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 سـال تـو و آغـاز بـدترين          همانا نشان به پايان رسيدن هزارمين     ! اي زرتشت پاك    «
د گونـه،هزار گونـه،ده هـزار گونـه ديوهـا بـا موهـاي        صـ :دوره ها اين خواهد بود كه     

همه چيز را بـسوزانند و  . پريشان،از نژاد خشم،كشور ايران را از سوي خاور فرا گيرند      
ميهن،دارائي،مردانگي،بزرگمنشي،كيش،راستي،خوشي،آسايش،شادي و همة   :نابود كنند   

بين برود،آنگاه بـا    از  )ورهرام(كارهاي اهورائي را پايمال كرده آئين مزديسنان و آتش        
  ».درندگي و ستمگري فرمانروائي كنند

  )24- 2بهمن يشت(
  ».اندافرشكرد همي پيوندد... انيري اروم آيگان و تركان چه اوا ايرانكان «

   )25- 21مينوخرد(
  

شاهرخ عرق ريزان گامهاي سنگين برميداشت و از ما بين شاخشار انبوه درختان كهن بدشـواري                
چشمهاي درشـت و آشـفتة او بـا         .ه كرك شده روي شانه اش ريخته بود       موهاي ژوليد . ميگذشت

پيشاني گشاده و سفيدش از تيغ درخت ها خراشيده شده بود،دست           .روشنائي ناخوشي ميدرخشيد  
چپ را جلوي بازوي راستش گرفته بود تا بمانعي بر نخورد،از روي بازوي راستش خونابه بيـرون                 

  .آلوده بودآمده بود،جامة او پاره و پاهايش گل 
 همينكه چشمة كوچكي در آنجا ديد،اخم پيشانيش باز شد،آهسته و با احتياط نزديك رفـت روي               

  . كه تنة پوكش از الي شكاف آن ديده ميشدريشة كلفت درخت بلوط جنگلي نشست
اينجـا بقـدري    .اطراف خود را نگاه كرد،به نظرش آمد كه او نخستين كسي است كه باينجا آمـده               

بار آمده و بطوري راه عبور را بهمه گرفتـه بـود كـه طبيعتـاً هـيچ كـس و هـيچ                       ديمي و خودرو    
آيا در ميان جنگل بود يا نزديـك آبادي؟آيـا صـبح بـود يـا                .جانوري بخيال آمدن اينجا نميافتاد    

١



نزديك غروب؟ اينها را نميدانست،همينقدر مي دانست كه هنوز شب نشده  و به آبادي نرسـيده         
  .است

ببدنة درختهـا خـزة سـبز مغـز پـسته اي روئيـده              .م ترسناك هم گوارا بود    بنظر شاهرخ جنگل ه   
برگهاي خشك كم كم،خرده خرده تجزيه شده و خاك سياه رنگي تشكيل ميـداد كـه از زيـر                .بود

بوئي كه در هـوا پراكنـده ميـشد،بوي سـردابه           .آن،از البالي آن ،سبزه ها خودرو بيرون آمده بود        
ده بود كه زير آنها پر بـود از حـشرات كوچك،سوسـكهاي             هاي نمناك،برگ قهوه اي رنگ پوسي     

سياه و خاكستري،پشه هاي درشت با پاهاي دراز،كمر باريك و بالهاي شفاف، آن باال،در روشنائي               
گودال پائين چشمة كوچك،از لجن سـياه و برگهـاي پوسـيده انباشـه شـده                .خورشيد ميچرخيدند 

اريكي كـه   بتركيد ولي آب خود چشمه، آب       گاهگاهي حبابهاي درخشان روي آب ميĤمد و مي       .بود
  .از زير سنگريزه ها ميجوشيد و بيرون ميĤمد روشن و درخشان بود

شاهرخ،خم شد،دست چپش را در آب چشمه فرو برد،آب خنك پوست دست او را نوازش كـرد                 
مثل اين بـود كـه خـستگي او را بيـرون     .و اين احساس مانند جريان برق بتمام تنش سرايت كرد        

  .ميكشيد
ويالن و سرگردان با زخم بـازويش بـدون اراده          »هرازپي«پنج روز بود كه شاهرخ در ميان جنگل         

