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درس ششم

ـ 1282( از نخستىن تحصىل کرده هاى  بزرگ علوى، داستان نوىس معاصر )1375ـ 
اىرانى در آلمان بود و سال هاى دراز عمر خود را در اىن کشور گذراند.

نىافت.  انتشار  اجازٔه  اىران  در  او  نوشته هاى   1357 تا   1332 سال  از 
»چشم هاىش«، »چمدان«، »مىرزا« و »ساالرى ها« از آثار مشهور بزرگ علوى است.
مّدت ها  داستان  اىن  اوست.  »گىله مرد«  داستان  خالصٔه  مى خوانىد،  آنچه 
راهنماى عمل نوىسندگان مبارز بود، تأثىر اىن داستان را بر کتاب »از رنجى که مى برىم« 

نوشتٔه جالل آل احمد به طور آشکار مى بىنىم.
نوىسنده در اىن داستان کوتاه، روح عدالت خواهى و مبارزه با استبداد اربابان 
و دولت خودکامٔه پهلوى را در چهرٔه »گىله مرد« که دهقانى شورشى از گىالن است به 
تصوىر مى کشد. در گىرودار اىن ستىزه و پىکار مأموران ابتدا همسرش را مى کشند 
و سپس او را دستگىر مى کنند. قرار است دو نفر مأمور وى را در »فومن« به ادارٔه 
امنّىه تحوىل دهند. اىن داستان که از مجموعه داستان »نامه ها« برگزىده شده، بىانگر 
واقعّىت هاىى تلخ از اوضاع اجتماعى و سىاسى دورٔه خاّصى است که نوىسنده آنها را 

هنرمندانه توصىف مى کند.

گىله مرد

باران هنگامه کرده بود. باد چنگ مى انداخت و مى خواست زمىن را از جا بکند. 
درختان کهن به جان ىکدىگر افتاده بودند. از جنگل صداى شىوِن زنى که زجر مى کشىد، 
مى آمد. غّرش باد آوازهاى خاموشى را افسار گسىخته کرده بود. رشته هاى باران آسمان 

تىره را به زمىن گل آلود مى دوخت. نهرها طغىان کرده و آب ها از هر طرف جارى بود.
دو مأمور تفنگ به دست، گىله مرد را به فومن مى بردند. او پتوى خاکسترى رنگى 
به گردنش پىچىده و بسته اى را که از پشتش آوىزان بود، در دست داشت. بى اعتنا به باد و 
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بوران و مأمور و جنگل و درختاِن تهدىدکننده و تفنگ و مرگ، پاهاى لختش را به آب مى زد 
و قدم هاى آهسته و کوتاه برمى داشت. بازوى چپش آوىزان بود؛ گوىى سنگىنى مى کرد. 
زىر چشمى مأمورى را که کنار او راه مى رفت و سرنىزه اى که به اندازٔه ىک کف دست از 
آرنج بازوى راست او فاصله داشت و از آن چکه چکه آب مى آمد، تماشا مى کرد. آستىن 

نىم تنه اش کوتاه بود و آبى که از پتو جارى مى شد، به آسانى در آن فرو مى رفت.
راحتش  داشت.  پرى  دِل  زندانى  از  وکىل باشى  محّمد  ولى  اسم  به  اّولى  مأمور 
نمى گذاشت. حرف هاى نىش دار به او مى زد. فحشش مى داد و تمام صدماتى را که راه 

دراز و باران و تارىکى و سرماى پاىىز به او مى رساند، از چشم گىله مرد مى دىد.
»ماجراجو، بىگانه پرست، تو دىگه مى خواستى چى کار کنى؟ شلوغ مى خواستى بکنى؟ 

خىال مى کنى مملکت صاحب نداره؟«
گىله مرد گوشش به اىن حرف ها بدهکار نبود و اصالً جواب نمى داد. از » تولم1« تا 
اىنجا بىش از چهار ساعت در راه بودند و در تمام مّدت، محّمد   ولى وکىل باشى دست بردار 
نبود. تهدىد مى کرد، زخم زبان مى زد، حساب کهنه پاک مى کرد. گىله مرد فقط در اىن فکر 

بود که چگونه بگرىزد.
اگر از اىن سالحى که دست وکىل باشى است، ىکى دست او بود، گىرش نمى آوردند. 
اگر سالح داشت، اصالً کسى او را سر زراعت نمى دىد که به اىن مفتى مأمور بتواند بىاىد و 

او را ببرد. چه تفنگ هاى خوبى دارند!
را  باشى  وکىل  اىن  کار  مى آمد،  گىرش  دستى  کلفت  چوب  ىک  اگر  چىه؟  تفنگ 
مى ساخت. کاش باران بند مى آمد و او مى توانست تّکه چوبى پىدا کند. آن وقت خودش را 
به زمىن مى انداخت، با ىک جست برمى خاست و در ىک چشم به هم  زدن با چوب چنان 
ضربتى بر سر نىزه وارد مى کرد که تفنگ از دست محّمد   ولى بپرد… کار او را مى ساخت  … 
اّما مأمور دومى سه قدم پىشاپىش او حرکت مى کرد گوىى وجود او اشکالى در اجراى نقشه 
بود. او را نمى شناخت. هنوز قىافه اش را ندىده بود؛ با او ىک کلمه هم حرف نزده بود.

کشتن کسى که آدم او را ندىده و نشناخته کار آسانى نبود. اوه، اگر قاتل صغرا گىرش 
مى آمد، مى دانست که با او چه کند. با دندان هاىش حنجرٔه او رامى درىد. با ناخن هاىش 
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چشم هاىش را درمى آورد … گىله مرد لرزىد، نگاه کرد. دىد محّمد  ولى کنار او راه مى رود 
و از سرنىزه اش آب مى چکد. از جنگل صداى زنى که جىغ مى زند، مى آىد.

