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من و خبتيار داشتيم با انـدوهی درسـينه و حـسرتی در دل از متاشـای اطـراف       

شنيده بوديم کـه بـا آبگيـری شـدن ايـن سـد کـه قـرار اسـت          . گشتيم ساز برمی  سد تازه 
نــشدۀ  هــای باسـتانیِ کــاوش    اجنــام شـود حموطــه ۱۳۸۶مــاه  در اواخـر مهــين فـروردين  

رونـد و شناسـنامۀ    زيـر آب مـی   دارنـد بـه    بسياری که تاريخ ما را دردل خود فتـه مـی          
در يک مأموريـت  . شود تاريخیِ ما در اين نقطه از کشورمان برای مهيشه نابود می          

هــای اطــرافش   يــی رفتــه بــوديم تــا از ســد و حموطــه    هفتــه پــاداشِ يــک  داوطلبانــۀ بــی 
  . بازديد کرده گزارش يه کنيم

ن نقطــه از پــارس بــسيار   در ايــ هــوای ــاریِ ايــن روزهــای نيمــۀ اول فــروردين 
مطبــوع بــود، و بــرای مــا کــه در ايــن تعطــيالت نــوروزی از ســرمای تربيــز آمــده بــوديم  

: خبتيـار گفـتم   بـه . پايان روز بود؛ واقعا خسته بـوديم . انگار وارد شت شده بوديم 
  » .ايم، برگرديم شود، خورشيد رفته پشت کوه، خسته دارد دير می«

ئی پارک کرده بوديم تا از ديد کـسانی کـه    ی توی چالهئ ورِ تپه اتومبيل را اين  
. ـاديم  احتيـاط را نبايـد ازدسـت مـی    . گذشـتند ـان باشـد      آن دورترها از جاده می    

خواری خـربی نبـود از يادهـای     آن ايران دوران طاغوت که در آن از دزدی و رشوه     (
جــای    مهــه ايــم کــه دزد در   مــا اکنــون يــاد گرفتــه    . جوانــانی کــه مــا باشــيم رفتــه اســت     

.) ستانی تبديل به فرهنگ عمومی شده است دهی و رشوه ميهنمان هست، و رشوه
شديم سفيدی اتومبيل زير نورِ مـاه شـب چهـارده بـرق      وقتی به اتومبيل نزديک می   

سـوی تپـۀ پوشـيده از سـبزه سـايه افتـاده        اين. کرد خودش دعوت می    زد و ما را به      می
ای بـه ايـن نـاوری     کنـی کـه تپـه    فکـر مـی  : ر گفـتم خبتيـا  بـه . زد بود و از دور سياه مـی    

ــر منــــی   منــــی ــاری از دوران دور باشــــد؟ فکــ ــار دوران   توانــــد بقايــــای آثــ کنــــی کــــه آثــ
خنـــورده مانـــده  نـــشده و دســـت هخامنـــشی و ساســـانی زيـــر ايـــن تپـــه باشـــد کـــه کـــاوش

  است؟ 
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هــای خــاکیِ پراکنــده در اينجــا و آجنــا معمــوالً يادگارهــائی دردلِ       تپــه: گفــت
خواه برسرِ کار بيايد و ايـن   ان دارند، و اگر روزی روزگاری يک دولت ايران   خودش

گوينـد و هـزاران    هايمان برای ما بـازمی    ها کاوش شوند بسيار داستاا از گذشته        تپه
  .افزايند برگ بر تاريخ پرافتخار ما می

  بينی؟  می! داد ای داد از بی: به اتومبيل که نزديک شديم خبتيار گفت
  ه چيزی را؟چ: گفتم

بينــی آن دوتــا آدم را کنــار اتومبيــل؟ بــدو بــرويم تــا اگــر قــصدی         منــی: گفــت
  ؟!چرخهای اتومبيل را درنياروده باشند. داشته باشند زودتر برسيم

ــديم  ــتابان دويـ ــار      . شـ ــاتی کنـ ــسر دهـ ــر و پـ ــيديم يـــک دختـ ــه رسـ ــل کـ ــه اتومبيـ بـ
نگـاه  «: يـار گفـت  خبت. نگريـستند  اتومبيـل مـی   اتومبيل ايـستاده بودنـد و داشـتند بـه        

چــه «: و افــزود» !انــد؟ انــد؟ انگــار مــردم دوهزارســال پــيش  کــن چــه لباســی پوشــيده 
  »شود؟ جالل و شکوهی در لباسشان ديده می

شــاد «: مهينکــه در کنارشــان ايــستاديم هردوشــان بــا هــم، لبخنــدزنان، گفتنــد  
  » !درست بويد تن! خوش زِئيد! زِئيد

  طور است؟  حالتان چه«: آا گفت خبتيار به
  من ندانستم تو دانستی؟ ! آلتان چتور: پسر گفت دختر به

  . من نيز ندانستم: پسر گفت 
  مشا اهل مهين منطقه هستيد؟ : من به دختر گفتم

  . ايم، هستيم منتاکه؟ بوده: ربائی گفت دختر با لبخند دل
  مشا اهل اينجا هستيد؟ : گفتم

  . ما اينجا هستيم! هون ای: دختر گفت
  مشا مال روستاهای مهين منطقه هستيد؟ : مگفت

کنـون شـب   . منتاکه؟ روشـتا؟ فـردا کـه روج در بيايـد روشـتا شـود           : دختر گفت 
  .است و مهتاب است

  تان مهينجاها است؟ خانه: من نفهميدم که چه منظوری دارد، و گفتم
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  .خانۀ ما اينجا است! ای هون: گفت
  !زنيد مشا به زبان عجيبی حرف می: گفتم

  زنيم؟ زفان که چه می گوئی که ما به می: فتپسر گ
  .ايم گوئيد که ما کمتر شنيده مشا به زبانی سخن می: گفتم

  ايد؟ مگر مشا تازيک. گوئيم، گُفت ما چنين است ما پارسی: پسر گفت
  تو را با تازيکان چه کار؟: دختر با بغض به پسر گفت

  گويند؟ فهميدی دارند چه می: من گفت خبتيار به
  تو فهميدی؟. ام واهللا، من که گيچ شده: مگفت

  .اند مثل اينکه ما را عرب گرفته: گفت
  ايم؟ کنيد که ما عرب مگر فکر می: به دختر گفتم

: پــسر بــه خبتيــار گفــت  . دختــر بــا بغــض رويــش را برگردانــد و پاســخی نــداد    
  !ماند گفت مشا به گفت تازيکان 

  يعنی عرب؟: خبتيار گفت
  .و گفت تازيکان استگفت مشا چ: پسر گفت

  .اند تازيک! کن شان هيل: او گفت دختر دست پسر را گرفت و به
  مگر اينجا تازيک هم هست؟: من به پسر گفتم

  .بودند، هستند، نيستند: پسر گفت
  تازيک چيست؟ مگر تازيک عرب نيست؟: خبتيار گفت

  .چون که پارسيان تازيکی آموختند پارسی آموختند آن: پسر گفت
  گوئی؟ تو از چه می: سر گفتممن به پ

  .زِ مشا است گفتارم: گفت
  .ايم، مهدانی ايم، مهدانی ما تازيک نيستيم، ما ايرانی: گفتم

ای يافتــه باشــد ســرش را دوبــاره   دختــر تــا اســم مهــدان شــنيد انگــار چيــز تــازه   
مانيــد، بــه   تازيکــان منــی  مشــا بــه : طــرف مــن برگردانــد و بــا لبخنــد مليحــی گفــت     بــه

  پس سای چه گفتتان چو گفت تازيکان است؟. مانيد ديوان منی
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  . ايم مهدانی. ما ايرانی هستيم، تازی نيستيم: گفتم
از ! خـرم زِئيـد  ! شـاد پائيـد  : دختر لبخندزنان و با خوشـرويیِ آشـکاری گفـت     

  ايد؟ کاکايم را اَشناسيد؟ هيمتانه آمده
  کند؟ مگر برادرت مهدان است؟ چه کار می: گفتم
  .داده و رفته شاه فرمان اش م رفته هيمتانه، شاهانکاکاي: گفت

شايد . گويد برادر بزرگش رفته مهدان    مثل اينکه دارد می   «: به خبتيار گفتم  
  »اسم برادرت چيست؟«: دختر گفتم و به» .کارمند باشد، شايد او را بشناسيم

ن اَشناسـد، هـشمی نـشود، هـشم ازآن ديـوان اسـت، ازآ         کاکايم هشم نه  : گفت
  .تازيکان است

  گويم نامِ برادرت چيست؟ می: گفتم
  !شناسيد؟ برزين ماهداد؟ اَ  اَش. کاکايم نامش ماهداد است: گفت
  .ام طور امسی نشنيده من تا حاال اين: گفتم
  !ديو مبيناديد! تورِ هشم مبيناديد. پرگَست باد مشا را: گفت

تــو . فهمنــد را منــیزبــان مــا  . مثــل خــودش حــرف بــزن   : مــن گفــت  خبتيــار بــه 
  فهميدی چه گفت؟

ــتم ــی. آری، فهميـــدم«: گفـ ــاد  : گويـــد مـ ــيب از مشـــا دور بـ ــد کـــه   . آسـ خـــدا کنـ
مـا نـام بـرزين ماهـداد را     «: و بـه دختـر گفـتم     » .چشمتان به تربِ خـشم و بـه ديـو نيفتـد           

  ».ايم نشنيده
  پادگوسپان را اَشناسيد؟: گفت
  پادگوسپان چيست؟: گفتم

  .ونديد  من نگويم که دروغ. ايد از هيمتانه نهمشا : با اندکی بغض گفت
  مگر قرار است که ما مهۀ مردم مهدان را بشناسيم؟: گفتم

ــا را : گفــــت ــاد مشــ ــی بــ ــدان را    ! خهــ ــردم مهــ ــۀ مــ ــاره را اَشناســــيد؟ مهــ ــۀ کــ مهــ
  اَشناسيد؟ کاکای مرا اَشناسيد؟

  کنيد؟ ولی مشا اينجا چه می. شناسيم ما برادرِ تو را منی: گفتم
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  .خانۀ ما اينجا است: فتگ
. خــواهيم بــرويم  شــب شــده هــوا تاريــک شــده، مــا مــی   : خبتيــار بــه پــسر گفــت 

  تان؟ خواهيد مشا را هم سوار کنيم و برسانيم به خانه می
نگـاه  . کنـار تپـه   ؛ و دسـتش را دراز کـرد بـه   »مهـين اسـت خانـۀ مـا    «: پسر گفـت  

اينجـا    اثنای روز کـه بـه  ولی چرا ما در . ای آجنا بود    خانه. دنبال دستش رفت    من به 
آمديم آن خانه را نديده بوديم؟ خانۀ بزرگی بود، در ميان درختـان سرکـشيدۀ سـرو     

بـاغ بزرگـی بـود و مـا در     . مـا در اثنـای روز متـوجهش نـشده بـوديم     . در صـفهای زيبـا  
ای؟ آن درختــان را   را ديــده تــو آن خانــه: بــه خبتيــار گفــتم. اثنــای روز نديــده بــوديم

  ای؟ ديده
قدری از شـدت انـدوه    بينم، ولی در اثنای روز به  حاال دارم می  : تيار گفت خب

نـشدۀ مـا را ببلعـد و نـابود کنـد       آبگيری شدن اين سد که قـرار اسـت مهـۀ آثـارِ کـاوش               
  .آا نيفتاده فکرمان مشغول بوده که چشممان به

خانۀ بزرگـی، بـر دامنـۀ تپـه، در ميـان سـبزه و درخـت و صـفهای زيبـای سـرو،                
هـائی باسـتانی کـه در کتاـای درسـی         ماننـد، درسـت مثـل خانـه          ديوارهای کنگره  با