  .........................آيا راه گريز ميجست يا مخواست خودش را به آبادي برساند؟نه،هرگز.پرسه ميزد
 در جنگـل    او نيز مانند هزاران كس ديگـر       !كدام آبادي؟مغولها كه آمدند ديگر آبادي نگذاشتند      

وانگهي براي او زندگي تمام شده بود،او زنده مانده بود تـا كيفـر خـودش را بكـشد و                    .بسر ميبرد 
كي ميداند؟شايد بيرون جنگل چند نفر از همـان آدمهـاي درنـده             .اكنون به آرزويش رسيده بود    

ـ                   .كشيك او را ميكشند    ا بـي   چه اهميتي دارد اگر بميرد يا مار و مور تن او را بخورنـد يـا پلنـگ ب
اعتنائي الشة او را بو كند و بگذرد و يا دل او را مورچه ها تكه پـاره بكننـد؟زيرا ديگـر او حـس                         

مگر قلبش بهتر از قلب گلشاد است و يـا خـونش          ! نخواهد كرد و كسي را دوست نخواهد داشت       
  رنگين تر از خون اوست؟

خيلـي بهتـر    .ت مغولها بيفتـد   چه اهميتي دارد اگر ببر او را بدرد؟خيلي بهتر است تا اينكه به دس             
است تا دوباره آن چهرهاي پست درنده،آن جانوران خونخوار را ببيند،لهجةكثيف آنها را بـشنود،               

اين فكر بود كه او را ديوانـه ميكـرد و از            .دشمن آب و خاك خودش،كشندگان نامزدش را ببيند       
جگر خراش نامزدش   هنوز فرياد   .جلوي چشمش رد نميشد،نميتوانست آن را از خودش دور بكند         

همان وقتيكه سـر رسـيد،توي چهـارچوب در،گلـشاد را لخـت و برهنـه                :در گوش او صدا ميكرد    
مادرزاد در بغل آن مردكة مغول،ترك بيل مز،ديد كه دست و پـا ميزد،بازوهـاي الغـر خـود را                    

آن مـرد كـه     » ! شاهرخ،شـاهرخ كجائي؟بـدادم بـرس     «:بسوي او دراز كرده بود و فرياد ميكـرد        

  ٢



صورت كج و گونه هاي برجسته داشت،بيني او مثل اين بـود            .ي باال كشيده اش برق ميزد     چشمها
. كه با چكش روي صورتش پهن كرده بودند،موي بافتة او مانند دم گاو پشت سرش آويزان بـود                 

ولي همان وقت كه شميشرش را بيرون كشيد و ديوانه وار حمله كـرد   ! چه خنده ترسناكي ميكرد   
ر ديگر كجا پنهان شده بود ،رفيق او بود يا برادرش؟ چون هردوي آنها يك               نميدانست آن يك نف   

شكل بودند،از پشت دست او را گرفت و هنوز تكان نخورده بود كه با ريسمان كت او را بستند و                    
آنوقت آن مرد با خندة مهيب،چـشمهاي كج،گونـه هـاي زرد و             .پارچه اي در دهنش فرو كردند     

تن شكنجه شده روي زمين انداخت ،شمشير خود را بيرون كـشيد و             چهرة درنده اش گلشاد را با       
اطاق لرزيد،او ميديد،بچـشم خـودش      ! اوه،چه فرياد ترسناكي كشيد   .در چشم هاي گلشاد فرو برد     

بنظـرش  .ديد كه چشم ها و بيني او را بريد،خون فواره زد،بعد شمشيرش را در شكم او فرو كـرد                  
ي چشمش را بهـم فـشار داد؛امـا صـداي خندةگـستاخ             آمد كه جلو چشمش تيره و تار شد،پلكها       

دوباره كه چشمش را گـشود      .مغول،جستن خون،ناله هاي خفه و دست و پا زدن گلشاد را ميشنيد           
مردكة مغول،مردكة بي شرم با سبيل پـائين افتـاده و چـشم هـاي بـاال كـشيده خونبـارش                     :ديد  