مأمور دومى پىشاپىش آنها حرکت مى کرد. از آنها بىش از سه قدم فاصله داشت. 
او هم در فکر بدبختى و بىچارگى خودش بود.او اهل شمال نبود، برنج اىن والىت بهش 
نمى ساخت. باران و رطوبت بى حالش کرده بود. با دو پتو شب ها ىخ مى کرد. روزهاى 
اّول هرچه کم داشت از کومه٭ هاى گىله مردان جمع کرد. به آسانى مى شد اسمى روى آن 
گذاشت.»اىنها اثاثىه اى است که گىله مردان قبل از ورود قواى دولتى از خانه هاى ماّلکىن 
چپاول کرده اند.« اّما بدبختى اىن بود که در کومه ها هىچ چىز نبود. او مزٔه اىن زندگى را 
آنها آدم هاى  آنجا در والىت  بودند.  آنها را غارت کرده  بود. مکّرر زندگى خود  چشىده 
خان ىک مرتبه مثل مور و ملخ مى رىختند توى دهات، از گاو و گوسفند گرفته تا جوجه و 
تخم مرغ، هرچه داشتند مى بردند. به بّچه و پىرزن رحم نمى کردند. ىکى دو مرتبه که مردم 
ده بىچاره مى شدند، کدخدا را پىش خان همساىه مى فرستادند و از او کمک مى گرفتند و 
بدىن طرىق، دهکده اى به تصّرف خانى درمى آمد.خود او هرگز رعّىتى نکرده بود. او همىشه 
ــ از وقتى که به خاطرش هست ــ تفنگدار و مزدور خان بوده است اّما هىچ انتظار نداشت 

که او را به گىالن ــ که آن قدر مرطوب و سرد است ــ بفرستند. 
وى ابدًا توّجهى به گىله مرد نداشت و براى او هىچ فرقى نمى کرد که گىله مرد فرار کند 
ىا نکند. به او گفته بودند که هروقت خواست بگرىزد با تىر کارش را بسازد و او به تفنگ 
خود اطمىنان داشت. وى در اىن فکر بود که هرطورى شده پول و پله اى پىدا کند و دو مرتبه 
بگرىزد به همان بىابان هاى داغ. باألخره بىابان آن قدر وسىع است که امنّىه ها نمى توانند او 
را پىدا کنند. هرکدام از اىن مأموران وقتى خانٔه کسى را تفتىش٭ مى کردند، چىزى گىرشان 
گىله مرد، وکىل باشى چهارچشمى مواظب  امروز صبح در کومٔه  مى آمد. در صورتى که 
بود که او چىزى به جىب نزند. خودش هرچه خواست کرد؛ پنجاه تومان پولى که از جىب 
گىله مرد درآورد، صورت جلسه کردند و به خودش پس دادند. فقط چىزى که او توانست 
به دست آورد، ىک تپانچه بود. آن را در کروج2 الى دسته هاى برنج پىدا کرد. ىک مرتبه 
فکر تازه اى به کلّه اش زد. تپانچه دست کم پنجاه تومان مى ارزد، بىشتر هم مى ارزد. پاىش 
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بىفتد، کسانى هستند که صد تومان هم مى دهند؛ ساخت اىتالىاست. فشنگش کم است… 
حاال کسى هم اسلحه نمى خرد. اىن دهاتى ها مال خودشان را هم مى اندازند توى درىا. 

پنجاه تومان مى ارزد. به شرط آنکه پول را با خود آورده و به کسى نداده باشد.
باد دست بردار نبود. مشت مشت باران را توى گوش و چشم مأموران و زندانى مى زد. 
مى خواست پتو را از گردن گىله مرد باز کند و بارانى هاى مأموران را به ىغما ببرد. غّرش 
آب هاى غلىظ جىغ مرغابى هاى وحشى را خفه مى کرد. در جنگل گوىى زنى درد مى کشىد 
و شىون مى زد. گاهى درهم شکستن رىشٔه ىک درخت کهن زمىن را به لرزه درمى آورد. 
ىک موج باد از دور با خشاخش شروع و به زوزٔه وحشىانه اى ختم مى شد. تا قهوه خانه اى 
که رو به آن در حرکت بودند، چند صد ذرع٭ بىشتر فاصله نبود اّما در تارىکى و بارش و 

باد، سوى کم رنگ چراغ نفتى آن دور به نظر مى آمد.
وقتى به قهوه خانه رسىدند، محّمد  ولى به قهوه چى گفت:

ــ بىا ما را ببر به اتاق باال.
افق روشن  داشت،  طارمى٭ چوبى  که  اىوان  از  مى شد.  باز  اىوان  به  رو  باال  اتاق 

پدىدار بود.
محّمد  ولى به زندانى گفت: »ىااّل، مىرى گوشٔه اتاق، ُجم بخورى مى زنم.«

بعد رو کرد به همکارش و گفت: »خان، اىنجا باش؛ من پاىىن کشىک مى دم، بعد من 
مى آم باال؛ تو برو پاىىن کشىک بکش و چاىى هم بخور.«

گىله مرد در اتاق تارىک نىم تنٔه آستىن کوتاه را از تن کند و آب آن را فشار داد. دستى 
به پاهاىش کشىد. آب صورتش را جمع کرد و به زمىن رىخت. مأمور دوم تفنگش را با هر 
دو دست محکم گرفته و در اىوان بارىکى که مابىن طارمى و دىوار اتاق قرار داشت اىستاده 

بود و افق را تماشا مى کرد.
در تارىکى جز نفىر باد و شرشر باران و گاهى جىغ مرغابى هاى وحشى صداىى شنىده 
نمى شد. گوىى در عمق  جنگل زنى شىون مى کشىد، مثل اىنکه مى خواست دنىا را پر از 

ناله و فغان کند.
برعکِس محّمد  ولى، مأمور دوم هىچ حرف نمى زد. فقط ساىٔه او در زمىنٔه ابرهاى 
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خاکسترى که در افق داىماً در حرکت بود، عالمت و نشان اىن بود که راه آزادى و زندگى 
به روى گىله مرد بسته است.

ناگهان به گىله مرد گفت: »نمى خواهى فرار کنى؟«
گىله مرد بى اختىار جواب داد: »نه«، ولى دست و پاى خود را جمع کرد. 
ــ »ببىن چه مى گم!« صداى گرفته و سرماخوردهٔ مأمور در نفىر باد گم شد.

هىبِت خاموشى، او را متوّحش کرد. آهسته تر سخن گفت: »امروز صبح که تو کروج 
تفتىش مى کردم … تو کروج ــ مى شنوى؟ ــ وسط ىک دسته برنج ىه تپونچه پىدا کردم. 
تپونچه رو که مىدونى مال کىه. گزارش ندادم. براى آنکه ممکن بود حىف ومىل بشه. همراهم 
آورده ام که خودم به فرمانده تحوىل بدم. مىدونى که اعدام روى شاخته. گوش مىدى؟ نترس، 
من خودم رعّىت بودم، مىدونم تو چه مى کشى، ما از دست خان هاى خودمان خىلى صدمه 
دىده اىم اّما باز رحمت به خان ها؛ از آنها بدتر امنّىه ها هستند. من خودم مّدتى ىاغى بودم، به 
اندازٔه موهاى سرت آدم کشته ام. براى اىن است که امنّىه شدم تا از شّر امنّىه راحت باشم. 
از من نترس؛ خدا را خوش نمىاد که جوونى مثل تو فدا بشه؛ فداى هىچ وپوچ بشه. ىک 
ماهه که از زن و بّچه ام خبرى ندارم؛ براىشان خرجى نفرستاده ام. اگر محض خاطر آنها 

