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ناجیان سبالن

٣

پایانـت از  همتـا، بـه انـدازه صـفات نامتنـاهی و تجلیـات بـی       اي ایزد بـی 

. تو سپاسگزارم

بـا  ه کـ تیاقـ او.اسـت تنهایی میسـر  فقط به وقت ماندن تنها بودن و تنها 

خلسـه و  !شاید. انجامدمیافکارو نسج به نظم گیرد و در انتها یمشکل کوهش

.خلق و خويسبک و سیاقِاز تکلیفی 

. مانـد نشـده کسـی تـا ابـد سـر بسـته و در خـود گرفتـار ب        دیدهبراین بنا

بـه  . گردانی و انزوا و پرهیز از ارتباط با دیگران خواهی نخواهی گذراسـت روي

چرا که سرشـت آدمـی بـا    . فردادیروز و بیماند که روزگاري داریم بیاین می

.آمیخته و تنیده استو روزگاریان روزگار 

گـویی دسـتی از   ؛حد معمول جا باز کنـد از این رو وقتی سکوت، بیش از

تفاوتی برون جهی و کند تا از بیآید و وادارت میژرفاي زالل درون بیرون می

رنگی پی این تفاهم و یک. اي متقن براي ارتباط با دیگران باشیبه دنبال بهانه

www.takbook.com



یابیم تـا اسـرارمان را بـا وي در میـان     و رنگ به رنگی، دست آخر کسی را می

چـون بـه پنهـان پـویی     .یـم ورمیراهه بییقین به قطع آنجاست که . مبگذاری

. ایمپشت کرده

محـال  ؛گویند رازي که با کسی در میـان گذاشـته شـود   میها دچار شده

شـروع  شـاي اسـرار، همیشـه بـا حرارتـی عجیـب      اف. است در پس پرده بماند

. شود و ربطی به خوب گوش کردن شنونده نداردمی

؛اهکیفـور شـدن  آنیکـی از  . آن هم نه یک جـور ؛کیف داردالبد گفتنش 

خیـالی کـه   . امـان از خیـال  . پایان و هزار پـاره پنداري بی. پندار است و خیال

جـا  مـه و هکـرد هر کاري آن با شودهنوز از تمام اکتشافات پیش است و می

.هم زدنیبر آن هم در چشم . رفتبدون بعد زمان

آدم تیـزبین هـم   . دهـ خوااقرار بـه آن، بضـاعت نمـی   داشتن و پرداختن و 

گمانی، خصـایص بـارز و   کافیست قصد کنیم و با خوش گمانی و بد. خوادنمی

داز، ــــ وز و گـــ از این رو با شـور و شـعف و س  . را به رخ بکشیمکسی پنهان

بـه  دلم مانده و بر77سال از وکه هضمش قدري دشوار استااي رشدهافشا

یقین دارم بـا کمـی   .کنم؛ تقدیم حضورتان میبه انتشار آن نشدمموفق عللی 

.شودبدیهی ن اتیبرانرمش تا حدودي 
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ناجیان سبالن

٥

ها و گشـایش  دیوارهاز صعود اي بلند مدت، اي اهل فن در قالب برنامهعده

شناسـایی ایـن   . کردندرا بررسی میسبالنهاي مختلفمسیر با درجه سختی

هـا و  کوبی برخی از دیـواره کروکی، ثبت عالیم، میخگذر بکر و مخوف با رسم 

شب آخر بـه رغـم خسـتگی و فعالیـت     . تهیه عکس و گزارش رو به پایان بود

. نیامدانباکبیبسیار، خواب به چشم 

صـد چنـدان   ،ورهـاي شـعله  شکوه و عظمت آنجا زیر نور مهتاب و مشعل

اشـکال و  . اي صـوفیانه روحشـان را در برگرفتـه بـود    خلسـه وکـرد جلوه مـی 

. گشـت م گونـه گونـه مـی   ئدا؛ي سبالن، همان گذر یاد شدهاهاي کسرصخره

هـا، بـرج و بـارو و دژهـایی کـه از      ارگهـا و قلعـه  ها، انگـار  جدارمیان احجار و
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درك و . خوردنـد یک جا به چشم می؛شدندهاي بدون تراش ساخته میسنگ

. شان از طبیعت پیرامون شنیدنی بوداستنباط

همگـی آنجـا   ... وطـبس الموت، قهستان، قهقهـه، کـالت،   قالع به راستی 

جــایی بــراي . هــا داشــتنداي حکایــتکــدام از دورهخودنمــایی کــرده و هــر

ال دژي دیـدن و  آن البـه . مختلف اما تاثیرگذارهاي برانگیختن پندارها و خیال

جسـم و ترسـیم هـر   ت. گویا رسم آنجـا بـود  ؛دادننشانبعد تشبیه و القاء آنرا 

. گشتدرنگ در ذهن دیگران متبادر میکس با قدري توفیر بی

هاي غـول پیکـر   تشبیه سنگصداي مهیب برخورد باد شدید با چادرها و 

هایی که هزاران سال پیش در اثر انجمـاد مـواد   دگردیسی سنگبه ذیروحان، 

. بخشـید هیبت و خوفناکی شبانه آنجا را تزیید مـی ؛مذاب شکل گرفته بودند

. اي به حق و دور از ابهاموجه تسمیه

چـرا  . مشتاقان کالم وي جملگی سـکوت کردنـد  ؛وقتی سینا به حرف آمد

انگـار  شـنونده  چنـان کـه   . مهارت داشـت ها حرفچشاندن قطره قطرهدر که 

.دیدها را به چشم میروایت شده

هـاي  خدمات و استقامت برجسته گذشـتگان کـه از رنـج   اي از ابتدا گوشه

گرفت و معنی بس ژرفتـري  شان نشات میهاي شگرفتوان فرسا و محرومیت

هـاي آلـوده بـه بخـل و     بر شمرد و ادامـه داد؛ پـیش بینـی   ؛را در خود داشت
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ناجیان سبالن

٧

تون رو نزد خودتون نگه دارین تـا قـدري از قـالع معتبـر و منحصـر بـه       غرض

پـا هسـتن   صد سال پا برجایی، هنوزم برخی از اونا سرفردي که پس از چند 

.رو براتون تعریف کنم

از درك اضطرار و بیم از تلف شدن تا حدود دو قرن پـیش، سـاخت قلعـه    

شاید هزاران هزار ساخته شده اما چون موقعیـت خـوبی   .شدنیاز محسوب می

؛ونـدن کـه پایـدار م  اونـایی هـم  .نداشتن با ضربات دژکوبی از پاي در اومـدن 

.هاي طبیعی بودههاي خطرناك و دیوارهپرتگاهونتردید دورتا دورشبی

صـفوي پادشاهان که ي اقلعه. اي که نزدش هستیمقهقهههمین به فرض 

شـاهزادگان و امرایـی کـه امکـان     ان،مخالفـ دست کم دو قرن اصرار داشـتن  

.ننشـون کـ  زنـدانی اونجـا  ؛هاي سیاسی مهم از جانب اونا متصور بوددسیسه

کـه شـانس   شـاه طهماسـب   به ظاهر مدعی تاج و تخـت  هاي یکی از عموزاده

حبس کشید اونجاهاش میل نکشیده بودن؛ نوزده سال آزگار آورده و به چشم

. زیر آوار موند؛اي که اومدلهآخر سرم با زلز.و نتونست فرار کنه

رو اونـم بـا اسـباب و ادوات    تا آذربایجان شدهپایتخت تازه اصفهانِ فاصله 

ایـن همـه راه رو بـه    و مشـقت  سختی !نحمل و نقل اون زمان در نظر بگیری

موقعیـت کـم   . اشـت دیه دلیـل  فقط ؛م رفت و آمد داشتنئخریدن و داجون 

.خارق العادهبرجاست و پااي که هنوزمقهقهه. و بسنظیرش
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اي بـه معنـاي واقعـی    قلعـه .ت نادري با معماري منحصر به فـردش یا کال

هاي سال طول کشید تا پلنگ خان جالیر از فرماندهان مورد سال. هیدرولیک

مثـل مخـازن آب شـرب و    ،شـاه اونجـا رو بـا یـه عالمـه شـگفتی      وثوق نـادر 

به تعداد روزهاي سال مخزن آب تـدارك دیـده بـودن تـا     .بسازه، کشاورزیش

چـون نـادر شـاه اواخـر     . به ویـژه زمـان محاصـره   .وقت تو مضیقه نباشنهیچ

از .سلطنتش تا دلتون بخواد براي خودش دشمن ریز و درشت تراشـیده بـود  

.بگیر تا هند و سیستانو ازبکستان ترکمنستان 

جالیر نیـز دسـت کمـی از    .در نبودافتخارات افشاریان تنها مرهون نبوغ نا

هـاي بلنـد طبیعـی    ها و دیوارهدر باالترین نقطه کوه که با پرتگاه. نداشتناو

خواسـت و بـراش   هـایی کـه از پایتخـت مـی    توسـط اعـدامی  ؛محاط شده بود

هـر سـه چهـار    . اي بزرگ براي جواهرات نادر ساختفرستادن غار و خزانهمی

داد ته دره و نفرات شدن از اون باال هل میمیروزم یه سري شونو که کنجکاو 

؛کـرد اش بازدیـد مـی  زمانی که نادر شاه از خزانـه . کردبعدي رو جایگزین می

!اي جز خودش و پلنگ خان جالیر از اون جا خبري نداشتهیچ موجود زنده

المـوت هاسـت کـه   یـا اسـماعیلی  حسن صباح هاي دژتر اما از همه جالب

مهیبیهايهصخروي رشان ستاد فرماندهی و پایگاه ممتازه عنوبرترین اونا ب

کـه قلعـه   و کوهی ر»جوینی«.بسیار مشکلاوندست یافتن بهوداشت قرار
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ناجیان سبالن

٩

زمـین نهـاده  شـو به شتري که زانو زده و گردنه ساخته شداون الموت بر فراز 

.گفتنداهالی اون دوره هم کوه عقاب نشین می.تشبیه کرده

تـو زیدیه که رهبرحسن ابن زیدبه دستمتوکل عباسیدوره ژ الموت، د

حجـیم  قلعه، سنگمدهوش کننده آلود و رازورودي . شدشمال ایران بود بنا

اونـم از یـه جـاي    دسـت  کـف  با اشاره فقط که بودچند ده تنییک پارچهو 

فضاي بزرگ ،صعود به باالراه. شدبخصوص روي پاشنه چرخیده و گشوده می

هـا خونه،بردنزیر کشت میوبخشی از اونفدائیان و ساکنینش اي که محوطه

تک بـه  شون، نحوه ذخیره آبو محل سکونت دو طبقه هاي غرفهیا بهتره بگم

. شگفت انگیز بودبدیع و تک 

با محاصره طوالنی و سـماجت بـی مثـالش    سفاكهالکوخاندست آخرم 

شعله این جنبش رو که پس از صـد و پنجـاه   راه نفوذ به قلعه رو کشف کرد و 

خــاموش و آخــرین رهبرشــون ؛ه بــودســال از درون بــه فســاد کشــیده شــد

. الدین خورشاه رو هم به قتل رسوندرکن

هـا و نقل حکایات از قلعـه ن بودروییددر حال هاي گنگ سپیده دم یشهر

... قـره میسـین و قهسـتان و   به و از آنجا جانبه اراز طبس .هنوز ادامه داشت

ا به در شده و امان از جهاي بیها، از خمیازهي چانه بر پشت دست نهادهچانه

.حال و دمی برایشان باقی نمانده بود
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بار و بندیل بـه تـانی بسـته    . نیمه گرم و آفتابی بود،روز وداع با کوهستان

اي عـاري از  براي آزمودن مسیر جدیـد در زمسـتان، زمزمـه   . شد و راه افتادند

. ذوق در گرفت و به بعد موکول شد

* * *

پاییز تمام شد و زمستان در راه بود و کسراي سبالن بـار  ؛تابستان گذشت

. دیگر مد نظر

با یکی دو نفر کـم و  تابستان، يجهیده و به کار شدهبرپر جمعیتاکیپ 

داغـی در گرفتـه و   هـاي  زنـی و چانـه بحثمیانشان دور هم جمع شده و زیاد 

نـه  زمسـتانی،  براي سر باز زدن و طفره رفتن از کوهنوردي آن هم ن ابیشترش

که ايخسته کنندهو طوالنیهاي صحبت.داشتندانعطاف آمدند؛ نه کوتاه می

صبر بـرد بـاران میـان آگـاهی و گنگـی،      عاقبت .جز کدورت نداشتاينتیجه

الي رغبـت کـرده و البـه   از هشـت نفـر   سه نفـر  . گویا به سر آمد و نتیجه داد

کـرده و رکـورد صـعود از آن    خواستند طبع آزمایی ها میو گسستهاپیوست

گــذرگاه ســخت را در زمســتان بــه واســطه داشــتن کروکــی، ثبــت عالیــم و  

.، بشکنندهاکوبیمیخ

دسـت  رقبـاي  خیلی زود پاي ،مذمومموضوع جذاب و پی آن شرط بندي

با تشـکیل دو اکیـپ   بندانرطشو مردان مصمم .را به ماجرا کشانديبه نقد
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١١

از نفـرات  کـه  سرکشـی و قیـد بـی شرط بنـدان . سه نفره، عزم رفتن داشتند

.شدندمحسوب نمیتابستان 

زودتر از انتظارشان جاهل تقراران از روي خامی و بیقرار صحبت و قول و 

از راه معمول و همیشگی بـه پناهگـاه   رقباشکل گرفت و به آنجا ختم شد که 

توفـانی غریـب در   ناآرامش که با تالش و پررفته و به انتظار سینا و همراهان 

عهـدي  . قصد داشتند مسیر جدید را در زمستان محک بزنند؛ بنشـینند هادل

. لبریز از غرور و خیره سري،اي تنگعرصهوآشکار

، پنـد ناپـذیر  حرکـت گـروه  تـا اي گذشت و هنگامی به هنگـام شـد  هفته

روز کـوالك و  صـبح آن . آغاز گرددگستاخانه ماه تامل و تاخیر یازدهم ديبی

از پشیمانی شرط بندان عجول و یـک دنـده  برید اما دریغ زم در شهر امان می

. ايبه دور از مناسبات حرفه

و در طول راه بـا کالمـی چنـد پهلـو     و یارانش، آتش بیاران معرکه صادق

مـدام  پیمان تـازه کـرده و   ؛بر نداشتهسرگشته دست از ترغیب حریفانِمبهم 

شـان نشـات   کـم اطالعـی  و خـامی  ازطرح و خیالی کـه  . زدندح میخیال طر

بـدین  .مانـد مـی تسخیرشـدگان شان بـه  ماندهاز انعطاف باز افکار گرفت و می

شهر بـا چشـمان شـرر بـاري کـه دمـی از مـوج زدن        مشکینتبریز تا ترتیب 

.تب آلوده پیموده شدایستادند، نمی
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خـورد و  واسـتراحت بعد از ظهر همان روز پس از مقدمات کـار و لختـی   

اي کوتـاه از  تـرك و در میـان راه بـا وقفـه    ،براي پیکاري سترگآنجا را ؛گفت

. یکدیگر جدا گشتند

مشـکین عموم کوهنـوردان از  نیز مانند )شرط بندان(و دوستانشصادق

ي خاکی را که به دامنه کوهستان موسـوم بـه   ، جادهايکرایهيلندرورشهر با 

. دردنکطی ؛شدمیگرم گوگردیش منتهی دره قوتور و آب

راننده متعجب پس از بحث طوالنی و گفتن تجربیـات تلخـش بـا لحنـی     

هاي معـروف و  از کوهحاکی از اطمینان ادامه داد؛ زمستان سبالن دست کمی 

حـاال کـه تـا    . هاستفنی نداره و صعود این موقع سال جسارتا کار عقل رمیده

...شب همین دور و برا باشین و فردا بیام دنبالتونخواین یه اینجا اومدید می

اي از بروز نشـانه سبک گامان متبسم بریده از بیرون و پیوسته به درون بی

هـاي راننـده وقعـی    يو بـه خـود گویـه   هسخن ماندحق شناسی، همچنان بی

.نگذاشتند

هـاي کوچـک و   مسـافرخانه و اي و وصف ناپـذیر قوتـور   کم کم دره افسانه

ـ  گشـت مـی نمایان اش رنگارنگ خالی از سکنه گـرم  آبخم شـدید و بـوي ضُ

بـه واسـطه ابرهـاي    سـبالن  بلنداي نیمی از باز .رسیدمیبه مشام ش گوگردی

!تمام نشدنیی دیرین و عادت.پنهان بودغلیظ و مه در حال گذرش 
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ناجیان سبالن
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بدین ترتیب راه سواره به پایان رسـیده و موعـد و زمـان روز برگشـت بـا      

اي از انـدوه  الیـه ،بـه جهـت نـاچیز خوانـدنش    که ايراننده. نهایی شدراننده

.  اش را پوشانده بودسترگ چهره

حـدود چهـل   . تفاوتان با سر جنبانـدنی بـه او آغـاز گردیـد    بیيراه پیاده

روانـش کـه بـه    گرم همیشـه  و چشمه آبدقیقه راهپیمایی آنها را به شابیل 

.رساندکرد؛ میدیدنی خلق میریخت و سر ریزش آبشاريحوضی می

هـاي زیبـا و   با وجود تابستان کوتاه منطقه و یخبنـدان دیگـر فصـول، دره   

هاي سـرد و گـرم تنـگ هـم و     بدیعش تحسین برانگیز و شگفت آور و چشمه

هیچ کنکاشی حقا برازنده بی. همیشه روان پیرامونش به راستی مایه تحیر بود

.  هاي جهانو مغرور در میان کوه

صـاحب  از به جا مانـده  ی هایهیمهبا آتشی،غروب نشده با هیاهو و شادي

. فروختنــد و مســتقر شــدنداکــه بــه جــانش بســته بــود؛ شــابیل خانــه قهــوه

زمستان خالی از سکنه و اغیـار  هاي قوتور در مانند مسافرخانهاي کهخانهقهوه

شب را بـدون  ؛ با سینا و رفقایش یار نبودندمخالفان محبوب، آنان که .شدمی

. تحمل سرما با یاد خاطرات آغاز کردند

و کشـیده شـد   رکـورد زدن و کرکـري   گمانه زنی درباره رقبا بـه  حرف از 

زمان بـراي گروهـی کـه قصـد داره از     ؛ ندونیهمون طور که می:مهرداد گفت
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هاي قبلی نیز تا به حـال  وقت برنامه.بودن در اینجا لذت ببره زیاد مهم نیست