شاهرخ هر چـه خـودش را   .  بودپيدا بود كه كيف ميكرد و از تماشاي خون مست شده       . ميخنديد
! هوا چه تاريك بود.كه او را زير منگنه گذاشته بودند      تاكان ميداد،هرچه تقال ميكرد مانند اين بود        

شرارة آتش كه از خانة همسايه زبانه ميكشيد مانند آهن          ! از پنجرة اطاق دود غليظ سياه تو ميزد       
مردكـة مغـول و رفـيقش بـا دسـتهاي           گداخته اين منظره را به بطرز ترسناكي روشن كـرده بود،          

خونين،با صورت خونين كه در پرتو خونين آتش ميدرخشيد،كولباره اي را كـشان كـشان تـا دم                  
پنجره بردند،يكي از آن ها با شمشيري به سـوي او حملـه كرد،كـاش او را كـشته بود،كـاش بـا                       

رش به خـون پليـد      اما نه،آنوقت هنوز كيفر خودش را نكشيده بود،هنوز خنج        ! نامزدش مرده بود  
ولي در اين بين صداي هياهو بلند شد، در اطاق شكست،مغولي كـه بـه او                . مغول آلوده نشده بود   

جلو روشنائي آتـش سـاية      .حمله كرده بود بسوي پنجره دويدفبا رفيقش كولباره را پايين انداختند          
 پنجـره پـائين     ساية سنگين آنها كه مانند ديـو تنـوره كـشيدند و از            .زشت و هولناك آنها را ديد     

  .جسته در ميان دود و آتش ناپديد شدند
چهار نفر شمشير بدست از در شكسته وارد اطاق شـدند،ما بـين آنهـا آنوشـه پـسر خالـه اش و                 

او اولـين كـاري كـه       .پشتون دوست ديرينش را شناخت كه دويدند و دست هاي او را باز كردند             
شده و خونين گلشاد انداخت،گلشاد در      كرد جامه اش را بيرون آورد و روي تن لخت،تن شكنجه            

خون غوطه ور بود،خون گرم چسبناك از شريانهاي او بيرون ميزد،گوشـت قـصابي شده،وشـشت                
  .نه،او نمي توانست نگاه بكند! بريدة تنش ميلرزيد،فاصله به فاصله ميپريد

٣



گـرد و خـاك اطـاق را فـرا گرفـت،آتش زبانـه              .از پنجرة اطـاق دود غليظـي بهـوا بلنـد ميـشد            
ميكشيد،صداي پايين آمدن سقف،فرياد و ناله شنيده ميشد،پـشوتن بـا صـورت برافروختـه،عرق               
ريزان نگاهي به كشتة گلشاد كرد،نگاهي سرزنش آميزي بـه او انـداخت و مـا بـين دنـدانهايش                    

  »! ...تو توانستي !....تو اينجا بودي«:گفت
پي برد،سـرش را پـايين انـداخت،        ولي بعد مثل اينكه بدرد و شكنجة او         .گلشاد خواهر پشوتن بود   

همانجا ميان هياهو،ميان آتـش و خـون بـود كـه     .خاموش شد و عرق روي پيشانيش را پاك كرد       
شاهرخ سر گشتة گلشاد،جلو خون گرم او سـوگند يـادنمود تـا انتقـام او را بگيرد،تـا از دشـمنان                      

دن،كـشتن و آتـش     از اين نژاد ديو و دد كه جـز شـكنجه كردن،چاپي           .وطنش كيفر خود را بستاند    
همين كيف انتقـام و     .از همان روز،از همان لحظه در صدد انتقام بر آمد         .زدن مقصد ديگري ندارد   

از آنوقت ميخواسـت زنـده باشد،ميخواسـت        .افسونگري آن بود كه در او حس زندگي توليد كرد         
  .مغول بكشد

و روش ديرين خود    تا كنون او و دستهاي از جوانان ايراني كه هنوز رسم            :نقشة شاهرخ عوض شد   
آنها را فاسد نكرده بود،از ستمگري عربها بتنگ آمـده بـر عليـه              ....را از دست نداده بودند و فكر      

در نخست هجوم مغول را راه اميد و پيش آمـد مناسـبي بـراي از بـين بـردن                    .آنها برميانگيختند 
رة خونخـوار   ولي آنروزي كه مغـول آمـد،آنروزي كـه ايـن نـژاد زرد چهـ               .نژاد سامي پنداشتند  ...

