگاهِ اندوخته این خودآگاه رِدر کناـ 

فروهرِ  نجا بایگانیِتری هم داریم که فراتر از روان است. آ پنهان ناخودآگاهِ ،دهستن

دسترسی به  کند. پیشین را نگهداری می هایِ زندگی هایِ اندوخته هایِ ماست که الیه

 چندان ساده نیست. فروهر این بایگانیِ

 د.روانی ریشة روانی ندارن هایِ چنین سازمانی داشته باشیم، همة آشفتگی هوم. اگرـ 

ندن افراروانشناسی خو روانشناسی و بخشی از آن را که دوپاره کردنِ باورم این است

 آغاز کنم. ار باید نوک زدن به پوستة تخمم را، انگدرست نیست

 .ن نگاهتمدلباختة آ و دارم.ت ی بهمهر چهنی که اد می .جان. به دل نگیر نازگلم ایـ 

مهر و  نِن دادنشا برایِ وب. به باورِ برخی چزوندن هم راهی استـ آره خ

 دلباختگی!

 خسرو آه کشید و چشم به شهین دوخت و گفت:

آن زندگیش  هایِ ی پیوندگاهش رفته به جایی که اندوختهویی بگهخوا ـ می

 نجاست؟آ

 ـ آره.

 گفت:سینا 

گرداند، نخستش باز به جایِ شود آن را است پس میجا شونده  پیوندگاه جابه اگرـ 

 ؟گویم درست نمی

جایی انجام بگیرد  این جابهد هکسی که پیوندگاهش جابجا شده نخوا خودِ اگرـ 

 .شود کار دشوار می

همین در برابرِ تالشِ  برایِید، بیرون بیا بیند هد از آن جهانی که میخوا شهین نمیـ 

 .کند بردنش به خوابِ ساختگی پایداری می من برایِ
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چشم  سینا و دالرام به او جا جهید و پس از درنگی آرام نشست.خسرو به تندی از 
و کنارش  شهین رفت برخاست و به سویِ ند. شاهین بهایی به واکنش او نداد.دوخت

 نشست.
با دلخوری سر جنباند و خواست چیزی بگوید، زبان در  چهرة خسرو درهم شد.

ین دوخت و اشک از چشمانش چشم به شه امش نچرخید و نتوانست سخنی بگوید،ک
 سرشار از دلسوزیِ د، نگاهِفرمانروا شده بو خانه مهمانسنگینی در  خاموشیِ فروچکید.

ش را جنباند و سرشهین  .خسرو خیره مانده بود بارِ اشک هایِ بر چشمسینا و دالرام 
با  شهای غنچة پژمردة لب هایش چکید. گونه اشک رویِ چشم به شاهین دوخت.

 .را گرفت و فشرد سردِ او هایِ شاهین دست پیش برد و دست دی زیبا شکفت.لبخن
*** 

کاربرد در  دارایِ هایِ دربارة نشانه و هم نشسته بودند رویِ روبهفرانک و دالرام 
 جستند. یکدیگر بهره می گفتند و از دانشِ سخن می کهن و نو جادوییِ هایِ آئین

 گفت: فرانک باستان کشید. ایرانیانِ مینو در باورِ گویشان به دوگانگیِو گفت
انی بودند که به نخستین کسکیخسرو  شاهنشاهیِ اندیشمندانِ هنگامِـ گویا 

کیشِ مزدیسنا  ریِبنیانگذا به سویِ ن رااد. این اندیشه، آنمینو پی بردن دوگانگیِ
 .راهنمایی کرد

 شاه ساخته نشده؟ زرتشت و گشتاسپ مزدیسنا زمانِ ـ مگر
مزدیسنا  کیشِ زند. کیشِ مزدیسنا را پس می ،زرتشتی ـ گشتاسپی بهدینیِ ـ آن زمان

دینِ بهینه شده است، کیش و دین یکی  یانش بر خردگرایی و خردستایی بود. بهدینیبن
 .دنیستن

 ی؟ویگ تو هم داری چیستان می ـ شاهین کم بود
 فرانک خندید و گفت:

و  اند دگرگون شدهرویدادها  تاریخ و فراز و نشیبِ ایِندراز کهن در هایِ ـ واژه
 .دنا هاز دست داد خستینِ خود ران بسیاری کارکردِ
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 مینو بگو. ارة دوگانگیِبد، درآی شناسی خوشم نمی ـ از واژه

 دو بخشی .اَنغرَمینومینو و سپنتا دارد: مینو دو بخش جهانِبه باورِ آزادگانِ باستان، ـ 

 .دبرن پیش میپیشرفت  به سویِ راهم جهان  که به یاریِ

 هم؟ ـ گفتی به یاریِ

 ـ آره.

و  است سپنتایی در ستیز بوده از آغاز با جهانِ د کهنویگ به انغرمینو اهریمن هم می ـ

رسد، در این باور سخن از ستیزه و  میبه پایان  او جهان با شکستِ این ستیزه در فرجامِ

 .هم دشمنی است نه یاریِ

مینو همیار  دو بخشِ د.مزدیسنایی هستن آمیخته به باورهایِ بهدینیِ ـ اینها باورهایِ

و  این همراهی د.برن پیش می هستی را جهانِ پیشرفتِ هم روندِ با و دهم هستن و همراهِ

ی، یدانشی و بیگانگی با بینشِ مینو برآمده از کم نگاهِ از دریچة یمینوی همیاریِ

 راهمین پنداشتِ نادرست، مردمان  شود. دشمنی پنداشته می رویارویی و کشمکش و

آفرین  ستیزه که کند هایی می گرایش به دین و آئین گرفتارِزندگی در گیتی  هنگامِ

مردمی  هایِ گروه به تک تکِ کشاند. را به دشمنی و جنگ با هم می ناآنو  دهستن

هر کدام هم از اهریمن و  ، برایِدکه باید دشمنِ پیروانِ اهریمن باشن شود نده میباورا

دیگر باور کرده دوری از اهریمن  که گروهِ دنهد ن میای نشا پیروی از آن را به گونه

 آرمانی یکسان راو باید  دبه همین سادگی همة مردمان که یک ریشه دارن است.

 .دننما د و همه از پیشرفت بازمینوش هم می دشمنِ ددنبال کنن

دانم در این چند  جان. نمی ی فرانکا هپا سخنران شد ـ شگفتا. واسة خودت یک

 .گوید ها سخن میرسم از این چیز شده که به هر کس می ماهی که ایران نبودم چه

 .دده جیک سر می د جیکیبیا ای تا از تخم در هر جوجه دنویگ نشنیدی میـ 
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برخاست  جا دالرام از در خانه پیچید. زنگ همان دم آوایِ .دالرام شادمانه خندید
 برداشت و آن را گشود.بود میز  فرانک کتابی را که رویِ دربازکن رفت. و به سویِ

 دالرام بازگشت و گفت:
 ـ شیداست.

 میز گذاشت و از جا برخاست و گفت: فرانک کتاب را رویِ
 م.ور می رـ من دیگ

 خواهی بروی؟ ، کجا میهدشوگویمان گرم  تازه گفتـ 
 د.آی ـ از این دختره خوشم نمی

 چاره! ـ وا. دخترِ خوبیِ بی
 گونه گفت: شیدا در را باز کرد، دالرام با گویشی فرمان

 نی.ما شام پیشِ ما میـ 
و  نشست سخ او را داد،فرانک با سردی پا ن نزدیک شد و درود گفت.اشیدا به آن

 شیدا پرسید: .اب را برداشت و گشوددوباره کت
 ـ شهین خوابه؟

 رم.وم چایی بیاور بیا بشین، می ـ آره.
 ـ شما چرا؟ بفرمایید بشینید من میارم.

ورم بخوری ترش بیا چاییِ یت یکای، بشین تا برا خسته ای آمده ـ تو از سرِ کارِ
 ن بگیری.جا

 .هدرد نکن ـ سپاس. دستت
شهین روان شد تا سری  خوابگاهِ و شیدا هم به سویِ رفت هآشپزخان دالرام به سویِ

 گفت: میز گذاشت و چندان نگذشت که دالرام بازآمد و سینی را رویِ به او بزند.
 دیروز خریدمش. سیاه است. جادویِ هایِ آئین دربارةـ 
 .خورد به درد نمیـ 
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 ی؟ویگ ـ راست می
 .سر تا پا چرت و پرت استـ 

 !داردهای خوبی چیز ،ـ سخت نگیر
شود پدیدار شدنشان پرداخته  به ریشه و چراییِکه  این بدونِها  آئین ـ بازگوییِ

 .آورد شناختی از جادو به بار نمی
 ناآن ای بلند و زیبا به تن کرده و موهایش را آراسته بود نزدِ شیدا که جامه

 دالرام گفت: دالرام نشست. گشت و کنارِباز
انجام  نکه جادوگرا هایی است بدکاری واسة؟ سیاه یِجادو دنویگ می چراـ 

 ؟دنهد می
مینو هم دوگانگی دارد،  مینو است. ن به جهانِپیدا کردجادو و جادوگری راه ـ 

شود چون جهانِ  سپید می ن جادویِسپنتایی راه پیدا کنیم کارما به مینویِ پس اگر
، یاه خوانده شدهس ، رفتن به جهانِ انغرمینو هم جادویِسپنتامینو روشن و سپید است

 .انغرمینو تاریک و سیاه است چون جهانِ
 :گفت مدالرا

 واژة ساده نیست. پس تنها یک آها...ـ 
 .ددارن بزرگی در خود پنهان کهن رازهایِ هایِ واژهـ 

 سیاه پیوستن به اهریمن هم هست. جادویِ پیمان شدن با دیوها در ـ پس هم
 .داهریمن هستنن . دیوها زادة انغرمینو یا هماـ آره

 شیدا گفت:
 ؟دیو چیه ـ

اند و سپس نگاهی به فرانک انداخت، او شانه باال او گرد دالرام سر به سویِ
 دالرام دوباره به شیدا نگاه کرد و پرسید: انداخت.

 ای؟ ـ دربارة دیو و پری چیزی نشنیده
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 گفت. میا ه ا و پریهاز دیو هایی م قصهیبراـ بچه که بودم مادربزرگم 
 همین؟ـ 

 ـ آره دیگه، همین.
 فرانک گفت:

 ـ گاومون زایید.
 شیدا خندید و پرسید:

 چی؟ ـ واسة
 دالرام گفت:
 ایِهاز کسی که چیز داند ، همیشه کسی که چیزی نمیجان ببین فرانک ـ نیمة پُر را

 .گیرد بهتر یاد می داند نادرست می
 نی آزمایش کنی.اتو ـ می

 خواست سخن آغاز کند که شیدا گفت: شیدا چرخید و دالرام کمی به سویِ
کشه، بهتر  گیرم، مخم نمی یاد نمین، من چیزی جا ـ خودت را خسته نکن دالرام

 .مچایی بخوری است
بهی  شیدا شادمانه فنجانی برداشت و چایی را بویید و به خندید و سر جنباند.فرانک 

 چایی شد. و سرگرم هم زدنِ نهاده شده در فنجان را گرفت نباتِ گفت و چوبکِ
 هی چیزی یاد بگیری؟خوا ـ راستی راستی نمی
 .دبندن دستمال نمی کند ـ سری که درد نمی

چشم و ابرو از جنباندنِ دست دراز کرد و فنجانی برداشت و با  دالرام خندید.
 دالرام پرسید: فرانک خواست که فنجانش را بردارد. فرانک دست پیش برد.

 جادویِ هایِ آئین پس چرا دیوها در ،دکنن ینو با هم همکاری میگفتی که دو مـ 
ن اآن که نه تنها به پیشرفتِ روانیِ داز جادوگرها خواهانِ انجام کارهایی هستن سیاه

 ؟کند ای دیو دگرگون می ان را به گونهشای، رساند یاری نمی
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ما  پیشرفتِ ن وارونة روندِد و پیشرفتشای هستنانغرمینویی فروهر دیوها دارایِـ 
 .ستا

 ببخشید؟!ـ 
مهرورزی و دوستی و چه شادی و نیکی و هر و ی سپنتایی هستیمفروهر دارایِ ماـ 

آگاهی  افزایشِ نیم به سویِاتو تر و بهتر می نتر باشد آسا ن بیشتر و ژرفآشتی پیرامونما
، دنوش می تر یم دیوها ناتوانوشتر و داناتر  هرچه ما آگاه ویم.دانایی پیش بر و پرورشِ

که به  دکنن ن مید و وادارشاننکشا شان میخود به سویِهمین آنها مردمان را  برایِ
 از زندگیِ که شادی را پندارها، گفتارها و کردارهایی د.اهریمنی دست بزنن کارهایِ

یروی از منش و روشِ اهریمن پ، درآو یمان پدید میوه و ناشادی براو اند تاراند میما 
 از نیکی و مهرورزی و دوستی و آشتی دور کرده ما را یوپرستی،به د گرایش .ستا

یی نوشدارو ما روزگارِ در شادی و مهرورزی و دوستی و آشتی همین برایِ، است
 .پی ببریم رزششبه اسهراب  که شاید پس از مرگِ است کمیاب و نایاب

 د؟آی د، چه گیرشان میباشن هادیو ا چرا باید گوش به فرمانِهجادوگرـ 
 .درنآو به دست می جادویی ییِو توانا نیروـ 
 جادویی برآمده از کارکردِ چاکراهاست. هایِ گفت این توانایی شاهین میـ 

 یِها ن نیروها و توانایید. همة آنهد ا نمیهدیوها چیزی به جادوگر است. ـ درست

 فریب ها رادیوها جادوگر است. نی خودمامینوی کالبدِ هایِ بخشی از ویژگی جادویی

تا زمانی که  .افتد جادوگر به کار می نشدةپرورده  دیوها توانمندیِ با نیرویِ د.نهد می

جادوگر را کارآمد  توانمندیِ اندتو ، میمان با جادوگر توانایی داشته باشدپی هم دیوِ

دیو نداشته باشد،  کارایی برایِ یا جادوگر دیگر دنگه دارد، اگر توانش را از دست بده

ز ارا  دوخ جادویی و جادوگر تواناییِ اندازد جادوگر را به کار نمی توانمندیِ دیو دیگر

دانش و  ن با به دست آوردنِخودما ،پیمان شدن با دیوها هم به جایِ د.ده دست می
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 نیرو و تواناییِ ویم وبش یبینشِ مینوی نیم دارایِاتو می یی،مینو شناخت دربارة کالبدِ

 هیچ وابستگی به دیوها.    پیدا کنیم، بدونِ هم جادویی

ن پنها جنگِ مان را یکروزگار جادوی سیاه در گسترشِ شود از این دیدگاه میـ 

 زمین به شمار آورد. انِردمم سپنتاییِ هایِ ارزش نابود کردنِ برایِ

 همه چیز جلویِ به فرهنگمان است، نه پنهان، آشکارِ آشکار.شبیخون  آره. یکـ 

 نادیده بگیریم. همه را اند بینیم! یادمان داده نمیچشممان است و ما 

*** 

 خاموشیِ دند.خور شبانگاهی پیچ و تاب می بادِ آغوشِآتش در  سرخِ هایِ زبانه

سوزان و  هایِ هیزم چرتِ باد و چرت مانندی بر کویر فرمانروا بود و جز آوایِ کم

پرستاره  آسمانِ زیرِ ،گلیمی کهنه رویِ شد. گرگی تنها آوایی شنیده نمی گاهِ به زوزة گاه

 هایِ هستار زمین و پرتوافشانیِ گسترده بر فرازِ سیاهِ کرانگیِ کشیده بودند و به بیدراز 

جنبشی گذرانده بودند، سرانجام  درازی به خاموشی و بی زمانِ نگریستند. شمار می بی

 سینا به خاموشی پایان داد و گفت:

هستی  جهانِ گوناگونِ هایِ نگامی که دربارة بخش، هـ اگر درست یادم مانده باشد

 مانندِهم باستان مینو دیسنایِ پیروِ مز انِآزادگ کردیم، گفتی که به باورِ گو میو گفت

 .اَنغرَمینو: سپنتامینو و بخش دارد افزودی که مینو دوگیتی دوگانه است، 

 .ـ درست است

  نگفتی! چیزیگیتی  دربارة دوگانگیِـ 
باد و آتش و  0از چهار آخشیجِ ست،خته شده اما شناهمة  برایِـ بخشی از گیتی که 

 بخشِ به سپنتامینو است. گیتی برآمده و پیوسته و وابستهآب و خاک ساخته شده. این 

                                                           

 ـ آخشیج: عنصر0
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از آخشیجی  ستا مینوسپنتا و پیوسته و وابسته به برآمدهکه آن هم گیتی  دیگرِ
 .یِ ما از آن ساخته شده استکه کالبدِ روان دگرگونه ساخته شده

سر ستون کرد و  غلتی زد و دست زیرِ بلند کرد و به شاهین نگریست، نیم سینا سر

 گفت:

 ـ از پاسخت هیچ درنیافتم!

 جا کردنِ هچوبی برداشت و با جاب انی به پیکرش داد، برخاست و نشست.شاهین تک

 آتش افزود و گفت: ها بر وخشیشنِ هیزم

 کرانگی سر بررسی کنیم با بی آن را کرانه رویارو هستیم، هر بخشِ بیی ما با جهانـ 

ترین الیه  هستی باید از پایین از جهانِ نماخود آگاهیِ افزایشِ برایِ کنیم. میکار پیدا  و

درست  نی که گیتی راتا زما .یموبرآغاز به پژوهش کنیم و گام به گام پیش 

ایم  مینو و گیتی پیدا نکرده و پیوندِ درستی از گیتیِ دیگر ایم و درکِ نشناخته

 نها نداریمها که هیچ دسترسی به آ دیگر بخش کنجکاوی دربارة چیستی و چگونگی

 .رسد ای است و به سرانجام نمی بیهوده کارِ

 ها چیزی نپرسیدم! ـ من که دربارة دیگر بخش

. ن استدیگر همان جهانِ مردگا ای، گیتیِ خواستم بگویم راه درستی پیش گرفتهـ 

 مرزِ جداکنندة گیتی و مینو.

*** 

 او راکرد، دستش را گرفت و   برهنهرا شیدا او  .نابینایان داشت رفتاری همانندِشهین 

 به آشپزخانه برد و درونِبرداشت و دالرام نیز پوشاکش را  رد.گرمابه ب سویِبه 

 ها را بشوید، سپس چرک خودکار ریخت و آن را روشن کرد تا رخت رختشویِ

 .دبه سر بست و جارو به دست گرفت تا رفت و روب کن یروسر
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ه، دستمال برداشت تا گردگیری و خوابگاه و آشپزخان خانه مهمان 0پس از روبیدنِ
خواست به دستشویی برود تا دستمالش را  خوابگاه را به پایان برد و می گردگیریِ کند.

 د:گرمابه رفت و پرسی بشوید که شیدا فراخواندش، به سویِ
 ی؟هخوا می ـ چه

 نی.کنم پوشاکش را بپوشا انم خواهش تو خشک کردم، می ـ تنش را
 رو گفت: دالرام به شیدا سرشار از پرسشگری بود، پرستارِ خنده نگاهِ

 آلود کرد! کف یم راتاپاناسازگاری داشت، سر ـ امروز سرِ
 رمابهگبازوی شهین را گرفت و او را از  نگفت. اش گرفت و هیچ دالرام خنده

اش را به  ازخودبیگانه شده دالرام دوستِ گرمابه را بست. شیدا درِ .بیرون آورد
جامه از  سرگرم بیرون آوردنِ پاکیزه به تنش بپوشاند. خوابگاه برد تا پوشاکِ

 دان بود که شهین به سخن آمد و گفت: جامه
 ـ دالراجان دلنواز کجاست؟

 :گفتزده به او نزدیک شد و  دالرام شگفت
در گذشته هم زندگی با گردی، ن برخودما به زمانِ تو باید من دالرام هستم.ـ 

 .نیکشا میبه تباهی  را همسرتو هم  خودت را
 ـ همسرم؟!

