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 الكترونيكي وضيحاتي پيرامون اين نسخهت

: اين كتاب تهيه شده استنخستچاپ اين نسخه، از روي.1

)1379، كتاب پنجرهتهران،( دالسلطنه، به كوشش عل دهباشيخان اعتما محمدحسن؛)الحمار منطق(خرنامه

و نقاشي عكس.2 و صنيع ها و ناصرالدين هايي از اعتمادالسلطنه و همچنين تصاويري از كتاب اصلي، زينت الدوله يي چـاپي كتـاب هـستند كـه در ايـن نـسخه بخش نـسخه شاه،

.فرماييد الكترونيكي مشاهده نمي

.اند ها منعكس نشدهآنيي الكترونيكي، همه در اين نسخه. اندي چاپي درج شده ول در پاورقي نسخهمعاني برخي كلمات نامتدا.3

آني الكترونيكي، تغييراتي در سياق نگارش نسخهي نسخه گاهي براي بهتر ساختن جلوه.4 و نگارش اماليي اين تصرفات، جـز در مـواردي كـه. ها صورت گرفته استي چاپي

و حتّي تركيب جمالت كتاب نميو هيچ ذكر شد، به .شوند جه، شامل متن،

ي چاپي كتـاب از سـوي خريداري نسخه. رسي آسان به اين كتاب، برايشان فراهم نيست دوستاني فراهم شده كه به هر دليل، دستي الكترونيكي، براي آن دسته از كتاب نسخه.5

ع شدي فرهيختهيو گردآورندهمندان، سبب حمايت از ناشر القهساير .كتاب خواهد

و سروران خواهش.6 و نگارشي نسخه منديم ضمن مطالعه در پايان، از دوستان بهي كتاب، خطاهاي اماليي گزارش دهند تا در بهبود»ي مجازي گرداب كتابخانه«ي الكترونيكي را

.كيفيت آن، سهيم گردند

ي مجازي گرداب با احترام، كتابخانه
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 يادداشت

ي روزنامـهي اما نويسنده. ترين اثر وي از جهات تاريخي در دوران ناصري است شناسند كه مهممي»ي خاطرات روزنامه«را با كتاب اعتمادالسلطنه

و ترجمه كرده است كه هر كدام در موضوع خود حائز اهميت است، كتاب خاطرات هـا بـه شـماراب، يكـي از آن كتـ»خرنامه«. هاي ديگري نيز تأليف

.رود مي

و كتاب ها درباره گفتني مي را در مقاالت ارزش» خرنامه«ي زندگي، شخصيت، نويسندگي، آيد، به قلـم آقايـان سـيد مندي كه پس از اين يادداشت

و نكته و مجتبي مينوي به تفصيل خواهيد خواند .بدان اشاره كنداي باقي نمانده كه راقم اين سطور فريد قاسمي، دكتر فريدون آدميت،

ي ملي است كه آقاي سيد عبداهللا انـوار در جلـد دوم فهرسـت نـسخ خطـيي كتابخانه، نسخه»خرنامه«ي ما در چاپ فعليي مورد استفاده نسخه

:ي ملي، چنين آورده است كتابخانه

و اندرز(ف/ 853 الحمار منطق )پند

هـ: تأليف .ق.محتمالً قرن سيزدهم

ك و معلوم هم نيست كه كتاب او ترجمه نويسنده كه در و ترجمه مـي تاب نامي از خود نبرده : گويـد باشـد، مـيي صرف يا تأليف

و اندرز با زبان مطايبه مي چون پند و بيش آميز عرضه شود، طبايع بهتر آن را در گوش مي گيرند لـذا مـن. ورزند تر به خواندن ميل

و پند چندي را از زبان خر، كه در كتا  و آن را در نوزده فصل تقديم اربابب خارجي ديده نصيحت ام، در اين رساله فراهم آورده

و از انتقـادات ايـن جـانور بـاربر پنـدها. كنم ذوق مي  اميد آن كه خوانندگان از اين مكالمات خر به كنه مطالب مخفيه نگـاه كننـد

و مترجم آن اعتمادالسلطنه استاين كتاب ترجم»ي خاطرات اعتمادالسلطنه روزنامه«طبق مندرجات. گيرند .ه
و تجربت زكوتي واجب شمرده: آغاز و بزرگان ما بنصاب علم .بسمله، دانشوران

و لجاج از هم توانست: انجام و تشخيص عزم  ...و غرور مناعت را بايد از يكديگر دانست

و.ق.نستعليق خوش، قرن سيزدهم هـ و سوم مذهب زر و سبز، سرفصل، طهران، سرلوحه در صفحات اول و الجورد هـا شنجرف

و آبي؛:ـ جدول دور سطور1: با مركب قرمز، مجدول و قرمز و سياه ـ جلد:ـ جدول بيروني2زر  140تيماج قرمز، مقوايي،: قرمز

 3027/س/815، 160×90 سطر كامل،19 برگ،58فرنگي،:ـ كاغذ220×

و اعمال رسم در چاپ حاضر، عالوه بر نقطه مي گذاري ي اين زمان ضرورت دارد، در پايين رسيد براي خواننده الخط واحد، معاني لغاتي كه به نظر

.ايم هر صفحه آورده

 1378علي دهباشي، بهمن
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و كارنامه ي اعتمادالسلطنه زندگي

.)ق1313 شوال18ـ.ق1259 شعبان21(

 سيد فريد قاسمي

آ 1259 شعبان21در شب هـاي مـادر محمدحـسن، خورشـيد خـانم، از نـواده. خان نام نهادنـد مد كه او را محمدحسن ق، در تهران پسري به دنيا

و پدرش عليخان مقدم مراغه قلي مصطفي .1اي نام داشتند خان، برادر آقا محمد قاجار،

و همكاري پدر او با د 1267دربار ناصرالدين شاه قاجار، موجب شد كه محمدحسن را در سال ارتباط نظـام، بـهي پيـادهر رشـته ق، براي تحصيل

.ي دارالفنون روانه كنند مدرسه

، محمـد حـسن بـه منـصب)وزير جنـگ(=يك سال از تحصيل او در اين مدرسه گذشت، بنا بر حكم عزيز خان مكري، سردار كل پس از آن كه

و به دنبال آن، در سال) گروهباني(=وكيلي  مأمور به خـدمت نـزد اميـر محمدقاسـم خـان آجودان مخصوص حضور همايون«ق، به عنوان 1270رسيد

و در همان سال،» عهد ولي و تكاپوي محمدحسن بـراي رسـيدن. گرديد» نشان نقره«به» مفتخر«و سال بعد»مس«به نشان» مفتخر«برگزيده شد تالش

ا است، باعث شد كه از همان سال» مدارج عالي«چه باور داشت به آن  و هـر از هاي نخست تحصيل در دارالفنون، و از بسياري از همگنانش پيشي گيرد

و ساير مزاياي او را درج كرده»اضافه مواجب«هاي نقره، مطال، طال، شرح دريافت نشاناتفاقيه وقايعي در روزنامه. يابد» ارتقاء«چند گاهي .اند،

پدباري؛ فراغت محمدحسن از تحصيل در دارالفنون و رش به حكمو دريافت منصب سرهنگي او با گماردن و لرستان مصادف شد راني خوزستان

و از سال» االياله نايب«او به عنوان  بـا. راني شوشتر روزگـار گذرانـدو چندي حكم» مناصب«ق با اين 1278 تا 1275و رياست قشون به آن ديار رفت

و واگذاري وزارت عدليه به او،  و لرستان به تهران شد» معاونت« محمدحسن نيز به انتقال پدر محمدحسن خان از خوزستان پـس. اين وزارت برگزيده

و به عنوان وابسته  ي اقبـال در ايـام سـتاره.ي نظامي ايران بـه پـاريس رفـت از آن كه دو سال در وزارت عدليه اشتغال داشت، به منصب سرتيپي رسيد

ت و توفيق رفيق راه او شد آن شـهر بـه» لـوي لوگرانـد«و» وردو«هـايا در مدرسـه حضور محمدحسن در سفارت ايران در پاريس بر دوشش نشست

و بر دانش خود بيافزايد  و اداري سـبب گرديـد كـه حـسنعلي گروسـي. تحصيل اشتغال ورزد و پشتكار او در انجام كارهاي شخـصي مطالعات مستمر

.سفارت ايران در پاريس ارتقاء دهد) دبير(، وزير مختار وقت، او را تا نيابت دوم)اميرنظام(

مترجم حـضور«ق كه به ايران بازگشت، بالفاصله او را به عنوان 1284در سال. بايد دانست كه مأموريت پاريس محمدحسن خان ديگري ساخت

و وي نيز افزون بر مترجمي براي ناصرالدين شاه، به ترجمه» همايون و بدين گماردند و ترتيب فعاليـتي آثاري براي نشر مبادرت كرد  هـاي انتـشاراتي

در» شرحي از آغاز پيدا شدن ارض جديد مسمي به آمريكا«ابتدا. مطبوعاتي او آغاز گرديد ي دولتي، قسمت در روزنامه24را ترجمه كرد كه به ترتيب

و روزنامهي دولت عليهي ملتي، روزنامه روزنامه و منتـشر شـدي دولت عليهي علميهي ايران، قـسمت حـدود سـه مـاه پـس از نـشر.ي ايـران چـاپ

و دارالطباعه اداره«ق، تصدي 1288وچهارم اين مطلب، ناصرالدين شاه طي حكمي در محرم بيست و» ...ي روزنامجات دولت عليه را به او واگذار كـرد

 
و اعتمادالسلطنه داشته الدوله، ضياءالملك، فراش هاي بسياري از جمله حاجب پدر محمدحسن، لقب1 ي پدري محمدحـسن، نامه براي آگاهي از نسب. استباشي،

الملك، به كوشـش ايـرج افـشاري عبدالعلي اديب، نوشتهالغرور دافعي كتاب، به قلم مهدي اعتماد مقدم، كه در مقدمه»ي مقدم الدولهي حاجب خانواده«: بنگريد به

.چاپ شده است) 1349تهران، خوارزمي،(
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و بدين را نيز بر عهده»ي دولتي رياست دارالترجمه«پس از چندي ـ محرم ترتيب حدود بيستي او نهاد ـ از شصت 1313ق تا شوال 1288وپنج سال ق

شد سال اوليه .ي حيات مطبوعات در ايران، با نام محمدحسن خان اعتمادالسلطنه عجين

و نويسندگي وي در روزنامه يي علميـه، روزنامه)ي ايراني ملت سنيه روزنامه(ي ملتيي دولتي، روزنامهي ايران، روزنامهي دولت عليه مترجمي

ن دولت عليه و بنيادگذاري، و گردانندگي نشريهي ايران، و مشكوةالحـضر مرآت(السفر هاي ايران، مرآت ويسندگي، ي سـالنامه(ي ايـران، سـالنامه)السفر

ده، روزنامه)ي ايران دولت عليه و تأليف و ترجمه و رساله، نگارش صدها مقاله،ي علمي، مريخ، اطالعات، شرف، اردوي همايون، اكودوپرس، ها كتاب

بي» دارالطباعه«ي اداره و فرهنگي و برجسته در عصر خودش ساختو سپس وزارت انطباعات به مدت ربع قرن، از او يك شخصيت مطبوعاتي .همتا

و تغيير نام مداوم نشريه هاي پيش از تصدي محمدحسن خـان اعتمادالـسلطنه نظـري بيـافكنيم، بـه اهميـت كـار اگر به آشفتگي در ترتيب انتشار

م اعتمادالسلطنه بيش و استقامت او را درمييتر پي هاي عهد ناصري، ما را در اثبات اين مدعا كمك ترين نشريهي دو نشريه از معروف مقايسه. يابيم بريم

ميي وقايع اي كه همگان با عنوان روزنامه مثالً نشريه. كند مي ي اخبـار روزنامچـه: شناسند، در عمر خود پـنج نـام بـه ايـن ترتيـب داشـته اسـت اتفاقيه

و روزنامهي دولت عليهي وقايع، روزنامه اتفاقيه، روزنامهي وقايعي طهران، روزنامه لخالفهدارا  650ي دولتي، كه مجموعاً در ظرف بيست سـالي ايران،

و بي و خيز و تقريباً در آن بيست سال، با افت و ساليان سـال، عنـوان تنهـا نـشريه شماره انتشار يافت ايـران را يـدكي فارسـي چـاپ نظمي توأم بود

ـ. كشيد مي ـ 1288اما زماني كه اعتمادالسلطنه زمام امور مطبوعات را به عهده گرفت ـ تا زمان فوتش ـ يعني در طول بيست 1313ق وپنج سـال، نـهق

و اداره كرد كه اولين نشريه در سـال25اين نشريه در ايـام تـصدي او مـدت.ي ايران بود ها نشريهآني ادواري را تأسيس و نـشرش اسـتمرار داشـت

هم)ق1313 شوال25شنبه پنج(879ي شماره و تشكيالتي كه ها، منـابع افزون بر اين. او بنيان نهاد، پس از مرگش نيز تداوم يافت خبر فوتش چاپ شد

و يا با نظارتش پديد آمده  و امهات آثار بر جاي مانده از عهد ناصري، يا تأليف اوست هاي بود، امروز دانسته اگر همت واالي او نميترديدبي. اند مرجع

و به حق بايد او را از پيش ما از آن عهد، همچون ديگر دوره .رساني در ايران دانست گامان اطالع هاي تاريخ، اندك بود

و ترجمه در اين تأليف.هاي اوست كرده هاي ذيل، برخي از چاپ كتاب شـرح(گاه صـدرالدين حمـوي آرام: ها، گاهي دستياراني نيز داشته است ها

و مدفن صدرالدين حموي  وي متداوله در زبان فرانسه پولتيـك حاليـه، اصطالحات فرانسه، الفاظ متشابهه)مالمير(امير، احوال بلوك مال)حال ي روس

و نينوا، تاريخ بلد انگليس در ايران، تاريخ آستانه ي رومـانف، تـاريخ روس،ي نور، تاريخ خانوادههي عراق، تاريخ اسكندر سوم، تاريخ ايران، تاريخ بابل

و اوضاع مملكت عثماني(تاريخ سالطين عثماني ،)الغرايـب كـشف(، تاريخ فرانسه، تاريخ قياصره، تاريخ كشف آمريكا)شرح احوال سلطان عبدالحميد

و جغرافيـاي الر، تـاريخ هـردوت االقصي، تاريخ منتظم ناصري، تاريخ نيكالي دوم، تاريخ لويي چهار تاريخ مرو، تاريخ مغرب ،)مختـصر(دهم، تـاريخ

و جديد، جغرافياي طالقان، حاجيي الماس تاريخچه بابـا، حجةالـسعادة فـي هاي بزرگ، التدوين في احوال جبال شروين، تطبيق لغات جغرافيايي قديم

االشـكان، امه، خيرات حسان، دررالتيجـان فـي تـاريخ بنـي، حكايت طبيب اجباري، ختان، خلسه مشهور به خوابن)در شهادت امام حسين(حجةالشهادة 

سرگذشـت مـسترس هورتـستت در بلـواي(، سرگذشـت خـانم انگليـسي در هندوسـتان)ي دربار ناصـرالدين شـاه وقايع روزانه(ي خاطرات روزنامه

ـ تهـران سـفرنامه،)پانـسيو(، سرگذشت مادموازل مونت پانسيه)هندوستان يي جنـوب ايـران، سـفرنامه، سـفرنامه)ستاني فرنگـ سـفرنامه(ي تفلـيس

ي كاپيتـان آتـراس بـه نامهي مادام ژان دي الفوا، سياحت كوه، سفرنامهي سياهي ناصرالدين شاه به مازندران، سفرنامه ناصرالدين شاه به خراسان، سفرنامه

وتا:ي قاجار، شرح حال فضولي، صدرالتواريخ، شجره)ي قطب شمال سفرنامه(قطب شمال ريخ صدور قاجاريه، عروس اجباري، غضن مثمر، فالحـت

و تعداد نفوس(ي سلماس، كاداسترهي زمرد سلطان، قيراط الماس في ترجمه باغباني، قصه  و اراضي المعايـبي تنبـاكو، كـشف، كتابچه)مميزي امالك

ـ نظير كشف انگليس، كشف و اآلثـار، مـادام دوپـاري،ي قرآن چاپ حسن، كاشف الكروب به ضميمه: اآليات المطالب في التاريخ الغرب، گرامر، المĤثر

، مالجعفـر)الـوحش، الحمـار يحمـل أسـفارا، خرنامـه سرگذشت خر، منطق(الحمار الشمس، منطق، مسافرت طور سينا، مطلع)مĤثرالسلطان(مرأةالبلدان 

و فرانسه، وقايع پانزده ساله: اللسان باز، نفع خروس ناصرالدين شاه، وقـايع عظيمـه از بـدو خلقـت تـا زمـان ختمـي مرتبـت،ي سلطنت در لغت فارسي

و  ...هديةالبريه في معرفة الولتريه، يزمتي،

و آثاري دربـاره ها اعتمادالسلطنه ناصرالدين شاه را متقاعد كرده كه به حكم افزون بر اين ي هـر رانان واليات دستور دهد دانشوران را به كار گيرند

م و به هاي خطـي فهرست نسخه«استاد ايرج افشار ابتدا با عنوان. شناسي پديد آيدي ايران نامه ركز ارسال دارند تا به مفهوم امروزي، دانش شهر بنويسند

ج فرهنگ ايران(»ي وزارت دارايي كتابخانه ص6،1377زمين، در)7ـ5، ج فرهنگ ايران(،»ي ناصريي مجموعه فهرستواره«و سپس ص29زمين، ،113 

.قدر پرداخته استي گران به معرفي اين مجموعه) 143ـ
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محمدحـسن«،»الدوله محمدحسن خان صنيع«،»محمدحسن خان مترجم«،»محمدحسن خان پيشخدمت«باري؛ محمدحسن خان كه در عمرش به

را نام» محمدحسن خان اعتمادالسلطنه«،»خان وزير  و در اندرون دربار، ناصرالدين شاه او و»خان اعتماد«،»صنيعمال«بردار بود صـدا» شـيخ خلـوت«،

او گران از جمله امين زده، ديگر حكومت مي العبـد الفـاني«،»نگـاري روزنامه بنده«،»ي درگاه محمدحسن بنده«خود او نيز. اند گفتهمي» خان«السلطان به

و گاه»اي محمدحسن بن علي المراغه مي» المراغي«، به«كرده كه بعدها امضا را نيز به آن افزوده» الملقب به اعتمادالسلطنه«و سپس» الدوله صنيعالملقب

.است

و نوشته درباره و نوشته اما اين گفته. اندي اعتمادالسلطنه زياد گفته و اين آفت در بيش نگري ها سرشار از مطلق ها ي اوست، ترين اثاري كه درباره اند

.شود مشاهده مي

و يا كينه سلطنه يا جانبدارانهي اعتمادال هاي درباره نوشته را. توزانه اند و گروهي ديگر معرفي كرده» سفيد«گروهي او بي!»سياه«اند دو كه ترديد هـر

و معجوني از خوبي. اند نگر به خطا رفته گروه مطلق  و بدي چرا كه نه او، بلكه ابناء بشر، مجموعه و يا به قولي ها پس ظلـم. اند»سيئات«و» حسنات«ها،

و خط بطالن بر تمام حسن ست كه عيبا و در داوري هاي افراد را بزرگ جلوه دهيم و هايشان بكشيم هايمان يكصد كار خوب يك فرد را ناديده بگيريم

را نمره تك مي. شان قلمداد كنيم به عنوان معدل زندگيي دو سه خطاي آنان و» متـر«، بـا آيـد مخصوصاً براي پيشينيان كه هر گاه سخني از آنان به ميان

مي»معيار« و دور از جوانمردي است كه اين شيوه! رويم هاي امروزي به سراغشان .ي ارزيابي روا نيست

و آثـار اعتمادالـسلطنهي اين سطور نگارنده و جلد اول كتاب مشاهير مطبوعات ايران، كه به احـوال  براي تأليف كتاب سرگذشت مطبوعات ايران

ـ تا جايي كه و روزنامه توانستهاختصاص دارد ـ زندگي، تأليفات، ـ حتي ام ـ بـه طـور دقيـق واكاويـدهي خاطرات او را ي او، اقـوال دربـاره.ام االمكان

مي مطبوعاتي كه به وسيله و در زمان حياتش منتشر و نيز نشرياتي كه پس از فوتش طبع شدهي او و نظـاير ايـن شده در اند، اسناد بر جاي مانده ـ هـا را

ـ بررسي كردهحد  ـ بدون ترديد، اگر پدر محمدحسن. تر به واقعيت از او ترسيم كنم اي نزديك ام تا بتوانم چهره بضاعت اندك مباشر قتـل«خان عليخان

و خود او پيشنهاد سانسور كتاب» اميركبير و داد، در نزد تاريخ هاي وارداتي را به ناصرالدين شاه نميـ نبود فردا، سرنوشت ديگـري نگاران ديروز، امروز،

مي آن دسته از عالقه. داشت ي خاطراتش كه به صراحت آن را نوشته توانند براي آگاهي به جزئيات زندگي او، به روزنامه مندان به احوال شخصي افراد،

و كارهاي او نمره ي مطبوعاتي توانند كارنامه ند، اما نميي صفر بده مراجعه كنند كه اگر هم بدبينانه زندگي او بكاوند، ممكن است به بعضي از خلقيات

و روزهايي را با جسم بيمار.هاي آدم او هم آدمي بوده مثل همه. اش را ناديده بگيرندو انتشاراتي گاه خوشحال، گاه ناراحت، روزهايي را با جسم سالم

ده. به سر برده ميناو را گاهي !يابيم، گاه مبادي آداب دريده

و جدال حكومتدعواهاي سياسايامي راي لج«گران و ميمي» بازي جنگ اطفال و روزگاري ديگر خود او را وسط دعوا !بينيم نامد

مي»ي مبتذل دوره«چندي از عصر زيستن خود به عنوان با ياد و رضا كوه چاره«كند مي» اي؟ غير تسليم از. دهد ماجرا را فيصله زماني ديگر چنـان

مي دوره !نشيندد كه گويي هيچ گردي بر دامان ناصرالدين شاه نميدهي ناصري داد سخن

و به اصطالح، مي«يك روز زودرنج است مي»رود فوري از كوره در را. دهد، ايامي ديگر خود را صبور نشان خود» نعمت ولي«هم ناصرالدين شاه

و هم كتاب  و مترجمي خود را براي شاه خواني، روزنامه خوانده رادا» نقّالي«خواني، و هيأت حاكمه شكوه سر داده كـه قـدر او و درباريان و از او نسته

مي گاه آزادي. دانند نمي و از به بند كشيدن خواهان را و از آزاديآن ستايد به ها مكدر و عناويني و گاه القاب ميآن شان خوشحال است از ها دهد كه دور

بي در نوشته. انصاف است  و هاي او هم از ميارزشي دنيا از رسيدن به كمال و هـم او را و مال دنيا نباشد و بند پول و اين كه سعي داشته در قيد خوانيم

مي بي مي پولي ناالن از بينيم كه عمر خود را تباه شده و كم«داند و مواجب و احـساس مظلوم. گاليه دارد» كار زياد و عاطفـه و جفا بـه همكـاران كشي

و خودپسن  و همه را در اين معجون مي نسبت به زيردست، حسد و همه و فروتني و گذشت و در پي لذايذ. توان يافت دي چند صباحي به دنيا چسبيده

و مدت و اعتقاد خود را به معاد هويدا ساخته است خواني داشته، صله ها نيز به آخرت انديشيده، نماز خوانده، روضه آن بوده به.ي ارحام به جاي آورده،

شبطور كلي اعتمادال و»دنيا«داري زنده سلطنه !ي را با هم داشته است»آخرت«يي

و جمعي بر اثر مسمويت ناشي از خوراندن 1313 شوال18شنبه فوت اعتمادالسلطنه در پنج .اند دانسته»ي قجري قهوه«ق را گروهي بر اثر سكته

و مناص او در عمر خود نشان و خارج از كشور دريافت كرد و خـارجي ها در مسافرت سال.ب گوناگوني داشتهاي بسياري از داخل هاي داخلـي

ـ مخصوصاً پس از توقيـف اما در واپسين سال. هاي علمي اروپايي او را به عضويت خود پذيرفتند بعضي از انجمن. همراه ناصرالدين شاه بود هاي عمر
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ميآنق كه يكي از 1313دو كتابش در دل ها كتابي است كه در پي ـ ميم خوانيد و افسرده روزگار مي رده و مصراً از ناصرالدين شاه كه گذراند خواست

مي. كرد هايي كه دارد خالص كند، اما شاه قبول نمي او را از مسؤوليت  و اگر او را نزد خود نگه نداريم، ممكن است سيد«: گفت چون هميشه بيم داشت

و يا ميرزا ملكم ديگري شود نك».جمال و حدود يك ماه پس از آن، ناصرالدين شاه به سراي باقي رفتندبه هر تقدير، طولي .شيد كه اعتمادالسلطنه

درست مقارن با ايـامي! ولي چه سود. آيد كه از بعضي از اعمال خود پشيمان بوده است هاي پاياني عمر اعتمادالسلطنه چنين برمي از خاطرات سال

و توقيف دو كتابش را چش  و از بين مـي يد، فهميد پديدآورندگاني كه آثارشان به بازار نشر مي كه خود او طعم تلخ سانسور او. كـشند رود، چـه مـي آيد

حد» نگاه ابزاري«ها به ابنا بشر»ي عالم قبله«و»ي عالم قبله«همچنين فهميد كه و همه را در خـوب سـواري» رعيـت«تـا. شناسندمي» آلت فعل«دارند

ق  و باركشي كنند، مقرب آستان و سطري در تعارض با منافعشان بر روي كاغذ آورند، برنمي لمداد مي بدهند و اگر روزگاري شانه خالي كنند تابند شوند

شد اعتمادالسلطنه نيز مثل بسياري از انسان.و ممكن است فرد را از هستي ساقط كنند :هاي روزگار، در واپسين روزهاي عمر خود متوجه

 يست در اين روزگارمرد خردمند هنرپشينه را عمر دو با

!1تا به يكي تجربه آموختن، در دگري تجربه بردن به كار

بهتر از احوال براي آگاهي بيش1 .محمدحسن خان اعتمادالسلطنه، تأليف سيد فريد قاسمي:، جلد اولمشاهير مطبوعات ايران:و آثار اعتمادالسلطنه، بنگريد
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1ي خرنامه درباره

 دكتر فريدون آدميت

و نشر يافت، منطق... يا داستان اجتماعي از نوع ديگر كه همين اوان ترجمه .است» الحمار يحمل اسفاراً«الوحوش

خر«مأخذ آن، كهو از جمله قصه» خاطرات و شوخ هايي است براي سـرگرمي نوجوانـان نوشـته؛»2كنتس دوسگور«طبع فرانسوي، خانم هوشمند

و لطيف اي شيرين با نكته قصه و مطلبي بر آن افزوده الوحوش بر پايه منطق.هايي آموزنده اند كه ارتباطي با اصل موضوعي آن داستان ساده پرداخته شده،

آن. داستان فرانسوي ندارد و پارهبدين معني كه در و حقوق انساني سخن رفته، راني ايران در ربط با وضع حكم(اي مسائل سياسي از فرض نظام طبيعي

و انتقاد قرار گرفته است) السلطانو وزارت امين  و او مورد طعن و كنايه مطرح گشته ي الوحوش در همان مطالب تـازه اهميت اجتماعي منطق. به تلويح

و منظور ما روشن ساخت آني ناشناختهن همين جنبهآن است .ي

در از ترجمه» حماريه«الدوله به عنوان ظاهراً نخستين بار آن اثر را ميرزا علي خان امين و ي عربي محمدحسين جمـل مـصري بـه فارسـي درآورد

د پس از او ترجمه. به چاپ رساند 1300  1322و در3 به چاپ رسـيد 1306ري ديگري از متن فرانسوي كتاب زير نظر اعتمادالسلطنه فراهم گرديد كه

و شايد همكاران او هـم در اضـافه كـردن برخـي.)ي ديگر اين كتاب به زمان ما انجام گرفته است ترجمه(.تجديد طبع شد بدون ترديد، اعتمادالسلطنه

مي. مطالب انتقاد سياسي بر متن اصلي دخيل بوده باشند  ر زنيم كه بعضي معاني فلسفه حدس در ايـن. الدوله در آن گنجانده باشدا اميني حقوق طبيعي

و از اول خيـال مرحـوم امـين«: نويسدمي. هايي تازه دارد هايش نكته باره يكي از كاركنان وزارت انطباعات، ميرزا اسداهللا اخترشناس در يادداشت  الدولـه

و تنبيه از مرحوم ميرزا  و صدراعظم بود، چنان علي مرحوم اعتمادالسلطنه از نگارش اين كتاب، مرادشان تنقيد كه خود ناصـرالدين شـاه ايـن اصغير خان

و چندي امر به توقيف اين نسخه شده  ولي وقتي اين حكم صدور يافت كه از كتب چيزي باقي نمانده بود، مگر به قـدر چهـل. مطلب را فهميده بودند

».4پنجاه نسخه

هم لغات محاوره. اي دارد الوحوش نثر روان پخته منطق و جاها تبديل به نام اي و نام اشخص هاي فارسـي گرديـده كـه از ذهـن در آن به كار رفته

.اندي كوتاه باارزشي هم بر آن نگاشته ديباچه. خواننده دور نباشند

 1355ي دكتر فريدون آدميت، انتشارات پيام،، نوشته»ايدئولوژي نهضت مشروطيت ايران«نقل از جلد اول. عنوان از مصحح است1

2 Comtesse de Ségure  
خر ترجمهي اعتمادالسلطنه، نا بر نوشتهب3 و در ربيـع 1304در شوال» سراپا حكمت است« را كهي سرگذشت [ تمـام كـرد 1305الثـاني شـروع كـرد ي روزنامـه.

صخاطرات ]604و 572 اعتمادالسلطنه،

و اين نـسخه) 1306چاپ(الوحوشي منطقي نسخه هاي خود را در حاشيه اخترشناس يادداشت4 ي در حاشـيه.، متعلـق بـه آقـاي مجتبـي مينـوي اسـت نوشته

مي صفحه دري اول و مقابله«جاآن. همراه اعتمادالسلطنه به ييالق لواسان رفته بود1305نويسد و طبع اين كتاب شده، زحمت تصحيح ي آن را هم بـه بناي تأليف

و مقرر داشتند كه شب م اين غالم امر ميها بعد از مراجعت ايشان از حضور و مقابله تا وقـت مراجعـت بـه. شديم بارك، به قدر دو سه ساعت مشغول به تصحيح

و شروع در طبع اين كتاب فرمودند  و مقابله فارغ حق. در اندك زماني به اتمام رسيد. كلي از تصحيح الزحمه، به اين غـالم اين نسخه را محض يادگار، نه از بابت

و امين خود را در حدود بيست سال بعد نوشته، به دليل اين كه از امينهاي برخي از يادداشت».مرحمت فرمودند .ياد كرده است» مرحوم«السلطان به عنوان الدوله
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را: خوانيم در ديباچه مي و شايان كمال«دانشوران براي اين كه عالم امكان از» اليق ترقي و تجربه ودايعي و معرفـت بـه گردانند، به علم حكمـت

كه. اند يافته» هاي عجيب بهانه«در اين كار. گيتي يادگار سپرده تا مردم آن معاني را دريابند  در» شـيريني شـوخي«را بـه» تلخي قول حـق«از جمله اين

به هاي كودكانه آراسته افسانه خر«اين كتاب گرچه. تر افتد مناسب» اذهان عامه«اند تا س» از زبان را. راپا اندرز فاضالنه است سخن گفته، سزاوار«پس آن

و  گوش خر بفروش«جاي اين است كه از مولوي بشنوند.»ي خارجي معرفتي ندارند، از آن مستفيد باشند ها كه به السنهآن ديدم به پارسي ترجمه كنم،

ب.و ديگر گوش خر  متـرجم التمـاس دارد كـه.»ه ابناي جنس خود خـرفهم كنـدو بدانند كه مراد مصنف از اين تعبير جز اين نبوده است كه مقصود را

آن«خوانندگان  و در و عملي است ببينند، چنان به بادي نظر منكر نشوند و فوايد علمي و حكم .»1كه هر نامه به يك بار ديدن ارزنده است چه به مواعظ

موضـوعش سرگذشـت ايـن.، آقا ميرزا جعفر»سرور مهرگستر«ديده است خدمتي خر ستم آغاز دفتر، نامه. دار است آن مقدمه در حد خود نيش

مي» مخلص باركش« و معلوم و زحمت غيرمنصفانه«دارد كه ما خران چگونه است و همچنـان جنابعـالي هـستيم طرف صدمه عـالوه بـه.»ي نوع بـشر

و«خواهيد خواند كه به روزگار جواني چه اندازه  و از شرارت نفس و زبردست بوده، و نكبـت ديـدم هواپرست الجـرم بـه. متابعت هوس چه بدبختي

و به صراط مستقيم هدايت شدم سرانگشت تقدير گوشمال  بي: در تحقير زبردستان گويد.»ها گرفتم و آنان كه به ما ي زيردستان صدمه به قاطبه«چارگان

ا. رسانند، از ما خرترند مي و و غرور و نخوت ميو مستبدين كه نسبت به سايرين به كبر به نيت رفتار مي تر صدمه ها بيشآن نمايند، رسـد تـاي روحاني

و شرمنده هم نيـستند آن كسان از كردار خويش رنج روحاني نمي. البته نه چنين است.»نمايند آن كساني را كه طرف ظلم خود تصور مي  امـا ايـن. برند

مي: حرفش بامزه است  ميو آن اشرف مخلوقات است«كند اين جانور دوپا گمان آن. دانند داند، ديگران نمي چه او چـه اي انسان مغرور، دانسته باش كه

مي تو مي آن داني ما نيز و مي دانيم .»دانيد دانيم شما نمي چه ما

و حيا«صاحبش زني بود. وصف حال خبر خيلي انساني است و اوالد خود مسلطه، عاري از شرم و بر شوهر كردمي هر روز مرا بار گران.»سليطه

مي. آباد ببرم كه به بازار شريف و گنده بود، روي بار سوار و.شد خودش هم كه چاق و دگنك برگردم«بايد چهار نعل به بازار بروم از ... به ضرب شالق

كه.»ترس ضربت چاردوال قدرت خالف نداشتم  هـاي زنجيـر حلقـه نواخـت، دور از جان شما، هر گـاه بـه حركـت درآورده مـي«آه از اين كه تازيانه

مي پيرش سلسله بي مي.»گسيختي حياتم را و استرحام من بيش اين سليطه را دل بر من نمي«كردم هر چه ناله او سوخت، بلكه عجز تر سبب جسارت

مي مي و زيادتر بارم به. نمود شد و ظالمين را قرار بر اين است همين كه طرف مقابل را عاجز ديدند، زيادتر آن.»تازند او مي بل، مستبدين از سـتمگري

شد«قبيحه باألخره  و حوصله بر من تنگ و شكيبايي زايل و دندانش را در هم شكستم، با لگـد دوم. سه لگد به سمت او انداختم. صبر با لگد اول بيني

خ ... مغشياً بر زمين افتاد ... دستش را رنجاندم، لگد سوم را طرداً للباب به طرف او انداختم  و چموش مي ما جنس شويم كـه صـدمات ران وقتي سركش

و به تالفي محبت، شرارت نمي.ي به خود را تالفي نماييم وارده هـر شـخص«امـا.»كنيم پس فرق ما با اشرف مخلوقات اين است كه در مقابل نعمت

و مسلطي و سختي نمود، حاصل كارش را خواهد ديد» مستبد .كه به ديگران درشتي

 دست بگيرد دم شمشير تيزد گريزوقت ضرورت چو نمان

و دام بال را گسسته ديدم، خرامان خرامان به راه افتادم«باري؛ چون خود را و بند وارسته . اين افسارگسيخته از طويلـه گريختـه: يكي گفت. از قيد

بي: ديگري گفت و مرا.»چاره از زندان فرار كرده اين محبوس و گوشم ماليد كه. اش برد به خانهدهقاني رسيد، دستي به سر با اين وقاحت«اما نخواستم

.ي صاحب اولي شد، او را به باد تازيانه گرفتندي خانه چون روانه.»مثل نوع بشر نيستم كه حدي در انتقام خود نگذارم«زيرا. ترك كنم» صاحب خود را

اهللا را دون مقـام خـود اي كه به دعوت اشـرفيت ماسـوي اين طايفه«:تبامداد كه از خواب بيدار گشت، به تذكر پرداخ. ناگزير به سوي جنگل فرار كرد

بي مي و و صبح شمرند، اگر گاه مي دم ناله برآرند، به كائنات چه منت گاه سحرخيزي كنند مي ها ي خـران كـه مـا زمـره ... بالند نهند، بر خويشتن چگونه

و منت پيش از فجر بيداريم بي در(؟»و مفضول اشرف فضول باشيم همه مرجوع رواست كه اين ... منيت اين مطلب را كه در طعن زاهد رياكـار نوشـته،

.)اصل كتاب نيست

مي.ي چراگاه گاوان گرديد از جنگل روانه كه با خود فكر ـ اما در بعضي صفات حـسنه«: كرد خُلقاً تباين كلي است و خَلقاً و گاو اگر مابين ما خر

ميمن. نيستهر دو فرقه با هم خالي از مشابهت  و گاو و اضطرار نمي جمله در مواسات كه در يك مرتع چندين خر و به هم چندان آزار ».رسانند چرند

كه اما تو آدمي مي«زاده و انفراد و آزيد، هميشه در اين دنيا، با عدم قابليت، از شدت نخوت تجرد و مغمور حرص در ضمن.»جوييد مقهور هواي نفس

تج« و اجتماع مي فيلسوفانه تحقيق و خوش ... كردم رد بخت باشد، بهتر از آن است كه با قوم خود يا در قبيله يـا چنين به نظرم آمد كه اگر شخص مجرد

 
.الوحوش يا كتاب منطقالحمار يحمل أسفاراًي مقدمه1
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(»در وطن يا در هر نوع جمعيت به بدبختي زندگاني كند و ملت ترجيح دادن گوشه. اين قسمت نيز تحريف گرديده. نشيني بر زندگي اجتماعي در ملك

بي در واقع نويسنده. در اصل كتاب فرانسوي نيامدهبار، نكبت ميي فارسي .)دارد زاري خود را از روزگار خويش آشكار

او چون دولت بـه تـاري. زيستمي» ويردي تاري«ي از چراگاه بيرون آمد، مدتي با جدهدرازگوش پس از آن كه ويـردي روي آورد، خويـشاوندان

و  را«ترك روستا گفتند به تاري. تبديل ساخته، به شهر رفتند» به فضيلت تمدن مذلت دهقاني اسـت» االطبـاء باشي رشتي امين ميرزا حكيم«ويردي اشاره

و خر ما عاقبت به خيـر. بود» ويردي خدايش رحمت كند كه الحق تاري«. السلطان با وي بودي اميني خانواده كه آن ايام معالجه  آن روزگار هم گذشت

مي. اي يافت مهربان هاي زياد، ارباب تازهيپس از نابسامان. گذشت به او هم قدر اربابش و مي دانست و اين طايفه. كرد درستي خدمت ي خران نه احمقند

و حساس دارند. ناشناس نه حق مي. قلبي پاك .آزار شرف دارندو از خيلي جهات بر آدمي مردم. دهند پاداش نيكي را به نيكي

و ظريفانه بر ترجمهي افكار بلند او كه بيش اما درباره. ال شنيديم بر را به اجم سرگذشت خر رنج ما: اندي كتاب فرانسوي افزوده ترش را رندانه خر

مي كه از گروه انديش  و قانون مساوات به تفكر شناسـي هـم منـدان مـردم با تحقيقـات دانـش. پردازد مندان بود، چون خود را آزاد يافت، در نظام طبيعي

و اجتماع«ي مسأله: گويدمي. آشناست و مهم است» تفرد بايد فهميد كه آيا شما بني نوع ...ي من مقتضي است به قدري كه عقل خرانه«. از مسائل دقيق

و طبايع تشخيص انواع جنس بني«برخي از علماي» كرديد؟ بشر از مبادي خلقت عالم تجرد داشتيد يا به هيأت اجتماع زندگي مي  گيـان ها كه فرنآن آدم

ميمي»1آنتهروپولوژيست مي» منفرد«كنند انسان اوليه نامند، خيال و«. اين عقيده باطل است. كرد زندگي و صنعت نزد انسان اولـي بـدوي بـود اگر علم

و انفراد حركت ننمودن و به طور مجرد ـ اعـم الزمه... ترقي نداشت، اما ميل به جماعت زيست كردن آني خلقت هر نوع حيـواني اسـت از ايـن كـه

و صامت ظاهري مثل ساير حيوانات هم  را«وجـه هيچبه» اشرف مخلوقات«انسان.»جنس ما بوده باشد حيوان ناطق مثل جنس شما، انكـار ايـن مـسأله

ز همين... تواند كرد كه من از جنس حيوان نيستم نمي و پرنده مايل بر اين هستند به طور گله ندگي كنند، انسان اولي هم طور كه ساير حيوانات از چرنده

و. قهراً به زندگاني با جماعت مايل بود  منتها فرقي كه شما حيوان ناطق با ما حيوان صامت داريد، اين است كه ما در حالت جماعـت مواسـات داريـم،

و منفعتي مالحظه مي  و خودخواهي وقتي كه يك فايده و مساوات را رعايت نكرد شما از شدت غرور و اختصاص آن فايده كنيد، مواسات ه، در انحصار

هم مي و و همسايه و همه را خود برده، به تعدي ظالمانه بر ديگري ممتاز شويد .»جنس خود را محروم سازيد كوشيد

و عزت مقام خود را شناخت درازگوش انديش ان پرور رهايي يافته، برگ خشك درخت گاه كه از دست اربابان ستمآن.مند به حقوق خويش پي برد

مي مي و سرماي زمستان را تحمل مي خورد كه كرد، با خود مي«: انديشيد چون بـه شـرف ... كنم تنها خوشحالي من اين بود كه در نهايت حريت زندگي

و شادماني مي  از در تأييـد آن نوشـته».چميدم، چرا كه آزادي بهترين نعماي الهي اسـت شرف آزادي نايل بودم، در كمال بشاشت »ي سـفهفال«ي يكـي

مي» لفظ به لفظ«خودتان را و به لفظ قانع شده به حقيقت آن نمي«كنم تا بدانيد نقل رسيد، نزد ما جماعـت خـران نيـز آن حريت كه مطلوب شماست

و هر وقت به اين سعادت رسيديم، فوز عظيم مي :سخن آن مرد خردمند را چنين آورده.»شماريم مقبول است

ا« و و مختلف بناء جنس، چنانهر يك از افراد نوع و آرزو مختلفند الخلقة به وجود آمده كه به ظاهر متمايز و استعداد و اخالق پس. اند، در خياالت

و و جز ذات پروردگار كه موت و تكاليف شخصي خودمان به شخصه بايد بكوشيم و در حفظ حقوق و تكليفي جداگانه داريم هر يك از ما منفرداً حق

و نيك  نو بدفرجامي ما به دست قدرت اوست، هيچ بختي حيات و حقوق خويش مقتدر نخواهيم كس را به ي به قوانين عادالنه كه بـه محافظـه ...اموس

و ذلت ما قرار داده اسـت، اطاعـت ننمـاييم و زور خود را آلت ضعف و به هر ظالم مستبدي كه ظلم و حقوق ما ايجاد شده است تمكين كنيم، . حدود

ا آن بي ين جادهگاه كه از و زندگاني و فتوريي راست منحرف شويم، در حيات و حقوق محققه2نظامي كلي ».ي ما باطل شود قوي روي دهد

و بدون حريت ذاتي انسان، انسان نيست حق انسان به يك اندازه«: شمارد عناصر آن حقوق ازلي را مي اما در عين آزادي، بايد.ي معين آزادي است

و هممقيد جماعت بود و از مصالح درختي كه در صحرا به تنهايي روييده شده است، آن قدرت ندارد. جنسان خود فارغ ننشست هرگز از افراد نوع دور

و ريشه ... كه ريشه به آب رساند  مي الجرم ساق و معدوم و ناتواني خلقي، البته بيش... گرددي آن مستهلك تر از ساير مخلوقات به تعـاون انسان با عجز

كه. هر كس تا زنده است از آن صاحب بدن است«: ديگر حق جاني است».اجتماع محتاج استو  و غيرت شخصي را بر آن انگيخته است گاهي عشق

و وطن خود فدا كند ».جان خود را در سر برادر

1 Anthropoligiste 
 سستي، ضعف: فتور2
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و مواساتآن اقسام ترين جميع حيوانات، اگرچه پست«: ياب گشتن از نعمت طبيعي از آن گذشته، اصل برابري است در بهره ها باشد، به مساوات

مي».برند مخصوص از خوان نعمت خداوندي بهره مي  و در حفظ حقوق خويش و مأموريت آدمي كه توضيحي كه در شناختن مسؤوليت و آثاري دهد،

و رحمتش واسع«: بر قصور او مترتب خواهد گشت، شايان توجه است  ب. فضل خداوندي عام است تعالي را مخـصوص دريغ باريياگر جمعي نعمت

و قبول ذلت موجب حرمان آن مردم شـده، يـا. خواهند، بر منعم حقيقي حرج نيست خود شمرده ديگران را محروم مي  و ناداني ترك حقوق بلكه جهل