بسرزمين آنها تاخت و تاز كرد،اين نژاد پاچه ورماليدة ناپاك،دشمن آبادي،دشمن آزادي با چشم              
هاي كج كه علم شكنجه را به آخرين پاية ظرافت رسانيده و در فكر پست،فكر كوتاه و زمخـتش                   

ـ                 ي با آن هيكل نتراشيده،جز دريدن،آتش زدن و چاپيدن چيز ديگري نقش نبـسته بود،آنوقـت پ
  .ولي مغول دشمن جنبنده،دشمن جان همه و دشمن انسانيت بود..................... بردند كه هر چند

پس شاهرخ انتقـام گلـشاد را مقـدم    ...................................آنوقت شاهرخ و دوستانش فهميدند كه      
ــا آن مردكـــة درنـــده   حبـــه «:دانـــست و تـــصميم گرفـــت كـــه ســـر كـــردة مغـــول هـ

اسم او آنقدر سخت و مزخرف بـود كـه        .نه هيچكدام آنها نبود   »! چخاقتوئي خان ...چخاقوتو...نويان
  .ميخواست آن مردكة را بكشد.از يادش رفته بود

خـودش سردسـتة آنهـا شـد،و آنروز،تـوي بيـشه       .شاهرخ براي خود شش نفر سـوار تهيـه كـرد     
ة آنها هرروز بـا ده نفـر        اسبهايشان را بدرخت بسته در كمين نشستند،زيرا ميدانست كه سر كرد          

همة آنها يك شـكل و يـك رنـگ          .سوار از چادر نمدي سياهش در آمده و بسركشي شهر ميرود          
اما نشان سـركردة آنهـا      . . . بودند بتنشان پوست سگ يا پوست خرس بسته بودند با چرم بد بو            

ر وقتيكه صداي چهار نعـل سـم اسـب از دو          .يك دستمال سرخ بود كه روي دوشش آويخته بود        
شاهرخ از زور ترس و شادي دلـش مـي          .آمد،آنها زير بته ها،شمشير بدست كشيك مي كشيدند       

٤



هر شش نفر روي اسـبها پريدنـد و بـا شمـشيرهاي             .تپيد ،دو انگشت را به لب برده سوت كشيد        
دو نفر از مغولها از اسب به زمين خوردند هـشت نفـر ديگرشـان دور آنهـا را        .لخت حمله كردند  
شمشير جلو آفتاب ميدرخشيد،گرد و غبار در هوا پيچيده بود،نعره هاي شگفت            گرفتند،تيغه هاي   
باو حملـه كرد،اتفاقـاً در      .شاهرخ دستمال سرخي راروي دوش يكي از آنها ديد        .انگيز شنيده ميشد  

وهلة اول شمشير از دست جفتشان افتاد،و به زودي حس كرد كه يكي از مغولها ،از عقب بـازوي                   
قت با دست چپ خنجر خود را از غـالف بيـرون كـشيد و بـشكم مردكـة                   آنو.راست او را بريده   

مغول فرو برد كه همانند شغال زوزه كشيد،نعرة وحشيانه بود و با دستمال سـرخ روي شـانه اش                   
  .از اسب بزمين افتاد

واي بعد از اينكـه     .همه اين وقايع را مثل اينكه يك ساعت پيش اتفاق افتاده ميديد و حس ميكرد              
شاهرخ را برداشت،دو نفر تعره زنان دونبال او        .غول زمين خورد،اسب خود او رم كرد      آن مردكة م  

هنگاميكه چشمش را بـاز كـرد ديـد،در جنگـل روي شـاخه              !.ميتاختند بعد ديگر نفهميد چه شد     
درخت ها افتاده،پيچك دور او را گرفته و خونيكه از دستش به زمين ميريخت،خون غليظ سياهي                

هنوز خون از بازويش ميچكيد،تنش بي حس،سرش گيج     .جمع شده بودند  بود كه دورش مورچه ها    
ميرفت،آنوقت دامن لباس خود را پاره كرد،بدشواري يك سر آنرا با دندانش گرفت و بـا دسـت                  
چــپ زخــم دســتش را بــست ،گــره زد،بقــدري درد ميكــرد كــه نزديــك بــود دوبــاره از حــال 