شان خوانده بوديم و در کارگاه باستانشناسی ماکتشان را بازسازی         دانشگاه درباره 
  شان را ببينيم؟ برويم خانه: خبتيار گفتم به. کرديم می

  .رويم اگر دعومتان کردند می: گفت
  تان؟ د برگرديد خانهخواهي مشا منی: دختر گفتم به

  تو به يارت گفتی که خانۀ ما را بينی؟: دختر گفت
  .آری، اگر مشا بگوئيد: گفتم

و » !گام بر ديدگان يد، مهيمـان گرامـی بـاد   «: ما گفتند دختر و پسر با هم به 
. راه افتادنـد   به-چشم به ما و خوشرويانه لبخندزنان-دست مهديگر را گرفتند، و    

شــاد . مهيمـان گرامــی بــاد . گــام بـر ديــدگان يــد «: مـا کــرده گفــت پـسر دوبــاره رو بــه  
  ».زِئيد

خانــه  شــايد دوگــام برداشــته بــوديم کــه دمِ در آن  . دنبالــشان روان شــديم  مــا بــه 
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متـر و انـدکی    اش شـايد يـک   دروازۀ بزرگ و قطور چـوبين داشـت، هـر لنگـه     . بوديم
ونــزیِ زردرنــگ  هــای بر کــره هــايش نــيم روی لنگــه. متــر ارتفــاع داشــت  عــرض و ســه

شــش ســانتيمتر در رديفهــای زيبــائی در کنــارِ هــم بــه ســطحِ دروازه   قطــر پــنج بــراقِ بــه
چــسپيده بودنــد، چهــار رديــف بودنــد، فاصــلۀ هــر رديــف بــا رديــف ديگــر حــدود            

متــر بــود، دســتک دروازه بــر روی لنگــۀ راســت دروازه در ارتفــاعِ ســينۀ مــن کــار      نــيم
بــا دســتم گــرفتم و تکــان  . ، شــايد برونــزی بــود گذاشــته شــده بــود، زرد بــود مثــل طــال 

يـاد دروازه   بـه . دادم، سنگين بـود، وِل کـه کـردم خـورد بـه دروازه و تنـگ صـدا کـرد             
هـائی باشـد کـه بـرای       شـايد از آن خانـه     : خبتيـار گفـتم     بـه . مسجد وکيل شيراز افتـادم    

کـی از  بايـد متعلـق بـه ي   . انـد، و اينـها نگهبـان هـستند         يۀ فيلمهای تاريخی سـاخته    
  . شرکتهای بزرگ فيلمسازی باشد

مــا کــه در ايــران صــنعت فيلمــسازی نــداريم تــا چنــين کارهــائی    : خبتيــار گفــت
اين شايد کـاخِ يکـی از   ! ايم، ايران کنی؟ ما در ايران مگر در آمريکا سير می    ! بشود

  ! دوران رسيده باشد سالطينِ تازه به
مـن   زنـيم، بـه   دمـان حـرف مـی   ايم و با خو دختر که ديد ما توی دروازه ايستاده   

هنـوز دو  . و دست مرا گرفت و افتاد جلو» .اين خانه را بابايم ساخته است  «: گفت
ايــم، تــاالری  گــام برنداشــته بــوديم کــه ناگــاه ديــدم وســط يــک تــاالر بزرگــی ايــستاده    

شــده، بــا خالينــهائی کــه  کــاری و تــزيين بــسيار جملــل بــا ســتوای مرمــرينِ بلنــد کنــده 
 در عمـرم نديــده بـودم، مثـل تاالرهـای کاخهــای باسـتانی بـود کــه در       شـبيهش را مـن  

شـــــان خوانـــــده بـــــوديم و در کارگامهـــــان ماکتـــــشان را  کتاــــای دانـــــشگاهی دربـــــاره 
ماننـدی کـه    وسط تاالر يک هاون بزرگ مرمرِ سبزرنگ گلدان  . کرديم  بازسازی می 

ــرينِ زعفرانـــی    رگـــه ــرۀ مرمـ ــان يـــک دايـ ــای زرد داشـــت در ميـ ــه  هـ ــهرنـــگ کـ ــای   رگـ هـ
رنـــگ آتـــش از فـــرازِ هـــاون     هـــای زری  رنـــگ داشـــت نـــصب شـــده بـــود، شـــعله      زرد

خواست، شايد خبورسوزِ بسيار بزرگی بود، فضای تاالر را عطـرِ خبـور گرفتـه             برمی
رنــگ تريــاک ســناتوری بــود،   ماننــد جملــلِ چــوبين کــه بــه   تــا ختــت مبــل  هــشت. بــود

تر درکنار چهارديوارِ تاالر چيـده  م طول حدود سه شايد از چوب آبنوس، هرکدام به    
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تــا پــشتیِ گلکــاری  شــده بــود، رويــشان ــالی انداختــه بــود و روی هرکدامــشان شــش  
تا زيرپـايیِ ـالين    بسيار زيبا چيده شده بود، و برابر هرکدام روی فرشِ زمين شش       

اسـباب و اثـاث اينجـا مثـل اسـباب و اثـاث            ! نگـاه کـن   «: خبتيار گفـت  . گذاشته بود 
مـــن بـــه بـــاال . و دســـت دراز کـــرد بـــه بـــاالی ســـرش » !ای تـــاريخی اســـتتـــوی فيلمهـــ

نگريــستم، بيـــست تـــا فــانوس در اطـــراف چهـــار ديــوارِ تـــاالر نـــصب بــود، تـــوی هـــر     
فانوسی دوتا مشع گذاشته بود که سرشـان از شيـشۀ فـانوس بيـرون بـود، مهـه روشـن                

در مــن ايــن هــا  شــعله. رســيد نظــر مــی زردی بــه ِ آميختــه بــه هايــشان آبــی بودنــد، شــعله
احـــساس را پديـــد آورد کـــه گَـــرد شـــفاف طـــال آميختـــه بـــا گـــرد شـــفاف الجـــورد جـــان    

  .اند پيچند و در حال رقصيدن اند و در هم می گرفته
مـن   حـسِ عجيبـی بـه   . يـی بـود   انگيزی تـاريخی و افـسانه    طرز احساس   تاالر به 

ختـر را  کـه د  مثـل کـسی  . شـدت برانگيختـه شـده بـود     دست داده بود و کنجکـاويم بـه    
پــدرت چــه وقــت «: آميــزی بــه دختــر گفــتم دسـت انداختــه باشــد، بــا لبخنــد شــيطنت 

  » اين خانه را ساخته؟
کاکــايم اينجــا زاده، براســم  . خبــت ســاخته بــود ايــن خانــه را    آری، بــه: گفــت

  .بابايم به خبت ساخته بود. ام اينجا زاده، هوارم اينجا زاده، من اينجا زاده
  گويد؟ شوی که چه می  میمتوجه: من گفت خبتيار به

ــتم ــی. آری«: گفـ ــه    مـ ــه را بـ ــن خانـ ــدرم ايـ ــد پـ ــعادمتندانه    گويـ ــدگی سـ ــد زنـ اميـ
ايـم،   دنيـا آمـده   خانـه بـه   ساخت، و برادران بـزرگ وکـوچکم و خـواهرم و مـن در ايـن         

بعـد بـه   » .آورنـد  آينـد و بـا خودشـان بـدخبتی مـی      دانـست کـه عرـا مـی         کسی چه می  
  !خبت ساخته بود؟ ين خانه را بهگفتی که بابايت ا: دختر گفتم

  .کس چه دانست که تازيکان آيند و بدخبتی آرند: گفت
  تازيکان کی آمدند؟ ازکجا آمدند؟: گفتم
  .ام زنده بود مهان گاه که من زنده بودم و يار جانی: گفت
  تازيکان آمدند چه کردند؟: گفتم
  .آمدند سوزاندند، کشتند، بردند، خوار کردند: گفت
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  سوزاندند؟ کی را کشتند؟ چه بردند؟ کی را خوار کردند؟چه : گفتم
خانه سوزاندند، شهر سوزاندند، بابايم را کشتند، ماتـايم را کـشتند،      : گفت

ــوارم را      ــشتگه را ســوزاندند، داراک را بردنــد، هــم را کــشتند، باغــستان را و کبِراس
  .بردند، مرا بردند، خوار کردند

  کجا بردند؟ تو را به: گفتم
ــ ــست و دســــتهايش را       ر بــــهدختــ ــدگان فروريخــــت، نشــ ــاره اشــــک از ديــ يکبــ

پسر هم کنارش نشـست و دسـتهايش   . تلخ گريست گذاشت دوطرف صورتش و تلخ  
تلـــخ بـــا هـــم     را در گـــردن دختـــر کـــرد و پيـــشانيش را بـــر پيـــشانی دختـــر ـــاد و تلـــخ        

 و بـا  مـا ايـستاده بـوديم   . ای کـه داغِ تـازه ديـده باشـد         زده  گريستند، درسـت مثـل مـامت      
شـان   آا دست در گـردن هـم نشـسته بودنـد و پيـشانی     . نگريستيم  آا می   شگفتی به 

مـا  . هـا  زده گريـستند مثـل مـامت    گريـستند، بلندبلنـد مـی    را بر هـم گذاشـته بودنـد و مـی          
هـای آن هـاون و آن مشعهـا     کرديم و نگاهی بـه شـکوه تـاالر و شـعله     آا می  نگاهی به 

  . کردند رقصيدن می ت بهرقصيدند و آدم را دعو که می
بـاره   ترسی؟ من يـک  تو منی: خود آمده باشد به خبتيار گفتم     مثل کسی که به   

  .لرزم دارم می! ترسم؟ دامن چرا اينقدر می منی. ترس ورم داشته
يادشـان آمـده،    بابا جان، اينـها دوتـا دهـاتی هـستند، چيـزی بـه         : خبتيار گفت 

ــه غريبـــه را    مـــی ــد کـ ــه اربابـــشان بفهمـ ــند کـ ــه کـــردهترسـ ــراج   وارد خانـ ــردا اخـ ــد و فـ انـ
  .آورند تا ما زودتر ازاينجا برويم اين شکلک را درمی. کند شان

مـــا  زديـــم دختـــر و پـــسر برخاســـتند و لبخنـــدزنان بـــه  وقتـــی داشـــتيم حـــرف مـــی
گــامِ مهيمــان بــر ســر و چــشم ! مهيمــان گرامــی بــاد«: مــا گفتنــد نگريــستند، و بــا هــم بــه

 مـا چيـده     از مبلهائی که کنار ديوارِ دسـت راسـت  و دست دراز کردند به يکی     » !باد
  . شده بودند

ــا و گـــچ    ــه تزيينـــات ديوارهـ ــار در ـــت و حيـــرت بـ ــای  مـــن و خبتيـ بريهـــای زيبـ
کـرديم، کـه    های اطراف تاالر که واقعا شاهکارِ هنـر معمـاری بودنـد نگـاه مـی       طاقچه

د روی ديــديم دختــر يــک ســينیِ ســفيدرنگ بزرگــی روی ســرش گذاشــته و آمــد ــا     
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خبتيــار، . يکــی از ميزهــا کــه مســت راســت مــا در برابــر يکــی از ختتــها گذاشــته بــود     
  !!نگاه کن چه  خرب است: زده با صدای بلند، به من گفت ذوق

     ســـبزرنگ ــرِ شـــفاف ــه رنـــگ مرمـ ــينی يـــک ســـبوی بـــزرگ بلـــوری بـ  تـــوی سـ
رنـگ درونـش مثـل شـراب تـوی سـبوهای        زردی گذاشته بود و مايع سـرخ    متمايل به 

چهارتا پيالۀ بلور سبزرنگ شفاف در اطـراف سـبو چيـده        . داستاای تاريخی بود  
شـکل، و گلـهای زردرنـگ اطرافـشان آدم را      رنـگ و يـک   يک شان به شده بود، مهه  