و استراحت به  و كسب شفر و اسبابي را كه طبيعت براي مدارج سعادت و اعانت به نوع خـود كـه ها افاضه كرده است به كار نداشته،آن آالت از امداد

مي مأموريت الهي ايشان است بازمي و ذليل و كفران چنان نعمت در دست ديگرانشان خوار ».دارد مانند

مي بسته حكمي همان استدالل، آن حيوان زبان بر پايه يـك از شـما در خلقـت مزيتـي بـر يكـديگر هيچ«: شمارد راني مطلقه را خالف نظام طبيعي

مي. نداريد مي آن كه تولد و بعد پادشاه جهان مي شود مي گردد، با آن كه متولد و در نهايت فقر زندگي نه پادشاه با افسر. اند كند، در خلقت مساوي شود

مي شاهي قدم به عرصه  مي گذارد، نه مرد فقير با كولهي وجود و اشتراك تامه كـه در مبـ ... آيد بار گدايي از كتم عدم و مبـاني خلقـت با اين تساوي ادي

مي]به[محقق است، بعض از افراد  و تفوق و سلطنت مستقله، يا بي هيچ سلطنتي بر ابناء جنس تحكم ».جويند محل نظر است حكومت مطلقه

هم تا اين«: به روايت او آ خر انديش».حاال برويم بر سر مطلب. جنس شما بود جا تقرير تحقيق آن حكيم دمي مطالعـات مند ما خود نيز در فطرت

و ترك فضيلت انساني را كـرد، سـيه.»گويا طبعاً شرير نيست«زادي او، آدمي به عقيده. بديع دارد  در. روز گـشت اما چون از قوانين طبيعي روي برتافت

و پستي خلق كه«: او، سخنان نغز داردو خوي تحقير آدمي و طبع مخالفي و مقام شماست، با فطرت دون و اضـطرار دنيايي كه منشأ  داريـد، دارالبـوار

و. ايد»شمرده و دوزخ«و دولت حيات را به خويشتن، چون دام بال شما متولد شديد در كذب، نمـو كرديـد در كـذب، زنـدگي«. گردانيده» عين جهنم

مي مي ـ چگونه ترك عادت و مايـه ... كذب طبيعت ثانوي براي شما شده است... توانيد؟ كنيد در كذب م راه نجات و تزويـري عـاش خـود را در حيلـه

و مخالف طبيعت ثانوي رفتار نمايد، به خطا رفته است. ايد يافته رويـد بـه دروغ، بـه مجـالس واردمي... اگر در ميان شماها كسي به راستي حركت كند

مي مي ميآن به اشخاصي كه در غياب از ... كنيد به دروغ شويد به دروغ، عبادت تم ها بد ميگوييد، حضوراً مي... كنيد لق مي رياضت كنيـد، كشيد، عبادت

و زاري مي  و تعـاون قـدم ... نماييد، براي تحصيل فوائد خيالي گريه و تـا بـه عـالم تمـدن غافل از اين معني كه شما به خالف ما، محتاج ابنـاء خوديـد

و بدبخت ايد، ذليل نگذاشته كه. ترين جانورانيد تر و فساد، به در همه ... زهي خبث هـاي اجتمـاع عـدالتي در بـي».ايد همه جهت طريق خيانت پيموده جا

و ما سيريم«: گويد و ما سالم. يكي گرسنه است و ما غني. يكي سقيم است و. يكي فقير است و قومي به سعادت و سختي مبتال جمعي به انواع شدايد

ر.روابختي كام خوش و نه از ».نج سقيم شخص صحيح متأثر نه به ظاهر عسرت فقير حالت غني متعسر است،

و بخت به رتبه«: باز در نكوهش اخالق سياسي بزرگان گويد . بـاردي عالي رساند، از هر سمت باران تمجيد بـر او مـي همين كه شخصي را تقدير

مي متملقين صفاتي را كه دارنده نيست به او نسبت مي رسد مكتوباً به دامن اين نو دولت نميها كه دستشانآن كنند، دهند، شعرا قصايد در مدح او انشاد

و بسط  مي در تمجيد او شرح بي ها و آن و جهالت، تخته نويسند، مي چاره را در چهارموج ناداني و از جانبي به نيك بند مي كنند آن. ورزند بختي او حسد

ك».احمق نيز ملتفت نيست كه تا ديروز محل هيچ اعتنايي نبود مي«ه شما آدميان با علم به اين و اظهار ادب به شما و تمـسخر تملق شود از روي كذب

و حقيقت  و راستي مي» گويي را نپسنديده است، باز صداقت اگر من به جاي بزرگان عصر بودم، هميشه يك دوسـت صـديق«. دهيدو دروغ را رجحان

مي راست و صدق واقعو ملزم مي ... داشتم گويي با خود نگاه كه بزرگان قـديم هميـشه در دربـار خـود چنان. را به من بازنمايدداشتم كه حقيقت احوال

و كارشان همين بود كه بي  و طلخك داشتند مي طرخان و معايبي كه ناشي و چاپلوسي، قصور مي تملق و. كردند شد به صراحت بيان حـاال كـه طرخـان

و همه ها اين صنعت را پيشنهاد خود ساخته طلخك نيست، روزنامه از اند ميكس را .»اما چه فايده. كنند معايب خود ملتفت

و صدارت دوك دوبوربين، يكي از آن وزير پرسيد: آميز ديگرش اين است هاي كنايه از گفته چرا مردمان قابل را در امـور«: در زمان لويي پانزدهم

بي دولت دخالت نمي  و اشخاص و مجهول دهي مي سروپا مي«: وزير پاسخ داد» نمايي؟ الحال را مدير ادارات دولتي و حسن ظنـي من تو را عاقل دانستم

خودخـواهم، نـه. كـنم، نـه بـراي دولـت من صدارت را به جهت شخص خـود مـي! مرد عزيز. حاال فهميدم كه به خطا رفته بودم. به مشاعر تو داشتم 

و استعداد را نمي. خواه دولت ع صدارت نايل گردم، صدارت را تنـزل داده بـا وضـع پـست بينم كه از روي استحقاق به مقام مني چون در خود آن لياقت

كم. نمايم خود برابر مي و دخالت دهم، مي اشخاص بزرگ عاقل را اگر شريك خود سازم و ناداني خود من ظاهر پس اشخاص پست ناقابل. شود خردي

بر را بر سر كارها مي ».ها تفوق داشته باشمآن گذارم تا خود
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(السلطان نوشته است ها را در وصف دولت امين جوييي آن نكته گمان همه بي و وزيرش نيز بـرده. در اصل كتاب فرانسوي اسمي از لويي پانزدهم

.)نشده

مي آميز ديگر هم كه در اشارهي طعن چند نكته و تقـديم پـيش يك جا موضوع رفتن به خانه. آوريمي به اوضاع آن روزگار گفته، ازي اعيان كـشي

و در كار تربيت فرزند خويش: چنين عنوان كرده) كه از رسوم زمانه بود( را خانه طرف صاحب  اوي صـوريبختـكين«اين نصيحت بشنو  مـردم را بـر

و يـسار ...ي بساط خسروانسيو نفايممثّل مدار، تجمالت دربار پادشاه و عزت و او را به مجالس ارباب دولت و مشتهيات نفساني را به او جلوه مده،

م و زخارف مشعشع در نظر او رسوخ كند چندان را. بر كه اين ظاهر فريبنده و مـال و اهل كمال را به او الزام كن، نه دينـار در».نخست شناسايي انسان

و بردن حضرت«:ي آن، اخترشناس نوشته حاشيه و عما را در يك روز به مهماني امين... اين مطلب اشاره به صدارت عظمي و رفتن به خانه رت حضور،

و حيرت بلكه  و ارمغان كه اسباب عبرت و تقديمات .بود» شده]ـ[حاجي محمد حسين تاجر شيرازي

از گـردد بـه جنبـه گويا اين هم بازمي.1زنان است كه همه ايهام دارند» شكارافكني«و» صيد حرم«و» شكار خانگي«ي مطلب باريك ديگر قصه اي

د«: السلطان مناسبات خصوصي امين  و شكارگاه محدود نداشتند.و نوع است شكار بر و. يكي به آيين پدران شما كه قوروق مخصوص مـرد مردانـه تيـر

و دشت پياده يا سوار يك دو صيدي نموده، به خانه مراجعت مي  . كردند كمان يا تفنگ خود را برداشته، با كالّب معلّم صبح از خانه بيرون رفته، در كوه

و و آزاد و راحت براي عادت يافتن سپاهيان به هر سال يـك دو ... كس بود مناسب همه اين نوع شكار طبيعي اين بود كه سالطين قديم در اوقات صلح

و تقريباً شكار خـانگي مـي پارك. اما دوم شكاري است كه معمول عصر فرنگيان است. ريختند بار طرح شكار مي  در ايـن. كننـد ها را قوروق نگاه داشته

ر  و مي... شادتي بروز نداده است مورد شكارچي هنر كـه يكـي از بزرگـان چنـان. كننـد اين نوع شكارچيان حالت همان اشخاصي را دارند كه صيد حرم

در. بلكه زنانه است. وضع شكار ما مردانه نيست«: گفت فرنگ خود اعتراف به اين مطلب كرده، وقتي با من مي و اقوي دليل اين است كه نسوان محترمه

مي ها حاضر شده، تفنگ اين قبيل شكار و شكارافكني مي. اين قسم شكار بسيار مذموم است».كنند اندازي ي شـود كـه مايـه نه از هنرهاي مردانه شمرده

و مروت و نه از آيين فتوت ».اشاره به قوروق است«: اخترشناس همين اندازه نوشته.»افتخار باشد،

بهكردگان سطحي جديد را هم از قلم نيا طعن بر تحصيل و نه علم فرنگي را :اند درستي فراگرفته نداخته، يعني گروهي كه نه علم پيشينيان را دارند

و خطايي در معالجه نمي اين نعل« و چندان خبط ام بر خالف بيطاران ديگر كه شـنيده. نمايد بند علم بيطاري را به سبك اهل مملكت آموخته است

مي به سبك فرنگي نا ها معالجه را نه علم اصلي خودشان را آموخته.قصكنند، اما و نه علم فرنگي زمـين دو سـه نزد بيطاران مـشرق. شترمرغ هستند. اند

مي اصطالح بيطاري فرنگي به خرج مي  مي دهند، نزد بيطاران فرنگي ادعاي شاگردي و به اين واسطه علم خود را پنهان اين است كه اغلـب. سازند كنند،

كه هم ».اند، در مملكت ما خرمرگي زياد شده است صفت پيدا شده اين بيطاران شترمرغجنسان ما، از وقتي

ي انتقادي ميرزا علي خان رئيس، متخلص بـه غبـار، خطـاب بـه ناصـرالدين شـاه كـه همـان اوانهدر منظوم. ها افتاده بود گويا سر زبان» شكار خانگي«ي قضيه1

.سروده، نيز منعكس است

ــه ــكار جرگ ــر ش ــت در فك و دش ــوه ــه ك ــو ب اي ت

 از شــــكار خــــانگي رنــــدان برآوردنــــد ســــود

ــت آن ــن چاكران ــاهللا از اي ــد ب ــردم رس ــر م ــه ب  چ

ــود و ثمـ ــاد ــر عـ ــه از صرصـ ــيچ گـ ــيده هـ  نارسـ

 غلي بـدادي همچـو قـارن گـشت خلـق هر كه را شـ

 هــر كــه را ملكــي ســپردي خــويش را قــارون نمــود

... 

و عضو وزارت پست بود، با ياران ملكم كرده رئيس تحصيل و بـه پـايمردي. خان همكاري داشتي دارالفنون به مناسبت سرودن آن منظومه جانش به خطـر افتـاد

و ميرزا محسن خان مشيرالدوله نجات ياف امين (اشعار انتقادي ديگري هم دارد.تالدوله السلطان، پسر رئيس براي احمـد خـان خان مزين به مأخذ يادداشت طغرل.

)ملك ساساني
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و مطلقيت را از اين. اند، همان توجه دادن به حقوق طبيعي استي آن داستان افزوده اي كه بر ترجمه از نظر بحث انتزاعي، مطلب هوشمندانه ثروت

و معارض قانون طبيعت جهت طرد مي  و آزادي استو. كند كه خالف عقل است از. به همان مأخذ داعي مساوات آن كس كه ايـن معـاني را نگاشـته،

و به هر صورت، رنگ افكار او را دارد به حدس اما اين قسمت به قلم خود امين.ي حقوق طبيعي جديد آگاهي داشته فلسفه .الدوله است
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 سرگذشت خر

 مجتبي مينوي

 هجري قمري چاپ شده اسـت 1306 صفحه در طهران به سال 173 سنگي به قطع وزيري كوچك در به چاپ» الحمار يحمل أسفاراً«كتابي به نام

.و نام نويسنده بر آن قيد نشده است

هـاي عبدالحـسين ميـرزا ابـن هاي چاپي فارسي تأليف مشار، در هر سه چاپي كه تا به حال شده است، اين كتاب جـزء ترجمـه در فهرست كتاب

و نشاني داده مؤيدالدوله طهماسب ميرزا  در تعداد شده است و در 1322اند كه يك بار ديگر هم مـن ايـن. صفحه شـده اسـت 195 قمري چاپ سربي

و نمي چاپ دوم را نديده  اند، بر حسب آن چاپ بوده يا سند ديگـري بـر ايـن دانم آيا اين كه آقاي مشار اين كتاب را به عبدالحسين ميرزا نسبت داده ام

و جواب دادند كه نمي از خود ايشان به وسيله. اند اسناد داشته .هرچه باشد، آن نسبت نادرست است. دانند سندشان چه بودهي تلفن سؤال كردم

و مرحوم ادواردز، مؤلف آن فهرست، نوشته است كه اين كتـاب هاي چاپي فارسي محفوظ در موزه در فهرست كتاب ي بريتانيا، نام اين كتاب آمده

خر«، موسوم به (Comtesse de Ségure)ب كنتس دوسگور تقليدي است از كتا .(Memoires d’un Âne)» خاطرات يك

آن. اين ظاهراً درست است و ثانياً لفظ جا هم نام نويسنده ولي اوالً از«ي متن فارسي ذكر نشده، از«به معني» تقليديست . به كار رفته» اقتباسي است

و اقتباساي يعني اين كه اين كتاب فارسي ترجمه و ها را در آن به فارسي بدل كرده اي است از آن كتاب فرانسوي كه اسم گونه آزاد و اشـعار و امثال اند

و اشعاري گذاشته عبارات زبان و عبارات و به جاي امثال و عربي در آن گنجانده .اند كه مؤلف در اصل آورده بود زد فارسي

شـنبه اند، در يادداشت مربـوط بـه يـك ات خود كه آقاي ايرج افشار آن را دو بار به چاپ رسانده مرحوم محمدحسن خان اعتمادالسلطنه در خاطر

و در تـاريخ».ي كتاب الحمار يحمل اسفاراً نمودم تا كي تمام شـود ديشب به سالمتي شروع به ترجمه«: گويدمي) 572ص( قمري 1304چهارم شوال 

).604ص(ي او را به اتمام رساندم ماندم، سرگذشت خر كه سراپا حكمت است تمام كردم، ترجمهگويد منزلمي1305الثاني ربيع14شنبه پنج

، تحـت)204ص(هاي مجلس شوراي ملي، تأليف مرحوم سـعيد نفيـسي آقاي ايرج افشار لطفاً به من اطالع دادند كه در جلد ششم فهرست كتاب

و به لطف آقاي عبدالحسين حائري، نسخه را با نسخهبنده. هستالحمار منطق، كتابي خطي به نام 2250ي شماره ي چـاپي كـه خـود دارم مقابلـه رفتم

در. كردم آن آن به خط شكسته71ي ورق كه از ابتدا تا صفحه 101همان كتاب است و از به خط بسيار) 200ص(جا تا آخر نستعليق خوب نوشته شده

با بد، از نوعي كه مي  و سقطات بسيار، كتابت شده گوييم خط زنانه يا عوامانه و غلط ولي تمام كتاب را با اصلي مقابله كرده. اغالط و افتادگي اند به ها ها

و اضافه شده است) يا خطي ديگر(ي اول كتاب همان خط خوب نيمه .در جاي خود اصالح

اي است كه اين كتاب ترجمهمرحوم نفيسي در فهرست مذكور حدس زده و .ن حدس درست استي اعتمادالسلطنه است

از در نسخه و ترجمهآن اي كه از قضا به دست بنده افتاده است، بعضي حواشي خطي است كه به ها مطالبي در باب تأليف ي اين كتاب مورد بحث

و بعضي از يادداشت اين حواشي خطي به قلم مردي. آيد دست مي و در خـاطرا. هاي او امـضا دارد ست موسوم به اسداهللا اخترشناس، ت اعتمادالـسلطنه

و حبيب كتاب و مشار، خبري در باب اين شخص به دست نياوردم هاي مرحوم بامداد در. آبادي و اآلثار ولي بعيد نيست وجـو اگر درست جست المĤثر

مي در صفحه. شود، چيزي به دست بيايد :شودي اول، اين يادداشت ديده

و پنج كه تاريخ تأليف اين كتاب اسـت، بـر حـسب امـر قـدر سنه كه در مخفي نماناد. لي شأنه العزيزاهو اهللا تع و سيصد ي هزار

آن مĤب مالزمان اجل، آقاي اعتمادالـسلطنه دام اقبالـه العـالي بـه واسـطه حضرت اقدس شهرياري از جناب جاللت قدرت اعلي ي
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و نقره در قريه و كياسر ظروفي كه از طال و جميع آن ظروف به خـط1ي كنيم و پيدا شده و ترجمـه كـوفي بـوده بـراي خوانـدن

و شـرف. جغرافي قراي مسطوره را از ايشان خواستند  يـابي جناب مالزمان اجل اين پير غالم را از سلطنت خواستند بعد از تقبيـل

آن اهللا از عهده بعون و جغرافي و مورد اشفاق شده مجبوراًي ترجمه  در آن جا برآمده در دو جزوه نگاشته تقديم حضور مهر ظهور

و طبـع ايـن كتـاب شـده مĤب معظم سفر خيرت اثر چندي در لواسانات در خدمت جناب جاللت له بوده تا اين كـه بنـاي تليـف

و مقابله  شب زحمت تصحيح و مقرر داشتند كه ها بعد از مراجعت ايشان از حضور مبـارك بـه قـدري اين را هم به اين غالم امر

و مقاب  و شروع در طبع اين كتـاب له مي دو سه ساعت مشغول به تصحيح و مقابله فارغ شديم تا وقت مراجعت به كلي از تصحيح

حق. در اندك زماني به اتمام رسيد. فرمودند . الزحمه به اين غالم مرحمت فرمودند اين نسخه را محض يادگار نه از بابت

و مقارن اين حال مبتال وهبه مرض نوبافسوس كه در همان ايام سفر فرنگستان در پيش آمد ي شديد شدم جميع آمال ايـن غـالم

و تأخير افتاده، حتّي پنجاه تومان انعام مرحمتي كه حكم مؤكد شده بر اين كه بـه ايـن غـالم مواعيد ايشان همه در عهده ي تعويق

ي لـسياده مبـالغي از ايـن ظاهرا. سـهل اسـت.ي تدليسات حاجي ميرمحمـد صـادق خوانـساري، از ميانـه رفـت برسد، به واسطه

. الشقاوه متضرر شدم بلكه تا يك درجه اسباب تكدر خاطر مبارك حضرت اجل هم شده كه در باب طبع كتـاب فيزيولـوژي باطن

.1307الثاني ربيع8باري محض يادداشت قلمي شد در شب دوشنبه

و كوچه كتاب بحث از اين است كه در همه35ي در صفحه و از هر كس كه در آن ها كه عبور نمايي شهرها از محالت يد، به هر خانه وارد شويد

و خوشبختيد، از همه  و رفاهيت در اين خانه هست، آيا آسوده مي كس متفق خانه است جدا جدا بپرسيد آيا سعادت آن الكلمه چـه تـو شـنويد مـا داراي

كه(اي نوشته به اين عبارات جا آقاي اخترشناس حاشيه اين. گويي نيستيم مي نهيقين ندارم آن. نويسنده همان كس است يا به هـر حـال، خيلـي بعـد از

):تاريخ نوشته

و تنبيه از مرحوم ميرزا علي از اول خيال مرحوم امين و مرحوم اعتمادالسلطنه از نگارش اين كتاب مرادشان تنقيد اصـغرخان الدوله

و صدراعظم بوده، چنان امين ف السلطان و چندي امر به توقيف اين نـسخه شـده، كه خود ناصرالدين شاه اين مطلب را هميده بودند

ي تـاريورديو در فقـره. ولي وقتي اين حكم صدور يافت كه از كتب چيزي باقي نمانده بود، مگـر بـه قـدر چهـل پنجـاه جلـد 

اوي خانواده االطباست كه آن ايام معالجه باشي رشتي امين باشي اشاره به مرحوم ميرزا حكيم حكيم بـوده، خـدايشي صدراعظم با

و همـه  چيـز شـد، حتّـي رحمت كند كه الحق تاريوردي بودند، بختش اقبال كرد در اندك زماني از فالكت درآمد صـاحب خانـه

و غيـره هـم بـه او  و جزئـي، حتّـي جـاروب و مسكوني صدراعظم با جميع متعلقات آن به او واگذار شد، از كلـي عمارت آبايي

.بخشيده شد

ك در صفحه : پس اين كتاب به چهار اسم خوانده شده اسـت. اند نوشته» الوحوش منطق« است، اسم كتاب را 1306تاب كه چاپ سنگيي اخير اين

خر«،»الحمار يحمل اسفاراً« ست از يـك كتـاب مانندي ولي در واقع يك كتاب بيش نيست، آن هم ترجمه.»الوحوش منطق«،»الحمار منطق«،»سرگذشت

و اشارهها فرانسوي با تبديل اسم و سياسي ايران به اسامي ايراني .هاي تلخ انتقادي به اوضاع اجتماعي

فارسي آن بسيار بهتر از فارسي معمولي آن مرحوم است. كنم به صورت مجموع تماماً به قلم خود اعتمادالسلطنه باشدو اما انشاي كتاب گمان نمي

آنو هيچ بعيد نمي  م دانم كه يكي از همكارهاي و بـه زينـت روزي او، و آن را از عيـوب پيراسـته و ثالً مرحوم ميرزاي فروغـي، دسـتي در آن بـرده هـا

و معنوي آراسته باشد صنعت .2واهللا اعلم. هاي لفظي

و ساري در مازندران معرفي شده است1 و كياسر كه در جزء يادداشت اسداهللا اخترشناس ذكر شده است، جزء قراي بخش شاهي (كنيم )ي دهخدا نامه لغت.

، سال هيجدهمي كتابراهنمانقل از2
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و بزرگان ما به نصاب و تجربت زماتي واجب شمرده1دانشوران ر هاي خدايي كه جز به فرّه ايزدي نصيب كس نيست، صدقاتي مقـرو به گنج علم

بي كرده و فارغ از مدت كوشش، همان ميوه اند كه ديگر مردم و فصلي خالصه رنج مجاهدت و مكارم آداب را كه هر سطري حاصل عمري ي هاي معني

و غايـت و هم آنان را كه به مدارج عليا و روزگار دراز ارزاني باشد و بر اين تأويل، آيندگان را عمر مكرر  راه نبـوده،2القـصوي روزگاري است، دريابند

و در سايه هاي سودمند نداشته اتفاق چنان تجربت .ي علم خردمندان گوشه گزينند اند، جز اين چه تواند بود كه از خرمن اقبال بزرگان خوشه گيرند

بيي اين سعادت رابطه و اعصار و بـد3شمار ودايع ابدي است كه از قرون ديرين و خزاين معرفت به گيتي يادگار داده،  موهبـت عـالمين حكمت

و شايان كمال داشته است، ذخيره بيو نتيجهو عقول4ي اعمار امكان را اليق ترقي و تجارب را اوراق كتب وي امتحانات منت تعب به هر كس پراكنده

و داني منتشر كرده است  و نشر خاصيت چه بهانهو بايد به نظر دقيق ديد كه دانش.به عالي اند كه جد به هـزل عجيب يافته هاي مندان در تعميم فايدت

هرچـه بـه مـذاق عـوام. سـرايي مـؤدب شـوند بذلـه5خواني پند گيرند، در سياقت آلوده، تلخي قول حق به شيريني شوخي آميخته باشد، به هوس قصه 

و به حكايات كودكانه آراسته نزديك و با دهان عامه مناسب خلق به آن مايل6تر است، البته طباع تر مي تر .فتدا تر

و رسوم به دست نگارنده رسيد، با اين كه از زبان خر سخن گفته است، سزاوار ديـدم و فضايل اخالق و موعظت اينك كتابي مشحون به نصيحت

و  گـوش خـر«الرحمـه بـشنوند جاي آن باشد كه از مولوي عليه. ندارند، از آن مستفيد باشندي خارجه معرفتي ها كه به السنهآن به پارسي ترجمه كنم،

و ديگر گوش خر  و.و بدانند مراد مصنف از اين تعبير، جز اين نبوده است كه مقصود را به ابناء جنس خود خرفهم كند» بفروش نگارنده مبتكر داستان

و به جاي دست  آند نظر منكر نشون7ي آن برده است، التماس آن دارد كه خوانندگان به بادي رنجي كه در ترجمه مؤلف مندرجات آن نيست چه بـهو در

و عملي است ببينند؛ چنان و فوايد علمي و حكم .اي به يك بار ديدن ارزنده است كه هر نامه مواعظ

.آن مقدار از مال كه زكات بر آن واجب شود، سرمايه، اصل، اصل هر چيز: نصاب1

.دورترين غايت، مقصود نهايي: القصوي غايت2

ها جمع وديعه، سپرده: ودايع3

.ها زندگاني، عمرها، سال: جمع عمر: اعمار4

 روش، شيوه، طرز، قاعده: سياقت5

.ها ها، طبع ت، سرشتسرش: جمع طبع: طباع6

 آغاز، شروع: بادي7
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 الحمار مثل

 خدمت سرور مهرگستر خودم، آقا ميرزا جعفر

و ارادت! اي مخدوم عزيز من و توجه كه هميشه نسبت به اين خادم باركش ليكن بـه نـوع مـا كـه!، ممنونم كيش بردبار خود داشتيد از آن التفات

مي جماعت خران هستيم، به طور حقارت نظر فرموده، حيوان بي  و از شعار تربيت دور تصور به. كرديد شعور و براي اين كه جنابعالي را درستي از عالم

.روزگار خران آگاهي باشد، الزم ديدم اين رساله را ترتيب نموده، به حضور عالي تقديم كنم

و وقايع زندگي اين مخلص باركش استموضوع اين و ماده بعد از مطالعه به جنابعالي معلوم خواهد شد كه ما نرّه. اليحه، سرگذشت و خران خران

و زحمت غيرمنصفانه كره هم خران چگونه طرف صدمه و از همچنين خواهيد دانست كه ما طايفه. جنسان جنابعالي هستيمي نوع بشر ي درازگوشـان را

و معني چه بهره1مقامات و ادراك چه رتبه صورت و در ذوق كه ضمناً، بر خاطر دقيق جنابعالي معلوم خواهد شد كه در روزگار جواني، چنان. هاست ها،

و نكبت ديدم و متابعت هوس چه بدبختي و زبردست بوده، از شرارت نفس و داني، چگونه اين حقير مستمند هواپرست الجرم بـه سـر انگـشت. افتد

و به صراط مستقيم هدايت شدم ير گوشمالتقد .ها گرفتم

در! بلي، آقا جان و فتـرات كهولـت و ناداني مركب است، در نوع بشر يا خر چندان دوام دارد كه گرد پيري بر سر بنشيند، شور جواني كه با جهل

و افسوس به روزگار جواني استآن. قوا اثر كند  كر. گاه دور ناتواني و و همـت2مـانيم آلتـي افـسرده مـي شود، در غـم بـي دار تعديل مي طبعاً در رفتار

و عذر ايام گذشته بگوييم؛ چنان مي و سعادت شخص شهره شويم .كه مخلص باركش به پاي بردم گماريم كه به سالمت نفس

و نه . مثل خر، سركش مثل خر، تنبل مثل خـر احمق مثل خر، نفهم: ها كه شرح حال مرا مطالعه خواهند نمود، نخواهند فرمودآن ديگر نه جنابعالي

 ...عاقل چون خر، عالم چون خر، مطيع چون خر، كاركن مثل خر، عرّ عرّ عرّ: بلكه خواهند سرود

و اخالق پيرانه آرزومندم كه از خرمي بهار جواني خود بهره! آقاي عزيز و در اين سرزمين تجارب و برخوردار، .ي مرا به يادگار قبول فرماييد مند

 مضاا

 باحيا3مخلص باوفا، چشينه

ها ها، كارهاي نيك ماندگار، هنرنمايي جمع مقامه، درجات، پايگاه: مقامات1

بي/ نفس اژدرهاست او كي مرده است2 )مولوي(آلتي افسرده است از غم

و استر سفيد موي، خنگ: چشينه3  رنگ اسب
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و. ايد مثل اين كه البته جنابعالي عالم طفوليت را در نظر نگاه نداشته، فراموش كرده.و زمان بچگي خود هيچ به خاطر ندارم1من از عهد صبي مـن

مع. شما هر دو در طفوليت محبوب والدين بوديم  و و لـله و طبيعت اما فرق ما اين بود كه شما را ابوين هر دو خوشگل. لمين تربيت كردند، مرا تجربه

بي. زيرا كه هنوز در كهولت شعور دارم. من از طفلي باشعور بودم.و ملوس بوديم  و! خبرم كه حاال صاحب شعوريد يـا نـه از جنابعالي حـس كـودكي

و ضرر مالك خودم تحريك مي  زدآن هرچه. كرد هوس جواني مخلص را به آزار صاحب و كـار كوشـيدند، بـيش از آن ها به و سنگيني بـار و بستن ن

بي. كه در سرگذشت من خواهيد خواند چنان. تالفي كردم وي زيردسـتان صـدمه مـي چارگان يا بـه قاطبـه پس كساني كه به ما رسـانند، از مـا خرترنـد

و غرور انيت رفتار مي  و نخوت به مستبدين كه نسبت به سايرين به كبر مي تر صدمه بيشهاآن نمايند، رسد تا آن كـساني را كـه طـرف ظلـمي روحاني

مي. نمايند خود تصور مي .باشد كه سرگذشت من است شاهد اين مدعا، فصول ذيل

 كودكي: صبي1
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آن انسان گمان مي و مي كند كه اشرف مخلوقات است آن! اي انسان مغرور. دانند داند ديگران نمي چه او مـا نيـز دانـي چـه تـو مـي دانسته باش كـه

آن مي و مي دانيم آن آباد جمعه همانا در شريف. دانيد دانيم، شما نمي چه ما و روستاييان از اطراف به جـا بازاري است معروف، كه روزهاي جمعه دهقانان

و چرنده و پرنده و حيوانات اهلي و لبنيات و هر نوع حبوبات و ميوه ميي مأكول سبزي .رسانند اللحم به فروش

ج آباد كه يك فرسخ مسافت بود، بايـد بـا بـار آباد تا شريف زيرا كه در اين روز از ده موسي.ي طفالن بود معه براي من مشابه صبح شنبه هر صبح

و دگنك  و سرعت رفته، به ضرب شالق و آبرومند ديني محترمه تا جده. برگردم1گران به كمال شتاب دار اس، مـرا ابتيـاعي جنابعالي كه زن پرهيزگار

و چه، صاحبه. نفرموده بودند، من غالباً به چنين زحمات مبتال بودم  و اوالد خود مسلطه، عـاري از شـرم و بر شوهر ي من در اين وقت زني بود سليطه

و صفا و بري از هر نوع صدق ، هرچه ماكيـان او اي بود كه در ايام هفته، يعني از آن جمعه تا اين جمعه مثالً آقاي عزيز، بدفطرتي اين زن به درجه. حيا

و ميوه و هر قدر بقوالت و لبنيات ساخته، و گوسفند خود دوشيده و هر قدر شير از گاو ي او رسـيده بـود، سـبدهاي جـات در باغچـه تخم كرده بودند

و به شانه كثيف خود را پر مي مي ساخت ح. نهادي لطيف من ماند، اين سـليطه ركت نميو بعد از وضع اين بار گران كه در من وجهاً من الوجوه قدرت

و سمينه  مي مسمارداري به دست گرفته،3شد، چاردوال بود، باالي سبدهاي سنگين سوار مي2كه تنومند و كفل مرا و يورتمه شانه  بـه رنجانيد، چهارنعل

مي بازار شريف و من به قدري متغير بودم كه فوق آن متصور نبود آباد .ت خالف نداشتماما از ترس ضربت چاردوال قدر. برد

مي! آه از اين تازيانه كه چه اثر غريبي داشت بي نواخت، حلقه دور از جان شما، هر گاه كه به حركت درآورده را پيرش سلسله هاي زنجير ي حيـاتم

و پيچ مي مي گسيخت و تار وجودم را ميآن. خست وتاب آن چون مار پود مي گاه كه مسمارش بر تنم و، مدتجست نشست، آتش از چشمم هـا از درد

و ضربتش بي مي الم سيخ مي تاب مي شدم، فرياد و ناله مي زدم و واويال من اين سليطه را دل بر من نمي. كشيدم كردم، عرّه و استرحام سوخت، بلكه عجز

مي بيش مي تر سبب جسارت او و زيادتر بارم و ظالمين را قرار بر اين است. نمود شد ط. بلي، مستبدين رف مقابل را عاجز ديدند، زيادتر بـه او همين كه

مي. تازند مي آني غير محترمـه رسيد كه تمرد كرده به لگدي چند بار گران را از دوش بيافكنم، صاحبه القصه، گاهي در بين راه به خيالم ام كـه بـر روي

.شد مي4البال افسوس، هزار افسوس كه سنگيني احمال مانع اجراي مافي. سوار است به زمين بغلتد

و سبدهاي سنگين را يـك سليطه. آباد شديم باألخره روزي وارد بازار شريف يـكي مذكوره از دوش من به زمين جسته، افسار مرا به سيخي بست

و خود براي كاري به كناري رفت  در. پايين آورد و تعب بسيار ديده، فرصت غنيمـت شـمرده، پـوز خـود را و رنج از من كه هم خسته هم گرسنه بودم

و زردك و تأني تناول كردم5كرده سبدي كه از كاهو . انباشته بود، عيارانه پيش كشيده، تمام آن را با كمال اشتها

 چماق كلفت: دگنك1

 ه، چاقفرب: سمينه2

و چهار تسمه بر آن تعبيـه : چاردوال3 و زنجيري با چند حلقه چوبي است به مقدار يك قبضه، كه چاروداران بر سر آن سيخي كوچك به قدر مهميزي نصب كنند

و چهارپايان را به آن رانند .كنند

و ضمير استآن: ما في البال4  چه در ذهن

 گزر، هويج: زردك5
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راآن! وقت در زندگاني خود چنين غذاي لذيذ به گلويم نرفته بود به جان عزيز جنابعالي تا آن و خستگي از من زايل شد، دو پاي خود گاه زحمت

و دو دست را از اندازهمحكم به زمين استوا و با دندان خود خرمگسي بدن خارج گذارده، دو سه خميازهر كرده، وي ممتد كشيدم ها كه بر بدنم نشسته

و شادماني بودم كه ناگاه سليطه. به اين واسطه خارش در بدنم حاصل شده بود، از خود دور كردم  مـن بـه.ي قبيحه از دور نمايان شـد در نهايت عيش

ميجهت سو و لفچه ماليده، خيره خيره به او و تخفيفش، اعتنا نكرده، بلكه زبان خود را به دور لب و تحقير .نگريستم زانيدن دل او

و نمي ادبي نمي در حضور جنابعالي بي و فحـاش،1چون اين سليطه خربنده. ها به من داد گويم چه فحش كنم و بالطبيعه خيلي بـدزبان  خصلت بود

آن هر وقت متغير مي مي شد مي. آورد چه در باطن داشت به زبان و منزجـر مـي چيزها مـن بـاز. شـدم گفت كه با وجود خري من از اسـتماعش منفعـل

مي لب و اعتنايي بدو نمي هاي خود را كه. نمودم مكيدم مي»جواب ابلهان خاموشي است«و اين مثل مشهور را و. كردم، پيروي رويم را از او برگرداندم،

را  و حوصله بر من تنگ شـد سليطه. به او نمودم پشتم و شكيبايي زايل، و به قدري مرا كتك زد كه صبر سـه لگـد بـه.ي قبيحه شالق خود را برداشته

و دندان. سمت او انداختم  به به طرف او اند2لگد سيم را كه طرداً للباب. با لگد دويم دستش را رنجانيدم. هايش را در هم شكستم با لگد اول بيني اختم،

و چاردوال بيست نفر از دهقانان با چوبدست. مغشياً به زمين افتاد. گرفت3اش فم معده  به قدري كه ممكن. هاي چون كمند به من حمله بردند هاي بلند

و پايش را گرفته به طرفي نقل كرده، به معالجه سليطه. بود مرا زدند تا خسته شده رفتند مشي قبيحه را هم چار دست .غول شدندي او

او وقتي كه ضاربين بي و كارهاي ديگر خود مشغول شدند، من باز فرصت را غنيمت شمرده، سبد ديگري كه در و شري و به بيع مروت از من دور

و خستگي كرد انواع سبزي و آن تنقل از بدنم رفع درد .آالت تازه بود، به تمامه چريدم

ت و مرا غير منصفانه مي از حسن اتفاق، وقتي كه آن جمعيت به سر من و ارتعاش وتدي اخته و ابتالي من بود، كه مركز دايره4زدند، از تالش ي بال

و پرداختن سبد دويمين فارغ شدم، خوش و دام بال را گسسته ديدم لق شده، تا از خوردن سبزي و بند وارسته راه ده را گرفته، بـا. بختانه خود را از قيد

بي اشخاصي كه در راه به من برمي. رفتم مي نهايت تأني، خرامان خرامان  بي خوردند، متعجب بودند كه چگونه و و بار و به اختيار حركـت پاالن صاحب

مي. نمايم مي بي. گفتند اين حمار افسارگسيخته از طويله گريخته است بعضي سـيمي. چاره از زندان فرار كرده اسـت آن ديگري جواب داد اين محبوس

گ شد. چهارمي گفت بايد رذالتي كرده باشد. ريختهگفت از زير بار و دوپشته سوارش من براي اثبات. دهقان پنجمي گفت اين سركش را بايد تنبيه نمود

و ماليمت خود، نزديك به آن دهقان پنجمي شدم  و نرمي و بـه رفقـاي خـود گفـت عجـب حيـوان. معقوليت و گوش مـن ماليـد دهقان دستي به سر

بي خوش ا خوي هم.ستشرارتي و خيال نمودم كه جنسان شما اي آقاي عزيـز، از جـنس مـا چهارپايـان چـه قـدرها من از اين كالم زير پوزه خنديدم

.تر در درياي خرافات مغمورند بيش

و مبرهن است ميواضح و خدمت و مسلطي، وقتي كه به زيردست خود رعايت كرد، ماليمت و سـختي. بيند هر شخص مستبد هـر گـاه درشـتي

و شرارت خواهد ديدنم .ود، در عوض زحمت

 دست بگيرد سر شمشير تيز وقت ضرورت چو نماند گريز

و چموش مي در.ي به خود را تالفي نماييم شويم كه صدمات وارده ما جنس خران وقتي سركش پس فرق ما با اشرف مخلوقـات ايـن اسـت كـه

و به تالفي محبت، شرارت نمي .كنيم مقابل نعمت

و به خانهبالجمله آن و بچه.ي خود رفت دهقان سوار من شد و انواع مهرباني نمودند زن او چـون. خواستند نگـاهم دارنـد. هايش دور مرا گرفتند

بي فتوت الزمه  و انسان و جهت به خود بسته، مقتضي نديدم به اين وقاحت صاحب خود را ترك نموده در خانهي خران است ي ايـن روسـتايي بمـانم

و از پـا به جاي صدماتي كه از سليطه.ع بشر نيستم كه حدي در انتقام خود نگذارمنو مثل بني و دنـدان ي قبيحـه بـه مـن رسـيده بـود، شكـستن بينـي

.ي روستايي خود را بيرون انداخته، دوان دوان روان شدم از خانه. درانداختن او را كافي دانستم

خري دهندههخرچكي، كراي: خربنده1 ي

 بر حسب موقع، طبق امور پيشين، استطرداداً: طرداً للباب2

و در مجاورت قلب قرار دارد: فم معده3 و معده است .سوراخ فوقاني معده كه راه بين مري

 ميخ چوبين يا فلزي: وتد4
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كه.ك صاحبم مرا ديدي صاحب خود وارد گرديدم، دختر كوچ همين كه به خانه بي«فرياد زد » ام را چـه كـرده؟ ام آمده است، پس ننه ننه بابا چشّه

و با افسار پاره ديدبي] مرا[صاحب من از اتاق بيرون آمده، و پاي من زده گفت. پاالن را اي خرك احمق، زوجـه«: نزديك آمده، لگدي چند به دست ام

و چگونه فرار نمودي؟ صد تازيان  ي مرا از سرم برداشته، دو لگد ديگر بر من زده به چمنو افسار دريده».ه در اولين فرصت به تو خواهم زد چه كردي

و فغاني به گوشم رسيد.و مرتعم فرستاد آن. به مجرد اين كه من داخل چمن شدم، فرياد طرف آهسته نزديك چپري كه دور مرتع بود آمده، سر خود را

ميي سليطه صاحبه.دمنموده به سمت جاده نگاه كر  ميي خود را ديدم كه به روي تخته انداخته و ندبه و اهل خانه به استقبال شتافته، ناله . كردند آورند،

.ي مرا آوردند، تفصيل را به شوهر او اظهـار كردنـد اشخاصي كه صاحبه. من آهسته سر خود را عقب كشيده، با نهايت اطمينان قلب، مشغول چرا شدم

بيمشاراليه و قيمتش ضرر ما شود حيا بزن، ليكن نه اين پسر بزرگ خود را طلبيده، شالق بلندي به او داده كه صد تازيانه به اين چارپاي .قدر كه بميرد

مي! آقاي من مي بوديد، بالشبهه بيش اگر جنابعالي هم جاي من چون حفظ.ي اين كار به قدر من نبود اما شايد شعورتان در چاره. ترسيديد تر از من

و من در خود طاقت خوردن صد شالق نمي  و رعايت حقوق مملوكيت را كنار گذاشته، از گوشه بدن واجب است اي بيـرون آمـده، راه ديدم، آبرومندي

و عقب سر هم نگاه نميو هيچ. دويدم صحرا پيش گرفته مي  و گوش فرا دادم. كردم، تا به حدي كه خسته شدم جا نايستاده . اي پايي شنيدمصد. ايستادم

نفسي به راحت كشيده، شكر باري تعالي را به جاي آوردم كه از دست مـالكين شـرير خـود. كسي را نديدم. باالي بلندي رفته اطراف خود را نگريستم

و كـشان. نجات يافتم  و اطراف بمانم، البته مرا خواهند شناخت آبـادمي موسـي بـه قريـه كـشانو حاال چه بايد كرد؟ خيال كردم كه اگر در اين نواحي

و زحمتي كه در خانه  و پناه به خدا از مكافات و!ي صاحبم انتظار مرا دارد خواهند برد و تنها يـافتم و خود را يكه يك قدري به اطراف خود نگاه كردم

و تنهايي خود كمي گريستم از بي  و چمني با خضارت يافتمدر اين جنگل، نهري. باز قدري راه رفتم تا به كنار جنگلي رسيدم. چارگي بـا خـود. جاري

و دادرس بي  و بعد از تحصيل بنيه، سفري دورتر خواهم كرد چند روزي در اين. چارگان است گفتم كه خداي تعالي دستگير مظلومين از. جا مانده بعـد

و هوا تاريك شد و نوشيدن آب سرد گواراي صاف، آفتاب غروب نمود .، با نهايت آسايش تا صبح ديگر خوابيدمبه پناه درختي رفتم. خوردن علف
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 فصل دويم

و راحت بي به سحرگاه از پس خواب خوش و لذتي از سفيده1، نهيقي شكر منعم حقيقي غش مي.دم بردم از جگر سوزناك كشيدم دانيـد جنابعالي

مي اي كه به دعوي اشرفيت ماسوي آن طايفه  بي اهللا را دون مقام خود و و صبحدم نالـه گاه شمرند، اگر گاه اي برآرنـد، بـه كائنـات چـه سحرخيزي كنند

مي منت مي ها ي خـران كـه مـا زمـره. ايم شب سر از خواب گرفته، جبين به خاك گذاشته، عالم را از خاك برداشته بالند كه نيم نهند، بر خويشتن چگونه

بي بي و و منت پيش از فجر بيداريم دل فخر به ناله منيت ميي و مفضول اشـرف فـضول باشـيم؟2گوييم، رواست كه اين همه مرجوح سوز شكر نعمت

و چشمه.و مراتع را متمايز كرد5و مرابض4و وهاد3بالجمله روشني صبح صادق تالل آب به چراگاه نزديك كه پاي هيچ حيوان به آن نرسيده ساري كه

و علف خود را ساختم حيوان به گردش نمي  و كار آب شد محرك رشته سيري شكم. رسيد، تاختم و مـĤل در نظـرم قـوت انديـشه.ي خيال ي عاقبـت

را الجرم با خود گفتم من كه از هر حيوان عاقل. گرفت و عرفـا دم ترم، چرا به رويت خردمندان كار نبندم؟ قدر نعمت حاصل نزد عاقل مجهول نيست