ين ياد كشمكش با مغول هـا افتاد،لبخنـد پيروزمندانـه اي زد             در اين ح  .پيشانيش ميسوخت .برود
آيا دوستانش آن شش نفر ديگر جان سالم به در برده بودنـد ؟              .چون كيفر خودش را كشيده بود     

آيا مغول ها را كشتند يا بدست آن جانوران ترسناك و ترسو كشته شدند؟آيا پـشوتن و آنوشـه                   
  چه بسرشان آمد؟

نكه گلشاد را جلو او تكه تكه كردند و تـن شـكنجه شـده اش آتـش                  چه اهميتي داشت؟بعد از آ    
ولي با وجود همه اينها او انتقـام خـودش و آب و خـاكش  را كـشيد همانقـدري كـه از                        ! گرفت

از آنهـا   .دستش برميĤمد از آن بيگانه ها،بيگانه اي كه براي دزدي،درندگي و كـشتار آمـده بـود                
كنون پنج روز بود كه ديوانه وار ميان جنگل،باطالق         تا  .او پيش وجدان خودش سرافراز بود     .كشت

شبها وقتيكـه تـاريكي يـك       .و دخت هاي كهن با زخم بازو خودش را از اينسو به آنسو ميكشانيد             
مرتبه صحن جنگل را فرا ميگرفت،با ترس و لرز در بدنة درختها يا روي شاخه ها پناه ميبرد ولي                   

بر و خـش خـش شـاخة دختهـا در هـول و هـراس                از نالة جانوران،غرش ب   :خواب به چم نميĤمد   
از آن  » سـپل «بود،زخم دستش ميسوخت و تير ميكشيد آگر هيچكدام آنها هم نبود جاي نـيش               

گاهي روزها همينطور كه نشسته بـود خـوابش ميبرد،ولـي           .مگسهاي درشت ميخاريد و ميسوخت    
  .امروز كه باينجا رسيد از زور ناتواني از پا درآمد

  ٥



همـه جـا برگهـاي      .از چپ و راست ديوارهاي سبز انبوه در او كـشيده بـود            جنگل ژرف و وحشي     
سبز باز،سبز سير و ارغـواني،برخي از آنهـا گلهـاي قـشنگي             :پهن،برگهاي باريك،رنگهاي گوناگون  

صـداي  . داشت،در صورتيكه شاخه هاي نازك از سـنگيني تخـم گـل و ميـوه خميـده شـده بـود            
ش به گوش ميرسيد ولي هوا كه گرم ميشد يـك مرتبـه             پرندگان،نالة جانوران،ناله هاي جگر خرا    

يك تكه آسمان الجوردي آنقدر روشن درخـشان از الي شـاخه هـا              .همه با هم خاموش ميشدند    
شاهرخ خودش را در برابـر طبيعـت سـست،بيچاره و كوچـك         .پيدا بود كه چشم را خسته ميكرد      

 سـو او را احاطـه كـرده بـود و            اين طبيعت دلربا و مكار پر از دام و شكنجه كه از هر            ! حس كرد 

  ! مانند يك مرده دم ميزد تا شيرة رندگي ها را در خودش بكشد
پـدرش را بـا   .روي تيغة آن بخط پهلوي اسم او حك شده بـود .خنجرش را از غالف بيرون كشيد  

چهره رنگين پريده،ريش سياه به ياد آورد كه روي تخت افتاده بود و دو تا شـمع بـاالي سـر او،                      
بعـد  .او و برادرش گريه كنان كنار تخت رفتند،به آنها خيره خيره نگـاه كـرد              .ميسوختروي ميز   

چرا گريه ميكنيد؟گريه مـال     «:مثل اينكه كوشش فوق العاده كرده باشد نيمه تنه بلند شد و گفت            
تنها آرزويم اين بود كـه در راه آب و خـاكم در             .افسوس كه من توي رختخواب ميميرم     .زنهاست