نبود، حاال اىنجا نبودم. مى خواهى اىن تپونچه را بهت پس بدهم؟«
گىله مرد دىگر طاقت نىاورد و گفت: »نمىدىش، دروغ مىگى! چرا نمىذارى بخوابم؟ 

زجرم مىدى!«
اّما فرىادهاى او نمى توانست به جاىى برسد. براى اىنکه طوفان هرگونه صداى ضعىفى 

را در امواج باد و باران خفه مى کرد.
ــ »داد نزن! نترس! بهت مىدمش، بهت بگم، اگر پات به ادارٔه امنّىٔه فومن برسد، کارت 
ساخته است. مگه نشنىدى که چند روز پىش ىک اتوبوسو توى جاّده لخت کردند؟ از آن 
روز تا حاال هرچى آدم بوده، گرفته اند. من مسلمون هستم. به خدا و پىغمبر عقىده دارم،  
اگر من گزارش بدم که تو خونٔه تو پىدا کردم، خودت مىدونى که اعدام رو شاخته، به خودت 
مى فروشم، پنجاه تومن که مى ارزه؛ تو، تو خودت مىدونى با محّمد  ولى، هان؟ نمى ارزه؟ 

پولت پىش خودته، ىا دادى به کسى؟«
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گىله مرد آرام شده بود و دىگر نمى لرزىد. دست کرد از زىر پتو دستمال بسته اى که 
همراه داشت باز کرد و پنجاه تومان اسکناس دو تومانى را که خىس و نىمه خمىر شده بود، 

حاضر در دست نگه داشت.
»بىا بگىر!«

حاال نوبت مأمور دوم بود که بترسد.
»نه، اىن طور نمىشه، بلند مىشى وامىسى؛ پشتت را مى کنى به من پول را مى اندازى 
توى جىبت؛ من پول را از جىبت درمى آورم. اون وقت هفت تىر را مى اندازم توى جىبت؛ 
دستت را باىد باال نگه دارى. تکون بخورى با قنداق تفنگ مى زنم تو سرت. ببىن، من همٔه 
حّقه هاىى را که تو بخواهى بزنى، بلدم. تمام مّدتى که من کشىک مىدم، باىد رو به دىوار واىسى. 
تکان بخورى گلوله توى کمرت است. وقتى من رفتم، خودت مىدونى با وکىل باشى.« 

چند لحظه بعد، مأمور دوم پاىىن رفت تا دىگرى باال بىاىد.
٭ ٭ ٭

ــ »عجب بارونى، دست بردار نىست!«
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اىن صداى محّمد  ولى بود؛ اىن صدا را مى شناخت. در ىک چشم به هم زدن گىله مرد 
تصمىم گرفت. برگشت. دست در جىبش برد. دستٔه هفت تىر را در دست گرفت. فقط الزم 
بود که گلنگدن کشىده شود و تپانچه آماده براى تىراندازى شود اّما حاال موقع تىراندازى 
نبود. براى آنکه در اىن صورت مأمور دوم براى حفظ جان خودش هم شده، مجبور بود 

تىراندازى کند و از عهدٔه هر دوى آنها نمى توانست برآىد.
محّمد  ولى پرسىد: »آى گىله مرد؟ … خوابى ىا بىدار …؟«

در همىن لحظه کبرىت آتش گرفت و نور زرد رنِگ آن، قىافٔه دهاتى را روشن کرد. از 
تمام صورت او پىشانى بلند و کاله قىفى بلندش دىده مى شد. با همان کبرىت سىگارى آتش زد.
ــ »بگو ببىنم، آن روزى که با سرگرد آمدىم تولم که پاسگاه درست کنىم، همىن تو نبودى 
که علمدار هم شده بودى و گفتى: ما اىنجا خودمان داروغه دارىم و کسى را نمى خواهىم؟ 
حىف که سرگرد آنجا بود و نگذاشت وااّل با همان مسلسل همه تون را درو مى کردم. آن 
الور3 تون را خودم به درک مى فرستادم. بگو ببىنم، تو هم آنجا بودى؟ راستى آن الورها 

که ىک زبون داشتند به اندازهٔ کف دست، حاال کجاند؟ چرا به دادت نمى رسند؟«
صداى گلنگدن تفنگ، گىله مرد را که داشت بى احتىاطى مى کرد، سر جاى خود نشاند.
گىله مرد بى اختىار دستش به دستٔه هفت تىر رفت. همان زنى که چند ماه پىش در واقعٔه 
تولم تىر خورد و بعد ُمرد زن او بود. صغرا بود. بّچٔه شش ماهه داشت و حاال اىن بّچه هم 
در کومٔه او بود و معلوم نىست که چه بر سرش خواهد آمد. دىگر کى به فکر بّچٔه اوست. 
گىله مرد گاهى به حرف هاى وکىل باشى گوش نمى داد. او در فکر دىگرى بود. نکند که تپانچه 
اصالً خالى باشد. نکند که اىن دو مأمور با او شوخى کرده و هفت تىر خالى به او داده باشند.
محّمد  ولى بار دىگر سىگارى آتش زد. اىن دفعه کبرىت را لحظه اى جلو آورد و صورت 

گىله مرد را روشن کرد. دود بنفش رنگ بىنى گىله مرد را سوزاند.
ــ »… ببىن چى مىگم. چرا جواب نمىدى؟ تو همان آدمى هستى که وقتى ما آمدىم 
در تولم پست داىر کنىم، به سرگرد گفتى که ما بهرٔه٭ خودمونو دادىم و نطق مى کردى. چرا 

حاال دىگر الل شدى؟«
محّمد ولى سىگار مى کشىد. گىله مرد فکر کرد همىن اآلن بهترىن فرصت است که او 
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را خلع سالح کنم. تمام بدنش مى لرزىد. تصّور مرگ دل خراش صغرا اختىار را از کف 
او ربوده بود. خودش هم نمى دانست که از سرما مى لرزد ىا از پرىشانى … اّما محّمد  ولى 

دست بردار نبود:
ــ »تو خىلى اوستاىى. از آن کهنه کارها هستى. ىک کلمه حرف نمى زنى؛ مى ترسى 

که خودت را لو بدهى.«
نفىر باد نعره هاى عجىبى از قعر جنگل به سوى کومه همراه داشت: جىغ زن، غّرش 
گاو، ناله و فرىاد اعتراض. هرچه گىله مرد دقىق تر گوش مى داد، بىشتر مى شنىد. مثل اىنکه 
ناله هاى دل خراش صغرا موقعى که تىر به پهلوى او اصابت کرد نىز در اىن هىاهو بود اّما 
شرشِر کُشندٔه آب ناودان بىش از هر چىزى دل گىله مرد را مى خراشاند. گوىى کسى با نوک 
ناخن، زخمى را رىش رىش مى کند. دندان هاىش به ضرب آهنگ ىک نواخت رىزش آب 

به هم مى خورد و داشت بى تاب مى شد.
آرامشى که در اتاق حکم فرما بود، ظاهرًا محّمد وکىل باشى را مشکوک کرده بود. 