و سالم به فرصت، جاي ديگر كه امن. شودآسا آسايش كنم تا رنج پيش فراموش به نقد در اين زمين بهشت. مغتنم دانند .تر باشد خواهم جست تر

و در نزد ما طايفه و اي دريغ كه تقدير موافق تدبير نيامد و ترتيبات باطني فرق ي خران، به تجربه معلوم است كه ميان حدسيات ما با مقررات غيبيه

و هرگز و بسا تدبير كه يكباره نقيض تقدير بوده و نمي. به مقصود اصابت ننموده است فاصله اندك نيست دانم اين حال به نوع آدمي نيز جـاري اسـت

و دستخوش سرنوشتيدي تقدير دست تدبير شما داناست، يا شما نيز سرگشته در مقابله  مي.ي مقدرات  مما يدبر باشيد،7و مستفيد6القدر توانيد قالب اگر

و جان خر شما مي و بارتان را به منزل به دل و سررشته را به تقدير واگذاريد، انصاف نيست كه بـر]كه[و االّ كه شما.رسانمميشوم سرانجام را ندانيد

و بيداد بر ما روا داريد و چندين تطاول .ما دعوي مزيت كنيد

ل و و گوشم به خوشي جنبيد و به وفور نعمت شادماني نمودم، دم گدي چنـد بـه يـاد ظالمـان مختصر اين كه تا عزم رحيل را به اقامت بدل كردم

و دمي چند بي و حوالت شد، خر غلطي زدم و به نشاط پوزه گشوده زوزه كشيدم، ناگاه عوعو سگي از دور به گوشم رسيد، خيال بدسگال علف خوردم

و گردن را فراز داشته گوش. آواز شدند ديري نگذشت كه سگان ديگر با او هم  و پا را جمع و متزلزل ايـستادم ها به عقب بردم، من چاردست . مضطرب

و حفاظ داشت كه مرا پناه دهد دو دست من داخل نهر شده بود. به آن سمت متوجه شدم. به خاطرم گذشتم صبح از نهري كه آب خوردم چندان عمق

ميسگ. كه آواز ناهنجار صفرقلي، پسر بزرگ صاحب خودم را شنيدم  و به اين الفاظ متك ها را به تفتيش من تحريض هاي جانم، هي بابـام«: لم بودكرد

در. ردي بورادن كچوب. تاپ هي بودور ايشكك! هي و نامطبوع است»!هاي اودرها تاپ. هاي آختار. اوراده ياتاقي معلوم اگرچه اين لغت چندان غريب

 
خر: نهيق1  بانگ عرعر

 رجحان داده شده، برتري داده شده: مرجوح2

تپ: تالل3 ها ها، پشتههجمع تل،

و نشيب جمع وهده، زمين: وهاد4  هاي پست

 هاي گوسپندان جمع مربض، خوابگاه: مرابض5

و سرنوشت گرداننده: القدر قالب6 ي قدر

 مند، طالب فايده بهره: مستفيد7
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و معاشرت اندكي به فهم آن مأنوس كرده بود، دريافتم وحشتي بـر مـن غالـب. كه مراد چيستكه خران رغبتي به آموختن آن ندارند، مخلص را حشر

و وقار پا بيرون ننهادم اما از دايره. خواستم قالب تهي كنم شده بود كه مي  وو اين.ي صبر و رحمـت خداونـدي رهنمـون درمانـدگان جاست كه فـضل

مي مددكار بي .شود چارگان

ميگويا بر من مسكين از غيب اشارت شد كه سگان را شامه در خاك رهبر است، جر و باطل و ديگر پيروي مقـصود يان آب بوي دائر را محو كند

و تا نفس داشتم بر ضد جريان آب دويدم. توانند كرد نمي و. دو ساعت كه رفتم، ايستادم. چهار پاي ديگر قرض كردم نه صداي جماعت سگان شـنيدم

و تحريض صفرقلي بي  و مانده، نفس. ايمان نه ترغيب و عرق خسته ق زنان و چند لقمه از چمنريزان، هاي اطراف نهر كنده دري آرام گرفته آب نوشيدم،

آن. بلعيدم و پايم از برودت بعد از اندكي راحت، مجدداً بناي دويدن گذاشته از همان. جا خدر شده بود، ولي از ترس جرأت بيرون رفتن نداشتم دست

به خطّ نهر بدون تخطي مي آنصحراي سبزرفتم، تا از جنگل خارج شده .جا به چرا مشغول بودند خرّم باصفايي رسيدم كه متجاوز از پنجاه گاو در

خُلقاً تباين كلي است، اما در بعضي صفات حسنه هر دو فرقه با هم خالي!آقاي عزيز من و خَلقاً و گاو، اگر  بر جنابعالي معلوم است كه مابين خر

مي كه در يك مرت1جمله در مواساتمن. از مشباهت نيستند و گاو و اضرار نميع چندين خر و به هم چندان آزار ! جنابعالي انصاف دهيـد. رسانند چرند

و مغمـور آيا ممكن است در يك مسند دو وزير جلوس كنند؟ يا در يك مملكت دو امير حكومت نمايند؟ شما اشرف مخلوقات كه مقهور هواي نفس

و آزيد، هميشه در امور دنيا با عدم قابليت  ميدر حرص و انفراد .جوييد از شدت نخوت تجرد

ها را فوز عظيم دانسته، بعد از آن كه در آفتاب تابان قريـبآن پذيري جا بودند چندان مكره نديدند، من هم مهمان باألخره حضور مرا گاواني كه آن

و به  و عضالت خود را گرم كردم، برخاسته مشغول چرا شدم و اعصاب  قدري كه اشتهاي يك خـر اسـت، از آن چمـن يك ساعت تمدد اعضا نمودم

.بهره بردم

و سير شديم، خدا را چون روزي: ما جماعت خرام از امتيازات كه بر شما داريم، يكي اين است مي به قدر اشتهاي خودمان كه خورديم دانيم، رسان

و اندوخته و شماها هنگامي كه از نعماي الهي بهرهي فردا نمي به فكر ذخيره ميم افتيم و ند و شكر كنيد، به خيال ذخيره شويد، به جاي اين كه لذت بريد

و نمي اندوخته، حواس خود را پريشان مي مي داريد .خوريد دانيد كه چه

ــرون ــار بـ ز پيكـ ــشتم ــه وا گـ ــون كـ  چـ

ــار درون ــه پيكـــــــ  روي آوردم بـــــــ

ــشيد ــرده دركــ ــه كــ ــالمي را لقمــ  عــ

ــده ــره معـ ــل ام نعـ ــان هـ ــن زنـ ــد مـ  مزيـ

ميدو روستايي. مغرب شد و به يكديگر صحبت و از پهلوي من گذشتند قـارداش،«: تر از خود گفت بزرگ به كوچك. داشتند از دور نمايان شدند

آباد االر ديردلر بيزيم بر ايشكّميزي قورت بيوبـدي بـاه نـه قوت كِم سنه ديدي موسي«: آن ديگري جواب داد».»ديللّر جنگل ده تازه ده قورت كلوبدور 

لِلَري تاني مرسن اوزلري بوبيچاره حيواني اولدروبلر قورت بويننه قويوپلر ياخشيآب ديورسن موسي  و كيجـه اد سي بودي سيقرلريمزي طويليـه آپارمـاق

».لواللرده قويماماق هرنه بلورسن ايله

و هيچ از جا نجنبيدم! آقاي عزيز من پ علف. اين كلمات را شنيدم و طويل بود كه روستاييان مـرا هايي كه از اين چمن روييده بود، به قدري رقوت

و به طرف ده راندندگاوها را به آهنگ مخصوص كه روستاييان. ديدند نمي . الذكر وحشتي نداشتم من از گرگ سابق. دارند صدا زده، همه را جمع كردند

و جسورتر باشيم مي. نه اين است كه ما خران از شما شيرمردان متهور بيو نميآن كه نترسيده. ترسيم ما هم چون خر مذكور كه اهالي! عقل است ترسد

مي موسي مي گفتند، من بنده آباد مقتول گرگش و سالم و خود را زنده شب را با نهايت آسـايش. ديدم، بر عدم وجود گرگ يقين داشتمي جنابعالي بودم

و آرامش بال خوابيدم  و به قول شما مشغول نهار قلي علي. خيال ان بودم، گاوها را ديدم كه آهـسته آهـسته از دور بـه سـمت چمـن الطليعه كه برخاستم

با آيند، اما بدبختانه دو سگ قوي مي و به سمت بنده حمله كردند. ها بودآن جثه .از دور كه بو برداشتند، بناي عوعو گذاشتند

 استطرداد

 خواري، ياريغم: مواسات1
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ن بر جنابعالي كه آقازاده و نه عطر است كه دماغ را تر كنـدي محترم منيد، اين مسأله نماناد كه مقصود از بو .ه عفونت است كه شامه را متألم سازد

و معطريم و انسان، تميزتر شاهد مدعا، ده نفر از شما اگر در فضاي كـوچكي يـك شـب بـه روز. زيرا كه ما جماعت خران از شماها اشرف مخلوقات

و رياح منتنه و هر كس ديگر از شماها كه وارد آن فضا شود از بوي عفونتي از جوف خارجه1آريد، هم خودتان از عفونت ظاهر بدن بدنتان در تعبيد،

و اقسام عطريات استعمال كنيد تا در معاشرت از يكديگر مشمئز اين است كه مجبوريد حيل مختلفه به كار بريد، بدن را شست. كند نفرت مي وشو دهيد

از خالف ما كه اگر در يك طويله. نباشيد و روز تا شام، بلكه چند روز متـوالي ببندنـد، نـه از يكـديگرهمي كوچكي ده سر جنسان ما را اشب تا صبح

و نه شماها وقتي كه وارد منزل ما مي  مي كراهت داريم مي شويد عبوس و منافذ بيني را بنديد، با وجودي كه مدفوعات ما در زير پاي خودمان است كنيد

ميقدرها شما اشرف مخلوقات از همان مدفو چه .انتهي. بريد وعات ما فايده

و به من حمله آوردند خالصه سگ و همه. ها بوي مرا شنيدند مي من از چمن به جنگل نزديك گريختم . دويدم تـا بـه چمـن ديگـر وارد شـدم جا

نز اگرچه مثل شماها اسبابي اختراع نكرده و دقايق خود كنيم، يعني همان اسبابي كه شماها را مي ديكايم كه تعيين ساعات و عدم خـود. كنـد تر به مرگ

و دقايق حيات خودتان را مي  و نداريم ماها چنين اسبابي اختراع نكرده. شماريد ملتفت نيستيد و تعالي به ما شـعوري داده اسـت كـه. ايم خداوند تبارك

و پس از موسي.ام دور شدهبه اين جنگل كه رسيدم، معلوم شد چند فرسخي از چمن اولي. فهميم ساعات روز را بدون اسباب مي  آبـاد كـه محـل رنـج

و عنفاً نزد صاحب ظالم ببرند تعب من بود، ده فرسخي دورترم، كسي مرا نمي  و وحشتي ندارم كه مرا بگيرند از اين به بعد، پنهان شدن صورتي. شناسد

و از هيچ و تدبير مقتضي است كه خود را آشكار سازم .كس نترسم ندارد

 مؤنت منتن، گنده، بدبوي: منتنه1
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 فصل سيم

و چمن زندگي كردم با نها مي در اين مدت گاهي به واسطه. يت آسايش، يك ماه تمام در اين جنگل و تجرد، تكدر خاطري دست از. دادي تنهايي

مي خانه و آشنايان خود ياد فيلـسوفانه. تر داشتم كه تنها زندگي كنم تا آن كه در ميان جماعتي به بدبختي زيست نمـايم اما خوش. كردمي صاحب قديم

و اجتماع مي مي تحقيق تجرد و عزلت و تدقيق الفت .نمود كردم

و خوش ي خـود، يـا در وطـن، يـا در هـر نـوع بخت باشد، بهتر از آن است كه با قوم خود، يـا در قبيلـه چنين به نظرم آمد كه اگر شخص مجرد

.جمعيت، به بدبختي زندگي كند

س سعديا حب وطن گرچه حديثي است صحيح  جا زادم ختي كه من ايننتوان مرد به

 طردادتاس

و اجتماع از مسائل مهم مسأله و صعبهي تفرد و من در ضمن تقرير سرگذشت زندگاني خود، مصمم شدهي دقيقه را االنكشاف عالم است ام شما

با!ي من مقتضي است به قدري كه عقل خرانه. اي آقاي عزيز جوان، از بعضي مطالب مطلع سازم  از پس اين فقره را يد فهميد كه آيا شما بني نوع بـشر

و طبـايع بعـضي از علمـاي تـشخيص انـواع جـنس بنـي. كرديد مبادي خلقت عالم تجرد داشتيد يا به هيأت اجتماع زندگي مي  هـا كـه فرنگيـانآن آدم

ميمي» تهروپولوژيستآن« و منفر دزندگي نامند، به راه كج رفته همميگويند كه انسان در بدو خلقت وحشيانه و از معاشرت و كرد جنس خود بيزار بود

و مؤانست به يكديگر نداشتند و تيرهايي كه پيكانبا. الفت ميآن تبرهاي سنگي مي ها از سنگ چخماق بود صيد و زندگي ولي مرا عقيده. نمودند كردند

مي. به خالف اين است  و ترقي نداشت، اما و صنعت نزد انسان اولي بدوي بود و انفـراد حركـت اگر علم و بـه طـور تجـرد ل به جماعت زيست كردن

و خانوار جابه و قبيله و با ايل و صـامت ظـاهري جا شدن، الزمه ننمودن ي خلقت هر نوع حيواني است، اعم از اين كه آن حيوان ناطق مثل جنس شما

مخ. جنس ما بوده باشد مثل ساير حيوانات هم تواند كرد كه من از جنس داند، انكار اين مسأله را نمي لوقات مي انسان كه در نهايت غرور خود را اشرف

و ضعيف  بر پس همين. تر از ديگر حيوانات حيوان نيستم، وانگهي عاجزتر و پرنده مايل اين هستند به طور گله زنـدگي طور كه ساير حيوانات از چرنده

 فرقي كه شما حيوان ناطق با ما حيوان صامت داريد، اين است كه ما در حالت جماعت منتها. كنند، انسان اولي هم قهراً به زندگاني با جماعت مايل بود 

و منفعتي مالحظه مي و خودخواهي وقتي كه يك فايده و شما از شدت غرور و مواسات داريم، و مساوات را رعايت نكرده، در انحـصار كنيد، مواسات

و همه را خود برده، به تعدي اختصاص آن فايده مي همكوشيد و و همسايه .جنس خود را محروم سازيد ظالمانه بر ديگري ممتاز شويد

ميو به خوشدر اين تصورات بودم و چرا مي. كردم بختي سير آن ناگاه ملتفت شدم كه علف در چمن كم و مي شود ي نزديكـي ماند، به واسطه چه

كم زمستان سخت مي تآب. هاي درختان جنگل ريخت كم برگ گردد، تا آن زميني كـه بايـد شـب.ا مدتي بعد از طلوع آفتاب منجمد بودها هـا بـر روي

چه. ناك بود بخوابم نم  و سرما! ها در پيش دارم اي واي كه و گرسنگي پـس. به هالكت خواهم رسـيد چندي ديگر به اين حال اگر بمانم اگر از تشنگي

 كجا روم؟ چه كنم؟ آيا كسي هست كه از من غريب نگاهداري كند؟

و تحير، چارهب ي خارج از آبادي، خانـه.ي كوچكي كه در آن نواحي بود نرفتم به قريه. از جنگل برون آمدم. اي به خاطرم آمد عد از چند روز تفكر

مي. محقري يافتم مي بيرون خانه پيرزني به روي زمين نشسته ديدم كه خود را به حرارت آفتاب گرم و پشم بد. ريست كرد ون ايـن آهسته از پشت سر،

و دهشتناك به من نگريست.ي او گذاشتم كه ملتفت من شود، سر به روي شانه  از ها پايين افكنده، چشم من گوش. پيرزن بيم كرد ها بـه زمـين دوختـه،

شد. جاي نجنبيدم  و گردنم كشيد. پيرزن كه به خويشتن آمد، نزديك من بيبي«گفتمي. دستي به سر ديـده شـرارت را زبان، گويا مـرارت چاره حيوان
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مي. خموش است، چموش نيست. فراموش كرده است و بار غم بر دلم گذاشـت، شد كه صاحبي نمي چه داشت، به جاي خرك خودمان كه ناگهان مرد

مي اين چارچا را در چارديوار خود چون جان شيرين مي  و مانند فرزند عزيز به تيمار او و. پرداختم پذيرفتم متـاع مـرا بـه بـازار او هم بار مرا به منـزل

بي. برد مي و خر و بوم مردم خر طبيعت بسيارند و تبـصبص من در اين محـاوره»!صاحب هيچ نيست افسوس كه در اين مرز 1ي پيـر زال بـه ماليمـت

و حركات زيرلبي دل مي افزوده با نگاه زيرچشمي جـده» زنـي؟ حـرف مـي جده، با كـي«: در اين ميان صداي طفلي از خانه بلند شده گفت.كردم ربايي

مي! ننه جان«: جواب داد  مي زنم كه سرش را به شانه من با خري حرف و با كمال مهرباني به من نگاه او ام گذاشته و در من قساوت قلب نيست كـه كند

و از خانه بدوانم ».را برنجانم

و دوان و شسته بودلباسش. پسري بود هفت ساله. دوان به طرف ما آمد طفلك از خانه بيرون جست به جده گفت كه آيـا. اگر كهنه بود، ولي تميز

و گوش او بكشم  و آهـسته».چنين كن، اما ملتفت شو كه گازت نگيرد، لگدت نزند«: گفت. ممكن است من هم دستي به سر طفلك نزديـك مـن آمـد

و گردن من كشيد  و دور شود. آهسته دستي به گوش را. من از جا حركت نكردم كه مبادا بترسد تنها زبان خود را از دهان بيرون آورده، دسـت طفلـك

پي طفلك كه موسوم به تاري. ليسيدم و مي ويردي بود عاشق من شد من«: گفت درپي به جده اول برو ميـان ده،«: پيرزن گفت»!جده جان اين چشه مال

و مرور آن  مي در كاروانسرا كه روستاييان اطراف در عبور كن جا توقف و امروز از اينكنند سؤال جـا گذشـته كـه خـري گـم كـرده آيا مسافري ديشب

مي. من هم از خانه بيرون آمده او را تعاقب كردم. طفلك به سمت ديه رفت».باشد مي هر كجا مي. ايستادم ايستاد، نمود، من هـم به هر وضع كه حركت

ك ويردي را شيفته تاري. كردم حركت مي  » خـواهي؟ چـه مـي«: ويـردي پرسـيد كاروانـسرادار از تـاري. اروانسرا رسيديمي رفتار خود كرده بودم تا به در

و هـر«: كاروانسرادار جواب داد» اين خري كه با من است، خواستم بدانم متعلق به كيست؟«: ويردي گفت تاري و هر ساعت و هر روز ما خر زياد ديده

و. بينيم دقيقه مي  ويردي از اين جواب خوشحال شده، اين مرتبه مطمئناً سوار من شده تاري».ام نه او را ديده اما چنين خر كه با تو است، نه از من است

.به طرف خانه برگشتيم

و يورتمه، تاري و چهارنعل زد. ويردي را به خانه رساندم به عجله و يقينـاً از آسـمان«: از دور كه جده را ديد، فرياد اين حيوان از آن كسي نيـست

ا  و يونجه».فتاده است براي ما به زمين و مرا آن شب در طويله جاي داده، كاه  اولي به ميراث مانده2ي زيادي كه از يعفور جده از سخن طفل نشاط كرد

و نرم با كمال آسايش صبح كردم.بود، تسليم من شد و گردنم بسته، پـاالني. شب را در جاي گرم و افساري به سر مرا از طويله بيرون آورده آبم دادند

در دو سه سبدي كه سبزي. يعني براي باركشي مرا به لباس رسمي خران ملبس نمودند. به دوشم نهادند  و چندان سـنگيني نداشـت، بـهآن آالت ها بود

و مرا به قريه. دوش من بار كردند  و شنبه طفلك سوار من شد آني قصان، كه مركز آن بلوك بود مي بازاري هر هفته در عمـويش كـه. شد، برد جا منعقد

مي دكان و در آن قريه و غانماً،. ويردي تحويل كرد آالت را به قيمت خوب فروخته، وجه نقد به تاري نشست، سبزي دار بود . رجعت نموديمعصر، سالماً

و نوه از وجود من كه براي و مهربان مشعوف بودم، هم جده .ه بودم خوشحال بودندها نعمت غيرمترقبآن هم من از داشتن اين صاحبان جديد رئوف

و كـسي را زحمـت نمـي. بـردم تكليف خودم را بـه خـوبي بـه پـاي مـي. چهار سال تمام من در اين خانه زندگي كردم! آقاي بزرگوار عزيز دادم

و جده تاري. آزردم نمي مي ويردي مي. داشتم اش را دوست مي نه مرا خسته و نه كتكم من كردند و علوفه به قدر كفايت به آن. دادندميزدند گاه كه مـاو

و مايل به اقسام اغذيه جماعت خران مثل شما طايفه  و فاضلي انسان دله و هندوانه علف تازه كه به اسـب3ي متنوعه نيستيم، در تابستان پوست خربزه

و. دهند، ما را كافي استو گاو مي  و گاهي جو، منتها آرزوي ماست يونجهدر زمستان كاه چهار سال از چيـزي كـه مـن تـألم خـاطر در اين.ي خشك

و بهار مرا به كرايه مي  مي. دادند داشتم، اين بود كه در تابستان يك اشخاصي كه مرا سوار و ام كرده بودنـد، روزه اجاره شدند، چون من ملك ايشان نبودم

مي اندازه زحمتم داده، خسته آن روز را بي اي. كردند ام ميمثالً اتفاقي كه در يكي از اين .كنم ام روي داد، براي شما نقل

 تملق، چاپلوسي: تبصبص1

ب: يعفور2  چه، آهو برهگوزن

ي چيزي مانده باقي: فاضل3
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 فصل چهارم

و مزرعهي قصان، شخص متمولي موسوم به طغان در قريه و در يك فرسخي آن ديه، زيارت بيك، كه مالك باغ گاهي بود كـه اي بود، سكني داشت

و مرد به آن  مي ليالي جمعه، زن و به جدهبيك بيست عدد پول سياه آور شنبه نوكر طغان روز پنج.رفتند جا و يـك روزه مـرا اجـارهي تاريد ويـردي داد

هم در باغچه. بيك آمديمي طغان خانه. نموده، سوار شد  هـا افكنـده،آن نظري بـه. جنسان خود را ديدم كه به قطار بسته بودندي جلوخان شش رأس از

و قوت، بلكه صباحت  و. افضل بر آن شـش تـنمو مالحت،1خود را هم كه مالحظه نمودم، ديدم از حيثيت فربهي و در مـن نخـوت بـه خـود باليـدم

هم. آواز خوش خود را بلند ساخته چند عرّه كشيدم. غروري پيدا شد  نزديك بود كه از اين هياهو،. جنسان من به تقليد آواز خود را بلند كردند آن ديگر

در صاحبدر اين بين، سه طفل كوچك كه اوالد. بيك را براندازيمي طغان بنيان خانه  و هندوانـه و هر يك چند پوست خربـزه خانه بودند نزد ما آمدند

مي. دست داشتند، به ماها تقسيم نمودند  مي شنيدم بزرگ وقتي كه من مشغول تغذيه بودم، و به من اشـاره ترين اطفال گفت كه اين خر سواري من است

. بهتر است پيش بابا برويم كه مال سواري هر يك را معين كنـد. خواهي تعدي كنيميتري آن دو طفل ديگر جواب دادند تو چون سنّاً از ما بزرگ. كرد

.هر سه به خانه برگشتند

و سه طفل سابق طولي نكشيد كه طغان و عروسش، و پسر بزرگ و زن و. الذكر نزد ما آمدند بيك و جدي در تقسيم مال سـواري گفتنـد به شوخي

هر توقعات بچه. شنيدند و ابرام و مادر به اوالد كوچك خودشان كار را مـشكل كـرد گانه و مهرباني پدر پـسر. كدام كه به طورهاي مختلف پيش آمدند

يك! اي احمق«: مادرش برآشفته گفت. بزرگ طغان گفت پشك بياندازيم يك بيرون آوريم؟ قرعه مگر ممكن است كه اين هفت حيوان را در كيسه كرده

و گفت بيك از تغير زوجه طغان» ودن يعني چه؟كشيدن يعني چه؟ اقدام به محال نم  مي«:ي خود خنديد مي پسرم راست آن گويد توان قرعه كـشيد، بـي

و يك مي. يك بيرون بيايند كه خرها به ميان كيسه بروند ميآن. گذاريم با زغال هر خر را نشاني . ريزيم وقت صورت آن را بر پاره كاغذها نوشته در كيسه

».به آن كيسه فرو برده، هر نشانه به دست هر يك افتاد، خر، خر اوستهر يك از ما دستي

شد اين تدبير طغان و اول از من شروع و دوش ما كرد و نگاري به بر و پسرش با زغال نقش به محض ايـن كـه نقـش اول را بـه. بيك مقبول شد

و نمرهيعفوري. دوش من كشيد، من خود را مختصر حركتي داده، عالمت را محو كردم  مي كه بالفاصله بعد از من بود شد، تقليد به من نمـوده،ي دويم

و عالمت دويم را هم باطل كرد  ايم، شالقي كه در كمر هاي او را باطل كرده بيك وقتي ملتفت شد كه ما نشانه پسر طغان. همچنين الي آخر. تكاني خورد

و ابتدا به من حمله آورده، چند تازيانه به من  بيداشت كشيد و رفقاي ديگر هم و دوباره باز تجديد عالئم كرد زد ما از ترس شالق ساكت. بهره نماندند

و هر يك از ما در سهم يكي از آن اشخاص افتاديم بوديم تا قرعه  شد اتفاقاً پسر طغان. ها كشيده شد دل مـن هـم كـه كينـه. بيك نصيب من اي از او بـه

و مترصد انتقام شالق خو داشتم .بختانه به آرزوي خود رسيدمشها بودم،

و پاهاي خود بيك حسب تا از در باغچه بيرون شديم، پسر طغان.گاه رفتيم حضرات خانواده سوار ماها شده، به سمت زيارت العاده بر من سكي زد

و بي هيچ مالحظـه. را كه مانند دو لنگر از طرفين من آويخته بود، به پهلوهاي من كوفت  آب. دويـدم من هم تقصير نكردم و در سـر راه، نهـر عميـق

و روي آن پل كوچكي از چوب بسته بودند كه مرور ايام مثل بناي مروت، مندرسش كرده بود  من كه به خالف راكب خودم از دور ملتفـت. فراوان بود

و پوسيدگي پل بودم بي و آهسته بگذرم] دانستم[ثباتي بي كينه. بايستي احتياط كنم و شلتاق آن و حـزم عميـق بنـده را2حميت، انصاف مفطوري شالق

 زيبايي با سفيدي روشن رخسار: صباحت1

 سرشته شده، خلق شده: مفطور2
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و جست».خدايا غرقش كن، من به جهنم«گفتم. مقهور كرد و رستخيزي به پا كردم با همان تندي و. يك سمت پل شكست. وخيز به پل رسيدم راكـب

و دست به گردن غوطه .ور شديم مركوب به آب افتاديم

ب و ضرب بلكه از روي استعالم، عرض كنم شهره1ر سبيل تعيير باز وقت اين است كه خدمت آقاي عزيز خودم، نه ايـد چگونـه المثل كردهي شهر

مي بي و تعليم شناوري مي درس و جل خود را از آب در و المخلوقـات، شـما اصـحاب ايـني از ما بهتران، شما اشرف شما طايفه. بريم دانيم همـه بـاد

ب2بروت مي، تا به آب افتاديد، اگر شنا نياموخته و در لطمات آب مضمحل جا هم هنر طبيعي ما از شما دستتان سپرده كه اين. مانيد اشيد، چون خر به گل

.تر است بيش

آن بالجمله طغان و او در زطزرفي نگونسار فرو رفت. قدر خودداري نتوانست كه من از او دستگيري كنم اوغلي . من از طرفي شنا كرده بيرون جستم

و مادر از مراكب و به احتياط كامل، همه از پل گذشتند پدر و دسـت. خودشان فرود آمده به زحمتي پسر خود را از غرقاب رهانيدند من در كنار نهر پا

و متواتر  و در ايـن عـره زدن، مـرادم. بود3را بر زمين فشرده، تكاني به خود دادم كه قطرات آب چند ثانيه در جهات متقاطر  دوري زدم، نهيق برداشـتم

و خودبيني چه بود آن جوانمرد بود كه با اين توبيخ بيك جرأت سواري مرا نكرد، بنده را به برادر كوچكش كه طفـل ديگر پسر بزرگ طغان!همه تطاول

و خوشي خوش دوازده ساله .رو بود واگذاشتند خو

ميآن. كاروان آهسته به راه افتاد مي ضعيفه به طغان. گفتند، اين بود چه در راه مي من هر وقت به اين زيارت«: گفت بيك آيم، چون قبرستان است گاه

جـا مدفوننـد وحـشت تـو از چيـست؟ آيـا از امـواتي كـه در ايـن«: بيك جـواب داد طغان».شودو مردگان در اين زمين جاي دارند، حالم دگرگون مي 

مي. ترسم ها نمي نه، از مرده«: گفت» ترسي؟ مي ه بلكه به خاطر و بالفاصله تو بي آرم يك روزي مرا در بي دختر مين گورستان به خاك خواهيد گذاشت

مي بيك به زوجه طغان».همسايه را خواهي گرفت و به او مزاح .گاه كرد تا رسيديم به زيارتي خود تمسخر

و مزار واقع شده مسافتي بود از در حياط كه داخل شديم، سـوار. ره داخل گورستان شدندطور سوا همين. ابتداي گورستان بود تا به جايي كه بقعه

مي من غفلتاً فرياد كرد كه اين طفلك بي  و به طرف طفل رفت چاره بر روي اين قبر چه و خودش را از دوش من به زمين انداخت بر روي گـوري. كند

جـاي مـن ديـروز مـرد، او را ايـن كه جدهجايي؟ جواب داد از او پرسيدند براي چه اين. گريست كه آثار آن تازه بود، طفلي سه ساله خوابيده ديديم مي 

از. آوردند و و چون زنده بودم، با او به گورم نبردند و تنها نگاهآن من هم با او آمدم و كفيلي ندارم ي من اين جده بود، مرا هم مجاور دارنده جا كه مأوا

و تشنه مانده. قبر او گذاشته رفتند زن طغان.ام از ديروز تا حال گرسنه و و به حال او تأسـف بيك و سايرين دور اين طفل جمع شدند و پسر بزرگش ش

بي«: همين كه طفل به خود آمد، پرسيدند. از مختصر خوردني كه با خود آورده بودند، قسمتي به اين طفل دادند. خوردند از چگونه و مادر شـدي؟ پدر

آنطفلك سه ساله كه هنوز لغتي نياموخته، زباني نگشو» كي يتيم ماندي؟  مي ده، به و كفالـت قدر كه و مادرش مدتي پيش مـرده توانست معلوم كرد پدر

و بينوايي او را تا آخر نفس خود نگاهداري كرده است. اندي پير حواله كرده چاره را به جده اين بي و گوسفند، به مشقت فقر .پيرزن به شير بز

و رحمت آوردند بهي طفل را طغان نگاهدار.شنوندگان به اين كودك رقت كردند و پس از زيارت آن موضع شريف، طفلك يتيم را بيك تعهد كرد

و رقت قلب طغان ترك پسر كوچك طغان  و من از اين مردانگي و به خالف بيك كه بر من سوار بود جا داده به خانه بردند بيك بالنهايت مشعوف شدم

مي چه درباره آن بري انسان تا آن زمان تصور و اين تلطف طغان اگرچه باز به عقيده. انسانيت فرض نمودمكردم، مجملي بيك را در حكـمي اولي هستم

و نوادر اتفاقات مي  و النادر كالمعدوم، زيرا كه شما ابناء بشر را صفات مخصوص است كه از ديگر حيوانات با داشتن چنان صـفات خوارق عادات دانم

و خصال خسيس، پست و نااليق مذموم .تريد تر

و مقام شماست، او و طبع مخالفي كه داريد، دارالبوارالً دنيايي كه منشأ و هر گونه تنعمات خداداد5و اضطرار شمرده، دولت4با فطرت دون  حيات

و فخ و دوزخ كرده1را به خويشتن دام و هر يـك ماننـد خانه همانا دنيا به شما ابناء بشر مشابه مريض.ايد، بلكه عين جحيم بيمـاران بـهي بزرگي است

 
 سرزنش، تقبيح كردن: تعيير1

 سبيل، موهاي باالي لب مرد: بروت2

 پياپي، پس يكديگر آينده:متواترقطره قطره چكنده؛ : متقاطر3

ي هالك دوزخ، خانه: دارالبوار4

 سرمايه، مال:تدول5



29صفحه خرنامه

http://www.seapurse.ir 

و كوچه و در آن شهرها از محالت و اگر باور نداريد، از شهري به شهري سفر كنيد و ضعف گرفتار امراض مختلفه هستيد آن شدت ها عبور نماييد، در

و از هر كس كه در آن خانه هست، جدا جـدا بپرسـيد كوچه و رفاهيـت در ايـن خانـه هـست؟ آيـ«ها به هر خانه وارد شويد و آيـا سـعادت ا آسـوده

مي كس، متفق از همه» بختيد؟ خوش آن«شنويد الكلمه مي ما داراي ».گويي نيستيم چه تو

و شرط ثانياً، زندگاني شما به واسطه و مزاج و امتزاجي كذبي كه الزم طبع و ايد، قرار داده2انتعاش و بـه غايـت، غلـيظ  از طراوت طبيعي منحرف

خ و البته غير ممكن است كنيـد زندگي مـي! نمو كرديد در كذب! شماها متولد شديد در كذب.ي عفونت خارج كنيد ود را از اين منطقهعفن شده است

مي! در كذب  آن چگونه ترك عادت مي توانيد؟ آن چه و مي گوييد ميآن! كنيد، سراپا كذب است چه آن چه و مي كنيد آن چه هاسـت كـه گوييد به خـالف

كذ! نماييد خيال مي  و مايه» ...خوي بد در طبيعتي كه نشست«!ب طبيعت ثانوي براي شما شده است اين است كه و راه نجات ي معاش خود را در حيله

و مخالف طبيعت ثانوي رفتار نمايد، به خطا رفته است. ايد تزوير يافته چـرا كـه در مقابـل صـدق، جـز. اگر در ميان شماها كسي به راستي حركت كند

مي. بيند كذب نمي مي! يد به دروغرو راه مي! شويد به دروغ به مجالس وارد !كنيد به دروغ عبادت

مي مثالً به آشنايي برمي و آسايش او را داشته باشيد؟ كسي به خانـه.كنيد خوريد، سالم ي مقصود از سالم چيست؟ نه اين است كه آرزوي سالمتي

مي شما ورود مي و اصرار كه بيش از قصد كند، اظهار بشاشت ايـن دفعـه قبـول«: گوييـد وقت رفتن به اصرار مـي.ي شما توقف كندش در خانه نماييد

مي».نيست، انتظار آمدن شما را باز دارم  مي مهماني و هر گونه اسباب عيش فراهم مي. آوريد كنيد و تعارف براي شخصي كه غـصه. دهيد به كسي هديه

و تسليت او مي  كهو عزايي رو دهد به تعزيت و به كسي ميرويد و انبساطي رو كند، به تهنيت او ايـد محـض آشنايي را كه چنـدي نديـده. شتابيد فرح

و تجديد ديدار به خانه  مي مالقات بي. رويد اش مي خبر مانده از دوستي كه چندي و ايد تفقد حال و يا حاجتي به اعانـت نماييد كه مريض يا سالم است

مي. رعايت شما دارد مي داخل معبد و محض كذب است. كنيد شويد گريه !تمام اين تفصيل، كذب محض

مي. شويد به آن كس كه سالم كرديد، اگر بالفاصله خبر هالكت او را به شما بدهند، متألم نمي به اگر اصرار در مالقات شخصي و او را دعوت كنيد

و مجدداً به خانه معاودت مي  و آن شخص واقعاً فريب خورده ا نماييد وقتي كـه جمعـي را بـه. ين است كه ماري شما را گزيده استي شما بيايد، مثل

مي خانه و اقسام نعمتي خود دعوت مي كنيد و تخفيـف مـيآن آريد، در باطن ها براي او فراهم از ها را تحقير و بـه انـواع مختلـف هـا بـدآن نماييـد

مي.گوييد مي و دعوتي خا وقتي كه به مهماني آنرويد، به جاي اين كه از صاحب جـا توقـف داريـد صـورتاً خـود را مـشعوف قلـم نه ممنون شويد، تا

مي مي و در باطن به صاحب خانه لعنت مي دهيد و فحش خنديد،مي.ي خود آسوده نشسته بودم دهيد كه اي كاش من در اين وقت در منزل ويرانه كنيد

مي. كنيد در حالتي كه در دل گريه مي  نماييد كه مافوق آن متـصور نيـست، وليـك در دل دو هـزار فحـش ورد مي رسيد طوري به او برخ به هر كس كه

مي به ميزان اقسام مهرباني. دهيد مي و اظهار خجالت از محبت ها را مي كنيد مي هاي او ي ايـن بريد كه چرا در ما اسـباب تهيـه نماييد، اما در باطن حسد

و فرداي شب مهماني اگر ميزبان به بازد و هزار فحش در غياب او مـي يد شما بيايد در خانه را به رويش مي مهماني فراهم نيست ي خانـه. گوييـد بنديد

مي. رويد، در حالي كه ابداً ميل به مالقات او نداريد كسي مي مي در اعياد عيدي و به جمشيد كه باني اين عيد است، در.3لنديـد دهيد بـه اشخاصـي كـه

ميآن غياب از  ميميگوييد، حضوراً تملق ها بد و هر وقت كه يكديگر را مالقات مي كنيد و خواري مقابل را و ايـن قـسم نماييد، در دل ذلت خواهيـد

و هواي نفس مي .نماييد زندگاني را محض بلهوسي

هم با هيچ مي. اي تصور كرده باشيد كنيد، مگر اين كه در دل فايده جنسان خود معاشرت نمي كس از  حـامي شـما كنيد كـه يا شخص مقابل را تملق

و هديـه. كنيد شده باشد، يا از خير او نااميديد به خيال آن كه از شرّ او شايد محفوظ باشيد مالقاتش مي و ضيافت يا بـه دادن تعـارف ، يا اگر به مهماني

و عمري صرف مي هم مال را نماييد، براي اين است كه نسبت به يكي از و مناصـب او و شـؤونات و يـا از جنسان خودتان بدي كنيـد متـصرف شـويد

و غصه كنيد تحصيل آن امتياز جمعي از هم  مي. جنسان خود را دچار حسد و آسودگي را بـر خـود حـرام مـي زحمت و تحـصيل مكنـت كشيد نماييـد

و آن4هاي مزين بگسترانيد، اواني كنيد، فقط براي اين كه قصور عاليه بسازيد، فرش مي و طال بسازيد، و چه الزمه نقره  تجلل است فراهم آوريدي تجمل

 تله، دام، دام شكاري: فخ1

و بهبود پس از بيماري؛ : انتعاش2  آميزش: امتزاجنشاط

 غرغر كردن، سخن زيرلبي گفتن از سر خشم: لنديدن3

و آوندها: اواني4  جمع آينه، ظروف
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مي. جنس خودتان برتري داشته باشيد كه به اين واسطه به هم مي رياضت مي كشيد، عبادت و زاري بـه. د، بـراي تحـصيل فوائـد خيـاليينماي كنيد، گريه

مي جهت شخص خودتان است كه چشم هم ها را تر و باروت خود را به جهت قتل مي كنيد خ. سازيد جنس خشك و ودپسندي است كه شما اين نخوت

و بدبخت دارد  و عليل و تعـاون قـدم. بني نوع بشر را هميشه مريض و تا به عالم تمـدن غافل از اين معني كه شماها به خالف ما، محتاج ابناء خوديد

و بدبخت ايد، ذليل نگذاشته د. ترين جانورانيد تر و مردمي و ضرورت وفاق و فساد، كه با چندين نيازمندي جا بـه شمن يكديگر شده، در همهزهي خبث

.ايد همه جهت طريق خيانت پيموده
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 فصل پنجم

و نعمت در مالزمت جده كه عرض شد، با خيلي خوش چنان و مبلغي ناز ميي تاري بختي را. زيستم ويردي تا دنياي دني به عادت ديرين خود داده

و خش  و شهود را به شرنگ آميختن آغازيد، به راحت تن از پدر تاري. نودي خاطر من رشك بردبازخواستن و با فوج خود به يكي ويردي كه سرباز بود

و با ثروتي وافر جز او وارث نداشت، در اين سـفر بـدرود يكي از اقارب او كه در فوج رتبه. مأموريت داشت از سفر بازگشت1ثغور ي سلطاني داشت

ت. جهان كرده، سفر آخرت پيش گرفته بود مذلت دهقاني را به فضيلت تمدن تبديل،. ويردي را از عالم گدايي به مقام سلطاني برد ارياين ميراث خاندان

و تـاري. را به فروش گذاشته، به شهر رفتند2و عاليق رستاق  و چنـدان كـه مـن قـدر مهربـاني جـده را من نيز از آن چيزهاي فروختني بـودم ويـردي

دو مي و از اين جدايي اندوهگين بودم، آن .تن انسان شريف به حق صحبت من نظري نداشتندشناختم

و مرا به آتش حسرت نشانيدند، بـراي دانستم اين تغيير وضع تاري كاش آقا جان مي و شهري شدند و پدرش كه ترك روستا كردند و جده ويردي

آن. خودشان چه تأثير داشت  و قبيله از و شخص، مادام كه مشغو جايي كه هر طايفه و صنايعي هستند اي يا هر خانواده و اغنام و تربيت احشام ل زراعت

و نسج كه الزمه و پنبه ميآني زندگاني است، از قبيل رشتن پشم و خوشي زيست اگرچه از داشتن مـسكوكات. كنند ها براي لباس، در نهايت سعادت

بي گران به بها و پريشاني حقيقي هرگز و فقير باشند، لكن فقر و نقـره آلـت تبـديل. شود ها مستولي نميآن بهره چرا كه مايحتـاج زنـدگاني را كـه طـال

و ابداً تصور نمي آن بي هاست، به طور خوش آماده دارند و و سرما بي كنند كه وقتي از گرسنگي و ي اما همين كـه شـخص عالقـه. مكاني بميرند لباسي

و غذادهنده خود را از زميني كه به منزله ازي دايه و و نعمتي اوست قطع كرد هاي طبيعي كه خالق به جهت حيـات او برقـرار كـرده اسـت دور شـد

و ميوه  و حيوانات مأكول تحقير كرد نان پخته و لبنيات و ماهي هاي متنوعه و وحوش جنگلي و طيور و درياچـه هاي بالذات رودخانه اللحم خانگي هـا ها

و در داخله  و مزارع كناره گرفت و دهات و از صحاري آني ديوا را، وقت براي او غير ممكن است كه به آساني دست خودر شهرها خود را پنهان كرد،

و هرچه الزمه  و حيواني فرو برده و انتعاش هست به سهولت بيرون كشيده، صرف نمايد را به اين انبار مأكوالت نباتي وقتي كـه مـدني شـد،.ي معاش

و مرارت تن داد و محصول صناعي خود را با محصوالت طبيعي كه سابق براي تحصيل معاش مجبور است كه به زحمت ه، صنعت پرزحمتي اختيار كند

و حاال ديگري متصرف شده است، مبادله نمايد  و. مالك بود و ثروت شوند، جمـع كثيـري بـه فقـر و با مكنت اگر در اين مبادله جمع قليلي فايده برند

و بي و گرسنگي مي ناتواني .شوند چارگي مبتال

ع مي صر ما كه تمدن ظاهري را غالب ملل پيروي مي در اين و پرجمعيت و مزارع را خراب كرده، شهرها را آباد به كنند، دهات و مخلوق را نمايند

و فايده  آن صنايع غيرالزمه كه حاصل و بلهوسي جمعي از هـاي چارگـان در كارخانـه مـثالً قـومي از ايـن بـي. دارنـد هاست، باز مـي اش اسباب راحت

و طايفه سازي كه حاصلش تعدي به ضعيف اسلحه و ساير لوازم تجمـالت مـي تر است مشغولند هـا را از كـسبآن گمارنـد، اي را به ساختن بلورآالت

و فالحت است بازداشته، از آن  مي طبيعي كه زراعت و رفته. كنند چه طبيعت براي زندگاني انسان مقرر نموده است دور رفته در ايـن تغييـر عـادت فقـر

برپ ميآن ريشاني بي ها مستولي و مي شود، از گرسنگي و خجالت خود را دچار پدران شما در زمان قديم، دست. رسند لباسي به هالكت بسته به حقارت

مي. كردند فقر نمي  و هميـشهدا در صورت اضطرار خود را به هالكت رسانده، به ننگ تكدي تن نمـي. نمودند به قدر امكان از ابتالي به فقر احتراز دنـد

.رهين منت بازوي خود بودند

 جمع ثغر، مرزها: ثغور1

 معرب روستا، ده، ديه، قريه: رستاق2
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و شكار صحرايي زندگي كرده، همين كه در يورت انسان فقط به ميوه كه معلوم است، در بدو خلقت، چنان و مسكني كه داشتند ايـن1هاي جنگلي