بوده یعنی از تبریز تا قوتور و شابیل یک روز، روز دوم پناهگاه و قلـه  این طور

و دریاچه و پایان همان روز برگشت به پناهگاه و روز سوم هـم شـابیل و بعـد    

جـا حـداقل دو شـبانه    بود و برنامه اینتا دو سه سال پیشم روال این طور...آن

سینا با گروه قبلیش تـو  اما پارسال این همه صعود و فرود رو . بردروز وقت می

من یکی بـه خـاطر ایـن همـه     . یعنی از تبریز تا تبریز.هفده ساعت رکورد زد

...خورم و جلوش همیشه کم میارمبهش غبطه میو حمیت مقاومت 

، سـینا و گـروهش نیـز بـه سـی      آنهاپس از تفکیک مسیر و جدا شدن از 

ابتداي دره شـروان  دقیقه راه پر سنگالخ سواره رضایت داده و کمپ اولشان را

آنها سرماي بیش از نه درجه زیر صفر را داخل چادري دوپـوش و  .علم کردند

.کردندهاي خواب تجربه میخزیدن در کیسه

باالترین نتیجه براي صعود تابستانی گذرگاه شروان یا کسري همان محـل  

ي معـروفش تـا قلـه دوازده سـاعت ثبـت      آزمون بدون توقفی چشمگیر از دره

زمان آن بود که بگویند زمستانش با آن همه قهـر و غضـب   حال . ه بودگردید

.چه میزان است

سپیدي آخر شب مملو از مه را هر دو گروه با کیفیتی متفاوت پشت سـر  

نیازان به وقـت بـا   با وجود هواي متراکم و لبریز از ابرهاي سیاه، بی. گذاشتندمی
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ناجیان سبالن
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مشـغول بودنـد تـا در پایـان     آرامش خاصی به نظافت حوض جلبک زده شابیل 

شـان  از ایـن رو تعجیـل و شـتابی در برنامـه    . ها را از تن بزدایندبرنامه، خستگی

آنها بـیش از دو و نـیم سـاعت    و به عبارتی فرداي چرا که مسیر بعدي .نداشتند

کشید و مطابق برنامـه شـب دوم را بایـد در پناهگـاه یـاد شـده بسـر        طول نمی

. ی آسوده داشتندبنابراین خیال.بردندمی

شـان را از  جـزم حرکـت  روز بعد مردان پرتوان، مهیـا و قبـراق بـا عزمـی    

. اي پوشیده از برف و سرماي طاقت فرسا آغاز کردندگذرگاهی دشوار و صخره

هـا  الي صـخره آنها شب دوم را نیز ناچار بودند به جاي ملجأ مناسب، البـه اما 

هـا در ارتفـاع، محتـوم و    کوفتن سـنگ لذا بدون واهمه از بوران و وا.سر کنند

.دادندهیچ باکی ادامه میاستوار، بی

رجزهایش لبریز از مباهات بود و پژواك صـدایش  ؛قریحه حسن گل کرده

؛هر از گاهی هم رفقایش سر ذوق آمده و به وي ملحق شده. خوشایندتر از آن

.خواندندکر می

دانند که دوسـتی در کوهسـتان صـیقلی شـده و     کوه کافان بسی نیک می

ی رازها و فراخـ مال شدن منجر به برجالیی که . دهدزاللی آن روح را جال می

ـ ؛بـا درد دل و یـاد ایـام سـر آمـده     ها جال یافتهبدین ترتیب . گرددمیدلها ه ب

ـ   هـاي کوتـاه،   ا توقـف خصوص اتفاقاتی که در تابستان برایشان رخ داده بـود؛ ب

www.takbook.com



و فاع گرفتند و دست آخر قبل از تیرگی آسمان به صـخره نـوردي   حسابی ارت

. آن روز رضایت دادندبه تعبیري یخ نوردي 

هاي سر بـه فلـک کشـیده    مسیر باقیمانده تا دریاچه و قله با وجود دیواره

از طرفی صـعود و پیشـروي   .فقط با تجهیزات فنی و نور کافی امکان پذیر بود

بیش از آن هم به دلیل عـدم دسـتیابی بـه مـوقعیتی بهتـر عاقالنـه بـه نظـر         

سـه طـرف توسـط    فـرو رفتگـی سـنگی بـزرگ کـه از     روایـن  از .رسـید نمی

توقفگـاه هیچ حرف و سخنی بی؛هاي نه چندان مرتفع احاطه گشته بوددیواره

.وردان را شامل گشتدوم کسري نَ

ــز از  ــراي گری ــاري الزم  ،زمســرما و ب ــر ک ــل از ه ــیقب ــدم کمــپ دیدن

که امکان یکمپ.را به هر طریق ممکن پوشانده تا در امان بمانندشانشیبپر

همـین  . کردنـد اکتفا مـی مهار پارچه برزنتی باید به را نداشت و پایی چادر بر

هـوا  ؛خورنـد باي غذاي آمـاده تا وزمان زیادي از آنها گرفتکار به ظاهر ساده 

. گذاشترو به سیاهی 

هـا بـه   کـرد تـا از کیسـه خـواب    فضاي کوچک و مخالف طبع، مجبورشان می

جا مسـرور و راضـی بودنـد   ناتا بدشاید از پیشرفت .صورت نشسته استفاده کنند

. داداما فکر توقـف طـوالنی و کسـل کننـده غـروب تـا صـبح فـردا آزارشـان مـی          

صعودهاي مداوم هر سه به سبالن سرسخت همیشه در تابسـتان رخ داده و از  
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آمـدن فنـی ایـن بـار     این بابت زحمت چنـدانی نداشـتند امـا زمسـتان و بـر     

بنابراین همدیگر را به مکر هـم کـه   . غافلگیرشان کرده بود و شاید هم که نادم

. شده به بحث و طرح سوال از یکدیگر مشغول نمودند

شـنیدم امـا چرتکـه    بارها : خسته براي پر کردن زمان گفتحسن، کند و 

. هاي جهان لقب دادنعروس کوه،ننداختم تا بدونم واسه چی به سبالن

غیـر اینجـا کجـا دیـدي و     ؛اومـدي تو که چند بار . روشن و بدیهیه: سینا

کـه از چهـار   مهمتر این.ي به این عظمت باالي قله کوه باشهشنیدي دریاچه

. نـه از گـرد آمـدن بـرف و بـارون     ؛هشتصد متري زمـین تـراوش کنـه   هزار و 

اواسـط مـرداد مـاه    فقط بنده و ي که یازده ماه و نیم از سال رو یخ میدریاچه

.کشهآب زاللشو به رخ می

هـاي گـرم   شناسـی کـه دور تـا دورش رو انـواع آب    کدوم کـوهی رو مـی  

یـا هباشـ ی و عمقـی  سطحخوادمیحاال بگیره؟ پرخاصیتوگازدار،گوگردي

از آب، با کمترین مقاومتترین سنگها از سختکجا دیدي و شنیدي . مخلوط

.اونم آب درست و درمون.بیرون بزنههاشدرز و شکاف و گسل

هـاي  آبه کـه تمـوم   رسـوبی هايچشمهاي شگفت انگیز از مجموعهاینجا 

از . زیرزمینی و معدنی و آهکی رو اونم با انرژي زمـین گرمـایی بـه خـود داره    

!حرارتی در حد نقطه جوش.ههاشهمه مهمتر مکانیسم آبفشان
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کوه آتشفشانی که به جـاي فـوران گداختـه و بخـار، لبریـز از آب      در کل 

. تر از اونچـه مـیگم  بیشدهها دلیل دیگه هم داره ... مایه شگفتی نیست؟؛باشه

. انصافا این لقب براش کمه

هایشـان را  شان کرده و صـحبت سرماي شدید، دچار خود و سر در گریبان

هنـوز بـه   .گشتخالف میلشان زمان به کندي سپري میاز رمق انداخته و بر

!جدال گرفته نشده بودند

پناهگاه یاد اي چون روز قطبی به و رفقایش بعد از ظهر رنگ پریدهصادق

ها به دلیل برودت هـوا داخـل یکـی از آنهـا     شده رسیدند و بعد از وارسی اتاق

دشواري آنها تا بد آنجا بود و . شان را چیدندچادرشان را علم کرده و تجهیزات

.مابقی انتظار و خط نگاه براي ورود دوستان یا رقبا

درسـت و  شـان کرد که افکـار مـبهم  مامن گرم و غذاي مطبوع کفایت می

تردید به بخـل و  که بیهایی پیش بینی. بپردازدبه پیش بینیهم باز نادرست 

. مداشب دوم نیز بر آنها سخت نی. غرض آلوده بود

غم و غصه به دوران را تـا بـه وقـتش آنجـا بـه حـال خـود رهـا         از این رو

سـیبري و  اگـر مسـتندهاي   . گیریمکنیم و سرگذشت بدا به حاالن را پی میمی

شاید به حال کرخت زدگان کـه  بردبـاري از   ؛شودامثال آن در ذهن خواننده متصور 

. بردمیپی ؛کردرخنه میامان در وجودشان کف داده و سرماي بی
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تري اتراق کنند اما نشست بـرف سـنگین و   اصرار داشتند تا جاي مطمئن

. داد تا تصمیم بگیرندده و اجازه نمیبوران شدید شناسایی آنجا را دشوارتر کر

حاجز ماندگان در میان این گیر و دار با سستی راي، به واقع واله و سرگشـته  

.شده بودند

وتوفنـد تنـدباد و  وگردبـاد وبـوران . رو به وخامت بودلحظه به لحظه اوضاع 

آن ل اخصـ . کردنـد جملگی افسار گسیخته و غوغا مـی و چه و چه توفان وپیچند

لبالب از خوفنـاکی  آشفتگی این همه دیدن .چنین بودالجرم این محالآن دیار و 

بالیـا . زهـی خیـال باطـل   دل ز آنجا داشتن آن و خواستو دم نزدن دل شیر می

دست در دست هم مهلتی براي بـالگیري و اعمـال مقـرون بـه تهـور      یکی گشته؛

مسافت و وضوح دید به شدت کاهش یافته و بلورهـاي کوچـک یـخ بـا     .نددادنمی

. به پا کرده بودايهنگامهالعاده، گردبادي فوق

ناپـذیر مامنشـان   ربعی چنین کرد و عاقبت به دفعتی با شدت و حدتی وصف 

.سـهمگین و دیگـر هـیچ   بـه غایـت   ضـربتی  . را در هم کوبید و کار را یکسره کرد

نیـز ممکـن   دیگرها و جدا شدن آنهـا ز همـ  سختی به قدري که گسیختگی سنگ

بـا  وضـاع غریـب، مسـخ شـدگان     آن همه پدیـده مخـاطره انگیـز و ا   بعد از . بود

کردنـد تـا بـا    میها را یکی بعد از دیگري از خود جدا کیسه خواب، اي از دردشکوه

. آزادي عمل خود را متعادل سازند
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ستیز و جدال او و یارانش با کوهستان نه سفیلی و پسـتی بـود و   سرانجامِ

. دانستچنین و چنان نمی) سبالن(نه قصد هالکت اما ذات و فطرت آن بلندا 

از نـه  در آن سراشـیبی تنـد   .نگریسـت سینا بـا بهـت دور و بـرش را مـی    

با وجـود آرام گـرفتن اوضـاع جـوي و     .شانتجهیزاتخبري بود؛ نه از یشرفقا

و انقطـاع  لرزیـد و بـی  کاسته شدن از شدت سرما حادثه دیـده همچنـان مـی   

منگ و حیران از ماجرا خود را به باالي تختـه  .زددوستانش را صدا میُبرد بی

. کشاند؛سنگی که به اطراف اشراف داشت

متحیرانـه  . رسـید مـی اي به گوش همهمه،میان بالتکلیفی و سر در گمی

هـر چـه  .شـد؛ رسـاند  از قبل شنیده میتر مراتب بلندبهکه هاصداخود را به 

اصواتی گنگ و نامفهوم آمیخته بـه ژغـژغ   .شنیدمیترواضح؛شدمیرتمسلط

.راه بوده و کشمکشی بمجادله . جمعی که از قحطی رهیده باشند

دسـت حـال   حیرت و سـرگردانی، هـراس و شـگفتی و احساسـی از ایـن      

آري بـیم  .بـاژگونگی تـا بـدین حـد را توقـع نداشـت      . کردمختنق را بدتر می

سرزنشـى  و که در آن وقوع خطر واقعـى وجـود داشـت   بیم و هراسی .معقول

مانـد کـه   به ایـن مـی  .حاکم گشتسکوت محضبه یک باره .نبوداشمتوجه

شـده  شمتوجـه حضـور  از سینا غافل شـده و حـال  لحظاتی . آمدهمرگامرگ 

از سخنان آنها هیچ چیز دستگیرش با اینکه !شنیدمیدید و این بار می. بودند
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،پنـاه مرعـوب بـی  . یستنی در کارخیالو وهمیگر فهمید که دمیاما دشنمی

. گذاشتاندك اندك خود را رها کرده و وا ، پریشان حال و مستاصل

تـو اون  . چه برسـه بـه مقاومـت   ؛کردمو هیچی رو حس نمیکرخت بودم 

غم عالم رو دلم سـنگینی  .یه خواب خاکستري.دیدمگی انگار خواب میآشفت

هایی محنت کشـیده و  قیافه.شناختماونا رو نمی.ام کرده بودناحاطه.کردمی

هایی حدس،یه آن عین صاعقه.برآمده که تا به حال نظیرشون رو ندیده بودم

آشـکارا  . شـه میجمع داره پوست بدنم که حس کردم و به وضوح زدمتو ذهن

واقعى و باورهـاى نادرسـت   غیر،گرش غلطکه از یه نترس و لرزي.لرزیدممی

.یه ترس معقولمشاید. شدمیناشى 

انگـار  . ، نتونسـتم تکونی بخودم بدم و بگم همش هذیونـه خواستم هر چی 

ها با حالی دگرگـون  گرفتهبعد عین سرسام .آویزون بودتنم یه تیکه سرب به 

تنها چشـمام بـودن کـه    . حسحسِ بیبی. شدمحمل ،به بدي بیداري از کما

.چشماي تیره و لبالب از غمم. شدنگفتن و خاموش میمی

* * *

تضـمن گرمـایی کـه م  .دادگرمایی مطبوع تمام تن رنجورش را نوازش می

در دل مسـئله سـاز   بغـرنج و  این رهـایی غمبر.بودو نجاتشرهایی از انجماد

و ي کنجکـاو  اما صداي رفقاغبتی براي باز کردن چشمانش نداشترمسرور و 
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شـاید پـذیرایی   و آمد از آفات رهیـده که به نظر میشانپیدرهاي پیسقلمه

.بودتراند؛ خوش آینداي هم شدهمحقرانه

ي بزرگ آتش به همراه پیه سوزهاياش به دو کپهنگاه بهت زدهاز این رو 

هـاي کـافوري در سـوز و گـداز،     هاي روغنی و شـمع ، چراغکم سوگرفتهدود 

.را جویا شدکنج جان پناه يمحتوي کیسه،اشارهبا. دادمیرا آزار ندوستانش 

يکیسـه :گفـت قحطی زدگان در حال کاوش عاقبت ناي گرفتند و امیـد  

من فقـط کیسـه   . از شما خبري ندارم که چطور سر از اینجا در آوردین. زغاله

از دستم کنده شـد و عـین بـالن    از خودم دورش کردم؛ وقتی .خوابم رو یادمه

جـان پنـاه   به نظرتون اسباب و لوازمم پِر؟ اینا مال کیه؟ چرا ایـن  . اوج گرفت

هامون باد هواست؟رو تا به حال ندیدیم؟ یعنی کروکی

و به هکردغرولند سواالت وي، حسن نیز بابت از دست دادن تجهیزاتپی 

فهرست ،زودتر از کیت.گشتدنبال جعبه حاوي ارتفاع سنج و ترمومترش می

داري سـر داد و لیسـت گـران    ها را پیدا کـرد و فریـاد کـش   پشتیلوازم کوله

بـزار  کاله کاسـک، صـندلی فـرود، ا   .با تعاتب شروع به خواندن کردقیمتش را

هـاي  به جـز لبـاس  ... شکن، لنگر برفیخو حمایت، کارابین، تبر یخ، کرامپون 

و کیت ترمومتر همه را از دست داده و تازه متوجه شده بودند که چه شونتن

. به سرشان آمده؛ لذا آرام و قرار نداشتند
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از نیمچه غـار بیـرون   . گذشتهفت صبح بود و هشت ساعت از حادثه می

. برف بر طرف شد اما از غـذا خبـري نبـود   مشت کیتشنگی با خوردن .زدند

هاي بلـوري بـرف، کمتـر از سـاچمه     بوران وحشتناکی دوباره در گرفته و دانه

حرارت و زبانـه آتـش کمتـر شـده و     . شان خزیدندبه ناچار داخل شکاف. نبود

. بردندشان داخل غار، پی از این رو به اقامت طوالنی.ها سوخته بودندشمع

گرنه وسردي آتیش بهترین بهونست که از اینجا بکنیم و راه بیفتیم : امید

.   حاال حاالها گیریم

تـا وضـع   پـس .االن اونجـا بـودیم  ؛اگه بهتر از این شکاف جایی بود: سینا

نـداره و  بیـنم تمـومی   بورانی که مـن مـی  . همینه نباید از اینجا تکون بخوریم

میگی؟ چهتو خان بیگ . وضع همینه

. چی دارم که بگم: به حرف آمد و گفتدپرس ناراحت و )خان بیگ(حسن

مونو ندیدیم؟ اونا که قصد کمک هابپرس چرا ناجی.کنشبرف و بوران رو ول

و نیسـتم  شونالبته منکر آتیش و زغالچرا تا این حد محدود و خفیف؟ ؛دارن

و و یـه خـروار زغـال    و چـراغ  شـمع  جـاي  خوب بود اما . دستشون درد نکنه

یه کف دسـت  دونم چه می. دادنبهمون مییه چیزي واسه خوردن چراغونی، 

. دستموندادن؛ میو یه چیکه آب نون خشک 

. دیوونه میشمافتم؛ یادش می.ها رو پسمون بدنکوله: مه داداداغ کرد و اد
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بـاورم  . من اونا رو دیـدم امـا تیـره و تـار    : سینا با حالی محزون جواب داد