ــه ــهای باستانـــــشناسیِ ختـــــت مجـــــشيد و شـــــوش         بـــ يـــــاد زرکاريهـــــا جامهـــــای کاوشـــ
رنـگ زرِ   يـل بـه  رنـگ متما  يک پيالۀ سفيدرنگ پـر از مغـز پـستۀ سـرخ          . انداخت  می

ســـــرخ، و يـــــک پيالـــــۀ ســـــفيدرنگ ديگـــــر پـــــر از مغـــــز بـــــادام در دو انتـــــهای ســـــينی  
هـای کاوشـهای    ها از نوع پياله نظرم رسيد که پياله     به. شکل گذاشته شده بود     بيضی

تـــوی يـــک ليـــوان . باستانـــشناسی باشـــند کـــه تـــصاويرشان را درکتاـــا ديـــده بـــوديم 
چيــدۀ  هــای تــازه  دســته ترکــه  رِ نــاب باشــد يــک ماننــد کــه فکــر کــردم بايــد از ز    گلــدان

هـم بـسته شـده     درخت انار گذاشته بود که با تـارِ سـبزرنگی کـه شـايد ابريـشم بـود بـه               
بــزمِ : خبتيــار گفــت. قطــر خودکــارِ بيــک انــدازه هرکــدام بــه هــا مهــه هــم ترکــه. بودنــد

  !ايم؟ ايم و خودمان خرب نداشته عجب جائی آمده به. خيام است امشب
: مــا گفتنــد  ت مــرا گرفــت و پــسر دســت خبتيــار را، و لبخنــدزنان بــه   دختــر دســ 

و مــن و خبتيــار را در وســط » !گــامِ مهيمــان بــر ســر و چــشم بــاد ! مهيمــان گرامــی بــاد«
. ســوی خبتيــار  ســوی مــن نشــست و پــسر آن   ختــت در کنــار هــم نــشاندند، دختــر ايــن    

سـرِ ســبو مهــراه  دختـر دســت دراز کـرد و بــا ســرِ انگـشتانش تلنگــری بـه ســرِ ســبو زد،     
درنـگ نغمـۀ دلنـواز سـاز بلنـد شـد و در تـاالر           تلنگر انگشتش طنين انداخت، و بـی      

ايـران برگـشته    من و خبتيار از وقتی بـه  [» .نغمۀ چنگ است  «: خبتيار گفت . پيچيد
طــور  رفتــيم کــالس موســيقیِ ايرانــی کــه يــک بــانوی سرشــناس بــه    بــوديم دزدانــه مــی 

يک «: خبتيار گفت.] شناختيم ود، و سازها را میاش داير کرده ب  خمفيانه در خانه  
رسد که از آهنگهای زمان  نظر می آری، به«: گفتم» آهنگ تاريخی است؛ نيست؟

  ».ساسانی باشد که دهها سال است استادان در جستجوی بازشناسی آايند



 ١٢

طـرف گلـدان و در    دختر دو دستش را با ادب و آرامـش بـسياری دراز کـرد بـه            
هــا را بــا کــف هــر دو دســتش    شتهايش را راســت کــرده بــود بــستۀ ترکــه  حــالی کــه انگــ 

گيــرد کــه از    کــه چيــزی را دردســت مــی     آرامــی بــسيار زيــادی مثــل کــسی      گرفــت و بــه  
جلـــو صـــورتش و  ترســـد از درون گلـــدان بيـــرون کـــشيد و گرفـــت بـــه   شـــکنندگيش مـــی

پــسر هــم دو دســتش را دراز کــرد و کــف دســتهايش را      . آن دوخــت چــشمانش را بــه 
کردنـد کـه    ما نگريستند، انگـار از مـا دعـوت مـی     شت پشت دستهای دختر، و به    گذا

ما هم کف دستهايمان را گذاشتم پشت دستهای آـا؛      . ما هم دستمان را دراز کنيم     
ــتهای         ــشت دسـ ــن پـ ــتهای مـ ــف دسـ ــسر و کـ ــتهای پـ ــشت دسـ ــار پـ ــتهای خبتيـ کـــف دسـ

ی آرام و متـين، شـبيه   خوانـدن کردنـد، بـا صـدا     دختر و پـسر بـا هـم شـروع بـه      . خبتيار
  :  کردن، خواندند زمزمه

مـردان خـرم   ! زِمـين شـاد بـاد    اَيـران ! کشور آباد بـاد  ! شاه جاويد زياد    شاهان
هـا خـوش    رمه! دهتان خرم زِيند  ! زِيندپوتران خرم   ! زنان خرم زِيند  ! زِيند
! دانـه بـاد   کـشتگاهها پر  !  بـاد  پربارباغستاا  ! چراگاهها سرسبز باد  ! زِيند

انــدوه دور  !  دور بــادهــشم! رنــج دور بــاد ! ديــو دور بــاد ! بيمــاری دور بــاد 
ــاد ــاد ! بــ ــشه بــ ــادی مهيــ ــاهان! شــ ــاد  شــ ــد زيــ ــاه جاويــ ــاد ! شــ ــاد بــ ــشور آبــ ! کــ

  ! زِمين شاد باد اَيران
هـــا بـــود،  بـــستۀ ترکـــه گونـــه کـــه نگاهـــشان بـــه خواندنـــشان کـــه متـــام شـــد، مهـــان

ــا د    ــا مـ ــد تـ ــدکی جنباندنـ ــشان را انـ ــيم دستهايـ ــتهايمان را دور کنـ ــا   . سـ ــد از مـ ــسر بعـ پـ
ــه      ــته را بـ ــه دسـ ــه کـ ــر مهانگونـ ــرد، و دختـ ــتش را دور کـ ــه و    دسـ ــتهايش گرفتـ ــف دسـ کـ

چــشمانش را بــه آن دوختــه بــود آرام بــرد و گذاشــت در جــای اولــش، ســپس هــر دو      
 دســتش را بــه دو ســـوی ســرش کــشيد از بـــاال تــا روی گوشــش، و چـــشمانش را       کــف 

ــه ــار ســـ    سـ ــم زد، انگـ ــر هـ ــار بـ ــائين     بـ ــوی پـ ــه سـ ــم زدن چـــشمش بـ ــر هـ ــراه بـ ــه مهـ رش بـ
معلـوم بـود کـه ايـن     . جنبيد مثل کسی که به پرسش کسی پاسخ مثبت داده باشـد           می

پس از آن سبو را برداشت و هر چهارتـا جـام را يکـی پـس از        . نيز جزو مراسم است   
يکــی گذاشــت جلــوِ مــا، و خــودش و پــسر جامهاشــان را      ديگــری لربيــز کــرد، و يکــی  
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! نوشـتان بـاد  «: ما کرده مهصدا لبخندزنان گفتنـد    در دست گرفتند و رو به      برداشته
زِمـين شـاد بـاد، مهيمانـان شـاد زِينـد، خـرم         شاه جاويد زياد خرم زيـاد، اَيـران      شاهان

  » .زيند
ــسانه     ــای افــ ــوديم، وارد دنيــ ــده بــ ــی شــ ــای عجيبــ ــا وارد دنيــ ــا مــ ــه. هــ ــز  مهــ چيــ

يـاد    بودنـد بـا آن لباسهايـشان کـه مـا را بـه      يـی  يی بود، هـم دختـر و پـسر افـسانه       افسانه
انـداخت، هـم تـاالر و اثـاث و اسـباب تـاالر،        لباسهای اشرافيت دوران ساسـانی مـی    

دانـستيم از   هم بزمی که برای ما برپا کرده بودند، هـم نغمـۀ دلنـشينِ چنـگ کـه منـی             
: در گــوش خبتيــار گفــتم  . شــود ولــی سراســر تــاالر را پــر کــرده بــود       کجــا نواختــه مــی  

  دانی چه خواندند؟ می
هـای انـار هـم برســم     زمــزم خواندنـد، ايـن دسـتۀ ترکــه   : خبتيـار در گوشـم گفـت   

در زمـان ساسـانی رسـم بـر     . ايـم  شـان خوانـده     مهاا است که درکتاا دربـاره     . است
دســت  ايــن بــود کــه در بزمــشان پــيش از آنکــه خــورد و نــوش را شــروع کننــد برســم بــه   

درستی  کس و برای تن ند و برای شادی مهه چيز و مههخواند  گرفتند و زمزم می     می
هــای انــار رمــز   ترکــه. کردنــد شاهنــشاه و آبــادانی کــشور و خوشــبختیِ مــردم دعــا مــی   

گونـه در ميـان دستانـشان     تـايی ايـن   دسـتۀ هفـت   را در يک انعطاف است، و وقتی آن  
 ولی در برابر اند هم بسته گرفتند معنايش آن بود که مردم ايران با هم متحد و به        می

گذارنــد و  کـس احتـرام مـی    چيـز و مهــه  مهـه  کـس انعطــاف دارنـد، و بـه    چيـز و مهـه   مهـه 
دوسـتی بـود    انديـشی و انـسان   اين بيـان نيـک   . خشکیِ تعصب در وجودشان نيست    

انديشی  گرفت، و معنايش آن بود که ما نيک که معموالً به هنگام خوردن اجنام می
  .کنيم د خومنان میرا به مهراه خورد و نومشان وار

  کنی که زرتشتی باشند؟ فکر منی: در گوشش گفتم
شايد مال يکی از دهات کرمان و يزد و       . بايد زرتشتی باشند  : درگوشم گفت 

  .رسند نظر می خيلی عجيب به. سيرجان و آجناها باشند
تـر بنـشينم، احـساس کـردم کـه چيـزی        جـا کـردم کـه راحـت         خودم را کمی جابه   

را از پــشتم دور کــنم متوجــه شــدم کــه  دســت کــردم کــه آن. دهــد پــشت کمــرم آزارم مــی
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را گـرفتم   وقتـی آن . دوشـم آويـزان اسـت    دوربين عکاسيم است، و يـادم نبـوده کـه بـه       
پايـۀ  : يـادش افتـاده باشـد گفـت     که از دوشم دربياورم، خبتيار مثـل کـسی کـه تـازه بـه            

عکـس  ! ايم بين آمدهچه خوب که با دور . ام  ام و خرب نداشته     دوربين رفته زير دنده   
  يادگاری بگيريم؟ 

  .اگر اجازه بدهند: گفتم
بـه  : مـا گفـت   رسيد منظور ما را فهميده بـود لبخنـدزنان بـه       نظر می   دختر که به  

  .دخلواهتان ياديگارين بگيريد
خبتيار بلند شد پايۀ دوربين را در جای مناسبی قرار داد و دوربـين را نـصب           

دوربـين  . [و خـودش آمـد نشـست   .  اوتوماتيـک کرد و آماده کرد برای عکس گرفنتِ    
.] گرفــت  کــرديم مــی  هــائی کــه تنظــيم مــی    درپــی بــا فاصــله   ديجيتــالی عکــسهای پــی  

من . تا عکس با پوزهای گوناگون گرفته شد حالت طبيعی که نشسته بوديم هشت به
  . آوريم کنيم برايتان می فردا عکسها را چاپ می: آا گفتم به

   چيز؟؟ها چه فردا کس: دختر گفت
  .آوريم ما از مشا تصوير گرفتيم، فردا برايتان می: گفتم
  چه گرفتيد از ما؟: گفت
رود روی  بينــی چهــرۀ مشــا اســت؛ فــردا مــی    تــوی ايــن دســتگاه کــه مــی  : گفــتم

  .آوريم کاغذ و برای مشا می
  .کشيد روی کاغد رازی نگارِ ما می. ای هون، دانستم: گفت

کنــی  فکــر مــی: گــرفتم و درگوشــش گفــتممــن جــامم را برداشــتم و جلــو خبتيــار  
  !شربت انگور باشد يا شراب؟ چيزی تويش نکرده باشند