كم نعمت مي ها مي ياب و مكان را عوض مي شد، يورت و شكار داشت و صحرايي كه ميوه و به جنگل و فالحـتر كردند و تـدريجاً بـه زراعـت فتنـد

و حوش مساكن.مشغول شدند  و حاصـل ها چندان حاصلآن اگر حول خيـز بـود رفتـه، مـسكن جديـد اختيـار خيز نبود، به اراضي دورتر كه پرقـوت

م. كردند مي و اشكالي پيش و راحت زندگي بود از مردم ديگر منع آمد، ناگزير در ميان آن دو قبيلهياگر در نيل اين مقاصد كه فقط براي تحصيل معاش

مي كار به مجادله مي  و چندان پاي ثبات آن رسيد و مي فشردند كه يك طرف غالب و مغلوب از.شد طرف محو به اين جهـت، سـيل مهـاجرين هميـشه

آن. نقاط بعيده به اماكن بعيده در جريان بود  و مغول، از و ترك و آن جنـگ چه از شمال به سمت مشرق هجـ طوايف تاتار را رت كردنـد هـاي سـخت

و شعراي كـذّاب، بـه در جنگ.و رفع حاجت بود2نمودند، تماماً محض اطفاء حرارت جوع  هاي بزرگي كه در ميان دو گروه واقع شد، مورخين متملق

و توصيف كرده تفاصيلي كه البته مالحظه نموده و تحصيل معيشتي از اين راه ايد تمجيد . بوداند، همگي محض انتفاع

و گرسنگي تاب نميي ابوالبشر، هيچ انسان اول، يعني دوره و. آورد وقت طبعاً به فقر هر قدر اين تمدن سراپا كذب، نه تمدن صـحيح، شـايع شـد

بي. مايل شدند3قوت كرد، مردم از بدويت به حضارت  و به حقارت تن داد انسان ف. عار شد قر را معين الزم است كه براي اطالع خاطزر شريف، اقسام

.نمايم

و پريشاني با او همراه بود و مورخين را عقيده بر اين است كه از وقتي كه انسان خلقت شد، فقر به. بعضي از فالسفه و پريشاني معلوم باد كه فقر

و فقر نسبتي: دو قسم است  يعني غذا بـه قـدر. آيندميي خود برني معاش الزمه فقر حقيقي آن است كه يك شخص يا يك طايفه از عهده. فقر حقيقي

و برودت محفوظ دارد به دست نمي كفايت اشتها تحصيل نمي  و لباس كه بدن او را از حرارت كه كنند و سرپناهي ها را از حرارت تابستان يـاآن آورند

شه. شود برودت زمستان محفوظ بدارد ميسرشان نمي و از اين قبيل فقرا نيستند، مگر در و مراكز حضارتاين فقر حقيقي است .رهاي بزرگ

مي] است[ها باشد، محض تجملآن فقر نسبتي، نداشتن اضافات معاش است كه اگر و بامكنت و اگر نباشد فقير تصورو شخص خود را غني داند

بي. كند مي و بي وليك هرگز از گرسنگي و و تنگي ندارد جايي ، خود را نسبت به بزازي كه در اش مرتب است مثالً بقالي كه معاش روزانه. لباسي عسرت

و چراغ خانه مي اش سماوار چاي و در زمـستان پارچـه. شمارد هاي بلورين است، فقير ي پـشمينه آن كس كه به نهايت آساني در تابستان منـسوج پنبـه

مي مي و حرير پوشند، فقير اش. دانند تواند تحصيل كند، خود را بالنسبه به آن اشخاصي كه زري خاص بالنسبه فقير، هميـشه بـراي تحـصيل اين است كه

و برابري با طبقه  و مكنت، براي همسري و مرارت دوچارند تجمل مي.ي مافوق خودشان، به زحمت كنيد، هميشه خـود شماها كه در اين قرن زندگاني

آن را فقير مي  و آزتان چندان است كه به ك. چه داريد قناعت نداريد شماريد، زيرا كه حرص ترنـد، از آن اسـت كـه بـه بخـته از شما خـوش روستاييان

و زينت  و منزل و اثاث خانه بيش از حاجت نياندوختهآن غذاهاي. هاي بيهوده گرفتار نيستند تكلفات لباس و منقوالت و ساده است اگـر. انـد ها طبيعي

م. تر دارند، اشياء غير الزم نيز ندارند پول كم  و و دهات اسـت پس معلوم باشد كه زندگاني در شهرها .4راكز تمدن، به مراتب بدتر از معيشت در صحرا

و عشاير تركي چادري، چراگ خانه: يورت1  اه ايالت

 گرسنگي: جوع2

 اقامت در شهر، شهرنشيني: حضارت3

و متمدن مي4 از مردم فرنگ كه خود را متمول فيآن دانند، بايد دانست كه معدودي و در ميان هياهويي كه و ثروتند، الحقيقه اسباب دردسـر اسـت بـا ها با مكنت

و تبذير ديوانگان زندگي مي  و اسراف سفها و محتاج واقعي هستند. پندارند آن را كامراني مي كنند رش ورچليـد صـراف يـا كـروپ همه. باقي فقير حقيقي هـ كس

و مال. مخترع توپ جديد نيست كه زياده از صد كرور سرمايه داشته باشد  ي چهارصد سال قبل كه بـه گفتـه. هاي ماست داري هم از اتفاقات زمانو اين قسم مايه

و خبر، و تركـستان،. نمودي كمال نرسيده بود، احدي به اين حد ترقي نمي تمدن به درجه ارباب سير و چـين و ايـران و سـاير اوان، در روم اگر در اعصار سالفه

و نزديكان خاقان ناحيه  مي اي را نهب يا طايفه يكي از خواص سلطان مي اي را غارت و مختصر مالي به دست ا آورد، نويسنده كرد غـراق سـخن هـا در حـق او بـه

مي مي و گنج و او را مالك خزينه و بقايي نداشت راندند و آن اندك بسيار نما نيز دوام آن به زودي قاهري از چنگ او مـي. خواندند ربـود، بلكـه جـان را بـر سـر

و اخبار خوانين مشرقو در سرگذشت قياصره. نمود مي .اي به ميراث جد نايل گشته باشد زمين ديده نشده است كه پسري به مكنت پدر يا نوادهي قديم

مي اما تمول حاليه مي اي كه اهالي اروپا ادعا و زياده ثانيـاً در انگلـستان كـه تربيـت. باشـند نمايند، اوالً در تمام فرنگ تنها صدهزار نفرند كه داراي صد هزار تومان

ا مخصوصي براي به جا ماندن ثروت داده  و اين جمله نسبت به اهل يك اقليم پرجمعيت، معدودي شـمرده اند، هزار نفر هستند كه هر يك بيش ز يك كرور دارند

و باقي، يعني ميليون مي بي شوند و مستأصلند ها نفوس، در حقيقت و متفكر كه معاش امروز از كجا حاصـل مـي. چيز و از چـه راه بـه هر صبح جمله متحير شـود
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و ساير طبقات را چگونه محروم كرده حاال متمولين مكنت خود را از چه راه به دست آورده اند، فصلي است جداگانه كه در موقع خود ذكـر خواهـد اند

.برويم به سر مطلب. شد

ا.ي من آدم بدي نبود صاحب تازه خالصه، و حيوان، بايـستي علـي ين بود كه هر كس جيره عيبش تنها الـدوام بـراي او كـار خوار او بود، از انسان

آن مثالً تكليف من اين بود كه هر روز مرا به عراده. بكنند و صحرا بـرده، بـه در خانه بود در آن عراده ريخته، به2و زبيل1چه قاذوراتي كوچكي بسته

و مـن كراهـت. آوردنـد ها ريخته بودنـد، بـه آن عـراده گذاشـته بـه خانـه مـي زميني يا حبوبات كه در جوالو در مراجعت سيب. دادند زمين رشوه مي 

به مخصوصي از عراده و به اين واسطه، تنبلي اختيار كردم؛ و مرا بـه آن بـسته، بـه بـازارم كشي داشتم خصوص ايامي كه عراده را از محصوالت پر كرده

س اگرچه مثل صاحبه. بردند مي و اذيتم نمي ام چندان بارم نميي اولي ليطهي بي كرده مي نمودند، لكن تمام آن روز و آب و باز طبيعت بـر مـن غذا ماندم

و در صدد انتقام شدم بي. شوريد .مزه نبود خواهيد ديد انتقامي را كه تصور نموده بودم، چندان

مي خاستند، سبزيب برمي اهل خانه عادتاً زودتر از خوا روزهايي كه به بازار بايد رفت، چيدند، ماستي كه در تغارهـا حاضـر كـرده بودنـد آالت را

مي گذاشتند، تخم بيرون مي  مي. چيدند مرغ هرچه در ايام هفته حاضر شده بود در سبد تا چنـد. كردم من تمام اين تداركات را ديده، به بدبختي خود ناله

و بار كشيدمهفته كه هنوز راه فرار را نيافته بودم، تأمل نم و در يكي از ايام كه مشغول چرا بودم، در حوالي خانه. وده و لجن ي دهقان، گودالي پر از الي

و به همين تدبير كار بـستم. ني زيادي در او رسته يافتم تقريبـاً سـاعتي در ميـان. با خود انديشيدم كه روز باركشي در آن نيستان پناه جسته مخفي شوم

ك ني مي. رده بودم ها خود را پنهان مي آواز دهقان را مي شنيدم كه به هر سو فرياد و مرا و من از جاي خود نمي كرد و طلبيد جنبيدم، تا دهقان مأيوس شد

و بسته بوديد، البته اين حيوان بيرون نمي«: گفت شنيدم كه به زن خود مي  بي اگر در باغچه را باز نگذاشته و ما را كه حاال. ساخت جهت معطل نمي رفت

و به عراده  شد رفته است، تا او را بجوييم را. اش ببنديم، وقتمان تلف خواهد و بعد از اين ملتفت باشـيم در باغچـه بهتر اين كه ماديان را به عراده بسته

».باز نگذاريم

و از زير بار به در رفتم و در كمال آسودگي بـه خانـه معـاودت عصر از مأمن خود بيرون آمده مشغول چرا شدم. آن روز را به اين منوال گذراندم

و مرا تحسين كرد. نمودم و باز من خود را پنهان كردم هفته. از ورود من صاحبم خوشحال شد اين مرتبه جمعي را ديدم.ي ديگر روز معين بازار رسيد

ميآن من هيچ از جاي خود نجنبيدم، به سرگرداني. اند وجوي من در صحرا پراكنده كه به جست  بـاز. نوبت سوم رسـيد. آن روز هم گذشت. ديدمخن ها

و به مأمن مألوف پناه بردم و به اطراف چمن. من كلون در را با دندان باز كرده بيرون رفتم اين دفعه صاحب من متغيرانه با سگ شكاري خود بيرون آمد

و اثر پاي مرا سگ بي  ني. مروت به كنار حفره آورد گردش كرد را اگرچه تمام بدن من ميان ها پنهان بود، ليكن اطمينان صاحبم به مشاعر سنگ خود، او

مي. مصمم كرد كه مرا در نيزار بجويد  بي به آن الفاظ مخصوص كه و جستن من من وقتي ملتفت شـدم. چاره تحريض كرد دانيد، سگ را به ورود حفره

 
مي دست مي و شب در كدام بستر به سر و كار آيد ميرود وو البته حال بردگان از اين جماعت، كه به خيال خود در عالم آزادي قـدم مـي. كشد فردا به كجا زننـد

مي چه، مالك حتي. روند، بهتر است در مراكز تمدن راه مي  و مملوك خود مي االمكان در حفظ برده و لباس كه باشد و او را با هر غذا مي كوشد و . پوشـاند خوراند

غمهآن چاره بي و و صاحبان ثروتا كه صاحب ميآن خواري ندارند و مـال بـه تنـي از اين گذشته، هيچ. شمارند ها را هيچ وقت نبوده است كه مثل حـال مكنـت

و محتاج باشند و عامه محروم .چند تعلق داشته باشد

و فقرا فقيرترو آخر كالم اين است كه متمولين اين عصر از دولتمندان قديم غني مي. ترند و سـي آيد كه هر يك بيستو از اغنيا، البته هزار نفر به شمار هـزار هزار

مي تومان چيني از كارخانه  و همسايگاني سور براي يك ميز بيآن خرند دولتمنـدي در بهـاي يـك رأس اسـب،. خورنـد چيزي به جاي نان خون جگر مـي ها از

مي پانزده و چـشمو وقتي كه مار خودنمايي به اين. كند يك مهماني پنجاه هزار تومان خراج مي داري در نيويورك براي دهد، مال هزار تومان هـا جـز بـه جا كـشيد

و نيكوكاري بي  و خطا ظاهر نديد، توقع ترحم و اميد ثواب فكري ناصواب و اين قدرت داشته؟ گويند يكي قارون كه ضرب. جاست المثل شده، كي اين كار كرده

و هـزار داسـتان گفتنـد. اني به جمعي از دوستان خود خورشي از زبان بلبل داد از متمولين رم در يك مهم  حـاال در حـق ايـن. شعرا در مدح او هزاردستان شدند

و به چه زبان  ميآن اشخاص چه بايد سرود و تنعم، فقرا را به بدترين حالي و ترحم نمي ها را ثنا بايد نمود كه با اين وسعت قد مال. كنند بينند يم اگـر افـراط داران

و در خانهو اسرافي مي  و لهو خود مي.ي خويش بود كردند، براي عيش و جالل خود را به خرج فقرا و خيال تجمل و داغي اغنياي حال، عالوه بر آن، قصد دهند

دل باالتر از درد بي ميآن نوايي بر .گذارند ها

 ها، فضوالت جمع قاذوره، پليدي: قاذورات1

 كود، زباله، خاكروبهسرگين،: زبيل2
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مي كه سگ گوش و مضطرب از نيزار خود را بيرون انداخته هاي مرا و مرا اسير ساخت. دويدم، در چمن مي جورد، مضطر صاحبم كمندي از خانه آورد

و.ي بلندي كه در كمر داشت، چندان كه در بازوي او قوت بود، تأديبم كردو با تازيانه  و گوشم مجـروح بـود، خفيـف با آن كه كتك زياد خورده بودم

ب منفعل به عراده .ردام بسته، بار سنگيني به عراده گذاشته، به بازارم

شب. از آن روز صاحبم با من كينه ورزيد مي در گرماي تابستان من با دنـدان طـوري بـه مهـارت در را بـاز. بستند ها به طويله انداخته در به رويم

مي مي و بيرون مي كردم و دوباره و علوفه.شد بستم كه كسي ملتفت نمي آمدم ، در را گشودهي كافي نداشتم يك شب كه مرا در طويله محكم بسته بودند

و باز مجدداً داخل طويله شدم. خود را به بستان انداختم و كدو خوردم و پايم را صبح نمي. قسمت زيادي از خيار ديدند، هرگز باورشان اگر اثر دست

و رفيقم ماديان، چارپايي در خانه نبود. بدبختانه اثر سم پيداست. شد كه من اين كار را كرده باشم نمي آن حيوان از نجابت فطري، بـه همـان. به جز من

مي آذوقه و دلگي نمي. كردي معمولي خود كفايت مي. نمود تعدي مي پس تقصير بر من وارد و بااليجاب من طرف تنبيه شب ديگر باز بيـرون. شدم آمد

و به تالفي، باز كتك كاملي به  .من زدندآمده، تغار شيري كه بيرون گذاشته بودند كه صبح ماست بزنند، خوردم

مي من كم و عمداً وقتي كه از طويله بيرونم مي آوردند، جوجه كم شرارت شعار خود كردم كشتم، چندان كه صاحبم مجبور به فروش ها را زير لگد

و الغر شده بودم كه هيچ  و من به شدتي مفلوك و رمقي پيدا كرد. پانزده روز مرا بستند.شد كس به خريداري من راغب نمي من شد به بازار برده،.مرو

و شري، خواستم كه صاحب قديم خود را گاز گيرم يا لگدي به طرف او اندازم. فروختند محض اين كه صاحب تازه نسبت به من بدعقيده. در حين بيع

و به  و مرا شرير تصور نكند، پشتم را به صاحب اولي كرده، هيچ اعتنا ننمودم .ام اين واسطه، يقيناً تحقيرش كردهنشود
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و دختري داشت و ناتوان بود.شخصي كه مرا خريد، زني و مزاجاً عليل كسان او غالباً به رعايت مزاج دختر كـه. دخترش سيزده الي چهارده ساله،

و در دهات منزل مي1استنشاق بوهاي جيد  و مـادر ايـن رفـ تر به شهر مـي پدر اين دختر براي فيصل امورات شخصي، بيش.كردند كند، دور از شهر ت

كم بي مي تر به دختر عليله چاره به كارهاي خانه سرگرم، و. پرداختي خود طبيبي كه در آن نواحي بود، مرض را عصبي تشخيص داده، معالجه را تفريح

ا هيچ مشغوليت براي اين طفل مناسب. تفرج منحصر كرده بود  و مرا پدر او براي سواري دختر خود هـاي بتياع كرد كه بـه بـاغ تر از گردش اطراف نبود

مي. اطراف آن قريه گردش كند مي دل من به حالت اين طفل و او را هر روز كه بر من سوار مي سوخت و آرامي به گردش .بردم شد، به طور خوش

مي اوايل حال، خانه كه. فرستادند وقتي كه ماليمت مرا ديدند، كسي را با ما نمي. كرد شاگرد با ما همراهي ميهر وقت و از سـواري خيلي راه رفتيم

مي خسته مي  بي شد، من به گودالي داخل شده، و به زبان مي ايستادم ي ديوار يـا درختـي فهماندم كه آهسته از دوش من به زير آمده در سايه زباني به او

و دختر بيرون نمي. آسودگي كند پا روزهايي كه هوا نامساعد بود و و پوست خربـزه بـراي مـن مـي رفت، به طويله آمده، برگ كاهو چـون. آورد ره نان

مي دوستي غير از من براي خود تصور نمي  و گمان مي نمود مي برد كه هرچه مي گويد او فهمم، درد دل خود را به من و مـادر بـه و گاهي كه پدر گفت

مي تغيري مي مي كردند، به طويله نزد من آمده شكايت و گريه .كرد نمود

و ننه تازه2رد طويله شد، معجر روزي دوان دوان وا و آن روز صبح بـه دختـرك اي كه بابايش از شهر دو روز قبل آورده بود اش به سر انداخته بود

و من صورت او را ليسيدم، معجر را به طور يال  و مـدتي بخشيده بودند، نزد من آورده، بعد از آن كه او صورت مرا بوسيد پوش به گردن مـن انـداخت

اي  و بيـرون رفتـه. اش دخترك را طلبيد، جوابي نشنيد هر قدر والده. وقت نهار رسيد.ستاده، مرا نوازش كرد پهلوي من به خيال اين كه شايد سوار شـده

مـ. است، به طويله آمد كه ببيند من هستم يا نه  و معجر نفيسي را كه صبح به او بخـشيده بـود در گـردن ن در طويله را كه باز كرد، دختر را پهلوي من

شد. انداخته ديد بي. متغير و او را و چند مشتي به كله. ادب خواند به دختر بد گفت از.ي من كوبيـد معجر از گردن من كشيد دسـت دختـر را گرفتـه،

و مي  مي طويله بيرون برد و مادر به الفاظ قبيح دختر را تهديد بي شنيدم كه پدر مي كردند، او را و جسور مي ادب و كه ديگر به خرسواري گفتند خواندند

مي. مدتي نگذشت كه دختر براي وداع به طويله آمده، صورت مرا بوسيد.و گردش اطراف مأذون نيست مي اشك از ديدگان و با ندبه من«: گفت ريخت

» است؟جز اين چه تقصير به من وارد. ادبي كرده بودم؟ معجري كه به من داده بودند به بهترين دوستان خودم هديه نمودم چه بي

و آداب كه در نزد بنينامناسب نيست در اين مورد! آقاي عزيز من و خاطر شريف قرين آگـاهي از رسوم و متعارف است، بحث كنم انسان معمول

بي گونه ادب شود كه آن  مي. ادبي است هاي متداوله، عين و دانش بهتر دي دانيد كه علماي سلف و اخيره، در اين معني ها پرداخته، وانمندان قرون متوسطه

و رسايل چند ساخته  در. اند كتب و افاضـل شـما را و جاي انكـار نيـست كـه بزرگـان و ابواب ايراد كنيم، تكرار بيهوده خواهد بود هرچه از آن فصول

م تهذيب افراد نوع خود، مقصود عمده  و اعتبار كه بر اين مبحث مقرر كرده بودند، و با چنان اهميت ي مثـل بنـده. انـد رادي داشته اي در نظر بوده است

و معلـوالتي و اطالعي ندارم، هرچه عـرض كـنم از روي تجـارب و به اصطالحات شما چندان انس مظلوم كه در شرف جنسيت با شما شريك نيستم

 
 نيكو، خوب: جيد1

ي پوشش سر زنان، روسري پارچه: معجر2
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و معاصرين شما باشد و اظهار آن مخالف معتقدات اسالف و انديشه.است كه شايد بيان و مـا اليـر حس قوي  را در حكـم واحـد1يي دوربين مايري

و معلوم خود را به بهترين و اشياء را ادراك، ميسنجيده، حقايق امور و از حدسـيات به خـالف ديگـران كـه درمانـده. كند وجهي بيان ي ضـعف بـصر

آن بي و و روي آن را به دقت آزمايش كنند و ايـن طايفـه را چه حساً به ايشان محقـق شـد اذعـ خبرند، بايد هر چيز را به نزديكي ببينند، سر ان نماينـد،

مي مي آن توان مردمي شمرد كه هم خودشان بي چه دانسته توانند از و قيـاس در كـار تزلزل قانع باشند، هم ادله اند ي اقناعي به ديگري اقامه نمايند، قرينه

از. اند العين اثبات كرده نيست، همه را حساً به رأي وآنو من و بـا دقـت ها هستم كه به سبب قصور نظر  ضعف بصد، تـا چيـزي را از نزديـك نديـده

.كنم ام، عرض نمي نسنجيده

و اخالق مستحسنه مي بدان كه يكي از صفات حسنه و تقواي او را ثابت و عفـت نمايد،ي انسان كه عصمت  ادب حقيقي است كه مرآت پاكدامني

و اگر دور از حقيقت باشد، آينه و شقاوت اوست انسان است چ.ي كذب و معاشرت يكديگر مجبور هستند، ناچار به صورتو ون ابناء بشر به مؤانست

مي حفظ آداب مي  گاهي ديده شده است كـه شخـصي قلبـي پـاك. شود كنند كه اگر هر يك از ايشان اين صفت را نداشته باشد، مردود مجمع انسانيت

و نيز ديده  و عالم است، اما به زيور ادب آراسته نيست و بـهاي دارد، عاقل و هوشـمندي او محـل شـبهه اسـت و هنر نگـشته م شخصي ابداً پيرامن علم

و مأنوس. اولي شخص غير مأنوس است، اما آبرومند. نهايت مؤدب است مي. دويمي مرد متقلبي است ي مردم كنيم، قاطبهو در اين عصر كه ما زندگاني

و به وجهي معنوي از فرقه و نزد اولواأللباب.و طبيعي نيستي دويم هستند كه ادبشان صوري است  مشتبه نيست كه افـراط در2صاحبان شعور ملتفتند

و تبصبص و شخص آبرومند درست3آداب، تملق زيـرا بـه او صـفاتي نـسبت. نبايد اين قسم ادب را كه نوعي سخريه است، قبـول نمايـد كردار، است

به مي نس. وجه داراي آن صفات نيست هيچ دهد كه مثالً به شخص جباني. هاست ترين دشنام بت دادن كه داراي آن صفت نباشد، بزرگ صفتي به شخصي

و به او قواد بالنهايت است،4شنبجي داند درجه كه خود مي . بگويد5متملقي دلير بگويد، مشابه به آن است كه كسي زن پارسايي دارد

آننوع بشر شما بني شم با تيقن بر اين كه و اظهار ادب به ميچه تملق و حقيقتا و راستي و تمسخر است، باز صداقت را شود از روي كذب گويي

و به دروغ بيش نپسنديده، تملق را رجحان مي  و راست دهيد مي همه. گويي تر مايليد تا حقيقت امـا اگـر دوسـتي. دانـد كس عيب خود را بهتر از ديگران

دوستان جاني اگر به يكديگر. كس از بني نوع بشر ميل به شنيدن حرف راست ندارد كه هيچاين است. شود عيب او را بالصراحه به او بگويد، منزجر مي 

و عيب يكديگر را آشكارا بيان سازند، دشمن حقيقي مي  و هميشه در ميان دو دوست از بني. شوند راستي پيشه كنند بشر براي بقاي دوستي بايـد كـذب

و وداد حقيقـي، اقتـضاي آن دارد كـه گذاشتند، في گويي تا طرفين بناي راست. نادرستي برقرار باشد  و حال آن كه محبـت الفور قطع مراوده خواهد شد

زيرا كـه معالجـات خيلـي. گويي هم چندان ضرر نداردو اگر دوستي به منتها درجه است، سخت. معايب دوست خودش را به طرز ماليم به او بفهماند 

و مزمنه براي نجات مريض  و استعمال ادويهسخت در امراض مهلكه چـه عيـب دارد قـسمي.ي مسكنه براي رفع مرض بـه طـور مـوقتي اسـت است

و از تملق احتراز كرد6گونه آداب مزور پس بهترين رسم ادب، خالف اين.ي مرض دوست حقيقي او قلع شود گويي كند تا ماده سخت . نمودن است

و نجبا، آن به شما اوالد اغنيا مو بزرگان و اغراق. كنند، ادب حقيقي نيستيچه ادب تعليم و كذب شنيدن است تملق در. گويي يا تبصبص شـماها

آن رويي هستيد كه براي پوشيدن چهرهي ادب، مشابه زشت مسأله و همـين كـه نقـاب را درانداختنـد، چـهي زشت خود، موقتاً نقابي به صورت بياويزد

و نخوت. كند هست ظهور مي  ميبزرگان شما كه از شدت وقار و. سازند خود را مؤدب شمرده، مردم را از خود به اين واسطه دور هيهات كه ميان وقار

و اغراق.نخوت فرق بسيار است  ها كه به تقليد نـاقصآنو. اند اند كه شرافت ادب را برده گويي آلوده كرده طبقات پست شما به قدري ادب را با تملق

و شفيق قلم مي ن خود را صديق بيدهند، در و محاورت مي صيحت و درشت سخن و سالحي براي پرده رانند، اين صفت را آلتي در جلب عقيدتي مردم

و در ايشان روي راست ترويج صالح خود ساخته، گندم و رستگاري نيست نماي جوفروشند .گويي

و ما اليري1 آنآن: مايري و  چه ديده نشود چه ديده شود

و انديشه: اولواأللباب2  صاحبان خرد

 تملق، چاپلوسي: تبصبص3

 ترس، بيم، باك: جبنترسو، بزدل؛ : جبان4

 ديوث، جاكش: قواد5

 ره، ساختگي، به نيرنگناس: مزور6
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و وقت در پي گزاف مؤدب آن است كه هيچ.يعني اگر محبتي ديدند، رهين منت آن شوند. ابناء بشر واجب است كه به يكديگر ادب ورزند گـويي

و بدي. شنوي نباشد اغراق و محبوب ديگران كند، قلب خود را از كينه و اخالق پسنديده مطبوع ها به جاي اين كه حيله بورزد، خود را به ملكات حسنه

و. پاك دارد و تملق، اگر تقصيري از زبردستي ديد، عفو نمايد و غرور نياندازدهمبه جاي الفاظ سراپا كذب كساني كه تعريف. جنس خود را به نخوت

آن اي است كه آن شخص داراي آن صفات است، بيان حقي كرده نمايند، اگر مديحشان به درجهو توصيف مي  و اگر زايد بـر آن اسـت، خيـانتي بـه اند

.اند چاره را مغمور درياي نخوت نموده شخص كرده، بي

ب و مي خت به رتبه همين كه شخصي را تقدير متملقين صفاتي را كه دارنده نيست به او نـسبت. باردي عالي رساند، از هر سمت باران تمجيد بر او

و بسط ها كه دستشان به دامن اين نو دولت نميآن كنند، مي1دهند، شعرا قصايد در مدح او انشاد مي مي رسد مكتوباً در تمجيد او شرح آن ها و نويـسند،

را بي و جهالت، تخته2در چهارموج چاره و از جانبي به نيك مي3بند ناداني مي كنند  آن احمق نيز ملتفت نيست كه تا ديـروز محـل.ورزند بختي او حسد

و محاسن است هيچ اعتنايي نبود، چگونه شد كه امروز داراي اين و جالل از او سلب شود، ايـن صـفات. همه صفات پس به اين دليل، فردا كه اين جاه

شد حسنه را هم كه به او نسبت مي  و اگر من به جاي بزرگـان. دهند، از او سلب خواهد و مقام اوست معلوم شد تمجيدات نه به شخص او، بل به رتبه

مي عصر بودم، هميشه يك دوست صديق راست  مي گويي با خود نگاه و تملق منع و او را از دروغ مي داشتم و ملزم و داشتم كـه حقيقـت احـوال كردم

بي چنان. صدق واقع را به من بازنمايد و كارشان همين بود كه و طلخك داشتند و چاپلوسي، قـصور كه بزرگان قديم هميشه در دربار خود طرخان تملق

ميو معايبي كه ناشي مي  و طلخك نيست، روزنامه. كردند شد به صراحت بيان و ها اين صنعت را پيشنهاد خود ساخته حاال كه طرخان از همهاند كس را

!اما چه فايده. كنند معايب خود ملتفت مي

و تجلل4دواري عالي رسيد، هر شخص پستي كه به رتبه و او را بـه گيرنـد اطراف او را مـي5شود، مگر وقتي كه متحّلقين براي او پيدا نمي تجمل

مي آن ق. ستايند چه ندارد و آبرومند قدرشناسي را بالنسبه به خود و تمجيد زيـاد را نمـي نمايند، اما اغراق بول مي مردمان درست شـخص. پـسندند گويي

مي چه دارد در حق او تمجيد بشود، گونه آبرومند را عفتي است مخصوص كه اگر زايد بر آن  به خالف شـخص وقـيح كـه. گردد اش سرخ شده، منفعل

و شايق اغراق  بش. شنوي است مايل و حـوادث از وقتي كه صنعت كتابت در ميان بني نوع و ثبـت وقـايع ر متداول شده كه انسان در صدد ضبط لغـات

و معنـي بـود6كند كه الفاظ تملق آسر است، شخص بصير مالحظه مي و طرز و ملت، به يك سبك و در هر عصر در ميان هر طايفه يعنـي. در هر زمان

ميي كثيف است كه به قالب همان ماده مياگر صورتاً تغيي. شود هاي مختلف ريخته مي.كند، معنا همان استر شود، همان تملقاتي كه به يك امير بزرگي

و پستي مي  و ممدوح شمرده، يكـي در مـدح. شود، منتها به تغيير اسم عيناً همان تملقات به يك شخص دني و اغراق را در دو مورد جايز و عقال تملق

و عدالت سالطين دين حن پرور و ملت و حامي شريعت و دانش7يفگستر كه حافظ و تمجيد حكما مندان كه در حقيقت اسباب هستند، ديگر در تشويق

و ميل مردم بدان گردد و دانش و مذموم است. ترويج علم و مطلوب نيست، بلكه قبيح و اغراق پسنديده .از اين دو مورد گذشته، تملق

حاو تملقات بي آميز اگرچه اين تمجيدات اغراق ال در عالم انسانيت مجبوري شده، كدام شخص است كه به محـض معني حاليه به اشخاص بزرگ

و در حق او اغراق و مقامي مردم به او تملق و پري شده است گويي ننمايند؟ پس كليه نايل شدن به رتبه به همان.ي تمجيدات مشابه افسانه ديو طور كه

ن ها نبايد دل بست، اين تمجيدات اغراق چنان افسانه  و در كيـسه پولي كه در بازار رواج ندارد، به عقيده. شايدآميز هم اعتنا را ي من بايـد دور انـداخت

و آبرومندان قوم،. نگذاشت و اغراقآنو نزد عقال و بـه ادب مرسـوم شـده هايي كه حقيقتاً قابل ستايش هستند، تملق مفرط گويي كه تغيير اسـم يافتـه

و بايد دور انداخت  آن نسبت به اشخاص از هر طبقه، حقيقت ادب حقيقي. است، رواجي ندارد و و بـس و گـويي اسـت چـه زايـد بـر اوسـت، تملـق

 
 خواندن، خواندن شعر ديگران: انشاد1

 گرداب: چهارموج2

و پاي شكسته نهند اي كه با آن تخته پارچه: بند تخته3 .جا به معناي محبوس، دربند، گرفتار است در اين. هايي را بندند كه بر دست

 گيجي، سرگيجه، سرگرداني: دوار4

 كسي زنندآن كسان كه حلقه گرد: متحلقين5

 رايج، ساري: آسر6

 دين كيش، پاك راست: حنيف7
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و اغراق است بي. چاپلوسي ازي خود را يال چاره محض ميلي كه با من داشت معجر والدهو اگر دخترك پوش من كرد، چه سوء ادبي به كار برده بود؟

نم خر باشعور كه تملق1ي آيا كله. پرسم شما مي  و به شنيدن تملق از جادهيگويي شـود، از سـر انـساني كـه مغـرور اسـتي راست منحـرف نمـي كند

!تر است تر نيست؟ البته شريف شريف

شد» كليه«در اصل1 و بدين صورت تصحيح .است
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شد يكي از شب و به آسودگي در خواب بودم، غريو الحريق بلند و دم را در اطـراف خـود. ها كامالً غذا خورده و مـضطرب جـسته، دود مشوش

و رهايي مقدور نبودنآ. معاينه كردم  و كـش. چه خواستم كه افسار را گسيخته خود را از طويله بيرون اندازم، افسار استوار بود مكـش با چندين خرغلط

و نه طناب بريده بسيار، نه ميخ كنده مي  و مدتي طول كشيد تا اين تدبير من نتيجه بخـشيد به خاطرم رسيد كه بهترين چاره. شد . ها، جويدن افسار است

مي اما در اين حال اشتداد حريق به درجه و در خوابگاه خود، ذرات كاه را و فغان اهل خانه، ناله. ديدم اي رسيد كه به روشنايي آن در بيخ طويله ي فرياد

و صداي جق و اضطراب چارچايان و ديوار، هنگامه به پا كرده بود خدمتكاران و خرابي سقف و چوب س. جق تخته و اير رفقاي مـن درو طويله كه من

كم. افتاد كس به ياد استخالص ما نمي هيچ.شد بوديم، پر از دود مي  و اگـر تا و حرارت به جايي رسيد كه تاب اقامت نداشـتم كم شعله داخل طويله شد

.و محنت به فكر من نيافتاده استي خود را ياد كردم كه چگونه در اين شدت در اين اضطراب، دخترك صاحبه. بردم در باز بود، البته خود را بيرون مي

و صداي ضعيف دخترك را شنيدم كه مرا آواز مي و در شدت. داد هنوز اين خيال در نظرم بود كه در طويله باز شد هـا در نوميدي بسي اميد است

و گشايش مقرر  و نجات پيدا كرده، خود را به طرف دخترك انداختم! فرج ا. اميد به حيات تفاق از در بيرون رويم، ديواري كـه در همين كه خواستم به

و اين بي  و طوري مسدود كرد كه عبور ممكن نبود ي من به خيال نجـات مـن، جـان عزيـزي صاحبه چاره محاذات در بود خراب شده به زمين ريخت

و حرارت نزديك بود ما را خفه كند. خود را هم به خطر انداخت و خاك و گرد و نجات. تدبيري به خاطرم رسيد. دود اگرچه خطرناك بود، اما حيات

و خود را به ميان شعله با دندان من جامه. انحصار داشت]آن[ما دو نفر به اجراي  و از اتفاقات.ي آتش زديمي او را محكم چسبيده به عجله عبور كردم

و چون پشمينه مشتعل نمي غريبه، آتش به جامه  در محوطـه. به سـالمتي از خـرمن آتـش عبـور كـرديم شود،ي او نگرفت، چرا كه لباسش پشمينه بود

و بـه ايـن جهـت. زيرا از چهار طرف آتش در اشتعال بود. مفرّي نيافتم. دخترك را به زمين نهادم، به اطراف نگريستم  زيرزمين خانه كه سقفش از آجر

مي جا سرايت نمي حريق به اين  و درش به اين محوطه باز د. شد، به نظر آمد كرد آن نـدان جامـه باز بـا وي طفلـك را گرفتـه خـود را بـه جـا انـداختم

مي مي و ننهبي«: گفت فهميدم كه دخترك و حاال به هالك من يقين كرده نمي! چاره بابا و به مأمني رساندي پس از ايـن».اند دانند كه مرا تو نجات دادي

ا و خستگي بر او غالب آمده، خواب بر او مستولي شد به زمين .من هم بالفاصله نزديك او خوابيدم. فتادكالم رنج

و. همين كه صبح طالع شد، به زحمتي دختر را از زيرزمين بيرون برده، به طرف دهي كه در آن حوالي بود تاختم معلوم شد بعد از اين حريق، پدر

و مادر دختر از خانه بيرون آمده، ما را استقبال. برداشتمدر حوالي ديه نهيق.ي دهقاني منزل كرده بودند مادر اين دخترك به اين ده پناه برده در خانه پدر

و صاحبه ها را نجات دادهآن به جاي اين كه از من امتنان نمايند كه از خطر بزرگي طفل. كردند گفتنـد اگـر بـه او مـي. ام آغاز كردنـد ام، بدگويي به من

بي عار نبود، تو هرگز جان خود را به بال نمي محبت اين حمار بي و تمام شب ما را از فراق خودت به. گذاشتي خواب نمي دادي و دختر را به خانه بردند

و مشروب، رطوبت زيرزمين براي اين طفل رنجور، مورث تـب شـد. من هيچ اعتنا نكردند  مزاجـاً هـم. اضطراب از حريق دوشين، محرومي از مأكول

بس. ناتوان بود، سبب خارجي مزيد بر علت اولي گرديد  و من يقين كردم كه از اين بستر بيرون نمي به آيد، جز اين كه به تابوت گذاشته تر ناخوشي افتاد

و پرستاري كس به من نميي من، هيچ خالصه در اين چند روز مرض صاحبه.و به گورستانش ببرند  و علوفه هم به من نداده، تيمار . ام نكردنـد پرداخت

م و سرگدان در اطراف آن قريه مييمن ويالن و هرچه مي گشتم مي يافتم و اختالف هوا، بيرون و با وجود شدت سرما چنـد روز كـه. خوابيـدم خوردم

آن دختر را ديدم كه به طرف قبرستان مي1گذشت، عماري و من مسكين از غصه ترك آن ناحيه كرده، دورتر از .جا مسكني اختيار كردم بردند

 كجاوه، هودج: عماري1
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و و نداشتن جا هـاي اي از جنگـل آن نـواحي را بـراي خـود اختيـار نمـوده، از بـرگ گوشـه. زيستم مكان، به كمل پريشاني مي از سردي زمستان

مي شده خشك و مـن از عطـش مفـرط بـه جـاي آب، بـرف سرماي آن سال به درجه. نمودمي ريخته سد جوع اي رسيد كه نهرهاي جاري منجمد بود

و راحت، چون به شرف با اين.كنم يت حريت زندگي مي تنها خوشحالي من اين بود كه در نها. خوردم مي و محرومي از هر لذت و پريشاني همه نكبت

و شادماني مي  ي مـشهور شـما گفتـه كه يكي از فالسفه چنان. چميدم، چرا كه آزادي بهترين نعماي الهي است شرف آزادي نايل بودم، در كمال بشاشت

ذ و من قول او را لفظ به لفظ براي شما و به لفظ قانع شده به حقيقت آن نمي كر مي است رسـيد، نـزد مـا كنم، تا بدانيد آن حريت كه مطلوب شماست

و هر وقت به اين سعادت رسيديم، فوز عظيم مي .شماريم جماعت خران نيز مقبول است

و ابناء جنس، چنان« و مختلف هر يك از افراد نوع د الخلقة به وجود آمده كه به ظاهر متمايز و آرزو مختلفنداند، و استعداد و اخالق پس.ر خياالت

و و جز ذات پروردگار كه موت و تكاليف شخصي خودمان به شخصه بايد بكوشيم و در حفظ حقوق و تكليفي جداگانه داريم هر يك از ما منفرداً حق

و نيك  و بدفرجامي ما به دست قدرت اوست، هيچ حيات و حقوق خويش مقت بختي و اصحاب يقين نيز كـه. در نخواهيم كس را به ناموس بزرگان دين

و محتـرم شـماريم  و قواعد سياسات به ما آموختنـد، مطـاع و تأييد الهي آيين مردمي و با فرّ ايزدي و سعادت ما بودند و چنـدان كـه. رهنمون سالمت

و ابوت دارند، به اين جهت مظهر آن و رؤساي دادگستر به ما عالم ربوبيت و بـه قـوانين سالطين باتمكين قدرت كامله هستند، به فرمانشان تـن دهـيم

و ذلت مـا قـرار داده عادالنه كه به محافظه  و زور خود را آلت ضعف و به هر ظالم مستبدي كه ظلم و حقوق ما ايجاد شده است تمكين كنيم، ي حدود

و زندگ گاه كه از اين جادهآن. است، اطاعت ننماييم بيي راست منحرف شويم، در حيات و فتوري اني و حقوق محققه1نظامي كلي ما قوي روي دهد ي

.باطل شود

ال واهللا، كه بدن هر كس تا زنده است از آن صاحب بـدن اسـت و. آيا ممكن است كسي كالبد خويش را با بدن ديگري مبادله كند؟ گـاهي عـشق

ف  و وطن خود ايم كه كسي خود را به جاي برادر خود بـشناسد اما هيچ نديده. دا كندغيرت شخصي را بر آن انگيخته است كه جان خود را در سر برادر

.تا برادر خود را به جاي خود تصور كند

و آفريننده و مكان و زمان، خالق كون و انسان را يقيناً از ساير طبقات حيوان پستي زمين  حيوانـات، بينـيم جميـع مـي. بدتر خلق نكرده اسـت تر

ميآن ترين اقسام اگرچه پست و مواسات مخصوص از خوان نعمت خداوندي بهره مند طور كه نهنگ بهره آن2در درياي زخّار. برند ها باشد، به مساوات

و هر دو به اندازه است، كرم ذره  ميي اشتهاي خود از پستان دايه بيني هم به قدر خود روزي دارد و ابناي بـشر نـسبت بـه سـاير.خورندي طبيعت شير

و كنند، بلكه ارواح خود نيز به اغذيه از اين جهت ممتازند كه فقط به ماديات تغذيه نمي طبقات حيوان ي معنوي محتاجند كـه شـنيدن كلمـات خـوش

و دل دل. كش باشد ديدن چيزهاي زيبا و و اوضـاع خلقـت اگرچه به كلمات نغز و محققين به آن حصر است، در عظمـت خـالق فريب كه كتب حكما

و گوش شما را پر نكن  و عقول شما را منبـسط و اين هر دو حواس و صور مطبوعي را كه در دنياست مشاهده ننموده مشغول نشود، و چشمتا اشياء ند،

و انواع حيوانات سايره امتيازي نخواهد بود  و محيط نكند، هرگز ميان شما و حدسي شما را مرتفع ي عـالي خـالّق متعـالي در يك طبقه. مقامات حسي

 سستي، ضعف: فتور1

و ماالمال، لبريز: زخّار2  بسيار پر
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د يكشما را قرار و حكم يك خود را به لطايف اده است كه و با قوه ران طبيعت نموده الحيل سلطان او ايد و هنري كه با شما خلقت شده است، به ي علم

مي. فرمانروا هستيد و دانه به زمين و زرع تو به كار بردم ث ها كه در تو پراكندم، يا ريشه گوييد با صنعتي كه در كشت مرات آن اي كه در تو غرس نمودم،

و مطيع است. طلبم را از تو مي  مي. خاكسار و مرا به سـاحل مقـصود رسـان گوييد با آن آالت كه مخلوق فكرت من است كشتي باد را ي بنـده. راني كن

مي. فرمان است و آتش مي به آب خا فرماييد از امتزاج مثل شما اضداد توليد بخار لق بـه مـن داده اسـت كنم كه بدان وسيله صد هزار مرتبه بر قوتي كه

.آن هر دو عنصر، بالطبع حاضرند. عالوه نماييد

مي.يك از شما در خلقت مزيتي بر يكديگر نداريد هيچ مي آن كه تولد و بعد پادشاه جهان و در نهايـت فقـر گردد، با آن كه متولـد مـي شود شـود

ميهنه پادشاه با افسر شاهي قدم به عرص. اند كند، در خلقت مساوي زندگي مي مي گذارد، نه مرد فقير با كولهي وجود همچنين. آيد بار گدايي از كتم عدم

.است زمان بدرود اين عالم

 چه بر تخت مردن چه بر روي خاك چو آهنگ رفتن كند جان پاك

و مباني خلقت محقق است، بعض از افراد و اشتراك تامه كه در مبادي م]به[با اين تساوي و سلطنت ستقله، يا بي هيچ سلطنتي بر حكومت مطلقه

و تفوق مي  !!!!جويند محل نظر است ابناء جنس تحكم

و رحمتش واسع بي. فضل خداوندي عام است مي دريغ باري اگر جمعي نعمت خواهند، بر منعم تعالي را مخصوص خود شمرده ديگران را محروم

حر. حقيقي حرج نيست  و قبول ذلت موجب و ناداني ترك حقوق و بلكه جهل و اسبابي را كه طبيعت براي مدارج سـعادت مان آن مردم شده، يا آالت