؛کـردن وقتی حملم می. نینامریبه چشم نمیان و کردم شد چون فکر مینمی

!گفتنمرتب شومان شومان می

شومان دیگه چیه؟؟ چطور ما متوجه نشدیم: حسن

.و اونا از نسل شومانهستیم دمآسل میگن ما از ن

.ادامه داشتهاکنجکاويبحث به مزاج کاوشگران محزون خوش آمده و 

؟ اصال این واژه یعنی چی؟    نواقعا وجود دار

کنـار مـا زنـدگی    همین عـالم مـا و کـره خـاکی،    تو.نجود دارالبته که و

. که انسان فاقد اوناستدارن هاي عجیبی قدرتاونا. شک نکنیداصال .کننمی

هـاي معـروفش بنـام    یکـی از کتـاب  تـو  . شناسـید مـی البد رو که شیخ بهایی 

ها، جنمردم میانه آذربایجانو دربند از شهرهاي شرواناهلنوشته؛ کشکول 

.و بیشتر از همه دیدنر

امام رضـا  قبال تو حرم آرامگاهش .رفتمزیارتشم من . اختیار داري: حسن

کلی کتاب و رساله نوشـته و  .رواق دارهنزد مسجد گوهرشاد بوده اما االن ) ع(

.اسدانشمند بنام دوره صفویه

ریاضـی، نجـوم، سیاسـت،    . هـا دانشـمند تـو خیلـی از زمینـه    البته . دقیقا

عباس شاهدورهشدوازده امامی که عمده فعالیتشیعهیه .و عرفان... مهندسی
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خارق العاده فرهنگ و هنـر  شکوفاییفراهم کردن زمینه رشد و مثل . رخ داده

.روحش شاد. مملکت

زمـان  البتـه  .پوشـیده و مخفـی  یعنـی  یعنی چـی؟  پرسیدي جن راستی 

دیـده  وچون از چشم انسانها پوشـیده  گفتنجن میهمها روکهئمالجاهلیت

.هم مشتقات کلمه جـن جاریـ  وتمتوگی و پنهانی این معنی پوشید.شدنمین

...وجنـین ، جنـت یـا بهشـت   .یا سپرهجنان.روحقلب و که میشه مثل، جنان 

و به بشنبتونن مجسم وقتی میگن . همه به نوعی به پنهان بودن داللت دارن

. دارنبه یقین قدرت کار و سازندگی هم ؛ نبیاهر شکلی در 

حتمـا . ساختنوبوده و بناهاي عظیم و وسایل زیادي رقدیما که این طور

بافنـدگی و  ریسـندگی، کارهـایی از قبیـل  )ع(براي حضـرت سـلیمان  شنیدین 

هـاي  قصـر و سـاختمان  .وردنااز ته دریا جواهرات بیـرون میـ  .نکردغواصی می

. ساختنمیها و استخرهاي زیبا حوض،مجلل

کار هاي مجللقصر و ساختمانمن به : درد حسن دوباره عود کرد و گفت

. مونو برگردونناگه راست میگن وسایل.پیشکش خودشون.ندارم

بـه  کز کرده و سر به زانو ،که از بالتکلیفی و سرما و گشنگی، امید را سینا

کی تـا  . و تو خودشهاین که ساکت نشسته: نشان داد و گفت؛بودهآتش خیر

. )کنهترش می(. میدمتودونم جوابتا اونجا که میپرسی و منم حاال یه بند می
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. خـوره مشت آهن پاره به چـه دردشـون مـی   یه آخه : با استهزاء ادامه داد

گــر چــه . مگــه نشــنیدي از آهــن فــرارین.سراغشــم نمیــرنخیالــت تخــت،

. بیشترشون استیله

شـون جـا و   شنیدم همـه : تا نیش باز رفیقش را دید؛ پی حرفش را گرفت

ـ پا شونبه منطقهی هم هر کس.اشرارهاي جنحتی .مکان دارن ش ه آزاررذاب

.کننن چه میوبندحاال موندم وسط این یخ.میدن

نکنه : پرسیدیک ریز میبا ولع دیگري ویکی مات و مبهوت سخنانش بود

تو هم از نسل شومانی؟ 

. اش، نگاهی به پاهاي سینا انداختتکمیل بذله گوییبالفاصله براي 

.شون اونم تو این اوضاع جایز نیستمسخره و مضحکه.ابله شک نکن

به قـول خـودت   خواد حاال نمی. آخراول و بیاز این حکایت بیدر عجبم

بگو ببینم اینام مثل ما مجلس شـادي و غـم و عـزا دارن؟ راسـتی     . ترش کنی

حقیقت داره؟! کننشنیدم خیلی عمر می

تــو.گریــه و عــزاداري دارن . م مثــل مــا شــادي و خنــده دارن   اونــا

مراسـم ازدواج و  و تـو میـدن مجـالس عـزا و گریـه تشـکیل    هاشون،مصیبت

هـیچ  . دارنعمـر طـوالنی   . آره، درست شـنیدي .مجالس سرورشون،هاشادي

...اسو تا روز قیامت هم زندهکرده شیطانو ترین عمرطوالنیدونستی می
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یـاران سـینا سـعی    . افتاده و رو بـه خاموشـی بـود   از رمقآتش درون غار 

بـاور  ؛کـرد زاهد گونه ایراد مـی داشتند با دشواري سخنان وي را که ساده اما 

شک و شبهه و بطئی و صد البته غیرقابـل اطمینـان   روند شناساندن پر. کنند

ـ     رغـم گرسـنگی   ه وي با پیشنهاد امید براي تعیین موقعیـت و یـافتن لـوازم ب

هنگامـه بـرف و   ولـی  .شدید و ضعف جسمانی رنگ باخته و بـه پـا خواسـتند   

فلـز هفـت   ها نبودند که ماننـد  انگار همان. شان کردچنگ باد بار دیگر مایوس

شان طولی نکشید و بـه دشـواري   تجسس و پیشروي. کردندجوش دلیري می

.را جسته و بازگشتندجان پناهراه 

شـان  اي از شـکاف گوشـه ؛ها گل کـرده باز هم محبتاندك در این فاصله 

هـاي  سـوز پیـه . بودبدل گشته گران یآتشبه شانخاکستراي انباشته و هیمه

ه بـ ییهـا خرما! مسی را برده و جاي آن در ظرفی سفالی خرمـا نهـاده بودنـد   

!یخ بستهشاید هم! سفتی سنگ

پرورانــد و آرزومنــد جســتجو و تفحــص آنــان را ســینا عمیقــا در دل مــی

از این رو با سخنانی لبالب از تردید و شرط و تشبیه و به نوعی . دیدارشان بود

آنها پایان بخشد دل رفقایش بنشاند و به دو دلیاغراق قصد داشت امیدي در 

چـرا کـه   .نهادنـد هایش نمیغم دست گرفته و وقعی به گفتهکالف،آن دواما

صـادق البد اکیپ . گذشتقریب دو ساعت از زمان شرط و قرارشان در قله می
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کرد برنامه زمستانی آن هم از مسیرهاي صعب العبـور  که ثابت میپس از این

.شدندها نگران نمیی ندارد به پناهگاه برگشته و تا ساعتیسبالن معنادر 

کـرد تـا   هاي آتش تالش مـی سیناي مغلوب، تسلیم شده و خیره به شعله

بـه تعبیـري از سـوژه جـالبی کـه بـه تـدریج از        . دردهایش را تسـکین دهـد  

خرسند گشته و رفته رفتـه از اهمیـت   ؛دادپیوستگی و ارتباط بیشتر خبر می

. شدنزدش کاسته می) شرط بندي(وضوع م

بـه طـوري   .ظلمت و تاریکی در نیمه روز، ضیافت ناجیان را کمرنگ کـرد 

و دل قرار کم؛دل آن دو زنگار بسته. که از اقدام اخیر آنها شگفت زده نشدند

اي کـه  بستگی و عالقهاما سینا با دل.به انتظار هواي مناسب نشستندآشوب 

اي متبسم کنار آتش دراز کشیده و به اتفاقات زد با چهرهدر وجودش موج می

. کردپس و پیش فکر می

خبري، حریفان نیز نگران غروب همان روز پس از شش ساعت تاخیر و بی

نقاب کبر از چهره بر زده و به نوبت با مشـعلی روشـن پشـت    شده؛و دگرگون 

کم فروغشـان بـر   دادند و مایوس و مستاصل کنار آتشبام پناهگاه عالمت می

هاي کم جان خـوراکپزي تـا کـی    هیزم مختصر رو به اتمام و چراغ. گشتندمی

!توانست منتظران را گرم نگاه داردمی
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تـابی و شـرایط سـخت    سـوز و گـداز، بـی   . درنگ بیش از این جایز نبـود 

بـا حـدس و   . زننـد بمجبورشان کرد تا از شکاف نیمه گرمشان باز هـم بیـرون   

یکی بعـد  . اي دیگرسنگ و صخره و دیواره.اي مالیم باال رفتنددیوارهگمان از 

!انگار تمامی نداشت. هاي آشنا و ناآشناصخره. از دیگري

بریم باال؟ اینم از 

. راهی جز این نداریم

.منظورم این که دور بزنیم یا ازش بکشیم باال

.شش هفت متر بیشتر نیست برو باال. سعی کن سر نخوري

از گـاه . نوردیدنـد در مـی گرفتـه و  نـایی ؛گشتهلطف خدا شامل حالشان 

وقفه ادامـه  بیاز این رو .گشتمیترو پیشروي آسانشدمیشیب راه کاسته 

.زدنـد هـایی مـی  هاي زیر برف نرفته حـدس با رویت برخی از صخره.دادندمی

پرشـیب يتیرشان به سـنگ خـورده و فضـاي گسـترده    ؛شدندنزدیک که می

.کردندپایداري می،با سماجتاما.گشتدیگري نمایان می

بـه  و چنـگ انـداختن   لغزیـدن  خزیـدن و  یا به تعبیري بر آمدن و صعود

بـاره  کـه بـه یـک   دوام داشـت  همچنان دترین حاالت منجمد در بهاي صخره

و بـه آغـوش   غریو شاديذوق و . کوبی شده را پیش رویشان دیدنددیواره میخ

. جانی دوباره بخشیدرا رمقشان هاي رنجور و بیتن،یگرکشیدن یکد
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که موقعیت دقیق خود را یافته و شناسایی منطقـه برایشـان سـهل    با این

خوردند کـه چـرا طنـابی و دو تـک کـارابین جهـت       گشته بود اما افسوس می

دادن تجهیـزات و  دیگر و فغانی باز براي از کف تحسر از ناکامی . صعود ندارند

.هابدبیاري

برگشتن از راه رفته در کوهستان و آن موقع از سال نـوعی تسـلیم شـدن    

. کردنـد بود اما براي رسیدن به پناهگاه بایستی از قله مرتفع سبالن عبور مـی 

.اشتندیستیز و عنادي در کار نبود و کسی به وضع موجود اعتراض

. خدااستمداد از .کردندمیهر سه بدون شک به یک موضوع مشترك فکر 

از اوج به نشیب سست و ناتوان در پـی هـم   لذا . آنهاخداي خداي خودشان و 

.روان گشتند و راه را بر خود دورتر نمودند

هـر  . انگار از محـاالت بـود  و رسیدن به آنچشم دوختن به صخره مقابل

ضـعف و  ! دریـغ از نزدیکتـر شـدن   . خواستآه از نهادشان بر میرفتند چه می

دانستند هـر  می. جستندصالبت ره میکم شان را کور کرده و افت فشار، نطق

از این گردند اما تا کی؟به قله کوه و دریاچه نزدیکتر میدارندقدمی که بر می

بعـد آن،  فکروشدندمیسرخوش خوشحال و اي لحظهرسیدند؛ که به قله می

در بهتـرین و  آن هـم ؛ قله به مقصد پناهگاه سرازیر شدندیگرسويیعنی از 

.کردمیبه سرعت مضمحل این سرخوشی را ،خوشبینانه ترین حالت
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ناجیان سبالن

٣١

که فریاد امید چشمان کبود و یـخ بسـته   بودساعت از یازده شب گذشته

آنها قله . ها فروکش کرددوستانش را به سطح صیقلی دریاچه دوخت و نگرانی

اي لبریـز از یـخ و بـرف کسـري در     گـذرگاهی طـوالنی و صـخره   سبالن را از 

فتحی عبـث و بیهـوده بـا راهـی     .فتحی با دوازده ساعت تاخیر. نوردیده بودند

.دارشاندشوارتر از گذرگاه نشان

سرماي کشنده قله و دریاچـه رو تـو تابسـتونم    : امید با صداي لرزان گفت

تا منجمد نشدیم بـه تاخـت   پس بهتره. چه برسه به حاال؛شه تحمل کردنمی

منـیم سـاعت  . رسـیم بـه سـنگ محـراب    مـی ؛یه ربع سرازیر بشیم.ادامه بدیم

. ام تـا پناهگـاه  شیم و یه ساعت و نـیم از یال یخچال رد میزنیم و بر میمیون

موافقید؟   . هاي کوتاهسر جمع دو تا دو و نیم ساعت با توقف

همون . که موند؛ما باز بمونهراستش غرض نقشی بود که از. موافقم: سینا

طور که میگی راه برگشت تا پناهگاه رو بارها تجربه کردیم ولی رمقی نـداریم  

تو سراشیبی فشار وارده به زانوهامونو چه کنیم؟تازه . که چنین و چنان کنیم

اگـه  .آتیش روشن کن تـا تلـف نشـیم   پس بجنب یه : امید به تندي گفت

بد نیست شـب سـی   من که سیرم و راستش . مابقی مهمون منمنجمد نشیم 

گفتن زورگویی و زجر چطوره؟ می. درجه زیر صفر دریاچه رو هم محک بزنیم

.شددادن رو دوست داري اما باورم نمی
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.کردینگاهش منداشت و فقط یجوابسینا 

خواي همین طور بهت مجهول و پرسا بِر و ِبر نگام کنی؟می. د یه چیزي بگو

آدم از دست پرت و پالهاي شـما گـر   .دو ساکت شدندبا غرش حسن هر 

خوردیم من یکی تا حـاال  اگه اون چار تا خرماي منحوس رو هم نمی. گیرهمی

مـون  سی و چند سـاعت از خـوردن آخـرین غـذاي کـوفتی     . هالك شده بودم

هم کـه  لوازمی . کیسه خوابم که نداریم. هاي دستم سر شدنانگشت. گذرهمی

. پس بیشتر از ایـن رو اعصـابم راه نریـد   . بود از دست دادیمبه جونمون بسته 

بیفتین جلـو  . اینجا بمونیم که چی بشه؟ راه بیفتین و این قدر خر غلت نزنید

...چه غلطی کردیما... ببینم

خسته و پریشان با حالی مکدر از هم، قـوس  . حرف حساب جواب نداشت

.دریاچه را طی کرده و سرازیر شدند

تـاثیر نگذاشـته و آن دو هـم   رفقـایش  ي خان بیگ به حال هاایهام گویی

آزارش ؛اشهاي قطار شـده فکر خوردن خوراکی. چنان از یکدیگر مکدر بودند

به دنبال اراجیفش با یک سکندري و چند معلق نقش .کردش میتابو بیهداد

فریـاد  ؛کردنـد به هر نکته از پاي چپش اشـاره مـی  . و آرام گرفتگشتزمین 

. خـدا لعنتـت کنـه   این برنامه، باعث و بانی .گفت کارمون زارهکشید و میمی

... پام دو شقه شدهنگاه کن؛ اا ا. چه گرفتاري شدیمببین 
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ناجیان سبالن

٣٣

مـن بـاب   ؛شـکنه مـی ايوقتی شیشه: سینا خنده زهرآلودي کرد و گفت

تـا حاالم یه کشته بدیم . شکستباید می.گرهرزق شیشه؛تسلیت خاطر میگن

چون ناچاریم همین ؛ضمنا حال زارو تو داري. بد نیست؛از بقیه رفع بال کنیم

ها پایین باشن؛ اون وقـت شـاید   شانس بیار و دعا کن بچه. جا بذاریمت و بریم

.بلند شو عنق خان بریم: ادامه داد) خطاب به امید(.سراغت بیان

تـا آن  . دند و زیر سنگ محـراب زمـین گیـر شـدند    اي مخوف سر داخنده

ایـن  ؛زمان اگر اوضاع نامساعد جوي مسبب تاخیر و عقب ماندن از برنامه بـود 

رحـم  شان را از طبیعـت بـی  انهزام کاملتا شد گیر شدن او سبب میبار زمین

.شکستی سنگین و ماالمال از تهدید.سبالن بپذیرند

کرخت شـدگان از  .دادرا نشان میترمومتر بیست و هفت درجه زیر صفر

وجود دو .گشتتر میشان هر لحظه وخیمبرودت هوا مچاله شده و حال رفیق

!تکه چوب براي فیکس کردن پاي مصدوم ضروري بود اما آنجـا در آن ارتفـاع  

ج هـاج و وا دسـت خـالی   بـا و تجربهترفند لبالب از طناب بازان و گره سازان 

!مانده بودند

اش در آن موقعیـت روا  نداشت و بـاختن روحیـه  حسن تمامی هاي هذیان

؛ عـاجز مانـده و   شان را گرفتهاي که گریبانو مخمصهبست بناز هر سه . نبود

شد از سراشیبی هفتاد درجه و سرازیر شـدن از  مگر می. راه به جایی نداشتند
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از آه شـان کارهاي یخ بسته مصدوم را حمل کرد؟ ههاي کوچک و صخردیواره

سـر آمـده   از مدتها قبـل  کشیده و کاسه صبرشان و نفرین به یاس و نومیدي 

.آزمودندشان را میبا این وجود باید اقبال. بود

بـار  یک بـار و دو از شان اراده و میل و قصد،همت و مردانگی،عزم و جزم

اي متـر و انـدازه  دیگر و استقامت و پشت کارشانکردناز نو شروع گذشته و 

با احتیاط بدون در نظر گرفتن فریادهاي حادثه دیـده، او را  از این رو . نداشت

.کرداز فرط درد بد و بیراه نثارشان می.کول کرده و حرکت کردند

خـدا  . هاي صندلی الکتریکی، بلـرزه هزار بار بدتر از رعشهتنتون امیدوارم 

...بیشرفاونم کسی نیست جز توي . سلسله جنبان این کارو لعنت کنه

از کـولم پـایین بیـاي و بعـد     الاقل بذار: سینا به قصد روحیه بخشی گفت

کشیم واسـه  میو عذابی که نجردونم می؛)مکثی کرد و ادامه داد(. ارم کنینث

آره، تمـوم  .بـه خـدا تمـوم میشـه    کنه اما کفایت میبیست نفردیوونه کردن 

گذشـته رو  بابـا  .مونـه ازش بـاقی مـی  یه تجربه گزنده و حک شـدنی میشه و 

رو بـراي  باکینترسی و بی.زدیمنمیکه دست به چه کارهایی !یادتون بیارین

کجاهـا کـه مطـرح    ونمهـا گیدل گنـد نقـل  و کـردیم  مـی یاین و اون معنـ 

غیر این . اسرارآمیز این ماجرا دم نزنیمتهپس بیاین قسم بخوریم تا ...شدنمی

. ا ابدهامون میره ترفع کدورت؛باشه
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ناجیان سبالن

٣٥

مبراي یه کوهنـورد تـازه نفسـ   حتی با تجهیزاتاین وضعیتاینم بگم که 

سخت و دشواره، چـه برسـه بـه مـا کـه قریـب دو شـبانه روزه بـا مشـکالت          

.مون رو هدر ندیمپس ته مونده انرژي. فرسا سر کردیمطاقت

. ديرجزمو در آو. روانی آرومتر برو...