تخت نشاند و کنارش نشست و  شهین روان شد، دالرام او را رویِ اشک از چشمانِ
 جامه به تنش شد و گفت: سرگرم پوشاندنِ

 فراموش کنی. شته راگذ بایدجان،  ـ گریه نکن شهین
 فراموش کنی؟ توانی جاوید را فراموش کنم! مگر خودت می ـ چگونه گذشته را

  .ن روزگار سپری شدهموبد نیستی، آ ـ تو دیگر دخترِ

                                                           

 ـ روبیدن: جارو کردن 0
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 دالرام نهاد و گفت: شهین دست بر شکمِ
د، تو هم شوو تخمة پدرش گم ن نامم تا نام می انارجاسپ ـ فرزندم را شاهینِ

 زنده نگاه دارد. و نامِ شویت را نام تا همواره یادجاوید بفرزندت را 
ریزان  اشک در چشمانش به خروش آمد و اشک شهین سوخت، دالرام دلش برایِ

 او را به آغوش کشید.
*** 

گرد آمده و هیاهو راه انداخته بودند و آماده  دانشکده ساختمانِ دانشجویان در برابرِ
 که جلویِ دیگر دانشجویانی بپیوندندبه  اهپیماییتا برای راه انداختنِ رشدند  می

یان شمار از دانشجو گروهی انگشت پرهیاهو، در آن آشفتگیِ .دانشگاه گرد آمده بودند
شده بر فرمانروا  ها به هم پیوسته بودند تا با ریشة بدمنشیِ ها و کشمکش دور از تنش

 آشنا شوند. کشور
شاهین و  ن از دانشجویانش با آشنا شدنِخسرو و چند ت فراهم آمده از سویِ انجمنِ

آنها در  گو دربارة چیستی و کاربردِو ها و گفت نشانه دانشجویان آغاز شد و با بررسیِ
ادوگری جادو و ج کاوِسرانجام به کندو گیری شد. اگون پیگون رازآمیزِ هایِ آئین

شاهین به پرسش گرفته شد و یکی از  ویِاز س سیاه واژة جادویِ به کار بردنِ .رسیدند
 پرسید: دانشجویان

 هم داریم؟ سپید سیاه، مگر جادویِ جادویِ دگویی ـ چرا می
است. از  یکالبدِ مینوی هایِ یتوانای به کار انداختنِو  مینو جادو راهیابی به جهانِـ 

و تایی سپن مینویِ به راهیابی .استجادو هم دوگانه  ،دارد نجایی که مینو دوگانگیآ
سپیدی، روشنایی، چراکه  خوانده شده،سپید  جادویِکران،  پیشرفت در این گسترة بی

 سپنتامینو هستند، از دیگر سو جادویِ آشکارِ هایِ از ویژگی تابندگی و درخشندگی
نمایانندة  و کشندگی نادرخشندگی تاریکی، است که سیاهی، اَنغرَمینوسیاه پیوستن به 

 .هایش هستند ویژگی
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آگاهی و  افزایشِ این جادو به دنبالِ پیروِ ست و جادوگرِگرا ید شناختسپ جادویِ
فروتنی و  ،وردبیابیشتری به دست  و هرچه پیشرفتِ خواهد بودخویش  داناییِ پرورشِ

 جادوگرِ ، در دیگر سوشود تر می ی در منش و روشش نمایانکاردرستو مهرورزی 
 پرداختن به کارهایِ و با کند پیدا میفزونی روزا جوییِ یاه جاهس آلوده به جادویِ

پیوسته از مهرورزی و دوستی  و زند می و دیگران آسیب و آزاررسان، به خود ناپسند
 ای روزافزون آزادیِ به گونه و بندة دیوها شده، ودش آشتی و آزادگی دور و دورتر میو 

جادوگر  یک شود. دگی و ترسش از دیوها افزوده میواگذار کرده، بر بن را خود
ای دیو  د و به گونههم از دست بده اند تا جایی پیش برود که مردم بودنش راتو می

، اند د و به انغرمینو پیوستهبه این دسته از دیوها که ریشة سپنتایی دارن دگرگون شود.
 .شود ید گفته میسپ دیوِ

 ا بوده؟هین جادوگرشاهنامه هم از هم یدِسپ ـ دیوِ
در  اگرای داشته باشیم،  ویژه وگوهایِ هنامة فردوسی باید گفتشا ـ دربارة رازهایِ

 یم.وش اندیشیِ امروز دور می برنامة هم از وگو کنیم، این باره گفت
 خسرو گفت:

کنم  خواهش می .یم بهتر خواهد بودوگام به گام پیش بر شتاب نکنید دوستان.ـ 
  پی بگیرید. دو گونة جادو را هایِ سخن دربارة ویژگی

دریغ  یکدیگر و دیگران هستند و بی سپنتایی همواره یار و یاورِ جادویِ دوگرانِجاـ 
دیگران و نیز  و از پیشرفتِ دکنن ن برخوردار میاشخود از آگاهی و داناییِ دیگران را

بسا با فروتنی و خشنودی  ، چهدنوش ن هرگز ناشاد نمیشاگردانشا نِداز پیش افتا
 ستات ن پیشرفه آرمانشا، چراکدپذیرن هم می را شانخود پیشینِ شاگردانِ شاگردیِ

 نه دست یافتن به برتری.
کسانی که  و از پیشرفتِ شود میجو  پیوسته به دیوها برتری جادوگرِ ،دیگر سویِ در

دست یافتن به  ند که وی در آرزویِن نیروهایی هستدستیابی به هما در پیِ هم ناآن
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د انجام یایب کاری از دستش برهر  و شود هگین و گاه خشمگین میواند ،ستنهاآ
 .پیش بیفتد از همه شخود و پیش رفتن بازدارداز  د تا دیگران راده می

ای  چاره اهو جادوگر انجامد جادویی می هایِ ا گاه به جنگهجادوگرستیزة 
 پیشرفتِ هایِ یکدیگر، چراکه در این جادو یکی از شیوه نخواهند داشت جز کشتنِ

 جادوییِ هایِ اندوخته و تاراجِ دادنِ جادوگرِ دیگر و کشتنشکست جادوگر، ش جهشیِ
دیگر  جادوگرِ جادوگری به دستِ برخی دیوها قربانیِ برایِ ،دیگر به سخنِ .ستا او
 قربانی شدنِ نکشی که همادو همچنین خو رود هترین گونة قربانی به شمار میب

 .خودش است جادوگر به دستِ
 خسرو پرسید:

 پیمان شدن با دیوها نیست؟ هم دیگری برایِ خون ریختن راهِـ آیا جز کشتن و 
گوناگونی برگزار  هایِ ، آئینشود که از دیوها خواسته می نیرو یا تواناییـ بسته به 

ر و یختن، کشتاخون ر از راهِ هاکه تن دای از دیوها شیفتة نیرویی هستن هدست شود. می
 که هنگامِ دپسندن می نیروهایی رایگر گروهی د شود. آزاد می شکنجة دیگران

آزمای ساخته  آمیزش زن و مردِ سویِاز  بیرون از چهارچوبِ همسری خوابگیِ هم
هر انجام د که دارن دیگری وامی به کارهایِ دیگر هم پیروانشان را هایِ گروه شود. می

 .کند کدام نیرویی ویژه را آزاد می
 یکی از دانشجوها پرسید:

 د؟ آی به دست می یهای چه نیروها و تواناییهایی  چنین آئین ریِبا برگزاـ 
 پدیدار کردنِ چیزها، آب و آتش، ناپدید کردنِ تن رویِـ پرواز در آسمان، راه رف

جا شدن  هجاب ،شوند هان از ناکجا بیرون کشیده میو ناگ دندارن چیزهایی که مانندیِ
 دیگر در زمانی بسیار کوتاه، دیده شدنِ رفتن از جایی به جایِ در چشم به هم زدنی و
آسیب زدن به دیگران  جادویی، توانِ درمانگریِخوانی،  اندیشههمزمان در چند جا، 
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سرپیچی  ای که توانِ به گونه دیگران به انجام کار ابزار، واداشتنِ به کار گرفتنِ بدونِ
 کارهایی از این دست. ،دجادوگر را نداشته باشن از فرمانِ

 یی دیگر پرسید:دانشجو
 ؟دریافت کرددیوها دانش هم از  شود میـ آیا 

و گیتیِ دیگر بوده و  بیشتر دربارة گیتی شود یدانشی که از دیوها دریافت م آره.ـ 
 .ستشد و پایة سوفیگری ا دور سوف خوانده می ، دانشی که از روزگارانِهست

 .سیاه است جادویِ هایِ ترین شاخه سوفیگری از کهن
 ت:خسرو گف
 که دانش نیست. انهسوفی هایِ ـ دریافت

ست که تنها شود دانش نیست، سوف ا ـ درست است. چیزی که از دیوها دریافت می
سیاه دیده  در جادویِ همواره چیزی که .باید باورش کرد، بدون اندیشه و آزمایش

جویی بوده، نه تالش  جادویی و جاه دست یافتن به نیرومندیِ شده، گرایشِ جادوگرا به
جادویی  نیرو و توانِ به دست آوردنِانگیزة  دانش و شناخت. به دست آوردنِ برایِ

 .است ان بودهجادوگر پیش افتادن از دیگر آرزویِ بیشتر هم،
 یکی از دانشجوها گفت:

ن شابزرگی است، چون ن جادویی پیشرفتِ هایِ توانایی به نبه باورِ من، دست یافتـ 
نیم در زمینة دانش اتو ن میپنهانی داریم که با شناختنشا هایِ ما ویژگیکه  دده می

 جهشی داشته باشیم. پیشرفتِ
 ما برایِ ورد.چنین جهشی پدید بیا اندتو ی مییمینو کالبدِ هایِ توانمندی شناختِـ 

نیاز نداریم، دیوها  پیمان شدن با نها به همآ ها و پرورشِ دست پیدا کردن به این توانایی
که ارجمندترین دارایی هر  آزادی و آزادگیاز دست دادنِ  پیمانی با دیوها به هم

 ایم و باید آزاد و آزاده بمانیم. آفریده شده و آزاده ما آزاد .انجامد د میهستن ای آزاده
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که مردمِ ، پس شایسته نیست آزادی و آزادگی باشد چیزی نیست که ارزشش بیشتر از
 .دنوشچیزی و کسی آزاده بندة 

*** 
از شیدا  نگریست. کشی آتش را می ود و زبانهدیواری ایستاده ب آتشدانِ نزدیکِ شهین

 میزِ که برایش آورده بود رویِرا پوشاکی او رفت و  خوابگاه بیرون آمد و به سویِ

هنوز دست  خود چرخاند. شهین را گرفت و او را به سویِ بازویِ کوچکی گذاشت.

درِ  باز و بسته شدنِ بانگِ خانه نشده بود که بانویِ به تنِ جامه ندنِپوشا به کارِ

 کوچه را شنید.

میز  شهین را از رویِ شتابان پوشاکِ سبزش پدیدار شد. درخششی در چشمانِ

 خوابگاه دوید و همانجا چشم به راه ماند تا خسرو به خانه بیاید. برداشت و به سویِ

همسرش که برهنه در  دیدنِبا کنان در را باز کرد و به درون آمد و  خسرو سرفه

کنده از دلخوری شیدا را ایستاده بود ابرو درهم کشید و با آوایی آ خانه مهمان

از خوابگاه بیرون رفت  0کامگی ورن گرفتار شده در چنگِ همان دم پرستارِ فراخواند.

 خسرو پاسخ او را داد و پرسید: گفت. درودبه مردِ خانه  کرشمهو با ناز و 

 ؟ای اش کرده این سرما چرا برهنه توـ 

نگاهی انداخت  چشم نازک کرد و به پوشاکی که در دست داشت نیم ـ شیدا پشتِ

 و پاسخ داد:

 .گردی مروز زودتر برمینستم ادا نمی ،شمـ تازه از گرمابه بیرون آورد

 ن برسید.به کارتا دـ بسیار خوب، بفرمایی

  چشم.ـ 

                                                           

 رانی کامگی: شهوت ـ ورن 0
 



020   شهین راز

 خود از خویش رفت. بی انویِب شیدا با خرامشی خودنمایانه راه افتاد و به سویِ
 رفتارِ شیدا دگرگوندالرام  رفتنِ از پس .کرد او را با نگاه دنبال می دور شدنِ خسرو

برگرداند و به خسرو که همچنان او را  شهین سر نزدیکِ زیباروی ده بود، پرستارِش
برگرداند و به  روخسرو شرمگین  نگاه کرد و چشمکی برانگیزنده زد. نگریست می

شیدا سر در  گیج شده بود و از کارِ خود بست. پناه برد و در به رویِ شانخوابگاه
 جوشید. خوشایندی در دلش مینا دلش کوبشی تند داشت و برانگیختگیِ آورد. نمی

را  آرامشش چیره شود.یختگیش توانست بر برانگپس از کشمکشی آزاردهنده 
شسته و ن خانه مهمان هایِ کی از تختی شهین رویِ بازیافت و از خوابگاه بیرون رفت.

زخانه انداخت، شیدا نگاهی به آشپ یکنجکاوخسرو با  به آسمانه خیره مانده بود.
گرمابه  آب از گرمابه به گوشش رسید، به سویِ ریزشِ همان دم آوایِ آنجا هم نبود.
شتابان رو برگرداند و  آبریز ایستاده. زیرِبرهنه باز است و شیدا  شد درچرخید و دی

 همسرش نشست و لب به سخن گشود و گالیه آغازید. رفت و کنارِ خانه مهمانبه 
 موهایِ آتشدان نشست. چندان نگذشت که شیدا از گرمابه بیرون آمد و رفت کنارِ

 .داد ربایی به چهرة خندانش میدل دوشش ریخته بود و گیراییِ خیسش رویِپریشان و 
 را شیدا رفتارِ ناگهانیِ دگرگونیِ توانست چراییِ کرد و نمی خسرو هیچ نگاهش نمی

 دریابد.
آتش نشست و خیره آن را نگریست  زمانی دراز جلویِ خواست برود. گویا شیدا نمی

 بهموهایش  رفت و پس از خشک کردنِ ناآن و سپس برخاست و به خوابگاهِ
 خسرو او را فراخواند و پرسید: .شدرگرم آشپزی و سرفت آشپزخانه 

 روی؟ ـ چرا نمی
 :گفتروی خسرو نشست و  شیدا آه کشید و رفت روبه

 خوبی هستی. تو مردِـ 
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ن پیش نماناشایستی میا امیدوارم کاری نکنی که برخوردِ خوبی هستی. ـ تو هم زنِ
 .دیبیا

 ست ندارم.هم دو هم دوست دارم شهین خوب شودـ 
 ؟!شودخوب  ـ دوست نداری شهین

 شیدا شانه باال انداخت و چشمانش تنگ شدند و با ناز گفت:
 ، دوست دارم شاد و خوش باشی.دده آزارم می تورنجِ ـ 

 .شود ـ پاشو برو سرِ کارت، دیرت می
 کار کنیم؟ـ اگر شهین خوب نشود باید چ

 .شود خوب میـ 
 ؟ـ اگر نشد چه

 ؟کنیم پرستاری می  او ازـ تا زنده است 
 نم همة زندگیم پرستارش باشم!اتو ـ من که نمی

اش  نیم دربارهاتو نی میدا ات پرستاری است، اگر دستمزدت را به اندازه نمی ـ پیشه
 گو کنیم.و گفت

 م و تو...ویگ می ـ من از دلبستگی
است ی که زنده تا زمان ،من است کن شیدا، شهین همسرِز ایت را باه خوب گوشـ 

هم، روشن د به زندگیم راه نمی مانم و هیچ زنی را میم پایبند دار به پیمانی که با او
 ؟شد

 سر کنی؟ کند ـ چرا باید زندگیت را با زنی که نگاهت هم نمی
 .کرد می شدم، او همین کار را شهین بیمار می جایِمن  چون اگرـ 

 ت.با دلخوری برخاست و به آشپزخانه رف هیچ نگفت، شیدا
*** 

کوچک و بزرگ  هایِ ها و کتاب ها و نگاره ه از برگهانباشت خسرو کارِ میزِ رویِ
ها را  نگاره هایِبرخی جاسنجید و گاه با ریزبین  ها را با هم می ها و نگاره نوشته بود.
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دستش گشوده بود  زیرِ ای که د و گاه چیزی در دفترچهکر کاوانه بررسی می ژرف
 نوشت. می

 به سویِ درپی سر ای باستانی دوخته و پی ود و چشم به نگارهسر پایین برده ب
 اریگبازنبرگه  آن را رویِ پنهان در میانِ هایِ گرداند و یکی از نشانه اش برمی دفترچه

 کرد. می
 نگریست. و گاه زیرچشمی خسرو را میداد  شیدا در آشپزخانه به شهین خوراک می

راهنمایی  خانه مهمانپرستار او را به  ،خانه خوراکِ بانویِ پس از به پایان رسیدنِ
ای  پاهایش انداخت و بوسه رنگی رویِ نارنجی پشمیِ تخت نشاند و بافتنیِ و رویِ کرد

 اش زد و دست بر سرش کشید و به آشپزخانه بازگشت. بر گونه
 نوشت که شیدا فنجانی کنارِ برگه یادداشتی می شده رویِ یراگنشانة بازن خسرو زیرِ

 شیدا کنارش نشست و پرسید: خسرو سپاس گفت و هیچ نجنبید، اش گذاشت. چهدفتر
 کنی؟ می کارـ چ

 ما هپیدا کردای  جام و خنجر و کاسه باستانی هایِ یکی از تپه درـ هنگام خاکبرداری 
قربانی  ویژة آئینِ ، گویا ابزارهایِشود هر سه دیده می یکسانی رویِ هایِ نشانه که

 .اند بوده
 ؟ـ قربانی

 فنجان دفترچه گذاشت و ش را رویِخودکار د.به پایان رسی نویسیِ خسرو دداشتای
 و گفت: ختادرپنوشیدنی  مزمزه کردنِ به برداشت و را

 دستت درد نکند.ـ 
 جان. ـ نوش

ای که خسرو کشیده بود نگریست و  خود کشید و به نگاره شیدا دفترچه را به سویِ
 اش را خواند و پرسید: نوشته

 ؟دچه زمانی هستن برایِ ای چیزهایی که پیدا کرده اینـ 
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 پیش. ـ هفت هزار سالِ

 ؟دهفت هزار سال پیش هستن نی برایِدا از کجا می ـ
 زمانِ مرگِ آزمایش کردیم، را ها نهست، استخوسنجی  زمان ی برایِهای ـ شیوه

 .است سال پیش بودههفت هزار  ها نزدیکِ شده قربانی

 ؟ها هم پیدا شده مرده ـ استخوانِ
ن و ر از استخوخاک بیرون آوردیم که پُ از زیرِ 0ای پرستشگاه دخمه کنارِ .ـ آره

 خاکستر بود.

 ـ خاکستر؟
 !سوزاندند قربانی را می ها پیکرِ برخی آئین درـ 

 شیدا آه کشید و گفت:
 ـ چه دردناک!