  .و جام را برداشته بر لبش اد» .گويم حاال می«: خبتيار گفت
  !خنوری، چيزی تويش نباشد: در گوشش گفتم

شـرابِ  . سـاله باشـد   ساله شصت بايد شراب سی: او اندکی مزمزه کرد وگفت   
  .]شناسی ختصص دارد خبتيار در شراب. [خيلی کهنه است

. خـواهم بنوشـم   من جامم را برلب ادم، ولی ننوشيدم و تظاهر کردم کـه مـی    
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ــد   ــاهم گفتنـ ــر بـ ــاد «: پـــسر و دختـ ــتان بـ ــد ! نوشـ ــرم زِئيـ ــران! خـ ــاد  اَيـ ــاد بـ ــين شـ و » !زِمـ
: مـا گفتنـد   نفس سر کـشيدند، و دوبـاره بـه    جامهايشان را بر لب اده نيمش را يک      

  » .زِمين شاد باد شاه جاويد زياد خرم زياد، اَيران شاهان! ادنوشتان ب«
  خواهی آزمايش کنی؟  منی: من گفت خبتيار به

دختـر انگـار اشـارۀ مـرا درک     . او اشـاره کـردم کـه نبايـد خبـورد         با ابروهايم بـه   
و » .شــاه بنوشــيد   بــه شــادیِ شــاهان   ! خــرم زِئيــد ! نوشــتان بــاد  «: کــرده باشــد گفــت  
مـشان را کـه نيمـه شـده بـود بـر لـب ادنـد و تـا تـه نوشـيدند، و بـاز               خودش و پـسر جا    

  !زِمين شاد باد شاه جاويد زياد خرم زياد، اَيران شاهان: مهصدا گفتند
بـه  . فضای تاالر و نغمۀ مـسحورکنندۀ چنـگ حالـت عجيبـی بـه مـن داده بـود        

  چه حالی داری؟: خبتيار گفتم
  » . حالت عجيبی است.ايم به اعماق تاريخ انگار برگشته«: گفت

ما تعارف نکنند به  برای آنکه دختر و پسر را مشغول کنم تا برای نوشيدن به
  نامت چيست؟: دختر گفتم

  .استره بود: گفت
  »تو نامت چيست؟«: و به پسر گفتم» .من هم نامم ستاره است«: گفتم

  .آور بود بخت: پسر گفت
  . اين هم نامش خبتيار است:پسر گفت خبتيار دراز کردم و به انگشتم را به

دختـــر جـــامِ مــــرا   . مـــن و خبتيـــار جامهايمـــان را گذاشـــته بــــوديم تـــوی ســـينی      
برداشــت و در جــامِ خــودش خــالی کــرد، جــامِ خبتيــار را هــم برداشــت و در جــامِ پــسر  

دست خـودم و جـامِ خبتيـار     سپس هردو را از سبو لبزيز کرد و جامِ مرا به       . خالی کرد 
ــه  ــز بــ ــار   را نيــ ــتند و    . داددســــت خبتيــ ــشان را برداشــ ــسر جامهايــ ــودش و پــ ــاه خــ آنگــ

و جامـشان  » !زِمين شاد بـاد     اَيران! خرم زِئيد ! نوشتان باد «: ما گفتند   لبخندزنان به 
زده  مـن کـه انگـار خجلـت    . مـا نگريـستند   را برلب اده نـيمش را نوشـيدند و بـاز بـه            

خبتيـار نيـز بـر لـب     . منوش شده بودم جامم را بر لب ادم و تظاهر کردم که دارم می        
: خبتيــار در گوشــم گفــت ! خبتيــار اشــاره کــردم کــه خمــور   مــن بــاز بــا ابــرويم بــه  . ــاد
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جامهـای مـا را بـرای خودشـان خـالی کردنـد و خوردنــد کـه خيـال مـا راحـت شـود کــه            
  .با خيالِ راحت خبور. اند چيزی در جام نريخته

ـاد و انـدکی   خبتيـار جـامش را بـر لـب        . حالـت عجيبـی دچـار شـده بـوديم           به
شـايد  ! عجـب شـرابی  : خبتيـار گفـت  . من هم برلب ادم و اندکی نوشـيدم     . نوشيد

  ! کرده شراب صدسالۀ زيرِ زمين
  . توامن وصف کنم من دست داد بود که منی حالت عجيبی به

دختر و پسر دومين جامشان را که تا ته سرکشيدند برخاستند، و رفتنـد وسـط         
 آتــش  تــاالر ايـــستادند، دختـــر در مســـت چـــپش  راســـت دختـــر . دان و پـــسر در مســـت

هـای پاهــايش   بانـگ زنگولـه  . پـايش و سـپس پـای ديگـرش را بــر زمـين کوفـت       يـک 
ــن   ــاره ايــ ــد، دوبــ ــاه آن  بلنــــد شــ ــا و آنگــ ــه  پــ ــا، بــ ــی   پــ ــين مــ ــر زمــ زد و بانــــگ  آهنــــگ بــ

بــاره نغمــۀ چنــگ کــه در تــاالر      يــک. داد هــايش آهنــگ زيبــائی بيــرون مــی     زنگولــه
هـای دختـر مهنـوا شـد، و خـروشِ        و خروشيد و با بانـگ زنگولـه  پيچيده بود تند شد 

رقــصيدن کــرد، و   خــروشِ چنــگ و دف شــروع بــه  دختــر بــه. را مهراهــی کــرد دف آن
. رقـصيدند  چرخيدنـد و مـی   پيرامون آتـش مـی  . پسر نيز با او شروع به رقصيدن کرد      

ی آتـش  هـا  کـه بـرای شـعله    داشـتند؛ مثـل کـسی    های آتش برمنی نگاهشان را از شعله  
  . رقصد می

  ! ايم؟ نگفتم که به بزم خيام آمده: خبتيار گفت
جــــامش  بـــه . چهـــرۀ خبتيــــار نگريـــستم، از اثــــرِ شـــراب گــــل انداختـــه بــــود     بـــه 

  . نگريستم، خالی کرده بود
ــی   ــان مـ ــسر چنـ ــر و پـ ــدی     دختـ ــای هنـ ــان فيلمهـ ــرين رقاصـ ــا تـ ــه بـ رقـــصيدند کـ

خـروش چنـگ و دف و رقـص    . رقـصيدند  واقعا زيبا می. توانستند مهتايی کنند   می
 الجوردگونـــــۀ آتـــــش، و بانـــــگ  هـــــای زردرنـــــگ آميختـــــه بـــــه اينــــها، رقـــــص شـــــعله 

مــا دســت  احــساسی بــه. عــامل روحــانی عجيبــی بــرده بـود  هــای دختــر مــا را بـه  زنگولـه 
زد  هــم مــی دختــر هــر بــار کــه کــف دســتهايش را بــه. داده بـود کــه قابــل وصــف نيــست 

ــار تندتنــد   . آورد پــرواز درمــی   بــهام بيــرون کــشيده  انگــار دلِ مــرا از ســينه   مــن و خبتي



 ١٧

زديـم   تکانـديم و کـف مـی    سو مـی  سو و آن اين جنبانديم و سرمان را به خودمان را می 
  . کرديم و با حرکت آا مهنوايی می

گونه حدود ده دقيقـه پيرامـون آتـش چرخيدنـد و رقـصيدند،       دختر و پسر اين  
نـگ و دف آرام کردنـد، تـا ضـرب      آنگاه رقصشان را مهـراه بـا آرام شـدن خـروش چ            

ای را شــروع  زودی نغمــه خــود گرفــت و بــه دف فرونشـست، و چنــگ نغمــۀ پيــشين بــه 
دختـر  . منِ باران در شبهای زمـستانی شـبيه بـود    آهنگ الاليیِ مادران يا من    کرد که به  

در مست راست و پسر در مست چپِ آتش بر دوزانو نشستند و کـف دستهايـشان را        
جلــو خودشــان   زيــر افکندنــد، و در ســکوت بــه   ادنــد و سرشــان را بــه  بــر زانونــشان  

  .نگريستند می
نغمـۀ  . هـم زدنـد   بـار کـف دسـتهای خودشـان را بـه      اندکی بعد دختر و پسر سـه      

انــدک تنــد شــد و حالــت محاســی    چنــگ فرونشــست و نــوای نــی برخاســت و انــدک  
ز کــه مــن تــوان  نــوا خــود گرفــت، چيــزی در مايــۀ شــاهنامه، ولــی چنــان زيبــا و روح     بــه

خوانـد کــه   چنـدان زيبــا مـی  . خوانــدن کـرد  دختــر شـروع بـه  . کـردنش را نـدارم   وصـف 
درســتی  کــرد، ولــی مــن هرچــه دقــت کــردم نتوانــستم مجالتــش را بــه  آدم را مـست مــی 

ای کــه خوانــد  يــک دقيقــه. خوانــد کــه بــرای مــا غريــب بــود  زبــانی مــی بــه. درک کــنم
به خبتيـار  . م صدايش جادويی بودپسر ه . درنگ شروع کرد    سکوت کرد و پسر بی    

  خوانند؟ فهمی که اينجا به چه زبانی می تو می: گفتم
  !شايد زبان حملی يکی از دهات اطراف يزد و کرمان باشد: گفت
  گويند؟ شوی که چه می متوجه می: گفتم

 فارســی  خــوب دقــت کــن بــه. شــود مــی هــايش حــالی ام بعــضی از مجلــه: گفــت
مثــل اينکــه زبــان يکــی از    . شــويم مــا متوجــه منــی  نزديــک اســت ولــی هلجــه دارد و    

  .ايم شناسيم و نشنيده روستاهائی باشد که ما منی
هـم کـرده در    خواندنـد، روبـه   نوبـت مـی   نوای نـی بـه   پس از هر چندبيتی که به 

نــوا  هــم دراز کــرده هــم ســوی  نگريــستند و هــردو دستهايــشان را بــه چــشم مهــديگر مــی
  : گفتند می
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  دهــت ُء مهــر ن ُء بــغاورمــزد ُء وهــرا وِ 
ــه اَرمــن نِــه چــين    نِــه مــدرای خــوازم نِ

  

  ســـــپهر  وِ هپتـــــون ســـــپنتان ُء گَـــــردون  
ــاد اَيــــــران    زِمــــــين وشــــــا نوشــــــگين بــــ

  
کردند، مهنوا با آا خروشِ چنگ و بانـگ   دوتا بيت را تکرار می وقتی اين 

 را بـا چنـان   خمـصوصاً ايـن دوبيـت   . انـداخت  لـرزه مـی   شد و تـاالر را بـه      دف بلند می  
عـــالَمِ  لرزانـــد و حقيقتـــا مـــا را بـــه  خواندنـــد کـــه عمـــقِ دل را مـــی  آهنـــگ محاســـی مـــی

  .برد ها می محاسه
: مــن گفــت دور کــه بــه ايــن دوتــا بيــت رســيدند و تکــرار کردنــد، خبتيــار بــه   ســه

  گويند؟ کنند چه می شوی که در اين دوتا بيت آخری که تکرار می متوجه می
د بــه اهــورامزدا و ــرام و ناهيــد و مهــر، ســوگند بــه        گوينــد ســوگن   مــی :  گفــتم 

مصر دارم نه بـه ارمنـستان    سپهر، که نه عالقه به گردان مقدسان هفتگانه و سوگند به    
  .زمين پرورِ ايران خوشا باد جان. نه به چين

  دانی که مقدسان هفتگانه چيست؟ می: گفت
ــتم ــسا   : گفـ ــه هفـــت فـــضيلت واالی انـ ــوتی کـ ــفت واالی ملکـ ــز هفـــت صـ نی نيـ