و استراحت به  و اعانت به نوع خود كه مأموريت الهي ايشان است بازميآن كسب شفر و كفران چنـان ها افاضه كرده است به كار نداشته، از امداد مانند

و ذليل مي .دارد نعمت در دست ديگرانشان خوار

و بدون حريت ذاتي انسان، انسان نيست يك اندازه حق انسان به و هرگـز از افـراد.ي معين آزادي است اما در عين آزادي، بايد مقيد جماعت بود

و از مصالح هم به. جنسان خود فارغ ننشست نوع دور و از هوا درختي كه در صحرا به تنهايي روييده شده است، آن قدرت ندارد كه ريشه به آب رساند

و تكيه. كفاف تغذيه نمايد قدر  و ريشه گاهي شاخ در تموج هوا هر قدر قوي باشد، نداشتن پناه و معـدوم هاي آن را شكسته، الجرم ساق ي آن مستهلك

مي هاي كوچك كه در جنگل به خالف درخت. گردد مي و با جماعت زيست هآن رياح را به1نه عواصف. كنند ها هستند وا ها دستي است، نه از خشكي

و نبات، قسمتي از اجزاي مايعه.آسيبي و متوجهو به تجربه معلوم است كه در كثرت عدد اشجار را ها شده، تراكم ريشهآني هوا مجذوب ها آب زمين

و جماعت در اين مورد نيز ساري است باال مي و ثمرات اتفاق .كشد

و ناتواني خلقي، البته بيش و اجتماع محتاج است تر از ساير مخلوقات انسان با عجز طور كه درخت كوچك به درخـت بـزرگ تكيـهآن. به تعاون

و نمي مي مي شكند، درخت بزرگ هم بالنسبه به درخت از خود كوچك كند يي كالم اين كه انسان بايـد بـه انـدازه خالصه. ماند تر تكيه كرده، محفوظ

و هيأت اجتماعيه را هم از دست نداده، با هم ». زندگاني كنندمعيني آزاد باشد

هم تا اين مي.حاال برويم بر سر مطلب. جنس شما بود جا تقرير تحقيق آن حكيم آن كرد گاه شدت جوع مرا مجبور گاهي بـه حـوالي دهـي كـه در

شد. زمستان را به سختي گذراندم. سازم2نزديكي بود رفته، تحصيل آذوقه نموده، شكمي معمور  . الـذكر رسـيدمه سـابق كنان به همان ديـ تفرج. ايام بهار

بي اگرچه طبيعت در بهار منتهاي قوت را بروز داده، علف مي هاي گوناگون كه در زمين روييده بود مرا از تحصيل معاش كرد، تنها محض تفـرج يـا نياز

و در لباس نزديك. بلهوسي به حوالي ديه رفته، جمعيت زيادي بيرون آبادي يافتم  آنو عجب. عيدندتر شده، ديدم همه در حالت عيش خر تر آن كه چه

و بعضي از اين هم و فربه، بلكه بعضي در اين ديه بود، با اهالي مخلوط شده، و در قيد صاحبشان بودند، اما تيمار شده جنسان من اگرچه افسار در گردن

و تيمـار. كردمانگيز، به خود نظر در بين اين تماشاي حيرت.هاي جنگلي آويخته داشتند از گل3در گردن هيكلي  و كفـل خـود را الغـر و شـكل پشت

و سـعادت كـه در هـم. هاي درشت ضخيم از بدنم روييده ديدم نشده، پشم  و وضـع خـوش و كثافت كه در من بود، جنـسان مـن با اين حالت كسالت

مي مشاهده مي در شد، با امتياز حريت كه در خود و ميآنازتر بخت ها نبود، هزار باره خود را خوشآن ديدم .يافتم ها

 تندبادها: عواصف1

 پر، انباشته: معمور2

 صورت، شكل، حمايل، تعويز: هيكل3



42صفحه خرنامه

http://www.seapurse.ir 

و تمسخركنان فرياد كشيدند كه ايـن حمـار بـي. تر رفتم كه از ماجرا مطلع شوم نزديك و عـار كيـست؟ بـي جمعي از مردم ديه مرا ديدند صـاحب

و پشگل داخل مويز مي  و پوز سري ميان سرها كرده، با خرهاي ما دعوي برابري در افسارگسيخته با اين پك اين خردواني امروز ما كند؟ اگر مرد است

.فهميدم كه در ضمن اجتماع امروز، خردواني هم منظور است. خودنمايي كند

و بيص، پيرمرد سال و نـاالن خورده در اين حيص و دهان به هم آميخته، با قد چون كمـان، عـصازنان اي كه موي ابرو به صورت ريخته، آب بيني

و نكهت نور. نمودار شد  و گسسته را نشاط زندگي بخشيده، اين پير فرتـوت نيـز بـه پيدا بود كه هواي خوش وز طبع پيران را جواني داده، مزاج خسته

و تفرج ميل كرده است »بابامراد كجا بودي؟ چطور شد از خانه بيرون آمدي؟«: اين جماعت كه او را ديدند، به اين كلمات مقدمش را پذيرفتند. گردش

مي. خوشي هوا مرا بيرون كشيد«: بابامراد و چه »كنيد؟ شما در چه كاريد

و قوت زانويت رفته است بابامراد حيف كه تو پير شده. امروز خردواني است«: قلي، پسر كدخدا سبحان مي. اي ».دوانديمو االّ تو را هم

اهللا«: بابامراد و با شما جولقي! خدا مرا مرگ بدهد! اهللا ا كه تازه روي كار آمده1ها زودتر بروم و ».داريد زندگاني نكنم حترام پيران را نگاه نميايد

مي«: عبدالصمد آبيار مي تو هم كه جوان بودي مثل ما شوخ بودي، شوخ. زني بابامراد باز از زمان داقيانوس حرف از. كردي طبعي حاال پيـر شـدي،

مي كار افتاده و تردماغي ما متغير ميچرا كه هر كس قابل. شوي اي، از سوز دلت به خوشحالي ».برد كاري نيست، بر آن كه فاعل آن كار است رشك

مي«: بابامراد مي. من در زمان داقيانوس بودم. گوييد بلي آقايان، راست با آن وقتي كه من با اجداد شما زندگي همآن كردم، هم ها و مشرب بودم، سن

م.ي ديگر بود دوره، دوره. طور تغيير نكرده بود وضع دنيا اين  هـا را نـصيحت كردنـد، پيرهـا جـوان ها پيرها را حرمت مـي جوان. عين بود جاي هر كس

مي مي و خوب ملتفت و دورادور هم بودند، مالحظه مردم اگر بيگانه هم بودند، همين. كردند دادند، به بد و آبادي در قدر كه در يك ده و سـبقت ي سن

و ادب از ميان نرفته بود. ميان بود ب در همه. حرف شنيدن و همراهي داشتندچيز ».ه يكديگر كمك

مي سبحان اين پيرمرد احمق خرف چه بود كه خود را به ميـان مـا انـداخت؟ معقـول دمـاغي«: گفت قلي رويش را برگردانده، به رفقاي ديگر خود

خ. جا ميدان خردواني است، نه مجلس موعظه اين. خواستم روزي به خوشي بگذرانيممي. داشتيم و پي كار ».ود باشيدولش كنيد

و نه مرا صاحبي من به حالت بابامراد تأسف مي و. بردم كه نه او را خري بود و در ميان جوانان او را سرشكسته ميل كردم كه به او مصاحبت نمايم

كهي بابامراد ضرري نمي به خود گفتم اگر در دويدن سبقت ننمودم، به كيسه. خجل نگذارم  و اگر پيش افتادم، دو توماني هـا شـرط بـسته خردوانرسد

و ريش او را ليسيدمبا اين حسن. بودند، به اين پيرمرد فقير عايد خواهد شد  بابـامراد از مهربـاني مـن. حضّار خنديدند. نيت نزديك پيرمرد رفته، گردن

حق اگر اين صاحبي ندارد من به زير حمايت خود آورده، مبلغي كه بايد در كيسه«: خشنود شد  و بـه».دهـم خردوانـي ريخـت، مـيي عمومي از بابت

و در كاله نمدي كه سبحان زحمت زياد دستمال خود را از جيب درآورد، ده پول سياه از گوشه قليي دستمال كه چندين گره بر روي او زده بود شمرد

كه. در دست داشت ريخت  و طوري اظهار وجود نمودم و دم جنباندم و ساير صاحب خرها سبحانمن از حصول مقصود خود نشاطي كرده، گوش قلي

مي كه حاضر بودند، به خيال افتاده، مي  بي«: گفتند شنيدم كه آهسته ترسـم بـه ايـنمي. صاحب را گردن بابامراد بستيم بد كاري كرديم كه اين خر مفلوك

بي. وضع مفلوك در وقت دويدن به سايرين سبقت بجويد و ».چاره شمرد دشمن نتوان حقير

و گوش من مي بابامراد دستي مي به گردن و مرا ترغيب به دويدن بي كشيد و پس كرد ي خـشك كـهي يونجـه مانـده چاره از جلوي خرهاي ديگر،

مي ريخته بودند جمع مي و به نزد من آق.آورد كرد و .، در باالي تل كوچكي كه مشرف مسابقه بود قرار گرفتند رسيدند2سقاالن در اين بين كدخداي ديه

و همه منتظر حكم كدخدا بودند. ترتيب پهلوي هم قرار دادندخرها را به »!يـااهللا، سـورين سـك«: ناگـاه كدخـدا فريـاد كـشيد. من از همه مؤخر بودم

هم صاحبان خر با شالق كه در دست داشتند، به كفل اين بي ههم. ها را كردآن بابامراد هم با عصاي خود تقليد. هاي من دو سه ضربتي زدند جنس چاره

و دو آمديم در چنـد. هـا گـام برداشـتمآن صد قدم كه دور شدند، با تمـام قـوت بـه تعاقـب. من بدواً نفس خود را خسته نكردم. دفعتاً واحده در تك

به جست و جويد ناگاه ديدم خري كه بالفاصله بعد از من بود دم مرا به دندان گرفت، چنان. ها رسيده، در دو دقيقه بر همه سبقت جستمآن وخيز  فشرد

.كه يك ثلث دم من به دهان او ماند

 نوابيقلندر،: جولقي1

)تركي(سفيدان ريش: سقاالن آق2



43صفحه خرنامه

http://www.seapurse.ir 

هم! بلي آقاي عزيز و نه رقابت جـز. تنها در ميان شما ابناء بشر است، ما نيز در عالم خريت در ارتكاب معصيت وحشيانه از شما كم نيستيم چشمي

مي اين كه شما از كمال زيركي هم  و رقابتي كه در ميان داريد از آن فايده جنس او داشـته، سـفيهانهو گاهي ابلهان شما براي امتيازي كه هم بريد چشمي

و شايد از ده مرتبه در اين امتحان يك مرتبه به مقصود نرسيده، اما ماها رقابت خود را به هنگام به كار برده، غالباً فايده  ي جان عزيز را به هالك انداخته

.بريم شخصي نمي

و در باطن هم خالصه از جراحت دم خود آزار بسيار كش مي يدم تدبير آن خر بـه خطـا. شمردم كه نخواست از من عقب بيافتد جنس خود را محق

و از سوز دل، پروازكنان صد قدم جلو افتادم چرا كه درد دم مرا بيش. بود و مـي1شريك رقيب به موضع بيدقبي. تر به هيجان آورد شـنيدم كـه رسـيدم

مي تماشاچي و صاحبان ها آفرين و عقب خر پول گويند مي داده و نفرين مي.كنند مانده لعنت و منصور، البته و دشنام حاسدين هم به فاتح دانيد كه فحش

و بابامراد را به فايده. لذت تحسين معتقدين دارد  به به هر حال، من نذر را بردم و الغري و شرف نيز جاي خود داشت كه با فالكت اي رسانيده، افتخار

ك هم و فربهي بودند سبقت جستمجنسان خودم : يكي از شعراي شما گفته است.ه در نهايت تردماغي

 روز ميدان، نه گاو پرواري اسب الغرميان به كار آيد

و خروش مي و ببينيد صاحبان خرها چه جوش و بياييد خر«كسي نبود بگويد. كنند حاال نوبت بازگشت است آن كـه پـيش رفـت يـا! اي مردمان

مي. هنر، جانور ديگر بود ند بود يا بي عقب افتاد هنرم  و اين شما چرا به ريش خود و گداز داريد؟ بنديد الجرم به محـاذات تپـه رسـيديم كـه» همه سوز

و ريش  مي صاحبان خرهاي باخته خجلت. سفيدان جلوس فرموده بودند كدخدا و روي خران خود هم. كوبيدند زده از سوز دل، شالق كشيده به سر من

م  و از كينه مرا. نصيب نماندم وهبت بي از اين دم«مبلغي هم به بنده چاشني كردند من. لقب دادند» بريده خر و اعتبار و هر چه كردند، افتخار هر چه بود

و اين پير فرتوت كه از خر مفت پول مفت2ي سبقه صرّه. افزون بود  ي خـودش قبـول تر به دست آورده بود، فلك را به جلودار را كدخدا به بابامراد داد

و تنها. اگرچه وجود من به بابامراد مبلغي فايده بخشيد، اما براي خود جز قطع قسمتي از دم حاصلي نبخشيد.كرد نمي و من به صحرا يكه او به ده رفت

حق پس بايد مسأله. ماندم و حقي قدرداني و .شناسي چيست ناشناسي را براي شما تحقيق كنم تا بدانيد كه ناسپاس كيست

و حق و نيك. ناشناس بسيارند اهل عالم بر آنند كه مردم ناسپاس كمو پوشيده نيست كه محسنين و معدود قليلي خواهان و در بـادي بـوده ياب انـد

و مردمـي بـه پـاي نمـي به اين معني كه اگر نيك. شود نظر اين مطلب محل اشكال مي  و آيين احـسان چگونـه قـوم ديگـر داشـتند، مردان فرزانه نبودند

مي احسان و بـسا. كردند؟ حل اين مشكل به دو تأويل ممكن است نديده ناسپاسي و احسان اسـت اول آن كه شخص محسن در تمامت عمر منشأ خير

و غالباً نعمت را به نقمت باشد كه خلقي بي  آي ناسپاسـان بيـشي گرفتـه پس زمره.اند پاداش كرده3شمار مشمول احسان شده ن كـه الزم شـود انـد بـي

و حقيقت. محسنين هم بدان شماره باشند درسـتيو اين مسأله وقتي بـه. وجه ديگر اين است كه نسبت ناسپاسي به اغلب تهمت است، نه از روي واقع

و تفسير مي و معلوم كنيد توضيح و ناسپاس را به خوبي تشريح .شود كه تعريف محسن

اح. در معني محسن اشكالي نيست و: بنابراين بگوييم احسان سه قسم است. سان را بايد دانست فقط اقسام يكي احسان حقيقـي، ديگـري كرامـت

و معاونت  و قسم سيم تقريباً نوعي از خدمت و كرهـاً. عنايت، و طوعاً، نه قسراً . بـه محـل خـود نيكـي كنـد،4احسان حقيقي آن است كه شخص طبعاً

و جوا و عنايت احساني است كه از بزرگي ميكرامت و عقاب است. افتد نمردي به غير مستحق مبذول چون او را عفو كنند،. مثالً مقصر مستوجب تنبيه

و مرحمت نموده  و منفعتي نايل سازد. اند به او عنايت و كاري كه ديگري را به فايده و معاونت آن كه شخصي اسبابي فراهم آورد و نيز بايـد.و خدمت

و جز فطرت پاك او مطلقاً سببي در كـار نيـست،5يا مفطور بدين سخيت. كند احسان مي دانست كه محسن به يكي از سه وجه از است  يـا ايـن نيكـي

و فطرت پاك طبع جواد. خودخواهي او ناشي است، يا نيت جلب نفع دارد و6پس محسن حقيقي آن است كه پيوسته كراهت ذات ، او را به نيكوكـاري

 بيرق: بيدق1

و زر؛ كيسه: صرّه2 و تيراندازي شرط بندندي اسب چه بر سر آن در مسابقهآن: سبقي سيم  دواني

 كشي عتاب، انتقام، كينه: نقمت3

و طوعا4ً و خواست خود؛ : طبعاً ه اكراهب: كرهاًبه زور، به ناخواست، به جبر؛ : قسراًبا رضاي دل

و بخشندگي: سخيت5  سخاوت

 بخشنده: جواد6
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بيو چون به كسي نيك. احسان انگيخته كند و هم خود شعف اولين اجر كار خيري كرد، چندان مشعوف شود كه هم غرضي او در اين عمل مدلّل گردد

.او باشد

و سخاوت فرق است، احسان مفطور را با احسان مزور تفاوت است همان. گونه نيست از اين اما هر احساني و اسراف با فتوت البتـه. قدر كه تبذير

و محسنين مزور مغرورايد كه مبذرين غالب ديده مي.اً خسيسند و به قصد شهرت احسان كند، به مردم نمايد كه من بدين شخصي كه از روي خودخواهي

و به حال درماندگان رحمت دارم  و خودپسندي كه به پنين وسايل خود را در نظر ديگران بزرگ كنـد. خصلت متصف اين نيست مگر نوعي فرومايگي

دالن بـه انگـشتو چون به حقيقت نگري، نه بر بـدبختي كـسان رقـت، نـه پـشت شكـسته. يقت به ابناء عصر خود تفوق گيردحقو از چنان اشتهار بي 

و همت عالي را فاقد است  و طبع كريم و به جوانمردي او قـصه كننـد. مالطفت بخار، و متعمد، تا جمعي ببينند  چـون.و در ارتكاب حسنات، مغرض،

همصاحب اين اخالق خيلي خر اس شد جنسي از درج صفات ناپسنديده ت، محض .ي او اغماض

و نه مبني بر غرور، چنان مي نوع سيم از احسان كه نه مفطور است بيند روزي به زيد محتاج خواهد شد، محض اين كه آن روز حاجت كه شخص

مي. كند روا شود، امروز به زيد خدمت مي  و مكرمتو اين نوع سودا. دهد به عبارت اخري، ناني قرض و ستد است، نه احسان و داد قـدرو همان. گري

و فراوان به عمل مي بي كه اين قسم از احسان متداول و قليل آيد، احسان و حقيقي نادرالوجود .الوقوع است غرض

و حق  شايد ذكر آن از فايده نيز خـالي.اگرچه در تبيين اين مطلب چندان اصراري نداريم، الكالم تجرّ الكالم. ناشناس بگوييم اينك بايد از ناسپاس

و فراموش كند يا آن را انكار نمايد، بـه حـق نعمـت قيمتـي. اند گوييم كه ناسپاسان نيز چون محسنان سه فرقه. نماند ناسپاس آن است كه احساني ببيند

بي پس اول طبقه.ي منفعتو اين ناشي از سه چيز است؛ يا قصور ادراك، يا غرور، يا انديشه. نگذارد بيي ناسپاسان، اشخاص و كه حس هـاآن مدركند

و دوام نفشرده،. را بايد از مستضعفين دانست  و امري پاي ثبات و در هيچ مطلب و استعداد كافي ندارند و حقايق انساني حس ذكا چه ايشان در مراتب

و استنكافو اضطراب گردن1چون دچار احتياج شوند، گرفتار قلق. صاحب رأي عقيدت راسخ نيستند  و بدون كراهت و مستقبل ياد ننمايند د، از ماضي

و به اندك زماني آن را فراموش كنند.از در استمداد درآيند  كه. در قبول احسان خجالت نكشند راآنو چنين نمايد ها داراي نفس لوامه نيستند تا ايشان

و از كار ناهنجار خود دلخور دار بر اين فراموش  هـاآن بلكـه بايـد بـه حـال. اين جماعت آن رتبه ندارند كه شايان دشمني گردند.دكاري نكوهش كنند

و احسان را به جاي ايشان دريغ نداشت .رحمت كرد

ميو توبيخ است، آن است كه احسان2الحقيقة در خور تقريع اما ناسپاسي كه في و در انكار آن اصرار و احساس كرده  در صـورتي كـه.نمايد ديده

و نخوت او را بازمي مذلت با كمال و طرف اعانت بوده، غرور و به ذكر نعمت دهـان گـشايد استعانت كرده سـختي. دارد كه به شكر احسان قيام نمايد

و از بدبختي گذشته خجالت ندارد  و مغروري مايه. رفته را به خاطر نيارد و شايد كـه چنـين. كاريي زيان با آن كه ناسپاسي خود علت شرمساري است

و از چاه وبال و جالل رسد نيكي3شخصي روزي به اوج اقبال صعود نمايد از به جاه و ها به جاي كسان كند، اما احسان او يكسره از روي غرور اسـت

و حقيقت دور  و همه.معني و بار منت بر دوش قصد او غصب مقام محسنين است اداي در بنـد. ها نهدي منظورش همين كه خود را با فتوت قلم دهد

و از حليه  و بري است حقوق كه از مقتضيات عدالت است نيست و زيور انسانيت عاري مي.ي مردمي و در اقدام به تكاليف مقدسه حق را پامال ي كند،

مي حق .نمايد گذاري اهمال

حق فرقه و از آن رو بـه تالفـي خيال خود مي اند به ميزاني سوداگران گرفته، احساني كه ديده شناسي طريقهي سوم ناسپاسان آنانند كه در سـنجند

كم. الذكر نبايد دشمن شمرد اين فرقه را مانند مغرورين سابق. پردازند مي 4چـه، ندانـسته اداي حـق احـسان بـه ايتـان. تر از مستـضعفين شـمرد اما بايد

و در ازاء آن به شرط امكان، شود، بلكه احسان حقيقي هرچه باشد، به قيمت در نمي نمي و شخص محـسن خدمت آيد ها ضرور است كه جنس احسان

و ديگران را به اين شيوه به آن گرامي  و احسان.ي مرضيه تحريض كرده باشند تر شوند راو هنوز آن حق را به جاي خود باقي شمرده، ديده هرگز خـود

و اذيت(الذمه نداند بري ).احسان باطل نخواهد شد، مگر به منت

و لرزبي: قلق1  تابي، ترس

 سرزنش، بدگويي: تقريع2

 نكبت، سختي: وبال3

را): به مثل(ايتان4 و شبيه آوردن چيزي  نظير
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ميي ناسپا از صور مختلفه حق سي مي توانيم دانست كه و دريافت . آدمي است1ي اي محكم بر ربقه نماييم كه اين حس شريف عالقه شناسي چيست

و خواهد به وسيله صاحب اين حس دائماً مي و به ترتيب هر گونه اسباب كوشش دارد كـه آشـكار و امتنان خود را به محسن بازنمايد ي خدمتي تشكر

و جوانم و به سپاس پنهان، مهرباني و منعم را قصه كند حق. داري خود تعبيرات نو بيافزايد ردي محسن راو از اين حال، نفس و شخص منصف او گذار

مي راحتي حاصل شود، چنان و ذكر آن وي را سبكبار و بزرگي او قرضي بر اوست و حديث انعام .سازد كه گويي اعتراف به نكوكاري

و اغراض زشت خوش اما فرق است ميان آن كه راه حق و شكل متملق توقع احسان تازه. آمد گويد گذاري پويد با آن كه به خياالت پست اي است

و احسان بعضي بزرگان اطناب مـي الطبع طماع بسي ديده هاي دني گونه حريصو من از اين. اندازه حرص بي  و ام كه در شرح انعام و بـه اغـراق نماينـد

و تاب مي  در گزاف آب و مي معني دام طمع نو گسترده دهند و شكر نعمت جلوه و به نام اداي حقوق و. دهند اند پيداست كـه ايـن طايفـه قـومي دون

و از سپاس  حق زبون و بي داري را هرگز بزرگ باثروتي نديده. خبرند گذاري و خيـال او ام، جز اين كه جمعي مزور متملـق پيـرامن او را گرفتـه، خـاطر

و آزرده كرده  و نـسيان به عقيده. اند خسته و خيرات را پس از وقوع به طـاق فراموشـي و مروت خويش را پنهان، بلكه مبرّات ي من، آدمي بايد احسان

و نيكي هر كس را در غياب او شرح دهد، اما و فوقبي]نه[بگذارد و مگر غلبه. العاده، چه آن ناشي از حمق يا مبتني بر تزوير است اندازه ي احساسات

و فضايل احسانملكات و محمدت آن شخص را در نشر محامد و در اين حال جاي اعتراض نيست شكر .كننده به مبالغه انگيخته باشد

و كاري غير آسان است شك نيست كه سپاس ي انسانيت است كه اين بار را به طيب خاطر بر دوش امتنـان اما وظيفه. داري براي انسان باري گران

و استرحام سهلهاآنو. نگاه دارد و سريع كه در موقع انعام و حق مرحمت بيش القبول و چون زير بار االقدام نيستند، در پاس نعمت تر ثبات قدم دارند

و نفـرت از راه اضـطرار اسـتقراض كنـد، بـيش از طلبكـار در پـي وام وام. اند خود را سنگين كرده دانند تا چه حد دوش رفتند، مي  داري كه به كراهت

و فراغت ذمهگذاش مي.ي خويش است تن بي خالف آن مردم كه به آساني وام و و ابراء ذمت گيرند 2ضرورت به استقراض اهتمام دارند در بند اداي دين

و اگر قرض را الزم و هنرمندي طلب خود نيستند و رغبت مديون االدا بشمرند، زبردستي حق. خواه است، نه ميل شناسيو نيز بايد دانست كه بعضي در

مي. اند به اقصي درجه حساس نيستند، اما در عمل با اشخاص حساس مساوي  شوند كه از عيب غرور مبرا هستند، اما مناعتي دارند همچنين كساني ديده

و بـه كلـ نمايند تا اداي حقوق كرده، تا از بار منتي كه بر دوش گرفته كه بدان سبب هميشه در تالفي احسان محسنان سعي مي  ي از آن شـانه خـالي انـد

و بالنسبه سبك نمي .بار شوند توانند كرد، بكاهند

و حس باطني نيز دخيل است ي من اين است كه اگر حسن عمل باشد، حـسن عقيده. گمان بعضي اين است كه عمل تنها كافي نيست، حسن نيت

ك. نيت هم به زودي با آن مطابق خواهد شد وانگهي غيرت. تر است تا بر طبق خيال خود عمل نمودن ردن آسانچه، براي مردم مطابق اعمال خود خيال

و صفات پسنديده مي و مصدر اعمال حسنه و اول رشتهو حس شرافت شخصي است كه منشأ .ي ارتباط مردم با يكديگر همين است گردد،

حق مالحظه و وجوه درجات احسان مخختلف است، آيا اداي دري ديگر نيز در كار است كه چون صور وق آن نيز به اختالف است، يا بايد هميشه

بي مثالً شخصي سرسري از زوايد نعماي خود به شخص محتاجي دستگيري مي يك حالت باشد؟  و خودنمايي، بـي نمايد، يا از روي ي مالحظـه مباالتي

و بخشش مي و اسراف، بذل ار دارايي بلكه جود نموده، همه روزه جمعـي كثيـر از مثالً به لطايف حيل اظه. كند شايستگي يا احتياج مردم، به طور تبذير

و سليم مردم صحيح  و آن جماعـت بـر القوي را بر در سراي خود انبوه ساخته، در هنگام حركت به جايي مشتي نقدينه بر ايشان نثـار مـي االعضا كننـد،

زح يكديگر سوار مي3رقاب و پا گرفته، به انواع و اقويا ضعفا را در زير دست و تكلف حركات عنيفهشوند ، قليلي از ايشان به قليلي از آن نقدينـه4مات

و نايل مي و پشمينه.گردند حايز بي پوشان را محض اظهار درويشو يا آن كه گروهي از قلندران و تكلفي جمع نموده به هر يك چيـزي بخـشش نهادي

و تحصيل كفاف. نمايند مي و خرقهبا آن كه هم آن فقرا توانايي بر كسب معاش و هم اين درويشان و اندوختن مـال دارند، پوشان از معاونت ابناء جنس

و معاونت خود را دريغ نمي. حالل عاجز نيستند  و حسن اشتهار خدمت او. دارد يا از روي ضعف نفس و محـسن حقيقـي بـه شـكر آيا بايد مثل منعم

 پرداخت؟

ي بند رسن كه بر گردن ستور كنند حلقه: ربقه1

 اداي دين خود كردن: ابراء ذمت2

غال: رقاب3 ها مان، كنيزان؛ گردنجمع رقبه،

 خشن: عنيف4
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و شخص محسن رقيـقي خود در خور شكرو البته هر قسم از احسان به اندازه القلـب بابـصيرت، بـه كلـي از ايـن جملـه مـستثنيو امتنان است

مي. باشد مي و ترحم خود درجات قرار و صدق گذاشته، حتّي براي رقت قلب و زيرا كه تمام كارهاي خود را بر منهج حق و نتايج خـدمات خـود دهد

مي درجه ميي احتياج هر كسي را و و ايثار مي داند مبلغي را كه انفا سنجد بيق و و نبايد آن را به غير موقع و صرفه كند محدود است محل صرف نمود

و هر كه را بيش  و منظور داشت آن. ور كرد تر بهره تر اهليت دارد بيشو صالح را مرعي هاسـت كـه بـه خيـاالت پس حقوق چنين شخصي جز حقوق

مي مشروحه و سپاس او البته وراي سپاسي فوق احسان .ها خواهد بودآن نمايند

و علل راآن هر وقت بخواهيم اعمال حسنه را نسبت به يكديگر بسنجيم، بايد مبادي مـثالً شخـصي بـه. ها را به نظر دقت ببينيم، نه نتايج حاصـله

و چه موقع اين احسان را كرده، نه آني كه احساني ديد. نمايد شخصي احسان مي  و چه وقت ه تا چه درجه منتفـع شـده بايد ديد كه محسن در چه حال

اما آن كه دو تومان دارد، اگر عطا را فهميده نمايد، نصف. آيد اي به شمار نمي كه يك تومان از كسي كه مالك يك كرور است، بخشش عمده چنان. است

و او را بايد از اسخياي عالم شمرد .مايملك خود را بخشيده است

و فـالن انعـام را بـه فـالن سـبب داده به زعم بعضي در نيت نكوكاران كنجكاوي ضرو چـه ايـن.ر نيست كه فالن احسان را به فالن جهت كرده

مي وگو بهانه گفت مي جويان ناسپاسي را جرأت و ذمه دهد هر احسان را معلول علتي قرار حق ايـن. شمرندي خود را رهين شكر هيچ احسان نمي دهند

و چه، هر كس به هر قصدي احسان كند، نعمـت. نكند، بلكه موجبات شكر را تأكيد نمايد ناشناسي را تصديق است كه توضيح مقصود هرگز حق  ديـده

و وام مرحمت .دار منت اوست يافته، مقروض شكر

مي اكنون بايد ديد كه بر ذمت احسان آن.آيد ديده چه واجب زيـرا مقتـضيات. چنان دشوار نيستو چون به نظر انصاف بنگريم، شناختن اين معني

و چندان كه آدمي به وظايف حق ده و سپاسر خود پاداش نكوكاران را مقرر داشته است . گـردد داري التفات كند، موجبات آن بر او آشـكار مـي شناسي

و شرافت عدول ننمايد و اعتساف. نهايت اين كه در بعضي موارد بايد دقت كرد تا به قصد عدالت از راه صواب و1بالمثل اگر محسني به راه تعدي افتد

و باطل نمـوده، هاي خود را وسيله احسان و زور نمايد، البته در معني حقوق خود را ضايع و جور ي تخطي از حدود انصاف قرار دهد، راه غرور پيمايد

و امتنان مقابله نمايد كه بـا و بايد احسان او را به همان شكر محـسن خيرانـديش الزم اما تكليف آن كسي كه طرف احسان او شده تغيير نخواهد يافت

و وقاحت بيازارد داري است كه وام داستان وي به مثل چون وام. آمد مي هرگز چنان رفتار طلبكار، ذمت وي را از دين بري نكرده. خواه او را به خشونت

و به هر حال، بايد قرض خود بگذارد مي. است و قبو. كنم كه اين حكم بسيار سخت است من خود اقرار مياما تمكين .دانمل آن را واجب

و اهانت آن كس شود كه با او احسان كرده است، بدبختي او بيش جاست كه شخص احسان نكته در اين تر از محسني اسـت ديده، اگر دچار تعدي

مي. كه به او ناسپاسي نموده باشد  مي سازد، اما اهانت محسن، دل احسان چه ناسپاسي تنها خاطر محسن را رنجه رنجش محسن را تفـوق. ازدگد ديده را

و تسليت مي  بي. نمايدو مزيت كه صفت احسان به او داده است، تالفي شرافت. چاره آن شخص كه مغروري او را مشمول احسان خود نموده باشد اما

و سكوت مجبور است دهن  و عذابي كه از آن مغرور به او وارد آيد، به تحمل و هر بال و آبروي او ريخته و كسي را كه ذاتش رفته  به شكايت نگشايد

و تكليف ناگوار داردبي. در معني مستوجب تحقير است، به ظاهر حرمت گذارد و بـه قيـد علي! چاره چه موقع مشكل الخصوص كه در بند مقام خـود

و نتواند هر ناپسند را به خود هموار كند  و به هيچي تسلي خاطرو چون چنين كس از هيچ راه مايه. مناعتي گرفتار باشد گونه تالفي مقتدر نيست، ندارد

و عداوت مي  و مناعت او بيش مستعد كينه و هر قدر حس شرافت هـا كـه دشـمنآنو در امثـال مـوارد. تر است، عداوت او شديدتر خواهد بود گردد

و پست شوند يا چنان دني نمي ك طبع و بزرگوارند دلهمتند كه گويا مطلقاً حس ندارند، يا چندان كريم هاي ايشان هميشه پر از مهربانيه از فرط گذشت

و كينه است .و خالي از عداوت

كه نكته و عالقه قيدي بر او شده، نمي احساني ديگر آن و آن رابطه تواند خـود ديده با كسي كه به او احسان كرده است، بستگي مخصوصي يافته،

خ. را مستخلص فرض كند  و يعني خلق قاطبتاً گويند كه فالن شخص محسن را ديگر بر اين شـخص حقـي. الص دانند بلكه بايد عموم ناس او را رها

ها آگاه باشند، پس چگونه ممكن است كه برائـتآن شايد كه در اين محل كسي اعتراض كند كه همه آن رتبه ندارند كه عموم مردم از معامالت. نيست

ميگو.ي فالن را نسبت به همان عموماً تصديق نمايند ذمه در ييم هر كس معدودي آشنايان دارد كه با معدودي اقالً مراوده نمايـد، همانـا نـسبت بـه او

.حكم عمومند

 از راه راست منحرف شدن: اعتساف1
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و عرض حال نمودن، شيوه و.ي مستضعفين استو نيز در چنين موارد شكايت كردن و خـصال حـسنه و صـاحبان مـدارك عاليـه  ارباب مناعـت

ي ناس، وقتي كه شخص عامداً به برائت ذمـه سـبقت نمايـد، خـود دليـلي عامهو به عقيده. كرد انديش، جز سكوت پيشنهاد نخواهند اشخاص عاقبت

و عالمت كم مي تقصير و گاه مي ظرفي اوست اما آن كه بـه هنگـام اظهـاري. شود شود كه بعضي اظهارات ذمه را بري نكرده، فقط عذر ارتكاب جنايت

و اسبابي فراهم شود كه اجباراً بي  و ظلم طرف مقابل را گنا نمايد و بسا مردم كه عالوه بر رفع تهمت، تهدي هي خود را اثبات كند، از سعادتمندان است

بي. نمايند ثابت مي و بي بدبخت كسي كه در مقام خود سكوت اختيار كند و به را. ناموسي معترف شده است گناهي خود را ثابت كرده چه وقتي شخص

مت  حق همان. هم نمايند، بر اوست كه اين تهمت را از خود رفع نمايد از روي عدم انصاف به ناسپاسي شناسي مكلفـيم، بايـد طور كه نسبت به محسن به

.ترين بالهاست معترف شد كه گرفتار ظلم محسن شدن، بزرگ

بي.و اين جمله كه گفته شد نسبت به محسنين است بي از و خودخواه مردم خبر كه گندم دولتان 1د نگذريم كـه چنـدين گـول فريبن نماي جوفروش

و به زبان و مناقب خويش در ميان خلق داستان سازندآن مجهول به پيراهن خود انجمن كنند  حالي كه همـان روات جـور از خـرمن دولـت.ها مكارم

و سـر. اند اي نبرده، از خوان نعمتش نصيب نيافته مخدوم خود خوشه بـه صـحت ايـشان فـرود آوردن مغرورانه در دماغ خود كاشته كه بار دادن مـردم

و اگر شخصي صاحب شرف به وقايه  و2ي كرامتي است و به مراودت مداومت ننمايد، او را كـافر نعمـت گوينـد  ناموس خود از آميزش ايشان بپرهيزد

.شايان لعنت دانند

و سبك پس احسان را با چنان بلندي پايه به مدعيان فرومايه نسبت دادن، بي ن. مغزي است خردي و به بذلو بايد احسان را مطلقاً مادي فرض كنيم

به نيك.مال حصر نماييم  به مردان كه با سخني و تحسيني حق ها نموده جا حق بزرگ ثابت كرده، پيوند مصلحت هنگام و گذاري اند، مستوجب سپاسداري

بي. بسيارند و و نمايشو پوشيده مباد كه به ناسزا بي حق مدعيان جوانمردي و بازار فريبندگان را گرم داشتن، گناهي بزرگ است حقيق گران ت را ستودن

و يا به خرمهره قيمت گوهر شكسته3كه به خزف جـا كـرده،ي قومي خودخواه نااليق را منتظر تكريم بـي ريشخندي مزورانه. اند بازار جوهريان را بسته

.جهت نموده است عزيز بي

جذ شايد متملقين مجازگوي ريشخند را مايه و القاي محبت دانندي مي.ب قلب وسـيله رئـيس محكـوم مرئـوس خـود افتد كـه بـدين مكرر اتفاق

وو از اين گفته قصد من نيست كه مالحظه. ولي نادر است كه رئيس مرئوس را با خود به يك درجه قرار دهد، اگرچه در خلوت باشد. شود مي ي شأن

و مرئوس خود را با يكدي و رئيس و حفـظ مراتـب از رسـوم الزمـه بلكه مالحظه. گر مساوي دارند رتبه بر كنار رود وي شـؤونات ي انـسانيت اسـت

و امور را منظم مي و مراتب بزرگان كراهت دارند وانها كه حدود را محفوظ . خواهند، حفظ رسوم ظاهر را خواهانند خودپسندانند كه از رعايت احترام

و احترام باطني ني حق. ست كه هر كه را به صورت حرمت كنند در معني نيز وقعي نهندو تكريم صوري مستلزم خشوع ي شناسي اگـر عالقـهو مختصر

و رابطه و پستي دوستي و موجب خفت .ها دانندآني بستگي است، اما بند بندگي نيست كه بر گردن كسان بندند

و تكاليف مخصوص است كه كم مو هر كسي را در اين عالم وظايف ميتر به شرايط آن در از آن جمله است حـق.شود اظبت شناسـي كـه بعـضي

كم شرايط آن بيش  و برخي و نه موافق ادب ها شنيده در اين باب حرف. تر مقيدند تر ساعي حق. ام كه نه صحيح است و شناسي را از يك مـاده مثالً كينه

مي گويند؛ همان مي حق آورند، از بدي طور كه احسان را به خاطر ميآن ها كه در و از اسـائه. كنند ها شده ياد راست است كه انـسان از احـسان ممنـون

ميآنو. اما اغلب علت كينه يا از غرور ناشي است يا از احساس ضعف خود. شود دشمن مي تر اشخاصي هستند كه عظمي زياده ورزند، بيش ها كه كينه

و از بروز درجه از اندازه به خود مي .دارندي قابليت خود بيم بندند

و داراي ملكه حق و مخالصت شناسي صفت اشخاصي است كه مايل به عدالت و مستعد محبت و اين فرقه باطناً كراهت دارند كـه بـا.4ي انصافند

و سعي مي و اين سجيت كنند كه حتي مردم دشمني داشته باشند خُلق ناپسند فارغ گردند و مزاج ايـشان مخمـ5المقدور زودتر از اين و.ر اسـت در طبع

 نادان، ابله: گول1

 نگاهداري: وقايه2

ي لعابي خرمهره: خزف3

 دوستي خالص داشتن: مخالصت4

و خوي، منش: سجيت5  خلق
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كه يقين بعضي مردم بالنسبه بيش و همان چيز حق ها را مانع كينهآن تر اهل ودادند و عداوت است، محرك و. شناسي است ورزي پس چگونه منشأ كينه

 شناسي را يكي دانيم؟ حق

ميآن مردم بزرگوار با گذشت به زيردستان خود ترحم نموده، گناهان و از تقصير اقران ها را و1اگـر در دل رغـم. كننـد خود اغمـاض مـي بخشند

و بزرگي آن است كه در رضامندي بهانه. ها باشند، نه زيردستان عاجزآن رشك جاي دهند، نسبت به كساني است كه باالتر از جو باشـندو نشان نجابت

و عناد نورزند و دشمني بگذرند، لجاج .و به اندك سببي از كينه

 خواهي، كراهت كينه: رغم1
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ميكه گفتم، يكّ چنان و از هر كس جدا، در اين چمن و تنها و سخت غمگين بـودم؛ خاصـه. زيستمه و ناگوار بود تنهايي در اين حال به من دشوار

مي. داد از جراحت دم كه مرا زحمت مي  بي با خود و حقوق گفتم كه كدام طايفه از آدمي تر است؟ به هر چه توجه كنند، جز سود خـود در نظـر ندارنـد

آنهپس از استفاد  و مـي1تر همين معني در خـاطر خلجـان بيش. كش است آورند همان خدمتكار زحمت چه را هيچ به خاطر نمي، و بـه وفـاداري كـرد

مي حق مي.دادم گذاري ابناء جنس شما دشنام و آوازي با حنجر شيرين و گردنم رسيد با! چاره خركبي«: گفت ناگاه از عقب دست كوچكي به بال مردم

و بي تو بد كرد  مي. دمت را كه فداي آدميان كرده بودي مرهم ننهادند. پرستارت گذاشتند ند رويـم پـيش ننـه، يقـين تـو را بهتـر از صـاحبان اولـي حاال

مي علوفه. پرستاري خواهد كرد مي ات بي دهد، تيمارت و چقدر مظلومي! چاره خرك كند، پسري به سن هشت نه سال كه دست. برگشتم».چقدر الغري

با. اش را گرفته بود ديدمر چارسالهخواه .من از اين مهرباني به شدت ممنون شدم. ها بودآن پيرمردي هم

هم! اي آقاي عزيز مي اغلب مي جنسان شما تصور و احسان به ندرت دست هر كه را عقيده اين باشد، بـه حقيقـت. دهد كنند كه موقع اظهار نيكي

و احسان پي نبرده است  و احسان كامل كم اگر فرصت. نيكي و هر ساعت به اقسام مختلف نيكـي محبتي بزرگ هـاي مختـصر بـه تر پيدا شود، هر روز

مي هم و دستگيري از اشخاص واجب جنسان خود مي توان نمود . هـاآن مثالً ادب نمودن به اشخاص يك نوع احسان اسـت نـسبت بـه. توان كرد الرّعايه

و نزديكا شيرين و عطوفت به كسان دل. ن، يك نوع احسان استزباني و از ها بيرون بردن كه اگر بالنسبهآن نسبت به زيردستان به ماليمت حركت كردن

مي در رتبه  و خدمت و اضطراراً به ديگري كوچكي ميي پستي هستند و جنساً يكي و اين خود احسان بزرگي است كنند، اما نوعاً و نيـز نـصايح. باشند

و پريشان مشفقانه به اشخاصي كه مش و وش و. ها را از هر نوع تألمات تسليت كردن احساني استآن خاطرند و چون اجراي اين فقره چنـدان زحمـت

همو عقيده. ضرر ندارد، هر كس را ممكن است كه غالب اوقات را به اين عمل خير صرف نمايد جنسان شما اين نـصيحتي من اين است هر كس از

خ  و سعادت خواهد بود مرا پيروي كند، غالباً در بابامراد اگر قدرت نگاه داشتن مرا هـم نداشـت، ممكـن. از نيكي به بدي سر مويي فاصله نيست. وشي

و اظهار امتنان نموده، به ده مراجعت كند و گوش من بكشد .بود اقالً دستي به بال

مي«: خالصه خواهرك از برادر پرسيد حي» كني؟ داداش با خر چه مي«: درعلي بود، گفتبرادر كه موسوم به به. كنم او را به خانه دعوت چرا كه دلم

و بي  مي تنهايي كن«:و خواهر گفت».سوزد چارگي او من كه افسار نداشتم تا مرا به طرف خانـه بكـشند،. دخترك را بر من نشانيدند».پس مرا سوارش

و للـه متغير شده. حيدرعلي دستمال خود را بيرون آورده به گردن من ببست  ، بانگ زد كه دستمال جيب براي بستن خر نيست، براي پاك كردن دسـت

و روي من پاك. رو است و به خود گفتم مگر نه گردن و روي اين طفلك است؟ اما مهرباني حيدرعلي چندان از تعريض للـه باطناً متألم شدم تر از سر

و دست طفلك را ليسيده، بدو  هيچ خري«: حيدرعلي به لـله گفت.ن اين كه افساري الزم شود از پي او به راه افتادمبود كه تقصير لـله را به او بخشيدم

و سركش بودند هرچه ديده«: لـله گفت» اي؟ به اين مطيعي ديده  و بردباري اين خر حيرتي دارم. ام لجوج به».در انس و ارادت من از يك چشم به مهر