مون بود و من ترین تجربهحقا که تلخ: داد و گفتامید سر به تایید تکان

با این وجود تا پاي جون هستم و مطمئنم نـاراحتی و  . زمخت رو هم از رو برد

.                                                                                  دردسرامون با کفایت و درایت مهار میشه

. اي دلشـان پـر بـود   از دانـایی دردمندانـه  ه وفاوت گشتها بار دیگر متنگاه

طولی نکشید . داشتندقدم بر میگنگ،ايدیدند و خیره به نقطهرا نمیجایی 

شیب تند راه، زحمت حمل کننده را دو چنـدان  . و به وضع جدید خو گرفتند

. گرفتها تند تند صورت میتعویض.کردمی

. گذاشـتند نـد را پشـت سـر مـی    هاي تقوس یخچال را طی کرده و شیب

شد تا از ارتفاع کوچکی بپرند اما مگر حادثه دیده بیهـوش کـه   گاهی الزم می

ها داد؟ پیشرويتر میشد به حامالن خسته و ناالن اجازه میرفته رفته سنگین

ها و عالیم صحیح با تانی ادامه داشـت و پناهگـاه را   تا آن موقع با رویت نشان

دند و نیازي بـه موقعیـت یـاب و از ایـن دسـت ادوات      کرزیر پایشان حس می

کـاهش دیـد و   . کـرد امـا بـوران بـار دیگـر جـان گرفتـه و عـداوت مـی        . نبود
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کوري، ظلمت و تاریکی محاسبات را بر هم زده بـود امـا بـا ایـن تفاسـیر      شب

. مبارزه با کوهستان همچنان ادامه داشت

حین شناسایی و پیشـروي بـه وظـایف و تکـالیف     ،سینا نادم و سرخورده

فرشـته و  . حکمـت خلـق نشـده   بـی که هیچ چیز به این. اندیشیدمخلوقات می

هـاي سـر بـه    حتـی کـوه  . انسان، حیوان، گل و گیاه، ابر و باد و مه و خورشید

آن لحظـه صـاحب ایـن تفکـر     ...نـد فلک کشیده در ید قدرت ایزد یکتا به کار

. دانستن میشاید خود را بسی مغبو

ها بار دیگر کار دستشان داده و گـم شـده   يگرسنگی مستمر و خود گویه

بـه  ه؛شان کردایی ناآشنا عمال متوقفهها غریب، دره و پرتگاهناهمواري. بودند

. شناختندواقع آنجا را ندیده و نمی

آسیب دیده را آهسته زمین گذاشتند تا هم نفسی تازه کنند و هـم دور و  

کردنـد و در تالشـی درونـی    هر دو با دقت به اطراف نگاه می. ببینندبرشان را

.راهه پیموده بودندجستند اما بیبراي نادیده انگاشتن، راه می

سر دمـاغ فقـط پـایین    .ابدااصال و من که تا حاال دور و برمون رو دیدي؟ 

.چرا خبري از پناهگـاه نیسـت  یک کلمه نپرسیدیم که مون خوداز خزیدیم و 

حاال با ایـن اوضـاع   .واقعا دست مریزاد به ما.کلی به راست متمایل شدیم، بله

...باید به غرب برگردیم اونم اریب وارغریب 
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ناجیان سبالن

٣٧

برف ولو شده و دستهایش را به حالت تسلیم از هم گشوده و ادامـه  یخ و روي 

... لعنت به این شانس؛من که دیگه رمقی ندارم:داد

ولـی زیـاد   .سـت حق با تو: و بهت زده گفتدید سینا از موقعیتی بهتر می

زنـم کمتـر از یـک    حـدس مـی  ،اگه دم به دم نوکمو نچینـی .هم دور نشدیم

مون کـنن  ها چطور تر و خشککه بچهفکر این.ساعت تا پناهگاه فاصله داریم

بریم؟؛کنهحالمو خوش می؛خالص بشیمو 

که دیگه سر من .برو؛خوايتو اگه می: امید با اعتراض و تحکم جواب داد

اگر صبح شد و هـوا خـوب   . مونمنزد این بینوا میوسوزن انرژي واسم نمونده

.ها را بفرست سراغمونمنت بذار و بچه؛بود و نمردي

با چشمان نیمـه بـاز و   .هاي حسن از درد ژرفتر رفته بودگودي زیر چشم

.ا شدشان را جویکنان ساعت سه و ربع را اعالم کرد و دلیل توقفناله

چشاتو ببند و بقیه شو بسپار تو . کنیمیم خستگی در میردا.نشدهطوري 

. به خدا

ظـاهرا  .باشـه یـا هـر کوفـت دیگـه     سـه و ربـع   خواد حاال می؛ردکزمزمه 

.بشیمطبیعتبایستی رام اي نداریم و چاره

و رام طبیعـت  ، پایـان داده دلیـري و پایـداري  بـه  ه؛کنار یارشـان نشسـت  

.پنداشتندمیعبث را فکر دوام دادن به راهشانچون .شدندعصیان گر 
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کـدام در پنـاه   گرایید و حادثه دیدگان هـر هوا به تدریج رو به روشنی می

د وخامـت اوضـاع را پذیرفتـه و یکـدیگر را تنهـا      ندانشان می،سنگی مدهوش

آنچـه شکسـتنش روا نبـود را اثبـات     ،هایخزدگی و کبودي صورت. اندنگذاشته

.عظمت خدا. یک جور عقیده بودفقط در جیب آنها چرا که . کردمی

ي زودتـر از همـه تـن رنجـور و یخـزده     . شب روبیده شده و فرو افتاده بود

فریادهـایی آمیختـه از درد و شـادي    ،و با تسلط بر اوضاعهخوردیحسن تکان

الي مه غلـیظ  غریو بلندشان از البه. کردمیسر داده و به مدخل پناهگاه اشاره 

.رسیدمیبه گوش منتظران 

پناهگـاه تاراهه راه و بیکه دانستند خوب می،شب قبلناتوان هوشیاران 

.و وا مانـدن آن هم پـس از تسـلیم شـدن   . اندرا نیمه شب به پاي خود نیامده

راکننـد  مبنـی بـر ایـن کـه میـان یـخ بنـدان چـه مـی         انپاسخ سوالشحال 

یکی بعد از دیگري رسیده رقبا یا دوستان هر چه بودند، سراسیمه . ندگرفتمی

.مثال گشته بودبی،اي گیرا و بیاد ماندنی رخ داده و حرارت دیدارهاصحنهو 

در دلشان به پا و مثال بیغوغایی حضور پر رنگ آنان از کمک و بار دیگر 

.آوردندبه جا میا را از خدسپاس 

پاك و دل به کار با اشـتیاق  را فراموش کرده و دلشرطشانان، بندشرط

.کردندفراوان یارانشان را در برگرفته و محبت نثارشان می
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ناجیان سبالن

٣٩

آشکار با سبالن مرمـوز و مخـوف،   وردان از نبردي دشوار و رزمی کسري نَ

لذا ؛کردپناهگاه همانند بهشت در نظرشان جلوه میه وگشترنجور و ناتوان بر

.ه و دیگر تکاپوي نداشتندآرام گرفت

اما چشمان متعجب رقیبان دیر باور به واسطه رویت آتشی گـران دیـدنی   

غنیمت شمرده؛ ها را لحظهبا این وجود . آمدبود و شرح و توصیفی به کار نمی

تیمـار بالدیـدگان  بـه  شـان  در حـد وسـع و بضـاعت   ،شگفتیمیان بهت و در 

را تا حدي مـداوا و  خان بیگي پاي کوفتگی ران و غوزك در رفته. پرداختند

. با تزریق مسکنی او و دو یارش را به خوابی سنگین مهمان کردند

بیرون از اتاق گرد هـم آمدنـد و   ؛ آسوده که شدندغ و رفا، میزبانان مظنون

چند مطلب مهم براي تذکر و بحث تو ذهـنم هسـت   : مقدمه گفتسرگروه بی

شـون  اوضاعاستراحت بکـنن تـا   ال حاالهاحاکه بذاریم این.کنمکه مطرح می

پـرس و جـو   ،براي احترام و رعایت حالشون.براي ترك کوهستان مساعد شه

پر به فکر تدارك یه غذايدیگه این که . موقوفمسرزنشوکردن محدود بشه

این همه هیزم از کجا؟ مانرژي براشون باشیم و دست آخر

تـو سـوخت   سـگ لـرزه گـرفتیم و    یـه بنـد   سه شب ،جالبه: سعید گفت

حاال موندم نیم خـروار هیـزم   . خود صبح لرزیدممن که تا .جویی کردیمصرفه

؟رو از کجا آوردن
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امـا بالفاصـله عنـوان    اظهار نظر نکنیدکنم تا خوبه نصیحت و سفارش می

اون.اي نـه تجهیزاتـی  نه کوله؛ها خودشونو به زور رسوندنفلک زده.کنیمی

امـا  وندم بدخوام راستش منم می!آوردنوقت میگی نیم خروار چوب و هیمه 

.و از راهششبه وقت

. پس از آن هر کدام پی کـاري رفتنـد  .بحث و جدل تا مدتها ادامه داشت

براي حمل مصـدوم برانکـاري تهیـه شـد و بعـد از ظهـر بـراي یـافتن لـوازم          

دم دماي غـروب  اما . زنی پرداختندها رفتند و به گشترفقایشان تا دور دست

.مراجعت نمودنداز قبلکنجکاوترو نتیجه بی

گـان در پـی خـوابی    در بستري میان خستگی و خیال، جسـم و روح آزرد 

خـوردن غـذاي مخصـوص    . طوالنی قدري تسکین یافته و جانی گرفته بودنـد 

ب رخدادها تاب، امید را مجبور نمود تا ساعتها با آب و تاکنجکاوان راغب و بی

میزبانان قرار صبحشان را بیاد آورده و راسـختر از  .کم و کاست نقل کندرا بی

شد اما نگاه پـر  نغز گفتار مانع از جدل و مناظره می. دادندقبل فقط گوش می

اي ناشـناس  نجات یارانشان را توسط عده.گفترمز و راز رقبا چیز دیگري می

! جماعت هرگزکردند اما به وسیله آنشاید باور می

هاي دوسـتش  این بود که سینا دنباله سخن را گرفت و به صیانت از گفته

به قول لیث تیغ نه از بهر آن آوردم کـه بـه جـان    : با حرارت ادامه داد و گفت
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ناجیان سبالن

٤١

حال آدم از نگاهاتون بـه هـم   . بکنیدباور کسی اصرار نداره تا .کسی قصد دارم

سـنگینی  رو دلتـون  الاقـل  تا بگیدپردهخب رك و بی؟خیلی ثقیله. خورهمی

شه تا من یکی با خود عهد ببندم و رازشونو به هاست که باعث میهمین. نکنه

. کسی دم نزنم

فکـر نکـنم   هـم گوش کردن به حرف کسی. ما که چیزي نگفتیم: مهرداد

. حالشو به هم بزنه

شـما رو از  کـه  واقعیتی.حقیقت محضهیم و شنیدید؛ هر چه گفتخالصه 

یـه  .ی سهیم هسـتیم یاین رویاروتو باید اینو بفهمید که. کنهمستثنی نمیما

!فکر کنید؛ به آتیشی که دستاتونو طرفش گرفتینکم

* * *

گرمـاي  . گذراندندمیاما مکدر از هم دغدغه هارمین و آخرین شب را بیچ

گشت تا کمبود امکانات و لوازم محدود براي استراحت به میدرون اتاق باعث 

. چشم نیاید و در مضیقه نباشند

روزي نیـز  سـپیده را  وجود ابرهاي تیره و بارش برف و طوفـان، پنجمـین  

و توقـف در شـابیل   عـدم  و حـذف برنامـه پایـانی یعنـی     کسل کننده رقم زد

ــه خــاطر وضــعیت حســن  ، آن هــم گــرمشآب ، شســازحمــل دردســرو ب

. شان را تکمیل نمودکسالت
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در طول راه بینشان نوعی کینه ناشی از روي گردانـی و کـم تـوجهی بـه     

. دن پندارهاي مهاجم نداشـتند انهیچ کدام رغبتی براي تار. زدناجیان موج می

کرد تا غبار آوار هر کسی به کنجی از ذهن دیر باور خود فرو رفته و تالش می

انگیزگی و مرور ایام پـر مخـاطره رغبتـی بـراي     حرکت کند، بی. را فرو بنشاند

حرف زدن نگذاشته و باعث گشت تا با کسـالت و دلخـوري بـه ایسـتگاه آخـر      

اي از قبـل بـراي ده صـبح روز پـنجم رزرو شـده و از      هاي کرایهجیپ. برسند

. ها پیش منتظر بودندساعت

م چـون  آن دو کنار ه.کارها شتابان سر گرفت و منتظر سینا و امید شدند

حرکـت رو بـه   بـی ؛باشداش میجنبشی سرشتسنگ بر جاي چسبیده که بی

کوهستان با فروتنی و تواضع ایستاده و مطمئن بودند که ناجیان غیرمریی هم 

در زم و برودت رو به تزاید و لحظـات سـنگین مملـو از کسـالت، مقهـوران از      

راه دراز میـان  شاید فرصت آن نبـود کـه   .کنندمشکل فارغ شده را بدرقه می

شـان، سـماجت و   هاي سـخت و درهـم  پندار و کردارشان را پر کنند اما چهره

شان، همه و همه اي غیر عادي و مقرون به رسواییشان، واقعهعجوالنهطبیعت

خندیدند و بـراي کسـب   صدا میبی. زدودشان را میاخم حک شده بر پیشانی

اغلـب بـوي   ی کـه هـای زمزمه. دشان قصد و اهتمام داشتنوجهه از دست رفته

.شاید بازگشتی دوباره اما با قصدي دیگر.داددردسر می
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ناجیان سبالن

٤٣

حسـن و سـعید   .ی روان شـدند زود رنجان همراز هـر کـدام پـی سرنوشـت    

کـار  . گشـت صادقکرمانشاه محل جدید خدمت ی درپادگان. نشین بودندمرکز

هر .کارستان را هم مهرداد کرد و ادامه تحصیل در آلمان را ترجیح داد و رفت

اما تاجر تبریزي با سینا هم. کدام نزد خود به اندازه یک کوه تنها گشته بودند

. چنان در ارتباط بود

* * *

گـویی  . گذشـت مایـه نـویی نداشـت    گذشت و آنچه میماهها از ماجرا می

اندیشـید کـه هـم سـنگ تالشـش      گاهی به بهره کارش می.دهمان بود که بو

. دار خوش سیرتان بودلیک دل محزون و پژمرده او همچنان وام. شدنمی

بازنشسـته دعـوت   مهندس م اتاقی سالمند سینا در مهمانسراي شرکت، ه

وپیرمردي دنیا دیـده .ود با اصالت ماکویی اما بزرگ شده تهرانبايبکار شده

.که به خوش سخنی و فصاحت شهره بوددرویشیحال و هواي غرق در

مشـقت  از که مهمانسرا سخت کوش معاشرت اهالی معموال فرصتی براي 

؛مانـد شان بـاقی نمـی  رمقی برایرغبت و و گرماي طاقت طاق کن اجرایی کار 

مهندس بازنشسـته  . کردغربت را دو چندان میفشارچه بساداد و دست نمی

سـینا را  ي داشت وبیشترفراغت نسبت به دیگران عنوان مشاور،به )بصیري(

.دانسترفیق شفیق میهم زبانی از جمله قرین خصوصیات به واسطه 
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بـه هـر   )بصـیري (هاي همدم جوانش، شبی از شبها ادامه خود خوريدر

: بـه او گفـت  از ایـن رو  .کالمی از زبـان او بیـرون بکشـد   خواست دشواري می

قـادر نیسـت  مجـواب هـاي بـی  و چشـم خوزسـتان غـریبیم  درآقاجان هـر دو  

ود تـو زیـر گرمـاي سـوزان و خرمـاپزان      خـ صبح تا شب . مونو پر کننتنهایی

ن اوکـو  .خوابیـدن میـاري  واسـه ونتـ وجکنی و شبها هم وجود بـی هالك می

تـر  گذره و هر روز بدتر از دیروز افسردهاز اومدنت ماهها می.دوست پرحرف ما

که من. باش و بگو تو اون دل وا مونده ات چی داري تا چاره کنممرد . میشی

؟دیـدي یچـ از مـن و الیـاس  .راز دارت بودم یهو چرا نامحرم و بیگانه شـدم 

.ببینموا بدهوتدرون

.مهـم نیسـت  ؛زمزمه کـرد گرما را بهانه و رفت و سینا با خوشرویی طفره 

...ن آسودهوخاطرت

غوغـایی  دم شـور و هر: به زبانش آورد و گفتاما نگاه نافذ پیرمرد عاقبت 

.مـو فشـار میـده   سـینه ؛میشـم کـه  دگرگـون . زنـه رعد میانگار.به دلم میاد

. شـم حاال کـه دیـر وقتـه مزاحمتـون نمـی     .دونم از کجاش بگم تا بدونیدنمی

به شرطی کـه اون موقـع پلکـاتون    .دوست دارم راز دلمو به شما و الیاس بگم

. مثل مال من سنگین نشه

* * *
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ناجیان سبالن

٤٥

مرد حسابی چسبیدي بـه  : خبري رفیقش زنگ زد و گفتبعد از مدتها بی

تابستون گذشـت و جـاي دنـدون گیـري    ذاري؟پول رو پول میتنور و همش 

نـه  با همکارام داشتم اما انگـار و کسل کننده دو سه تا برنامه یه روزه .نرفتیم

هان؟. خواي زمستون بشه و ما رو ببري و دوباره دربدرکنیالبد می.انگار

راسـتش  .که گذشتمناز : سینا هم پس از تعارف و خوش و بش و گفت

رغبـت  . نـدارم رغبتی دیگه وباور کن حس و حالی برام نمونده. کوه زده شدم

دونـی؛  مـی .دیدمها رو عکسنشستم و با اکراه دو سه بار . هیچ کاري رو ندارم

.کنهمنقلبم میروزهاي گذشته و مرور یاد 

قدر گفتند تـا  هایشان گل انداخت و آنصبحت،بعد از قدري تعاتب و گله

. اش از هـم بـاز شـد   هم سینا با پیشنهاد یار دیرینهي درعاقبت خطوط چهره

شـان  درنگ نفسبیاشراه دیروز براي آنها گویا بسته نبود و بازتاب انگیزاننده

و هدر هم آمیختـ بار دیگر آري افکار متقارب سبالن نوردان .کردمیرا راست 

. گویی نقره داغ نشده بودند. گردیدمیبار موعد وصال نیمه پاییز نشان این

* * *

درجه گرمـاي مـرداد   و چند آنجا، یعنی پنجاه خاصشرایط اقلیمیتحمل 

البالي نیشکرهاي شش متـري در شـرف برداشـت بـا     اهواز و شصت به بااليِ

چه رسـد  ؛کردطاقت میبومیان سرسخت را هم بی،رطوبت نود و اندي درصد
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. به سینا و سیناهایی که از مناطق سردسیر پی روزي آنجا روان گشـته بودنـد  