  . خشتره، آرمئيتی، هوروتات، اَمرتات، سراوشه وهومنه، اَرته،: هستند
نوبـت خواندنـد و پـس از هـر هفـت بيتـی ايـن          بار بـه   ١٢گونه    دختر و پسر اين   

کــه کــف دســتهای    بــار مهنــوا تکــرار کردنــد، وآنگــاه درحــالی   ١٢ترجيــعِ دوبيتــی را  
شان را بـاالی سرشـان گرفتـه بودنـد سرهايـشان      هم چسپانده و دستهاي خودشان را به  

شــاه  شــاهان: صــدا بــه بانــگ بلنــد گفتنــد هــای آتــش گرفتــه يــک شــعله بــاال رو بــه را بــه
  ! زِمين شاد باد اَيران! جاويد زياد خرم زياد

مهـراه   صدايشان در زير گنبد تاالر طنين افکـن شـد و در مهـۀ تـاالر پيچيـد؛ بـه          
لــرزه و  فريــاد آمــد کــه تــاالر را بــه    و نــی چنــان  بــه آــا خــروشِ مهنــوای چنــگ و دف  

دقيقـــه فرونشـــست، و تـــاالر را    پـــرواز درآورد، و پـــس از يـــک   اعمـــاقِ روحِ مـــا را بـــه  
  .سکوتی سنگين فراگرفت

بـــاره مثـــل اينکـــه چيـــز   مـــا برخاســـتند، خبتيـــار يـــک  وقتـــی دختـــر و پـــسر روبـــه 
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  !ان را نگاه کنرختهايش! نگاه کن! ستاره: ای ديده باشد درگوشم گفت تازه
هردوشـان رختـشان   . من متوجه نشده بودم که رختشان را عوض کرده بودنـد     

از نــوع رختــهای بزمهــای ســلطنتی ساســانی بــود کــه مــا براســاس     . عــوض شــده بــود 
دســت آمــده بــود تــصاويرش را در کارگــاه      آنچــه کــه در کاوشــهای باستانــشناسی بــه    

. ترســيدم انــدک داشــتم مــی  انــدک. باستانــشناسی دانــشگاه بازســازی کــرده بــوديم  
اينــها کــه از اينجــا نرفتنــد تــا     . ترســم  مــن دارم مــی ! خبتيــار : درگــوش خبتيــار گفــتم  

  !جن نباشند! رختشان را عوض کنند
هرچــه . تــرس کــه نــدارد: خبتيــار کــه اکنــون شــنگول شــده بــود در گوشــم گفــت

ايـن هـم يکـی از     . چيـزش عجيـب اسـت       مهـه . بـزم خيـام اسـت ديگـر       . هستند باشـند  
خيــال کــن کــه خبــشی از منــايش يــک بــزمِ ســلطنتی     . انــد تردســتی کــرده . بشعجــاي
شـاد بـاش   ! تـرس کـه نـدارد   . کنی خيال کن که در زمان ساسانيان زندگی می      . است

  .و لذت برب از اين عالَمِ رؤيايی
ــر آمدنـــد روبـــه  ــر     پـــسر و دختـ ــر برابـــرِ مـــن و پـــسر برابـ ــا ايـــستادند، دختـ روی مـ

بـــه مـــا تعظـــيم کردنـــد، و راســـت شـــدند و مهـــصدا  خبتيـــار؛ سرشـــان را خـــم کردنـــد و  
! مهيمـان گرامـی بـاد   ! زِمـين شـاد بـاد       اَيـران ! شاه شاد زيـاد خـرم زيـاد         شاهان: گفتند

  !شاد زِئيد خرم زِئيد
  چرا يادمان نبود که ازآا عکس بگيريم؟: من گفت خبتيار به

. يادگار بودگرفتيم ترين   اگر می . از عامل خودمان بيرون رفته بوديم     : گفتم
  .دوباره اگر شروع کردند بگير

دقيقه بعـد برگـشت، سـينی     پسر آمد جای اولش نشست، و دختر رفت و يک     
چهارتــــا ران . وری بزرگــــی روی ســــرش گذاشــــته بــــود و آورد گذاشــــت روی ميــــزِ آن 

روی مـا و چهارتــا جـام مثــل    يـک ســبوی ديگـر مثــل سـبوی روبــه   . شــدۀ بـره بــود  سـرخ 
پسر بلند شد و سـينیِ روی ميـز    .  ما توی سينی گذاشته بود     روی  مهين جامهای روبه  

ما را برداشت و ايستاد، دختر آن سينی را آورد گذاشت رویِ ميزِ مـا و سـينی ديگـر          
مـان، و خـودش آمـد جـای اولـش       را از دست پـسر گرفـت و گذاشـت روی ميـز کنـاری            
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ذاشت جلو مـا  آورده را گرفت و هر چهارتا جام را لربيز کرد و گ        نشست، سبوی تازه  
هرکــدام از راــا را گذاشــت تــوی يــک بــشقابِ ســفيد بــراق کــه          . و پــسر و خــودش 

 کــارد و يــک چنگــالِ دوشــاخه تــوی هرکــدام از     يــک. نظــرم رســيد از نقــره باشــد   بــه
بشقاا گذاشته شده بود، کارد و چنگال عجيبی بـود، زرد بـراق مثـل طـالی نـاب،         

رسـيد کـه    نظر می به! شايد از عاج بود.  شدهکاری مانند کنده های استخوان  با دسته 
ابتـــدا از دوتـــا از بـــشقاا دوتـــا گـــلِ  . انـــد هـــا را بـــا آبِ زر انـــدوده کـــاریِ دســـته کنـــده

را  اندازۀ يک بند انگشت، با کارد و چنگالِ دوسـر کنـد، يکـی    کوچک، هرکدام به  
 را را گذاشـت در دهـان خـودش، آنگـاه هـردو بـشقاب       گذاشت در دهان پسر و يکـی      

گذاشت جلو ما؛ بشقاب سومی را گذاشت جلو پسر و بشقاب ديگر را هـم گذاشـت     
  ! نوشتان باد! مهيمان گرامی باد: جلو خودش؛ و لبخندزنان گفت

ــا گرســنه بــوديم    ــار واقع خودشــان از ايــن گوشــتها انــدکی خــورده    . مــن و خبتي
تيــاط جــائی بــرای اح . ای در کــار نيــست  بودنــد، و خياملــان راحــت شــد کــه دسيــسه   

ــود   ــده بـ ــردن منانـ ــت . کـ ــار گفـ ــد  «: خبتيـ ــوبره باشـ ــه ران آهـ ــل اينکـ ــا  . مثـ ــها حتمـ اينـ
  »ران آهوبره است؟«: و از پسر پرسيد» .شکارچی خوبی هم هستند

  .بِراسم آورده است: پيش از آنکه پسر چيزی گفته باشد دختر گفت
  برادرت کجا است؟: دختر گفتم به

  . را خواسته، رفته ويه اردشيرشاه اوی ويه اردشير است؛ شاهان: گفت
  دانی ويه اردشير کجا است؟ می: من گفت خبتيار به

خبـــشی از تيـــسپون ساســـانی کـــه حمـــل کاخهـــای شاهنـــشاهی بـــود را         : گفـــتم
هــای کــاخِ موســوم بــه    گفتنــد، مهــان جــائی در کنــار بغــداد کــه خرابــه    اردشــير مــی  ويــه

  .ايوان مدائن هنوز برپا است
بــه خبتيــار .  در عمــرم شــبيهش را خنــورده بــودم چنــان کبــاب لذيــذی بــود کــه  

  ای؟  تو تا کنون چنين کباب لذيذی خورده: گفتم
دامن گوشــت چــه  منــی. چيــزِ اينجــا عجيــب و غريــب اســت  مهــه! هرگــز: گفــت

  !ای عجب گوشت آهوبره. باشد
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شـان را بـا دسـت     دختر و پسر چاقويـشان را بـا دسـت چـپ و چنگـال دو شـاخه          
کردنـد و بـا    با هر لقمۀ کوچکی که با چاقو از گوشت جدا میراست گرفته بودند، و   

ــتند جامـــشان را برلـــب مـــی  چنگـــال در دهانـــشان مـــی  ــزه   گذاشـ ادنـــد و انـــدکی مزمـ
زيـر و نگاهـشان بـه بـشقابِ خودشـان مـشغول        بـه  کردنـد و در سـکوت مطلـق و سـر           می

ا هـم  هرچه زير چشمی به چشمانشان نگريـستم کـه آيـا بـه خـوردن مـ           . خوردن بودند 
خيلـی آرام و  . سـوی مـا افتـد    بار هـم نگاهـشان بـه    توجهی دارند نديدم که حتی يک    

  .شد هيچ صدائی از دهانشان شنيده منی. خوردند با آداب بسيار اشرافی می
انـد بـا ايـن     اينها دهاتی نيستند، مـا را دسـت انداختـه        : در گوش خبتيار گفتم   

کــردۀ يکــی از  حتمــا حتــصيل. لبــاس عجيــب  و غريــب و بــا ايــن طــرزِ حــرف زدنــشان 
نکنـــد مـــا را . اصـــالً شـــايد هنرپيـــشه باشـــند. مهمتـــرين دانـــشگاههای غـــرب هـــستند

بينــی کــه در غذاخوردنــشان از   مــی! انــد تــا مــا را دســت بيندازنــد؟   بــشناسند و آمــده
  !ترند های هاليوودی بر سرِ ميزهای اشرافی هم بانزاکت ستاره

  ای؟ تشنهتو هم : به خبتيار گفتم. من تشنه بودم
  .بينم ام، ولی آب منی تشنه: گفت

: جـامِ لربيـزِ مـن دراز کـرد وگفـت      و دستش را به   » آب خواهی؟ «: دختر گفت 
  ».آب است اگر باده ننوشی، بنوش که وش«

! خبتيـار : گفتم. رنگ بود جام را برداشتم و برلب ادم، واقعا آب بود، بی 
  . بردار که آب است

ای  کـنم در هـيچ کوهـستانی از هـيچ چـشمه      یآبی بود چنان سـبک کـه فکـر منـ     
باره رفته بود؟ چرا  ولی چرا رنگ سرخش يک. چنان آب سبکی را نوشيده باشم     

  آب شده بود؟ درون جام ما ريخته بود تبديل به شرابی که از سبو به
هرگـز چنـين آبِ   : خبتيار جامش را گرفت و بر لب اد و تا ته نوشـيد وگفـت            

   تو نيز احساس کردی؟ .ام سبکی را ننوشيده
مــا بــه دنيــای   : و درگوشــش گفــتم » .مــن هــم مهــين احــساس را کــردم   «: گفــتم

يـی، شـراب    يی، اثـاث افـسانه   يی، تاالرِ افسانه خانۀ افسانه . ايم  ها وارد شده    افسانه
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يـی، ظـروف    يـی، لبـاس افـسانه    يـی، آدمهـای افـسانه      يـی، آبِ افـسانه      و کباب افسانه  
  ها باشند؟ ختر و پسر شاه پريان افسانهنکند اينها د. يی افسانه

اينـها  . اينجا بايد کاخِ يکی ازآن سالطينِ مالی باشـد    : خبتيار در گوشم گفت   
  .اند هم نگهبان هستند، و اين آداب را از ارباا آموخته

کدام ارباب؟ کدام آموخته؟ اينها از شاهنشاه حـرف       : و من در گوشش گفتم    
زننـد، از   اردشـير تيـسپون حـرف مـی     زننـد، از ويـه      میزِمين حرف     زنند، از اَيران    می

ــا بــــه اعمــــاقِ تــــاريخ  . انــــد اينــــها مــــال تــــاريخ . زننــــد دنيــــای ديگــــری حــــرف مــــی  مــ
  .ايم برگشته

خـوردن کــه متـام شــد دختـر برخاســته سـينی را برداشــت و بـرد، و برگــشت آن      
وقتـی برگـشت يـک سـينی ديگـری روی سـرش       . سـينی ديگـر را هـم برداشـت و بـرد     