 .دنوجوان هستن و دخترانِ ها پسربچه ن داده که همه برایِنشا اه ناستخو ـ بررسیِ

 ؟دشدن قربانی نمی نـ بزرگساال
 د.شدن قربانی می دوشیزگانِ نورسیدهو  خردسال هایِبرخی خدایان تنها پسر برایِـ 

 .دشدن قربانی می بزرگسال هم زنان و مردانِ دیگر هایِ بسیاری آئین در
 !دکردن ایی میهن زمان، مردم چه کارچه روزگار بدی بوده آـ 
 !هم چندان بهتر نیستما  روزگارِـ 

  .دکنن قربانی نمی کم کسی را ، دستِـ هر چه باشد از آن زمان بهتر است
باز  یت رااه کمی کنجکاو باشی و چشم هم هست.ما  روزگارِ ـ قربانی کردن در

 نام و روشِ شود. قربانی برگزار می باستانیِ هایِ همه، آئین چشمِ بینی که جلویِ کنی می

                                                           

 ـ دخمه: گور 0
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ن یش هم هماست و پیامدهاباستانی ا ن کارِار فریبکارانه شده وگرنه کار هماک

 .دکه بودن دچیزها هستن
 زده گفت: شیدا شگفت

خوریم، هم  فند که بد نیست، هم گوشتشان را میقربانی کردنِ گاو و گوسـ 
 ؟!خوره ن به درد میپوستشا

 هایِ نهکه به بهاو کشتار و سرکوب و شکنجه و آزار افروزی  ـ این همه جنگ
این  . همة کسانی که دردآی میدادن به شمار قربانی  ای هشود همه گون دینی انجام می

و  دکنن که از فرمانِ خدا پیروی می د باورشان این استکشن می ها دیگران را جنگ
 .دزنن دست به کشتار و شکنجه می خوشایند او برایِ

 خسرو خیره ماند. به چشمانِ شگفتی به دندان گرفت و شیدا ناباور انگشتِ
*** 

نشسته بر  گرد و خاکِ چند ماهة کاری نداشت. دالرام کسی با خانه از رفتنِ پس
خاک گرفته  کنج دیوارها تارهایِ مه چیز رنگشان را پنهان کرده بود وه رویِ

همه چیز رنگ و  آمد و بیرون از خانة بی بانو میزمستان به سر  .کردند خودنمایی می
 بهار گرفته بود. بویِ

خستین بار بود ن کردند. تکانی می با هم خانهنوروز  نزدیکِهر سال  و خسرو شهین
شیدا دست  چند روز مانده به نوروز .داد بهار نمی به نزدیک شدنِکه شهین هیچ بهایی 
روزمزد  یاری گرفتن از کارگرانِ یِرابخسرو  تکانی کند، پافشاریِ به کار شد تا خانه

 شود. آستین باال بزند و با او همراه وادار کرد نرسید و شیدا او رابه جایی 
 به یادِ هایش او را رخوش بود و با شوخیشیدا س کار شد. خسرو با دلخوری سرگرمِ
تکانیِ  هنگامِ خانه هم همسرش انداخت. کردند تکانی می روزهایی که با شهین خانه

 کرد. انی میپر جا مزه جا و نابه به هایِ به بهانه نوروزی
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خانه و باغچه چند روز به درازا کشید، زمانی کوتاه  یِرفت و روب و گردگیر
که دوباره خانه رنگ و  خسرو از این تکانی پایان یافت. سال کارِ خانه مانده به پایانِ

کرد،  شیدا کار می چند روزی که پا به پایِ بسیار شادمان بود.تازگی گرفته بود  بویِ
 هایِ بهانه بهشیدا هم دلبری پیش گرفته و  شده بود. آبیخ رفتارش با او آرام آرام 

 پایانِ پس از .خسرو بکشد اندامیش را به رخِ کرد زیبایی و خوش وناگون تالش میگ
 شیدا هم به گرمابه رفت. گل از خانه بیرون رفت، خریدنِ کارهایشان، خسرو برایِ

گرمابه را  رِکه دَ این گشت، دید که شیدا باز بدونِخسرو به خانه بازهنگامی که 
 را به او انداخت و سرجنبان به سویِنگاهی گذ سرش است. ببندد، آنجا سرگرم شستنِ
پریده،  رخسارِ رنگ گل را به او نشان داد. شست و دستهشهین رفت و کنارش ن

 ژولیده زیباییِ انی و موهایِاستخو هایِ گودافتاده، گونه نازک، چشمانِ هایِ لب
 زندگی نداشت. نشانی از فروغِ چشمانش دیگر دلربایش را پژمرده کرده بودند.

از جا برخاست و  هیچ واکنشی نشان نداد سرخورده شد.که شهین  سرو از اینخ
میز باز کرد، شیدا از گرمابه  نرد را رویِ گل را در گلدانی گذاشت و سپس تخته دسته

خسرو رفت، او سر بلند کرد و  به سویِ ای به خود پیچیده بود. ولهآمد، ه بیرون
 نگاهش کرد و گفت:

 نم.به پایان برساسال را برنده هم خوا چینم، می می دارم تخته راـ بجنب 
 شیدا خندید و گفت:

 برنده شدن هست. ی هم برایِدیگر هایِ ـ راه
ون خوابگاه رفت چ سویِدرنگ روبرگرداند و به  خسرو ابرو درهم کشید، شیدا بی

 خسرو با نگاه رفتنِ ختی بافته بود به سادگی رشته شود.که با س خواست چیزی را نمی
برگرداند، نگاهشان به هم گره  رفتن به خوابگاه سر او را دنبال کرد، شیدا هنگامِ

خسرو  دیدِ گذشتن از میدانِ در واپسین دمِخورد، مستانه خندید و چشمک زد و 



031   شهین راز

دمی  خسرو چنگ انداخت. ناگهانی بر جانِ برانگیختگیِ تنش گشود.حوله را از 
 لب گفت: ژرف فرو برد و آن را به آرامی بیرون داد و زیرِ

 نه نیست.ش در این خایجا ـ شورش را درآورده، دیگر

 سپس و آن را روشن کرد رادیو رفت. برخاست و به سویِ .تختة چیده شده را بست

شیدا که در  .یش شدنشست و سرگرم نوازشِ موها شارکنخود را به شهین رساند و 

 هایِ لپ زد و تاب به تندی دم می ، برانگیخته و بیکرد موهایش را خشک می خوابگاه

 چشم به راه بودنش بیهوده بود، اندک اندک آتشِ .نگریست را می اش گل انداخته

 رفت. خانه مهمانجامه پوشید و به  وکش کرد.فروزان شده در دلش فر کامگیِ ورن

دلنشین خسرو را به نرم و  هایش را چید و با آواییِ هنرد را گشود و مهر نشست و تخته

 .او رفت و در برابرش نشست خسرو برخاست و به سویِ بازی فراخواند.

 برخوردِ خشکِ که آوایِ را یکی پس از دیگری انداختند، با اینسپید  هایِ تاس

و چشم به  نشست برخاست و نبود شهین را از جا پراند.بلند  تختة پرنگاربر ها  تاس

 نگرد، را می نادرنیافتند که شهین برخاسته و آن و خسرو هیچشیدا  .دوخت ناآن

 شیدا آغاز شد، او بازیگری توانا و زیرک بود، گرمِ هایِ سرگرم بازی شدند و شوخی

رد را در خانه گرد آوهایش  هشیدا شتابان مهر .خندیدند بازی بودند و گاه شادمانه می

خانه داشت، دیگر  بیرونِ هخسرو که هنوز چند مهر و آغاز به بیرون کشیدنشان کرد.

آورد برنده  خندید، کار به جایی رسید که اگر شیدا جفت می دا نمیشی هایِ به شوخی

تش ها را در مش او شادمانه تاس ای بیرون کشیده باشد. ه خسرو مهرهآنک شد بی می

ششی که آورده بود شادمانه  جفت با دیدنِتخته انداخت و  ها را درونِچرخاند و آن

 گفت: و خود دست زد برایِ

 ـ باز باختی!
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 م.وش همین بازنده می یِهستم، برابهره  یزدان بی 0چندی است از دهشِـ 
 شیدا خندید و با گویشی آکنده از ناز گفت:

 .دهش دریغ نداردزدان که از ، یکنی یزدان دوری می از دهشِ تـ تو خود
سرخش را غنچه  هایِ لبشیدا  سبز او چشم دوخت. چشمانِـ خسرو آه کشید و به 

از دام آن ست توان کرد و سرش را پیش برد، خسرو در جایش خشکیده بود و گویا نمی
 و همسرش را به نام فراخواند.شهین تکانی خورد  .چشمانِ افسونگر بگریزد

 شیدا مات سرِ شهین شتافت. جست و به سویِخسرو خود را پس کشید و از جا 
 شهین با آوایی گرفته و لرزان اش به سردی گرایید. گرم شده جایش خشکید و تنِ

 :پرسید
 ؟خسرو ـ این زن کیست

 ناآن از جا برخاست و به سویِ شرمگینرو و  سرخاو  خسرو به شیدا نگریست.
 :ا گرفت و پرسیدخسرو ر شهین دستِ هایش لرزشی آشکار داشتند. دست رفت.
 ؟!کند یم کاراین زن در خانة من چـ 
 .کند ، از تو پرستاری میجان شهین است پرستارـ 
 م؟من بیمار پرستار! مگرـ 
 
 
 
 

                                                           

 ـ دهش: آفرینش، بخشش 0
 



 
 

 
 



 
 

 
 
 

 آزادگی باغِ
 
 
 

 فرانک .پراکند ای می برانگیزنده یِشاد و پیچد می خانه مهمان در خوشی آوایِ
 توانست تا میداد و  رش پیچ و تاب میتنبک به پیک نوایِ با فراز و فرودِ هماهنگ
 فرانکشدند برخاستند تا با  دالرام و شهین نیز که در جایشان بند نمی کرد. دلبری می

 همراه شوند.
خندان گاه به نشسته و  و هژیر کنارِ هم شاهین زدند. دست میخسرو و سینا 
 .ندنگریست میدست  ه نوازندگانِ چیرهوجوش و گاه ب بازیگرانِ پرجنب

شهین به  انگیز گرایید. ودی دلپس از فرازی شورانگیز به فررامشگران نوایِ خوشِ 
 و دالرام بازیِ فرانک خسرو نشست. افشانی پایان داد و رفت کنارِ پایکوبی و دست
 افشانی و پایکوبیِ رخش و دستسازها پیچش و چ آرامِ ند و با نوایِدیگری درانداخت

 ربود. می نندگانبی د که هوش از سرِنوازی آغازیدن چشم
*** 

یکی پس از  سپید هایِ برگه رویِ نوشت. میز نشسته بود و تندتند می شهین پشتِ
نوشت را  لب آنچه می زیرِ ،همزمان با نوشتن همیشه مانندِ .شد دیگری سیاه می

 کرد: خود را تندنویسی می هایِ هگفت گویا داشت  خواند. می
دلم  تیسفون شدند سپاه پیوستند و راهیِپدر و برادرش به  ـ روزی که شاهین و

یش را پ خانة ارجاسپ هِشدم و را سوارِ اسب توانستم در خانه بمانم. و نمی گرفته بود
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به ار یشاهین بس مادر و خواهرانِ آرامش و شادیِ از دیدنِ گرفتم، به آنجا که رسیدم
ی که فراخوانده بودند با یاگرانو خن گویا جشن گرفته بودند، رامشگران .شگفت آمدم

شهر شوری برانگیخته و بانوان و دوشیزگان را به  شادشان در خانة ارگبذِ ساز و آوازِ
 .داشتند افشانی وامی پایکوبی و دست

بزرگی ساخته بودند که  خرمش استخرِ باغِ بسیار بزرگ بود و در میانِ ایشان خانة
 شاخ و برگِ وزان بود و باد .دپاشی خانه باال می بامِ آب را تا لبِهایش  فشان آب

کرد و به ما  بلند می سایة دیوار خوابیده بود و گاه سر خانه زیرِ سگِ .درختان لرزان
 بست. ه و چشم میمین نهادو دوباره سر بر ز داد می نگریست و دم تکان می

 بستنِ از دالرا هم که پس .نشسته بودم تخت رویِ ،کهنسال گردویِ درختِ زیرِ
 کنارم نشسته بود و ،کرد همسرش زندگی می زناشویی با جاوید در خانة پدریِ پیمانِ

 تختِ فروزان نیز رویِ نگریست. شوهرهایش میمادرشوهر و خواهر خندان به بازیِ
 کرد. بردارش را با دست زدن همراهی می دیگری نشسته و همسر و دخترانِ

 گو نشست.و ا به گفتمو دالرا پیوست و با  منبه تهمینه  ،رامشگران رفتنِاز پس 
 تیراندازی را آماده کنند. نشانةها و  و پگاه همراه شد تا کمان ماهروبا فروزان هم 

 ، آغاز بهباغ درختانِ در میانِ نشانهچند  ها و نهادنِ کمان به زه کردنِ از پس
 زه، آوایِ ها شدنِخماندند و گاه با ر کمان آن را می زهِ ند، با کشیدنِکردکشی  کمان

  .استخ برمی 0فریشن گوشنوازِ
 و نانِ دود بویِ در رفت و آمد بودند و پذیرایی برایِ خانه 2همسر و دختران پیشکارِ

شاهین و  مادرِ آرامشِ یچید.پ می خرم است و در سرایِخ آشپزخانه برمیتازه از 
 خردمند و دانشمند بود، داستانِبانویی و ا دلتنگی را از دلم زدود. شیرینش زنگِ سخنانِ

با  کرد. دانست و به زیبایی بازگو می ماد را به خوبی می کیانی و شاهانِ شاهنشاهانِ
                                                           

 زه کمانـ فریشن: آوای برآمده از رها شدن  0

 ـ پیشکار: خدمتکار 2
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به شمار  کیشِ مزدیسنا راستینِ هایش نیز آشنایی داشت و او را پیروِ مزدک و اندیشه
 نامید. دروغ می آورد و موبدان را پیروِ می

زیردستش همسانی  پدرم و موبدانِ هایِ شنیدم با گفته می دینی درست آنچه از پیروانِ
ای  به اندازه و زرتشت اوستا دربارة دینان درستموبدان و  هایِ برداشت اندکی داشت.

پدرم که  یند.گو سخن می کتاب و دو کساز دو  ناآن پنداشتم می ناهمسان بود که گاه
و شاهین  گو با ارجاسپو گفت هنگامِ ،دانست را مردمانی کژاندیش می دینان درست

ار به خاموشی و گاه چناهمواره  ند،بوددر شهرمان  دینی درست نامدارِ که از پیروانِ
 شد. می ناهمراهی با آن

موبدان  گیری از روش و منشِ خردهدر  گاه و اندیش بود مادرم با خانوادة همسرم هم
گیرانِ من و  گواه پس از برگزاری جشنِ آزرد. درم را میت و پجس ی میپیش از ایشان

مزدک آشنا شد و  هایِ دو خانواده، پدرم بیشتر با اندیشه آمد و شدِ شاهین و افزایشِ
وهش را کنار گذاشت و به پژ دینی از مزدک و درستیی از تندیش کاست و بدگو

 رو کرد. نادربارة آن
پر و بال زدن و قدقد  آوایِ قوقو سر داد. یقوقول خروشید و باغ خروس از آن سویِ

کرد، اسبم که  پارسکه از جایش بجنبد  نآها هم شنیده شد. سگ خانه بی  مرغ
 کبوترانِ وبید.کشید و سم بر زمین ک انه به دیرک بسته شده بود شیههدر خ نزدیکِ
ای کالغ  تهدس قارقارِ و دادند جیک سر جیکها  بام پریدند، گنجشک لبِ بر نشسته

به سرخی  آنها در سپهرِ و به پروازِ کشید آه کشاند. آسمان ه سویِرا بمینه ته نگاهِ
  گراییده چشم دوخت.

فروزان  ارِ استخر نهاد و به خانه بازگشت.کن پُرِ تیر آورد و 0یترکش سیندخت
درنگ تیر را رها  نشانه رفت و بی داشت و در کمان گذاشت و زه کشید،تیری بر

                                                           

 ـ ترکش: تیردان 0
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 نشانهدورترین رها شده در چشم به هم زدنی به  فریشن برخاست و تیرِ کرد، آوایِ
 سر .0گاه و ماهرو بر او آفرین خواندندپ آن نشست. سیاهِ میانِ رسید و بر گردیِ

 گفت: گوشم دالرا آهسته زیرِ .منگریست فروزانبه با شگفتی و  مبرگرداند
یرومند هایشان چون پهلوانان ن دست کنند. کشی و تیراندازی می وز کمانهر ر ناـ آن
 است!

 چرخاند و پرسید: مانتهمینه سر به  سوی
 کنید؟ پچ می ـ چرا پچ

 ـ مادرجان شما هم تیراندازی یاد دارید؟
 ـ کمی.

 ـ مادرجان شمشیرزنی چابک است!
 :میدو پرس یم بیشتر شدشگفت ماهرو از سخنِ

 گوید؟ ـ راست می
 ـ آری.

 ماهرو گفت:
 سپاه بوده است؟ جنگاورِـ شاهین به تو نگفته که مادرم روزگاری 

 شد، ماهرو افزود: دهانم از شگفتی گشوده
 باخته است. او کشی آشنا شده و دل به هنگام سپه پدرمـ با 

هایش خواست تیر در کمان  فروزان از برادرزاده .گفت هیچ تهمینه خندید و
 ده ایستادند.ماآ ماهرو و پگاه تیر در کمان نهادند و گذارند و آمادة تیراندازی شوند،ب

گردیِ تیر بر  تیر را رها کرد. کوتاه، نخست پگاه زهِ کمان را کشید و پس از درنگی
  :مو گفت مدست زد نشست. ای نشانهسیاهِ میانِ 

                                                           

 ـ آفرین خواندن: ستایش کردن 0
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 نامیزد، نامیزد. ـ 
بر او نیز  نشانه نشست. برخواهرش  تیرِ ماهرو نیز تیری انداخت و تیرش کنارِ

آن را در کمانش نهاد و کمان به دست  از ترکش برداشت فروزان تیری .مآفرین خواند
 گفت: آماده ایستاد و

 جان تیری بیفکن.ماهروـ 
 ؟نشانهـ به کدام 
 بندم، هر کدام را خواستی نشانه بگیر. ـ چشم می

 خواهی با چشم بسته تیر بیندازی؟ ـ می
 اندازی. خواهم ببینم به کدام سو تیر می نمی ـ نه.

 .نگریستم زده به او می شگفت در کمانش نهاد. فروزان چشم بست. ماهرو تیری
کمان  فریشنِ ، همان دم که آوایِ، نشانه رفت و تیر انداختکمان را کشید ماهرو زهِ

کمانش را کشید و  برخاست فروزان چشم باز کرد و در چشم به هم زدنی زهِ
خوان  آفرینتهمینه و دخترانش  هیچ ندیدم، مدگردانتا چشم  رهایش کرد.درنگ  بی

 :ملب پرسید دست زدند، زیرِ انفروز برایِ
 د؟ـ چه ش

 دالرا آهسته گفت:
 ـ تیر رها شده را پیش از رسیدن به نشانه زد!

 آمد و پرسید: نمافروزان به سوی دالرا نگریستم.به از ناباوری شده  با چشمانی گشاد
 خواهید تیری بیفکنید؟ ـ نمی

*** 
 ناآن ها نزدیکِ مرغ کردند. باغچه نشسته بودند و سبزی پاک می دررام شهین و دال

 .کرد هایش را نگاه می سنگ نشسته بود و مرغ تخته و خروس رویِ چیدند دانه برمی
کرد  کردگی شود تالش می خودگم که دچارِ آنشهین کم شده بود و بی  هایِ پریشانی
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داستان آن روزگار برایش همة پیشینش را بررسی کند تا  هایش از زندگیِ دریافت
 آشکار شود.

شهین دربارة  ،به همسرانشان پیوستند و به خانه بازآمدندسینا و خسرو  هنگامی که
 دیگر خود را یکی از باشندگانِ هایش با سینا سخن گفت. بیداری وابخدگرگون شدنِ 

ای،  دهن، چون بینخودآگاهانه ندگییافت، پس از بازگشت به ز گذشته نمی رویدادهایِ
شهین،  گزارشِ شنیدنِ پس از سینا دید. یهایش را م بیداری خواب ایِاز دور رویداده

دالرام برخاست و دوربین را  رفتن به خوابِ ساختگی آماده شود. برای خواهش کرد
به خوابگاهشان  شهین اش را گشود و سرگرم نوشتن شد. رچهروشن کرد، خسرو دفت

سرش  نرمی زیرِ بالشِ و دراز کشید تخت رویِ بازگشت و کوتاه زمانی و پس ازرفت 
 سینا پرسید: .گذاشت

 ای؟ ـ آماده
 .ـ آره

 تا رویدادهایِ دبرتیسفون  بهدر خوابِ ساختگی  را شهینسینا کار آغاز شد و 
سینا پس از چندین بار ژرفا  .پژوهشگرش گزارش بدهد را به دوستانِ مزدک روزگارِ

 شهین، پرسید: بخشیدن به خوابِ
 کجا هستی؟اکنون ـ 

 پادشاه. کاخِ ـ نزدیکِ
 بینی؟ ـ چه می
کسانی که از دور و نزدیک به اند و دربارة  گرد آمده دسته دسته تهیدست ـ مردمانِ

و قباد خسرو  پندارند فریبی در کارِ گویند و می اند سخن می پایتخت فراخوانده شده
 .هست

 ... کجا هستی؟گذرد اخ برو تا ببینی آنجا چه میک ـ به درونِ
 هستم، آشپزها سرگرم پخت و پز هستند.آشپزخانه  ـ در
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 شد... کجا هستی؟باآنجا مزدک ـ به جایی برو که 
 ـ در باغ هستم؟

 ـ مزدک آنجاست؟
 .گوید رود و با او سخن می شاهزاده کاووس راه می دوش به دوشِ ـ آری.