  .دهم ولي شما چشم اميد آيندگان بشماستراه ايران جان ب
تنها آرزويي كه دارم اين است كه تـا  .نياكان ما با خون دل براي آزادي خودشان ميكوشيدند     _ «

بعد » ...خاك ايران را بپرستيد   ...زتده هستيد،تا جان داريد،نگذاريد زمين ايران بدست بيگانه بيفتد        
همين خنجـر كـه سـالها       »...!از كن و بيادگار نگهدار    اين خنجر را از كمر من ب      «:رو كرد باو و گفت    

سرش را تكان داد،خواست با نوك خنجر پارچـة         .بكمر او بود و با آن انتقام خودش را كشيده بود          
چـه سـوزش    ! روي زخم بازويش را پاره كند،ولي همينكه آن را تكـان دادآچـه درد جانگـدازي               

م پوشـيد،بعد دسـت چـپش را در آب          از شتشوي آن چـش    .نه،نميتوانست تاب بياورد  ! دلخراشي
دسـت كـرد از جيـبش يـك مـشتي ميـوة             .شست،يكمشت آب برويش زد و يكمشت هم نوشيد       

اين ميوها را از قديم ميـشناخت؛نوكر پيرشـان اسـفنديار كـه او را بـا بـرادر                   .جنگلي بيرون آورد  
كـرد،  كوچكش به گردش ميبرد و هميشه از جهانگرديهاي خودش و از مردمان پيشين گفتگـو مي               

ــود      ــزه و گــس ب ــيرين م ــل ش ــد ازگي ــه مانن ــا آوردآآنك ــوه ه ــين مي ــشان از هم ــروز براي يك
ولي مادرش اين ميوههـا     .ميگفتند» وليك«بود و آن يكي كه سرخ،گرد و ترش بود          »كنس«اسمش

بـرادرش كـه دوبـاره      » .اينها خوراكي نيست،دلتان درد ميگيرد    «:را دست آنها ديد گرفت و گفت      
  .براشت و گاز ميزد،مادرش پشت دست او زدآنها را از توي جوي 
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دسـت كـرد    ! دل درد نگرفتـه بـود     .ولي پنج روز بود كه شاهرخ با همين ميوه ها زندگي ميكـرد            
جويد،ابروهايش را درهم كشيد،هـستة آنـرا بيـرون آورد و           .يكمشت از آنها را در دهنش ريخت      

. و زخم بازويش ميسوخت   سرش درد ميكرد،پيشانيش داغ بود      .بزودي حس كرد كه اشتها ندارد     
پاهايش را در آب چشمه گذاشت،با دست چپش جاي نـيش پـشه هـا را    .خنجرش را غالف كرد  

با رنگ  .در اين وقت اگر صورت خود را در آئينه لغزندة نگاه ميكرد از خودش ميترسيد              .ميخاراند
وشـنايي  پريده،ريش كمي كه از صورتش بيرون زده بود،موهاي ژوليده و چشمهاي آشفته كه با ر              

  .ناخوش ميدرخشيد مهيب بود
خيـره بـه    .باندازه اي سر در گم و پريشان بود كه از وضعيت كنوني خودش هيچ سر در نميĤورد                

دور خودش نگاه كرد،آنجا زير درخت الشة پرنده اي را ديد كه از هم پاشيده بود؛ پرهاي رنگين                  
هـا مـوج ميزدنـد و بـا         خوش نقش و نگارش پراكنده شده؛روي آن جانوران كوچـك و مورچـه              

  .اشتهاي هر چه تمامتر تكه هاي تن او را با نيش هاي كوچك برندة خودشان پاره ميكردند
پيچك هاي چاالكي كـه روي شـاخة        .جلو او،عقب او،از ديوارهاي ترسناك جنگل پوشيده شده بود        

 درختها خزيده بودند و لب هاي مكنده،لب هـاي نيرومنـد خودشـان را روي سـاقه هـاي جـوان                    
چند دقيقـه خاموشـي سـنگين       .چسبانيده،شيرة درخت ها را آهسته ولي از روي كيف مي مكيدند          

بي .بازوي او ميسوخت،تن او خيس عرق و سرش درد ميكرد         .فرمانروائي داشت،هوا گرم شده بود    
اندازه ناراحت بود،دوباره نگاهي باطراف خودش انداخت،سرش را تكان داد و با لحن خيلي سختي            