او مى خواست بداند که آىا گىله مرد خوابىده است ىا نه. 
ــ »چرا جواب نمىدى؟ شما دشمن خدا و پىغمبرىد. قتل همه تون واجبه«

ــ »تفنگ را بذار زمىن. تکون بخورى مردى …«
اىن را گىله مرد گفت. صداى خفه و گرفته اى بود. وکىل باشى کبرىتى آتش زد و همىن 
براى گىله مرد به منزلٔه آژىر بود. در ىک چشم به هم زدن تپانچه را از جىبش درآورد و در 
همان لحظه که نور زرد و دود بنفش کم رنگ گوگرد اتاق را روشن کرد، گىله مرد توانست 
گلنگدن را بکشد و او را هدف قرار دهد . محّمد  ولى براى روشن کردن کبرىت پاشنٔه تفنگ 
را روى زمىن تکىه داده، لوله را وسط دو بازو نگه داشته بود. هنگامى که دستش را با کبرىت 

دراز کرد، سرنىزه زىر بازوى چپ او قرار داشت.
مى شد.  دىده  گىله مرد  و سفىد  باز  و ىک چشم  هفت تىر  لولٔه  کبرىت  نور شعلٔه  در 

وکىل باشى گىج شد.
ــ »تفنگ را بذار رو زمىن! تکون بخورى مردى!«

لولٔه هفت تىر شقىقٔه وکىل باشى را لمس کرد. گىله مرد دست انداخت بىخ خرش را 
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گرفت و او را کشىد توى اتاق.
ــ »صبر کن، اآلن مزدت را مىذارم کف دستت. رجز بخوان4. منو مى شناسى؟ چرا 

نگاه نمى کنى؟ …«
باران مى بارىد اّما افق داشت روشن مى شد. ابرهاى تىره کم کم باز مى شدند.

با دست خفه ات  نمى کشمت،  هنوز  نترس،  ندارى!  باکى  از هىچ کس  ــ »مى گفتى 
مى کنم. صغرا زن من بود. نامرد، زنمو کشتى. تو قاتل صغرا هستى تو بّچٔه منو بى مادر 

کردى. نسلتونو ورمى دارم. بىچاره تون مى کنم.«
وارفت.  مثل جرز٭ خىس خورده  از دستش گرفت. وکىل باشى  را  تفنگ  آن گاه 

گىله مرد تفنگ را به دىوار تکىه داد و گفت:
ــ »بلندشو، هفت تىرم را گذاشتم تو جىبم. مى خواهم با دست بکشمت، مى خواهم 

گلوىت را گاز بگىرم.  دلم داره خنک مىشه …«
از فرط دّرندگى له له مى زد. نمى دانست چطور دشمن را از بىن ببرد. دستپاچه شده 

بود. در نور سحر، هىکل کوفتٔه وکىل باشى به تدرىج دىده مى شد.
ــ »آره، من خودم الور بودم. سواد هم دارم. اىن پنج ساله ىاد گرفتم. خىلى چىزها 
ىاد گرفته ام. مىگى مملکت هرج ومرج نىست؟ هرج ومرج مگه چىه؟ ما را مى چاپىد، از خونه 
و زندگى آواره مون کردىد. دىگه از ما چىزى نمونده، رعّىتى دىگه نمونده. چقدر همىن خود 
تو منو تلکه کردى5؟ عمرت دراز بود؛ اگه مى دونستم که قاتل صغرا توىى، حاال هفت کفن 
هم پوسونده بودى. کى المذهبه؟ شماها که هزار مرتبه قرآن را مهر کردىد و زىر قولتان زدىد؟ 
نىامدىد قسم نخوردىد که دىگر همه امان دارند؟ چرا مردمو بىخودى مى گىرىد؟ چرا بىخودى 
مى کشىد؟ کى دزدى مى کنه؟ جد اندر جد من در اىن مـلک زندگى کرده اند؛ کدام ىک از 

ارباب ها پنجاه سال پىش در گىلون بوده اند؟«
زبانش تپق٭ مى زد؛ به حدّى تند مى گفت که بعضى  کلمات مفهوم نمى شد. وکىل باشى 
دو زانو و پىشانى اش را به کف چوبى اتاق چسبانده و با دو دست پشت گردنش را حفظ 
نمى کشمت.  اىن جورى  »نترس،  اتاق.  بود روى کف  افتاده  از سرش  مى کرد. کالهش 
بلندشو، مى خواهم خونتو بخورم. حىِف ىک گلوله. آِخـر بدبخت، تو چه قابل هستى که 
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من ىک فشنگ خودمو محض خاطر تو دور بىندازم. بلندشو!«
اّما وکىل باشى تکان نمى خورد. حّتى با لگدى هم که گىله مرد به پاى راست او زد، 
فقط صورتش به زمىن چسبىد، عضالت و استخوان هاى او دىگر قدرت فرمانبرى نداشتند. 
گىله مرد دست انداخت و ىخٔه پالتو بارانى او را گرفت و نگاهى به صورتش انداخت. در 
روشناىى خفٔه صبح باران خورده قىافٔه وحشت زدهٔ محّمد  ولى آشکار شد. عرق از صورتش 
مى رىخت. چشم هاىش سفىدى مى زد. بى حالت شده بود. از دهنش کف زرد مى آمد و 

خرخر مى کرد. 
همىن که چشمش به چشم بّراق و برافروختٔه گىله مرد افتاد، به تته پته افتاد. زبانش 

باز شد.
ــ »نکش، امان بده! پنج تا بّچه دارم. به بّچه هاى من رحم کن. هر کارى بگى مى کنم. 
نکشتم. خودش  من  را  نکشتم. صغرا  من  گفتم.  دروغ  ببخش.  خودت  به جوونى  منو 

تىراندازى مى کرد. مسلسل دست من نبود …«
گرىه مى کرد. التماس و عجز و البهٔ ٭  مأمور، مانند آبى که رو آتش برىزند، التهاب 
بّچٔه  ىاد  به  اگر راست بگوىد!  بّچه دارد.  تا  پنج  آمد که  ىادش  گىله مرد را خاموش کرد. 
خودش که در گوشٔه کومه بازى مى کرد، افتاد، باران بند آمد و در سکوت و صفاى صبح 
ضعف و بى غىرتى محّمد  ولى تنّفر او را برانگىخت. روشناىى روز او را به تعجىل واداشت.
گىله مرد در عرض چند دقىقه پالتو بارانى را از تن وکىل باشى کند و قطار فشنگ را 
از کمرش باز کرد و پتوى خود را به سر و گردن او بست. کاله او را بر سر و بارانى اش را 

بر تن کرد و از در اتاق بىرون آمد.
در جنگل هنوز هم شىون زنى که زجرش مى دادند، به گوش مى رسىد. 