 گوید؟ ـ چه می
 شنوم. ـ نمی
چه او را بشنوی... برایمان بگو مزدک به شاهزاده  تر برو تا سخنانِ دیکـ نز

 گوید. می
 گوید نگران نباشد. خواند و می او را به آرامش فرامیـ مزدک 

 اند آگاه است؟ ـ کاووس از آنچه خسرو و پدرش در سر پرورده
سخنانش را نمایان  ستیِدرگو با موبدان نتواند و پندارد اگر مزدک در گفت ـ او می

هیچ گویا مزدک بسیار آرام است و  خسرو او و پیروانش را خواهد کشت. کند
 سخن گفتن بدهند نادرستیِ گر به او زمانِاگوید  می ش نیست.دل درنگرانی و ترسی 

 .روش و منششان را نمایان خواهد کرد
 بینی؟ آنجا برپا خواهد شد... چه میگو در و گفت ـ به جایی برو که انجمنِ

 کنند. ویژة درباریان را گردگیری می هایِ تخت وزرین پادشاه  تختِ ـ هیچ.
 کنند؟ مهمانان آماده می گرد آمدنِ آنجا را برایِ اـ آی

 شهین پس از درنگی کوتاه پاسخ داد:
 دهند. روزانة خود را انجام می کارِـ نه. 

 گویند؟ ـ چه می
 یند.گو ـ هیچ نمی

 کند. بگو چه می ت...سا ـ به جایی برو که قباد آنجا
 ـ او در بستری آراسته خفته است.
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 برد. ـ به جایی برو که خسرو آنجا به سر می
 نگرد. چاله هستند می کاخش ایستاده و به کسانی که سرگرم کندنِ در باغِـ خسرو 

 کنند؟ چاله می دینان درست زنده به گور کردنِ برایِ ناـ آن
 کنده شده چوب یِها کنند، برخی نیز در چاله اند و باز می هزاران چاله کنده ـ آری.

 ریزند. کمی می  هر چاله آورند و نزدیکِ گروهی با گاری آهک می گذارند، کار می
 نشینند. گو میو ـ به زمانی برو که مزدک و موبدان به گفت

به فرمان مزدک  اند. ستهموبدان نیز در جایگاهشان نش ـ قباد بر تخت نشسته است.
د. همان دم خسرو از یپرس نبودنِ خسرو  از چراییِ شاه برخاست و سخن آغاز کرد و

 اش نشست. مزدک از پادشاه پرسید: راه رسید و در جایگاهِ ویژه
 گواهِ فراخوانده شده به پایتخت در این انجمن خواهید مهمانانِ ـ آیا نمی

 گویمان باشند؟و گفت
 خسرو گفت:

 ـ شما بیاغازید ایشان هم خواهند آمد.
مزدک بو برده بود که آن انجمن برایِ آشکار شدنِ درستی از نادرستی فراهم نیامده 

 برخاست و سخن آغازید و گفت: است. تا خواست سخن گفتن آغاز کند، پدرم
 ن است، از در میانه نهادنِرزیاای که بسیار پُ نویی ساخته پژوه، دینِ دانش ای مردِـ 

گویی  بتواند از زنان بهره ببرد، همچنین می که هر مردی باید گویی و این زنان سخن می
اگر چنین شود  توانگران است برخوردار گردند. ای که نزدِ همه باید بتوانند از خواسته

دکان آمیزند و آنگاه کو شود و مردان با زنان بی هیچ شرم و پیمانی درمی آشوب می
 اهند توانست پسرِ خود را بشناسند!پدرشان کیست؟ پدرها نیز نخو دچگونه بدانن

نوشتند  موبد را می دربار سخنانِ نگریست، تندنویسانِ را می پدرمزده  مزدک شگفت
از موبد خرده  مزدک دادند. او گواهی می سر بر درستی سخنانِ و درباریان با جنباندنِ
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. پدرم پاسخی یادآور شد او انجمنِ پادشاه را بهگرفت و آئینِ سخنگویی در 
 خود افزود: سخنانِ به وداد مزدک  ریشخندگونه به

ای بیش نیست، آیا پادشاه با دزدانِ  این سخن گزافه گویی مردمان با هم برابرند. ـ می
اگر مردمان را برابر بدانیم روسپی برابر است؟  با زنانِ بانو بکار برابر است؟ آیا شاهان
کار دلش بخواهد انجام  کس هرو کهتری در کار نخواهد بود و هر یگر مهترید

بزرگان  فرودست خواست به فرمانِ توان از مردمانِ در چنان روزی آیا می خواهد داد.
 و پادشاه گردن نهند؟

شایسته نیست که ایران  کشاند. را به نابودی و ویرانی می گویی جهان سخنانی که می
خود کدخدا باشند پس  اگر همة مردم برایِ براندازی شود.خانمان  هیِچنین تبا گرفتارِ

چه کس کار خواهد کرد؟ اگر همه خود را با هم برابر بدانند دیگر کسی به شاه باژ 
 ها جایِ اگر کسی کار نکند آبادی گنج و گنجوری به جا نخواهد ماند. نخواهد داد و

خواهد  0ة تهی به تهیدستی و دریوزگیخود را به ویرانی خواهند داد و شاه با گنجین
 .افتاد

ه بود و خشم در چشمانش شاه برافروخته شد پدرم نگاهی به قباد انداخت.
 سخنش را گرفت و افزود: سخنانش دنبالِ موبد دلگرم از برانگیزندگیِ وشید.خر می

 یزدان سپاسِ آوری کرده بودند. دین 2کستَجَگُ ـ در گذشته نیز کسانی چون مانیِ
گویی،  تو دیوانه هستی که چنین سخنانی می به بهدینی بزنند.نتوانستند آسیبی  که

 پیشین هرگز بر زبان نراندند. آورانِ سخنانی که دین
 موبد درنگی کرد و سپس بانگ برآورد و فریاد زد:

 کنی. دوزخ می مردمان را راهیِ دانی و با سخنان و کارهایت ـ تو هیچ بدی را بد نمی
  جا جهید و فریاد زد: خسرو از

                                                           

 ـ دریوزگی: گدایی 0

 شده، ملعون ـ گجستک: نفرین 2
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 دینِ پلید.ـ ای بد
چه دریافته بود خسرو و خسروپرستان نگریست.  ک همچنان آرام به آنها میمزد

آواز  پا شد و درباریان هم ناسزاگویی خسرو هیاهویی بر به دنبالِ اند. در سر پرورده
نی و بیم شدند و از مزدک بد گفتند و بودنش در دربار را ناشایست شمردند و از نگرا

 سخن گفتند. خود دربارة تباهی دینِ یزدان به دستِ مزدک
داد و  را گوش می ناآن نگریست و سخنانِ برانگیخته می قباد خشمگین به درباریانِ

 است و گفت:سرانجام از جا برخ شد. تر می ختهدم به دم برافرو
به  سپارم. تو میاند را به  نش گرویدهمن این مرد و همة کسانی که به دی .ـ ای خسرو

خواهم از  دیگر نمی خواهی بکن. دینان هرچه میدام سر مباد، با این بدتن هیچ ک
 مزدک سخنی بشنوم.

 سینا پرسید: شهین آه کشید و خاموش شد.
 ـ مزدک چه گفت؟

و  دپادشاه و خسرو بیرون رفتند و نگهبانان مزدک را دستگیر کردن ـ هیچ نگفت.
 .گفتنداریان نیز شادمانه به یکدیگر شادباش موبدان و درب با خود بردند.

 ـ به جایی برو که خسرو رفت.
 د:سینا پرسی شهین بر خود لرزید.

 بینی؟ چه میـ 
ها بسته و  پایشان را به چوب را در چاله نهاده و تن و دینان درستـ سر بسیاری از 

گونه زنده یک به همان دیگران را نیز یک به  اند. و خاک انباشته چاله را با آهک
پیکرِ  .ریزند آب می آهکخاک و انباشته از  یِها چاله گروهی در .نندک به گور می

آب در  مانده هنگام ریخته شدنِ خاک به چوب بسته شده که سرشان زیرِ مردانِ
 .خورد آید و پیچ و تاب می چاله به لرزه در می
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نشان  واکنش اند کیشانشان گرفتار نشده هم ی که هنوز به سرنوشتِدینان درستـ 
 دهند؟ نمی

 اند. ها و چشمانشان را بسته دست د.گذر نند پیرامونشان چه میدا ـ آنها نمی
د فرو رفتند و سر به زیر همه اندوهگین در خو .دخاموشی سنگینی فرمانروا ش

سرانجام سینا سر بلند کرد و  دراز به خاموشی و سرافکندگی گذشت.زمانی  افکندند.
 با آوایی گرفته پرسید:

 اند؟ ـ آیا مزدک را هم به آنجا آورده
 ده و به تکاپویِکاخ ایستا خسرو در ایوانِ اند. دهخسرو زندانی کر ـ او را در کاخِ

 ،در زمین کاشته شدند دینان درست هنگامی که واپسین گروهِ نگرد. مزدورانش می
سپس به کاخ رفت و فرمان  .ة مزدوران از باغ بیرون بروندخسرو فرمان داد که هم

 داد مزدک را نزدش بیاورند.
اش  ی در نگاه و چهرهاو آرام بود و هیچ اندوه و خشم خسرو آوردند. مزدک را نزدِ

 خسرو به او گفت: نمایان نبود.
غی با اندیشم. جز آبادی به چیزی نمیبمن  ـ تو همواره در اندیشة ویرانگری هستی و

ی نخواهد ماند که تو نگرانش ا نشیند دیگر گرسنهبام که اگر درختانش به بار  ساخته
پیشین از  به باغ برو تا ببینی که چنان درختانی را نه کسی دیده و نه کاردانانِ باشی.

 اند. چنین درختانی سخن گفته
رویش  آنچه پیشِ کاخ رفت و آن را گشود و با دیدنِ ایوانِ درِ مزدک به سویِ

 خروشی از درد برآورد و از هوش رفت. ساخته بودند رنگ از رخسارش پرید،
*** 

گذشت آنچنان کام شهین را تلخ کرد که تا  دینان درستآنچه بر مزدک و  یادآوریِ
دیگران بازگو کرد  دید و برایِ آنچه رفت. چند روز دست و دلش به هیچ کاری نمی

 اند و از خواب و خوراک انداخت.کش و افسردگی را هم به پریشانی ناآن
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بر روانپریشی خود چیره شده بود و  ،خودباختگی شهین پس از رهیدن از چنگِ

 از و هر بار پس کرد در خواب و بیداری بررسی میرا روانش  هایِ هشیارانه دگرگونی
هایی از  بخش کرد. یادداشت می آنها را پیشینش هایی از زندگیِ و اندریافتها  دریافت
خوابِ  یاریِنیز به بود  در پسِ پردة فراموشی ماندهکه همچنان را آن روزگار  داستانِ

کنونیش را بهتر  اش زندگیِ بخشی از پیشینه آورد تا با شناختنِ ساختگی به یاد می
 بشناسد.
دیگر شهین به فرورفتن در خوابِ  بارِ دینان درست ای پس از بازبینی کشتارِ هفته

بختی  ا به سیاهگذشت و بازماندگان ر ارجاسپ آنچه بر پسرانِساختگی تن داد تا 
 نخستین پرسشِ رفت و در پاسخِ او به سادگی در خوابی ژرف فرو د.کشاند آشکار شو

 سینا آغاز به سخن گفتن کرد:
ها را از خانة  جان کشته بی ایم. سربازان پیکرِ همراهِ مادرم در کوچه ایستاده ـ

هایِ ارگبذ را در  اندازند، برخی هم دارایی ها می در گاری آورند و ارجاسپ بیرون می

 .ریزند های دیگری می گاری
سربازان به پایان رسید و رفتند. همراه  زده هستند. کارِ های ارجاسپ شگفت همسایه

 ها به درونِ باغ رفتیم. مادرم و همسایه
، گیجگاهش روان شد بستة شهین بیرون زد و به سویِ چشمانِ هایِ مژه اشک از زیرِ

 گفت: تندی هم آشفته شد. خسرو رو به سینا با شدم و بازدم

 ـ بیدارش کن.
 بینی؟ جان بگو چه می ـ نگران نباش... شهین

د و آنچه واست آرام باشخ سینا از او لرزید. ریخت و پیکرش می ین اشک میشه
م شهین از تندی دم و بازدزمانی به خاموشی گذشت و  ن بازگوکند.اآن برایِبیند  می
 گفت: دوباره سخن آغازید و د وافتا
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خون  ، بویِخونین است سرایِ ارجاسپهمه جایِ اند.  ـ شاهین و جاوید کشته شده
ها هستند. دالرا در ایوان نشسته و از  چند سرباز سرگرم آتش زدنِ خانه دهد، آزارم می

هم فروزان و  تهمینهنِ جا پیکرِ بی کنند. رودابه و دخترانش شیون می هوش رفته است.
 اند. خونین است. پیشکار و پسرش و پیکِ آمده از تیسفون نیز کشته شده



 
 



 
 

 
 
 

 سپندارمذ
 
 
 

 شهرِ خفته هایِ خروس نمود. میسپهر رخ دوردستِ  هایِ کرانهو در  هسر زد سپیده
و تاریکی را  گسترد میبه آرامی دامن  مهر چون همیشه سر داده بودند.قوقو  قوقولی

آرام  د و آرامها نمایان ش کوه روز از پسِ ناَنَغراچندی نگذشت که خورشیدِ  .تاراند می
 .افکند 0بر زامیاد روشنایی آمد و پرتوِباال 

برخاست و  از خواب پرید. موبد .در کوچه پیچیدخری  عرعرِنخراشیدة بانگِ 
 پا کرده بود. هویی خوشایند در سرای برهیاها  گنجشک جیکِ جیک نشست،
سنگینی همسر و دخترش، سر برافراشت و به سراچة شهین سرخورده از سر موبدِ

گنجید که پیروزکامیش  در باورش نمی سر به زیر افکند. چشم دوخت. آه کشید و
  آنچنان ناپایدار بوده باشد.

یاریِ خسرو به مزدک زمان روزی که در تیسفون تک گویِ انجمنِ پادشاه بود و به 
گشت و برایِ ت با سرافرازی به استخر بازخواهدپنداش برایِ سخن گفتن نداد، می

د شد. هنگامی که به شهر رسید کشور آماده خواه نشستن بر تختِ موبدِ موبدانیِ
انانِ دروازه رویِ خوش به او نشان ندادند. در پرستشگاه نیز بسیاری از موبدان نگهب

همسرش نه درودی به او  تند. در خانة خودش هماش رف سرده به پذیرهغمگین و اف

                                                           

 ـ زامیاد: بخش گیتایی زمین 0
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پدرش بست  اش را به رویِ سراچه اهی به رویش انداخت. شهین نیز درِگفت و نه نگ
 ش نداد.های و پاسخی به خواهش

*** 
و سگالش با دیگر موبدان و خسرو برایِ نابود ها دوری از خانه  پس از ماه پدرم

. اند هایش به باد رفته دید همة اندوخته بازگشته بود و میدینان  مزدک و درست کردنِ
 دانست چه بر من رفته است. هنوز کسی نمیدر آن پگاهِ دلگیر 

 زیبایِ آفتاب بر رویِ بوسة گرمِ .تابد میکه بر سرای  های باال آمد خورشید به اندازه
اشک بر  برخاست و نشست. د.پراناز خواب را خانه خفته در ایوانِ  ، بانویِمادرم
نگاهی سرشار از خشم به پدرم کرد  .بودچشمانش دو کاسة خون  و اش ماسیده چهره

با  مادرم و تا او به سویش روی چرخاند رو گرفت. کبوترِ سپیدی از لبِ بام پرید.
 هایِ بام فراز به یکباره بر خود لرزید. برخاست و شتابان از پله دیدنِ کبوترِ بیگانه

 .سراچه رساند رفت و خود را به پشتِ درِ
رنگ به رخسار  دست بر در کوفت.هراسان و لرزان  چند بار مرا فراخواند.

فتکش راست از آب در آید. چند بار مشت بر در کوفت. نداشت و بیم داشت خُ
چشمانش از تنش را بر در کوبید و آن را باز کرد. با همة توان درمانده و پریشان 

پا به درون  تاریک بود. ای چون دخمه ه پیشِ رویش بود گرد شدند. سراچهدیدنِ آنچ
 گندِ بویِ ندشش شد.چ نشسته بر زمین دودة چربِ پایش رویِ گذاشت و از لغزشِ

گام  بود.اندود شده  ای سیاه خوابگاه با دوده جای جایِ پیچید. شا در بینی ای آزاردهنده
 رفت. چربی راه می از ای الیه گویی رویِ خواب برود. تختِ پیش گذاشت تا به سویِ

ه همانندِ تخت بود ک چیزی رویِ خواب ایستاد و به آن چشم دوخت. کنارِ تختِ
دوداندود میانِ انگشتانِ لرزانش  بربتِ را برداشت. خم شد و آن شد. بربتی سیاه دیده می

رنگِ  آنآن کشید و با زدوده شدنِ دودة نشسته بر بخشی از  دست رویِ زید.لغ می
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بستر  رویِ برآمدگیِ بربت را کنار گذاشت و دست به سویِ د.اش نمایان ش سرخِ کاسه
 دراز کرد.

ام بود که پیش از  سیاه شده نگریست رختِ چیزی که در دست داشت و بدان می
 نواز بود. خزان چشم سوختنم در آن آتشِ شگفت، چون بوستانِ هنگامِ

شکسته چشم چرخاند و پیرامونش  درمانده و دل .اشک از چشمانش باریدن گرفت
آنچه به خواب دیده بود در بیداری  اش نیافت. ت و هیچ نشانی از گمشدهرا نگریس

 درمانده فریاد کشید و از هوش رفت. دید. پیشِ چشمش بود و جز سیاهی چیزی نمی
که چه این گونه بود که آن زندگیم به سر رسید و مادرم و دیگران هرگز درنیافتند 

 بر سرم آمد.
 همسرش گفت: سینا به دالرام نگریست.

 ـ ببرش به شبی که سوخته.
درنگی کرد و  آن رویداد رخ داده است. که سینا از شهین خواست به شبی بازگردد

 گفت:
بگو چه روی داد و آن  پیکرت آتش گرفت و سوخت.ـ اکنون در زمانی هستی که 

 آتش چگونه افروخته شد.
خسرو  یکباره چشم گشود و برخاست و نشست.م رفت و به چهرة شهین دره

 :گفتزده  شگفت
 ـ بیدار شد!

 به سینا نگریست و پرسید: شهین
 ـ چرا بیدارم کردی؟

*** 
 مانندی بی ییِاها دلرب رنگ درخششِ شناور هستم. کرانه و بی درخشان در جهانی

است. تاریکی و تیرگی به چشمم  روشنایی ساخته شده همه چیز از پرتوهایِ د.دار
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دارد. چه باشکوه و دوست  گسترده بالِ ود بینم، می یبزرگ درخشانِ گویِ خورد. نمی
خود  به سویِ الیه است. دارد مرا بزرگ و الیه کالفِ داشتنی است. انگار یک

 .کشد می
 سینا پرسید: شهین خاموش شد.