اين طبيعت مكار و آب زير كاه كه اينهمه بالها          .بد گفت،به تمام طيعت نفرين فرستاد     به اهريمن   
  .،مغول. . .به وجود آورده بود اينهمه ناخوشيهاطاعون،وبا،خوره،

.................................................  
واز در روشنائي آفتاب باالي چشمه حـشرات گوناگون،پـشه هـاي بـزرگ و كوچـك درهـم پـر                   

گوئي جشن خوراك تازه اي كه برايشان رسيده بود گرفته بودند،زمزمة سوزناك بالهاي             .ميكردند
زمين نمناك،سبزه ها خودرو و گلهاي بـي دوام و بـي بـو روي آنـرا پوشـانيده                   .آنها شنيده ميشد  

شاهرخ بلند شد،خودش را كشانيد تا روي ريشة درخت،شكاف آنرا با احتياط وارسي كرد،در              .بود
ة پوك آن يك نفر به آساني ميتوانست بنشيند،ته آن پر از برگهاي خـشك بـود يـك شـاخه                     تن

سر چوب به خـاك     .خار و خاشاك را پس كرد     .خشك از كنار درخت برداشت و برگها را بهم زد         
چندين سوسك قهـوه اي رنـگ       .ماسه خورد كه سيل آورده بود يا به مرور در آن جمع شده بود             

وقتيكه خوب پـاك شـد رفـت تـوي آن نشـست،دور             .بيرون دويدند براق از ترس جان هراسان      
شكاف درخت قارچهاي طفيلي مانند چترهاي نرم خاكستري رنـگ روئيـده بودنـد،اينجا پناهگـاه                
خوبي بود،چون بازويش بشدت درد ميكرد و نميتوانست جاي بهتري براي خودش پيدا كند ولـي                
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نه از ببر ميترسيد نه از پلنگ،بلكـه بـرعكس   چيزي كه شگفت انگيز بود،ترس او بكلي ريخته بود؛       
نگـاهي  .تنش سست،اما فكرش استوار بـود .مقدم آنها را آرزو ميكرد تا از درد و رنج او را برهانند           

ه داده   و مهرباني او را در آغوش خود پنا        به سايبان خود كرد كه با شاخه هاي كج و كوله با لطف            
ي ميكند و هواي نمناكي را كـه  مام طبيعت زندگبود و شايد يك دقيقه نگذشت كه حس كرد با ت      

  .از روي شاخة درخت ميگذشت با لذت و آرامش تنفس ميكرد
عرق سرد از تنش سـرازير بود،بـا چـشمهاي          .شاهرخ با رنگ مرده اش به جدار درخت تكيه داد         

كم كم حس كرد كه خـون او سـنگين شـده و خـرده خـرده در                  .خيره جلو خودش را نگاه ميكرد     
جلو چشمش گوي هاي سـرخ و بـنفش چـرخ    .پلكهاي او پائين آمده بود.نجمد مسشود جريانش م 

ميزد،ميرقصيد،يك لحظه محو ميشد،دوباره پديدار ميگرديد و انعكاس آن بطـرز دردنـاكي روي              
  . . .عصب چشمش نقش ميبست

افكار او تاريك شد،لحظه اي درد بـازويش  .دست چپش را آهسته بلند كرد جلو چشمش گذاشت      
يـاد آن روز افتـاد كـه هـوا ابـر بـود و بـا گلـشاد كنـار شـالي بـرنج گـردش                    .اموش كـرد  را فر 

ميكردند،گلشاد در ساقة علف سبزب ميدميد و از صداي مضحكي كه از آن در ميĤمد غش غش           
نه هـاي سـرخ،اندام ورزيـده و زيبـاي او كـه از              برق چشمهايش،ابروهاي كماني او،گو   .ميخنديدند

بعـد دسـت او را      . . .  نمايان ميشد همه جلو چشم او مجـسم شـد          پشت جامة ابريشمي گاهگاهي   
درست در هين موقع آسمان غريد و رگبار سختي گرفت،هوا را           .گرفت از روي جوي آب رد كرد      