مـردان  . کردندمیها غلبه بر سختیا دل به کاريب،کسانی که با مهر و محبت

. کوشیدنددر آن دیار براي کسب روزي جانانشان، جانانه میي کهمرد

بـه  .پنجشنبه شبی سر رسید و به ابتکار الیاس شام در آالچیق سرو شـد 

شـان  فرزانههمکار پاي صحبت ساعتیساکنین مهمانسرا؛ رغم هواي دم کرده

.گذراندندنی به باریک بینشستند و دور هم)بصیري(

خلوت نشین دوش به میخانه شد، از سـر  : گفتصوفی وار؛خلوت که شد

تـا  پـی همچـو شـبی بـودیم    )اشاره به الیـاس (ما . پیمان برفت بر سر پیمانه شد

بـروز  اونم با حاشیه هر چه هست خالصه، . خبریم گر خبري داشتیمبی؛بگیم

. بده که از انتظار بیزاریم

بـه زعـم خـود اعترافـی     وو شرح رخـدادي کـه از سـر گذرانـده     بازگویی 

شد؛ لطماتی در پی داشت کـه از آن بـه شـدت گریـزان     محسوب میصادقانه 

تا مرز و او را هانداختدوستان مبتالیش فاصله عمیقی بین او و اقراري که .بود

بعد از براي تسکین آالم و تخفیف آن، با این حس و حال .ه بودانزوا پیش برد

، سـکوتش را  بـا آهنگـی نـاموافق   اوضـاع و شـنوندگان   سبک سـنگین کـردن   

به اصل ماجرا پرداخت و هر آنچه ماهها ذهنش را اسـیر و مشـغول   شکست و 

.برون ریخت؛کرده بود
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ناجیان سبالن

٤٧

ها با مهربانی و وسواس هر آنچه در ساعت؛شیدهدهر کسالمند سرد وگرم 

پاره لباس صبر به تنم دونی چرا می: کرد شنید و گفتدل جوان سنگینی می

واسه این بود که درونتـو خـالی کنـی و سـبک     ؟شدممیپا پیچت کردم ومی

هـزار بادیـه   پسر جـان مـن   . دونستمچرا که همه اینا رو کم و بیش می. بشی

غیـر از جریـان کـوه و    چـی فکـر کـردي؟    .بـر مـن وزیـده   گشته و هزار بـاد  

کوهنوردي و گم شدن و این قضایا بقیه رو از وضع خواب و حرکـات عصـبیت   

که راجع سینا جان از این. تا خودت مقر بیايزدممیدم نمنتهی . فهمیدممی

کارم هام به توچون از بابت انتقال داشته.خوشحالم؛دونیبه اونا چیزهایی می

بگـم که باید بـرات  م هستدلتوگفتنیاهد تا دلت بخوآره جانم .سهل میشه

.دونهخدا می؛با قضایا کنار بیايتونی میاما تا چه حد پذیرش داري و 

خـواهم  شینم اما واقعیت میتون میبا جون و دل پاي صحبت: سینا گفت

. چرا زودتر از ایـن پـیش نیومـد تـا منـو از ایـن وضـع در بیـارین        .نه حکایت

کنم و بهتون ایمـان دارم امـا   دونید که هر چه بگید باور میخودتون خوب می

. شرطی که زبون و مرعوب خطابم نکنیده ب

سـراغت  آقاجـان وقتـی میگـی بختـک    : الیاس گفت،بعد از قدري سکوت

پـس  .شـده معاشقتآره اومده و . بدون که زنی از اون تیره سراغت اومده؛میاد

خیـر  اون .فهـم حـاال مـی  .کنـی چند وقته خلقت تنگه و بدعنقی میبگو چرا 
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ادامـه  با خنـده کـش داري   .دونهمیشاز آن خودوتو روت میشهمانعندیده 

چـه  . کنفقط لب تر. ؛ به خودم بگو تا جورش کنماگه خواستی زنت بشه؛داد

بهـت  تـا  کـن اجیـرش  ،و کردهربه تو شانس نخواستی هم بگیري تا !یوصلت

خدمت کنه؟

این همه دو دلـی و   حاال دلیل : گفترو به بصیري کرد و سینا با دلخوري 

هـا بردبـاري و   تموم شـد؟ سـاعت  ونهاتکنجکاويو فهمیدین؟ مقر نیومدنم ر

ایـن  .تـون مضـحکه بشـم  و اي پیدا کنـین سوژهواسه این بود که تون حوصله

هـر یقین داشتم که چون .دونستم بلکه دردي ناگفتنی بودجریان رو راز نمی

.هشمیراه ه دل مشغولیشم ببفهمه؛ کس 

کـار  کـه شـوخی در  فهماندسر الیاس فریاد کشید و به سینا هم ،بصیري

کـه  احترامی دیـدي از من بیمگه .باشآروم.ساکت پسر جان: نیست و گفت

. این بابا رو ولش کنبندي؟داري جمع می

گـرده  میاي که سوي زنش بررجوع و بازگشت مرد طالق داده؛ادامه داد

اونـا  .از این بساطهمات روان شدنشنیدي؟ هان؟ بدون که این تعاقب و پیرو 

ماههـا دم نـزدي و زنـدگی رو بـه خـودت و      . دونـن چنین و چنان رو عار نمی

هـم  و خـرده  گـوش کـن  پس ؛که گفتی و شنیدمحاال.دیگران حروم کردي

.دست خودم باز میشهه چون گره کارت فقط ب.گیرن
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ناجیان سبالن

٤٩

اي لختی بعد الیاس با چـ .پیرمرد را روان کردو نفس عمیقیبا چشم غره

.کردنگاه میهاج و واج هم سینا . اي کز کردبرگشت و گوشهو ظرف نباتی 

تونـو پـس نـدادن چـون     لـوازم : پیرمرد سیگاري روشن کـرد و ادامـه داد  

به انتظارت نشست تـا بـه هـواي مراجعـه و     "او"اوناغیر .اکثرشون فلزي بود

پیشـقدم شـده و   ؛جا برگـردین امـا چـون خبـري نشـد     اونن وتتصاحب اموال

. هخودش به سراغت اومد

شه و دست آخـر  دم و از نوع بشر کسی قسمتم نمیشفرمایید مسحور می

خواسـتم  مـی دوبارهو باش که به حرمت اونا من.مشفامیل باید جماعت با جن 

خواید بگید؟چی می،آقا)بعد با تعجب پرسید(.برم قدردانی

دي مجال نمـی .ايشتاب زدهعجول و: گفتنفس بلندي کشید و بصیري

؛شـون بـیش از ایـن بـود    اگه آزار و اذیـت .دوزيبري و میمیخودت .تا بگم

.نگه دار اما چنین نیستتام رو همراهگفتم سوره جن رو بخون و ادعیهمی

؛سـپس آمرانـه ادا کـرد   .گفت و بلنـد شـد  علی یا؛هشدتمام ناشصحبت

.نید تا برگردموبم

الیاس و سینا خود را جمـع  . دست برگشته بو کتاب دیگريقرآن؛وضو گرفته

بیسـت و شـش   آیه ،سوره حجر.کالم وي نشستندکردند و خیره به انتظارو جور

اي مـا انسـان را از گـل خشـکیده    : ت چنین ترجمه کـرد آئرا آورد و پس از قر
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آفریدیم و جن را ؛رنگی گرفته شده بودهمچون سفال که از گل بد بوي تیره

کنـیم و مـاییم کـه زنـده مـی    . پیش از آن از آتش گرم و سوزان خلق کـردیم 

. ماییم وارث همه جهان.میرانیممی

خسـته  اگه گرم صحبت شدم و احیانا: گفتخطاب به هر دو تاکید کرد و

صورت سوالی نکنید و رشته کالمـو  شدید بگید تا بمونه براي بعد در غیر این

. هر چه میگم از زبان قرآن و مابقی هم ملهم از آن و مستند.نگیریداز من 

واقعـی قیافه: اي از کتاب همدانی ادامه دادسپس با مرور و خواندن گوشه

جـن . شـود نمایـان کاذبظاهروقیافهبانداتومید و دارتفاوتانسانباجن

هـر بـه تواندمیکهاینآنوداردانسانبهنسبتظاهريلحاظازامتیازیک

پیـامبران، شـکل بـه ولی.بیایددرحیوانوانسانازاعمخواهدمیکهشکلی

.هرگزواقعیشیعیانومعصومینمهئا

دارايجـن . استسانتیمترهشتادتاسیبین،سنبهبستهشان قدطول

انسـان خالفبرجننطفه.کندمیمثلتولیدواستنثومومذکرجنسدو

جـن وانسـان کـه معتقدنـد برخی. باشدمیهواشبیهماهیتوجنسنظراز

.نمایندمثلتولیدحتی؛نمودهازدواجدیگرهمباتوانندمی

مزمـزه یـا ندکشـ مـی بـو اغلب . داردتفاوتانسانباجنگوارشدستگاه

...ندکنمی
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ناجیان سبالن

٥١

ه جملـ بـه نمـزی لـوحی وباشـد مییا یاغوشا زعفرابنسعفرجنهارهبر

توسـط اسـالم صـدر درزعفـر پدر. داردبرگردنالحسینعبداهللابایامبارك

. گردیدمسلمانحضرتآندستبهنیزخودوشدکشته) ع(علیحضرت

شـده یـاد بسـیار  جنازدیگر منابعو علمیکتبتفاسیر،کریم،قرآندر

.کنندمییاددارصداارواحعنوانبهجنازغربیدانشمندان. است

مـار، بـاد، :آفریـد صـنف پنجدرراجنخداوند:فرمایندمیگرامیپیامبر

. انسانوحشراتعقرب،

شـده اشـاره مطلـب اینبهصراحتاقرآندرواستجنطوایفازابلیس

بـه زمـین ازشـد باعـث امرهمینوکردعبادتسالهزارششابلیس. است

يهمرتبـ کـه رسیدايدرجهبهحتی. بگیردقرارکئمالردهدروبرودآسمان

. داشتهم راکئمالازبرخیاستادي

از بعضـی .باشـند مـی انسـان بـا ارتبـاط داشـتن بههعالقهاجنازبرخی

پـذیر امکـان ارتباطاینایجاد.دارندتمایلهاجنبارابطهایجادبهنیزهاانسان

مجـاز راآنبرخی.استگردیدهنهیوه نشدتوصیهعنوانهیچبهولیاست

.دانندنمی

نیزمضربلکهنداردانسانبرايسوديهیچتنهانهجنتسخیروارتبـاط

یـا وکندقطعراآنتواندنمیدیگر؛گرفتارتباطجنباانسانیاگر.باشدمی
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جـن کـه ذکراستقابل. استخطرناکیعواقبدارايارتباطاینقطعحداقل

ازچیزهـایی و بـه وقـتش   کندمیارایهخدماتیبعضا،انسانباارتباطپس از

.جبرانقابلغیراست وسختبسیارآنجبرانکهگیردمیانسان

؛ببینـد آسـیب یـا وکندخطراحساسانسانطرفازجنکهصورتیدر

جملـه ازيونزدیـک بسـتگان یـا نظرموردشخصبهوهکردتالفیبهاقدام

.رساندمیتیاذوآزاریازدهآسیبشفرزندانوهمسر

منـابع ازرسـیده اطالعـات مقـدار همـین بهجنمورددراستبهترپس

خالقعظمتدرردبتورکتفبرايايبهانهراجن؛نمودهاکتفابزرگانودینی

بهاندیشیدنصرفراخویشعمرتمامانساناگرکهراستیهب. دهیمقرارآن

.استاندكباز ؛نمایدتعالیحقعظمتوبزرگی

کنـه  موجودي که دویسـت سـال عمـر    هر : کتاب را آهسته بست و گفت

شون از نظـر فیزیکـی   رشدچون .ستناستثنا هاونا فرسوده میشه اما و فرتوت 

اما در عوض از نظر کنه د برابر کندتر از ما رشد میشون چنجسم. خیلی کنده

از همـه  .کـنن تر از انسان تکامل پیـدا مـی  رشد عقلی و احساسی خیلی سریع

تفریح و تجربه و دسـت آخـر دوسـتی بـا اونـا      اینا بگذریم؛ چنان چه خوندم؛ 

حـذرت  اگه با خواست خودت قصد داشتی وارد دنیاي اونا بشی بر.درد سرهپر

. کنهولی وضع تو فرق می؛کردممی
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ناجیان سبالن

٥٣

در هـر حـالتی و هـر جـایی     .ل نیستنئحریم خصوصی براي انسان قااونا

دیگـر  محـدودي روي  ناقدرت کنترل و نفوذ .بکنندخالت تزندگیه تو ممکن

نفـوذ و تسـلط   ه؛مخلوقی بیشتر بشچقدر قدرت روحیمخلوقات دارن که هر

هـا رو  که جنهاز مواردی؛تمسخر و به بازي گرفتن.هشکمتر میاونروي اونا

وقـت بـراي تفـریح و خـوش    هـیچ بـازم مـیگم   . هکنتحریک و خشمگین می

.تحریک نکنبنده خدا روبا پرت و پالهات آقا الیاس . ونرشونگذرونی سراغ

سیگاري روشـن کـرد و   ؛چون سینا و الیاس رو حواس جمع و ساکت دید

در .هچندانی به دوست شـدن بـا انسـان نـدار    يمسلمان عالقهجن: ادامه داد

کافر هايجن؛کننجن تالش میها براي ارتباط باکه انساناکثر مواقع وقتی

سواسـتفاده و  نوشـ و هـدف دنپاسخ می،درخواست ارتباطاون هستن که به 

. هاستانحراف انسان

م اما عواقبی داره بـس  سیبر،ونهمنظرچیزها که دربه بعضیاولشه ممکن

نی و لطـف زیـاد بـراي    بـو با مهربعد خداپرستم؛نمیگت بهبه فرض . زیان بار

که خوادت میوز ناگهان ازریه اما هکنمیمکتکرسیدن به موفقیت و ثروت 

.هم نیستاي چارهی سودي نداره و نوپشیمموقعاون . یبکشو تعزیز

که هـیچ در غیـر   یداشته باشاش براي انجام کارخواسته شدهیکنترله اگ

حـال  . زنـه مـی کـاري  هربراي انتقام دست به، اوناز پیچی سراین صورت و 
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یدل جن خداپرستتوو مهرت یباشوش شانس ه خاگ.لهئي مسصورت دیگه

. باز هم ارتباط راحتی نیستی دوست بشناوو باهبشین

کـه  خاطر انجـام کـاري  ه بهممکن.نروحیات متفاوتی دارمام مثل هاجن

.کـنن تن تنبیهـ وو به شیوه خودشتو روي گردان بشن ازه ن گناهونظرشه ب

ن،بـا پیـامبران و امامـا   خاطر رفتـار بـد انسـانها   ه که بها مثل بسیاري از جن

مالحظـه کـه   هـاي بـی  دلیل به انسانهمین به گاهیومیشنناراحتا شدید

.زننمیصدمات سختی ؛دارننگه نمیاحرمت دین ر

چیـز زیـادیم   کـه  شاناوطلب وارد شدن به واديهاي الیاس دا گفتهپس ب

. کنـیم مـی ا در کنار این مخلوقات زنـدگی  هرحال مه ب. نشو؛دونیشون نمیاز

ولـی ایـن   مارتباط بودبا تعداد زیادي جن درحاله من تا بکه هر دو بدونید 

.هکنغیبی فرق میارتباط با تسخیر و درخواست امدادهاي

االن .سینا جان اگه مشتاق بودي بیشتر بدونی بمونـه بـراي شـبی دیگـه    

. امخیلی خسته

* * *

ها رفت و سینا از سایتروز مهندس با یک گروه مشاور به یکیفرداي آن

هم از روي ناچاري تا دیر وقت خوابید و عصر هم از فرط گرما و رطوبت جایی 

گذاشـتن الیـاس و تماشـاي تلویزیـون،     بـه سـر  تلفن بـه اقـوام و سـر   . نرفت
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ناجیان سبالن
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کـرد و  فکـر مـی  "او"مـدام بـه   .بردهاي دیشب بصیري را از یادش نمیحرف