 ـ بگو کجایی؟
 نم.دا ـ نمی
 بینی؟ می ـ چه

 سینا شانه باال انداخت و گفت: خواب پرید. برخاست و نشست. شهین از
، از خواب شود انی از خوابِ ساختگی بیدار نمیـ هیچ کس خود به خود و ناگه

 کننده است. م گیجیبرا دنتپری
 فرانک گفت:

 برایِ ـ چیزهایی هست که نباید ببیند یا اگر دید نباید دربارة آنها سخن بگوید.
 .آشکار نشود پرد تا رازِ آنچه دیده خواب می خودآگاه ازهمین نا

 دالرام پرسید:
 بود؟ دید چه بزرگی که می ن گویِآـ 

 زمین بود. ـ سپندارمذِ
 شهین برانگیخته گفت:

ویم زبان بگ خواستم نامش را دانستم سپندارمذ است، هربار می گوید. می ـ راست می
 چرخید. نمی کامم در

 سینا سر تکان داد و گفت:
ی دیگر ناخودآگاهت ندارد، انگار کسِ من هیچ کارکردی رویِ هایِ فرمان گویاـ 

 .برد برنامه را پیش می
 چه کسی؟ـ 
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 نم.دا ـ نمی
 فرانک گفت:

دیگر و  کسی بدونِ آمادگی چشمش به گیتیِ وید. اگرـ باید گام به گام پیش بر
 خواهد دید.آسیب  شودجهانِ مینو باز 
 دالرام گفت:

 ؟ای هدید دارمذ راـ خودت هم سپن
 .ـ آره. چند بار

 ویی سپندارمذ چیست؟گ نمی ما ـ چرا به
خاکی کرِ گیتایی زمین همین گردونة آبی ـ پی ـ زمین هم مانندِ ما سه بخش دارد.

این پیکرِ بزرگ  اند. کنیم و آن را نیاکانمان زامیاد نامیده یش زندگی میکه رو است
 .اند نام داده ذسپندارم ی دارد که بدانکالبدی مینوی

گویا داشت آمادگیشان  شنوندگانش نگریست. فرانک درنگی کرد و به تک تکِ
 دالرم گفت: سنجید. را می

 ـ همین!؟
از کیهان  که روزگاری در این بخش ی استفروهرِ بزرگ یِسپندارمذ کالبدِ مینویـ 

جانی که  در زمین پدیدار شد. جان ،رازمند پیوستگیِاین  در پیِ .پیوستزامیاد  به
با نامِ نمادینِ  آزادة زمین انِنیاکانِ مردم جانِ میرا در زمین را پیدایشِ میراست.

 .گیتایی در زمین است زِ چرخة زندگیِنامی که نمادی از آغا .دشناختن می مَرِتَ گَیَ
 ببالید کوه آبها بردمید

 

 باال کشید رُستنی سویِ سرِ 
 

 مین را بلندی نبُد جایگاهز
 

 مرکزی تیره بود و سیاهیکی  
 

 ستاره به سر بر شِگِفتی نُمود
 

 روشنایی فُزود بدین تیرگی 
 

 همی بر شد ابر و فرود آمد آب
 

 مین آفتابردِ زهمی گشت گِ 
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 گیا رُست با چند گونه درخت
 

 ر اندر آمد سرانشان ز بختاببه  
 

 ندارد جز این نیرویی ببالد
 

 نپوید چو پویندگان هر سویی 
 

 ن پس چو جنبنده آمد پدیدآ وُز
 

 خویش آورید همه رُستنی زیرِ 
 

 درخت سانِه ب سر برآورد همی
 

 سخت نگه کرد باید بدین کار 
 

 خور و خواب و آرام جوید همی
 

 ن زندگی کام جوید همیوُز آ 
 

 نه گویا زبان و نه جویا خرد
 

 تن پرورد خار و ز خاشاکز  
 

 کار فرجامِو  نداند بد و نیک
 

 نخواهد ازو بندگی کردگار 
 

 چو دانا توانا بُد و دادگر
 

 ازیرا نکرد ایچ پنهان هنر 
 

 جهان کارِ و فرجام چُنین است
 

 نداند کسی آشکار و نهان 
 

 مردم آمد پدید ،زین بگذریچو 
 

 شد این بندها را سراسر کلید 
 

 بلند شد چو سروِ سرش راست بر
 

 بندبه دیدار خوب و خرد کار 
 

 هوش و رای و خرد پذیرندة
 

 مر او را دد و دام فرمان برد 
 

 خرد بنگری اندکی ز راهِ
 

 ؟یکی ،که معنی مردم چه باشد 
 

 همی یکی، مردمِ خیره خواند
 

 همی جز این را نشانی نداند 
 

 اند ترا از دو گیتی بر آورده
 

 اند به چندین میانجی بپرورده 
 

 شمار رت، پسین درفط نُخُستینِ
 

 خویشتن را به بازی مدار تویی 
 

 بخشی از سرودة فردوسی گویشِ فرانک را دگرگون کرد:  خواندنِ
 خردگراییِ مردمان جهشی بزرگ یافت. گیتایی در زمین با پیدایشِ چرخة زندگیِـ 

یافت زندگیش بیشتر و بیشتر  وی افزایش می مردم روزافزون بود و هرچه خردمندیِ
 شد. جانوری دور می از زندگیِ

جان  ای بی پرورانندة پدیدهسازنده یا که هر الیه  گوناگونی دارد هایِ الیهسپندارمذ 
 مردم و از ما بهترانِ سپنتایی نیز دارایِ ای جاندارِ گیاهی یا جانوری است. یا گونه

 ویژة خود هستند. هایِ الیه
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نا شدند و دریافتند که آنها سپندارمذ آش هایِ الیهباستان با  زمانی که پژوهشگرانِ
آنها  نیایشِهستند، به  و مردم جان و گیاهان و جانوران بی هایِ پرورانندة پدیده

 .پرداختند
، چراکه مردم ها است از دیگر الیهتر  زمین الیة مردمی درخشان یِدر کالبدِ مینوی

 رای یبدِ مینووخشیشنِ کال خرد و دانایی نیز رد و دانایی،و پرورانندة خ ستاندیشمند ا
 .دده افزایش می

 شود؟ ها پدیدار می ن الیهای ـ چرخة زندگی در
تر  ینپائ هایِ الیه باشندگانِ دارد.ای  مارپیچ گونه گیِدباالرون چرخة زندگی ـ آره.

فروهرهایی  د.کنن پیدا میتر راه  ای باالتر و پیشرفته دراز یا کوتاه به الیه یپس از زمان
 رورشِ دانایی راافزایشِ آگاهی و پهایی از فروهرِ بزرگِ زمین هستند، روندِ  که پاره

ی و گیاهآغازیانی،  هایِ و پس از سپری کردنِ الیه دکنن ترین الیه آغاز می یناز پائ
پیشرفت وابسته به زمان نیست و  د. در این الیه دیگررسن جانوری به الیة مردمی می

کند یا تند یا  ، پیشرفتشدده زندگی انجام می ی که درهای م بسته به گزینشفروهرِ مرد
 .شود میجهشی 

 هایِ گزینش د.هستن و گزینشگری اندیشمندی توانِ دارایِ بستگانِ الیة مردمیوا
خودِ ایشان و دیگر باشندگانِ زمین  گیِو زند کند بازتاب پیدا میگیتی و مینو  رمردم د

 .کند کوچک و بزرگ می هایِ دچارِ دگرگونی را
شده  سپری زندگیِ و ارزیابیِ گیتی مرگ درپس از  ،فروهرِ درگذشتگانِ الیة مردمی

مینو  گیتایی به جهانِ زندگیِ هایِ پاک و وارسته از آلودگی، دیگر در گیتیِ
 برایِ در این روندِ آماده شدن د.نوشدوباره در گیتی آماده  زندگیِ یِبراتا  دگردن میباز

پیشِ  زندگیِ هایِ ویژگی ،فروهر و راهنمایان و پشتیبانانِ گروهِ هماروانش تازه، زندگیِ
گیتایی، با  زندگیِ هایِ هنگامِ گذراندنِ آزمون اندتا بتو دگزینن برمی را او رویِ

 .ورداشا پیشرفتی بیش از پیش به دست بیاهایی درست، در راهِ  گزینش
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 ؟که گفتی چیست ـ گروهِ هماروان
پیشرفتی  هم روندِ که به یاریِ دهستن ییها گروه ایِرامینو د فروهرها در جهانِـ 

خی بریکسان نیستند،  پیشرفتگیِ دارایِگروه  باشندگانِ هر د.کنن می سپری گروهی را
گر نیازی به دی اشارهپویی در راهِ  بسیار دانایی هستند که برایِ فروهرهایِ نااز آن

و در  دگروه هستن دیگر فروهرهایِ راهنمایِپشتیبان و  ناد. ایشزندگی در گیتی ندارن
 شود. هر گروه هماروانان گفته می ایِبه فروهره د.ننرسا ن یاری میابه آنگیتی و مینو 

 .دروانی دارن با هم پیوستگیِهمواره ، چه در مینو دهماروانان چه در گیتی باشن
در چنین  شود. پدیدار می هگونة دشمنی و ستیزگاه به  ،هماروانان در گیتی پیوندِ

پیش گرفتنِ فروتنی  و نشاخود با افزایشِ آگاهی و داناییِ دباید تالش کنن ناپیوندی آن
 و دهستن دوست ناه نیز ایشگا د.به دوستی دگرگون کنن رادشمنی  ،و نیکوکاری

را میانِ مردمان گسترش و مهرورزی  دآباد کنن راجهان  هم با یاریِ دکنن کوشش می
 .دهند

د پیوندِ آی ان پدید میگیتایی میانِ هماروان که در زندگیِ ترین پیوندیِ شگفت
 فروهر دارایِ ست.هم ه روانی در گیتی که یگانه راهِ رسیدن به هم است همسری

ست که کالبد ا پیکرـ هایِ زنانگی یا مردانگی نیست، زن یا مرد بودن برآمده از ویژگی
 .ده شدهپیش از زایش برگزیبسته به گزینشِ 

 گیتاییِ مرد بودن در زندگیِ افروهر پیش از زایشِ تخمش، گذشته از گزینشِ زن ی
زندگیش چون خانواده، جایگاه و زمانِ زایش، همسر و  هایِ پیشِ رو، دیگر ویژگی

 .کند پرآزمونِ زندگیش را هم گزینش می د و رویدادهایِفرزن
 پیش از زایش!؟ ـ گزینشِ

د. پرسشِ شهین کنجکاوی دیگران را مانروا شفر خانه مهمانخاموشی بر 
به فرانک چشم دوخته بودند تا ببینند چه پاسخی به آن پرسش  برانگیخت، همه



055 * ***** سپندارمذ   

نش انداخت، زمانی به خاموشی فرانک چشم چرخاند و نگاهی به دوستا خواهد داد.
 نامزدش پرسید: ازمنوچهر سر بلند کرد و  گذشت.

د؟! یک زندگی ما پیش از زایش برگزیده شده هستن ی همة رویداهایِویگ می ـ
 سرنوشتِ از پیش نوشته شده؟ پس دیگر گزینشی در کار نیست! ما همان کاری را

 کنیم که پیشتر برگزیده شده! می
ایم، دربارة هر چیزی همیشه  گوناگون برگزیده هایِ با ویژگی ـ ما یک روند را

ما را به راه و روشی  مهر کدا زینشِگ هست. ما رویِ گوناگونی پیشِ هایِ گزینه
یمان پدید برا هیکسان نیست و فرجامی دگرگون دیگر هایِ که با راه کشاند می
 .آورد می

درپی از  و پی شود رشاخه، از یک جا آغاز میدرختِ پُ یک هایِ ـ مانندِ شاخه
یگر رسیم که با د یم به جایی میورفت، از هر راهی هم بر شود گوناگون می هایِ راه

 جاها یکسان نیست.
 .ـ درست است

 هایِ زندگی هایِ ، آگاهی از اندوختهچنین ساختاری باشد ما دارایِ زندگیِ اگرـ 
اد نو ی چیزهایِو ای سپری کنیم  تازه یم که راهِا همدارزش است، چون ما آ پیشین بی

 بگیریم.
آگاه  تالش برایِ پیشین ارزشِ چندانی ندارد. هایِ زندگی آگاه شدن از چگونگیِـ 

ای در  بودنِ چنین اندوخته ما نیازمندِ آگاه شدن از است. بیهوده یکار شدن از آنها
ن پی ببریم، یماها ها و گرایش ها، اندریافت برخی دریافت ن هستیم تا به چراییِدرونما

پی  برایِ اندوخته شدنش راه را هی از چگونگیِپنهان و آگا این خردمندیِ آشنایی با
 .کند از مین بکنونیما به آرمانِ برگزیدة زندگیِ بردن

 منوچهر پرسید:
 ؟کنونی دیگر چیست آرمانِ برگزیدة زندگیِ ـ
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 دالرام در پاسخِ پرسش او گفت:

 که برایِ بازگشتش آرمانی دارد برایِ ،گردد میگیتایی باز فروهری که به زندگیِـ 

این  است. هدبرگزی زندگیش را هایِ ویژگی ،اش تازه زندگیِ در آرمان نرسیدن به آ

ست و گوناگون ا هایِ پیشرفت در زمینه فروهر برایِ ه از نیازهایِبرآمد آرمان

ندنِ فروهر از رهپویی در راهِ بجز بازمافراموش کردن و یا پیگیری نکردنش رهاوردی 

 .اشا ندارد

آزمودنشان هایی باشد که یا نیازموده یا در  باید در زمینهنیازِ فروهر به پیشرفت ـ 

 ؟گویم ناکام بوده، درست می

 .گویی درست میـ 

پیشین بیهوده است و ما  هایِ زندگی هایِ آگاهی از یادمان گوید می ـ پس چرا شهین

 ؟کند دور مین را از آرمانِ برگزیدة زندگیما

 درنگ پاسخ داد: شهین بی

ویم و ش گذشته می یم، گرفتارِوشسپری شده  هایِ یادمانِ زندگی بازبینیِ سرگرمِ ـ اگر

 .، گرفتاری در گذشته پیشرفت نیستیمهد از دست می اکنون و آینده را

ببریم و  از اکنون درست بهره شود گذشته هم نمی شناختِ بدونِ ـ درست است.

 ، چونگذشته با ارزش است هایِ زندگی هایِ آگاهی از یادمان ای بسازیم. آیندة شایسته

یم و وش ن آشنا مییماها ها و ناتوانی ن با تواناییدماما با آگاه بودن از پیشینة خو

سرانجام دوری  بی هایِ از راه کنیم. وباره آزمایش نمید نادرستمان را هایِ آزموده

از  گیریم. اگر رسیدن به آرمانمان به کار می کارآمدی برایِ کنیم و ابزارهایِ می

زی که اکنون هستیم چیرسیدن به  یم چرایی و چگونگیِون آگاه نشماپیشینة خود

 .شود آشکار نمی
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 بازشناسیِ درشناختِ گذشته هستیم،  ما نیازمندِ منوچهرجان. یویگ ـ درست می
چرایی  ختنِشنادنبالِ به ، باید رویدادها ریز و درشتِ یادآوریِ به جایِ نماپیشینة خود
 .یمباشنها آ مدنِپیش آ و چگونگیِ

دن به با دست پیدا کر شود پنهانی داشته باشیم، پس هم می ما چنین ساختارِ اگر ـ
هایی پیشِ رویداد چه آینده انیم بدانیم درتو یم و هم میوشناخودآگاه، از گذشته آگاه 

 ؟گویم یمان است، درست نمیرو
 دالرام خندید و پاسخ داد:

 بینی کرد که ما هنگامِ پیش شود ما است. هرگز نمی رویِ ـ هزاران گزینه پیشِ
پیش خواهیم گرفت. با رفتن به  ها کدام راه را ها یا چندراهی رسیدن به دوراهی

تازه  ش هزاران گزینةییم و به جاهد دست میاز  ها هزاران راه را هرکدام از راه
 رسیدیم. نمی آنها به دیگر هایِ راه آید که در یمان پدید میبرا

 .دشمار هستن هایمان انگشت گزینهن هزاران گزینه نداریم، ـ ما که در زندگیما
ن از زندگی و دور شدنما یکنواخت شدنِ ها، پیامدِ شمار شدنِ گزینه ـ انگشت
رو باشیم و از  گیریم که دنباله ما از بچگی یاد می و اندیشمندی است.گزینشگری 

ی که خودش آزمایش و کس د پیروی کنیم.نوش کسانی که دانا و کامکار خوانده می
 ، چیزی برایِکند اندیشیدن و نوآوری را به دیگران واگذار میکند و  پژوهش نمی

دست از  برد. اگر اند بهره می ماند و از آنچه دیگران فراهم کرده یش نمیگزینش برا
بسیاری خواهیم  هایِ هر کاری گزینه در ،منشی برداریمرو استوار بر دنباله زندگیِ

 .برگزینیم و بهترینش را با آزمایش و پژوهش بشناسیم باید همه را داشت که
*** 

چرخان با  هایِ آبپاش بلند نشسته بودند. سارِ سپیدارهایِ در سایه سیاه هایِ کالغ
دلپذیری پدید آورده  آب خنکیِ پاششِ پاشیدند. چمن آب می آهنگی یکنواخت، رویِ

 شدند تا خیس نشوند. جا می درپی جابه ها پی کالغ بود.
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گو و گفت دند وونیمکتی نشسته ب رویِ استهباالبلند و آرو دختری فرانک 
دختری که کنارِ  .پائید ها را می آنان نشسته بود و کالغ ای نزدیکِ گربه کردند. می

 فرانک نشسته بود گفت:
نستی دا می د.نهد ای انجام می بامزه ایِهکار ها را بسیار دوست دارم. کالغ بازیِ ـ

کالغ از  هایِ جوجه مدنِگذاری و بیرون آ تخمگیری و  فتجدربارة  ها شناس پرنده
 ؟دنندا زی نمیچی تخم
 .ورداز کار و زندگیش سر در بیا اندتو از بس که رمنده است کسی نمی آره.ـ 
که باور  دگفتن ایی میه داستان ها بچه که بودم مادرم و مادر بزرگم دربارة کالغـ 

کالغ  ان رانخستین خنامِ مهر  کیشِ دانی چرا در می م سخت بود...یکردنش برا
 ؟دنا هتگذاش
 نه.ـ 

 دختر پرسید: دوستش خندید. فرانک پس از دادن پاسخ به پرسشِ
 خندی؟ ـ چرا می

که دربارة  هژیر آشنا شدم چند ماه پیش با یکی از دوستانفرناز،  شود باورت نمیـ 
پاسخ  تا خواستپرسیدم،  کند. یک روز همین پرسش را از او مهرپرستی پژوهش می

 سرم. گذشت رید به سرمان می د کالغی که از باالیِبده
 فرانک سر جنباند و گفت: اش گرفت. فرناز خنده

 .دبرینن بینوا سرِ منِ هی بر دنم چرا دوست دارندا ـ نمی
 ـ یارو چی گفت؟

 .ـ مرده بود از خنده
 ا با من!ه ، سگدبا تو شوخی دارن ها ـ کالغ

 !ها بکندراز این کا اندتو ـ سگ که نمی
 .اند بشاشد و در برودتو ش مییـ به جا
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 ی؟ویگ می ـ چه
 . شش سالم بود.چاهِ آب درونِ روز افتادم آمد. یک بدم می ـ بچه که بودم از سگ

آن به گردنش چنگ زدم، داشتم  شدم که سگِ خانه پرید به چاه. داشتم خفه می
دست و پا  داشتم کردم.ش از ترس رهای ،آب رفت زیرِ کردم. بیچاره را خفه می

ی آب. باز به موهای گردنش مد رویم و آپاها کرد الیِ زدم که از زیر خودش را می
س ده بود. سگ یک ریز پارنم چفت شالرزید، ده آب می تنم از سرمایِ چنگ زدم.