و از چشم ديگر با نهايت هيبت  و منظر قبيح دارد.و تندي به لـله نگاه كردمحيدرعلي نگريستم نه«: حيدرعلي گفت. لـله برآشفت كه چه صورت كريه

و تلطف نمي. چنين است .ديدم چرا كه اين دو را به يك چشم نمي. هر دو حق داشتند».بينم من در نگاهش جز مهر

بي من به سبك خران مؤدب قاعده. شدندمرا در دهليز گذاشته، وارد خانه. بعد از طي ربع فرسخ، وارد ديه شديم حركت ايستاده، هـيچ از جـا دان،

بي نمي و مي. اجازه داخل نشدم جنبيدم و و مادرش از در بيرون آمدند مي دو دقيقه نگذشت كه حيدرعلي خري دارم«: گفت شنيدم كه حيدرعلي به والده

 
 نگراني: خلجان1
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مي».كه هيچ وزير ندارد، حماري كه نظير ندارد و تعريف كرد«:ددا مادرش جواب و فرزند نزديك من آمدند»!بايد ديد چند قدم اسـتقبال كـرده،. مادر

مي سر به شانه  و مثل اين كه زير گلوي خود را مي خارم، گردن خود را به شانهي مادر حيدرعلي گذاشتم من. ماليدمي مادر حيدرعلي ضعيفه از مهرباني

خ«: حظّي برد، به پسر گفت بيآيا ممكن است اين ».شد طور مفلوك نمي اگر صاحب داشت اين«: حيدرعلي گفت» صاحب باشد؟ر

و خواهر كوچكش مرا مشايعت كردند. اصالن مرا به طويله برد. اصالن مهتر را طلبيده، مرا به او سپردند ي خـشك آخوري پر از يونجه. حيدرعلي

و اصالن خدمت خود را به پاي برده، بيرون رفت هم. براي من مهيا شد و يك خر ديگر كه ي مـن بودنـد مقـداري طويلـه حيدرعلي از آخور دو اسب

و آخور مرا زايد بر حق من پر از علف ديد، به حيدرعلي گفت. علف ربوده به آخور من ريخت به قدري به اين خر خـواهي«: اصالن كه مراجعت كرد

و به هر حال، اين».چاره ناخوش شود خوراند كه بي  ي خود تحمل مظـروف هيچ ظرف بيش از حوصله. دقيقه را بايد منظور داشت راستي همين است

مي هر حيوان زياده از اندازه. كند نمي  !!!ماندي خود اقدام به كاري كند، درمي هر انسان زياده از قوه. شودي خود تغذيه كند، ناخوش

و مثل يك امير بزرگي كه بـه بـستر خـود تكيـه كنـد، بعد از اين كه زايد بر اشتها خود را معمور نمودم، از ناسپاسي بابامراد  ياد كرده آهي كشيدم

و اطفال به دوش من سوار شده، به اطراف گردش كردند. خوابيدم در مراجعت بـاز حيـدرعلي. فردا صبح به حكم حيدرعلي مرا از طويله بيرون بردند

ك. چه معهود بود علوفه به آخور من ريخت سه مقابل آن و عليل كردسه روز نگذشت از.ه اسراف در تعلف مرا ناخوش روز سيم صبح بود كه نتوانستم

و تب شديدي مستولي شده، اصالن مهتر نزديك آمده گوش. جاي خود برخيزم  از. هاي مرا دو سه مرتبه كـشيد قوت از پا رفته، سرم به شدت دردناك

حي. دمم را بلند كرد، باز حركت نكردم. جا نجنبيدم و از پا افتاده ديد، گريستن آغاز كرد. درعلي رسيددر اين بين .مرا كه خفته

و سبب پرسيد پدر حيدرعلي، بهرام آقا، از ناله ي سـواران بهرام آقا كـه از زمـره. حيدرعلي گريان مرا نشان داد.ي طفلش سراسيمه به طويله دويد

و چندين سفر به مأموريت رفته، بيطاري مي زد. نزديك من آمد. دانست چريك مگـر ايـن«: از اصالن پرسيد. از جا جنبيدن نتوانستم. دو سه لگد به من

ايـن حيـوان«: به اصالن گفـت. بهرام آقا سري به تعرض جنبانيد».آقازاده از كمال محبت خورانيده است.ام من نداده«: گفت» حيوان زياده جو خورده؟ 

و نعـل».بند ديه را كه هم بيطار است بيار برو نعل. بدحال است  بنـدمو من در تاب تب به اين عالج خنديدم كه مرا پاي رفتار از كار رفته است، با نعل

و كار .چه سر

بي. بند كه رسيد آفتابه خواست دور از جان شما، نعل آن ندانستم چه به كار من برد كه بي ادبي نباشد، و غـذايي بـه چه كثافت كه در مدت پريشاني

اي كه در كمر داشت كام بند عيادتي فرمود، با دشنه عصر هم استاد نعل. قدري آسوده شدم. هاي من بيرون جست دم، از رودهزحمت پيدا كرده خورده بو

و ايستادن قادر بودم. آلود كرد مرا خون  و صبح به حركت بنـد علـم بيطـاري را بـه معلوم شد اين نعـل. طوري آسوده شدم كه شب خواب راحت كردم

و خطايي در معالجه نميسبك اهل مملكت آموخ و چندان خبط مي ام به سبك فرنگي بر خالف بيطاران ديگر كه شنيده. نمايد ته است كنند، اما ها معالجه

را نه علم اصلي خودشان را آموخته. ناقص و نه علم فرنگي زمـين دو سـه اصـطالح بيطـاري فرنگـي بـه خـرج نزد بيطاران مشرق. شترمرغ هستند. اند

نز مي ميد بيطاران فرنگي ادعاي شاگردي مي دهند، و به اين واسطه علم خود را پنهان هم. سازند كنند، جنسان مـا، از وقتـي كـه ايـن اين است كه اغلب

حيـدرعلي روزي ده مرتبـه بـه. بالجمله هشت روز زمان مرض طول كشيد. اند، در مملكت ما خرمرگي زياد شده است صفت پيدا شده بيطاران شترمرغ 

مي من مي بالين  و كلم به من مي آمد، برگ كاهو و مادر آورده به روي من صبح هـشتم. كشيد خورانيد، بلكه لحاف خواهر خود را هر شب پنهان از پدر

و عافيت حاصل آمده بود و صاحب كوچك خود را به گردش بردم. بيماري گذشت .از طويله به طنازي بيرون آمدم



51صفحه خرنامه

http://www.seapurse.ir 

 فصل دهم

ش و نشاط ياران روزي باز بناي خردواني و شرط، بلكه محض هوس و حوش به ميدان جلوي ديـه حاضـر.د؛ اما نه براي نذر  خر زيادي از حول

و بيش و. الذكر با من دويده بودند داري سابق تر همان خرها بودند كه در ميدان كرده بودند مخصوصاً آن خر شرير را كه به دندان دمم جويده بود ديـدم

سـيزده نـوروز. بيش از ساعتي از روز نگذشته بود كه مردم ده با اطفال خود در اين ميدان انجمـن شـدند. مثل سگي به نظر آوردمبه چشم تحقير او را 

و مساعد  و هوا خوش و دختران، جامه. است و مرد، پسران و ميدان ما از رنگ زن ميي عيد در بر دارند و تيز كه دهقانان را خوش آيد گلـزار هاي تند

ا مي.ستعجيبي مي.ي گبري رفت گويند بايد به چمن قلعه همه و مردها پياده و نسوان را سوار خرها كردند و خواهرش. آمدند بعضي اطفال حيدرعلي

و باصفاست.ي گبري نزديك شديم به قلعه. دوپشته بر من نشستند  و تپه. الحق جايي دلكش و در شُرف اين چمن و انبوه در جنگلي معتدل ي مـوزون

و حصاري خراب در باالي آن واقع شده صلهفا و مرغزار افتاده و موسم نوروز درخت.ي جنگل و بساط سـبزه رنگـين كـرده طراوت بهار ها را سرسبز

و شرب كه با خود داشتند، به سايه. اطفال پياده شدند. بود و ما را مطلق لوازم اكل و افسار از ما برداشتند لعنان به چـرااي چنار سالخوردي فرود آوردند

.گذاشتند

مي من كه بيش و از محاورات ايشان استراق سمع ي گبـري اين قلعه«: گفتندمي. كردم تر به صحبت انسان راغب بودم، از مجمع دهقانان دور نرفتم

و به اصطالح زمينش سنگين است مي ها هر كس كه از اينشب. جاي موحشي است يا.ودشن جا عبور كند، صداهاي عجيب از خرابه يا مأمن جن است،

و به اين قلعه كه مسكنشب. اندي اسالم كشته شده ارواح پارسيان كه در غلبه  ميآن ها از مقابر خود بيرون آمده حل».كنند ها بوده نوحه در هر صورت

به همان. مطلب را منكشف سازم جنسان شما ننموده بودند، من مصمم شدم كه به قدر مقدور تالش نموده، بلكه اين اين مسأله را اگر هم  طور كه افسار

و دنبالش به جايي استوار نبود، تفرج  گل گردنم پيچيده و مـدتي. اتفاقاً به سمت برجي كه در يكي از زواياي قلعه بود رفتم. چينان وارد خرابه شدم كنان

مي در سايه  وقي ديوار ايستاده، به انقالباتي كه در دنيا شده است تأمل و آباد بود، سكنه تي اين كردم كه و جا داير و سـعادت بودنـد، ي ايجا در خوشـي

و اثر مطموس و افسوس به رسم . باقي نمانده است1امروز جز دريغ

و ملتفت شدم كه صدا از سردابه. سر به زير افكنده، گوش فرادادم. ناك از زير پاي خود شنيدم در غرقاب اين خيال، آواز هول ي زيـر بـرج اسـت

و مخرج سردابه از كجاست ندانس و خشت. تم مدخل و فروريخته بيرون آمد ناگاه سري از ميان آجرها و فرو رفـت. هاي شكسته . به اطراف نگاهي كرد

و دزديدن بـا. كسي نيست«: گفت شنيدم آهسته مي و به نقد اين خر را كه به خرابه آمده است ببريم، تا تدبير برهنه كردن صاحب خرها قي بيرون بياييد

و بعد از قلعه بيرون رفته، خران ديگر را كه در پيـرامن حـصار مـي».خران بشود  2چريدنـد الجـه دوازده تن از آن سوراخ بيرون جسته، اول مرا گرفتند

ميمي.كردند و صدمه داخل آن حفره آن. كردند ديدم كه رفقاي مرا به زحمت ا دانستم و پري است چه از اين قلعه به گوش مردم رسيده است، نه ز جن

و بردباري كرده بودم، در اسيري زحمت نديدم. بلكه از اين دزدان رهزن است.و نه از ارواح گذشتگان و بالنسبه كـم] چون[و. من چون ماليمت جثـه

و  در سرداب فضا تنگ بود، زشت بودم، ناخوشي چند روزه هم الغرم كرده بود، شخصي كه بدواً مرا اسير كرد چون بهتر از من هم به دستش آمده بود

و خود داخل سردابه شدند. مرا پايين نبردند .فقط افسارم را به زمين كوبيده

و ناپديد شده: مطموس1  گم

ج:اُلجه2 و و غارت از دشمن گيرند، چپاولمال و تاز و اسيري كه پس از تاخت  نس
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مي ديدم اطفال بازي. من آهسته ميخ را كنده، از قلعه بيرون آمدم ها رفتم كه ورودشان را به اين مكان خطرناكآن به جلوي. آيند كنان به سمت قلعه

اصآن. مانع شوم  و طوري مستأصل شدند كه به تغير چند سـنگي بـه طـرف ها هر قدر رار كردند كه داخل خرابه شوند، من جلوشان را گرفته، نگذاشتم

هم. من پرتاب كردند  و ناخواه نگذاشتم اطفال وارد شوند باز من محض محبت : حيدرعلي به ديگران گفت. جنسان شما تحمل اين صدمه را كرده، خواه

و كسان خود را مطلع سازيم. كند نديده باشد به اين اصرار از ما جلوگيري نميخر من داناست، تا خطري« ».بهتر است كه برگرديم

و من از عقب به پاي چنار كهن رسيديم آن در ايـن خرابـه«: گفت. كه ذكر شد، مردي مجرب بود بهرام آقا چنان. اطفال ماجرا را گفتند. ها در پيش

ايم حيوانات زودتر از انـسان بـه مخـاطرات ملتفـت گاهي ديده. شب هم نزديك است. بهتر اين كه زودتر مراجعت كنيم. العاده وجود دارد فوقيك امر 

شد»خرها كجا هستند. پس بايد به ديه رفت. شوند مي و اول اثري است كه خياالت را به وقوع. خرها را نيافتند.؟ هر كس برخاسته، به تفحص مشغول

و اصابت راي مي من1حادثه . از ديه چندان دور نيـستيم. اند شايد حيوانات چراكنان به طويله رفته. جاي درنگ نيست«: پدر حيدرعلي گفت.كند متوجه

چهار طفل كوچك را به دوش من گذاشتند كه هر چهار به قدر يك مرد سنگيني».هاي كوچك را به اين خر حاضر سوار كرده خودمان پياده برويم بچه

حي. ندارند و در تنگناي عصر فرصتي به دسـت دزدان پدر و نسوان وحشتي نكنند درعلي از اول ملتفت بود كه خرها را دزد برده، محض اين كه اطفال

و چيزي نمي .گفت نيافتد، ساكت بود

را را خبر كند كه با جمعيتي به جنگل آمده، مـأم2ها تا به خانه رسيد، اسب خود را سوار شده به قصبه رفت كه قراسوران و اگـرن دزدهـا معلـوم،

ي هنوز دو ساعت از شب نرفته بود كه بهرام آقا با ده نفر قراسوران وارد خانه. ها به دست نيايند باري خرها را پيدا كرده به صاحبانشان برسانند خود آن 

در.دشامي خورده شب به سر بردند كه قبل از طلوع فجر به جنگل رسيده، بلكه كاري از پيش ببرن. ما شدند بعد از شـام مجلـس شـورا تـشكيل داده،

ميي قلعه محاصره و حمله نبودم به دزدان تدبيري در. انديشيدندي خرابه و و شعور من مكرر به تجربه رسـيده از جمله مصمم شدند كه چون كياست

و هادي طريق خود، بلكه پيش ده اين نواحي به فراست معروف بودم، مرا هم رفيق راه .ندقراول قرار

و چمـاق. در طويله را گشوده، مرا از خواب راحت بازداشتند. الطليعه مصمم حركت شدند علي و پيشتابي به كمـر زده اصالن مهتر كه قمه آويخته

و كالغي ابريشمين دور كاله  و پاتابه بسته مي كلفتي به دست گرفته و مقدم بر سايرين حركت را.3كـرد نمد پيچيده، سوار من شد  فهميـده مـن مقـصود

و هدايت خري محتاجند براي تجديد اثبات مشاعر، مصمم شدم كـه شـرافت نـوع خـود را بـه سـاير. بودم كه گروهي انسان در اين موقع به راهنمايي

مي. طبقات مخلوق، اين دفعه هم معلوم كنم  و احتياط به راه افتاده، مي لذا با كمال حزم و انصاف و پـدر حيـ دهم كه قراسوران رفتم درعلي هـم پـاي ها

و احتياط در جلو دسته  و آرامي كه يك سردار با حزم و من به همان تأني مي اسب خود را با قدم من مطابق كرده، و سايرين از او پيرويي قشوني رود

مي مي ها هـم پيـاده قراسوران. پياده شود اصالن ملتفت شد كه بايد. تكاني به خود دادم. حضرات هم ايستادند.ي خرابه ايستادم رفتم تا به در قلعه كنند،

و در حركت مختار باشم. شدند هم اين عالمتي بود كه قراسوران. من از در قلعه صد قدم عقب رفتم. باز افسار مرا به گردنم پيچيدند كه به كلي آزاد ها

و همان و بناي نهي. جا بايستند بايد عقب روند .ق گذاشتمبعد تنها مراجعت كرده، از در قلعه داخل شدم

يكي از دزدها بـاز بـه همـان. به مجرد اين كه صداي من بلند شد، رفقاي من كه در زيرزمين محبوس بودند، دفعتاً واحده آواز خود را بلند كردند

و مرا ديد  و بايد امـروز او را بگيـر. احتياط روز قبل از سوراخ بيرون آمد و بـا تنگـي فـضا فرياد كرد كه اين همان خر مفلوك بدذات ديروزي است يم

شد. داخل سردابش كنيم  تـا بـه جـايي كـه. رفـتم طور عقب مـي همين. تر آمد نزديك. تر رفتم من چند قدمي عقب. از سوراخ بيرون جسته، نزديك من

مـ. ها خود را پنهان نمودند ها ملتفت تدبير من شدند، در پشت درخت قراسوران و آن شـخص دزد دسـت بـه افـسار ن دراز كـرد، همـين كـه ايـستادم

و دست قراسوران و مجـدداً نهيـق برداشـتم باز من به سمت قلعه. هاي او را از پشت بستند ها از چهار سمت به او حمله بردند ايـن بـار.ي خرابه رفتم

ز بستگان آواز« و. اند اي به كار برده، به دم هر يك از رفقا سنگي بسته دانستم كه سارقين حيله.»برنيامد و ما خران در قت نهيق به افراشتن دم نـاگزيريم

و بانگ كردن نمي  اما دزد ديگـري بـه همـان. بالجمله جوابي از رفقا نشنيدم. توانيم اگر چيزي سنگين به دم ما بسته شود، به بلند كردن دم قدرت نيابيم

.سورانش سپردمبه همان تدبير به دست قرا. مرا كه ديد، به قصد صيدم برخاست. احتياط اولي سر بيرون آورد

و صواب گفتن: اصابت راي1 . رأي درست

و قافله جمع قره: قراسوران2  سورن، سوار امنيه، نگهبان راه

 دستمالي بزرگ ابريشمين كه بعضي عشاير به سر بندند: كالغيپيچ؛مچ: پاتابهقسمي سالح كمري؛ : پيشتاب3
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پـدر.ي پلـيس رئـيس محلتـي باشـد شنيدم كه اين خر شايسته است كه المحاله مدال امتياز به او داده شود، يـا در زمـره از زبان رئيس سواران مي

مي مشاعر اين خر در دوره«: ها جواب داد رئيس قراسوران. حيدرعلي گفت كه يقين اين از نتايج خر عيسي است  و البتـه از مـشاعر كندي تمدن زندگي

و بانگ برداشتم باألخره مجدداً به قلعه».اجداد كرامش بيش است معلوم كه دزدان بدگمان شـده، تـدبير كـار خـويش. كسي بيرون نيامد.ي خرابه رفتم

و به اشارات مخصوص، قراسوران. كنند مي و پيـشتاب بيـرون دويـده، بـه در1شش تن از دزدان با قرابينه. ها را به حمله ترغيب كردم به شتاب برگشتم

و طپانچهو همين كه ملتفت قراسوران. قلعه رو آوردند و دو نفر مجروح شدند.ها را خالي كردند ها شدند، قرابينه هفـت نفـر. يك نفر قراسوران مقتول

و طپانچه  و اصالن مهتر، تفنگ سر. اي كه داشتند رو به دزدان شليك نمودند ديگر با بهرام و زخمـشان چنـان سه نفر در و دو نفر مجروح شد  تير كشته

.بود كه به فرار قادر نبودند

زبـان مـن در اولين رفقـاي بـي. ها بود به هم پيوسته دو ثلث فضاي اين قلعه سردابه. بعد از اين فتح نمايان، باز به رهنموني من وارد سردابه شديم

و گوش بودند با دم  پي. هاي آويخته هاي به سنگ بسته و همراهان دانستند كه بايد اول دم زبان من و سر، دم رفقا را نشان دادم و با پوز هـا بـستهش رفتم

هم اشاره. گشوده شود  و اين مهرباني به و از لنگر سنگ. جنسان من به جاي آوردندي مرا فهميدند هـا راحـت يافتنـد، همين كه دمشان از تله بيرون آمد

ط  و مـن. ها برآشفته، بـد گفـتن آغـاز نمودنـد از اين آواز كريه، قراسوران. وري كه نزديك بود گوش مستحفظين كر شود باالجماع بانگ بلند كردند، به

مي پوزخند مي و و اين گفتم كه هيچ موسيقي متناسب زدم .ها چه مردم احمقند كه خوش ندارند تر از بانگ خران نيست

و اينبه سرداب دومين كه رسيديم، جمعي ديديم كه دو به دو و مسافريني هستند كه از حوالي اين قلعه عبور كرده با زنجيرها بسته بودند، ها تجار

و ايشان در چنين حالت به خدمت منزل دزدان مـي دين گرفتار آمدهو به دست ظلم اين راهزنان بي  ي سـوم، مـسكن مخـصوص سـردابه. پرداختنـد اند

حر پوست سارقين بود كه تخته و ادوات .سرداب چهارم، مخزن هر قبيل اشياء مسروقه بود. بيه به ديوارها آويخته بودندها گسترده

و با همان زنجيرهـا كـه محبوسـين را دزدان بـسته قراسوران و خرها را از سردابه بيرون كرده، با اصالن مهتر به ديه فرستادند ها محبوسين را آزاد،

و حمـلج مقتولين را در همان. بودند، خود سارقين بسته شدند  ا گذاشته، به قصبه رفتند كه ماجرا را به حاكم قصه نموده، جمعيتي براي دفـع كـشتگان

.اموال به معاونت خود بطلبند

)كارابين(اي تفنگ كوتاه شكاري سرپر گونه:نهقرابي1
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 فصل يازدهم

سِ زاده حيدرعلي را عم خُلقاً مشابه يكديگربود به صفدرعلي موسوم، و خَلقاً و شـد، حـرمتم در گردش اطراف كه گاهي صـفدرعلي سـوارم مـي.نّاً

و تركه به دست نمي مي و راضي نبود ديگري هم به من تعدي كند داشت، شالق .گرفت

و از گرسنگي بـي و از قريه قدري دور شده بودند، در راه طفل كوچكي را برهنه نزديـك رفتـه. حـال ديدنـد روزي كه دو پسرعم به گردش رفته

و در اين«: پرسيدند گ طفلك زاري» جا براي چيستي؟ پسر كيستي؟ مگر پدر يا مـادر«: حيدرعلي پرسيد».كسي مرا صورت حالم گواه استبي«:فتكنان

مي اگر داشتم اين«: طفلك جواب داد» نداري؟ مي«: صفدرعلي پرسيد» كردم؟ جا چه و بالكفيـل ابن«: گفت» گذرد روزگار مسكينت؟ پس چگونه ».سبيلم

ك. دانم نمي«: طفلك گفت. حيدرعلي از سنش پرسيد مياما پارسال مي مرد، به همسايهه مادرم ي مرا پرسـتاري كـرده، گفت بعد از من طفل شش ساله ها

و صبح در سـر راه مـيشب«: طفلك گفت» منزلت كجاست؟«: صفدرعلي پرسيد».كسش نگذاريد بي نـشينم كـه از صـدقات ها را در طويله صبح كرده

و غذا نرسم. تحصيل قوتي كنم و امروز به قوت مي، حالم اينو اگر مثل ديشب »قنبر«: گفت. حيدرعلي اسمش را پرسيد».بيني طور است كه

و روي به صفدرعلي كرد كه در كار اين بي هر دو متفق شدند كه قنبـر را بـه. چاره چه تدبير كنيم حيدرعلي به ناتواني كودك رقت آورده گريست

و خود پياده به خانه  كسي حيدرعلي كه بامكنت من سوار كنند . قنبـر را بـه دوش مـن گذاشـتند، مراجعـت نمـوديم. ان صـفدرعلي بودنـد برونـد تر از

بي، پاره1الورود لدي و اين طفلك از و قدري پنير به قنبر دادند مي اي نان و دهن خود و من بيم داشـتم مبـادا لقمـه لقمـه تابي جوع، گويا به چشم بلعيد

و گلويش بگيرد  ك. شود و دمي آب خورد، نفسي و به اين دو پسرعم دعا گفت سير كه شد ننـه«: مادر را صدا زده گفـت. حيدرعلي به خانه دويد.شيد

بي. اش خيلي بزرگ است اگر ضرر دنيا دارد، فوايد اخروي! جان، سوقاتي آورديم  و و پسرعمو او را به خانه طفلي گرسنه چاره سر راه افتاده ديديم، من

خي. آورديم صفدرعلي را هم نوازش كرده،. مادر حيدرعلي كه زني صالحه بود، طفل خود را بوسيد».ر توبيخ نكنيدكاش محض ثواب ما را در اين عمل

آن به باغچه و به مهرباني او را به درون خانه برد. جا بود اي بيرون آمد كه قنبر .به او رحمت آورد

و پسر را و به واقعه آگاه شد، برادرزاده بعد از آن كه شبانه از ماحضر خود قسمتي به اين طفلـك. تحسين نمود بهرام آقا هم كه عصر به خانه آمد

به. طويله راحت بخواباند2ي دادند، به اصالن سپردند كه در صفه  و و صفدرعلي بزرگ بود و چون لباس حيدرعلي  فردا صبح هم به حمامش فرستادند

به اندام طفلك نمي آنآمد، بهرام آقا چند قرآن به پسر داد كه قنبر را را. جا دكه داشت، لباسي به اندام او ابتياع نمايد قصبه برده، نزد سمساري كه باز قنبر

و عموزادگان جلو افتاده به قصبه رفتيم  آن. سوار من كردند عمند، حاجي رمضان سمـسار بـه جا كه صنف سمسار اگر با يهودان برادر نباشد، البته بني از

ف  و آن قدري كه در قوه داشت لباس را گران مي روخت و چون پدر حيدرعلي را شناخت، باقي را به نسيه قبول كرد كه عصر به خانه چه نقد بود گرفت

.دانست اما قيمت البته را به تفصيل نمي. تفصيل را حيدرعلي به پدر گفت. ما با كمال خوشحالي مراجعت نموديم. آمده مطالبه نمايد

يك. را خواستي طلب عصر حاجي رمضان سمسار آمده، بقيه يك قيمتي گذاشت، ديد كه حاجي رمضان ناداني اطفال را غنيمت بهرام آقا جامه را

و به  و بـدگويي آغازيـد. ها بار كرده استآن شمرده و حاجي رمضان در كوچه فرياد بـرآورد و او را به افتضاح از خانه بيرون كرد . به حاجي متغير شد

 به محض ورود، گاه ورود: الورود لدي1

 نشين ايوان، ايوان زير طاقي، غرفه، شاه: صفه2
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بي جمعي مردم بي و د كار بهرام آقا بدون اين كه خشونتي كند، در حضور كدخداي ده كه براي رفع غايله آمده بود، لبـاس. ور او جمع شدند عار هم به

و با وضوح .كرد به او داد حاجي سمسار دو سه قراني كه مطالبه مي2 شلتاق1قنبر را دوباره به قيمت آورد

و عاليق بيهوده! اي آقاي عزيز من و اضـطرار مـيي شهريان باعث نوعي حاجـت بعضي حكما بر آنند كه مدنيت و ايـشان را بـه راه منـدي شـود

نـشينان كـه بـه صـورت باديه. جويند كه به وجهي مناسب اصول تمدن نيست ناصواب برانگيخته، تدارك حاجت مجعول خويش را از چنان وسايل مي 

و زينت مدنيت خودآرايي ننموده، چو  و به زيور و آداب وحشيانه دارند و به يكديگر كم اخالق و مهربان بهن نيك نظر كنيم، به باطن رئوف و آزارترند

و در سادگي خود بسي سالم و زور آگهي ندارند و حيل ظلم و جفا .ترند فنون جور

و حفظ افراد براي آدميان كه ضعيف و عاجزتر موجود عرصه حمايت نوع وي امكانند، صفتي نيست كه از آن ثواب آخرت بخو ترين مخلوق اهنـد

و رسول منت گذارند  يك بلكه نگاه. به خدا و هـم بـه داري ابناء جنس كه و اسباب خدمتند، خدمتي است به نفس خـويش يك به جاي خود آالت كار

و كمي طبعاً به رعايت جنس خود مفطور است  و هر كس بيش 3مگر همان هـواجس. اقتضاي حكمت بالغه اين خصلت مانند مهر اوالد در طباع مخمر

و مضالّت آدمي و خلق را به دشمني اعوان خود مايل كند آدمي بر مخالف خلقت اصليه4كش .ي عشق به نوع را زايل

و سرمايهي سخا سرچشمه و فتوت، رحم به بنيو مروت، و ضعيفي مردمي و قوي به مستمند را. نوع است؛ خاصه قادر بلكه بعضي حكما عشق

به نيز ناشي از همين دانسته  بياند، ي عـشق افتـاده اسـت كـه عاشـق نـسبت بـه مگر نه الزمه. شود صفت رحم متحقق نمي اين معني كه عشق را گويند

و بعبارة اخري گونه مكروهي نمي معشوق خود هيچ و اين خود نـوعي از ملكـه5پسندد و صدمات براي او ندارد ي رحمـت، طاقت ديدن يا شنيدن آالم

و محزون شدهي قضيه انگيز، با مشاهده اي حزن كه از استماع قصه ايم اشخاصي اگرچه بسا ديده. است ازي ناگواري چندان متألم انـد كـه عنـان اختيـار

بي دستشان رفته، به شدت گريسته  و در موقع ديگر تيغ هم اند و هيچ رقت نكرده رحمي آخته، جمعي از پس گوييم رقت قلـب. اند جنسان خود را كشته

و شقاوت در اين موقع براي دفع شر، يا بر حسب اضطرارو تألم خاطر در آن مق و قساوت .ام به اقتضاي صفت رحم است

و بي و دچار محنتي يابند، گويند مـا. اند نياز شمرده جماعتي از فالسفه مسلك ديگر گرفته، خود را از افراد نوع ممتاز چون كسي را در بليتي ببينند

ن  و غمي است، و المي، از ابتالي هم را كه به نقد نه اندوه را«زده گوينـد كـه در تـسليت مـصيبت جنس چرا بايد متألم بود؟ چنانه رنج مـرگ عزيـزت

و فيلسوف بـاش كـه فيلـسوفان دمـي راحـت خـويش را از عـالم صدمه«يا» فراموش كن  و بالي ديده را ناديده انگار اي كه بر تو رسيد نارسيده پندار

و از صفات الزمه خوار پست وم شد كه اين طايفه از وحشيان خون از اين روي معل».تر دارند خوش بي تر، پس بر اين قياس گـوييم. ترند بهرهي انسانيت

بي تا در طبع بي  و و سفله6ي عاري نباشد از حليه غيرتي و ننگ ندانند و آن فيلسوفان كه غم ابناي جنس ندارند، معني عار ترين طبقات رحم عاري نماند

هم.ندخلق، ايشان  و صدمات و گوش خود را از ديدن يا شنيدن مصائب را. بندد جنس خود نمي چرا كه مرد وحشي چشم اما فيلسوف متمدن كه خـود

مي در برترين پايه  ميي دانش و متعمد، غفلت پيشه مي داند، دانسته و گوش از معلومات و چشم و فطرت ازليه. بندد كند ي اين فيلسوف از طينت اصليه

و خداوندش مجبول خود و مروت آميخته و نكوهيده عادتي از نو طبيعت ثانويه7 كه با رحم اگـر.ي خويش ساخته اسـت بدان نموده بود، عدول كرده،

و سفله  و دانا دانند، به شتاب بگذرندآني ناس نزاع افتد، در گذرگاهي ميان اداني بينـيم ند، مـي اما مردم ديگر كه در لباس او باشـ. ها كه خود را حكيم

و خون جمعي را بخرند كمر همت به دفع فتنه بسته، قدم جرأت ميان گذاشته، مي  و عقـال. كوشند تا آتش جنگ را خاموش كنند بنابراين ما آن فالسفه

 
 روشني، آشكاري، مجازاً مشاهده: وضوح1

و زور زياده ستودن، براي تعدي نزاع برپا كردن: شلتاق2  به نيرنگ

 جمع هاجس، هواهاي نفساني: هواجس3

 جمع مضله، گمراهي: مضالت4

 كالم آخر: بعبارة اخري5

 زيور، پيرايه: حليه6

 سرشته: مجبول7
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مي را كه كناره مي و راه عافيت مي جويند و راحت خويش به رنج خلق مقدم خال پويند، و دفع فساد از مابين عباد را ازف كـيش خـود مـي دارند داننـد،

و تن و اسير بند خودپسندي و بري و پست صفت رحم، بلكه از ساير مزاياي انساني عاري و همسر تر از زمره پروري، و انعام مي1ي عوام .شماريم بهائم

و قرين بوده، هر كس از اين صف و خلقت بشري عجين تر دارد، به همانت الهي كم رحم كه از صفات الهي است، از روز نخست با طينت انساني

و از رحمت خدا مهجورتر است  و شرايع از صدر اول. درجه از خداوند دورتر و داد در ميان صـنوف تاكنون، اشاعه2موضوع تمام كتب قوانين ي عدل

و مروت است عباد بوده كه نتيجه .ي عدل، رحم

و نكال و در هر شريعتي مستوجب عقاب و است،3دزد كه به حكم هر قانون براي ايـن اسـت كـه بـه زور خـود مغـرور اسـت، يـا بـه تردسـتي

بي. گري خويش مطمئن حيلت و و مروت را به يك سو نهاده، خود را به راه و كاشانه رحم و خانه ي مردم درانداخته، مالي را كه ديگري به يك عمر راه

و عرق جبين فراهم كرده مي هم با كد يمين و به ربايد و افالس دچار مي جنس خود را پس قانون مجازات سارق مقرر نيست، مگر براي نشر. نمايد فقر

و حفظ اساس الفت  و منزَل به انبياء ارسل است از كلمات بزرگان، بلكه به عقيده. مروت آن«:ي هزار كرور نفس، وحس آسماني چـه روا دار به ديگري

»!پسندي به خود مي

و وحشي باش انسان اگر تربيت و شرارت حالت ديگر. د، گويا طبعاً شرير نيست نيافته ي بدوي بـه در طوايف وحشيانه. وحشيت عادت ديگر است

و ميل انتقام نيست قدر جماعت مدنيه، كينه به. ورزي و آسيبي برساند، مانند سگي كه سنگي به طرف او مـيآن اگر كسي و از شـدت ها صدمه اندازنـد

و به همان  ميخشم گاز به آن سنگ زده هم. ها نيز همان حال دارندآن نمايد، اكتفا و آزاري كه از مي صدمه و جنس خود ديدند، اگر توانند تالفي كننـد،

و به چاره االّ كينه نمي و ابرام، در صدد انتقام برنمي گيرند .آيند گري

و ما سيريم و ما سالم4يكي سقيم. يكي گرسنه است و ما غني. است و جمعي. يكي فقير است و قومي بـه سـعادت و سختي مبتال به انواع شدايد

و نه از رنج سقيم شخص صحيح متأثر6 فقير حالت غني متعسر5 نه به ظاهر عسرت.روابختي كام خوش و نعيم بـه مـردم. است،  پس چرا ارباب راحت

و سقيم ترحم مي مي. كنند مسكين و مرد شخص سالم بدون علت مادي مردم بيمار را پرستاري و موجبي از مـال خـويش در كند  غني بدون هيچ داعي

و درويش بذل مي و ملكه حق مسكين و رأفت و امري روحـاني نمايد؟ نيست مگر از دولت رحم ي ايـنو سرچـشمه.ي مروت كه داعي معنوي است

و هر كس روحانيتش بيش و از عالم سفلي به عالم علوي نزديك صفت روحاني در آسمان است مي تر مي رحمش بيششود، تر و هر كه از ايـن تر گردد

و شقاوتش افزون .تر مقام قدس دورتر است، قساوت

و قدرت اعانت. تر است رحم به مذاق هر كس شيرين چرا كه شخص رحيم هر وقت تصور كند به جاي آن كس نيست كه مستوجب ترحم است،

و شيرينو احسان در حق او دارد، خوش  مي وقت اس. شود كام و نيك.تحسد تلخ بختي محـسود را بـه خـاطر آورده، زيرا كه هر وقت حسود سعادت

مي تلخ .گردد كام

و صدارت دوك دبوربن، شخصي از صدراعظم پرسيد چـرا مردمـان قابـل را در امـور«: در ذم حسد همين بس كه در زمان سلطنت لويي پانزدهم

بي دولت دخالت نمي  و اشخاص و مجهول دهي مد سروپا مـن تـو را عاقـل«: دوك دبـوربن آهـي كـشيده گفـت» نمـايي؟ ير ادارات دولتي مي الحال را

و حسن ظني به مشاعر تو داشتم مي مي! مرد عزيز. حاال فهميدم كه به خطا رفته بودم. دانستم . كنم، نه براي دولت من صدارت را به جهت شخص خود

را. خواه خودخواهم، نه دولت و استعداد بينم كه از روي استحقاق به مقام منيع صدارت نايل گردم، صدارت را تنزل داده بـا نميچون در خود آن لياقت

 
 پايه، مانندهم: همسر1

 آغاز، ديرباز: اولصدر2

 عذاب، مجازاتي كه موجب عبرت ديگران شود: نكال3

 بيمار، ناخوش: سقيم4

 تنگدستي، فقر: عسرت5

آن: متعسر6  چه دشوار شود دشوار،
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كم. نمايم وضع پست خود برابر مي و دخالت دهم، مي اشخاص بزرگ عاقل را اگر شريك خود سازم و ناداني خود من ظاهر پس اشخاص. شود خردي

بر پست ناقابل را بر سر كارها مي تآن گذارم تا خود ».فوق داشته باشمها

و خودپسندي در مغز او نرويد! آقاي عزيز من و غرور و فرزند خود را چنان تربيت كن كه در جواني تخم حسد يعني سعادت. اين نصيحت بشنو

و مـشتهيات1ي مردم را بر او ممثّلبختي صورو نيك  و نشاط و اقسام عيش و نفايس بساط خسرواني نفـساني را بـه او2 مدار، تجمالت دربار پادشاهي

و يسار  و عزت و او را به مجالس ارباب دولت و زخارف مشعشع در نظر او رسوخ كند3جلوه مده،  نخست شناسـايي. چندان مبر كه اين ظاهر فريبنده

و مال را و اهل كمال را به او الزام كن، نه دينار ب. انسان و مبادي ورود، نه پادشاه و نـه مـشير چرا كه هر انساني در بدايت وجود .4وده نه وزير، نه اميـر

و عريان به اين عالم آمده مي اند، چنان بلكه همه ناتوان و ناچاري هم از اين دنيا پس بايد به طفل اول انسان را بشناساني، بعد دنيا را،. روند كه به ناتواني

و اين طفيل .كه آن اصل است

و چرا بعضي سالطين به رعاياي خود غالباً بي مگـر. دانند ها اشخاص رحيم است؟ زيرا خود را از جنس رعاياي خود نميآن تر در ميان كم رحمند

و االّ كه از عهد صبي به شاه  و محض تربيت محروم از هر راحتي شده، در در كودكي از پدر صدمه ديده باشند و نعمـت پـرورش يافتـه باشـد، زادگـي

و سلطنت نه رحم در دل دارد، نه حال مظلو  و سلطنت مرادف مخلوق ديگر نمي. آردم را به نظر مي بزرگي نخـوت. دانند بلكه خود را هرگز در بزرگي

بي اغنيا از بي  و كبر نجبا از و احتياج ندارد، ديگري آباء خود را از شماره. انبازي نيازي است مي يكي وحشت فقر و متمايز دوي خلق مستثني و اين داند

و از پس مرگ به دنيا مي5بايد به ايشان گفت كه مال مستعار. گريخته به مجاز آويختهطايفه قومي احمقند، از حقيقت چه كه در زندگي وبال است ماند،

مي شرافتي به ذات آدمي مي  و اجداد چه مزيتي در خلقت شخص و بزرگي اسالف و دانش. گذارد دهد و هنرمندي و ادب منـدي بايـد كـه انـسان علم

ميعاجز را سلطان كائنات  و اين دولت جاويد ضرورو اشرف مخلوقات و نام بزرگ او را الي است كه با آدمي به گور مي6كند مي رود .دارد األبد باقي

و بدبختان باز دار از سعادت به نكبت يـك قـدم. به او بفهمان كه روزي ممكن است او نيز دچار بدبختي شود.طفل خود را از غرور به زيردستان

و مكنت مغرور نشود7به او تعليم كن كه به حسب.تبيش فاصله نيس  و سالمتي كن.و نسب و بلند روزگار ملتفتش از قصه. به پست ي كساني را كـه

مي. اوج سعادت به حضيض نكبت آمدند بر او بخوان . كنـد داند ساعتي بعد يك مرض صعب چگونه جهان را به چشمش تاريك مـي شخص سالم چه

ميآن كه در صحرا زمين شخ ميم و نيز به اطفال خـود بيـاموز نمايد، چه داند بعد از يك ماه يا يك سال چندين برزگر اراضي او را شخم نخواهند كرد

و پيشرفت موقته مي  زيرا كه حال بعضي اشخاص به يابوي باركش مشابه است. بيند، روي ديگر كار را نيز به نظر بيارد كه اگر در اقران خود يك تجمل

و علوفه طويلهكه شب در  و عرادهي گرمي جاي دارد وي كافي به آخور او ريخته شده، اما روز آن شب بارهاي گران حمل نموده هاي سنگين كـشيده

و صبح ديگر نيز همين صدمات را منتظر است از صاحبش شالق  بي يا گوسفندي كه در حوالي قصاب. ها خورده، چاره دم ديگـر خانه مشغول چراست،

ق ميبه تيغ و خون و به خاك .غلطد صاب مذبوح

و نمونه شده: ممثل1  در نظر مجسم شده، مثل

ها جمع مشتهيه، خواسته: مشتهيات2

 گري، استطاعت توان: يسار3

 زن، وزير راي: مشير4

 چه به عاريت گرفته شدهآن: مستعار5

و ضروري، بايسته، الزم: ضرور6  مخفف ضرورت

و اصل نياكان، شرف خانوادگي: حسب7  گوهر نژا
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 فصل دوازدهم

و پاييز بعد از تابستان رسيد! آقاي عزيز من شد.تابستان بعد از بهار و شكار و برادرش خليل. موسم صيد و همسايه بهرام آقا ها آقاداداشآني بيگ

و حيد. با هم قرار دادند صبح جمعه به كوهي كه نزديك بود شكار روند  و ممش پسر آقاداداش هم به پدران خود التماس كردند كه در صفدرعلي رعلي

و هم شروع به شكار نمودن نمايند  به. صيدگاه همراه باشند، هم تماشاي شكار كنند ها هم تفنگـي دادهآن صبح زود هر سه شكارچي با پسران خود كه

.بهرام آقا حاضر بودنديي كمر در كمر، بيرون خانه بودند، چارق در پا، تفنگ به دوش، كيسه

آن حيدرعلي به عموزاده و البته ميي خود گفت كه امروز روز اول شكار ماست بهتـر ايـن. ها را نداريمآني حمل كنيم كه خودمان قوه قدر شكار

و هر چه شكار مي  را من از آن نزديكي، مكالمه. كنيم به او بار كنيم است خر خودمان را همراه برداريم چـرا. باطناً بسيار متغير شـدم. شنيدمميي اطفال

مي كه اطفال بي  و احتياط تفنگ خود را خالي و ملتفت اطراف خود نمي محابا و مرا به جـاي كبـك هـدف. شوند كنند ممكن است كبكي را نشانه كنند

.سازند

و نزد بابايش جسورتر بود، به بهرام آقا گفت1حيدرعلي گفت كه اسن ».خوب است خر را هم با خودمان ببريمبااب«: از ديگران،

بي«: بهرام آقا به خنده جواب داد مي براي چه؟ مگر خيال داري خر و در سر تاخت كبك بزني؟ چاره را شكار كني؟ يا »خواهي به خر سوار شده

».براي اين است كه شكارهاي خودمان را بار او كنيم! خير بابا«: حيدرعلي گفت

مي«: بهرام آقا »ني كه امروز چقدر شكار خواهيد كرد كه خر الزم شود؟ك تصور

و ساچمه همراه داريم! بلي بابا«: حيدرعلي ».البته از بيست تير پانزده تير به نشانه خواهد رسيد. بيست تير باروت

».شما سه نفر يك كبك سهل است، يك موش هم شكار نكنيد! شرط باشد«: بهرام آقا

و براي چه اين تفنگ سنگين را به دوش بگيريم؟ اگر ما را قابل شكار كردن نميپس چرا شكار بيايي«: حيدرعلي ».دانيد، با خودتان هم نبريدم

و در ابتداي تيراندازي شكاري نزده است!ام بچه«: بهرام آقا و چندين بار تفنگ انداخت تا چشم. هيچ شكارچي در اول وهله بايستي به شكار رفت

».ت شخص بتواند شكار كندوقو دست انس بگيرد، آن

و شنيدم مي ».ها كبك بزنيمآن خواهي ديد كه ما سه نفر ده مقابل! فهمد پدرت نمي«: گفت ممش آهسته دامن قباي صفدرعلي را از عقب كشيده

»تر كه چرا؟ بيش«: حيدرعلي گفت

و از كار افتاده«: ممش گفت و پدران ما پير و چاالكيم ».اند براي اين كه ما جوان

و افسار مرا گرفته، كشان كشان نزد رفقاي خود برد و. خالصه صفدرعلي آهسته از پشت درختان به طرف من آمد سبدي كه در او انگور گذاشـته

مي به قصبه برده مي و نخوت اين اطفال و من از غرور و يقين داشتم همين فروختند، به دوش من نهادند و طور كه سبد خالي به دوش من است خنديدم