رســيد کــه طــالی نــاب باشــد، شــايد هــم برونــزی    نظــر مــی د بــود مثــل طــال، بــهبــود، زر
انگـــور بـــود و انـــار و  . آورد گذاشـــت روی ميـــز. صـــيقلی بـــود، پـــرنقش و نگـــار بـــود 

ــر تــازه   ســينی . رنــگ نقــره  چــين، هرکــدام تــوی يــک کاســۀ بــزرگ بــه      گالبــی و اجني
داد بـا   ن مـی کوبی شده بـود، آجناهـايش کـه پيـدا بـود نقـش شـکار آهـو را نـشا                 نقش

کردنــد و ســگهای  آهــوان درحــالِ دويــدن و آدمهــائی کــه ســواره آهــوان را دنبــال مــی   
. ها هـم مهـين نقـش را کنـده بودنـد      اطراف کاسه. دويدند تازی که دنبال آهوان می   

حنو عجيبی شبيه هم بودند، کارِ دست يک استاد  ها و توی سينی به نقشهای کاسه
چنــد  هــا بــه کنــی کــه ايــن ســينی و ايــن کاســه  کــر مــیف: در گــوشِ خبتيــار گفــتم. بودنــد

  ارزند؟ می
بينـيم در بيـداری باشـد، امـروز      اگر ما در خواب نباشيم و اينها که می        :  گفت

هــا از نقــره؛ ولــی   ســينی از طــال اســت و کاســه . تــوان ــائی بــر رويــشان گذاشــت  منــی
ر بـــاال کارهــای هنــری کـــه رويــشان صـــورت گرفتــه اســـت ايــشان را بـــه ميليوــا دال      

آن ســبوها و جامهــا و آن ســينی قبلــی . شــبيه ظــروف دنيــای باســتان هــستند. بــرد مــی
کنم اينها بايد متعلق به عهد ساسانی باشد، شايد هم  من که فکر می. طور نيز مهين

رسيده از روی تصاويرِ آا بازسـازی   دوران به تقاضای يکی از سالطينِ مالیِ تازه    به
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  .شده باشد
هـائی را   کنم در عمرم چنان ميـوه  قدری لذيذ بودند که من فکر منی    ها به   ميوه

به خبتيـار  . کردم دامن چرا آمه از خوردنشان احساس لذت می       منی. خورده باشم 
  بری؟  تو هم مثل من لذت می: گفتم

  .افسانه است، رؤيا است. باالتر از توصيف است:  گفت
شت مـا دسـت از خـوردن    وقتـی برگـ  . خورديم دختر بلند شد و رفـت        وقتی می 

يک سينی ديگری روی سرش بود، يک آفتابه و يک لگن گذاشته         . کشيده بوديم 
کــاری   مهــه ســفيدرنگ بــراق، و پــرنقش و نگــار از نقــوش کنــده       . بــود تــوی ســينی   

وری، لگن را آورد گذاشت روی ميز ما، آفتابـه      سينی را گذاشت روی ميزِ آن     . شده
ــا    ــا نگـ ــن و بـ ــاالی لگـ ــت بـ ــه را آورد گرفـ ــه بـ ــی  هی کـ ــا مـ ــه  مـ ــرد بـ ــی  کـ ــا مـ ــه   مـ ــد کـ فهمانـ

  .دستهايمان را دراز کنيم و بشوئيم
اول مــن و بعــد خبتيــار دســتهايمان را دراز کــرديم، دختــر آب بــر روی دســت     

تـا دسـتمال نـرم     گونـه شـست، آنگـاه سـه      هرکداممان ريخت، دست پسر را نيـز مهـين        
ر داد تـا دســتهايمان را  دسـت مـا و دسـت پـس     گلـدار از شـال کمـرش بيـرون کـشيد و بـه      

ديــری نپايــد کــه ســپيده   «: مهينکــه خــشک کــرديم، پــسر بــه مــا گفــت   . خــشک کنــيم
دختــــر لگــــن را . مــــا نگريــــست و برخاســــت و بــــه» .هنگــــام رفتنتــــان اســــت. بردمــــد

ــه        ــستاد و بـ ــسر ايـ ــرِ پـ ــشت سـ ــينی، و پـ ــان سـ ــت در مهـ ــه گذاشـ ــا آفتابـ ــت و بـ ــا  برداشـ مـ
ما که تازه خودمان . کردند ون رفنت می  ما را با چشمانشان دعوت به بير      . نگريست

جلو افتادند و  او و دختر به. وجو آماده کرده بوديم، ناگزير برخاستيم را برای پرس
من و خبتيار دوربين و پايۀ دوربين را برداشتيم به دومشـان آويختـيم و بـه دنبالـشان         

  .روان شديم
از سـی سـال پـيش    ماه رفته بود و هوا تاريک بود، و ما در جادۀ بـاريکی، کـه       

پــــيش  تغييــــری نکــــرده بــــود جــــز آنکــــه انــــدکی قيــــر بــــر رويــــش ريختــــه بودنــــد، بــــه  
ــار گفــتم  بــه. هــا شــده بــوديم   زده هردومــان مثــل جــن  . رانــديم مــی فــردا زودتــر  : خبتي

موضـــوع . برگــرديم و ضــمن يـــۀ گزارمشــان بيـــشتر دربــارۀ ايـــن خانــه حتقيـــق کنــيم      
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  . خيلی جالبی خواهد شد
 قصد بيرون رفنت کردن تـا وقتـی کـه در اتومبيـل نشـسته            در فاصلۀ برخاسنت و   

يادمـان نبـود کـه    . رفتـيم هـيچ چيـزی يادمـان منانـده بـود       سـوی شـيراز مـی      بوديم و بـه   
گونه از آن سرای بزرگ بيرون آمده بـوديم،   گونه با آا خداحافظی کرديم، چه       چه
ه يـادم بـود و نـه    نه من چيزی در ايـن فاصـل     . گونه اتومبيلمان را سوار شده بوديم       چه

  .آمد آورديم چيزی يادمان منی مغزمان فشار می هرچه به. خبتيار
کنی اگر دربارۀ بزم خياممان گزارشـی يـه کنـيم کـسی           فکر می : خبتيار گفت 

کنــی کــه اگــر بــدهيم بــه يکــی از اســتادان تــا خبوانــد مــا را     فکــر منــی! از مــا بــاور کنــد 
کنـی   چيـز را بنويـسيم فکـر مـی     يم که مهـه انديش بپندارد؟ اگر خبواه  خياالتی و وهم  

جـرم حـضور در بـزم بـاده و رقـص چـه حکمـی         چنانچه گزارش را به باال بفرستند بـه    
  برايمان ببرند؟

اَوالً، از نظــر شــرعی کــسی کــه    . حــد شــرب مخــر صــدتا تازيانــه اســت     : گفــتم
نداند که يک مايعی مخر است و بنوشد مرتکب گناه نشده است و مستوجب کيفر         

ــا، از نظــر فقهــی متاشــای رقــص دختــران کــافر مبــاح اســت؛ ســوما، مــا        نيــ موست؛ د
شـيعه نيــستيم، و در مــذهب معتزلــه حــضورِ معمــولی در يــک مهمــانی کــه بــزمِ بــاده و   

  ساز و آواز و رقص در آن باشد گناه نيست و کيفر ندارد؟
گفـت کـه   زمزم و برسم و رقص و آواز در برابر آتش چه؟ آيا خنواهنـد        : گفت

  ايد و بايد تازيانه خبوريد؟ پرستان شرکت کرده مشا در مراسم آتش
  .حضور در چنين جائی هم در مذهب معتزله جماز است: گفتم

کنـــيم شـــايد  تـــر اســـت کـــه بگـــوئی بـــرای خودمـــان گـــزارش يـــه مـــی : گفـــت
  .روزی توانستيم منتشر کنيم، و خيال خودت و مرا راحت کنی يک
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سر و تنمان را که شستيم . دن آفتاب از خواب برخاستيم   ساعتی پس از برآم   

  .بايد عکسها را چاپ کنيم: خبتيار گفتم و ناشتايمان را که خورديم، به
هنـــوز بـــه   . کـــامپيوتر و چـــاپگر را آمـــاده کـــرديم    دوربـــين را وصـــل کـــرديم بـــه   

الزم هـم  . منايشگرِ دوربين نگاه نکرده بـوديم کـه ببينـيم عکـسها چـه وضـعی دارنـد        
برايمـان مهـم   . شد را نگاه کنـيم  ديديم که هرچه در ديسک کامپيوتر ذخيره می  منی
ايـم چـاپ    عـادت داشـتيم کـه عکـس را بـدون دسـتکاری و مهـانطور کـه گرفتـه             . نبود

خنـورده نگـاه    طور دست توی ديسک کامپيوتر هم مهان   . کنيم تا کامالً طبيعی باشد    
  . داشتيم می

وقتی . شبی بود  دنبال عکسهای دی  آمدند چشم من به     عکسها که بيرون می   
شــبی شــد ديــديم کــه جــز مــن و خبتيــار کــسی روی    نوبــت بيــرون آمــدن عکــسهای دی 

. زد ما روی سنگی نشسته بوديم، پشتمان تپۀ خاکی بود کـه سـياه مـی          . کاغذ نيست 
عـالوه بـر   . نه آن دختر و پسر در عکس بودند و نه مبل و نه ميز و نه چيزهـای ديگـر            

ايـم و مهـه را در روشـنايیِ روز گرفتـه بـوديم،       ه يادمـان بـود کجـا گرفتـه    بقيۀ عکسها ک 
تا عکس بود که من و خبتيـار روی سـنگی نشـسته بـوديم و کمـی بـا هـم فاصـله                 هشت

ــتيم ــوديم    . داشـ ــه بـ ــائی عکـــس نگرفتـ ــين جـ ــا در چنـ ــی مـ ــسی از  . ولـ ــيچ عکـ ــالً هـ اصـ
عکـسها کـه از   بقيـۀ  . ای در تـاريکی شـب نگرفتـه بـوديم     خودمان روی سنگی يا تپـه     

مـن مثـل کـسی کـه بـاورش      . تـا  اش درست بود جز اين هشت   منطقه گرفته بوديم مهه   
  بينی؟ اينها را می: نشود به خبتيار گفتم

  ايم؟ ما به چه دنيائی رفته بوده. ام من هم متعجب. بينم می. آری: گفت
ايــم و آــا را در خــواب    بــوده خــواب رفتــه شــايد از شــدت خــستگی بــه : گفــتم

  !ايم ديده
  جور خواب ديده باشيم؟ شود که هردومان يک مگر می: گفت
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  شود که ما در خواب از خودمان عکس گرفته باشيم؟ و مگر می: گفتم
کنـيم کـه ايـن عکـسها را در کـدام نقطـه        آجنا نگاه مـی  وقتی برگرديم به  : گفت

  . آجنا بايد خيلی اسرارآميز باشد. ايم گرفته
دشـت   ها را پشت سر ـاديم تـا بـه    جاده. تاديمراه اف رختمان را پوشيديم و به    

هـای خودمـان انتخـاب کـرده بـوديم، و       مـا اينجـا را بـرای بررسـی    . ديروزی رسـيديم  
هـای اطـراف حمـل، و     هفتـه وقتمـان را بگـذاريم بـرای بررسـیِ تپـه       قـرار بـود کـه يـک    
  .گزارش يه کنيم

: گفـــتم.  بـــاغحمـــل رســـيديم، نـــه از آن خانـــه خـــربی بـــود و نـــه از آن   وقتـــی بـــه
  اند؟ پس چيزهائی که ديشب ديديم کجا رفته! خبتيار

  .ايم خياالتی شده بوده. فراموش کن: گفت
اتومبيلمـان را در جــای ديـروزی تــوی مهـان چالــه پـارک کــرديم، و رفتــيم دور     