 و از ترس تنم کبود شد بکشدبیرون و ما را از چاه  کرد. تا مادرم به خودش بجنبد می
 .مدزبانم بند آ

 دوست شدی؟ با سگِ خانهپس از آن ـ 
م که آمد داد ه مینها دا مرغبه روز داشتم  چرخید. یک ـ آره. همیشه دور و برم می

ه کردم دیدم نگا چپم ریخته شد. پایِ یگرم رو انگار آبِ نزدیکم ایستاد. یک هو
 .شاشد یش را بلند کرده و میپا یک

 و پرسید: اش گرفت فرانک خنده
 جیغ زدی؟ـ 
سرم مادرم سرش داد کشید، سگ هم پا  از پشتِ ام گرفت. یک هو نه بابا. خنده ـ

ایی هکار آورد، یکسر در شود ن نمینوراجا هایِکاربرخی از  به فرار گذاشت.
 !د که باور کردنی نیستکنن می

 م بهت شاشید؟ه ـ باز
اینجا هم چند  د.شاشیدن بهم می هایِ بیگانه سگ همان یک بار بود. پس از آن ،ـ نه
 .دنا هخوابگاه بهم شاشید بار دمِ

 ی!ویگ ـ دروغ می
 ـ دروغم چیه.

 فرناز آه کشید و گفت:



091   شهین راز

گیرم یا  ای یاد می ن روز چیزِ تازهد، آکنن می شاید باور نکنی، هربار که این کار راـ 

کی با هم  آورد. یادت هست درمیاز یکنواختی  وم که زندگیم راش با کسی آشنا می

 شدیم.آشنا 

 .فرو رفته نکنارِ خیابا جویِ یت در لجنِراه پا گفتی در دادی! گند می بویِآره. ـ 

راه  سرِ دادم، از دست می برنامة سخنرانی را ،گشتم یمبه خوابگاه باز اگر ـ آره.

 مه بودشدبس بوگندو  ف، ازپی یفپ یفپ .شاش نده تا بویِ میاسانس خریدم و زدم به پا

 .راسوفرناز گفتند  میخوابگاه بهم  هایِ بچهتا چند روز 

فش فرو برد و گوشی را بیرون او دست در کی زنگِ گوشی فرانک شنیده شد. آوایِ

هایش شکفت، گوشی را روشن کرد و  لب ی رویِدنگاهی به آن انداخت، لبخن آورد.

 به گوشش چسباند و گفت:

 ر... آها... باشه... بدرود.م دکدا سپاس... آره... باشه... جان... خوبم... ـ درود شاهین

 گوشی را خاموش کرد و رو به فرناز پرسید:

 ی؟ویگ می یک چیزی بپرسم راستش راـ 

 ـ چراکه نه!

 از خوابگاه بیرون اومدنی...امروز ـ 

 فرناز شادمانه خندید، فرانک پرسید:

 ـ آره؟ 

*** 

چراغ  و شدخودرویی به آنان نزدیک  ند.کنارِ خیابان ایستاده بودفرناز و فرانک 

پس از گذشتنِ آن خودرو، خودرو  د.فرانک سرش را به نشانة پاسخ نه باال برزد، 

 ایستاد، راننده سر خم کرد و گفت: اندیگری از راه رسید و پیشِ پایش
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 ؟نکنی ... چرا ناز میخوشگال باال ینـ بپر

اننده پسروی کرد ، رنددور شدو چند گام از خودرو  ندروبرگرداند و فرناز فرانک

 ایستاد و گفت: آنان و دوباره جلویِ

 گم. ایم، هرچی بخواین نه نمی برم، به خدا ما سینه سوخته نوـ نازتو

فرناز را گرفت و  دستِ زد، فرانک چراغخودرویی پشتِ سر آن خودرو ایستاد و 

ای  اننده به گونهدر آینه دید که فرانک با ر گستاخرانندة  .آن رفت شتابان به سویِ

راه هنگامی که فرانک به او اشاره کرد  .ندستت با هم آشنا هگوید که پیداس سخن می

 شاهین پرسید: آنان سوار شدند، .افتاد و به تندی دور شد

 ؟بیرون زود آمدیدـ چرا 

شینیم. ب دیگری جایی که نشسته بودیم به کار افتاد، نخواستیم جایِ ایِه پاش آبـ 

 .رفتیم و آمدیم بیرونکمی راه 

*** 

از  دوستان فرناز آورده بود در خوابگاه پیچیده بود. ای که مادرِ فرناز تازه نانِ بویِ

دو نیمة یک سیب  و مادرش مانندِ او شدند. نان و کرة روستایی سیر نمی خوردنِ

 چاهِ زنخدانِ داشتند. سیاه و درشت و پوستی چون برفسرخ و چشمانِ  هایِ ، لپبودند

پیری  انبوهش هم برفِ رویش بزرگتر، بر موهایِ تر بود و گردیِ مادرش کمی ژرف

فرناز  گفت و هر بار دوستانِ ارسی سخن میپ به یشیرین آذریِ با گویشِ نشسته بود،

 .پوشاند دست دهانش را می و با پشتِ خندید می ناآن ند پا به پایِادد میسر خنده 

خواب رفت و چشم بست  تا به رختِاو  گستردند،مادرِ فرناز بستری  سرِ شب برایِ

 فرناز نشسته بود گفت: دختری که کنارِ بش برد.خوا

 گذاشت زمین خوابش برد! ـ چه آرامشی دارد مادرت، تا سرش را
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ر از تباهی و پُ 0نگکه مانندِ این شهرِ شترگاوپل روستا چرا آرامش نداشته باشد؟ـ 
 پدرسوختگی نیست!

 ؟ماند اینجا میمادرت چند روز ـ 
 .نمدا نمی ـ 

 ش جشن بگیریم.یبراـ باید فردا 
 ؟چه برایِـ جشن 

 ـ فردا روزِ جشنِ سپندارمذگان است دختر!
 ی؟ویگ ـ راست می

از جا برخاست،  درخششی گیرا داشت.چشمانش  فرناز انگشت به دندان گرفت.
 پرسید: کتایون

 ـ کجا؟
 پریسا گفت: آویز رفت. رخت فرناز به سویِ

راه  .، گفته باشمجشن یوذارم تنها برگ نبردی، فردا نمی راسده که م جشنِ ـ
 شود، شنیدی دختر دهاتی؟ ها هم سرم نمیو جا نیست و از این چیز دنهد نمی

با  گاهی به دوستانش انداخت، آنانن فرناز کیف به دست بازگشت و نشست.
 پریسا پرسید: د.کتابی از کیفش بیرون آورکنجکاوی به او چشم دوخته بودند، 

 باز رفتی کتاب خریدی؟ـ 
دیدگاه و  کند. ژوهش میکه دربارة کیشِ مهر پ نویسنده آشنا شدم امروز با یک ـ

 نم.ام داد بخورا ه این کتابش یم تازگی داشت.سخنانش برا
 ـ ببینمش.

  نویسنده را خواند و گفت:کتاب و نام زیرِ لب نام  پریسا کتاب را گرفت،

                                                           

 ـ شترگاوپلنگ: زرافه 0
 



093 * ***** سپندارمذ   

 نیست.ـ آشنا 
 اش را نگاه کند، به فرناز چشم دوخت و پرسید: کتاب را گشود تا شناسنامه

 ـ زیر زمینی چاپ شده؟
 فرناز کتاب را پس گرفت و گفت:

 نمش و ارزیابیش کنم.اهنوز چاپ نشده، داده بخوـ 
 داده؟ وت به چاپ نشده را ـ چرا کتابِ

 ای داشت به او مایه دروننگارشی یا  نارساییِ انمش و اگرـ گفتم که، باید بخو
 م.ویبگ

 :زیرِ لب نامش را خواندانداخت و  آننگاهی به فرناز کتاب را گشود، کتایون 
 .چرخهـ 

 پرسید:
 ـ چی هست این چرخه؟

 داستانی است دربارة چرخة زندگی.ـ 
 ـ چرخة زندگی دیگر چیست؟

دانست  را دربارة چرخة زندگی میفرناز کتاب را بست و سخن آغاز کرد تا آنچه 
 با دوستانش در میان بگذارد.

*** 
ها  زوزة باد در گوش آوایِ کرد. ستانِ سپیدپوش فرمانروایی میسوزِ سرما بر کوه

درخشید، آفتاب گرمایی نداشت و بازتابش  آبی می خورشید در میانة آسمانِ پیچید. می
بزرگی  سنگِ تخته رویِ و فرناز فرانک شسته بر زمین را درخشان کرده بود.برفِ ن
آن  نگاهشان از دیدنِ چشم دوخته بودند. رویشان پیشِ رنگیِ به یک و نشسته
 شد. سیراب میانگیز  اندازِ دل چشم

 پشتیش را پیش کشید و پرسید: فرناز کوله
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 خوری؟ ـ چایی می
 ی؟ا هنداخو از شاهین گرفتیکه  ره. کتابی راـ آ

 بگیرش.ندمش... ان شب خوـ هما
 به چه بویی! ... بهـ دستت درد نکند
 د پرسش دارم.هنمش، تا دلت بخوااخو ـ دارم دوباره می

 م یا نه.هپاسخ بد انم به آنهاتو بپرس ببینم می ـ چه خوب.
و  دارد هایی ست که الیهی زمین اکالبدِ مینوی ،نوشته بود که سپندارمذ ییجاـ 

 .ها وابسته است الیهزندگی و مرگِ جاندارانِ زمینی به این 
 ؟خوبـ 

 زن نبوده پشتیبانِ سپندارمذ ایزدِ ایران سازگار نیست. مگر باستانیِ ـ این با باورهایِ
 ؟است

زمین و  نگهدارندة بانویِایزد ـ سپندارمذ یکی از شش امشاسپند است که آن را
 .دنستندا می نگهبانِ زنانِ نیک و نمادِ زایندگی و فروتنی

 .است نبوده زمین یکالبدِ مینوی ـ پس
 ی دارد.گیتایی و مینوی هر چیزی دو بخشِباور داشتند که انِ باستان ـ آزادگ

 .است زمین بوده یسپندارمذ نامِ بخشِ مینوی
 بوده؟ ـ نامِ بخش گیتاییش چه

 ـ زامیاد.
 نیافتم.شِ پیش از زایش نوشته را درست درـ آنچه دربارة گزین

گردد به  گیتایی بازمی گزینشِ پیش از زایشِ فروهری که به زندگیِفرانک دربارة 
 سخن گفتن آغاز کرد.

*** 



095 * ***** سپندارمذ   

برگ  درختانِ بی آسمانِ آبی در پسِ خشکِ چنارها در هم پیچیده بودند. هایِ شاخه
بوستانِ  هایِ نما ایستاده بود و نگاهش در هر سو زیبایی کنارِ آب نمود. کرانه می بی

ای بلندباال افتاد  ها برگرفت، چشمش به دوشیزه نگاه از شاخه .جست انی را میزمست
ذرا نگاهی گ رفت. نواز راه می ای سرخ و زیبا به تن داشت و با خرامشی چشم که جامه

زرد  هایِ چمن رویِکه  چشم دوخت به کودکانی به او انداخت و سر برگرداند و
 دوشیزة سرخپوش را نزدیکِ شنید، چرخید وکه را  فرناز آوایِ .بازی بودند سرگرمِ

فرناز  از جا برخاست. با هم دست دادند و نشستند. را داد و درودش پاسخِ خود دید.
 :گفت داد وشاهین  آن را به درنگ کتابی از کیفش بیرون آورد و بی

 . ن دادیدم به که کتاب را سپاس از اینـ 
داستان هست که  رویدادهایی دری که ه بودبه فرانک گفت کنم. خواهش میـ 

 .دت آشنا هستنیبرا
سرگذشتِ خواهرِ ایی که دربارة سودابه نوشته شده هن چیزـ درست است. بیشترِ آ

از بچگی با گل و گیاه و سگ و گربه و مرغ و  ویدگ مادرم می من است. بزرگِ
زمانی  دعانویس. بردنش پیشِ می دنستناتو هم تا می ننااست. آ گفته خروس سخن می

کارش هم  اینجا شوهر کرد و در .مودب من هشت سالهاه پذیرفته شد که دانشگ
 ن رو شد.که آن شب زندگیش از این رو به آ خوبی داشت تا این پیشرفتِ
 نم.دا ـ می

 نی؟دا ـ از کجا می
 .ام خودش شنیده شناسم، سرگذشتش را از بهناز را میـ 

 شناسی؟ می ـ بهناز را
*** 

 بود.نهاده بر هم شکمش  رویِ هایش را و دست شیده بودتخت دراز ک شهین رویِ
 تقِ تق درپی آوایِ پی تند.گف میآهسته سخن فرانک و فرناز کنارِ هم نشسته بودند و 
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خسرو  آمد. بانگی بلند به لرزه درمی رسید و گاه خانه با برخاستنِ ترقه به گوش می
 گفت: هآهست خسرو بود.ایستاده  نزدیکشسینا کرد و  دوربین را آماده می

سم با به تر می .نباید پافشاری کنیم ی بگویدد دربارة سوختنش سخنهخوا نمی ـ اگر
 .یاد آوردنش دوباره پریشان شود

 رو شود، اگر این گرة کور باز نشود اش روبه آن بخش از پیشینه ـ دیر یا زود باید با
 .گذشته دل بکند هایِ از یادمان اندتو نمی

 د:پرسی شهین برخاست و نشست و
 ؟کنید میپچ  پچـ چرا 

 سیناکرد،  شهین به خسرو و سینا نگاه می او چرخاندند. فرانک و فرناز سر به سویِ
 پاسخ داد:

 پچ!؟ ـ پچ
 کنی؟ ـ چرا آغاز نمی

 .م، خواسته تا نرسیده آغاز نکنمچشم به راهِ دالرام هستـ 
همان دم  ای گرفت. ت، آن را برداشت و شمارهگوشی رف شهین برخاست و به سویِ

دربازکن  شهین گوشی را سرِ جایش گذاشت و به سویِ خانه پیچید. زنگ در آوایِ
 رفت.

 خسرو گفت:
 ـ دوربین آماده است.

 شهین خندان بازگشت و گفت:
 مد.ـ دالرام آ

 ت تا آغاز کنیم.یـ برگرد سرِ جا
به درونِ خانه آمد  واست رویش بنشیند که دالرامخ میتخت رفت،  شهین به سویِ

دیگران  سرِ او گرد شد، واکنش او شهین با دیدنِ چشمانِ و با آوایی رسا درود گفت.
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 موهایش روان بود. از خونی بود که از زیرِ دالرام سرخ رویِ در چرخاند. را به سویِ
او  آشپزخانه رفت، فرانک از جا جست و شتابان به سویِ دستِ خونین بر سر به سویِ

 دوید و پرسید:
 شده؟ ـ چه

 کنارة پل.ـ خوردم زمین سرم خورد به 
دالرام خندان و آرام گفت که  م خودشان را به آشپزخانه رساندند.دیگران ه

پایش  اند ترقة بزرگی زیرِ بازی بوده ترقه هایی که سرگرمِ هنگام بازگشت به خانه بچه
پایش  ترقه هم دیدش را کاهش داده، ده، دودِبلندش ترسی اند، او هم از بانگِ انداخته

رخورد آهنی ب هنگام زمین خوردن سرش با لبة پلِ .است خیابان افتاده کنارِ در جویِ
 .ه و شکسته بوددکر 

 خسرو با دلخوری گفت:
 ـ چهارشنبه سوری هم شده واسة ما دردسر.

ها میدانِ  ندانید بیرون چه آشوبی بر پا شده، انگار خیابا خانه نمی اید در ـ نشسته
گوش را  ند که بانگشاننترکا ایی میه ترقه اند. تش روشن کردهجنگ است. همه جا آ

 .کند کر می
 من؟ مد بانویِآ زمین مین به خوردیم، آسما ـ اگر امشب آجیل نمی

 ن.گذرد سیناجا آجیل که خوش نمی چهارشنبه سوری بدونِ ـ شبِ
 ...ـ اگر

 کنم. نکن خواهش می بینی که تنها سرم شکسته، دیگر اگر مگر می ـ
گشت، باز خانه مهمانشانة سینا گذاشت، او سر جنباند و به  خسرو دست رویِ

 دالرام زیرِ لب گفت: خسرو هم به دنبالش رفت.
 ام. ـ انگار من بچه
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 سپس، سرِ شکافتة دالرام را شست و دوخت و بست با خونسردیفرانک 
در  دلخوری ت.گشباز خانه مهمانفرناز و شهین به  هایش را شست و همراهِ دست

 .دیدا بود، از شهین خواست آماده شود تا کارشان را آغاز کننچهرة درهمِ سینا هو
درنگ او را به خوابِ  بیتخت دراز کشید، سینا  شهین لبخندی زد و رفت رویِ

 .ساختگی فرو برد
اش را گشود و چیزی در آن  سینا کنارش نشست، دفترچهشهین  پس از خوابیدنِ

ژرفا بخشید و خواست به  او خوابِبه گونه  نی فرمانسخنا با گفتنِ نوشت و سپس
 سینا .دالرام از راه رسید و کنارِ فرانک نشست گردد.پیشینش باز واپسین شبِ زندگیِ

 پرسید:
 کجا هستی؟ـ 

 شهین پاسخ داد:
  ام. ـ در خوابگاهم خوابیده



 
 

 
 
 

 سبز آتشِ
 
 
 

شد که مرا  شنیده می مادرم آوایِ ، همه جا سیاه بود.خوابگاهم دود اندود شده
ام و جز دودی چرب که بر  دانستم که بامداد در آتشی شگفت سوخته می خواند. فرامی

که  با این چیزی از پیکرم به جا نمانده است. خوابگاهم نشسته بود جای جایِ
انگیز  خوابگاهِ دل توانستم از نه کاری ندارم، نمیر در آن خاام و دیگ دانستم مرده می

  ترین شبِ زندگیم را در خود پنهان کرده بود دل بکنم.  که رازِ شیرین
رِ لب آزموده تندتند آنچه زییز نشسته بود و چون تندنویسی کارم پشتِشهین 

گنجید،  نمیبیداری دیده بود در باورش  رویدادی که در خواب نوشت. گفت را می می
 یمانند و ناخوشایند تیزِ زنگ آوایِ .بود خویدلش کوبشی تند داشت و تنش خیسِ 

 داد. آزارش می و گوشش را انباشته بود
بارها بانگی چون بانگِ تندر خانه را به لرزه درآورد و پژواکش در خانه پیچید و 

و بیرون را ده را کنار زد پنجره دوید، پر از جا برخاست و به سویِ شنیده شد.
درختان هیچ جنبشی دیده  آسمان آبی و بی ابر بود و در شاخ و برگِ نگریست.

 شد. نمی
 گرمابه رفت. گرمابه شنیده شد، راه افتاد و به سویِآبریزِ آب از  ریزشِ آوایِ

ای در آشپزخانه دید. از ترس کامش به  ه سایهرا باز کند ک گرمابه خواست درِ می
آبزن  ، گویا آبشاری درونِآب از گرمابه برخاست روشِخ آوایِ تلخی گرایید.
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دیگری را  بیداریِ پنداشت خواب میز نشست. بیمناک دور شد و پشتِ .ریخت می
 آزماید. می

 رفتند. سو می سو و آن هایی در خانه به این سایه شنید. مانند از گرمابه می یی زوزهآوا
 گذاشته بودند از جا جنبید. خانه مهمان خمرة بزرگی در کنجِ سنگی که بر سرِ گویِ

پذیرایی رفت و به آن  میزِ ناگهان خمره ترکید و گوی بر زمین افتاد و غلتان به سویِ
آمد و  د و شکست، گوی به چرخش درامیز افت از رویِ چینی گلدانِ برخورد کرد.

 درخششی آبی یافت.
به  آشپرخانه بر پا شد. ان از جا برخاست و آمادة گریز شد. هیاهویی درشهین هراس

در به درون  ی سبز که از درزِچیز دیدنِ با، به در نرسیده درِ ایوان گریخت سویِ
خود بست و کلید را چرخاند  در به رویِ گشت و به خوابگاهشان پناه برد.باز آمد می

 لرزید و دم و بازدمی تند و پریشان داشت. و پشت به در داد، پاهایش می
سرمایی در پاهایش پدیدار شد، سر پایین  چکار کند. د که بایداندیشی با خود می

 زنان پایش را پیچد، جیغ به پایش می مانندی پیچک سبزِ هایِ انداخت و دید رشته
خزید و  جانوری به درون می رشتة سبز همانندِ کشید و آزاد کرد و از در دور شد.