تر مسنتر، بزرگ: اسن1
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مي. رويم، با دست خالي مراجعت خواهيم نمود از خانه بيرون مي به رفتند، ايستادند كه جوان پدران اطفال كه قدري جلوتر وقتي كـه. ها برسندآن ها هم

و سبد ديدند، تعجب كردند  بي. اطفال را با من ود اطفـال را بـه جهت زحمت داده بود، چون تقصير بزرگي نبـ اگرچه حيدرعلي به خالف حكم پدر مرا

و تمسخر اكتفا نمودند .خنده

و راست پريدند كبك. قدري از كوه باال رفتيم مي. ها از چپ . بهرام آقا به اطفال گفت كه به فاصله حركت كنيد. كشيدم من به احتياط خود را عقب

بي به همه و رفقـاي او بـه هـوا حركـت توله.صيد را كه در جلو خود ديديد، هدف تير خود سازيد. مالحظه تير نياندازيد طرف ها در جلـو، بهـرام آقـا

مي. كردند مي في همين كه كبكي بلند مي شد، مي. افتاد الفور به زمين و بهترين هنر اطفال از پشت سر ها كسي مجروحآن ها همان بود كه از تيرآن آمدند

و قدري راحت كرده، باز مشغول شكار شوندپدرها ايستادند كه پسرهايشان برسن. دو ساعت تقريباً طول كشيد. نشد .ما نزديك شديم.د

»چه شكار كرديد؟«: بهرام آقا پرسيد

بي. هر سه طفل سر خجلت به زير انداختند و جسور بود، گفت ممش كه طفلي بي. شما اسباب شكار را با خود برديد«: حيا توله گذاشتيد كـه ما را

».طور خجالت بار بياوريم اين

مي مگر توله«: گفتبهرام آقا »كنند؟ ها شكار

مي«: ممش گفت مي يقين است كه هم بوي كبك را و به آن اثر كبك را پرواز ايد كه تا كبك برخاست تير خود شما هم مستعد ايستاده. دهند فهمند

و اگر بعد از افتادن در بوته يا زير سنگي پنهان شود، توله پيدا كرده، نزد شما مي  ازو از كجا كه ما با اين.دآور را رها كنيد همه تيري كه انداختيم، بـيش

».شما كبك نزده باشيم؟ چون توله نداشتيم نتوانستيم شكار خود را پيدا كنيم

و سايرين از مكالمه مي بهرام آقا و تصديق همراهانش .خنديدندي ممش

مي سايه.نزديك ظهر بود آنني درخت بزرگي در آن نزديكي شكارچيان را دعوت اي سـفره. جا نهاري صرف كرده، دوباره به شكار برونـد مود كه

و حضرات بـه ناهـار مـشغول شـدند و مادر حيدرعلي براي شكارچيان امروز تهيه كرده بود، گستردند آن. كه در دوش يكي از روستاييان مـن هـم در

بي يد كه اگر ما تولهبهرام آقا از ممش پرس. وگوي توله به ميان آمد باز گفت. كردم نزديكي چرا مي  و خودمان توله حركـت هاي خودمان را به شما بدهيم

.اي نخواهد ماند بكنيم، ديگر براي شما بهانه

سگ!نه«: ممش گفت ».كنند اند با ما همراهي نمي هايي كه به شما عادت كرده اما

مي«: آقاداداش گفت سگ. آييم ما عقب و سگو اين روستايي كه سفره ها را با خود ببريد شما جلوتر برويم و ها بوي غذاي ناهار در دوش داشت

مي را از او مي ».فرستيم شنيدند با شما

و سگ ميآن ها در جلو بعد از صرف غذا اطفال به راه افتادند و من باز احتياطاً جلو نمي ها و كبك. رفتم رفتند و اطفال تفنـگ انداختنـد، ها پريدند

و بوته كبك مجروح بيرون نياوردند، از اين بود كه تنها كمان جراحت كبك.ا تقصير نكردنده دهم كه توله انصاف مي  و اگر از زير سنگ ها را زير سنگ

بي ممش كه پيش. بوته نيانداخته بود  و رو رفقا بود، به جاي اين كه تفنگ خود را به هوا بياندازد، دستش هوا حركت كرد، به طرف زمـين نـشانه رفـت،

س ناله و به ممـش روستايي دويد، فرياد كرد كه هاي بهترين توله. گي به گوش من رسيدي و پاي حيوان را گرفته از زمين برداشت و دست ها را كشتي،

مي«: گفت »!زني آفرين به تو ميرشكار كه به جاي كبك سگ

و صفدرعلي كه ميل بهرام آقا را به ليان ومي) اسم توله بود(حيدرعلي از. حشت كردند كه البته كتك مفرطـي خواهنـد خـورد دانستند، خيلي مـن

مي عقب مشاهده  ميي احوال و دورانديشي خود آفرين و به عقل بي. گفتم كردم ي مـن، چاره، دوست عزيز چندين ساله نزديك آمدم، ديدم كه اين ليان

و بدتر از همه، اين دوست عزيز چندين ساله هدف تير ممش بي به بينش شده است  سبدي كه در دوش من بود نهادند، بـه نـزد ابـوين مراجعـتي مرا

.كرديم

اي صـيد ايد يا به جـاي خرگـوش گوسـاله ببينم چه داريد؟ يقين گوسفندي به جاي كبك زده. خوب زود آمديد«: بهرام كه از دور ما را ديد، گفت

».ايد كرده

و گوسفند نيستند«: روستايي گفت ز. اطفال شما قابل صيد گوساله بيدهسگ و ».اند چاره ليان را كشته اند
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از بهرام آقا كه في و با نهايت تغير او را و قابل محبت بود، نزديك سبد آمده و چنان كه خواهيم گفت ليان سگ باصفت الواقع عاشق اين سگ بود

مي. ميان سبد بيرون انداخته، چند سيلي به پسر خود زد  و يقين آقاداداش كه شرارت ممش را داشت كه اين جنايت از او سر زده، بهرام آقا را از دانست

و از روستايي مرتكب عمل را پرسيد  و آقاداداش سنبه. او ممش را نمود.آزار پسر مانع شد ي تفنگ خود را كشيده، به قدري كه ممكن بود ممش را زد

بي. كس شفاعت از او نكرد بختانه هيچ خوش آن. چاره نشد تنبيه ممش اسباب حيات ليان و به قريه مراجعت كردند او را .جا انداختند

و به اعتقاد من شايسته از نشاط! آقاي عزيز من و عيش اسـت، شـكار اسـت ها كه براي مرد الزم است و. ترين تفرج مـشروط كـه از روي تربيـت

و اتالف وقت آلوده نشود قاعده و شـكارگاه محـدود يكي به آيين پدر. شكار بر دو نوع است.ي درست باشد، به بلهوسي ان شما كه قوروق مخصوص

و كمان يا تفنگ خود را برداشته، با كالّب معلّ. نداشتند و دشت پياده يا سوار يك دو صيدي نمـوده،1ممرد مردانه تير  صبح از خانه بيرون رفته، در كوه

و مناسب همه. كردند به خانه مراجعت مي و آزاد ميشكارچي. كس بود اين نوع شكار طبيعي و جدال ورزش و از براي جنگ و پخته اين. داد را آزموده

و راحت براي عادت يافتن سپاهيان به هر سال يك دو بار طرح شكار مي .ريختند بود كه سالطين قديم در اوقات صلح

و تقريباً شكار خانگ پارك. اما قسم دويم، شكاري است كه معمول عصر فرنگيان است در اين مـورد شـكارچي. كنندي مي ها را قوروق نگاه داشته

و رشادتي بروز نداده است  و صيد خود زحمتي نمي. هنر كشد، ثانياً صيد به قدري فراوان است كه اگر چند تيـر او خطـا شـود، زيرا كه اوالً در تفحص

مي. مسلّماً باز شكاري خواهد آورد  به چنان.كنند اين نوع شكارچيان حالت همان اشخاصي را دارند كه صيد حرم كه يكي از بزرگان فرنگ خود اعتراف

و اقوي دليل اين است كه نسوان محترمـه در ايـن قبيـل شـكارها. بلكه زنانه است. وضع شكار ما مردانه نيست«: گفت اين مطلب كرده، وقتي با من مي 

مي حاضر شده، تفنگ و شكارافكني از شود كه مايه هاي مردانه شمرده مي نه از هنر. اين قسم شكار بسيار مذموم است».كنند اندازي و نه ي افتخار باشد،

و گرفتار كرده، راه فرار بر و مروت است كه شخصي مشتي شكار را در باغي محصور آنآن آيين فتوت و و2گاه نخجير ها ببندد  به دام افتاده را به گلوله

.تير، از پا درآورد

سگ: كالّب1 و تربيت شده: معلّمها؛ جمع كلب،  تعليم

 شكار، صيد، گورخر، بز كوهي: نخجير2
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 فصل سيزدهم

و او را نقل كنم دم سابقهگويا در فصل گذشته وعده داده بو و مقدمات آشنايي خودم ي در خانـه. شـناختم ليان را از زماني پيش مـي.ي احوال ليان

آن. آهنگري كه در قصبه سكني دارد، متولد شده بود ميو ي اي در خانـه گربه. تر از سن او نگذشته بود كرد، شش ماه بيش چه او خود براي من حكايت

م و از و به در رفت طبخ پاره آهنگر پيدا شد و زعم انـف ليـان، گربه. ليان او را تعاقب نمود. اي گوشت خام ربود ي دزد از ترس جان به درختي جست

مي ليان كه دستش از درخت كوتاه بود، مانند حسودان هرزه.ي خود پرداخت در شاخسار به خوردن طعمه و غضب به او نگريسته دراي دور زد، به تغير

مي عف مي.دكر عف و گربه را در باال ديدند بعضي اطفال كه از مدرس بيرون آمده، به خانه هـا سنگ بـسياري در دامـن. رفتند، ليان را در پايين درخت

و از فراز درختش به نشيب محنت افكندند  ميي شرارت كودكان هنوز شراره. جمع كرده، به گربه تگرگ بال باريدند كشيد كه زمان زنـدگي گربـه زبانه

و كله پي سپري، شدي او سپر لگدهاي .درپي

را. ليان من غير عمد سبب اين قتل شده بود و پشيماني و بساط افسوس شداز كردار خود نادم و تأسف.مالزم  آسمان نخواست كه تنها به ندامت

ميو بلعجب حافظه. گناه او را كيفر كرده باشد و زود همان نقش با صورت ديگر كه هـم كندي روزگار كه هر رفتار را در دفتر خود ضبط سـنگو دير

مي. كشد آن عمل بيند به چشم مرتكب مي  و ناداني كه پاداش كار را از روزگار و وقوع مكافات را به ريش خود نمي زهي حمق مختـصر. گيرنـد گيرند

و يكـي دو يكي. دل نكرد، ليان را احاطه كرده اسير نمودند اين كه قتل گربه اطفاء غضب اطفال سنگين  و پايش گرفـت،  دمش را چسبيد، ديگري دست

و سگ و به گردن اين حيوان بست . اش كشيدند كـه غـرقش كننـد كش به طرف رودخانه گوشش را محكم نگاه داشت، چهارمين كمربند خود را گشود

مي اتفاقاً جمعي برزگران كه نهري جدا نموده، به مزرعه بي خود و اشرار نادان را تأديبي بـهيبردند، شرارت اطفال را ديده، سـزا چاره ليان را مستخلص

.جاني به خانه برد ليان نيم. دادند

مادر ليان بـراي حراسـت.ي ما چندان نيست كه دو سگ نگاه داريم مؤنه«: گر به شوهر گفت در مولد خود مقيم بود كه زن آهن يكي دو ماهي نيز

به».خانه كافي است  و در از آهن.ي طبيعت ماست، چند روز از اطراف خانه دور نشدم از روي وفا كه الزمه. رويم بستند مرا پشت در گذاشتند گر بـاز

و رها كردي موسي ننمود، به رعايت ميل زنش طنابي به گردنم بست، مرا به قريه1سماجت من روي سماحت .آباد برد

بي صاحب سليطه و براي محافظت خانه نگاهش داشتصاحي اولي من كه در فصل اول ذكر شد، اين سگ را همان اوقات مرا هم خريده.ب ديد

و همان اما ليان از من جوان. من چندان پير نبودم. بودند، با ليان محشور بوديم  ميي سليطه طور كه آن صاحبه تر بود بي مرا آزار چاره كرد، به اين حيوان

.هم صدمات زياد زده بود

و تنقل بودم، جز قوت اليموت به من نمياز جمله اوايل ورود به آن خا ليان كه انسي به من گرفته بود، گاهي. چشاندند نه محروم از هر نوع علوفه

مي پاره ناني ربوده، نزد من مي  و خواهش و علف، مسكه آورد مي. بدن كنم2ي كرد به جاي جو آن به او اي چه به دست آورده گفتم كه اي رفيق عزيز، از

و بي نصي خود را بي و مرا به اين گرسنگي مي. چارگي خود بگذاردب مكن مي داد كه من از راه جواب چاره تـو كـه خـاربي. توانم كرد هاي ديگر تغذيه

مي مي و بار و جراحت چند به كاه خشك قناعت تواني كرد خوري و نزاري، فالكت مي باري لقمه. بريم، با زاري ايـن. دهـدي نان به تن ناتوانت قوتي

 
 جوانمردي، ايثار، بخشش: سماحت1

 معرب مشكه، كره، چربي كه از دوغ شير گيرند: مسكه2
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و بي چه و قرين توست استغنا و شفيق خود چرا، كه به همه حال شاهد آن! نيازي است؟ وانگهي، با دوست محرم و خسته قدر بسته من ي بـاري بند بال

و دو شكم خود را سير مي و تك و پا و عذر مگوي. كنم جفا نيستم، به دست راي با خيلي امتنان، هـر روزه پـاره. اين مختصر خدمت از من بپذير  نـان

شب صرف مي و بي كردم و خلوتمان به كلي و بهترين لذت ما آن بود كه مجلس خالي از اغيار .مدعي بود ها در طويله به صحبت يكديگر خوش بوديم

و الفاظ انحصار داده و منظورات را تنها به اصوات بي يقين شماها كه بيان مقاصد نه مطالب يكديگر زبان چگو ايد، باور نخواهيد كرد كه ما جانوران

و گوش! حق داريد تعجب كنيد. كنيم را استنباط مي  و حركات چشم و ما به قدري در اشارات و ادراك شما باالتر از حد لفظ نيست چرا كه مقام هوش

و مطالب نازك به يكديگر حالي مي و دم معاني دقيق .كنيم كه هرگز به عقل شماها نرسيده استو سر

م و و سبب پرسيدم شبي ليان را كسل و بازماندن از خدمت، زيرا كه صاحبه«: گفت. تغير ديدم مي دوري دري سليطه گفت بايد سـگ را تمـام روز

و شب  شب. ها رها نمود كه خانه را پاسباني كند تاريكي بست و و مـرا دسـت بعد از اين، روزها بسته و اين وقتي است كه درهـا بـسته اسـت ها آزادم

بر نمي در. تصور اسيري تو براي من دشوارتر است تا گرسنگي خودم«: به او گفتم».اي تو تحصيل كنمدهد كه ناني از اين گذشته، ديروز تا حال منفذي

و امروز به قدر لزوم يونجه بيرون كشيده خوردم ديوار به انبار يونجه جسته  و».و بعد از اين هم اين راه بسته نيست. ام ليان از ايـن مـژده شـادمان شـد

بي«: گفتم» با فراق تو چه كنم؟«: گفت و شب از يكديگر ».مانيم خبر نمي باز در روز

و من تنها ماندم فردا صبح، همان و از محبس خود بيـرون جـست. طور كه ضعيفه گفته بود، ليان را بستند . هنگام عصر ليان ريسمان خود را جويد

زد ضعيفه دو.ي سليطه ملتفت شد، پسر خود را بانگ . زدنـد اش در گـردن ليـان بـود، او را مـي اي كـه دنبالـه متفقاً ليان را گرفته، با همان رسن پاره هر

مي بي اين حالت را كه مـشاهده نمـودم، بـازوي پـسر را دنـدان. سراسيمه از طويله بيرون آمده، به اثر صداي رفيقم رفتم. رفت چاره فريادش به آسمان

و به گوشه گرفته، لگدي چند به طرف مادر انداختم  و لگد من اثر خود را بخشيد. اي خزيد، ليان نجات يافت و مادر به سمتي. گاز . پسر به طرفي افتاد،

و با ليان صحبت كرديم و اين دو شرير را برداشته به اتاق بردند، ما فرصتي به دست آورديم من به او عهد كـردم كـه صـدمات. تا اهل خانه خبر شدند

و اين بود كه هر روز به طورهاي مختلف ضرري به صاحبهوارده به او را تالفي  ميي سليطه كنم .زدمي خود

و هر دو طفل را به آب انداختم كه اگر جمعي گازرها  نبودنـد، هـر دو1مثالً روزي دو طفل او كه سوار من بودند، متعمداً از كنار رودخانه گذشتم

با.شدند غرق مي مي غچه روز ديگر دختر كوچك سه ساله را در و او از جلوي من ميي خانه تعاقب كردم و فرياد او گريخت و مـن از ايـن ضـعف زد

مي تخم2روز ديگر كه دو سبت. بشاش بودم  بردند، در وسط راه مثل اين كه قولنجي به من عارض شده باشد، به زمين افتـاده، مرغ بار من كرده به بازار

و همه در مرغي تخم دو سه خرغلط زدم ر روز ديگر كه لباس. هم شكستمها را و باالي يك را با دندان گرفته، انداختند، يك3هجهاي اهل خانه را شسته

و پا آن پارچه4ي اي كه براي رشوه در خرمن زباله  و با دست مي زمين جمع كرده بودند انداخته،  چون كسي ملتفت.نمودم هاي شسته را آلوده به كثافت

ن و به من گمان مي بردند، عصر صاحبهميمن نشد و او را به اين گنـاه مـيي سليطه را ديدم از خدمتكار خود مؤاخذه دل.زد كرد تنگـي كنيـزك نيـز از

و گوسفندي كه در خانه بود زدند.ي سليطه را در خفا آزرد اطفال صاحبه  و فحـش بـه يكـديگر، اطفـاء. اطفال هم مرغ و بـدگويي و هيـاهو اين غوغا

ميميحرارت قلب مرا  و آهسته پوزخند ي خود را بـه زمـيني سليطه بازار به چه قسم صاحبه كه به شما معلوم شد، آخر كار در جمعه زدم تا چنان كرد

و به چه نوع فرار نمودم .اي بود كه به دوست عزيزم ليان زده بود تر براي صدمهي من به اين ضعيفه بيش اين كينه. زدم

با دو سه قراني كه به شوهر اين ضعيفه داد،. آباد گذشت، ليان را شناخت كه از جنس كالب معلّم استك موسي تا روزي شخصي شكاري از نزدي

هم قدر وقتي كه من به اين خانه آمدم، رفيق خود را در اين همين. دانم بعد به چه وسيله به بهرام آقا رسيده بود، نمي. او را با خود برد  و غالباً با جا ديدم

ا  و و صحبت يكديگر لذت داشتيم بوديم دل.ز ديدار و به قدري و اندوه چنان بر من مستولي شد و ملول بودم كه بارها بعد از كشته شدن او، غصه گير

.كردم آرزوي مرگ مي

 شوي رخت: گازر1

 سبد: سبت2

 ريسمان رخت آويختن: رجه3

آن: رشوه4  به آن دهندچه براي قوت زمين كود،
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 فصل چهاردهم

و شميم نسهيم نكهت زندگي داشت، بساط سبزه به آسمان عكـس مـي و آللـ صبحدمي از بهار كه هوا طراوت جواني  شـكوه نقـش سـتاره1يداد

و چراغ الله انجمني ابر سايه خيمه بست، مي و سنبل انباشـته بودنـد، بـا افكن و پيرامن جايگاه من به سوسن و سمن كاشته افروز بود، در رهگذرم گل

و چريدن آغاز كردم و نخوت خروس، چميدن دل به زمزمه. خرامش طاوس همي و صفدر كش با بلبالن و به ديدار من آواز بودم كه حيدر  نمودار شدند

عم. كردند2اهتزازي : زاده گفت صفدر به

و بانگ مرغ برخاست« و روز صحراست بوي گل  هنگام نشاط

و شعبده به نيرنگ در اين نزديكي جاي گرفته،3اي از لوليان شهرآشوب بهتر آن كه زمره شـد كـه بـه چه مـي. هاي عجيب دارند بازي نمايش ساري

مي آن مي».كرديم طرف سير و هر دو به بهرام آقا رو كردند كه در كنار باغ گردش . كـرد حيدرعلي در ضمن تحسين اين اراده، اجازت پدر را شرط كرد

و به تملقات شيرين استيذان و دامنش بوسيدند و با اين دو بني. نمودند4دست و تنعم چند روزه قوتي گرفته دم قنبر هم به راحت مـصمم. ساز است عم

. بروند5د كه روز ديگر به يورت قراچيانشدن

و پاالني بر من نهاد، افسارم را گرفته به حيدرعلي سپرد. ها به طويله آمده، اصالن مهتر تيمارم كرد الصباح بچه فردا علي و بغلم را شست ما. زير دم

و يسارم. چهار تن از ديه بيرون شديم و دو پسرعم از يمين آن. چادرهـا رسـيديم در ساعتي به سياه. كردند حركت مي قنبر را بر من سوار كردند اتفاقـاً

و غالب اهالي قصبه بي  و به تفرج بيرون آمده، دور سياه روز جمعه بود و مرد بسيار حلقه زده بودند كار و بختزن. چادرها زن گـشايي ها به فال گرفتن

و مردها به تماشاي بازي  آن.ي قراچيان است سرگرم ها كه خاصه مشغول، مي از جمله خر معلّمي بود كه مـا وقتـي. كـرد گفت اطاعت مـي چه استادش

و در مركز دايره، يكي از قراچيان با خر معلّم ايستاده، به بازي شروع نكرده بود .اي جا گرفتيم ما هم در گوشه. رسيديم كه هنوز منتظر بازي بودند

و سالله قراچي موسوم به كرداوغلي بانگ برداشت كه ايهاالناس، و هوش و دانش است خر من خر نيست، جوهر عقل اگر بـاور نداريـد،.ي ذوق

كن در اين جماعت به زني كه خوشگل«: به خر گفت.ي گلي حاضر داشت دسته.ي او را ببينيد سليقه خرك در ميـان حلقـه بـه».تر از همه است هديه

و دسته  بيي گل را كه به دهان داشت، به زن كردوغل چرخ افتاد و باز نزد صاحب خود و بـه. حركت ايستادي داد كرداوغلي كاله نمد خود را برداشـت

مردم خنديدنـد مـن. نمد را نزديك من آورده، به زمين گذاشت جنسيت من با خريت او محرك شد كه كاله. ترين اين جمع بنه خر داد كه به سر احمق 

ا. اندازه اندوهگين شدم بي و مهرباني و وحشت از ديگران، دستهدانستم كه انس و نفرت آن ين زن، نمد را چرا براي من آورد اما كاله. جا بردي گل را به

و دست دوان. نمد را به دندان گرفته، خود را داخل حوزه كردم تر دانست؟ به تالفي اين خفت، كالهو مرا از همه احمق  هـاي دوان پيش كرداوغلي رفتم

 
 جمع لؤلؤ، مرواريدها: آللي 11

 جنبيدن: اهتزاز2

ي زيبايي در شهر فتنه انگيزد كسي كه با جلوه: شهرآشوبها، مطربان زيبا؛ ها، لولي كولي: لوليان3

و دستوري خواستن: استيذان4  اذن

ها كولي: قراچيان5
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شدي او نهاده، خود را به شانه مي. كاله را چنان به سر او فرو بردم كه تا دماغش در نمد پنهان و من هم دو پـا قراچي از وحشت به دور خود چرخ زد

و خـرش. را به زمين فشرده، راست ايستادم  و منـصور، انتقـام از كرداوغلـي و من، فاتح به قدري حضار از كردار من خنديدند كه غالباً به زمين افتادند

و ما به سمت ديه برگشتيم. جمعيت به هم خورد. عت نمودم كشيده، مراج  و بعد مالحظه خواهيد نمود به تالفـي اذيتـي كـه بـه. حضار به جانب قصبه

.ها چشيدم هواي نفس به كرداوغلي رسانيده، خود را زيرك به قلم دادم، چه صدمه

مي! آقا جان زيرا كه جز معدودي. خواهم نسب اين طايفه را به شما معرفي كنم چون از قراچي اسمي برده شد، اگرچه خارج از مقصود من است،

و نسل اين طايفه را نمي  و نژاد ابناء بشر، فيلسوفانه تحقيقات داريم از شماها، سايرين اصل و ماهاييم كه در سالله ي قراچي در هـر بدان كه طايفه. دانيد

و در دو سه دورهي جمعي از قبايل تاتا به عقيده.مملكتي اسم مخصوص دارند  بـه سـاحل جيحـوني مختلف از حوالي ديوار چين مهاجرت نمـوده،ر

و در آن و دشت قبچاق رسيدند و هند و از آن1جا شعبات يافته، به ايران اين رأي سخيف اسـت. جا به فرنگ پراكنده شدندو از دشت قبچاق به روسيه

و توان اين طايفه را از تاتار شمرو تنها دليلي كه مي  ميآن د، اسمي است كه در بعضي از قطعات ايران به اين قبيله داده در.نامند ها سوزماني  چون مـان

و نظاير آن4 به معني مرد است، مثل تركمن، گرمن، نردمن3و صقابله2لغت قديم هياطله و اين قياس در نهايت ضعف.، و پس جز اين هيچ دليلي ندارند

.است

اي اما آن خُلقاً از نژاد آريان هستند كه يك شعبه از اين گروه بزرگ، متجـاوز از هفـت هـزار سـال قبـل از سـاحل چه ثابت است، و ن طايفه خلقتاً

و هند مهاجرت كردند و بعضي قبايل عرب، محسوس اسـت شباهت خلقي اين. سيحون به ايران و مردم خوزستان و بلوچ و طوايف سند . ها به هنديان

بيتمام قبايل جزيرةالعرب .شباهت هم نيستند اگر اصالً از اين طايفه نباشند،

و رود پنجاب گذشته، در ساحل گنگ توقف نمودند بيش و. تر اين طايفه در هجرت اولي از افغانستان و در اين راه طوالني، بعضي اقامـت كردنـد

ط. قومي راه را منحرف نموده، به اطراف پراكنده شدند و امتزاج و اختالط و ساير قبايل مهاجر، هيأت مستقلهمرور دهور ها را از ميـانآني وايف بومي

وي اين قبيله را كوچ داده، به سواحل خليج خاصه در دو هزار سال قبل، وقوع قحط عظيمي در ساحل گنگ، قسمت عمده. برد فارس تا كنار فرات نقل

ش بلكه بعضي از اين. تحويل نموده، سكني گرفتند و و فرودسي در شرح حال بهرامها از جزيرةالعرب و پانصد سال ام به مصر رفتند، گور كه تقريباً هزار

:كرد، در باب طلبيدن اين پادشاه لوليان را از هندوستان، گويد قبل در ايران سلطنت مي

كسي را كه درويس بد جامهع كـردوزان پس بـه هـر موبـدي نامـه كـرد

ــي ــستبپرسيدشــان گفــت ب ــج كي و بيبه هر جايرن گنج كيستدرويش

دلــم را ســوي روشــني ره كنيــدز كـــار جهـــان يكـــسر آگـــه كنيـــد

ــدي ــر موبـ ز هـ ــخ ــدش پاسـ و هـــر بخـــرديز هـــر نـــامبيامـ داري

ــين ــيم روي زمــ ــاد بينــ ــه آبــ بــه هــر جــاي پيوســته شــد آفــرينكــ

ــد روزگـــارمگــر مــرد درويــش كــز شــهريار ــي وز بـ ــد همـ بنالـ

ز گـل دارد افـسر همـيهمـيگـركه چون مـي گـسارد تـوان به سـر بـر

ــش ــر آواز رام ــدب ــي خورن ــران م چو ما مردمان را بـه كـس نـشمرندگ

و گـل مـيدسـت بـيتهي ــردخـوردرود ــي بنگ ــن در يك ــشاه از اي شهن

ــاه ــسيار شـ ــه بـ ــد از آن نامـ  بيافكنـــد پويـــان بـــه راه5هيـــونيبخنديـ

و ماوراءالنهر: دشت قبچاق1  سرزميني ميان چين

و بيابان: هون. مع عربي هيتالج: هياطله2 و در حدود قرن نام قومي زردپوست از دسته]؟[گرد كه از قرن دوم ميالدي در روسيه سكونت اختيار كرده ها بـهآن اي

و روم تاختند، تيره .ها كردندي ديگر اين قوم كه در توران ساكت شده بودند، معروف به هياطله نيز با ساسانيان جنگ سرداري آتيال به اروپا

 جمع صقالبي، سقالبي، اسالوها: صقابله3

)ساكنان شمال اروپا(نرمن : نردمنژرمن، از اقوام شمالي اروپايي؛ : گرمن4

 شتر، شتر بزرگ، جمازه: هيون5
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ــس ــستاد ك ــنگل فري ــك ش ــه نزدي اه فريـاد رسچنين گفـت كـاي شـب

)شنگل پادشاه هندوستان بوده است(

ــزار ــان برگـــزين ده هـ ــربط ســواراز ايـــن لوليـ ــر زخــم ب ــاده ب و م ــر ن

ــود ــتان ب ــم دس ــر زخ ــتاد ب ــه اس ــودك ــان بــ در آواز او رامــــش جــ

ــامفرســتي بــر مــن مگــر كــام مــن ــد از آن نــ ــنبرآيــ دار انجمــ

ــه نزديــك شــنگل رســيد چـرخ گـردون كـشيدسر از فخر برچــو نامــه ب

ــرد زود ــزين ك ــنگل گ ــاه ش ــان گ ــودهم ــوده ب ــاه فرم ــا ش ــوري كج ز ل

ــد ــرون آمدنــ ــان بــ ــه راه بيابــ ــدبــ ــون آمدن ــزان راه چ ــد ك ــه دان ك

و اشعار معلوم مي .اند شود مخصوصاً چندين هزار نفر از اين طايفه را از هند عنفاً كوچانيده، به ايران فرستاده از اين گفته

و مـراجعتش بـه در زمان امير تيمور است كه باز جمع كثيري از همين طايفه بعد از غلبه هجرت سيم ي امير تيمور به ايلدرم بايزيد سلطان عثماني

و از آن و از راه ايران به ارمنستان و از معبر گالي ايران از هند كوچيده، به ايران آمدند آنپلي به اسالمبول گذشـت جا به آسياي صغير كوچ كرده، جـا ه، از

و از آن  و از روم ايلي به ايالت بوهم جز به روم ايلي و از مـصر بـه هايي كه از جبلآن جا به تمام اروپ پراكنده شدند، و پرتوغـال الطّارق به اسـپانيول

و مراكش رفته بودند و الجزاير و تونس .طرابلس

و در هر ملك به اسمي معروفنداند، بايد در اقطاع ارض ده كرور نفس چه محققين معين نموده آن راآنها مثالً فرانسه. از اين طايفه موجود باشد ها

مي انگليسي. اند نامند، يعني از بوهم آمده بوهمين مي  مي هلندي. اند نامند كه از مصر آمده ها ژيسي هـا اسـپانيول. نامند، شايد تصحيف كُـرد اسـت ها كِرد

ميدر. نامند، يعني شيطاني حبانوس مي  و سنت و كالو مي هند موسوم به مانوش و در ميان خودشان از هم : گوينـد مـي» كجـايي هـستيد؟«: پرسند باشند

مي سوئدي.، يعني سندي»سند« مي لهستاني. نامند، يعني گدا ها فنت نامنـد، يعنـي پنـك مـي مجارها فاراه. نامند كه از چنگانه تحريف شده است ها زيگن

مي يوناني. نامند حرامي مي اعراب.ي فرعوني طايفه مي قاطبتاً فرنگي. گويند ها الري ي ها از طايفه نامند، كه شايد مقصودشان اين است كه اين ها زنگاري

مي عثماني. زنجند مي ها سوزماني، قراچي، غربال ايراني. نامند ها چنگانه مي. نامند وند، كولي مي. گويند اهالي افغانستان لولي با اين كـه. امندن ارامنه پوشه

در اين طايفه در هر نقطه كه هستند به زبان اهل آن مملكت متكلمند، اما در كلمات خود از لغات سانسكريت نيز استعمال مي  و زبان مخصوصي نمايند

مي چنان. ميان خود دارند  و آيـينآنيفهاگرچه هر طاي. فهمند كه اگر يك كولي هند به انگليس برود، سوزمانيان انگليس زبان او را ها به ظاهر تابع دين

بت هاست، اما باطناً طريقه مملكتي هستند كه مسكن آن  ميي مخصوصي را كه نوعي در هـر جـاي زمـين باشـند، قـواد. كننـد پرستي است طبعاً پيروي

و رامش بي و قالّب غيرت، دزد ازو حقه1گر و هرگز عادت اصلي تجعد، گونـه ايشان غالباً بلند، موهاي سياه مايل به قامت. ها ترك نشده استآن بازند

و دندان2يو بشره  بـازي، از صـنايع مخـصوص رمالي، ساحري، مسخرگي، حيـوان. به تخصيص نسوانشان در نهايت وجاهتند. هاي سفيد دارند گندمي

ش آن و تاكنون ديده نشده است كسي از اين گروه به علوم عاليه يا صنايع بديعه نايل و. وندهاست و چهارصـد اول ورودشان به خـاك فرنـگ در هـزار

و هفت به فرانسه آمدند. هفده مسيحي بوده كه از خاك عثماني وارد ملداوي شدند و بيست و چهارصد و در ابتداي ورود علماي مذهب طرد،. در هزار

و چندين مرتبه آن راآن ها را از فرانسواي اول پادشاه فرانسه طلب نمودند، و حاال در تمام قطعات اروپ پراكنده ها و باز برگشتند  از بالد فرنگ دواندند

مي هستند، چنان و چوپاني ندارند بومي جايي نمي. شود كه در ايران ديده و ابداً ميل به زراعت چـادر، منتها ايـن اسـت در فرنـگ بـه جـاي سـياه. شوند

اآن هاي بزرگ دارند كه در ميان عراده ميها سكني گرفته، و مهاجرت و تحويل .كنندز شهري به شهري نقل

ي قلبي سكه زن، سازنده ناسره: قالّب1

 پوست: بشره2
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 فصل پانزدهم

و پس از چندي با پدر بـه خانـه و سماجت خطاي خود را عذري گفت ي حيـدرعلي ممش مغرور كه رفيق عزيز من ليان را كشته بود، به پررويي

مي. آمد مي هر وقت او را و نفرت به خود مي ديدم، از تغير و هميشه و عمل او را بي خواستم لرزيدم چـرا كـه هنـوز. اجر نگذارم فرصتي به دست آرم

و بيش  و اغماض كه حاال دارم، در من نبود مي صفت عفو و از رشـادت بسيار مي1شدم كه اين پسرك شرير در محاوره اشتلم تر از اين معني متغير كرد

و گزاف مي و چنان خود الف ب زد كميكه عادت هر مغرور خودپسند است، در باطن و .دل بود اندازه جبون

ميي ما آمده، كه به خانه تا يك روز و قنبر در باغچه بازي و صفدر و من هم در گوشه با حيدر را كردند اي مـشغول چـرا بـودم، فريـاد قنبرعلـي

و از چنگ اين جانور برهانيد! امان است«: گفت شنيدم كه مي ».مرا دريابيد

 ياد تو از كيست؟ حيدرعلي پرسيد كه حيوان چيست؟ فر

مي قنبر مي و با انگشت وزغي را نشان و قنبر را دلداري دادند. داد گريست .اطفال خنديدند

و گفت بي! اي طفلك احمق«: ممش نزديك او آمده، گوشش را كشيد مي از يك وزغ و ببربيـان آزار  بـاك2ترسي، در صورتي كه من از شير ژيـان

».ندارم

و از جا جستي؟ بوتي كه بر جامهپس آن روز عنك«: صفدر گفت و نشانت دادم، چرا ترسيدي »ي تو بود

و سرداري خود را به عجله كندم، نـه از وحـشت بـود. من درست حرف تو را نشنيده بودم«: ممش گفت آن. اين كه ديدي جستم وقـت بلكـه تـا

دا. عنكبوت نديده بودم ».رد از چه جنس استخواستم ببينم جانوري كه مادرم به اين شدت از او وحشت

مي«: صفدر گفت »پس چرا گريه كردي؟! گويي دروغ

بي گريه«: ممش گفت و ».چارگي مادرم بود كه انسان با اين قدرت از حيواني به اين ناتواني وحشت كندي من از تصور ضعف

و از هر مقوله مي3ي درخت امرودي خالصه بعد از ساعتي، آن چهار طفل در سايه بـا دنـدان گرفتـه،. من در باغ بچه وزغـي يـافتم. گفتند نشسته

و خود به كناري رفته منتظر نتيجه بـودم. آهسته به نزديك اطفال آمدم   ممـش.دهن جيب ممش كه باز بود با خيلي تأني بچه وزغ را به جيب او افكندم

و كشمش درآورد و لزج به دستش آمد. دستي به جيب برد كه نخود براي خدا حيدرعلي، جان بابايت،! اي امان«:و فرياد كرداز جا جست. جانوري ليز

».، مرا خالص كن4مرگ آقاباجيت

»مگر چيست؟«: حيدرعلي پرسيد

 طلبي مبارزه: اشتلم1

 است كه دشمن شير باشداي درنده: بيانقسمي ببر؛ : ببربيان2

 نوعي گالبي: امرود3

 عمه: آقاباجي4
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مي. دانم نمي«: گفت نه ايـن اسـت كـه«: صفدر گفت».اي واي مردم به فريادم برسيد. زود باش از جيبم بيرون بياور. كند حيواني در جيبم حركت

و ببر نميبالي حاال به خود مي و از شير »طور هراساني؟ چه شد كه از جانوري جيبي اين! ترسيدي دي

و كشمش به زمين ريخت] قورباغه[قرباغه. حيدرعلي جيبش را وارونه كرد. باألخره قبا را كنده، دور انداخت و نخود شو«: گفتند. گريخت ! آسوده

و زياده مخروش! دشمن فرار كرد ترسيده بود كه اعضايش مرتعش شده، به پوشيدن قبا قادر نبود تا به كمك حيـدرعلي ممش طوري».قبايت را بپوش

.قبا را پوشيد

و ما را به زحمت بياندازي«: قنبر به خنده گفت »!متوجه باش به آستين قبايت مگس نرفته باشد، باز وحشت كني

و از كم ب ممش از سرزنش اين طفل متغير، و ترسناكي خود منفعل، از در زنان، او را تعاقـب اطفال هوهوكنان، هلهله. اغچه متعرضاً بيرون رفت دلي

ميو من در عقب اطفال عره. كردند مي. رفتم زنان مي. كردم گاهي ايستاده، جفتكي به سمت او حواله و ناله به وحشتش و آواز گريه اش به آسـمان افزود

و به اين جالل در كوچه. رسيد مي و تمسخر مردمش ساختيم تا از ميداني كه جمعيتي در آن بود مي هاي ديه او را گردانيديم من بـا. گذشتيم آلت خنده

و از كمبر به پايين قبايش را دريدم  و همه را پاره كرد. دندان چين لباس او را چسبيده و تيز بود از قبا به بند تنبان رسيد ممـش چـين. دندان من كه تند

و خشتك تنبان دريده، پي و پس نمايان، نالهقبا پاره شده و فريادزنان، از ديه به صحرا رفتش از. اطفال به خانه برگشتند. كنان من هم به خوشحالي تمام

.اين انتقام، به طويله آمدم

مي.ي آقاي من آمد بينش باز به خانه چند روزي نگذشت كه ممش بي جـا كـهآناز. كشيدم بايستي بعد از آن معامله كه با او رفته بود، دست از او

مي هر وقت مرگ ليان به خاطرم مي  و تنبيه اولي را براي ممش كافي نمي آمد عنان اختيارم از دست كه فرصـتي چنان. ديدم، باز مصمم آزار او بودم رفت

و اين نوبت به قصاص خون رفيق عزيزم از اين بدبخت كامالً تشفي قلب نمودم .به دست آمد

و بني حيد طرف عصر،. آن روز جمعه بود و قنبر بيرون ديه سواره به گردش روند رعلي از پدرش اجازه خواست كه با ممش اصـالن مهتـر. عمش

و قنبر دوپشته سوار شدند  و قاطر باري را پاالن زده بيرون آوردند، صفدرعلي ممـش مـرا بـه. اسب مخصوص بهرام آقا را به جهت حيدرعلي زين كرد

و ماليمت پيش گرفتم، مبادا از من برمد، تا از ديه خارج شده، مسافتي طي نموديممن از اول. سواري خود اختيار كرد  را. آرامي حيدرعلي اسب خـود

و قنبر هم به تعاقب او رفتند. يورتمه كرد  مي. صفدرعلي و دو پاشنه. رفتم من به تعمد آهسته و چشي به من گفت هش ي پا را سخت بـه ممش دو سه

مينباز هما. پهلوي من نواخت زد. رفتم طور آهسته و كفل من و با چوبي كه در دست داشت، چند ضربتي به كله من كه انتظار چنين. ممش متغير شد

و قنبر جلو افتادم موقعي داشتم، في  و قاطر صفدر و به چند گام از اسب حيدرعلي رو. الفور بناي دويدن گذاشتم ممش كه تندي مرا ديد از وحشت بـه

د  و با دو و از رفقاي خود استمداد نمود. ست به گردنم چسبيد درآمد و فغاني برداشت و فريـاد او مـي. فرياد تنـدتر. رمـم من چنين بازنمودم كه از داد

و عمداً از زير درخت  مي ها كه شاخه كردم و مجروح شود هاي نزديك به زمين داشت و لباس ممش پاره و گردن خوب كه آن ناپـاك. گذشتم كه دست

.خواستند به خانه برگردند. ديگر گردش امتدادي نيافت. او را در اين حالت بد ديدند. رفقا رسيدند. ساختم، ايستادمرا مجروح

آن. آمدند در مراجعت آهسته مي و قصاص خون ليان را و شايد نكشيده من ديدم هنوز اطفاي حرارت قلبم نشده در نزديكي ديـه.ام طوري كه بايد

و زيراب حمام به آن هاي مردابي بود كه آب  مي كثيف داشت و دهقانان زباله جا مي ريخت ريختند كه در موقـع زراعـت خـشكي خود را در آن حفره

به. كرده، براي رشوه به بستان برند  و ممش را واژگون نزديك به اين منجالب، خود را حركتي دادم، قدري جلو آمده، دو سه لگدي انداخته، پهلو خالي

مي. منجالب افكندم  و پا و اضطرار دست و بدبخت يقين به هالكت كرده، از اضطراب اطفـال كـه از خالصـي او عجـز.زد تا گلو به كثافات فرو رفت

و بـه. داشتند، به عجله رفتند كسان خود را خبر كردند  و پـدر ممـش نزديـك مـرداب آمدنـد و برادرش اصالن مهتر طناب بلندي برداشته، با بهرام آقا

ر  مي.ا بيررون كشيدند زحمتي او و دورادور در جلوي خود من بـه تعاقـب. راند پدر ممش از شدت تغير با عصايي كه در دست داشت پسر را تأديب،

و تندي داشت رسـيديم به رودخانه.ي كار خود را بسنجم ها رفتم كه نتيجهآن  و آب سرد و ديه پدر ممش بود پـدر ممـش.ي كوچكي كه مابين ديه ما

و بعد خود را نيز شست پسر را  از. وشويي داده به خانه روند حكم كرد كه لباس خود را كنده، بشويد و بعد يك ساعت متجاوز ممش برهنه در آب بود

و شادماني به طويله مراجعت كردم و من با نهايت مسرت و بدن به خانه رفتند .تنظيف لباس

مي فردا مي و هرزه شدهاي«: گفت شنيدم بهرام آقا به اصالن مهتر رابي. هم از خوراكش كم كن، هم او را بترسان.ن خرك بسيار سركش چاره ممش

و پدر احمقش او را در رودخانه به شست  و تب شديدي دارد، به طـوري كـه كه ديروز به منجالب انداخت و بدن واداشت، سرما خورده وشوي لباس

مي. نَه رفته عيادتي از ممش نمايم، او را بدحال ديدم من امروز صبح كه به بيدكَ. كسانش از حيات او مأيوسند  كرد كه از ديروز تـا بـه حـال پدرش نقل
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مي همين و از درد اعضا ناله و اين صدمه به اين طفل نرسيد، مگر از شرارت اين خرك طور افتاده شد».كند تـا. آه كه دستورالعمل بهرام آقا فوراً مجري

و هر روز دو مرتبه با شالق كتكم مي چند روز خوراك را از من قطع نمود  بي. زدند ند و كتك روز به روز مفلوك من از اگرچـه. شدمو الغر مي غذايي

و باز به جهت بازي به خانه  و رعـايتي ممش بعد از يك هفته معالجه شده و آن پرستاري و محبتي كه اطفال به من داشتند ي حيدرعلي آمد، اما آن مهر

و اصال ميكه بهرام آقا مين به من و هميشه مي نمودند، ديگر نكردند و به يك پول نمي شنيدم .ارزد گفتند اين خرك شرير است

و يوماز بدو تكوين عالم تاكنون،. الزم است كه مختصري از معايب انتقام بيان كنم! آقاي عزيز من اليقين، در نزد عقول سـالمه بلكه تا انقراض دنيا