من در جستجوی سنگی بودم که ديشب رويش نشـسته بـوديم   . زدن در پيرامون تپه 
اينجاهـا دنبـالش   :  که متوجه جستجوی من شد گفـت    خبتيار. و عکس گرفته بوديم   

  .گشنت بيهوده است
  ايم؟ عکسها را نگاه کنيم که از کجا گرفته: گفتم

تـا عکـس    يکـی هـر هـشت    بـا هـم بـه يکـی    . خبتيار عکسها را بيـرون آورده بـود   
هرچــه در . شــد تــشخيص داد پــشت ســرمان ســياه بــود و چيــزی را منــی . نگــاه کــرديم

  . يم چنان سنگی که در عکس بود را نديديماطراف تپه نگاه کرد
  . شايد جای ديگری گرفته باشيم: خبتيار گفت

تازه اول . ولی ما شب عکس گرفته بوديم، و شب هم از تپه دور نشده بوديم  
  .شب به تپه برگشته بوديم که سوار شويم و برگرديم شيراز

أتی را بـرای  کنی که از دانشگاه تقاضا کنيم يـک هيـ         فکر منی ! خبتيار: گفتم
زيـر تپـه نفـوذ نکـرده تپـه را کـاوش کننـد؟         اينجا بفرستند که تا آبِ سد بـه        حفاری به 

گويد اين تپـه بايـد روی يـک شـهری از شـهرهای ساسـانی يـا پـيش از          من که دمل می   
  .ساسانی خوابيده باشد
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ــا: گفـــت ــت  ! ای بابـ ــم دلـــت خـــوش اسـ ــو هـ ــوش    . تـ ــو گـ ــن و تـ ــه مـ ــه کـــسی بـ چـ
آثـار دوران  «گويند  کجا رسيد؟ اگر هم بگوئی، می زدند بهدهد؟ اينهمه که داد     می

وقتی هم اصرار کنی، جوابـت خواهنـد داد کـه       » جاهليت را برای چه کاوش کنيم؟     
تـازه خيلـی   » زنـی؟  مهه داد و فرياد می مگر گنجِ بابايت زيرِ آن زمين است که اين        «

يـاد دوران   کـه بـه  چـه شـده   «: گوينـد  کنند و مـی  بارت می   مؤدبانه مشتی اهانت هم به    
ــش   ــان آتـ ــت و جموسـ ــاده  جاهليـ ــت افتـ ــی پرسـ ــه آن  ای و مـ ــواهی کـ ــده  خـ  دوران را زنـ

دهنـد و از حتقيـق هـم     دسـتت مـی   اگر هم بيشتر اصرار کنی حکم برکناری به    » کنی؟
  مگر با دهها استاد چنان نکردند؟. کنند حمرومت می

 نبايــد يعنـی بايــد دسـت روی دســت ـاد و نشــست؟ يعنـی هــيچ کـاری     : گفـتم 
  شود کرد؟ کرد؟ منی

سـر و صـدا هرجـا کـه      بـی . کنـيم  بايد مهين کاری کرد که اآلن داريـم مـی         : گفت
. کنـيم  کنـيم و گـزارش و تـصوير و مـووی يـه مـی       قابل شناسايی باشـد شناسـايی مـی       

آيندگان خواهند ديد و خواند کـه  . اين تنها کاری است که از دستمان ساخته است  
  .گونه غرق و نابود شده است اينجاها چه بوده و چه

  يعنی سوگنامه يه کنيم برای آيندگان؟: گفتم
  جز اين چه کاری از دستمان ساخته است؟ : گفت
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٣  
سـاعتی   نـيم . طرف اتومبيلمان  کرد که برگشتيم به     خورشيد داشت غروب می   

انــد،  بعــد کــه رســيديم بــا وحــشت ديــديم کــه دختــر و پــسر در کنــار اتومبيــل ايــستاده       
بينـــی   مـــی : خبتيـــار بـــا صـــدای فريادگونـــه گفـــت    . ر مهـــان جـــای ديـــشبی  درســـت د

  !ستاره؟
بينــی کــه  ايــم؟ مــی گفتــی خيــاالتی شــده تــو بــودی کــه مــی. بينمــشان مــی: گفــتم

  خياالت نبوده؟ 
شـبی جـواب سـالممان را     با مهان عبارای دی . رفتيم نزدشان و سالم کرديم    

 دارد عکـسها را از تـوی کـيفش     ديـدم کـه خبتيـار     . آميـز   دادند با مهان لبخنـد حمبـت      
به عکـسها نگـاه   ! ستاره«: من گفت زده به ناگهان با حالت وحشت. آورد  بيرون می 

  . وآا را جلو چشمم گرفت» !کن
مهــه شــان مهــان عکــسهائی بودنــد کــه      . کــردم  از دســتش گــرفتم و نگــاه شــان   

ان ديـشب درکنـارِ آـا گرفتـه بـوديم، تـوی مهـان تـاالر، روی مهـان ختـت، پـشت مهـ            
  .شوم من که دارم ديوانه می: خبتيار گفتم به. ميز، برابر مهان سينی و سبو و جامها

ايـم و   عکـسها کـه ديـشب گـرفتيم را چـاپ کـرده      «: دختر و پسر گفـت   خبتيار به 
  . دست پسر و آا را داد به» .ايم برايتان آورده

ی کردنــد بــردار بگــذار تــوی کيفــت تــا بــرا       وقتــی نگــاه شــان  ! خبتيــار: گفــتم
  .خودمان داشته باشيم

هـای اصـلی کـه تـوی ديـسک کـامپيوتر        مگر عقلت رفتـه بچـرد؟ نـسخه       : گفت
  .ايم اينها را برای خودشان آورده. است و نزد خودمان است

گـام بـر ديـدگان    «: مـا گفتنـد   شبی، مهصدا بـه   دختر و پسر با مهان عبارت دی      
  .ان برويمو ما را دعوت کردند که مهراهش» !يد، مهيمان گرامی باد

چندقـدمی نرفتـه بـوديم کـه رسـيديم       . دنبالـشان افتـاديم     ما از خدا خواسته بـه     
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شــبی نــشانده   شــبی در مهــان جــای دی  وارد شــديم و بــا مهــان آداب دی . دمِ دروازه
  . درنگ نغمۀ دلپذيرِ چنگ در فضای تاالر طنين انداخت شديم، و بی

فرصـت  . ا تکميل کنيمخانه ر امشب بايد گزارشِ اين: در گوش خبتيار گفتم   
اينــها دهــاتی نيــستند، نــوکر هــم     . چيــز را ازشــان بپرســيم   را از دســت نــدهيم و مهــه  

  .ايم نيستند، نگهبان هم نيستند، ما هم خياالتی نشده
  اند؟ گوئی از زيرِ زمين درآمده يعنی می: خبتيار در گوشم گفت
  . مهين است که گفتم: و من در گوشش گفتم

توانــستيم ســاعتها  ی را بــا خودمــان آورده بــوديم، مــیتــر پــی دسـتگاه ضــبط ام 
دی آورده بــوديم،  وی وی کــام را هــم بــا چنــدتا دی   دی. حــرف بــزنيم و ضــبط کنــيم  

. طــرف راحــت بــود   خياملــان از مهــه . توانــستيم چنــدين گيگــا مــووی يــه کنــيم     مــی
  .وی کام را آماده کن و کار بگذار دی! خبتيار: گفتم

ضـبط  .  پايه سوار کرد و در جـای مناسـب گذاشـت       وی کام را روی     خبتيار دی 
کـرديم و هـم صـدای جداگانــه     هـم مـووی يـه مــی   . تـری هـم گذاشـتيم روی ميــز    پـی  ام

مهمـــانی . احتياطمـــان کامـــل بـــود تـــا چيـــزی را از دســـت نـــدهيم . کـــرديم ضـــبط مـــی
  .شب شروع شد روال دی به

  گفتی امست ستاره است؟: از دختر پرسيدم
  .هشم ازآن ديوان است. من هشم ندارم: گفت

جــای اســم  بــه. کنــد کــه منظــورت خــشم اســت او فکــر مــی: مــن گفــت خبتيــار بــه
  .بگو نام

  !نامت که ستاره است: گفتم
  .استره بود نامم: گفت
  چرا بود؟ مگر اکنون نيست؟: گفتم
  .آنگاه که زنده بودم استره بودم: گفت
  مگر اکنون زنده نيستی؟: گفتم
  .استره مهيشه هست. تا بودم استره بودم. مهيشه هستم: گفت
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  يارت نامش چيست؟: گفتم
  .آور بود ام نامش خبت يار جانی: گفت
  مگر اکنون نيست؟: گفتم
  .آور مهيشه هست خبت. آور بود تا بود خبت. مهيشه هست: گفت
  .ديشب از تازيکان سخنی گفتی: گفتم

بـانش مـرد و سـکوت کـرد و     مهينکه نام تازيکان را بر زبان آوردم لبخنـد بـر ل            
  .سرش ر ابه زير انداخت

چند ثانيه بعد سرش را اندکی بلند کرد و    . من و خبتيار ديگر چيزی نگفتيم     
در حــالی کــه نگــاهش بــه جلــو خــودش بــود، مثــل کــسی کــه دارد بــا خــودش حــرف        

  : ئی گفت آلوده زند، با آهنگ حزينِ بغض می
نـوروزِ بـزرگ   . ام زنده بـود   جانیمهان سال آمدند که من زنده بودم، ُء يارِ   

مردمان مهگان، دهتان ُء پسان، بِراسان ُء هـواران، بابايـان    . بود چو امروز  
ُء ماتايان، بابکان ُء ماتکان، مهگان در جشنِ نوروزِ بزرگ بر سبزه چمـان          

ــان   ُء دســت ــا     . افــشان ُء پاکوبــان ُء خني گيتــی مهــه شــادی بــود، از باختريــه ت
رود تا شاداَردشـير، از   اردشير، از مهران    از اُوارزميه تا وهشت   اردشير،    ويه

آجنــا کــه هورشــيت ورآيــد تــا آجنــا کــه هورشــيت نــشيند، هرجــای گيتــی کــه     
زدنـد شـادی بـود، شـادیِ روز اورمـزد کـه زايانـده         شاه می   نام شهان   کوس به 

جهـان، شـادیِ   بود زِمينِ آبسنت را ُء داده بود هزاران هزار خوشی به مردم           
بر سـبزه  . شاه که دهشش انباشته بود سرايها را از توش ُء پوش  دات شهان 

نــای ُء نغمــۀ پايــلِ نورســيده دوشــيزگان، ُء    بانــگ دهــل بــود ُء خــروش کــاره  
 کـلِ شـاددلْ   ديده بابکان، ُء کل هلۀ جهان  تپک پای نودميده باوگان، ُء هلَه 

مهه از مهرِ اورمـزد خـشنود ُء إز دهـش     . بابايانماتايان، ُء شبای خروشندۀ     
ــازِمين سرشــــار  شــــهان ــاددل ُء إز مهــــرِ ماتــ ــا  . شــــاه شــ ــراز بــــر آمساــ در آن فــ

کردنـد بـا مردمـان در شـادیِ       سـپنتان ُء اختـران بودنـد کـه مهـاوايی مـی              اَمشه
ــزد ــوان       . روزِ اورمــ ــو ديــ ــتران چــ ــر اُشــ ــسته بــ ــد نشــ ــان آمدنــ ــه تازيکــ ــه ناگــ بــ
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 بيــاوان، هوهوکنــان، نيــزه ُء مشــشير در دســت، چــو لــشکرِ ملــخ     هــای کريــوه
هــا  خانــه زنــان پراکندنــد ُء ايــدون بــه    چــيخمردمــانْ. آمدنــد ُء کــشنت گرفتنــد 