بـا او توانسـته بـود    ضـمنی غـروب  دم گویـا  . سعی داشت تا او را مجسم کند

بـا خـود   الي درختان پشت مهمانسـرا  چرا که تا دیر وقت ؛ارتباط برقرار کند

و بگو مگوهاي مکرر و رفت و افت و جر و بحث منجر درگیر و دچار کشمکش

اي دلگیـر و  جمعـه !شـاید .خبربیغافل و از خورد و خفت هم به آشتی بود و 

.کسل کننده

امـا  . شب پیرمرد خسته و گرمازده آمد و به دوشی اکتفا کرد و خوابیدآن

دلچسب کولر بدون حضـور  خنکايزیر ،عصر روز بعد هر دو سر حال و قبراق

. کسی به گفتن و شنیدن رغبت نشان دادند

بهترین نجار، نجاریه کـه خـرده چـوب    : پیرمرد قدري مقدمه چید و گفت

و در هاشـون کـاري  ها و ریـزه تموم گفتنیمنظورم این که . کمتري به جا بذاره

هـاي پریشـب رو   حرفامیدوارم . جا نندازمبهت انتقال بدم و متوانوسع و حد 

پـس  .رحال قصـد دارم از مخمصـه نجاتـت بـدم    هبه.خوب درك کرده باشی

مطالبی که .تا بدون منم بتونی تصمیم درست بگیريینوجزییات رو بدخوبه

.ستااونهاي ابتدایی ورود به دنیاي قدمخوام بگم در حقیقت گفتم و می

کـنم تـا   سرگذشـت خودمـو بـرات نقـل     اي از گوشـه خـوام  می: ادامه داد

.راهه نريو بیهبشچشمت باز 
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.ها پیش با یه تهرانی اصـیل بنـام سـعید چنـد سـالی همکـار شـدم       سال

پدرش تو حومه دماوند یـه بـاغ بـزرگ و    .سرشار از صداقترادمردي نمونه و 

گفت میو رسوند اونجا وري بود خودشو میطعصرها هر.داشتبسیار قدیمی

.     از شلوغی و هواي آلوده تهران فراري و بیزارم

تـا دلـت بخـواد    .ها چند بار اونجا دعوت شدمن سالوتابستون یکی از هم

شش هکتاري با کلـی  پنج یه باغ .که میگم ماسواي اونا بودی باغ دیدم اما این

قول ه جنگلی بکر و زیبا که با دیوارهاي بلند و ب.رمز و رازدرخت کهنسال پر

اینـی کـه  تـر از  هـزاران بـار بـا شـکوه    .خودش جرز سنگی محصور شده بـود 

.توي باغ دو تا خونه با معماري متفاوت نزدیک هم داشتند.شنويمی

ي بـا  اخـالی از سـکنه و عمـارت نـود سـاله     یه دو خوابه نما آجري نوساز 

ایـوانی وسـیع،   . شباهت به قلعه نبودهاي بلند که بیدیوارهاي سنگی و سقف

از تزیینات .تر بودشومینه سنگی بزرگ و آشپزخانه سنتیش از همه جا دیدنی

شدت پرهیز شده و ه و تجمالت به رغم بورژوازي و خان و خانبازي نیاکانش ب

.نجا عزلت گزیدهاودرویشی کرد که ثابت می

طـور بـاز  ایـن ؛کـرد ها رو دلم سنگینی میشبی از شبها سرحرفی را که مدت

این درخت چند ساله است؟ : کردم و گفتم

.چیزي حدود دویست سال: با خنده مرموزي جواب داد
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نی؟ ئاز کجا مطم

مـون  زاد به ما رسیده و دست کم شش پشـت جا که این باغ زاد براون از 

. جا سکونت داشتنهمین

ام ناگزیرش کرد تا مجمـل و مختصـر فهرسـت اسـامی    حالت شگفت زده

اش جالب و شـنیدنی  طرز پرداختن و ادا کردن نسب نامه. نیاکانش رو بشمره

هـاي  گـویی و خـط  از رمل و اسطرالب به پـیش .ن گل انداختومصحبت. بود

چرا ؛مقدمه ازش پرسیدمکه بیکف دست رسیدیم و از همه جا گفتیم تا این

؟سر و تنم سنگین میشهوریزممن هر وقت اینجا میام بهم می

.  کنی؛ منکه میگم مال آب و هواستخودت چی فکر می

.تونی تلـه پـاتی بکنـی   یقین دارم از حسیات من آگاهی و می: جواب دادم

.اي آگاهم کناندازه؛خوام که بگیراز نهفته نمیراستش 

کنی؟پرسم به چی فکر میدوباره می: آهسته گفتچشماشو بست و 

ن وشچند لحظه مکث کردم و با اشاره به باغ ظلماتمنگ سوالی که کرد؛ 

هر چه هست مربوط به سـر و صـداي شـبانه بـاغ هـرس      .فکر من اینه: گفتم

. شهتون مینشده

ـ  با لطافت خاصی بازم می پیچونـه و از زیـر بحـث دربـره امـا      ه خواسـت ب

.کردم و نذاشتمسماجت 
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کم کم نطقش باز شد و قدري از پسینیان سـخن گفـت تـا رسـیدیم بـه      

امـا  ادهـاش یـادم نمیـ   خصوصی از مقدمه حرفه االن چیز ب.ي مشتركنقطه

. بالغت و فصاحت سخنش همیشه مثال زدنی بود

خـونن و ببـدم تـا   دستورالعمل ورد یاهیرنانتظار داهاخیلی: تعریف کرد

م ناچـار بعضی اوقـات  . طرح دوستی بریزنه و ظاهر بشیجنافورن اوبا انجام 

شدن هم واسه خود شخص تبعـات  اوناي دنیاوارد یهودونی آخه می.کننمی

ن م تـوانش در مراقبـت از مـ   وبا تمپیرزنی متنفذ که با این.داره هم براي من

تنهـایی محـض   .شـم مـی تحمل رو مصدمات زیادي این وجود بازم ، باهساعی

همیشه بابـت کـارام خودمـو مالمـت     . جمعیت هستمبه اليحتی وقتی که ال

.کنم اما روز از نو روزي از نومی

بري؟  بابت این ارتباط نفعی هم می: پرسیدم

چیزي از دست میدم؟ ؛بهتره بپرسی: سري تکان داد گفت

همه راه از تهران بیاي اینجا تا لطمه بخوري؟مگه مجبوري این: گفتم

که اینجـا بهـم دسـت    آرامش و حس و حالی.طور نیستاینکه همیشه 

. بهش برسمپیدا کنم و تونم میده هیچ جاي دنیا نمی

. عاشـق سـکوت ایـن بـاغم    : و زمزمه کرداي زل زدخیره و مرموز به نقطه

.شیطونم توش گم میشه. تونه ردشو بزنهکه کسی نمیهییاین جا هزار تو
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. نستن اسرار آنجا کلـی گلـه کـرد   وو ابرام من براي دبعد با طعنه از اصرار 

.کردطور نقل میبود که اینجور تنهایی متفاوتمنظورش دو

کنـی  درك مـی ؛یشـ ببه دنیاي ماورا وارد هکه اگاسراري هست؛نوع اول

ـ قرار میکنی مورد خشمعمومیوره اوناولی اگ سـختی مجـازات   ه گیري و ب

هـا  کنـی ایـن  بتـرك  ا مجازات باید زندگی ایـن دنیـا ر  عنوان ه اهی بگ. یمیش

دو حتـی . هزیرو رو کناعالم هستی رهونتکه فاش شدنش میاسراري هستن

. کـنن بـا هـم صـحبت نمـی    اونـا مـورد  در؛نددو از این اسرار آگاهنفر که هر

!اما تو امشب مجبورم کرديبکنماسراري که نباید فاش 

کـنن و  مـی مردم با این مسایل برخورددرصدچندکنیفکر می؛نوع دوم

؟ براي اکثریت مردم کننپیدا میاعتقاد قلبی نهایت بودن مخلوقات خدابه بی

ی یازدواج براي کسـا . هستنهاي قدیمیداستانها فقط موجودات نامرییجن

مجبـور بـه مخفـی    ه ممکنچون .هخطرناك و سختمیشنا اوندنیاي که وارد

از . شـون بشـه  ها از همراه زندگینونات قلبی و آگاهیحقایق و مککردن تمام

شون بشه باید پرهیز بکنن تـا  خطاي کوچکی که باعث دلخوري یا دشمنیهر

.شون رخ ندهخطري براي خانواده و عزیزان

چـون ورد و دعـا   .حساب منو از درخواست کنندگان جدا کن: بهش گفتم

بـه جـاش اگـه    .کـاري نـدارم  )پیـرزن (به نوع رابطه تو و باجی هم .خوامنمی
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مجـال نـدادم تـا    . مایلی و اشکالی نداره ازشون بیشتر بگو تا ذهنم روشن شـه 

.دست گرفتم و به صورتش زل زدمبالفاصله کاغذ و قلمی .اعتراضی بکنه

فهمیدنش جز غم و اندوه و شاید هم دردسر برات سـود و  : خندید و گفت

خواي؟واسه چی می؛نفعی نداره

. تکاپو ننداختم و پیله کردم تا بعد از کلی بحث و جدل تسلیم شدخودمو از

که با وزش بـاد و پیچیـدن اون   نگاه نافذشو به درختاي سیاه و مخوف باغ 

:و گفـت نمـود معطـوف  ؛کردخلق میمیون شاخ و برگ مکان رعب آوري رو 

غیـر ،فیزیکیاز نقطه نظر .و صاحب ادراكنهستيعورشذي وجودات ماونا

تر از انسان و باالتر وجودي از دید ادیان پاییننأاز لحاظ شهستن و ارگانیک

.معناي چیزي هستن که پوشیده شدنهبودارناز حیوان جا 

از شـون خصوصـیات فیزیکـی  .از حواس ماستآنهاندن منظور پوشیده مو

عنصـر خـاك  خلـق شـده و از   آتـش  موجودي کـه از  .هآوردید انسان اعجاب

وو بسیاري از چیزها رهشاي تبدیلبه هر شکل و اندازههتونمی.ستبهره بی

بـه  ؛ هـم باشـن متخلخـل  تـونن  مـی همدر یک کالم . هجا کندر یک آن جابه

غـزن؛ هـم   لو ببشـن رقیـق  ؛از هم باز بشنتونن یعنی هم می. وقتش متکاثف

در هر مکـان  ندقادر،منحصر بفردهمین علت به .باشنتونن ستبر و متمرکزمی

.نندارنیازيم نه و مسکنوبه خ؛نکنبزندگی و شرایطی
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وسـایل حمـل و نقـل    از.شون تاثیري ندارهحاله هم بباد و بوران،گرما، سرما

مـاده  و نـر  از دو جـنس  انسـان  ماننـد . م نـدارن هـ ايشهر و کاشـانه ن و نیازبی

فرمانـده و  ،نـادان ودانـا . کـنن ثل میمتولیدمیدن وتشکیل خانواده. هستن

رن یمبوقتی که .دارنشفیق و شروروکافر و متدین،ارباب و بنده،فرمانبردار

اسم و رسـم و شـهرت   مثل ما . نیازي به قبر و گورستان ندارنو از بین میرن 

.زبون ما رو هم بفهمننو قادرداراي زبان خاص و قوه تکلم هستن. دارن

هبسیار در قرب به حق کوشـید .هشیطانن اابلیس یا همشونمعروف ترین

اما چون حاضر به سـجده بـر انسـان    هرسیدهمهاي مقرببه جایگاه فرشتهو 

.هدشراندهخدا از درگاه هنشد

هراس طبیعـی هـر   اي کشیده و منجر به نوعی ما و اونا پردهطبیعت بین 

قـادر بـه   شرایط خاص اما انسان جز درنبینمیوانسان رآنها.شدهدو از هم

.رویت جن نیست

.جـن قادر بـه تسـخیر  همجن در شرایطی قادر به تسخیر انسان و انسان

. نگتسخیر شـده را موکـل مـی   دیو زده و جنومجنون ان مسخر شده روانس

ن وچنـین سـنتی میـ   . هکنـ بانسـان خـدمت  بشـه و بـه  تربیـت  هتونجن می

وکـل نـه پیـامبران    ورطـ ه اما بـ ههند وجود دارپاکستان و،گیران ایرانجن

موجوداتی که مثل انسـان  از م مدد خواستنوکدهیچ... الما و،بودانهو ..ااولیا

www.takbook.com



مگـی هکـه  ایـن در حـالی  . کـنن میتوصیه نرو کنن خطا و اشتباه و گناه می

.کننمیتاییدوا راونوجود 

هاشون بعضی. چراشن اما حاضرظاهر نمی.امواج رادیویی هستنثلماونا

.کننضعیف رفت و آمد میهايشخصیتوجودها و نهخودر 

از آیـه چهـار  هاي مزاحم خوندن و آویختن هاي دور کردن جنیکی از راه

و بـه شـکل همـزاد   وها بعضی از مـا ر جن.هکه با قل شروع میشهست نآقر

طـور جـواهرات و   همـین .کـنن ن میومو کمکدوننخودشون میغیرهمزاد 

و خیلـی رعقیـق مثـل  انگشترهایی با نگین سـنگ  جملهاشیاي قیمتی ما از

بـه داشـته باشـن بیشـتر   مـا سـخنی بـا  حـرف و  ه خوباشوناگ. دوست دارن

.کنناعالم میشونو دلسوزي خودبه این وسیله ن و ان میوخوابم

و گیـرن  و مـی رهسـتن و دسـت مـا   گذار ارواح اولیاا خدمتاونخیلی از

ضـررن و مثـل مـا    ا بیاونبیشتر .اهل شیطنتا،آدماکثرها هم به کردارخیلی

.دنیا و درگیر و دار تقدیر خویشنگرفتار این 

کنه؟ مهندس کفایت می

.  کنم ادامه بدهاگه حرمت مهمان برات واجبه خواهش می: م جواب دادمآرو

بـا یـه سـینی    .کاراتو بکن تـا بیـام  : گفتو کرد رو علم پشه بند ؛بلند شد

ــه نظــر مــن :ادامــه دادچــاي برگشــت و  مــاوراي طبیعــت و کــهکســاییب
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بـاور  ؛بیـنن نمـی رو کـه  اون چهگروهی ؛اندستهدوباور ندارن وشموجودات

هـا هسـتن   بزرگپري مادرهاي جن وقصهآنتی تزمثل اینا معموال.کنننمی

. دنرو هم به خودشـون نمـی  ترین اطالعاتنستن کوچکوزحمت دکه حتی

تاریـک و هـاي نقـد داسـتان گرمابـه   تفسیرشـون فقـط بـه    منظورم اینه کـه  

ايدیگـه گـروه هـا گراعبـث .خالصه میشـه اوناعروسی وهاي پاسمیکوتوله

...خویشبه ماورايهرسبچه ؛منکرندشون رو هم که خوهستن

مـورد  هحتی یـ ،تاریخ بشرتو .تر نیستبراي انسان از انسان خطرناكجن

ه فقـط در دوره حکومـت   کـ یدست جن گزارش نشده در حاله مرگ انسان ب

صـلیبی  هايآمار کشتار جنگ.به قتل رسیدننفرمیلیون سی و پنجاستالین 

. اي پیشکشهاي جهانی و قومی و قبیلهجنگو

دود و ازو به ما کاري ندارن اونا، گرفتن موارد خاصکل بدون در نظردر

. نفراریبه شدت م سر و صداهاي شهر و بوي فاضالب،دم

کار و بار چی؟ رنج و عذاب؟: پرسیدم

تفاوت اساسـی  ما آن چنانی ندارن او مکافاتکار: مکثی کرد و جواب داد

.کشنمیو عذاب رنج به وقتش اماونو با ما ندارن

هـا رو بـرام ریـز و    ریز خصوصـیات جـن  یک؛هم نگاهی کنهبدون اینکه بِ

؛هاي من خیره شد و ادامه دادقدري تامل کرد و به یادداشت. کردریزتر می
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بـز سـم   ثـل که پاهـاش م با این تفاوت. ماستجن به شکل ،در باور عامه

.هبورعموما هاشونشون با مژه انسان متفاوت و رنگ موهاي درازمژه. هدار

د انوزادي به دنیـا میـ  همزمان با زاده شدن هر نوزاد انسان بین اجنه هم

.تـر زشـت هـم  کمیناشنوا و شون گوش.اما سیاه و الغرهشبیه نوزاد انسانکه

.خوننن طفل میاوهمزاد رواین موجود 

هممکنـ ؛نگـه ..و بسـم ا ریزهه بزمین کسی شب هنگام آب جوش روهاگ

ن اواز جن بـراي انتقـام   اولیاي اون.هاذیت کرده باشوفرزندان اجنه ریکی از

به باور برخـی  . گفتن آسیب از همزادهقدما می.کنناذیت میشوشخص نوزاد

بنابراین براي .هکنبحاضر وا ره اونو ممکنهندارن آوردن نام جن شگونبه زبو

.نگمیاز ما بهتران اونابه ؛ها هم که شدهدلخوشی جن

صـورت  و شنبه و چهارشنبه از ما بهتـران بـه لبـاس   سه،روزهاي یکشنبه

بـه  احتمال داره چوناین روزا نباید به دیدن مریض رفت تو. آدمیزاد در میان

.ندازنجشن و گاهی هم عزاداري راه میاونا . ننصدمه بزناو

. هشـ هاي عمومی و شـب هنگـام برگـزار مـی    گرمابهتو بیشتر شونمراسم

.نمیاشسراغ؛ حتماهم بسم اهللا نگئو داهبرکسی که شب تنها به حمام

نوقـت  وا؛شون بشـه سمه آدمیزاد متوجه اگ.نمحبت وارد میشابتدا بااونا

صـد  ؛از کسـی نیکـی ببیـنن   .اناهل رقص و موسیقی و شادي. ش میدنآزار
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شون مراسم چله نشینی احضاربا انجامها بعضی. ننورسچندان به او نیکی می

.بدنانجام رو ن ونظرشدارن تا کارهاي موردوا میوا راونکنن و می

اي نـه کـه غرفـه   وخبه نام چلهکهنه و قدیمیجدابراي چله نشینی از مس

؛هخانـه میـر  چلـه تـو شخص .هاستفاده میش؛دارهکوچک و تو در تو و تاریک

. هشینن دایره میوو میهکشخط میشوادور خودتدور

روز یکـی کـم   بـه تـدریج هـر   .تشکیل میدهم غذاشوباداتا روز اول چهل 

روز .میشـه دعـا خونـدن  فقط ش وزها کارراینطی .برسهآخر ه تا روز کنمی

. چه بخواد انجام میدنهروچهلم اجنه بر او ظاهر میشن

اي از قـرآن را پـی در   آیهصبحشب تاهیباید .هستهمتريروش راحت

.شنبتا حاضر ؛ندوپی خو

* * *

کـه بـار دیگـه    هاي صبح بـرام تعریـف کـرد و از ایـن    اون شب تا نزدیکی

ها پافشـاري و ابـرام او بـراي    مدت. کرد نادم و سرگشته بودمال میرازشونو بر

یـاد  ه شب باون که چند ماه بعد از تا این. دعوتم به باغ شدت قبل رو نداشت

. افتادخطربه؛بوداونا گذشتهکه چه بر هنوحال بم،امندنی، زندگی خانوادهام

مراقـب  تـا  شده بودنمامورسعیددر فواصل زمانی مختلف از طرف یهایجن

.باشنام و خانوادهمن 
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طلسـم را  ": بـود نوشـته تلگراف ارسالیش به خونه تکونی اشاره کرده و تو 