او مشاعر كامله، كلمه  و كينه نتقامي و قبيح است خواهي و بـه يـك بهانـه. ورزي عملي زشت ي سـستي كساني در صدد انتقامند كه عقل ضعيف دارنـد

و التيام رغبت ندارند. دهند دوستي محكمي را به باد مي و به عفو و ارباب آراي سخيفه هستند، غالباً در صدد انتقامند و. كساني كه داراي عناصر رخوت

و ناقص در اثبات مسأله اين كه نسوان ضعيف بهترين شهود و به كينه العقل، بالنسبه به رجال بيش النفس و. جـويي مـصرترند تر در پي انتقام كـدام تنبيـه

 تر؟ انتقام از شرمندگي عمل بيش

و نام گنه مبر  كĤتش به گرمي عرق انفعال نيست در آتشم بيافكن

و جزا از اين سوزناك و گناه را به بخشش مقابله كنند؟تر كه بديو چه مكافات و خطا را به عطا  را به خوبي

و پشيماني هميشه در آينه اي سخت هيچ ظالم آلت شكنجه و پشيماني اختراع ننموده، زيرا كه بدكاري و1ي ضـمير مرتـسم تر از تألم خاطر  اسـت

و هيچ و با او همراه است و قعود و روز در قيام . نـار اهللا الموقـده تطّلـع علـي األفئـده. پذيرد وقت از او جدايي نمي الينقطع با شخص در حركت، شب

و مشروب در مذاقشان بدتر از زقوم و به اين زجر باطني گرفتارند، بهترين مأكول و بهترين هـوا بـراي2كساني كه به اين الم روحاني دچار هـاآن است

ا.و سموم3حميم و هميشه از و پشيمانخوابشان مشوش، خيالشان پريشان، در. عمال خود نادم و جريـان انهـارآن نسيم صبح  اثـر4ها اثـر طوفـان دارد

مي. امواج بحار مي گذرانند، منتظر انتقام سماويو هر وقت خطاي خود را به خاطر و چون اغماض طرف مقابل را . خرنـد بينند، مرگ را به جان مـي اند

ا هر شريري به هنگام شرارت جسورترين هم و جبان جنس خود يو مـرد آن اسـت كـه در دامنـه. از همـه اسـت5تـر ست، ليكن پس از ارتكاب، نادم

و انتقام خودداري كرده، به حفره لغزنده و اغماض را پيشهي جنايت و عفو .ي خود سازد، عمل بدكار را به كردگار واگذار نمايدي ندامت ابدي نيافتد

 اطاعت شده، مرسوم، رسم شده: مرتسم1

و سمي گويند درختي است در جهنم داراي ميوه: زقوم2  اي بسيار تلخ كه دوزخيان از آن خورند، نام گياهي است صحرايي، هر چيز تلخ

 آب گرم: حميم3

 ها، رودها جمع نحر، جوي: انهار4

 ترسو، بزدل، بددل: جبان5
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 فصل شانزدهم

و مختلف ديدم چاره از آن روز كه با ممش بي و رفتار همه را نسبت به خود متغير و كسانش كه از نوع بـشرنه. آن معامله رفت، نيت تنها بهرام آقا

و از من متنفر بودند، بلكه حيوانات هم  ميو با ممش جنسيت داشتند با من بد و در گوشهآن از مجمع. كردند جنس خودم نيز اظهار كراهت ي ها مردود

غ ميطويله به سبك مي. زيستم ربا مي مرا كه مي ديدند، پشت و از حضور من ساكت و بيش. شدند كردند تر خالصه من جهت اين تغيير وضع را نفهميدم

.از اين فقره متألم بودم، تا متغير

و اتفاي باغچه ميان علف روزي در گوشه و نشستند و حيدر كه ملتفت من نبودند نزديك آمده ميها خوابيده، ديدم صفدر .گفتند قاً از من

آن«: صفدرعلي به پسر عمو گفت ».طور كرد، محبتي كه از او در دل داشتم بيرون كردم راستي از وقتي كه اين خرك نسبت به ممش

وزگـ ديدي نـسبت بـه قـره. اما مثل غالب مردم ظاهرالصالح، طبعاً بسيار شرير است. اين خر ظاهر خوبي دارد. طور است همين«: حيدرعلي گفت

و به چه وقاحت آن بي و مردم را خنداند. چاره را مفتضح نمود؟ راست است قراچي چه كرد بي. اظهار قابليتي كرد بي اما به و رويي آبروي مردكه رحمي

».را برد

مي. خر او را هم از اعتبار انداخت! گوز را خفيف كرد، سهل است قره«: صفدر گفت بي بابايم از چاره قره گفت  بيـرون1 آن واقعـه از اوبـه گوز بعد

و بچه و زن و مسلماً اين تقصير خرك ماست رفت ».هايش به گدايي افتادند

و خجل به جاي خود ماندم. وگوي پسرعموها تمام شد، هر دو برخاسته رفتند گفت اول به خاطرم رسيد كـه خرانـه بـه ايـن دو طفـل. من مهموم

دا. صدمه برسانم  و هر چه گفتند راست است بعد از قدري تفكر ديدم حق و صـدمه نديـده. رند و تالفي، از بدو عمـر تـاكنون، جـز بـدي .ام در انتقام

و اگر فرار نميي سليطه صاحبه و پهلويش را شكستم ميي خود را كه دندان مي كردم، البته به قدري صدمه بي. مردم ديدم كه چاره هم كه متعمـداً ممش

ا. ليان را نكشته بود  كس به صحبت من مايل آميز چه چيز بردم جز اين كه هيچ نتقام خون ليان اين معامله را با او كردم؟ از اين اعمال شرارت من چرا به

و ما ينفع الندم  كـردم، بخـشش خواسـتم، پـوزش مـي چه كنم؟ اگر زبان داشتم پيش همه رفته عذر مـي.و به رفاقت من راغب نيست؟ اليوم قد ندمت

مي مي و موذي نباشمخو خواستم، قسم و بـه بـي چون راه چاره. ردم كه بعد از اين شرير . چـارگي خـود گريـستم اي نديدم، خرغلطي زده، آهي كشيدم

و پشيمان شدم و كردار من خوب بود، زود از جا در نمي! اي دريغ. حقيقتاً اين اول دفعه است كه من قلباً نادم و وقار اگر رفتار من رفتم، قدري حوصله

مي.كردم، چه شخص معتبري شده بودمو استبداد را ول مي2، جالفتداشتم مي مي چقدر خوش. داشتند چقدر مردم دوستم .شدم بخت

و به راه خير هر دم قدم نهي وقت اسـت«: در اين خيال بودم كه سروش هوش به گوشم خواند از»!جلوي ضرر را از هر كجا بگيري به نفع است

و به زبان بي و اول قدمي كه در راه خير برداشتم، اين بود زباني جا جستم خـري داشـتيم كـه هنـوز قابـل در طويله كـره. فضل خداوندي را شكر گفتم

و تغذيه  و به اين جهت اصالن در تيمار و باري نشده بود مي سواري و تخفيف و هميشه من او را تحقير اگر اتفاقاً افـسارش بـاز. كردمي او ساعي نبود

و نزديك به  مي آخور من مي شده و لگد دورباش مي آمد، با گاز و طوري ترسيده بود كه حريم جاللت مرا . سـهل اسـت. آمد شناخت، نزديك نمي گفتم

 خيمه، چادر، جاي چادرهاي ايل: اوبه1

 مغزي، حماقتبي: جالفت2
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بي آن وقتي كه به آبگاه مي را تر از همه مـيو احترام، عقب1چاره به خفض جناح رفتيم، اين و خـواري او و فروتنـي، چـون ذلـت و بـا ايـن ادب آمـد

د مي مير آزار او جري ديدم، و روزي نبود كه به يك بهانه تر و به قانون شما بني اي صدمه شدم بشر كه هر قـومي را نـسبت بـه ضـعيف اي به او نرسانم

مي ذي و اقتباس نموده بودم حق .دانيد، من هم در عالم خريت اقتضا

و يقين كرد كه غرض من تخفيفـي.ر گفتم جلو بفرماييدخ برد، من عقب ايستاده، به كره آن روز عصر كه اصالن مهتر ما را به آب مي او متحير شد

و احتـرام مـن بـه تـو! برادر جان«: گفتم. اكراه او را در سبقت ديدم. است، يا در جلو انداختن مقصودم گزيدن دم اوست  اگرچه سن من از تـو زيـادتر

و از من آزار زيـاد ديـدي تاكنون به خالف. واجب است، از آن سمت رعايت تو نيز بر من الزم بود  و تمدن رفتار كردم حـاال بـه تالفـي. آيين مردمي

و خوشي نخواهي ديد  مي. مافات، جز مهرباني و خواهش از تقصيرات گذشته عذر و رفيـق نبينـي خواهم ».مندم كه ديگر در من جز يك دوست شـفيق

و مالطفت«: جواب داد و خوش ها خيلي خوش از اين فرمايشات ش وقت و خود را به طوعبخت مـا دو خـر».دهـمو رغبت در حمايت تو قرار مي2دم

و قاطر به ما خيره خيره نگاه مي  و اسب و از محاوره مشغول مكالمه بوديم مي كردند و به يكديگر ملتفـت بـاش، بـاز ايـن«: گفتنـدي ما تعجب داشتند

و به چه نوع اين كره نره بي خر چه حيله بافته ».خر را ملتفت سازيم كه فريب نخورد چه ضرر دارد كره«: قاطر گفت».دهدميچاره را فريب خرك

و آن شب را در نهايت افسردگي، روي زمين خشك خوابيدم3من از شنيدن اين عبارات به شدت مهموم آب. شدم و بـراي صـبح كـه برخاسـتيم

مي. بيرون رفتيم، من ديگر به طويله برنگشتم  و سر به صحرا گذاشته، بـه عقـب نگـاه. هيچ ملتفت اطراف نبودم، تا اين كه نزديك ديواري ايستادم رفتم

و ديه خيلي دورم ديدم كه از خانه. كردم و. دور ديوار گرديدم تا مدخلي يافته داخل شوم. دانستم كجا هستم اما نمي.ي بهرام آقا خـود را در گورسـتان

و به عقيده«:ا خود گفتمب. ديدن قبور اثر غريبي به من كرد. منزل مردگان ديدم  ي خودشان اشرف ماها هستند هم خودشـان اين اموات كه از جنس بشر

و جز مشت استخواني از ايشان باقي نمانده و هم چارپايانشان، و بـه لعنـت4حاال كه اين نشاء. مردند  را بقايي نيست، به قدر امكان نبايد شـرارت كـرد

».ابدي گرفتار شد

د و طفلي داخل قبرستان شدند در اين فكر بودم كه و زني مي. يدم مرد كـنم قـوت از ديروز هرچه تـالش مـي!بيبي چاره ماهبي«: گفت مرد به زن

في»!خدا كريم است«: بي گفتبي ماه».نوا بدهيم اليموتي به دست نيامد كه تكه ناني به اين طفل بي و همان قراچي الفور ملتفت شدم كه اين قره من گوز

ما  و و اين طفلك دختر اوست بي زوجهبيهاست و مسكنت هستند.ي او، و شكر گفتم كه به جمعي مظلومين كه از شرارت من گرفتار فقر آهي كشيده

و حاال وقت است كه عذر تقصير خواسته، تالفي گذشته كنم  ايـن خـرك«: بـي كـه مـرا ديـد، گفتـا بـي مـاه. ها رفتمآن آهسته آهسته نزديك. برخوردم

ميب اين صاح بي مي! كند جا چه مي كاش مال ما بود و چند روزي به قيمت او زندگي بي«: گوز گفت قره».كرديم فروختيم صـاحب در دنيـا زيـاد انسان

بي. است مي. البته اين حيوان را صاحبي هست! شود صاحب پيدا نمي اما خر مي به سراغش و از چنگ ما به در ر آيد ا دزد برد، بلكه پيش حاكم قصبه مـا

».دهد هم قلم مي

ميآن من هم از عقب. حضرات بعد از اندكي راحت برخاسته، راه خود را گرفته رفتند حيـرت. پس از مسافتي مرا به تعاقب خـود ديدنـد. رفتم ها

و باز سر به زير افكنده، نيم فرسخي هم رفتند  و گريستن آغاز كـرد دخترك كه از گرسنگي قدرت حركت نداشت، از ناتواني به زمين. نمودند . نشست

و صورت او را ليسيدم اين خرك چرا دنبال ما افتاده؟ شايد صاحب خود را گم كرده، مـا را بـه«: گوز متعجبانه گفت قره. من نزديك شده، با زبان دست

م. در هر صورت وجودش غنيمت است! ها گرفتهآن عوض  ».بريمياين طفلك نزار را سوار كرده، به اين آبادي كه پيداست

و. به در كاروانسرايي رسيديم. دختر را سوار من نمودند اين قريه چون در سر راه واقع شده است، اغلب بيوتات مشابه كاروانسراها هستند كه غربا

ميآن شب پذيرفته، مبلغي از مسافرين را  و مالشان را پرستاري كرده، راهي »!دوسـت، يـا علـي مـددقحـ«: گوز فريـاد كـشيد قره. نمايند ها گرفته، خود

و نه پارچه ناني.امي معمول را داده من امروز صدقه! راهت را بگير برو! خدا بدهد«: كاروانسرادار در را باز كرده، گفت »!نه پول زيادي دارم به تو بدهم،

و كاروانسر نوميدي قره و حركات مضحك كردم و گردن به كرنش مخصوص : گوز گفت به قره. ادار را به خنده درآوردمگوز را كه ديدم پيش رفته با سر

 پايين آوردن بال، فروتني كردن: خفض جناح1

 فرمانبرداري، اطاعت، بندگي: طوع2

دلدل: مهموم3  گرفته افگار، اندوهگين،

 زيستن، آفرينش، زيست: نشاء4
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و نان تو را بـسازم. اين بايد يكي از خران بامكر باشد. خرت از تو باشعورتر است« ! مـضايقه نيـست«: گـوز گفـت قـره».او را به رقص وادار تا كار جا

و به زن خود گفت صاحب».مشروط كه اول سد رمقي كرده باشيم بي! سارهننه«: خانه ما را دعوت كرد و قدري قورمه به اين و»!هـا بـده چـاره سه نان

»!قدري علف جلوي اين حيوان بريز«: خود نيز خدمتكار خود را آواز داده گفت

و خانواده قره و من در طويله مشغول تلطيف بودم اش در داالن گوز پـس از چنـد دقيقـه بـا. كاروانسرادار بيرون رفـت. خانه مشغول تغذيه شدند

ر  و تزلزل مرا از طويلـه. دانست كه من آلت چه كارم گوز نمي قره»!بيار تا چه داري!اهللا بسم«: گوز گفتند به قره. وستاييان وارد خانه شد جمعي به ترديد

و به هر يك از حضار با سر سالمي دادم  كد قره. بيرون كشيده، اول دور محوطه گردش كردم خدا كه مـرد گوز با من گفت كه بهترين مردم كيست؟ من

و ريش  و سبيلش را ليسيدم پير و با زبان ريش و آبرومندي از وجناتش پيدا بود منتخب نموده، نزديك او شدم باز بـه وسـط محوطـه مراجعـت. سفيد،

او من چرخي زده، صـاحب» ترين اين مجمع كيست؟ محبوس«: گوز دوباره به من گفت قره. نموده ايستادم  . را ليـسيدم خانـه را منتخـب نمـوده، گـردن

كه قره و بـه1من به طرف اتاق رفته، با دندان از تاپو»!فقيرترين اين مردم كدام شخص است؟ چيزي پيدا كرده به او بده«گوز گفت  قرص ناني برداشـته

و دخترم كسي فقيرتر نيست«: گوز گفت قره. گوز دادم قره و زنم يي حياط كوزه شكسته بعد از گوشه».راستي از من هر. افته دندان گرفتم، دور زدماي را

و روز بـي«: خانه گفت كدخدا وقت بيرون رفتن به صاحب. كس چند پول سياه در آن ريخته، مجلس به هم خورد و قـره. كـاري فردا جمعه است گـوز

مي! خرش را امشب نگاه دار  مي ظهري بيرون ديه جمع و تماشاي بازي اين خر و زوجهگ هاي سياه را قره پول».كنيم شويم و. اش شمردند وز يك قـران

.هفت شاهي بود

و اطـراف. شب را در آن كاروانسرا به سر برده، فردا هم نهار مفتي حضرات صرف كرده، وقت ظهر به ميعاد رفتيم جمعيت زيادي از اهل آن ديـه

و مبلغي براي قره باز من اقسام بازي. خبر شده حاضر بودند  كه مطمئن شدم كه تا چندي از گرسنگي نخواهد مرد، از همين. گوز به دست آوردم ها كرده

و مغموم به طرف خانه گوشه و آهسته آهسته سر به زير افكنده، مهموم .ي بهرام آقا آمدمي ميدان جمعيت را شكافته، راه صحرا گرفتم

ميا مخزن، مكعبي يا خمره: تاپو1 و هر نوع غله انبار .كنندي گلي كه در آن در دهات گندم
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مت كه گفتم، من از ميان مردم خود را بيرون انداخته، به خانه چنان هم. آفتاب غروب كرده، شب رسيد. مسافتي راه پيمودم. وجه شدمي بهرام آقا من

و. نزديك جاده كنار نهري خوابيدم. خسته بودم  و جا گرم كرده بودم كه ديدم دو نفر از آن طرف نهر با خيلي آهـستگي تازه بستري از خاك نرم ساخته

.روند حزم مي

».خوب است پشت اين ديوار خرابه پنهان شويم. نشده استهنوز درست تاريك! بيگلر«: گفتند خيلي آرام با هم مي

هاسـت كـه مـدت! آفـرين«: دلن گفـت داش».من خوب از وضع خانه اطالع ندارم. تاريك نشده بايد به مقصد برسيم! دلَن داش«: بيگلر جواب داد

و هنوز خانه دزدي مي »!ي متمولين اين دهات را بلد نيستي كني

ده«: بيگلر گفت و چاه را خوب بلدم ات ديگر كه دزدي كرده چرا در و خانه. ام راه از.امي بهرام آقا را هرگز نرفته اما اين ده وانگهـي مقـصود مـا

»ي بهرام آقا چه چيز است؟ دزدي ميوه يا برچيدن خانه؟ خانه

مي«: دلن گفت داش ا. زنيم اگر ممكن شد البته خودمان را به خانه ميو االّ به همان دزدي ميوه ».كنيم كتفا

»نردبان كو؟. البد از ديوار بايد باال برويم. توان رفت به باغ از در كه نمي«: بيگلر گفت

و گفت داش »!دزدي با نردبان تازگي دارد«: دلن بامي به سر او زد

و كسي مرا ديد چه بگويم؟«: بيگلر گفت و از آن سمت سرازير شدم »اگر از ديوار باال رفتم

و چون روي سؤال.ام من به حماقت تو دزد نديده«:ب داددلن جوا داش ».ام سد جوع كنم ندارم، به اين باغ آمده1اگر از تو پرسيدند بگو گدا هستم

ميسگ«: دلن گفت داش »كني؟ هاي خانه اگر به تو حمله كنند چه

».درم تنبان دارم شكم سگ را مي2ي با كاردي كه در ليفه«: بيگلر جواب داد

و آن گردن«: دلن پرسيد داش مي اگر سگ نبود »كني؟ كلفت، مهتر بهرام آقا بود چه

و گفت زد. اعتبار هم ندارد. داني، كشتن آدم به آساني كشتن سگ نيستمي«: بيگلر قدري كر كرده، پشت گوش را خاريد از. بلكه او زودتر بهتـر

ميو اگر ديدم راه فرا. همه اين كه تا آدمي پيدا شد فرار كنيم مير نيست، يا ».گويم زنم، يا عذر گدايي

و به طرف خانه خالصه هر دو دزد در پشت ديوار خرابه من خيال.ي بهرام آقا بروند اي كه نزديك بود خزيدند كه تاريكي شب اطراف را فرا گيرد

و كسان او به اشا! اگر جلو بروم چه خواهم كرد. كردم كه به كدام چاره دست بزنم  بهتـر. ره ملتفت نخواهند شد كه تدابيري در كار خود كننـد بهرام آقا

 
 استدعا، گدايي: سؤال1

و شلوار كه بند تنبان را از ميان آن گذرانده، به كمر بندند: ليفه2  جاي بند دور كمر تنبان
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و ببينم فرصت خدمتي پيدا مي نه ديدم مواظب دزدان باشم و بـي. دزدها برخاستند. نيم ساعت گذشت. شود يا هـاآن صـدا از پـي مـن هـم خيلـي آرام

بو. پشت ديوار باغ بهرام آقا رسيدند. روم مي .د، ايستادنددر موضعي كه قدري از ديوار ريخته

ميبي. چرا معطلي؟ قالب گرفتن الزم نيست«: دلن به بيگلر گفت داش مي. تواني باال بروي كومك من و اطـراف را مـي من دورتر اگـر. پـايم ايستم

مي مي و امشب فايده. آيم توان داخل خانه شد، دو سوت بزن، من هم مي ما همان ميوهو االّ اگر در خانه بسته رتبه سوت بكش كه من دزدي است، يك

مي از پشت ديوار ميوه ».دهي بگيرم هايي كه تو

و پا را آماده كرد. دلن چند قدم دور رفت داش يك پا را بغل ديوار نصب كرده، پاي ديگر را باالتر گذاشته، دست راست به سـر. بيگلر جاي دست

نز. ديوار استوار كرد كه خود را باال بكشد و فرصت. ديك آمدممن آهسته از پهلوي ديوار و با قوت به پايينش كشيدم با دندان پاي راست او را چسبيدم

بي با دست خود ضربتي محكم به كله. ندادم صدا بلند كند  . چنـد دقيقـه گذشـت. دلـن شـدم قدري دورتر رفـتم، منتظـر داش. هوش افتادي او زدم كه

آم. دلن ديد صداي صفير بيگلر نيامد داش ي قبايش را بـا دنـدان آهسته يقه! ترسيدم مبادا فرار كند. د، اما جرأت باال رفتن نكرد مضطرب به طرف ديوار

.ي او را شكستم چسبيدم، به زمينش انداختم، با لگد كله

و نصرت بنده را به صدا آورد و كله. نشاط فتح و.ي خود را به در خانه كوبيدم از ته دل فرياد كردم بر من بانگ اصالن به تجب آمده در را گشود

مي! خرك نانجيب«: زد كه  و شطاحي و لگـد هـم چاشـني شـد».1كند بعد از دو روز فرار شبانه آمده ببينيد چه وقاحت مـن اعتنـا. ضمناً، دو سه مشت

و عربده نكرده، نهيق ز. كنان داخل خانه شدم كشان و الينقطع عرّه .دمبه اتاق بهرام آقا نزديك رفته، سر را از پنجره داخل كرده

مي. بهرام آقا اين اضطراب مرا ديد و االّ بيخود اين خرك اين قسم اضطراب بايد اتفاق تازه«: دانست، به كسان خود گفت چون مرا باشعور اي باشد

».كرد نمي

و برادرش چماقي به دست گرفت قمه و ايـنمن. اصالن هم كه با شالق حاضر بود. حيدرعلي هم فانوسي روشن كرد.ي خود را برداشت به جلو

امـا دو شـخص. جا كه رسيدند، مطلب را فهميدندآن. ها را به موضعي كه دزدان افتاده بودند هدايت نمودمآنمن. جمعيت از عقب از باغ بيرون آمديم 

ميي بهرام آقا، مسلماً براي او مايه مجروح قريب به هالكت پشت ديوار خانه  و خود بهرام آقا بنابراين دزدها را برداشته.شدي تهمت ، به باغچه آوردند

.سوار شده، به قصبه تاخت

و چند نفر قراسوران آمدند بعد از دو ساعت نايب و داش همين كه قراسوران. الحكومه و تعجب كردند چطور ايـن ها بيگلر دلن را ديدند، شناختند

و گرفتار شده .اند دو دزد نامي به اين حالت زخمي

مينبهرام آقا پرسيد كه اي  شناسيد؟ ها را

مي ما يك سال است اين«: ها گفت دهباشي قراسوران و به دست نمي ها را در ظرف يك سال چند قتل نفس مرتكـب شـده، چنـدين. آوريم جوييم

و بيش خانه بريده و گوسفند زخمي نموده اند ».اند تر از صد گاو

كم داش م. كم به حال آمد دلن و وضع را كه ديد، و پايي كند. لتفت شد كه بد باخته استچشم را گشود : به نايب قراسوران گفـت. خواست دست

بي« و امشب و مكان بودم من مردي غريبم و مرا به خانه) اشاره به بيگلر كرد(اين شخص. جا مي در راه به من برخورد نزديك اين بـاغ كـه. بردي خود

و مجروح. رسيديم، ندانستم چه شد ميشخصي ما را به زمين زد و حالمان اين است كه ».بيني ساخت

مي«: نايب قراسوران گفت و بيش از يك سال است كه از اوبه داش. شناسم من تو را آن هـم.اي هـا آمـده طـرف ها به ايـني شاهسون دلن معروفي

و از دزدهاي نامي است از طايفه. دست تو است بيگلر، هم ».ي كورانلو

كت نايب. گشودبيگلر كه نام خود را شنيد، چشم با. بسته به قاطر بهرام آقا سوار كرده، به طرف قصبه رفتند الحكومه هر دو دزد را ودلمن خوشي

.ام، وارد طويله شدم آرامي كه خدمت به آقايان خود كرده

بي: شطاحي1  شرمي گستاخي،
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را. ه، تيمارم نمودي پهني براي من انداخت مثل سابق تخته. روز ديگر ديدم كه رفتار اصالن نسبت به من خالف روزهاي گذشته است و علف جو

و لطف سابق حركت مي و اطفالش با من به همان مهر و باز بهرام آقا ي ممش شرمنده چرا كه از معامله. اما من هنوز راضي نبودم. كردند به قاعده داد

ب. كردم كه صدمات واره به ممش را تالفي كنم فرصت مي1و مدتي گذشت كه من انتهاز. بودم و روزگار سازگار آمدشكرهللا كه .ختم يار شد

.ي بهرام آقا آمد، مرا كه از دور ديد از وحشت به خود لرزيد يك روز جمعه كه ممش عادتاً به خانه

و صفدر گفتند »!ها برويم چه عيب دارد سوار شويم بيرون«: حيدر

و قدرت سواري ندارم! نه واهللا«: ممش جواب داد ».من از ناخوشي ضعيفم

.چرا كه زبان گفتن نداشتم. هيچ نگفتم. كه باعث اين انكار وحشتي است كه از من داردملتفت شدم

».ها طبخ حضوري استو بهترين اقسام بازي. شويم، در همين باغچه بازي كنيم حاال كه سوار نمي«: اطفال متفقاً گفتند

مي. حيدر گوشت آورد. قنبر اجاقي بست و بنشن پاك كه. كرد صفدر نخود بيممش و پف استعداد بود، كاري از دستش برنمي راستي تنبل آمد،

.كردن زير اجاق را به عهده گرفت

و قنبر براي ملزومات ديگر به اندرون خانه رفتند بني. ديزي بار شد دو. ممش مشغول پف كردن زير اجاق بود. اعمام سگ پاسبان ما كه ماده بود، با

و  و ديگ را گذاشته، از درختي كه نزديك. راست به طرف ممش آمدندسه سگ نر گله از در باغ وارد شدند . تر بود باال رفت اين طفلك جبان اجاق

مي. ها از فرار او بناي عوعو گذاشتند، دور درخت را گرفتند سگ سگ.زد ممش فرياد و نزديك بود به زمينش يكي از ها جسته، دامن او را چسبيد

و شايد مجروحش كند سگ. ري نكردممن خوددا. بكشد و به از به چابكي خود را رسانيده، سگ را با لگد دفع كردم هاي ديگر حمله برده، همه را

سگ. باغچه بيرون كردم و صفدر هراسان رسيدند از عوعو و فرياد ممش، حيدرعلي و رنگ. ها و دامن قبا دريده و از وحشت لرزان باز او را گريان

و اين تنها غصهممش از من اظه. روي پريده يافتند .شكر خدا كه قرض خود را ادا كردم. اي بود كه در دل داشتم ار رضامندي كرد

مي. القصه ديگر زمان آسايش من بود از در آن خانه به راحت زندگي و كار خانواده و جهان فاني را بدرود كرد كردم، تا اجل موعود بهرام آقا رسيد

و نفاقي كه در ميان بود به بدي  و از آن ديه به جاي ديگر رفتنداختالف و مايملك خود را فروختند هم. ندانستم به كجا رفتند. كشيد، خانه بنده را

مي.ي شما خريدي محترمه جده ي اعتبار بنگريد،و اين بود تمام سرگذشت زندگاني من كه اگر به ديده. گذرانم اين است كه حاال در خدمت شما عمر

.سرمشق روزگار خواهد بودو2االبصاري اولي تبصره

 فرصت به دست آوردن، غنيمت شمردن: انتهاز1

و بصيرت: االبصار اولي بينا كردن، توجه؛: تبصره2  صاحبان بينايي
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و موعظتي كرد، از حكمتجعفر از شنيدن اين داستان اهتزازآقا ميرزا شد ها و. ها كه به كلمات آن آميخته بود متأثر حالي به خويشتن فرو رفـت

و رفيق موافق«: چون باز آمد، با نشاطي كامل گفت  و پندآن! اي دوست گرامي را. روزگار من استچه گفتي دستور رفتار البته نصيحت چون تو مشفق

و خالف آن را دشمن سالمت خواهم شمرد پيشنهاد خاطر مي  مي. دارم و بدانچه سعادت مـردم بـر1شد كه در خاتمه فصلي از حشو چه و زايد پيراسته

و به مسند اعتدال مس2آن حصر ». باشم3توي است، به من بازخواني تا به چراغ هدايت تو سالك صراط مستقيم

بي مند تجربت دانش و به هرچه فرمان دهي اطاعت دارم«: مضايقت گفت يافته ».ثمرات دانش افادت است

و رفتار را به چه اساس مقرر بايد كرد؟«: ميرزا جعفر پرسيد »كردار

كن«: گفت و اجتناب از سيئات تكيه ازو اگر در جواني تخم سعادت كاشته، طريقت نكو. به اختيار حسنات كاري پيموده باشي، در پايان عمر خود

بي ها آزموده كه به تجربت چنان.ي آن برخوردار خواهي بود ميوه و بهتـرين ميـراث اسـالف كـه بـه. جايزه نگذاشته است ايم، مكافات دهر هيچ عمل را

و خير الخير ما كان عاجله و خيرانديشي است خي. اخالف بگذارند، پرهيزگاري ري آهنگ كردي، تأخير مكن كه سعادت از تو منصرف چندان كه به كار

».إنّ في التأخير آفات. گردد

و وسيله به نيل آرزو كدام است؟ زبون زيان«: پرسيد و سعادت در چه »كار كيست؟ سالمت

و به اقبال چند روزه ديوانه شود زيان«: گفت م. كار زبون آن كس است كه به بخت خويش غرّه، و فريفتـه خـود را از ديگـر مـردم ي متـاز شـمرد

و اعزاز شود و مستي خودبيني باز آيد، هيچ نيكي نياندوخته، هيچ دوسـتي نگذاشـته،. مناصب و از خواب غرور تا دست روزگار گوش نخوت او بمالد

و گرفتار خمار زيان .كاري هيچ اثر ممدوح ذخيره نكرده، دچار خسران ابدي

و سالمت آن ربود كه در همه حا و عدل را پيشگوي سعادت و از نيت پاك به خيريت اعمال فايزل حق و فرصت از4رو مقاصد خود كرد  گرديد

و هشياري است. دست نگذاشت و ادراك مقاصد، چابكي و سحرگاه برخاست، به منزل رسيد. اما راه اصابت ».آن كه شب زود خفت

و سماحت گشاده«: پرسيد ه6 از آن صفات است كه تخلّق5رويي ميمه به آن »آيد يا بعضي مردم را؟ كس را الزم

 كالم زايد در ميان جمله: حشو1

 شمارش، شمردن: حصر2

 استوار، برقرار: مستوي3

 رستگار، پيروز: فايز4

 مردي، ايثار، بخششجوان: سماحت5

 خلق شدن ورزي، خوش خوي: تخلّق6
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و«: گفت و مهلت خويش رنجيـده و هم خود از زندگاني و گشاده باشد كه هم ديگران به ديدار آدمي خورسند باشند، و دل هر كس بايد باز روي

و گشادهو در بزرگان زينتي بهتر از خوش. خسته نماند  و در پيش عامه رويي نيست كه بدين پيرايه تواند بزرگي خويي خود را در چشم مردمان بيافزايد

و گشادهو تا در نهاد كس بزرگي نباشد، خوش. مقبول گردد  و كرامت مفطـور. دل نشود روي  خـويش را بـا ديگـر مـردم چنـان1زيرا كه به بزرگي نهاد

مي بيند كه همسري به نظر آرد، مانند پيري در زمره نمي و خوشي را فرض دل.بينـدي كودكان مهرباني وو زينهـار از بـدخويي كـه هـاي رام را رميـده

بي. خاطرهاي مجموع را پراكنده كند  بي تندخويي از و خروشيدن از و نيك دام مردمان خوش. ظرفي مايگي است خواهي است كـه االنـسان عبيـد رويي

».2االحسان

و طمع چه عقيده دارند؟ دانش«: پرسيد »مندان در حرص

و احتياج استمك3ننگ مخنّث«: گفت و هر كه گرفتار اين دو خصلت باشد، ابدالدهر در ذلت جـا مـذموم حرص همـه. تر از طامع حريص است

و طلب نيك و كسب شرف ».نامي است، جز در تحصيل علم

و دوست حقيقي كيست؟«: پرسيد »دوستي چيست

و دوست واقعي آينه«: گفت را دوستي ارتباط قلبي، و مصلحت از تو پنهان نداردي صافي است كه عيب تو به. بنمايد به خالف دشمن خانگي كه

و از مجاز به حقيقت پرده پوشد  و. سالوس عيب را بر تو جلوه دهد ها كه بـه آسـاني اظهـار دوسـتي كننـد، رفيـقآن دوست حقيقي دير به دست آيد،

و جلساي متملق و شريك عسرت نيستند، از ندماي مصدقند ه نفس پايبه هواي.4عشرتند و خرابي .دستمبست، به مفسده

».از دوست خود فريب خوردن بهتر، كه به او گمان بد بردن

»جوانمرد كيست؟«: پرسيد

و عذر تقصير پذيرد«: گفت و محبـت نـوع را بـر دوسـتي. آن كه دست افتادگان گيرد و وطن را عزيزتر از خويـشان شـمارد، خويشان را دوست

آنبر ديگ. شخص رجحان دهد ».چه را كه بر خود نپسندد ران روا ندارد

عجب چه زايد؟«: پرسيد »از

و معجِب جاهلعجب بزرگ«: گفت و هرچه در اوست، طفيل وجود خود انگارد. ترين گناه است و دنيا . خودخواه خويش را از همه باالتر خواند

مج. چندان به خود عاشق است كه گويي معبود خاليق است بي ال يابد، پنجهو چنين كس اگر .چارگان بتابدي

بي كله و دشمن بزرگ سالمت، خودخواهي است اي ».مغزتر از سر خودخواه نيست

و از اندوختن مال لذتي؟5در امساك«: پرسيد » منفعتي هست

بي. بدبخت محروم، ممسك خسيس است«: گفت بي چه فقير و نعمت به يك درجه  كـه همـواره بـه خالف خـسيس. بهره نيست نوا از هر راحت

و عنا و پيوسته در شكنج رنج رحمـي بـي. بلكه مال مالك اوست. زيرا كه او مالك مال نيست. دار را دولتمند نتوان گفت ممسك مال.6حرمان مبتالست

و اين صفت را حكما نوعي جنون دانسته ».اند نيز از لوازم خست است

»از پرگويي چه آيد؟«: پرسيد

 شده شده، خلق سرشته: مفطور1

و نيكي استهانسان بند: االنسان عبيد االحسان2 .ي احسان

زن: مخنّث3  رفتار امرد، مرد

هم: جلساءگو؛ راست: مصدق4  نشينان جمع جليس،

 خشك خسيس، ناخن: ممسِكخوري، خست؛كم: امساك5

غم: عنا6  رنج، سختي، اندوه،
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!المكثار مهذار«: گفت

زد الف از سخن چو در توان زد  آن خشت بود كه پر توان

و فضولي و عقل به او سايه نيافكنده است1هر كه را به پرگويي و كردار او اعتماد مكن كه فكر ». شناختي، به گفتار

»تلطّف اثري دارد؟«: پرسيد

و مالطفت نمودن امري طبيع با مرد مال«: گفت و شهريار بااقتدار مهر ورزيدن و اين دار بهي است و مهر كه معلّل به حاجتي است، تنها گونه لطف

و غرض سودمند است  و خوش. حصول آن مقصود و تنها محض لطف دل اما تلطّف بزرگان كه اللغرض و زنجيـر گـردن نامي است، دام بـا. هاسـت ها

و مهرباني نيارد. كس مخالف ممكن است جز با اهل مالطفت همه و مهربانيو مردم را بر سر لطف و قيمت دنيا، هميـشه. جز تلطّف و كاردانان با قدر

و با عامه ».اندي ناس مالطفت نموده مهربان بوده

و هوشيار كيست؟«: پرسيد »شعور كدام است

و زيركي است«: گفت و3بريـدو سـرعت انتقـال2توان شمرد كه غالباً قريحه اما هر هوشيار زيرك را عاقل نمي. از آثار عقل، هوشمندي  دروغـين

و راه و خرد است و خيريـت مطلقـه را پـيش4 زيرا خردمند كسي است كه مرضات.زن مردم شاهد كاذب عقل و حقانيت و ميـزان خداوندي رو خيـال

و چنين مردم كه به نظر هوشيار جلوه كنند، چون به حقيقت عاقل نيستند، پيوسته راه اعمال خو  و بهانههد كرده، از راه سالمت تجاوز نكند هـاي اي كج

و بردباري كه از خصايص خردمندان است، در اين طبقـه. خيز شوند انگيز شرارت نامشروع اتخاذ كرده، فتنه  ي هوشـياران دروغـين يافـتو نيز حوصله

».نشود

»راه سعادت كدام است؟«: پرسيد

و پاك«: گفت و قناعت، وسيله دامني مايه عفت و سعادت است از معدوم قانع بـودن، دليـل.ا قناعت بر موجود ستوده است ام.ي راحتي سالمت

و قصور همت است  و گمراهي است. وفور دنائت و ضالل، از حمق و مـسلّم5مختار. اقتدا به اسالف در جهل و حكمت و تجربـه بايـد6 عقل  امتحـان

و معمول باشد و موعظت مشفقا7 هر كه را سعادت ازلي يار است، مناصحت.مقبول بزرگي جز به حلم راست نيايد كه از يـك.ن را عزيز دارد مخلصان

و خلق آزرده گردند درشت و تجنب. خويي جهاني رنجور شود و تجربت و في الحـديث8و اصل حلم مشاورت است با اهل خرد مـا« از جاهل غافل،

».جمع شيء الي شيء أفضل من علم الي حلم

و ديگران را مترسان تا ايمن تواني زيست آزاري آراسته گرداو كم9اخالق خود را به رفق كه.ن بر تعذيب جانوران اقدام روا ندارند، مگر جاهالني

و به حكم حمق خويش از عواقب اعمال غافل باشند و ضرر فرق نتوانند كرد و نفع و شر .ميان خير

مي بد مي و نيك طمع  نيكي نبود جزاي بدكرداري داري كني

ي ناروا، خودنما مداخله: فضولي1

و هنري: قريحه2  استعداد طبيعي در آفرينش فكري

بر بر، چاپار نامه ك، نامهپي: بريد3

 رضا، خرسندي، خوشنودي: مرضات4

 برگزيده، پسنديده: مختار5

 شده شده، ثابت پذيرفته: مسلّم6

 نصيحت كردن، اندرزگويي: مناصحت7

 دوري، اجتناب ورزيدن: تجنب8

 نرمي، مدارا، مهرباني: رفق9
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و طراوت برگ آن فريفته نـشود،ي عمل مرد بايد كه بر عرصه و به جمال شكوفه و به هر آرزو دست در شاخي تازه نزند خويش ثبات قدم ورزد

و يمن عاقبت آن واثق نتواند بود  در. لكلّ عمل رجال. چون به حالوت ثمرات و خويـشتن و هنر مكتسب خود اعراض نمايد هر كه از سِمت موروث

و تلهف كاري اندازد كه اليق حال او نبا  و حيرت افتد و در خـور او نباشـد،.و حسرت سود ندارد1شد، الشك در مقام ترديد هر كه كاري پيش گيـرد

و بدان پيرايه زينت خواهد كه بر او زيبنده شود بايد آينه. اي پوشد كه بر اندام او راست نيايد جامه .ي عقل را نمودار حال خود كند

و افراط احتراز واج از زياده و بيم جان روي و زيان است و گرفتاري نيـاورد هر مايه.ب است كه عين غبن و.ي عيش چندان الزم است كه بيماري

و عقار هيچ ديوانگي عجب و به گاه رفتن جز حسرت نبرند نيست كه عمر گران2تر از حرص مال و راحت چندروزه در سر آن كنند .مايه

و تقلبات ع3آدمي نبايد در پيش حوادث بي دنيا و بي اجز و به و ذلت زود از پاي درآيد و به باد نكبت . صبري خويش را خوارتر كنـد تمكين باشد

مي بناي علم بر اين نهاده مي اند كه بر اثر هر غم، شادي چشم و در عقب هر سوري، شيوني توقع و مرهم آن جز به شكيبايي نيست. بايد كرد بايد داشت

فاو از بي و للجازع اثنان يدهصبري جز تكرار مصائب و.4اي نه كه المصيبة للصابر واحدة و پرستش قلبـي هـست اگر انسان را به پروردگار خود اعتقاد

و ناتوان ديده است، جز به ذات خداي يگانه به چيـزي اعتمـاد روا نـدارد5ابناء جنس خود را به واجبي  . شناخته، همه را در آفرينش مانند خود نيازمند

و دانايان را گرامـي شـمرد مصلحت خويش را و پيوسته بخواهد كه بداند و راه تقوا از آفريدگار خود بجويد چيـزي را آن اثـر هـيچ. به مدد چراغ عقل

و نام بلند نيست در مردم كه از هم  و هيچ شرافت طبع را آن مقام نه كه طلب ذكر باقي و. نشين، و بـه شـهوات و خور مشغول آن كه در دنيا به خواب

و سوام لذايذ و آفت درخت مردمي6 فريفته است، مانند كرمان در ساخته. اند است كه داغ باغ حيات ي قدرت خدايي كه معرفت خالق كريم است، اگـر

و اثر باقي مقام عبوديت نيابد، رتبه ».ي موجودش نتوان خواندي بندگي خداي را نيافته، از زمره مظاهر وجود به نام نيك

و احسا«: پرسيد »كس الزم است، يا فقط بزرگان را شايد؟ن بر همهرأفت

و كوچك باثمر«: گفت و براي بزرگ و احسان همه را در خور است او. رأفت و عـام متوجـه و بارأفت بود، قلـوب خـاص و هر كه احسان نمود

و احسان مباهات كرده و بزرگان جهان به رأفت و مجذوب او گردد و از اين شاخ برها خورده شود و كوچـك. اند اند را اما بايد فرق ضعف نفـس دلـي

».دانست

»زنان كيانند، به سود نايل يا اهل زيانند؟ تهمت«: پرسيد

و دانند كه مرد رسيدن به آن مقام نيستند، تير تهمتي به طرف او اندازند، بلكه كار او را بسازند قاصرين چون عالي«: گفت از. مقامي را بينند چه تـا

ن  با يايد، اقرار به هم بلندي به پستي آن. ها ننمايدآن شأني و فـن چه، اغلب تهمت. چه مردم در حقّ عظما گويند، نبايد قبول كرد پس و اهل مكر در. زنند

و اين رأي رزين7جا تدقيق اين و جامه را سـياه خوا.و استوار8 شخصي به كار است هـدو تهمت اخگري است كه اگر به سوختن تباه نكند، اقالً دست

».كرد

و خردمندان چه دري در اين باب سفته؟ از بدگوهران چه گفته«: پرسيد »اند،

 خواري، افسوس خوردن دريغ: تلهف1

و خانه: عقار2  مال

 جمع تقلب، دگرگوني، واژگون شدن: قلباتت3

و بر كسي كه جزع مي4 .كند دو برابر است مصيبت براي شخص صبور يكي

 الوجود، خداوند واجب: واجبي5

طال: سوام6  بها، قيمت، قيمت كردن

 بيني، دقت كردن باريك: تدقيق7

 مايه، باوقار، استوار وزين، گران: رزين8
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و دوا بـودن سـم«: گفت و خار است گويـان غالبـاًو تملـق.1الفـار هر كو انسان نيست، بلكه شيء است كه اگر به كار آيد چون به كار آمدن خس

د  و طينت تابناك، و آن را كه گوهر پاك است و عمر به بدبختي نميبدگوهرانند و قراري دارد مي. گذاردر سختي نيز آرام او رو به مقصد و عـايقي رود

و غرور نرود. شود را مانع نمي  عجب و به راه و در سعادت ديد، مغرور نشود و.و چون به مقصود رسيد و مناعت را بايد از يكـديگر دانـست و غرور

و لجاج را از هم توانست ».تشخيص عزم

آر مرگ: الفار سم1  سنيكموش،
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ـ اسفند  1387تهيه شده در سايت گرداب

.اگر مايل به همكاري در خطايابي اماليي اين كتاب هستيد، ما را در جريان گذاريد

:در گرداب بجوييد