خانــه . تازيکــان آمدنــد چــو ملــخ، کــشتند، بردنــد، خــوار کردنــد     . دويدنــد
سـوزاندند، شـهر سـوزاندند، بابـايم را کـشتند، ماتـايم را کـشتند، براســکم        

ند، باغــستان را ُء کــشتگه را ســوزاندند، داراک را بردنــد، هــوارامن  را کــشت
  .را بردند، مرا هم ايدون بردند ُء خوار کردند

تلــــخ  و بغـــض دلــــش ترکيــــد و دودســـتش را گذاشــــت دوطــــرف ســـرش و تلــــخ   
تلـــخ  پـــسر بـــا او مهنـــوا شـــد و چـــشمان بـــه چـــشمان دوختنـــد ادنـــد و تلـــخ   . گريـــست
 دقيقــه کــه   دوســه. نگريــستيم ه گريستنــشان مــی مــن و خبتيــار در ســکوت بــ  . گريــست

مهيمـــان : مـــا گفتنـــد تلخـــی گريـــستند سرهايـــشان را بلنـــد کردنـــد و لبخنـــدزنان بـــه بــه 
  !شاد زئيد، خرم زئيد! گرامی باد

گونــه  چــه: دختــر گفــتم بــه. کــردم کــه اســم تــازی بيــاورم  مــن ديگــر جــرأت منــی 
  مردمی بودند آا؟

  :گفت
شــاخ ايــستاده چــو شــاخکان   شــاخ ا هــشکيده ُء بــهســياه، موهــ  ســهته. چــو ديــو

ــراز،       ــداای گــ ــو دنــ ــداا دراز چــ ــاوان، دنــ ــارِ بيــ ــو خــ ــشها چــ ــان، ريــ گوزنــ
ــه    برهنــه ــشکيده، دســتها پينــمبِ ســتوران،      پــا، ناخنــها هه، پاهــا چــو سبــست
ــو ديـــوان  چهـــره ــه  هلَـــه. هـــا چـ کـــشتگَه . افکندنـــد کردنـــد ُء آتـــش مـــی   مـــی هلَـ

شــــهر انــــدر،   زاندند، چــــو لــــشکرِ ملــــخ ريختنــــد بــــه    ســــوزاندند، بــــاغ ســــو  
جخيدنـد چـو گـرگ،     کردند چو گرگ، می جخيدند چو گراز، هوهو می   می

دســت   دســت رفــت ُء مشــشير بــه    بابــايم مشــشير بــه  . دريدنــد چــو گــرگ   مــی
دســت ديــوان    چــاه انــداز تــا بــه     هــا را بــه   بچــه «: برگــشت ُء بــه ماتــايم گفــت   

بـرو کـه خـوارِ چنگـالِ     «: در چـاه افکنـد، گفـت     هوارکم را ماتـايم     » .اُفتند  نه
بـان   تيرها ُء کمانت را بـردار ُء بـه     «: براسکم گفت   بابايم به » .ديوان نشوی 
چـاه انـدازد    خواست که مـن ُء هـوارِ ديگـرم را بـه      ماتايم می » .خانه فراز شو  



 ٣٢

جخيدنـد هوهوکنـان ُء    چو ديو می. که تازيکان آمدند آتش افکندند بر در    
رـه شـد، بابـايم          . جنبان  ان ُء نيزه  مششيرپخان ـکم بـا تيـر ُء کمـان بـر بـانبِراس

مشــشير بکــشت، تازيکــان بابــايم را بــه نيــزه پــاره کردنــد ُء     تازيــک بــه يــک 
تازيـک   ماتـايم اَشـکَمِ يـک    . برکندند رخـتش را ُء جخيدنـد ُء هوهـو کردنـد           

کندنـد رخـتش   خنجر بدريد، تازيکان ماتـايم را بـه نيـزه پـاره کردنـد ُء بر             به
. مـــن ُء هـــوارم دويـــدن گـــرفتيم انـــدر ســـرای . را ُء جخيدنـــد و هوهـــو کردنـــد

مــان جخيــدن گرفتنــد تــا   تازيکــان هوهوکنــان ُء مشــشير ُء نيــزه جنبــان در پــی 
ــه  ــديم بــ ــو گنجــــشکی   وامانــــديم ُء تپيــ ــدر چــ ــرای انــ ــازيکی  . کــــنجِ ســ ــرا تــ مــ

 چـــنگش بگرفـــت انـــدر کـــنجِ ســـرای، چـــو گرگـــی کـــه خرگوشـــی گيـــرد، ءُ  بـــه
تازيـک ديگـر آمـد لگـدی بـر پـشت او کوفـت ُء چيـزی         . جخيد ُء هوهو کـرد   

مـرا  . گفت ُء اين تازيـک بـر ديـوار سـريد، ُء فروافتـاد بـرزمين، ُء برخاسـت             
ــرد       ــو کـ ــد ُء هوهـ ــدر بغـــل، ُء جخيـ ــت انـ ــر بگرفـ ــک ديگـ هـــوارم را . آن تازيـ

ايــــدون تازيــــک ديگــــری بگرفـــت انــــدر بغــــل در ديگــــرکنجِ ســــرای، ُء   هـــم 
تيغ بر گردمنـان  . يدن گرفت ُء هوهو کرد، چو گرگی که خرگوشی گيرد  جخ

مـا مهچـو خرگـوشِ    . ادند ُء پشتمان بر زمين سودند ُء پاهايمان را گرفتند 
بـو تازيکـان، ُء گيتـی     زيرِ گَنـد  کمر بر زمينِ هشک به      هليديم برهنه   لرزان می 

 فــراز  خيــد، از آنبِراســکم تــا نگريــست از فــرازِ بــان چي . در چــشمامنان تــار
کــاپی کــرد ُء  تيــری خــورده بــود از دســت تازيکــان،   افتــاد بــر زمــينِ ســرای،  

  .آخی گفت ُء ديگر جننبيد
تلـخ   راه گلـويش را بغـض پرکـرد و تلـخ       . دختر ديگر نتوانـست کـه ادامـه دهـد         

شـان کـه    گريـه . تلـخ گريـستند   پـسر هـم چـشمان در چـشمان او دوخـت و تلـخ            . گريست
مهيمــان گرامــی بـــاد،   : مــا گفتنــد    را بلنــد کردنــد و لبخنـــدزنان بــه   متــام شــد سرشــان   

  .زِمين شاد باد، شاد زئيد، خرم زئيد اَيران
. ام کـه تـا کنـون نـشده بـودم      من تازه متوجه يـک چيـزی شـده     : به خبتيار گفتم  

  بينی؟ آا نگاه کن که چه می خوب به
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اين پسر !  دارندما عجيب شباهتی به: کرد و در گوشم گفت خبتيار نگاه شان
  .عين من است و اين دختر هم عين تو است

نکند که اينها خود ما باشـيم و مـا داريـم خودمـان را در         :  من در گوشش گفتم   
  بينيم؟ خواب می

عالَم  به. اينها هم دوتا آدمِ جدا از ما هستند   . ما بيداريم : و او در گوشم گفت    
  .  را ادامه بدهدکاش بقيۀ داستان. خياالت وارد نشويم تر است

دارنـــــد مــــــا را بـــــا خودشـــــان بــــــه اعمـــــاق تــــــاريخ     : و مـــــن در گوشـــــش گفــــــتم  
  . گردانند برمی

کـنم کـه    را قبـول نداشـتم، ولـی مثـل اينکـه دارم بـاور مـی       » هـا  جـنم «من نظريـۀ    
کــم دارم بــسيار چيزهــا کــه تــا پــيش از ايــن        مــن کــم . آنچــه بــودا گفتــه درســت اســت    

گويـد را مـن    دامن چـرا اينـها کـه دختـر مـی      منـی . نمکـ  پنداشتم را باور می    خرافات می 
  .کردم ای احساس می گاهگاه در ژرفای خودم مثل يک ياد مبهم و ناشناخته

: مــا گفتنــد  نگريــستند، و بــاز هردوشــان لبخنــدزنان بــه   مــا مــی  دختــر و پــسر بــه 
و دختر پس از آنکه جامِ خودش را تا » .شاد زئيد، خرم زئيد! مهيمان گرامی باد«
اش را گرفتـــه بـــود و انگـــار دو  ه سرکـــشيد بـــا لبخنـــد بـــسيار مليحـــی کـــه متـــام چهـــرهتــ 

اش کـه بـه ختتـۀ     برهنـه  رسـيدند و شـانۀ نيمـه    اش که تا روی سرينش می     گيسوی بافته 
  : من گفت زدند، به مانست نيز شکرخند می مرمرِ رخشنده می

يـار   رِ تـو خبـت  آور بـود، يـا   يار جانیِ من خبت. من استره بودم، تو ستاره اه     
سـرای بـود    اينجا بود ما را سرای که تازيکان گرفتند، پلشتيدند؛ اَيران . اد

  . ُء کردندش ديوسرای
شـبی   را که گفت برخاست و رفت و برگشت، و مهـان سـينيهای دی         دختر اين 

دانــستيم کــه الزم نيــست در   مــا ديگــر مــی . شــبی را آورد و مهــان ســبو و جامهــای دی 
مـا دسـت    جامهايمان را سرکشيديم و حالت عجيبـی بـه       . ياط کنيم خورد و نوش احت   

بــاز مهــان ســاز و رقــص و ســرود شــروع شــد، ســپس هــم مهــان کبــاب آهــوبره، و     . داد
  . شب درست مثل دی
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شـب مـرخص کننـد، بـه      دستمان را که شـستيم مـن از بـيمِ اينکـه مـا را مثـل دی       
  .بينيمتان را بيشتر ب خواهد که خانه ما دملان می: دختر گفتم

ــت  ــر گفـ ــی: دختـ ــا را  مـ ــريم مشـ ــه. بـ ــرديس    خانـ ــد، پـ ــتان ببينيـ ــد، سروسـ  ببينيـ
ببينيــد، مــردم ببينيــد، جــشن ببينيــد، بابــايم بينيــد، ماتــايم ببينيــد، کاکــايم ببينيــد،   

  .بريم مشا را می. هوارم ببينيد
روی مـا ايـستادند    را که گفت خودش و پسر با هم برخاسـتند، رفتنـد روبـه      اين

آميـزی مـا را دعـوت بـه برخاسـنت کردنـد بـدون         شـکل بـسيار ادب      ان به و با چشمانش  
ــد   ــزی بگوينـ ــه چيـ ــه     . آنکـ ــستاديم و بـ ــان ايـ ــای خودمـ ــی در جـ ــتيم ولـ ــا برخاسـ ــا  مـ آـ

شـود و هنگـام رفتنتـان     ترسيديم که بگويند بامداد دارد نزديک مـی     می. نگريستيم
 بگـويم کـه در   تـوامن  منـی . امـا آنچـه را کـه ناگهـان ديـديم يـک رؤيـا بـود        . شـده اسـت  

شـايد آـا   . باورکردنی نيست، و هرکه بشنود هم باور خنواهد کرد  . بيداری ديديم 
اعمــاق  آــا مــا را بــه. دادنــد خــواب کردنــد و اينــها را نــشان مــان مــا را جــادو کــرده بــه

شايد هم ما جنمهای ديگری از ! دامن؟ چه می. تاريخ بردند و در تاريخ سير دادند   
مــان برگــشته بــوديم، بــه جنمــی از   بــه يکــی از جنمهــای گذشـته اينـها بــوديم و اينــک 

ــال پـــيش از ايـــن مـــی    ــا . زيـــسته خودمـــان کـــه در  هـــزار و سيـــصد و شـــصت سـ شـــايد مـ
زمان در جنمهای متعدد و در جاهای گوناگون بـا خودمـان       نامهای خودمان را از آن    

آور کـه   و خبـت کشيده بوديم و اکنون ستاره و خبتيـار بـوديم تلفـظ ديگـری از اسـتره             
  .اينها بودند
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