البـه الي ظـروف مسـی    نی ازونـه تکـ  وخیکی دو روز بعد حـین  ".پیدا کنید

متعلق ش بود وواندود تموم يکه طومارمتروك خرپشته، آویزي پیدا کردیم

صبح روز بعد سراسیمه . ندموموضوع رو به اطالع سعید رس. نه نبودبه اهل خو

تـو آب  و انجـام داد روش کارهـایی  ،ما رسوند و پس از رویت آویزه دشو بخو

.انداختروان 

و صـمیمی ؛از ما شده بودنتمراقبماموراونایی که دوره به بعد با از اون 

.قدردانمهمیشه ؛هایی که به من داشتنلطفبراي ورفیقم

مگه نگفتین سـعید وقتـی بـه کسـی کمـک      : سینا با حالی دگرگون گفت

شد؟ یا خود شما که االن رازشونو بر مال کردین؟کرد اذیت میمی

با تسخیر من ارتباط گفتم که ضمنا.وقت ازشون کمک نخواستمن هیچم

.شدسعید بینوا به وقتش اذیت میاما . کنهرد و میکرق میفدرخواست یا

این همه مراقبت الزمه؟موکل داشتن براي واقعا : سر جنبوند و پرسید

و احضـار  اگه صـبر کنـی   .صحبتم تموم نشدههنوز اونادر مورد ارتباط با 

باید قدرت تسلط . هاي درویش رو بهت میگممطابق و متفاوت از روشارتباط 

هـاي قسـم دادن   روش.بودنش به کناراکتسابییاارثی. یداشته باشاونا رو بر 

تحـت  وکـه تعـدادي جـن ر   شخصی.و باید یاد بگیريها رو مطیع کردن جن
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هرجنی کـه  . میشهمامور ويمراقبتبراياونایکی از ؛در بیارهتسلط خودش 

. اونهمامور مراقبت از و موکل در حقیقت ؛هاسیر و مطیع انسان بش

سـت  هاجنمثل بقیهی نجا که موکل هم جناواز .اما طریقه احضار موکل

. هشـ هاي معمول احضـار جـن انجـام مـی    احضارش هم مانند سایرین با روش

. داره؛ندون میـ که بهشـ ايبستگی به وظیفهاونا ارها و مدت زمان همراهی ک

نفـر  هن یوساعت مراقب جبکنن تا بیست و چهار مامور ه یکی رو گاهی ممکن

تـو ،از جن همراه. جور چیزا بگیرهکسی براش سحر و ایننذارهیا اینکهاشهب

چیـزي  ونازشهکافی؛مببینیرو اوناالزم نیست .شه کمک گرفتکاري میهر

.ترین زمان برامون انجام بدنکوتاهم تا دربخوای

شـون رو  اربـاب دیدن ناراحتی چون تحمل ؛نیستبه بیان احساسات الزم

ه توکرده محدود نششاتوسط کسی که اسیر و قسم خوردههموکل اگ. ندارن

ونـه  تمی.کشهکنه و اونو به سمتی که مایل باشه میزندگی انسان دخالت می

.بدهتغییر اربابش کمک کنه و شرایط رو به نفع هابراي رسیدن به هدف

هـاي طـوالنی رو در   مسـافت وتونه نـامریی بشـه  موجودي که میخالصه

تاثیر و تسـلط  هم و دیگران توروي ذهن و رفتار و برگردهبره یه کسري از ثان

طـرز حرکـت و   ،هـا قیافـه .ننژادهاي مختلف هستها مثل انسانها ازجن. داره

.ون با هم فرق دارهشحتی آفرینش اندام
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و تـرن بزرگبلند با پاهايها قدبعضی.انگشت دارنسهیا دوبعضی نژادها 

هستن که فقط نیم تنه شبیه انسـان دارن همدون و نژادهایی یمروي زمین 

حتـی  .لغـزن و روي هوا مـی ه و قسمت پایینی بدنشون توده سفید ابري شکل

یعنـی هـم خصوصـیات اخالقـی نرهـا رو      .اندهم نر و هم مادههاجننژادي از

.ها رودارن و هم ماده

کم پـنج  دست . شونجمعیتهمین طور .تعداد نژادهاي جن خیلی زیاده

دیگه بگم؛. برابر ماها هستن

شـون  بـین .کافرنـد هـاي تـر از جـن  خداپرست زیباتر و دلنشـین هايجن

نیستن یا که چندان زیباچند نژادهایی دارنهر.مسلمان و مسیحی هم دارن

و کمتـر پـیش   تـرن نظر میرسن اما حداقل از نظر رفتار دلنشـین ه ترسناك ب

شـتر اهـل گذشـت و آرامـش و     بی.ترسناك جلوه بـدن خودشونو به عمد میاد

.هستنسکوت

هایی که شـیطنت و  تر و جنتر باشن از نژاد اصیلتر و مهربانآرامچیهر

هاي کـافر و  له هم در جنئاین مس.تردوست دارن از نژادهاي پسترو شرارت 

هاي خداپرستی که من باهاشون روبـرو  اکثر جن.کنهخداپرست صدق میهم

دهـان  با اي و طالیی روشن هاي نقرهبودن موهاي بلند به رنگمادههاگ؛شدم

معمـوال  نرها هـم  هستن و رنگ با نگاه نافذ خوشهاي موربکوچک و چشم
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.ماسـت مـاتتر از موهـاي  کمـی همشـون  موهـاي  .دارنموهاي تیره و کوتـاه 

از انسان هاگبه فکر صدمه زدن به انسان نیستن و حتیاشون هدرست درمون

.صدمه ببینن بسیار پیش میاد که گذشت کنن

شـون  دانا هستن و حضور و کمکن و بزرگوار ووبسیار مهربهاشون بعضی

ایجـاد  رايکمتر به طرف انسان میان چون تمایلی بـ ه به انسان خیلی با ارزش

موقـع  ؛نبیننهمها روحتی اگر جنهاآدم. مشکل براي انسانها ندارنترس و

! که تـو داري همون حالتی. و اصطالحا سنگینی میشنحضورشون دچار درد

درسته؟ 

که سینا جوابی دهد با اشاره او را به سکوت وا داشت و سـریع  قبل از این

به شـدت از  خوباشون . همختلفهايِخاطر سطح انرژيه باین : گفتو تیتر وار

ـ . کـنن کارهاي ناشایست دوري مـی انجام خصـوص از برداشـتن وسـایل و    ه ب

انجام کار ناشایستی اجیر بشن با اکراه انجام میـدن و  برايهاگ.هامامتعلقات 

.نهاي کافرتر از جنهر شرایطی با مالحظهتو کال

از گوشت یا خون انسان به هیچ وجه تغذیه .خورنمعموال غذاي پخته می

غذا خوردن به سطح تربیـت  خورن البته طرز میمودبانه و آروم غذا.کنننمی

هاشـون  برخـی .اهمیـت میـدن  هم غذاشون هم بستگی داره و به پاکینژادي

...کشنفقط بو می
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گذشت و سینا با چشمانی دریـده و خـون افتـاده    ساعت از چهار صبح می

امـا او  .آمـد وقت نماز شده و صداي موذن می. دادچنان با دقت گوش میهم

.کردخالق آنان را یکی بعد از دیگري عنوان مییک نفس قوانین، اشکال و ا

شـون  خصوصیتی که تقریبا همه. ها خیلی خوشم میادي جنمن از چهره

هـاي متنـوع قرمـز،    هاي کشیده مورب با مردمـک بیضـی و رنـگ   چشم.دارن

اي، سیاه و خالصه هـر رنگـی کـه    بنفش، زرد، سربی، نارنجی، آبی، سبز، قهوه

یـی و  رنگـی هسـت ولـی طال   موهاشونم به هر.هاشم طیفوتصور بکنی با تم

رنگ چشم، حالت و رنگ مو، رنـگ پوسـت و ترکیـب    .اي روشن رایجترهنقره

البتـه  .شـون شـباهت و همـاهنگی زیـادي داره    شون با روحیات و اخالقبدنی

تـونی از  می؛زیاد ببینی و با رفتارشون آشنا بشیهاگ.توضیحش آسون نیست

. رو حدس بزنیشونشخصیت،روي ظاهر

پوسـت خیلـی   ؛هاي کافر زیاد دیـدم بعضی از خصوصیاتی که من در جن

رفته و بـدون  هاي فروچشمبا خشک و مات متمایل به زرد و خاکستري تیره 

هـاي بـزرگ و   آروارهودهانی شبیه به یک شـکاف بـزرگ و بـدون لـب    و مژه

.بـرن لـذت مـی  مالحظـه هسـتن و از شـرارت    اونا معموال خشن و بـی .محکم

. نزاع و درگیري، کثیفی و شـلوغی رو دوسـت دارن  ؛آزار دادن؛مسخره کردن

اي بهشون نزده ممکنه هیچ صدمه. بدون هیچ دلیلی دوست دارن آزار برسونن
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خیلـی  .بازم راجع به خوباشـون .مهم نیست؛ در هر صورت براشون اصالباشی

بخوان ابراز کنن اگرممیگذشت؛اي بزنهبهشون صدمهاوقات اگر انسان سهوا

به شکستن یه وسـیله کوچـک یـا ایجـاد سـردرد جزیـی       ناراحتی کنن نهایتا

. کننبسنده می

اي رحمانـه هاي بـی ضربه؛وقتی براي انجام کارهاي ناشایست اجیر میشن

.کنندرست میرو هاي غیر قابل تحملی صحنهدر کل . کننرو وارد می

موقع راه رفتن هـن هـن   .و صدایی دارنهاي کافر تنفس پر سر اکثر جن

شـون  از چیزهاي پست و کثیـف خـوش  .کنن و عالقه به ایجاد ترس دارنمی

ها رو تحت کنترل و قدرت بگیرن و مجبور بـه انجـام   دوست دارن انسان. میاد

.با این حال وجود خدا را قبول دارن. کارهایی بکنن

تـو آدمـا بـه کسـی     . ونهجن کافر جنیه که پیرو شیطان و طرفدار عقاید ا

گـیم  گیم که خدا رو قبول نداره و بـه طرفـدارهاي شـیطان هـم مـی     کافر می

. شیطان پرست

تـر  از انسان پرقدرت. ن و معترف و معتقدندئاونا همگی به وجود خدا مطم

بهش .له ممکنه انسان رو فریب بدنئبراي اثبات این مس.تر و برترندو باهوش

بـا آزار و ایجـاد   .تسـخیر و وادار بـه انجـام کـاري بکـنن     .بزننصدمه جسمی 

بنابراین قابل فهمه کـه  ... ها اعتقاد و امیدشونو کم بکنن ومشکل و انواع فریب
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شون از انسان بیشـتر میشـه و درصـدد    بیان خشماگر تحت فرمان انسانی در

...آزار بیشتر برمیان

* * *

.نوشترفیقشاي بعدها سینا چیزهایی که یادش مونده بود بر

از یـازده  تصور کن .حرف نزنمتاکید کرده بود.جوري کالفه شده بودمبد

هفـت سـاعت   شش بعد یه وقفه کوتاه تا روشن شدن هوا و نصفه شب شب تا 

بگیـره و  و ماجرایی بشـنوي کـه دویسـت بـار تخـت پشـت       به یکی زل بزنی

اي یـه لحظـه خمیـازه   .فکر کنم ساعت دور و بر پنج صبح بود.زهرترك بشی

وبـا صـداي دو رگـه   کشیدم و سرمو خاروندم که یهو خوابوند بـیخ گوشـم و   

نـه جـایی رو   چـون  . مرخصـی دیگـه  فکر کنم ، برو بخوابپاشو گفت مخوفی 

!ايکنم خستهفکرآره . شنويبینی و نه چیزي میمی

بهـش  هرگـز  م یاتـاق بـود  هممادامی که.نپرساي خوردم که چنان یکه

هاي الکی بهانه کـردم و اتـاقم رو بـردم تـه     و بعدش هم با خرخرکردم نپشت 

داره و کـنم از محتویـاتش خبـر   نویسـم فکـر   رو برات مـی که ایناحاال.راهرو

و ام احتیـاج دارم مـدتها نـزد خـانواده    امید جان خیلـی خسـته  . دخلمو میاره

. کنم قبل از آبان ماه حداقل یک هفته مرخصـی بگیـرم  سعی می. شماها باشم

. به امید دیدار
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حال رو به بهبود سینا بعد از آن شب طوالنی محسوس بود اما از بحث بـا  

سمپاتی و حال و هواي قبلیش کمرنـگ شـده و   .حذر داشتبصیريمهندس

. نمودموجی دافع او را از پیرمرد گریزان می

کشی بخشی از اراضی واحد شوشتر ها از کار مطالعات و تحقیقات زهمدت

رفتن او نوعی رهیدن بـراي  .گذشت و حضور مهندس در آنجا ضروري بودمی

هـم  بعد از مدتی سـینا . اي براي شماتت نداشتسینا محسوب و دیگر دغدغه

پایـان فصـل   .هـا منتقـل شـد   به یکـی از سـایت  موقتا) اهواز(از دفتر مرکزي 

.راه بوده برداشت همیشه در کارخانجات تکاپویی ب

* * *

غافل از همه جا پنـاه بـرده   ،وسط ظهر از فرط گرمایکی از همون روزها، 

و به کتاب راهنماي دستگاهی زل زده بودم که کم جون ماشین بودم به کولر 

بـا عصـبانیت گفـتم چـی     .ناگهان با ضربات تندي به شیشه از جا کنده شـدم 

خواي؟می

اش داره بچــه: نم داد و گفــتونـورتر نشــ اومــردي رو ،دشـتبان مضــطرب 

برینش تا لب جاده؟ می؛میرهمی

مون یهو دیدم یه بچه هفت کنه؟ وسط بحثبچه اون تو مزرعه چیکار می

!له رو آوردن و انداختن صندلی عقبهشت سا
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بـا  .آقاي مهندس تو رو خـدا بـرو  : گفتفریاد کشید و پدرش تا سوار شد 

.میرهداره می؛مو مار زدهسرعتم برو، بچه

خونسـرد گفـتم؛   دشـتبان  هبـ و کردم ساکت پدر شوك زده رو با یه هوار

و تمیز کردم و بـاال و  حل زخمم. پاره کنمششلوارهاشو در بیار و کفشسریع 

معطلـی گازشـو   بانـداژ نمـودم و بـی   ،اشبا شلوار دو تکهپایین جاي گزش رو 

.رفـتم جاده همیشه خلوت سایت تا اهواز را صد و هشتاد نود تایی می.گرفتم

.کرد یواشترپدر بچه التماس می

،بعـد چنـد تـا تزریـق و سـرم     گزیـده  اورژانس و بساطی به راه شد و مار

دیـر  یـه کـم   اي اگـه  هـاي کلیشـه  حرف.حس خوبی داشتم. چشماشو وا کرد

زیاد تکونم نداد ... اولیه موثر بود وهاي آورده بودین امیدي بهش نبود و کمک

تـا  . شو داشـت ارزش، اما چشمان سیاه و درشت و در عین حال شفاف حسان

هاي متعدد کودك ادامه داشت و با وجـود طایفـه پـر جمعیـت     دیر وقت سرم

. حاضر در بیمارستان مشتاق شدم تا خودم اونا رو برسونم

گشـتند و حـدود یـک    هاي رنگارنگ پشت سرمون ردیـف  قطاري از وانت

. بیشتر اهالی نگران بچه و مردانشان بودند و بیـدار .صبح به آبادیشان رسیدیم

خـواب بـه  قـدردانی،  کوچک پسرك پهن شد و با نیم نگـاهی حـاکی از   بستر

.اصرار والدینش باعث شد تا شب رو بمونم. رفت
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ناجیان سبالن

٧٥

من اگه یه دوش مختصر نگیرم و لباسهاي مرطوبم رو عوض نکـنم  : گفتم

بعد با خنده از هواي شرجی و نبود کولر گله کردم اما . خواب به چشمم نمیاد

.انگار نه انگار

و ونتـ برمخودم می.ترهدو تا کوچه پایینحمام عمومی : پدر حسان گفت

.آنجا خنکتره؛ندازیمپشت بام میمجاتون.لباس نو هم بهتون میدم

نـو و  اي گرفتم و لبـاس  دقیقهپنجنیمه شب دوش .خندیدم و راه افتادیم

کـه همـه مردهـا بـه تبـع مـن       از این. مخصوص عربها رو تنم کردمي تا شده

روبروي تا بیرون زدم هاشم رو دیدم که .گرفتن تعجب کردمداشتن دوش می

.نشسته و منتظرمهحموم 

؟نیگیردوش می، همیشهاین موقع شب؟ چه خبره:پرسیدم

نه کسی جز شما حمام نیست .بهتون میادچقدر دشداشه : خندید و گفت

بریم؟ ؛به نظرتون اومده

شـل و وا رفتـه دنبـالش    . تمام تنم لرزیـد ؛که همه جا دنبالم بودنداز این

. باریـد هوا قدري خنک شده و از آسمون صاف آن شب ستاره مـی . راهی شدم

داد کـه شخصـی محتـرم و عزیـز     گستردن بستري به سپیدي برف نشان مـی 

.ونه، با این همه تا خود صبح خواب به چشمم نیومدمهمونش

* * *
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ـ     .راه بـود ه آفتاب نزده سفره کوچکشان با نان جو خـانگی بسـیار معطـر ب

خالصه بـه بزرگـی   ؟خوب خوابیدین؟ گرم که نبود: هاشم دنبالم اومد و گفت

پدرم منتظر شماست تـا ناشـتایی   .زا براهتون کردیم.رو ببخشینخودتون ما

. بفرمایید؛بخورید

.وارد اتـاق بزرگـی شـدم   .بلند شدم و مجال نداد تا رختخوابمو جمع کنم

داد و بهـم جاشازم استقبال کرد و نزد خودابوقاسم بزرگ خانواده به گرمی 

.کلی خجالتم دادن.د به تعارف و تعریف از منکرشروع 

ـ .بعد از صبحانه سري به حسان زدیم . ودحالش بهتر شده و هنوز خواب ب

تونسـتم بـه   طی راه نمـی .راه دور را بهونه کردم و به اتفاق هاشم بیرون زدیم

هـاي هاشـم سـر   کالفه و سرسري به قربون صدقه. کنمنقضیه نیمه شب فکر

چنـد لحظـه   .دادم که یهو زد رو داشبورد ماشین و منم زدم رو ترمزتکون می

بـا شـما   : شرمسـاري گفـت  با تـرس و  .دیگه نگاه کردیمهر دو هراسان به هم

م پیغام داد کـه بگـم پنجشـنبه شـب     آقا؛کردمعرض می!بودم آقاي مهندس

. ندازمبازم یادتون می! یه کار خیلی واجب با شما داره.منتظرتونه

صداي حمام دیشـب  البد سر و .اسشستم خبر داد که ابوقاسم هم کننده

!رو هاشم بهش گفته

چکاره بودن؟هاشم جان، ابوقاسم 
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ناجیان سبالن