٭    ٭    ٭
در همىن آن، صداى تىرى شنىده شد و گلوله اى به بازوى راست گىله مرد اصابت 
کرد. هنوز برنگشته، گلولٔه دىگرى به سىنٔه او خورد و او را از باالى اىوان سرنگون ساخت.

مأمور دوم کار خود را کرد.
» با تلخىص و اندکى تصّرف «



 53 

  توضىحات
1ــ نام دو محّل است در خطّٔه گىالن.

2ــ انبارى براى نگه داشتن برنج.
3 ــ الور: رهبر

4 ــ رجزخواندن: کناىه از خودستاىى کردن، در اىنجا منظور تمسخر و تحقىر محّمد  ولى است.

5 ــ تلکه کردن: پول ىا مالى را با مکر و فرىب از کسى به دست آوردن.

  خودآزماىى
1 ــ چه عاملى مانع از آن شد که گىله مرد محّمد  ولى را از پاى درآورد؟

2 ــ نوىسنده، اوضاع اجتماعى عصر خود را چگونه توصىف کرده است؟
3 ــ چرا مأمور دوم گىله مرد را کشت؟

ـ نوىسنده در چند جاى داستان از صداى جىغ زنى که در جنگل پىچىده است، ىاد مى کند؛ مقصود او چىست؟ 4ـ 
5 ــ هرکدام از سه شخصىت: محّمد  ولى، گىله مرد و مأمور دوم، نماد چه انسان هاىى در عصر خود هستند؟
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درس هفتم

سىمىن دانشور، همسر جالل آل احمد در سال 1300 در شىراز به دنىا آمد. 
نخستىن مجموعه داستان او »آتش خاموش« در سال 1337 منتشر شد. مشهورترىن 
اثر دانشور »سووشون« نام دارد که داستان زندگى مشترک زرى و ىوسف )دو قهرمان 
اصلى کتاب( است. نوىسنده همچنىن به شرح و توصىف زندگى اجتماعى مردم فارس 
در خالل جنگ جهانى دوم و تسلّط انگلىسىان مى پردازد. دغدغه ها و مسائل عاطفى 
ىک همسر وفادار در اىن داستان به خوبى بىان گردىده است. اىن کتاب به چند زبان زندٔه 
دنىا نىز ترجمه شده است. آنچه مى خوانىد گزىده اى از دو فصل اىن داستان بلند است:

سووشون

زرى سوار اسب مى شود و از مزارع درو شده مى گذرد. گندم ها مثل سىل طال روى 
هم انبار شده. مردها دارند کاه  ها را جمع مى کنند و با طناب سىاهى مى بندند و بار االغ 
مى کنند. از کنار هر مزرعه اى که مى گذرد، مردها در مزرعه ها، به او سالم مى کنند. و او 

»نه خسته« اى مى گوىد و مى گذرد.
زن هاى  و  هستند  کردن  درو  در حال  هنوز  مردها  مى رسد.  آخرى  مزرعٔه  کنار  به 
خوشه چىن، به قطار، کنار مزرعه نشسته اند و سرشان به طرف مزرعه است. همه شان چارقد 
سىاه بر سر دارند. مى دانند که ىوسف همىشه به مردها مى گوىد: »شلخته درو کنىد تا چىزى 
گىر خوشه چىن ها بىاىد.« و به همىن جهت است که زن هاى خوشه چىن دو تا جوال٭ با 

خود مى آورند.
ىوسف را مى بىند که عباى نازکى به دوش دارد و روى قالىچه جلو آسىاب نشسته 
ىوسف هم او را مى بىند و همان طور با عبا به پىشوازش مى آىد. بغلش مى زند و از اسب به 

زمىن مى گذاردش.
آبىارى  را مى گرداند  آسىاب  که  آبى  از  و  اربابى است  آسىاب، کشت صىفى  پشت 
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مى شود. ىوسف پا مى شود و مى رود و وقتى برمى گردد، دامن عباىش پر است. آسىابان هم 
ىک منقل حلبى پر از آتش مى آورد. ىک قورى بند زدٔه سىاه شده هم گوشٔه منقل هست. 
منقل را کنار قالىچه مى گذارد. ىوسف ىک عالمه بالل کنده … قورى را از روى منقل 
برمى دارد. بالل ها را روى آتش مى گذارد و با سر ىک قوطى مقّواىى که آسىابان به دستش 

مى دهد، بالل ها را باد مى زند.
… زرى و ىوسف مى آىند به سراغ خوشه چىن ها. جوال  هاى آنها پر است. هر دو 
جوال را با طناب به هم وصل کرده اند. مردها کمک مى کنند و جوال ها را روى دوش زن ها 
مى گذارند. زرى همراه زن مىان سالى مى شود که آخر از همه راه افتاده است و مى پرسد: 

»مادر چرا چارقد سىاه سرکرده اى؟«
زن انگار نمى شنود. به جاى جواب دادن دعا مى کند: »پىرشوى ننه جان. خدا عمر 

و عّزتت را زىاد بکند.«
زرى از نو مى پرسد: »چرا همه تان چارقد سىاه سر کرده اىد؟« 

زن اىن بار مى شنود، مى گوىد: »تصّدق قد و باالت بشوم. امشب شب سووشون 
است. فردا روز سوک است. اگر بلدچى خان آمده باشد، اآلن که راه بىفتىم خروس خوان1 

مى رسىم … ما که برسىم دهل مى زنند … طبل مى زنند…«
زرى مى پرسد: »سووشون کجا هست؟«

شما  غالم  مى روىم.  مال2  با  دلم،  جان  »نه  مى دهد:  جواب  نشنىده،  آشکارا  زن 
محّمدتقى، مال آورده؛ زىر درخت گىسو منتظر ما نشسته. ىک جوال پر بابت کراىه مى گىرد.«
زن مى اىستد. چانه اش گرم شده. باز مى گوىد: »ما که وارد مى شوىم دور تا دور 
مىدان مى گىرىم مى نشىنىم. چاى داغ مى آورند. نان پا درازى، نان زنجبىلى مى آورند. شربت 
گالب … انگور رىش بابا … روز سووشون و شبش ناهار و شام هم مى دهند … وسط 
مىدان هىمه٭ گذاشته اند. آتش مى کنند. ىکهو نگاه مى کنى، مى بىنى رنگ شب پرىده. اّما 
هنوز آفتاب نزده که قربانش بروم، سر کوه سوار بر  اسبش پىدا مى شود. انگار همان طور 
سواره نماز مى خواند. قرآن به سر مى گذارد و به جمىع مسلمانان دعا مى کند. بار ِالٰها … 
خودش سىاه پوش است. اسبش سىاه است. مى آىد و با اسب از روى آتش رد مى شود.
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دهل مى زنند، طبل مى زنند و ىکهو مى بىنى آفتاب تىغ کشىد و مىدان روشن شد.«
زرى از حرف زدن زن خوشش آمده، مى پرسد: »خوب، بعد چه مى شود؟«