گلـشاد كـه از     .مه گرفته بود،چكه هاب باران روي آب ميخورد و آب بـه اطـراف شـتك ميـزد                 
پناهنده شدند كـه    »گالش بينه «ردوشان زير   ه.آسمان غره ميترسيد خودش را به او چسبانيده بود        

همانجا بود كه در چشمهاي يكديگر نگاه كردند ولي احتياج بـه حـرف زدن               .سقف پوشالي داشت  
آنوقت براي نخـستين بـار      .نداشتند،چون از چشمهاي هردوشان،از صدايشان كه ميلرزيد پيدا بود        

باران كه بنـد    .خودش حس كرد  لبهاي آتشين گلشاد را روي گونه       .يكديگر را در آغوش كشيدند    
آمد گلشاد را به خانه شان رسانيد،مادرش با اندام كشيده موي خاكستري و لبخنده افسرده جلـو                 

  .آنها دويد،چون از دير كردن دخترش دلواپس شده بود
هنوز اين افكار از خاطرش محو نشده بود كـه آن مردكـة مغـول را شمـشير بدسـت بـا خنـدة                        

ه،تن شكنجه شده،تن تكه تكه شدة گلشاد كه بخـونش آغـشته بـود              ترسناك ديد،تن شكنجه شد   
بخودش لرزيد،ولي او ميديـد كـه از پنجـرة اطـاق دود،آتش،گـرد و خـام تـو                   .جلو او مجسم شد   

آنوقت آن مردكة مغول با ساية عفريتي سنگيني كه بطرز شگفت آوري بـزرگ مينمـود در               .ميزد
  . . .! ميان دود و آتش تنوره كشيد و نا پديد گرديد
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دست چپش پائين افتاد و به دسـتة خنجـرش خورد،بـدون راده آن را محكـم گرفـت و لبخنـد                      
دردناكي روي لبهايش پديدار شد،با همين خنجر بود كه آن اهريمن بيگانه را بـا چـشمهاي بـاال                   
جسته و سيماي خونخـوارش كـشت،با همـين خنجـر كـه پـدرش در هنگـام مـرگ بـه او داده                        

 خورد،خواست سرش را بيرون بياورد ولي در شكم درخـت مانـده بود،بـا               ناگهان تكان سختي  .بود
  !. .لبخند خوشبخت چشمهايش را بست

................................................  
بهار سال بعد بود،دو نفر مازندراني تبر بدوش از ميان جنگل ميگذشتند و هر جا كه درختهـا راه                   

همينكه هردو آنها   . جوانتر بود با تبر شاخه ها را ميزد و رد ميشدند           عبور را به آنها ميگرفت آنكه     
خسته و كفته كنار چشمة كوچكي رسيدند،خودشان را آماده كردند كـه بنـشينند و خـستگي در                  

شكاف درخت بلوط را به او نشان داد        .ولي آنكه پير تر بود رنگش پريد،به آرنج رفيقش زد         .بكنند
  :و گفت

  ! آبرار،هايش،هايش:_ 
در شكاف تنة درخت استخوان بندي تمام اندام يكنفر آدم نشسته بود و سرش كـه الي شـكاف                   

  .درخت گير كرده بود با خندة ترسناكي ميخنديد
  .آنها با ترس و لرز جلو رفتند،روي قاپ و قلم پايش يك خنجر دسته عاج افتاده بود

  :آنكه پير تر بود گفت
  .خده وره بهامرزه:_ 

خنجر را پيش كشيد برداشت،مثل اينكه ميترسيد مبادا مرده مـچ دسـت او را               خم شد با سر تبر      
  .بعد دست رفيقش را گرفت و از همان راهي كه آمده بودند با گامهاي بلند برگشتند.بگيرد

از الي شاخه ها كه رد ميشدند هر دوشان برگشته دوبـاره نگـاه كردنـد،ولي كاسـة سـر از الي                       
  . . .ه اش ميخنديدشكاف درخت با دندانهاي ريك زد

  :پير مرد دست جوان را كشيد و گفت
  !بوريم برا،بوريم،اي مغول سايوئة :_

  1310 -تهران
  

 
 