گریزی  را نگریست، راهِپیرامونش  تختخواب پرید و رویِ شد. تر می بزرگ و بزرگ
 شیون آغازید. نداشت، درمانده و ناامید

*** 
 دچارِ خانه مهمان به هم ریختگیِ از دیدنِ ،بازگشتخانه  هنگامی که خسرو به

 شرشرِ ، آوایِدها کنده شده بودن ها دریده و پرده ها شکسته، بالش تخت شگفتی شد.
چند بار شهین را فراخواند و پاسخی  رسید. رمابه و آشپزخانه به گوش میاز گهم آب 

 دریافت نکرد.
از  گاهشان رفت، درخواب به سویِ خانه تاخته بودند.به انگار دزدانِ تاراجگر 

در کوبید آوایی از  و مشت و لگد بر هرچه شهین را فراخواند .بودشده درون بسته 
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پایش را گامی از در دور شده و  ون کوبیدن بود.در ها کارش آب خوابگاه برنیامد.
از خانه بیرون دوید و  در سودی نداشت. ودةبیهکوبش  بلند کرد و بر آن کوبید،

 پتک و تبر به دست بازآمد. کهشت ذچندان نگ
دستش تف کرد و دست بر  پتک و تبر را زمین گذاشت، آستین باال زد و بر کفِ

 همانندِ بر درِ خوابگاه فرود آورد. وسر برد  هم مالید و تبر برگرفت و آن را باالیِ
 پس از زدنِ آورد. در پدید می هایی بر پیکرِ زد و شکاف کارکشته تبر میشکنی  هیزم

هم شکاننده ند کوبش در، تبر نهاد و پتک برداشت و با چچندین زخمة شکافاننده
 را از شکستگی گذراند و کلید را چرخاند و در ش رادست بخشی از در را شکست.

 د و به درون رفت.گشو
 پتک را زمین گذاشت و به سویِ جنبید. افتاده بود و هیچ نمی بر بستر دَمَرشهین 

چشم باز کرد،  درنگ بی ، شهینکنارش نشست و پیکرش را غلتاند همسرش شتافت.
 و پرسید: برخاست و نشست

 ی؟کن ـ چکار می
 ی؟بود باخوـ 

 زده پرسید: شهین شگفت
 بپرسی؟! که همین راکردی ـ از خواب بیدارم 

خانه  و پتک بر شگفتی بانویِ شکسته درِ دیدنِ خسرو خندید و سر تکان داد.
 پرسید: افزود،

 ؟ـ خوبی خسروجان
*** 

پدیدار شده  چین و شکنِ کرد. دریاچه را پرآژنگ می آبِ وزید و رویِ باد آرام می
 سایشِ آوایِ خشید.ب مانندی می بی آفتاب شکوه و زیباییِ بر آب به بازتاب پرتوهایِ

 آمیخت. خوان درمی خوش سرمستانة پرندگانِ آوازِ آبگیر به یگدیگر با آوایِ هایِ نی
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بِ ماهیگیری به و چو دنشسته بودن کنارة آب ای افتاده بر کنده خسرو و شاهین رویِ
 خسرو گفت: گفتند. دست سخن می

ی دوباره رخ چنین تازش اگرم، نگرانم که باور کن  را رویدادِ دیروز مناتو میـ هنوز ن
 .د شهین آسیب ببیندبده

 د، اگربزنن به کسی آسیبخود د نناتو نها نمیپیوسته به آ هایِ ـ دیوها و روان
د، با کنن می دچارِ پریشانی د خودش یا دیگری راپیکری بزنن به کسی آسیبِ دنهبخوا

 که از خود ودش کسی روبرو می تازشِ یا با زند این روش آن کس به خودش آسیب می
 .ستو دیوانه شده و زیرِ فرمانِ دیو ا خود بی

 ؟دده ـ کاری همسانِ چیزی که هنگام خوابِ ساختگی روی می
کسی  گوش به فرمانِ ،شودکاری رونی دستکسی با نیرویی بی یمینوی کالبدِ آره. اگرـ 

 .است خودش گرفته فرمانِ زیرِ را که کالبدش خواهد بود
ما یکسان  با مینویِدیوها  گفتی که مینویِ بار مانده باشد، یکاگر درست یادم ـ 

 کالبدِ دنناتو از چه راهی می پس، دباشن ما دسترسی داشته به مینویِ دنناتو نیست و نمی
 ؟ددستکاری کنن راما  یمینوی

د، چراکه خود ن دسترسی دارنپیمانانشا ی هممینویکالبدِ انغرمینویی تنها به  یِـ دیوها
نها آ بندگیِ به دنوش پیمان می ایی که با دیوها همه، جادوگرچنین شود دنا هیرفتپذ ناآن

نی به آسا سپید یِدیوها د.کننی پیچن سرشااز فرمان و خواست دنناتو و نمی دنآی می در
 .گونة خودمان هستند د چون همما دسترسی دارن یبه کالبدِ مینوی

 ـ از ماست که بر ماست.
 .است داده نخودمان کار دستما جوییِ آزمندی و جاه ناآگاهی و نادانی و گاه .ـ آره

پروا  ا بیهم ما ر بیشتر نیاز به دانستنِا نیست، گاهی ههمه که برآمده از این چیزـ 
 .کند می
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دانش فرایندی  دانش خردمندانه نیست. شبه به دست آوردنِیک  ـ تالش برایِ
 باشدنابرده رنج  گنجِ کسی که در پیِ ورزی است. از پژوهش و کاوش و اندیشه برآمده
 برایِ افتد و راه را پرستی میپیروانِ دیودیر یا زود به دامِ  رود و نمی درستی پیش در راهِ
دسترسی پیدا ش ا یکالبدِ مینوی بهتا  کند باز می انغرمینویی ید و دیوهایِیِ سپدیوها
 .کنند
یا همه همسان  دگوناگون هستن نژادهایِ ما دارایِ غرمینویی هم مانندِان یِدیوها ـ

 ؟دهستن
گروهی از ما هم دورگه  ن نداریم، همه نژادِ مردمی داریم.گوناگو ما نژادهایِـ 
مردم یکی  ن با نژادِشود گفت نژادشا د، نیمی دیو و نیمی مردم. آنان را هم نمیهستن

تیرة  ن آلوده به نیرویِشا یمینوی که کالبدِ دمردم هستن از نژادِ ای گونه نیست،
 د.ندارن گوناگون نژادهایِ انغرمینویی هم یِدیوها است. شده دیوها انغرمینوییِ

م نیاز به نیرویی ویژه د و هر کداگوناگون دارن هایِ ها و توانایی یهایی با ویژگ گروه
د چنین نیروهایی نناتو سپنتایی تنها جاندارانی که می در جهانِ د.نوشد تا توانمندتر دارن

خرد و گزینشگری  دارایِ مردمانِ دنهبدبیرون به جهانِ و  دن بسازندر درونشا را
، برگزینیم را داریم و اگر بدی رابد و خوب  میانِ گزینشِ ، چراکه تنها ما توانِدهستن
اختارِ سپنتاییمان ناسازگار با س که آورد پدید می برگزیده شده نیرویی درونی بدیِ

بد به  این نیرویِ تراوشِ زند. بد را پس می ن نیرویِی آهمین کالبدِ مینوی برایِ است.
 د.نوش این نیروها توانمند می نها با گردآوریِدیوها خوشایند است. آ جهانِ بیرون برایِ

خودمان را آلوده  زیستگاهِ روانیِپراکنیم،  برآمده از بدی که در جهان می ما با نیرویِ
و هم روانِ  کند تنش و بیماری می دچارِ ران روانِ خودما هماین آلودگی  کنیم. می

 و کارهایی بکنیم که خودآزاری دکن روانی هم وادارمان می تنش و بیماریِ دیگران را.
، با به آورد دیگری پدید می هایِ بدی رفتارِ آزر دهنده هم آید. دیگرآزاری به شمار می
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و بر ما  دنوش تر می دتوانمنروز به روز دیوها  ،ها بدی چرخة مدنِدر آخش چر
 تر. چیره
م ها بیشتر با کداگوناگون!... جادوگر هایِ با ویژگی دنژاد هستن پس دیوها یکـ 

 ؟دگونه سر و کار دارن
 نشا یمینوی کالبدِنورِ  رنگِ که از رویِ دنه هستنوانغرمینویی چهار گ یِهاـ دیو

، با دنوشمند وهرگاه نیرکه  دخاکستری یا سیاه هستنی گروه د.نوش میه شناخت
پدیدار  رالرزه  فشان و زمین آتش هایی مانندِ پوستة پاره پارة زمین پدیده جا کردنِ جابه

جاندارانِ  دنناتو که می دنوش د میای توانمن برخی هم گاهی به اندازه د.کنن می
 گیتاییِ انغرمینویی و پیکرِ مینوییِ کالبدِ رایِکه دا دزا بسازن بیماری ایِ یاخته تک

 نیرویی را دیوها این گونه د و ما توانایی نابود کردنشان را نداریم.سپنتایی هستن
 .شود مردمان ساخته می ترس و درد و رنجِکه از  دنپسند می

 این گروه به نیرویی نیازمندند د.فام هستن سرخکالبدی  دارایِ دیوها ی ازگروهِ دیگر
 اگر شود. پرورده می بیش از اندازه خوشگذرانیِمردمان به  که از گرایش و پرداختنِ

دیگران را ن و خودما رنج و آزارِ، اندازة شایسته فراتر برود از خوشی و خوشگذرانی
به ساخته شدنِ  نیمبرسا دیگران و نماخود به هم که ، هر آزاریآورد در پی می

 .دباید بیرونش بریز یمینوی دِکه کالب انجامد نیرویی درونی می
 جو جاه این دسته شیفتة مردمانِ است. آبی از دیوها ینة دیگروگ کالبدِنورِ رنگِ 

ی باورناپذیرِ کالبدِ مینوی هایِ تا توانمندی دننرسا یاری می نپیمانانشا د و به همهستن
بهره گرفتن از ی با چنین کسان .دندازنیب به کارچیره شدن بر دیگران  برایِ خودشان را

و ستمگری و  دنوش چیره و فرمانروا می دیگر بر مردمانِ شگفت، یِها توانمندی این
 .دگیرن زورگویی پیش می

 هایِ گرایش کهی د. کسانچون آتشی سبز دارن کالبدی ی از دیوها همگونة دیگر
 .دفتنا به دام این دسته از دیوها می ددارن هفیانسو
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گوید درونش سوخته و خاکستر شده را این گونه  میکه شهین آتشی  ؟!سبز آتشِـ 
 ؟درنآو دیوها پدید می

 ؟است دیده سوختنش را ـ شهین رویدادِ
سبز که از درونش  یشدر آت آید که آن زندگیش با سوختن دش میگوید یا ـ نه. می

 .کشیده به پایان رسیده زبانه می
 ـ همین؟

که  آمد، داشته خوابی را ـ چند روز پیش که آن به هم ریختگی در خانه پیش
 نوشته. می پس از سوختنش دیده بود را دربارة روزِ

 م خواب؟ـ کدا
 نگفته؟ ـ به تو

 ـ نه.
 ودش در که باز می کند. هراسان درِ خوابگاهش را باز می ـ خواب دیده که مادرش

سیاه رنگ کرده  با رنگِ خوابگاه را انگار که جای جایِ کند. از ترس تنش یخ می
نجا آشهین که  با این رود. با ترس و لرز به درون می است. همه چیز سیاه بوده دباشن

شود و بربتِ سیاه شده  مادرش به تخت نزدیک می د.ببین انسته او راتو بوده مادرش نمی
است. داشته جامه  که سیاهِ سیاه بوده کند بیند و کنارِ ساز جامة شهین را پیدا می را می

شهین هم از خواب  رود. کشد و از هوش می ناگهان فریاد میکرده که  گاه مین را
 .پرد یم

 شده؟ آید آن شب چه ـ یادش نمی
که سوخته، ببرد ی به زماناو را ساختگی خوابِ  در هسینا چند بار تالش کرد ـ نه.

 .پرد هربار از خواب می
 .رو شدن با آن رویداد را ندارد روبه ـ هنوز آمادگیِ
 د؟ننسوزا ها را می و زن دکنن پا می ش برـ دیوها چرا آت
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 .درنوای پدید بیا سپنتایی پدیده در جهانِ دنناتو انغرمینویی هرگز نمی یِـ دیوها
هایی چون آتشفشان را پدید  پدیده سیاه نگفتی دیوهایِ ویی؟ مگرگ می ـ چه

 ؟درنآو می
ید سپ دیوهایِ با دستیاری و همکاریِتنها ، درنوچیزی پدید بیا دنناتو ـ به تنهایی نمی

 شهین فروزان شده خودِ به خواستِ همچنان آتشی  د.نهد انجام می یشان راکارها
 .است

 د؟هبخوا د کسی چنین سوختن و نابود شدنی راـ خواستِ خودش!؟ چرا بای
را  مهر جایِ عشقگاه  .ستمردم توانایی مهرورزی به دیگران ا هایِ ـ یکی از ویژگی

نخواهد داشت و  زندگی ای برایِ ه ناکامی، عاشق انگیزهبا رسیدنِ عشق بو  گیرد می
تری را  دردناک مرگِ شود. هرچه تلخکامیِ چنین کسی بیشتر باشد خواهانِ مرگ می

 .پسندد می
 ای کرد و پرسید:  سرفه خسرو از شگفتی خشکید. دهانِ

 ؟!دیکی نیستن عشق و مهر رمگـ 
مردمانِ آزادة  همراه است. خرد با دیوانگی و به دور انداختنِهمیشه عشق  .ـ نه

شیدا و اَوین که  هایی مانندِ واژه با بررسیِ د.نستناد ناپسند می عشق راباستان  روزگارانِ
باستان عشق  که مردمِ شود رفت آشکار می پدیده به کار می سخن گفتن دربارة این برایِ

که  هقِشَعَ گیاهِ مِاز ناهم واژة عشق  خودِ د.نستندا انگی و کوری یکسان میبا دیو را
شود آن  هرگز نمی درختی بپیچدبه  عشقههنگامی که گرفته شده، ست ا هگیاهی هرز

 پیکرِ چنان به شود و می تر و بزرگ روز به روز بزرگ را از درخت جدا کرد.
دار باشد،  هم بزرگ و ریشه مکد که درخت هرچه می اش را چسبد و شیره درخت می

هر دو  نابودیِ ،خشکد عشقه هم می درخت خودِ با مرگِ شود. دیر یا زود خشک می
ن نیازمندش وچ پیچد به درخت میعشقه  خواهش و پیوندی یکسویه. پدیداریِ در پیِ

رود که  ای پیش می د و به اندازهده ش بها میخود ست و تنها به خواست و نیازِا
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 کشاند. یش را هم به نابودی مخود زندگیِ ،درخت و با کشتنِ کشد درخت را می
 .یند و دریابدبب اندتو نمیهرگز  را شکار پیامد و فرجامِ عاشق کور و دیوانه است،

م مهرِ آید. آرام آرا مهر ناگهانی پدید نمی دگرگونه است. چیزیآزمایی مهرمهر و 
پس از آشنایی با ما  مهروزی پیوندی یکسویه نیست.، نشیند کسی به دلِ دیگری می

بسته شدنِ  گاه این مهر با و گیریم به دل می ش رامهر کم کم کس دیگر هایِ ویژگی
چنین  پس از بسته شدنِ شود. پایدارتر و شکوفاتر می پیمانِ دوستی یا همسری

دشوارِ  هایِ آزمون درتالش کنیم  و باید شود هایی تازه مهرآزمایی آغاز می پیمان
 .یموسرافکندگی نشبسته شده، دچارِ  پیمانِ ندن بر سرِبا پایبند مازندگی، 

*** 
ها نشانده بودند که گویی  کاشی را آنچنان بر بسترِ الجوردیِجان  گل و بوتة بی

ها پس از هزار سال  رنگِ کاشی کرد. چشمِ بینندگان خودنمایی می بوستانی پیشِ
پایداری در برابرِ باد و باران و آفتاب و تازشِ مردمانِ نادان، درخشندگی خود را از 

شناسی  یباییخوانی بر توانمندی و ز دست نداده و بازدیدکنندگانش را به آفرین
دیوارها و نیز تاقِ آسمانه با رنگِ سیاه  جایِ در جای داشت. سازندگانش وامی

کهن را زیرِ تیرگی و زشتی خود  هایِ هایی نوشته شده بود که برخی نگاره گارییاد
 پوشانده بودند.

ای دید و آن  شکسته یکی از دیوارها چلیپایِ کاشیکاریِ هایِ منوچهر در میانِ نگاره
 را به نامزدش نشان داد و پرسید:

 دیگر جاهایِو در  شود کشیده میگرد  راست شکسته یِـ چرا در برخی جاها چلیپا
 گرد؟ چپ

 فرانک پاسخ داد:
بدانیم  و ناگیتی ای چهار آخشیجِ گیتی دِ نگارهنیم نمااتو هم می شکسته را ـ چلیپایِ

ن گرد بودنش هم نشا گرد بودن یا چپ راست دو مینو دانست. نمادِ شود آن را هم می
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ر هر دو که د ستمینو او انغر مینوسپنتایا  و ناگیتی دهندة گونة پیشرفتِ گیتی
 .برداشت وارونة یکدیگرند

 گویی. تا دریابم چه می تر بگو ساده م کرد!گیجسخنانت ـ باز 
همه چیز  گیتیدر و از چهار آخشیج ساخته شده،  ستـ گیتی برآمده از سپنتامینو ا

از چرخشِ ریزبنیادهایِ نادیدنی تا  ،گرد است جنبشی چرخشی دارند که راست
هانِ آمیختگیِ دیگر که ج در گیتیِ ها. اختران و اپاختران و کهکشان چرخشِ

گرد و گاهی  شود، گاهی راست مینو است دو گونه چرخش دیده میسپنتامینو و انغر
شود،  ه میگرد دید گرد. در جهانِ سپنتامینو نیز همانندِ گیتی تنها چرخشِ راست چپ

 گرد است. چپمینو که در آن چرخش همواره وارونة جهانِ انغر
 گویی! . هیچ درنیافتم چه میپیچیده است ـ هوم.