زن از جمع خوشه چىن ها عقب افتاده، چشمش به دنبال آنهاست. زرى متوّجه مى شود 
و مى گوىد: »برو تا به آنها برسى. دىرت مى شود.« 

زن مى گوىد: »تا باروبنه را ببندند و بچه ها را سوار کنند، به آنها رسىده ام« و ادامه 
مى دهد: »تصّدقت بشوم تو ولى نعمت ما هستى … حاال دلت خواسته براىت نَقل بگوىم.3«
زرى مى گوىد: » خوب بىا با هم بروىم، توى راه براىم مى گوىى.« و از نو با هم همراه 

مى شوند، زن مىانسال مى گوىد:
ــ »قربانش بروم، تک و تنها مى آىد سى4 مىدان. دور مىدان ىواش ىواش مى گردد. 

فکرى است.5 چطور ىک تنه با آن  همه دشمن لعىن َجر بکند6؟
تک و تنها، منتظر آن لعىن ها، همان طور سوار بر اسب اىستاده. نه شمشىر دارد، نه 
تىر و کمان، آفتاب هم سر تا سر مىدان را گرفته … آن لعىن ها سوار بر اسب از چهار گوشٔه 
مىدان تاخت مى کنند. سى چهل نفر مى رىزند به سر مبارکش. جر مى کنند … دهل مى زند. 

آى مى زند و مى کوبد. آى تند مى زند؛ همچىن که دل آدم از جا کنده مى شود.
آخر عاقبت اسبش را پى مى کنند و از اسب مى کشندش پاىىن. دهنٔه اسب را مى اندازند 
به گردن مبارکش. زىن اسب را مى گذارند روى دوشش. کَت٭ و بغلش را مى بندند و او 
آخ نمى گوىد. اسب لخت سىاهش هم همان جا مى اىستد و شىهه مى کشد. همچىن که در 
تمام مىدان صداىش مى پىچد. ىکى از آن لعىن ها لباس غضب بر کرده، مى آىد و دهنٔه اسب 
را که به گردن حضرت انداخته اند مى گىرد. خودش سوار است و آن اسىر غرىب بى کس، 
پىاده. دْور تا دْور مىدان مى دواندش و او هى مى خورد زمىن و هى بلند مى شود. سر و 
پکالش خىنى مى شود7. لباس سىاهش پاره پاره و خاکى مى شود … اّما او نه آخ مى گوىد 

و نه خم به ابرو مى آورد.«
زن مىانسال گرىه مى کند و اشکش را با گوشٔه چارقد سىاهش پاک مى کند. دماغش 

را هم مى گىرد و اشک رىزان ادامه مى دهد. 
ــ »بعد آن لعىن از اسب پىاده مى شود، شمشىر مى زند به ناى مبارکش. صورتش را 
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مثل گوسپند مى پوشاند و سرش را مى گذارد لب تشت … کاردش را جلو ما تىز مى کند. 
آى تىز مى کند … اّما قدرت خدا کارد نمى برد. آن وقت به رو مى خواباندش و کارد را 
مى گذارد پشت گردنش. ُسرنا همچىن سوزناک مى زند… همچىن سوزناک مى زند. ىکهو 
مى بىنى اسبش خود به خود خىن آلود شد. تمام ىالش پر از خىن شد خودم چند بار با دو 

تا چشم خودم اشک چشم حىوان زبان بسته را دىدم.«
… »ما زن ها کاه به سرمان مى رىزىم. مردهاىمان نفرى دوتا خشت دست مى گىرند. 
خشت ها را به هم مى زنند خاک و کاه مى رىزد روى پاىشان. خشت ها را باال مى برند و روى 

سرشان به هم مى زنند؛ خاک و کاه مى رىزد روى سرشان…«
زرى احساس مى کند پلک هاىش داغ شده، نزدىک است دست در گردن زن مىان سال 
بىندازد و همپاى او گرىه کند. اّما دىگر به »درخت گىسو« رسىده اند. زن دعا و خداحافظى 
مى کند و البد محّمد تقى است که جلو مى آىد. کمک مى کند و جوال ها را از روى دوش 

زن برمى دارد و سوار بر قاطرش مى کند…   .
… زرى و ىوسف سوار اسب مى شوند و هم عنان، اسب مى تازند. زرى از ىوسف 

مى پرسد: »تو مى دانى سووشون چىست؟«
ىوسف مى گوىد: »ىک نوع عزادارى است. همٔه اهل ِده باال امشب مى روند.«

٭ ٭ ٭ 
ىوسف همسر زرى ىکى از زمىن داران آگاه و مّتکى به ارزش هاى بومى است که حاضر نمى شود 
با فروش آذوقه به بىگانگان بر وسعت قحطى بىفزاىد. بىگانگان و عوامل دست نشاندٔه آنان بارها به خانٔه 
ىوسف مى آىند تا از او آذوقه بخرند اّما ىوسف قبول نمى کند. در آخرىن فصل رمان مى خوانىم که ىوسف 
با چندتن از آنان درگىر مى شود. وحشت زرى از به خطر افتادن ىوسف، ذهن او را مشغول مى کند و در 

خواب هاى آشفته اش او را سىاوشى دىگر مى بىند. عاقبت روزى جسد ىوسف را مى آورند:

تا ساعت نه، نه و نىم، باغ دىگر از مردهاى سىاه پوش پر شده بود و هنوز هم دسته دسته 
مى آمدند. دستٔه آخرى زنجىر داشتند و آخر سر، حجلٔه قاسم آوردند که زرى به دىدن آن 

خواست شىون بکشد، اّما جلو خودش را گرفت.
خان کاکا گفت: »اىن هم عىال آن مرحوم، هر چه او گفت، بکنىد. بازار را بسته اىد، 
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خوب بسته اىد دىگر. اّما اىنکه جنازه را براى طواف به شاه چراغ ببرىم و جماعت در صحن 
سىنه و زنجىر بزنند و آقاى مرتضاىى نماز مّىت بخوانند و در اىوان باىستند و موعظه کنند، 
العىاذباللّه، حرفش را هم نزنىد، با ُقشون خارجى که در شهر است … بلوا مى شود … بىخود 

اىن همه آدم را کشىده اىد آورده اىد اىنجا …«
مجىد رو به زرى کرد و گفت: »خانم زهرا، خودتان مى دانىد که ما با ىوسف هم قسم 
شده  بودىم. حاال او را کشته اند، مى خواهند همىن طور دستمان را بگذارىم روى دستمان 

و حّتى جنازه اش را تشىىع نکنىم. شما هم اعتراض به اىن سادگى را …«
زرى نگذاشت حرفش را تمام کند. گفت؛ »شوهرم را به تىر ناحق کشته اند. حّداقل 
کارى که مى شود کرد عزادارى است. عزادارى که قدغن نىست. در زندگى اش هى ترسىدىم 
و سعى کردىم او را هم بترسانىم. حاال در مرگش دىگر از چه مى ترسىم؟ آب از سر من ىکى 

که گذشته …«
خان کاکا گفت: »ِاى واللّه زن داداش … عجب روى ما را سفىد کردى! چرا ملتفت 
دىگر  کى  کرد،  تحرىکشان  آشوب  به  اگر کسى  افتاد،  راه  آدم  همه  اىن  وقتى  زن؟  نىستى 

مى تواند جلوىشان را بگىرد؟«
عّمه گفت: »خان کاکا، فعالً تو هستى و نعش برادر؛ منشىن و تماشا کن که خونش 

پاىمال بشود.« زرى نگاهش کرد و ىادش به حضرت زىنب افتاد.
خان کاکا گفت: »اطاّلع دقىق دارم که جلوتان را مى گىرند، آن وقت کشت و کشتار 
مى شود. من اجازه نمى دهم. آن ناکام به آزار مورچه اى هم راضى نبود. با رعّىتش مثل 

ىک برادر بزرگ تر تا مى کرد… روحش را معّذب نکنىد.«
زرى آهى کشىد و گفت: »اگر من چهارده سال با او زندگى کردم، مى دانم که همىشه 

از شجاعت … از حق…«
مارى که از دىشب روى قلبش چنبره زده بود و خوابىده بود سر بلند کرد به نىش زدن 
و گلوىش چنان گرفت که نتوانست جمله را تمام کند. اّما چراغ هاى ذهنش روشن بود و 
او مى دانست که دىگر هىچ کس در اىن دنىا نخواهد توانست آن چراغ ها را خاموش بکند.
آب دهانش را فرو داد و گفت: »همٔه کارهاىى را که مى خواهىد بکنىد همىن امروز بکنىد… 
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اگر حاال نکنىد دىگر هىچ وقت فرصت نىست.«
تأّملى کرد و رو به خان کاکا افزود: »امروز به اىن نتىجه رسىدم که در زندگى و براى 
زنده ها باىد شجاع بود… اّما حىف که دىر به اىن فکر افتادم. بگذارىد به جبران اىن نادانى، 

در مرگ شجاع ها خوب گرىه کنىم.«
سّىد محّمد زىر لب گفت: »رحمت به شىر پاکت.«

مردهاى سىاه پوشى که نمى شناخت گفتند: »آفرىن!«
مرتضاىى گفت: »و لکم فى القصاص حىوةٌ ىا اولى االلباب.«8

فتوحى گفت: »اىن طور ثابت مى کنىم که هنوز نمرده اىم و قدر خونى را که رىخته 
شده، مى دانىم.«

زرى بىش از اىن نمى توانست سر پا باىستد. روى تخت کنار فتوحى نشست و گفت: 
»جنازه اش هنوز روى زمىن است. نمى خواهم با شما جّر و بحث بکنم اّما تا زنده بود دست 
بىخ گلوىش گذاشتىد و گذاشتند و او هى مجبور شد صداىش را بلندتر کند تا خودش را 
به کشتن داد و حاال … بگذارىد مردم در مرگش نشان دهند حق با او بوده … به عالوه با 

مرگ او حّق و حقىقت نمرده، دىگران هم هستند …«
خسرو و هرمز، اسب ها را به دنبال حجلٔه قاسم هداىت کردند. خان کاکا خودش را 
به اسب ها رسانىد و کفن خون آلود را از روى ىکى از اسب ها کشىد، مچاله کرد و پرت کرد 
زىر ىکى از نارون ها و داد زد: »اىن چه مسخره بازى است درآورده اىد! همه کار افتاده 

دست زن ها و بچه ها! استغفراللّه، آدم را کُفرى مى کنند.«
در خىابان اصلى، پاسبان ها به طور پراکنده اىستاده بودند. ىا دو به دو قدم مى زدند. در 
گذر فرعى مقابل، ىک کامىون پر از سرباز انتظار مى کشىد. پاسبان ها دستٔه تشىىع کنندگان را 
که دىدند اّول اىستادند به تماشا و دسته که خواست به شاهراه بپىچد، سرپاسبان سوت کشىد 
و پاسبان ها دوىدند و در شاهراه صف بستند و جلو جماعت را سد کردند اّما عالمت9، دىگر 
به خىابان اصلى پىچىده بود و پِر جلو آن، به جماعت گسترده بر پشت بام مغازه ها و پىاده روها 

سالم مى داد. کدام بلندگوىى مردم شهر را اىن چنىن به خىابان کشانده بود؟
سرپاسبان به طرف جماعت آمد و فرىاد کشىد: »آقاىان غىر از کس و کار مرحوم، همه 



 60 

باىد متفّرق بشوند« و منتظر ماند اّما خان کاکا همان طور پشت به جمع اىستاده بود. زرى 
به پشت سرش نگاه کرد. مردهاى سىاه پوش هنوز، دسته دسته از در باغ بىرون مى آمدند. 

صداىى گفت: »الاله االاللّه« و جمعّىت ىک صدا، کالم مقّدس را تکرار کرد.
سرپاسبان از قول ابوالقاسم خان داد زد: » مى شنوىد ىا نه؟ جناب ابوالقاسم خان، از غصه 
نمى تواند حرف بزند … از شما تشّکر کند. هوا گرم است. آقاىان را به امىد خدا مى سپارد.«

صداى آرامى از مىان جمع گفت: »همٔه ما کس و کار آن مرحوم هستىم.«
حسىن آقا که شانه زىر تابوت داشت به سّىد محّمد اشاره کرد و او را جانشىن خود 
کرد و آمد جلو سرپاسبان و گفت »سرکار، ىک جوان را به تىر غىب کشته اند. در مرگش 

عزادارى مى کنىم. همىن.«
بشوىد.  متفّرق  مى گوىم  آقاىان  به  زبان خوش  »با  گفت:  بلند  به صداى  سرپاسبان 
بروىد. دکّان هاىتان را باز کنىد. اگر نکنىد پروانٔه کسبتان را لغو مى کنند. اىن دستور است. 