پرِ  کاوید با دیدنِ ستارة شش ی را میکه بخشِ دیگری از کاشیکار نایکی از دوستانِ آن
ها لبخندی پیروزمندانه زد و آن را به دیگران نشان داد و  پنهان شده در میانِ نگاره

 پرسید:
مسجدی که هزار سال پیش ساخته شده به کار  هایِ نگاره در یهودی را ـ چرا نمادی

در  یشان رانبوده که بخواهند نمادها فراماسونریو  صهیونیزماند؟ آن زمان که  برده
 !دده کننپراکنجهان 

 فرانک پاسخ داد:
 نم.دا ـ نمی
چشم به کاشیکاری دوخته  ای گرفت. از جیبش درآورد و شماره ش راهمراه گوشی

 به یکباره گفت: داد. از گوشی گوش میبرآینده  بود و به آوایِ
 هایِ کاشان... آره... با بچه م خوبه... کویرِخوبم... او ه ،ـ درود بر شما... سپاس

دانشکده... آره... آره... تو کجایی؟... ماهیگیری؟... با کی؟... شهین هم هست؟... آها... 
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ا ستارة ه کاشیکاری هایِ آره. پرسشی دارم... اینجا در نگاره خوش بگذره... سپاس...
 نم...کاربردش بیشتر بداخواستم دربارة  پر دیدیم، می شش

 پس شنید گوش سپرد، زمانی دراز گذشت. به سخنانی که می فرانک خاموش شد و
 بدرود گفتن رو به دوستانش کرد و گفت:  از

 ندستهایی هن چیزد همابرن هایی که دیوپرستانِ امروزی به کار می ـ نمادها و نشانه
و از گسترشِ باورها  دنا هشد دیوپرستانِ روزگارانِ باستان به کار گرفته می که از سویِ

ها هم بنیادگرا  ها و فراماسون صهیونیست د.نویگ هایی یکسان یا همسان سخن می و آئین
 کهن. هایِ و پیروِ باورها و آئین دهستن

همچنین نشانِ چهارمین ست و ا سپنتامینو و انغرمینوپر، نمادِ آمیختگی  ستارة شش
 .چاکرا

 ؟ـ چاکرا دیگر چیست
 کالبدِ تر از دیگر جاهایِ که درخشنده هِ ویژه داردما هفت جایگا یـ کالبدِ مینوی

 د.گرد هستن گرد و برخی چپ برخی راست د،و چرخشی آشکار دارن دهستن مینویی
این  نگیِ، چگوشود وارونه می درپی پیبه یک سو نیست و چرخشِ چاکراها همواره 

 .دده ن میپیکری و روانی ما را نشا رازمند، تندرستیِ هایِ چرخندگی
 د که رنگشدن ن داده میهایی نشا ها و رنگ ا با نگارهگذشته چاکراه از روزگارانِ

چهارم که در  چاکرایِ دهند. ی را نشان میویژة کالبدِ مینوی هایِ و کارکرد این جایگاه
 شود پایینی جای دارد، به رنگِ سبز دیده می چاکرایِ باالیی و سه میانِ سه چاکرایِ

 .دده ن میسوفیانه را نشا هایِ که گرایشِ مردم به باورها و آئین
*** 

گیاهان و  بویِ ،خرم در کوه و دشت دامن گستردهکرد جنگلِ  تا چشم کار می

باد  شد، میو دور  هباران آرام آرام دامن برچید هم آمیخته بود. خورده در باران خاکِ

آفتاب بر  با تابشِ گرفت. د و خورشید درخشش از سر میروبی از آسمان می ابرها را
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ت و پیچ و تاب خاس جنگل بخار برمی جایِ از جای ،خیس آلود و درختانِ گل زمینِ

 خروشِ آوایِ کردند. زنده و شاداب آوازخوانی میسر پرندگانِ رفت. خوران باال می

 رسید. دست به گوش میاز دور نیز آبشار ریزشِ

به نگریستن  بزرگ کنارِ آتش نشسته بودند و با یسنگ اهین و دالرام زیرِ تختهش

چرت  چرت آوایِ بردند. بهره میخورده  جنگلِ باران هایِ اییزمین و آسمان از زیب

پس از باران  ایِهو شده و خنکیِ کبابزمینی  سیبخاکستر و  بویِ ها، سوختنِ هیزم

 شاهین گفت: بود. سرمستشان کرده

 .خواهد بارید تا شب زودگذر است، اگر دوباره باران بگیرد ـ این آفتاب

 بیشتر از روزش دوست دارم. جنگل را هایِ ـ من شب

نیم سرما زمستان گزنده است، بما سرمایِ مانندِنی جنگل شبِ بارا ـ سرمایِ

 خوریم. می

 هستی؟ ـ آتش که داریم، نگران چه

 .شود خاکستر میـ این آتش تا شب 

  زمینی سیب جا کرد. فروزان را به آرامی جابه هایِ یزمدالرام چوبی بلند برداشت و ه

کرد و دوباره  و آن را غلتاند و از آتش دور خاکستر بیرون آورد بزرگی از زیرِ

 نخستشان برگرداند و گفت: جایِ سوزان را سرِ هایِ هیزم

 خورم. نمین یم تکانخورم از جا ـ من که تا این را

سنگی که او  شاهین پاسخی نداد. دالرام زیرچشمی او را نگاه کرد. شاهین به تخته

 :پرسید زد. بود خیره مانده و هیچ مژه نمی داده بدان پشت

 جان؟ خوبی شاهینـ 

 .است سنگ پرستشگاه بوده این تختهـ 
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را  گلسنگپوشیده از سنگِ  دالرام سر برگرداند و پشتِ سرش را نگاه کرد و تخته
رو به شاهین کرد  که نشانی از پرستشگاه باشد ندید. از پایین تا باال نگریست و چیزی

 و پرسید:
 اینجا کجا پرستشگاه کجا؟ـ 

بخشی از  کاردِ بزرگش را برداشت، برخاست و به سویِ شاهین چشمکی به او زد.
ای که در پس  هها نگار سنگ که پسِ سرِ دالرام بود رفت تا با تراشیدنِ گلسنگ تخته
شم دوخته بود تا زده به او چ دالرام شگفت به چشمش خورده بود را آشکار کند. آنها

گردونة  با تراشیده شدنِ الیة پوشانندة نگارة باستانی و پدیداریِ کند. ببیند چه می
 :شاهین رفت و گفت گرد، دالرام شادمانه جیغ کشید، برخاست و به سویِ مهری چپ

 یزی داری!ت ایِه مـ چه چش
 داد. نش میها نشا بخشی از گلسنگ ـ فرورفتگیِ

 .ای هم نزدیکش بوده باشد چشمه اینجا پرستشگاه بوده باید ـ اگر
ای خشکیده را پیدا کرد،  چشمه وجو شد و به سادگی جایگاهِ دالرام سرگرم جست

 پس از نشان دادنِ آنجا به شاهین گفت:
 .گوناگون است هایِ ز نگارهسنگ پوشیده ا تخته گمان سرتاپایِ ـ بی

 ـ شاید.
زمینی را برداشت،خاکسترش را زدود و  دالرام سیب بازگشتند و کنارِ آتش نشستند.

 تر را به شاهین داد و گفت: دو نیمش کرد، نیمة بزرگ
 پرستشگاه را برپاییِ برگزیده شدنِ برخی جاها برایِ نم چراییِاتو ـ گاهی نمی

 دریابم!
، دشناختن می ی رامینوی هایِ بیش از دیگران پدیدهتان کسانی که انِ باسدر روزگارـ 

 شد. ن انجام میاد و همة کارها با راهنمایی آنگرفتن به دست می کشورها را رهبریِ
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این گزینش از بینشِ  د. درگزیدن برمی نن جادوگراها را هم هما جایگاهِ پرستشگاه
 .دکردن پیدا می رازمین ویژة  هایِ و جایگاه دگرفتن بهره می یمینوی

 ویژه؟ هایِ ـ جایگاه
 .نخودما ، درست مانندِ چاکراهایِی ویژه داردهای جایگاهزمین هم  یمینوی کالبدِـ 
 !زمین چاکراهایِـ 

 نها کارکردی مانندِآ که هفت تایِ ی زمین هم هزاران چاکرا داردکالبدِ مینوی ـ آره.
 .دما دارن چاکراهایِ

دست در جیبش فروبرد و  دالرام برخاست. نگ از جیبِخفة ز همان دم آوایِ
 گوشی همراهش را بیرون کشید و آن را روشن کرد و به گوشش چسباند و گفت:

 ؟... آها... ما زیرِیم، شماها کجا هستیدا ههنوز راه نیفتاد ...ـ درود سیناجان... آره... نه
 ... خدانگهدار.باشد... باشددنی کنارش ناشتایی خوردیم... مگی هستیم که آسن تخته

 گوشی را خاموش کرد و گفت:
 .دـ پایینِ دره هستن

سرخ به اجاقِ کوچکشان زیبایی  هایِ کرده بودند و هیزمآتش فروکش  هایِ زبانه
 خودش چایی ریخت و پرسید: نوازی داده بود، شاهین برایِ چشم

 خوری؟ ـ چایی می
 ـ نه.

سردی پیدا کرده  د هم سوزِپیوستند، با باز ابرها به هم می به آسمان نگریست. دالرام
 ن رسیدند و دورِ آتش نشستند.اانی کوتاه سینا و همراهانش به آنپس از زم بود.

 آغاز کردند. زمینی بودند که ابرها بارش سیب نوشیدنِ چایی و خوردنِ سرگرمِ
بارندگی  آرام ناپدید شد. تیره هم آرام اندک ِخورشیدِ پنهان در پسِ ابرهایِ روشناییِ

کردند که  وگو می سر کردنِ شب گفت داشتند دربارة چگونه ن کرده بود.گیرشا زمین
 کرد. برد و بارندگی فروکش می می باد ابرها را با خودباز تندی افتاد،  بارشِ باران از
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ی توافشانپرماه و ستارگان تیره از آسمان پراکنده شدند و  چندان نگذشت که ابرهایِ
 د.آغازیدن

 زدیکِنها  تاب شب شبانة جنگل را درهم شکست. جغدی سکوتِ هوهوِ آوایِ 
 ها هم از راه رسیدند. پرک ت که شببه پرواز درآمدند و چندان نگذش پناهگاهشان

بلند کرد و به جنگلِ تاریک چشم  سر ها فرانک با به گوش رسیدنِ زوزة بلندِ گرگ
 دوخت و گفت:

 .نزدیک استها  گرگ آوایِـ 
 .دنجا هستنـ آ

 داد نگریست و گفت: شاهین سر بلند کرد و به جایی که انگشتِ دالرام نشان می
 !ـ گلة بزرگی است

آرام  شگفتی پدید آورده بود. نگل زیباییِج ها در تاریکیِ درخششِ چشمانِ گرگ
 پیش رفت.دالرام برخاست و چند گام  کشیدند. شدند و گاه زوزه می یک مینزد
همراه  روشن از مهتاب رسیدند، چند توله گرگ هم با گله ندگانِ تیزدندان به جایِدر

 ها بسیار به بانویِ توله آزمودند. ین شکارِ زندگیشان را میشده بودند که گویا نخست
بزرگ  هایِ گرگ او سرگرم شد. پایِ باک نزدیک شدند و یکی از آنها به بوییدنِ بی

گرگِ بزرگی که گله را  رفتند. سو می سو و آن یا به این ریستندنگ دورتر ایستاده و می
 ه دالرام نزدیک شد و خرناسه کشید.ای بسیار زیبا داشت ب کرد و چهره رهبری می

ها گریختند و کمی دورتر ایستادند و چشم به بزرگِ گله دوختند تا ببینند چه  توله
 کند. می

ام دالر .ندجنبید و هیچ نمی ندنگریست می بزرگ پروا و گرگِ بی به بانویِ همه
اش  گرگ زبانِ سرخش را بیرون آورد و پوزه نشست و به چشمانِ گرگ خیره شد.

 هایِ گرگ رون آورد و گوشِ چپش را تکان داد.پاهایش بی را لیسید، دمش را از الیِ
 نگریستند. اش همه ایستاده و می گله
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منوچهر و م بودند، خسرو فرانک و شهین آرا واپسی در چشمانِ سینا نمایان بود.دل
 چوب به دست ایستاده بودند و دم و بازدمی تند و آشفته داشتند.

و سپس  بزرگ پس از درنگی کوتاه سر برگرداند و پشتِ سرش را نگاه کرد گرگِ
ها به جنبش درآمدند و به دنبالِ سرگروهِ خود در  گرگ چرخید و از دالرام دور شد.

 تاریکی ناپدید شدند.
 چوبش را پایین آورد و گفت:منوچهر 

کویرِ کاشان دیدیم درندگی از سر  هایی که هفتة پیش درنآرامی! آ هایِ ـ چه گرگ
 بارید. ن مییشاو رو

 خسرو گفت:
 یم.وبراز اینجا  دنا هنگشتو باز برخیزید تا پشیمان نشدهـ 

 سینا گفت:
 نیم.جا بما ـ بهتر است شب همین

 ندیدی؟ ها را ـ گرگ
د بتازن ما راه بیفتیم و به د، اگرنوش نزدیک نمی ما ، اینجا بهندترسا را میآنها ش ـ آت

 د.آی هیچ کاری از دستمان برنمی
 .درفتن ش نداشتیم از اینجا نمیآت گوید، اگر ـ سینا راست می

 .دگردن ، دیر یا زود برمیـ نباید آتش خاموش شود
دند تا کمی هیزم پیدا کنند، سوزانی برداشتند و راه افتا هایِ شاهین و منوچهر شاخه

 هایِ شهین غمگین و افسرده کنارِ آتش نشسته بود و به زبانه با آنها رفت.دالرام هم 
 سرخ خیره مانده بود. هایِ زغال کوچکِ

*** 
تر از همیشه پدیدار شده بود و  ناهید درخشان کرد. ماه در آسمان پرتوافشانی می

 آتشاو همچنان کنارِ  .دآسوده خوابیده بودنهمه بجز شهین در پناهِ آتشِ فروزان 
بلند کرد و  ها سر گرگ خرناسِ با شنیدنِ آن دوخته بود. هایِ نشسته و چشم به زبانه
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آتش نهاد و  ها دست بردار نبودند، چند شاخة خشک برپیشِ رویش را نگریست. آن
گل ناپدید جن دیگر در تاریکیِ ها بارِ گرگ گرفت. یآتش بلند بر آن دمید، وخشیشنِ

 شدند.
از همیشه به هم  چشم به ماه و ناهید دوخت که انگار بیش دلش گرفته بود.
داد، آرزو  آسمان نشانة سپیده خود را نشان می دورِ هایِ در کرانه نزدیک شده بودند.

 دلگیرِ پراندوهش به پایان برسد. مهرِ سپیده دم، شبِ داشت هرچه زودتر با سر زدنِ
، به یکباره دیدش دگرگون شد و دیدگانش گذشت رگی از برابرِپرة بز همان دم شب

 خود را خفته در بستری آراسته دید.
رویدادی  آبستنِ بامداد تابید. میتاریک  هِخوابگا مهتابی به پنجرةمهتاب از 
ای از راه رسید و چرخی در  پره د، شبدا میبازی  سپید را هایِ باد پرده باورناپذیر بود.

 زد و شتابان بیرون رفت. خوابگاه
پوستش زیرِ  تراوش کرده از خویچهرة گلگونش پوشیده از  خوابیده بود. در بستر

 آمد. اش بیرون می خشکیده خس مانندی از گلویِ خس آوایِ درخشید. مهتاب می پرتوِ
مهتابی رفت و  زنان به خوابگاه آمد و پس از چرخشی به سویِ ای دیگر بال پره شب

 هایش را گشود. چارچوبِ درگاهش آویخت و بال االیِوارونه بر ب
بادِ  مانده باشد دم و بازدمی کند داشت.خفته همانندِ کسی که زیرِ آوار  بانویِ

فتک و گرفتارِ رنجور از خُ بانویِ شبانگاهی بارِ دیگر به خوابگاه وزید و موهایِ
درگاهِ  در چارچوبِ ماه آرام پایین آمد و خود را تر از پیش کرد. ختک را پریشانبَ

 مهتابی جای داد.
بود و سوزشِ گلویش آزارش  کامش خشکیده پرید. از خواب خفته به یکباره بانویِ

 درِ مهتابی رفت. سویِ بهزنان از بستر برخاست و  و دم دست بر شکم نهاد داد. می
ر ناگهانی ب خواست بنوشد که دردیِ میز را برداشت و جام را پر کرد، می تنگِ رویِ

جام از دستش رها شد،  آب در گلویش انجامید. و به پریدنِ جانش چنگ انداخت
 هایش از جا کنده شده و به دهانش خواهند آمد. آنچنان سرفه کرد که پنداشت شش
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خواب رساند و رویش دراز ِ تخت پس از کاسته شدنِ دردش به سختی خود را به
ای که  پره خواب از چشمش گریخته بود، برخاست و نشست و چشمش به شب کشید.

چشمانِ  پرتوافشانیِ مانند شد. بیدچارِ ترسی  درگاهِ مهتابی آویخته بود افتاد. بر
 جیغش چون آوایِ کامش تلخ شد و آوایِ اش را تراکند. پرکِ دیوچهره زهره شب

سبزِ تابیده بر چشمانش  پرتوهایِ خسی بر خاک از گلویش بیرون خزید. سایشِ
دیگر نه درد داشت، نه  رد و اندوهی ژرف در دلش برانگیخت.پیکرش را سست ک

 ترس.
چشمانش را به سختی باز  شد،سرش سنگین  سوخت. وزان میپیکرش در گرمایی س

ای در کالبدش دمیده  شنید، گویا جانِ تازهاز کوچه  آشنایی تقِ تق آوایِ داشت. مینگه 
 تقِ تق نگِآه گمان بود که بی آمد. گویا سواری در کوچه پیش می، کرد تیز گوش .شد
 .شنود را می شاهین اسبِ پایِ

هرچه گشت پرِ  و بربت را از کنارِ بالش برداشت.گیج و منگ دست دراز کرد 
 سرانگشت بر تارهایِ پر را نداشت. توان از جا برخاستن و یافتنِ .شاهین را نیافت

 ش برانگیخته شد.ا افسرده آنها شادمانی در دلِ آوایِ ستنِکشید و از برخا بربت
کرد بارِ دیگر  آرزو می دوخت، مهتابیچشم به  .شیهة اسب در گوشش پیچید آوایِ

تاب  ریزش بی خروشید و برایِ اشک در چشمانش می شاهین کمند بیندازد و باال بیاید.
شب  بربت خاموشی نیمه نوایِ ید.نواختن کرد، اشک از چشمانش فروبارآغاز به  .بود

ز خواب پرید و خوابیده بود ا موبد که بر رویِ تختِ کنارِ استخر را درهم شکست.
 ه چشم دوخت.سرجنبان به سراچ

انگیز و  ی دلکشید و نوای می بربت تارهایِ پنجه بردرپی  پیریخت و  شک میاشهین 
ایستاده شناور ن و آسمان زمی به یکباره شاهین را دید که میانِ .پراکند سوزناک می

 .درخشید میماه پسِ سرش تن داشت و  ی سپید برا او جامه بود.
ایید و د به سبزی گردی آنچه می نشست و چشمش سیاهی رفت. خنده بر لبانش

پراکنده شدند  سبز به تندی چند بار مژه زد، پرتوهایِ د.چهرة شاهین زشت و تیره ش
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دید  گاه شاهینِ سپیدجامه را می .شاهین پدیدار شد زیبا و درخشانِ دیگر رخسارِ و بارِ
 .را گون پرک روی و شب و گاه دیوی سیاه

روان خوابگاه  آرام به درونِ شاهین به چرخش درآمد و آرام رامونِپی سبز پرتوهایِ
 د و بانویِنچرخید می پیچیدند و گِردِ خوابگاهِ تاریک چون مه درهم می پرتوهاشد، 
 .داشت یک آن چشم از شاهین برنمی . اوگرفتند در بر می نواز را بربت

تر  پررنگگرفته بودند و پررنگ و  بر را در دلگیر از زندگی بانویِسبز  پرتوهایِ
گویا از زیرِ پستانِ چپش بیرون  پدیدار شد که سرانجام زبانة آتشی سبز .شد می
را ش پیکر راپایِشتابان بلندی گرفت و ساش  زبانهتشی سبز و سرد که آمد، آ می

 فراگرفت.
سبزی که پیکرش را  آتشِ هایِ زبانهو اشک  از پسِ نواز باردارِ بربت بانویِ

دید و دیگر نشانی از  سبز و زشت چیزی نمی جز دیویِ ،کرد سوزاند و خاکستر می می
 دودی سیاه و چرب از پیکرِ جای نمانده بود. بر او شاهین و سپیدی و درخشش

پروا پنجه  بی نشست. پیچید و بر در و دیوار می یم و در خوابگاه تخاس سوزانش برمی
 سرخش روان بود و سرانگشتانش دریده شده بودند و خونِ کشید. می بربت بر تارهایِ

ش ا منِ جامهابربت و د ة سرانگشتانش رویِدریده شد گوشتِ و پوست همراهِ
 ریخت. می

دست شسته  بانویِ پیکرِ زیاد شد کهسبز آنچنان  آتشِ هایِ زبانهچندان نگذشت که 
هم  سبز در پرتوهایِ سیاه در میانِ دودِ شد.ناپدید  آتشِ جادویی در میانِ از زندگی

 گرفت. خاموشی میآرام  آرام بربت پیچید و آوایِ می
******** 
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را هایتان دربارة داستانی  گیری ها و پیشنهادها و خرده خوانندگانِ گرامی، برداشت
دیگر  های ا او را برایِ نوشتنِ داستانخواندید با نویسندة آن در میان بگذارید تکه 
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