حالى تان مى شود؟ اگر اجرا نکنىد مجبورم به زور …«
اىن بار ماشاءاللّه جلو آمد و گفت: »سرکار، داِشت را که مى شناسى. وقتى حرفى 
زد روى حرفش مى اىستد. ما قصد آشوب که ندارىم. عزاى همشهرى مان را گرفته اىم. 

انگار کن، اىنجا کربالست و امروز عاشوراست؛ تو که نمى خواهى شمر باشى.«
کسى گفت: »ىا حسىن.« و جمعّىت با آهنگ کشدارى فرىاد برآورد: » ىا حسىن!«

  توضىحات
1 ــ وقتى خروس شروع به خواندن مى کند؛ صبح زود.

2 ــ حىوان؛ راِه مال رو: مسىر و جاده اى که چارپاىان از آن مى گذرند.
3 ــ قّصه گفتن

4 ــ در اىنجا به معنى به طرف، به سوى
5 ــ در حال فکر کردن است.

6 ــ جنگىدن، در افتادن
7 ــ سر و صورتش خونى مى شود.

8 ــ اى خردمندان، حکم قصاص براى حفظ حىات شماست )بقره 178(.
9 ــ َعلَم مخصوصى است که آن را معموالً در ماه محّرم پىشاپىش دسته هاى عزادارى به حرکت درمى آورند. 
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در باالى آن الله ها و پىکره هاىى از مرغ و جز آن و در پاىىن آن شال هاى ترمه مى آوىزند و بر زبانه هاى فلّزى بدنه اش پَر ىا 
گلوله اى از شىشٔه رنگارنگ نصب مى کنند.

  خودآزماىى
1 ــ عبارِت »شلخته درو کنىد تا چىزى گىر خوشه چىن ها بىاىد« ىعنى چه؟

2 ــ نوىسنده از مراسم سوگ سىاوش براى پروراندن داستان چگونه بهره گرفته است؟
3 ــ سه کناىه در درس پىدا کنىد.

4 ــ نوىسنده غم زرى را در سوگ ىوسف به چه چىز تشبىه کرده است؟
5 ــ دربارٔه آداب سوگوارى در محّل زندگى خود تحقىق کنىد.
6 ــ در کدام عبارت از درس مفهوم اىن بىت حافظ آمده است:

اگر رحمى کنـى بر خـوشه چىنـى ثـوابَت بـاشـد اى داراى خـرمـن 

آورده اند که …
ـ که وقتى زنبورى به مورى رسىد، او را دىد  َس اللُّه روَحهـ  ـ َقـدَّ شىخ ما گفتـ 
که دانه اى گندم مى برد به خانه و آن دانه زىر و زبر مى شد و آن مور با آن زىر  و  زبر مى آمد 
و به جهد و حىلٔه بسىار آن را مى کشىد و مردمان پاى بر او مى نهادند و او را خسته٭ 
و افگار٭ مى کردند. آن زنبور آن مور را گفت که اىن چه سختى و مشّقت است که تو 
از براى دانه اى بر خود نهاده اى و از براى ىک دانٔه ُمحّقر چندىن مذلّت٭ مى کشى؟ 
بىا تا ببىنى که من چگونه آسان مى خورم و از چندىن نعمت هاى با لّذت بى اىن همه 
مشّقت نصىب مى گىرم و از آنچه نىکوتر و بهتر است و شاىسته، به مراد خوىش به کار 
مى برم. پس مور را با خوىشتن به دکّان قّصابى برد؛ جاىى که گوشت نىکو و فربه تر 
بود. بنشست و از جاىى که نازک تر بود سىر بخورد و پاره اى فراهم آورد تا ببرد. 
قّصاب فراز آمد و کاردى بر وى زد و آن زنبور را به دونىمه کرد و بىنداخت. آن 
زنبور بر زمىن افتاد و آن مور فراز آمد و پاىش بگرفت و مى کشىد و مى گفت: »هر 
که آنجا نشىند که خواهد و مرادش بُـَود، چنانش کَُشند که نخواهد و مرادش نَبود«.
اسرارالّتوحىد



 62 

حفظ کنىم

؟ س�ت ا ر ه  �ک ا  �ش �تما م  ع�ز  ، م �ى و ر ى  م ل�ک  �ز به  � ما 

س�ت ما ه�  �ش ن  �آ ه  �ک  ، مله �ب م  �ى و ر ا  �ب ن  هما �ز  �با

س�ت �ىا � �ب
�ک ما  ل  �ز م�ز ؟  م �ى ر �ز �گ �ز ا  � �چ و  د ن  �ى �ز

اس�ت هان        مصط�ز �         �ب له          �االر           ما         �ز�ز ا�ز �ت

س�ت ا � �گ �زه  م�ى
�ک ه  �ک و  ا  ، �ز�ت ا �ى �ز�ت  �ب ن  ا �ز �چ ه  ما

حا«س�ت �زّ »وال ون  �چ ر�ز  ان  �ز ال  �ز�ى ن  ا�ى عٔه  ع�ش �شَ

؟ اس�ت �ز  �� �ب ن  �آ �ز 
ک

� م��ز  ام  ُم�ت ا  حب �ز �ى ا  � �ز
�ک ى 

ک
�

س�ت ا ل�ت و  صل  و �ب�ت  و �ز س�ت  �ک �ش ى  �ت �ش
�ک و  �چ �ز  �با

مولوى

   آواز عشق
راس�ت و   ّ �چ �چ ا�ز  ى ر��  م �ت  ع�ش وا�ز  �آ س  �ز�ز ه� 

م �ى ا ه  د و �ب �ک  لَ مَ ِر  ا �ى  ، م �ى ا ه  د و �ب ل�ک  �ز به  � ما 

م �ى � �ت ن  و �ز �ز ا �ک  لَ مَ �ز  و  ، م �ى � �ت � �ب ل�ک  �ز �ز د  �زو

ما ر  کا ن  ا �ب ن  د ا د  ، ما ر  ا �ى ن  ا و �ب �ز�ت  �ب

�ز�ت ا �ت �ز  � �ب و  ا ن  � �ى د  ، �ز�ت کا �ش مه  و  ا مه  �ز  ا

اوس�ت ل�ز  �ز ن 
ک

� �ش ا�ز  �ز��ىم  ن  ا�ى �زو�ش  وى  �ب

ن ا �ب ى  �ىا رد �ز  ه  د ا �ز ن  ا �ى �ب ا �ز م� و  �چ ل�ت  �ز

�بس�ت �ب ��ب  ا �ت ِى  �ت �ش
�ک  ، َ�س�ت َا  ِ �ب مو  � م �آ