٧٧

اما پدرم از جوانی حکیم آبـادي مـا و اطـراف هـم بـوده عـین       .کشاورزي

.گیرهنویسه اما واسه این آخري پولی نمیدعا هم می.بندهاي شماشکسته

کنه؟ داره کار میمپس هنوز؛پرسیدمبه یقین رسیدم و 

میگه من صـد سـال بیشـتر    .افتهاو از پا نمی: داد و گفتهان غلیظی سر

. شیخ؛بهش میگن.نشبزرگ آبادیه و همه مطیع و فرمانبردار. کنمعمر می

را بـه سـینا داد و   ) بغچه(زودتر از موعد به سایت رسیدند و هاشم سارغی 

. نوش جانتان.مال شماست.اش کردهمادرم صبح زود آماده: گفت

ظهر به دفتـر همکـارش شـاپور رفـت و     .کردهمه توجه متعجبش میاین

خـوش عطـر و   اي خورشت بامیه.مسر شیخ را به اتفاق خوردندهدست پخت 

.که با سلیقه زیادي طبخ شده بودطعم

حسـان سـالم رسـاندند و    همه مخصوصـا :بعد هاشم یادآوري کرددو روز 

من خودم برم یا با شما؟.شیخ هم گفت که امشب منتظرتونه

و عاقبت قرار شد عصر سري به اهواز بزنند و بعد راهـی  گرفتتعارفی سر

لـذا بـا یـک تعـارف     .کسـی دق آورده بـود  الیاس هـم از تنهـایی و بـی   . شوند

.همراهشان شد

بازي براي حسان، چند تکه ظرف جهت تشـکر از  راه یکی دو تا اسبابسر

. کدبانوي خانه و یک جلد دیوان حافظ هم شد کادوي ابوقاسم
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از کهنساالن گشاده رو در منزل شیخ محیطی جانفزا ایجاد حضور جمعی 

پـذیرایی و صـرف   . داشتندروز وي را محترم شمرده و گرامیکرده و عمل آن

.شام به درازا نکشید و ده نشده خانه حکیم خلوت شد

قدم دوستت روي چشـم امـا مطلبـی دارم    ،پسرم: شیخ نجوي کنان گفت

.شهبمطلع نباید حتی هاشم هم .کنممطرح در خلوت باید که 

دار راسـتی شـب زنـده   :ادامه دادبسمی کرده وت،با اشاره به راه پشت بام

هستی یا نه؟  

ام امـا جسـارت   تجربـه شـیخ ناپختـه و بـی   : سینا جواب مثبت داد و گفت

آیا قضیه به حموم اون شب مربوطه؟ .نباشه از حس و درکی باال برخوردارم

.احسنت، پس یا علی بگو و برخیز: گفتابوقاسم خندید و

،رحل و یک جلـد قـرآن مقابـل جـاجیمش    .داخل پشه بند بزرگی شدند

.تعدادي نسخ و کتب خطی هم در اطرافش با نظم خاصی آشکار و پنهان بـود 

خانه پس از تعارف و نشاندن سینا در نزدیکی خـود جـاي مناسـبی را    صاحب

حمـام دار  بعد از خوابیدنت، ،حادثهشب :دعایی کرد و گفت. هم به الیاس داد

.آگاهم کرد؛و سابقه نداشتبودمد و از سوري که در حمامش به پا اوسراغم 

از تو سخنها داشـتن و  .فاصله راهی شدم و ساعاتی با آنان دمخور شدمبال

.دنبالت هستنه نی که دو گروه جدا از هم بوباید بد. دل نگرانت بودن
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ناجیان سبالن

٧٩

اینجـا تـا  .ات روان شدنپیوناشهو موحدها خوبفقطکه هجاي شکر دار

ملتفت شدي پسرم؟

.خوان؟ ما شش نفر بودیمپدر جان آخه چی می: سینا مات و متحیر گفت

چه گناهی مرتکب شدم؟ من چرا سراغ اونا نمیرن؟ مگه 

بسیار سر بـه  ومن تو ر. زدهناز تو سر یگناه:ي بلندي کرد و گفتسرفه

از ضـمنا  . ن داريواي کـه باورشـ  جایی به کسی اذعان کردهفقط . بینمراه می

از اونـا .کننواهمه با این وصف و حال . انددل بستهبه تو کسی یا کسانی ،اونا

هست که هم يگروه معاندو دارن وهستن و قصد ارتباط با تو ریخوبطایفه 

.دنبگسلو این رشته رنراسعی د

نی دارم کـه  وزبـ همکار و هم،عزیز بزرگوار: گفتمایوس و سر به گریبان

پرداخته و تا حدي به امور واقفم کرده اما از زمان ماضی سـخن  اونامفصل به 

!شما کجاهايصحبتگفتن و حکایت نقل کردن کجا و 

مـن  مثـل ایشـون هـم  .ن آوردنوبه زبنوشواسم: سري تکان داد و گفت

ببیـنم  بگـو  حـاال . نوبرسـ نوشـ هبنـو سالم م. نتا روشنت بکنهستنمامور 

بـا  و مسـخرش کنـی  هدوسـت دار از اونـا کـه  یکی به کمک من و اي تا آماده

سر گذاشتن ه البته کلنجار رفتن و سر بوارد گود بشی؟؛ در بیفتیتخواهابد

.ولی شانس و اقبال تو بلنده.کسی نیستکار هراونابا 

www.takbook.com



ـ ارتباطدر علوم غریبه متبحرید و از رویت و شما که  ؛ دارینبا اونا واهمه ن

شـه  نمـی می کنیـد؛ شون بر حذرهمه رو از خطرات و صدماتاز همه مهمتر 

خواد؟ خودتون کارو یکسره کنید؟ درشتی و قلدري که نمی

بـه ایـن   اونـا و ارتباط با رویت . عجله نکنآقاجان : سري تکان داد و گفت

مربـوط  هـم  و دشـواري کشـیدن   ریاضـت  بـه  . هتبعات داروها نیستسادگی

هتونـ مـی زحمـت،  اش پـس از قـدري   هر کس بسته به بنیـه باالخره .هشمین

به دلیل دیداراین . اما مالقاتی بس مشکلو میسور کنهراوناترتیب مالقات با 

. همیزاختناق آبسیار و میشهمبدل سنگین جوي به نبودن؛ هم سنخ

انگـار  . هبه دنبـال دار پس از ترك و مفارقت هم مدتها خستگی و کوفتگی 

مبادرت به حفر چـاه  ساعتها هن هن کنان از پی هواي کم که ته چاه باشی و 

هـیچ  بـی استمرار داشته باشـه  هاگاونابا مراوده و هم نشینی ،آره پسرم. کنی

منتهـی  روي سیسـتم عصـبی   امان فشار بیشکی به تحلیل قواي جسمانی و 

تالقـی کـردي و   هاشـون کجا باکی و ین مرتبهاولبراي حاال به من بگو .میشه

.هم بگووبعد و بعدتر ر

خالصـه و مجمـل وقـایع را    افکـار خـود نظـم داد و    هر کیفیتی بود به به 

شیخ چـاره چیـه؟ اگـر بـه     :تعریف کرد و از استمدادشان تمجید نمود و گفت

چی میشه؟شون نرمسراغ
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ناجیان سبالن

٨١

دیـر وقتـه و تـا    : جـواب داد کـرد و  محوي خندهابوقاسم از جا بلند شد و 

دلواپس هیچ چیز برسماوناکالیفی دارم که باید به االن ت. ندهوصبح چیزي نم

. برو بخواب و بسپار به من. نباش

کامل ها پایین رفتن از پلهحینکه همچنان نشسته بود؛ سماجت سینا را 

خبـرت  آره جـانم،  .کـنم شد؛ شنیدم و اقدام مـی باید دستگیرم میآنچه: کرد

.  خواهم کرد

* * *

پس از دیدار با شیخ، هاشم با مهمانسرا تمـاس گرفتـه و پـس از    ايهفته

از روزي که کـار آقـاي مهنـدس تـو     .خوش و بش با الیاس پیغام گذاشته بود

بهشان سالم برسونید و بگیـد پـدرم کـار    .خبریمسایت تموم شده ما ازش بی

...تقصیرممن بی؛شو ببرهبیاد و امانتی.خیلی واجبی داره

دیـر وقـت برگشـتم و همـراه بـا      .اون شب شام رو با همکارام بیرون بودم

نیـازي  . ماجرا یادم نرفته بود اما به فکرشم نبودم. غرولند الیاس پیغامو شنیدم

راغم مـو گرفتـه و سـ   دلتنگی و بغض دوباره یقـه حس چون؛به پر گفتن نبود

.تونستم با اونا خو بگیرمآخه چطور می.بوداومد

پیش خودم گفتم؛ هر طوري هست بایـد خودمـو از جاذبـه هیپنـوتیزمی     

هماهنـگ کـرده و   احمـد امو بـا  هـ کار. کنـار بکشـم  خالص کـنم و  شون همه

www.takbook.com



نخـوابم و خیلـی   خود صبح بدخوابی و دلشوره باعث شد تا .مرخصی رد کردم

. زود راهی روستا بشم

و شان از قافله لمردي با این همه فض! چه مصیبتی. ابوقاسم خوابیده بود

بـه درازا کشـیده و   تکـالیفش  بـه قـول خـودش    البـد  سحرخیزان جا بمانـد؟  

پـس از  . (شـدم و شرمسـار یاد حرفش افتـادم یه آن !بودسجدهایش طوالنی 

انگار که تـه چـاه   . خستگی و کوفتگی به دنبال دارهترك و مفارقت هم مدتها 

. )باشی و هن هن کنان از پی هواي کم ساعتها مبادرت به حفر چاه کنی

سـاعتی رو بیـرون از   رفـتم و  رفیـق کوچـک و بازیگوشـم    از این رو سراغ 

.ما رو به طرف منزل کشـوند عارف بزرگ صداي فریاد . منزلشون سرگرم شدم

.اندناسزا گرفته بود که چرا خبرش نکردهنه رو به باد واهل خ

گفـتن کـه دیـر    .تـا بیـدارتون نکـنن   من خواسـتم  : سالمی کردم و گفتم

...حاال طوري نشده. خوابیدین

بـه سـرعت حرکـت    عـین پانـدول   چشـمهاش  مردمـک  .کم آروم شدکم

جـایی  . از نگاه هاج و واجم چیزي رو پیش بینی کنهخواست انگار می.کردمی

، میشهموسوم به تاروت و آچینگ، روشحس و به کمک این خونده بودم که 

م،اي کـه بـا بسـتن چشـما    علـوم پوشـیده  . فردي رخنه کـرد درون و روحبه 

.فروکش کردبهم ریخت و پاراسایکولوژي و مدتیشن پیرمرد 
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ناجیان سبالن

٨٣

این . بستپشتاز شدت با پس از خوردن صبحانه به اتاقی رفتیم و در رو 

از ایـن کـه   شـاید  .دزدیـد نگاهشـو ازم مـی  علنا .نذاشتمحرمتی بیپاي کارو 

نداده و منم همکـاري نکـردم؛   اش جواباء طبیعهپدیده روان شناختی و ماور

. ارج و قرب سابق رو نداشتمدر هر صورت . شاکی بود

رو یـاد  اهـ طـرز اسـتفاده از این  بایـد  بعدش و میگم آقاجان چند تا مطلب 

باشه از من پرسیدي چرا از بین شش نفر تـو رو انتخـاب   خاطرتراگ.بگیري

؟مدآکردن؟ هان؟ یادت 

تـو واجـد چیزهـایی    از ظواهر امر این طور بر میاد که : تایید کردم و گفت

تو مرتکب کارهایی شدي کـه هـیچکس   .هستناونفاقد دوستانتهستی که 

بله راغـب و مایـل بـودي کـه     .دهاز روي رضا و رغبت اون کارها رو انجام نمی

چـرا تـو اون منطقـه مـیخ     . بکشـه کارتون بـه اسـتمداد از اونـا    و بیفتید گیر 

...سرکشی؟رفتین کوبیدین؟ چرا زمستون 

و عقلـم بـه چیـزي قـد     جنون بهم دست داده و حسابی داغ کـرده بـودم  

.دادم جواب میاکرد و بالفاصلهسوال طرح میشخود.دادنمی

الزمـت  .مـرور کـن  و بعداهامو بنویسگفتهکاغذ و قلم بردار و : بهم گفت

خالصه .چقدر بهت گفتهاوناراجع به بصیريآقاي که الع ندارمطامن .میشه

.ن بگذرمآبگو تا از ؛تکراري شنیدييهااگه حرف
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از آنجـایی کـه نـوع    : اي بیـرون کشـید و خوانـد   از البالي کاغذهاش ورقه

نیـز  که مکـان زنـدگی آنهـا    است واضحباشد؛ میانسان متفاوتخلقت جن با 

بین عـوام  از همان اول ها کجاست؟ آن مکان.دباششانمتناسب با نوع خلقت

هـا و  چـاه هـا، جاهاي تاریک و مرطوب مانند حمام،هاکه زیرزمینشدهشایع 

.ندبه دورمااز قطعاهستن که جا کهر .هستناشها جایگاهعمق جنگل

.یک امتیازهبرات بهتر شناختن آنها : گفتبهم خیره شد و 

نیـز ماننـد هـر موجـود     آنها:اش شروع به خواندن کردمجددا از رو نوشته

مـرگ هـم شـامل حالشـان     ؛طـور کـه داراي حیـات هسـتند    جانداري همان

بر آنها نیز همانند پیشینیان از جـن  و:چنان که در قرآن کریم آمده.ودشمی

آید که نه تنها آنها هم ماننـد  میاین آیات چنین براز.عذاب مقرر شدو انس 

انسـان،  . انسان مرگ دارند بلکه مانند انسان از عقوبت خدا بـر حـذر نیسـتند   

انـد و  بر مصلحت خداوند خلق شـده فرشته و جن سه موجودي هستند که بنا

. هدف از آفرینش آنها نیز عبادت پروردگار است

.امجن و انس را جز براي پرستش خود نیافریده:مده استدر قرآن کریم آ

و ماننـد مـا در اجـراي    دو حـق انتخـاب دار  استجن نیز مانند انسان مختار

چگـونگی عبـادت و اجـراي احکـام در میـان آنهـا       .اسـت قوانین دینی مکلف

!مشخص نیست
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ناجیان سبالن

٨٥

که بعضی از جنیان کـافر ودشمینیز این طور استنباطبسیاري ت ااز روای

و براي آنها عقوبتی همانند عقوبـت  معتقد به ذات باري تعالی هستند و بعضی 

.شودمیها در نظر گرفتهانسان

روزي جهـت شـرفیابی بـه حضـور     :کهز ابوحمزه ثمالی نقل شدهاروایتی 

لـذا  .اي خدمت آن حضرت هسـتند گفتند که عده.اجازه خواستم)ع(امام باقر

کسـانی خـارج شـدند کـه آنهـا را     .اندکی صـبر کـردم تـا آنهـا خـارج شـوند      

داخل شـدم  ؛چون اجازه شرفیابی گرفتم.شناختم و غریب به نظرم آمدندنمی

و به حضرت عرض کردم فدایت شوم االن زمان حکومـت بنـی امیـه اسـت و     

.باشدمیشمشیرهاي آنها خونریز

از مسایل دینـی  وبودند یاناي ابا حمزه اینان گروهی از جن:ندامام فرمود

.کردندمیال وخود س

* * *

بـه فـرض  .دکننـ تکیه مـی بسیار ،مفاهیمبرخی از روي ،هفتاد طایفههر

بـه واسـطه   هـا  جـن ؛نیمااگـر تشـکر از خـدا بـد    امفهوم نماز در دین اسالم ر

مراحـل نمـاز را   و دنـ ویبگرا "بسم اهللا الرحمن الرحیم"دنناتونمیمغضوبیت 

دنناوتاما موقع اذان می.ن باطل استااز نظر ما نمازشبنابراین. ادا کننددقیق

.دنویو ذکر بگایستنده رو به قبله ب
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اهـایی از قـرآن ر  قسـمت فقط و دکننمیبه قرآئت ها شروع سورهاز میانه

موقـع نمـاز انجـام    اسري از کارهـا و ذکرهـا ر  یکاآنهم از اکدهر.دنناخومی

یـا  درسـت  قضـاوت و تشـخیص   .استترن درستانظر خودشه که بدنهدمی

شاید نماز بعضی از .نهاو آدنادخداوند میکار ما نیست و بودن نماز آنهاباطل 

.دباشها هم کاملترانساناز ا از نماز بعضی آنه

احضـار در مشهورمعروف وشخصیروزي : کردتعریف میاستاد زبردستم 

بعد اصرار و . یافتحضوریابجد و حساب در مجلسعلمدراز متبحرینجن و

طـرف  داد و دومیزبـان دو طرفش را به دست .خواستچادري،ابرام حاضران

. هاي خود گرفترا به دستدیگر

.در این حال جنیـان را حاضـر کـرد   . چادر دو وجب از زمین فاصله داشت

بـه شـدت تکـان    چـادر برخاسـته و  از زیـر همهمـه شـدیدي  صداي غلغله و

هایی بـه قامـت   آدمک. خارج شودناشچنان که نزدیک بود از دست؛خوردمی

رفـت و آمـد   وه تکـان خـورد  ؛بسیار ازدحام کـرده چادر بودند ودو وجب زیر

يامـر آن و وقـوع  هبنـدي و صـحنه سـازي نبـود    چشـم وجه به هیچ.داشتند

!خارجی بود

موهـا استراحت کـن تـا بـاقی حـرف    برو قدري :و گفتچشمانش را بست

!سپس سکوت اختیار کرد.بشنوي
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ناجیان سبالن

٨٧

نگـاه مهربـان   . رخصت طلبید و سراغ هاشم و حسان رفت؛از خدا خواسته

اي خوردند و سـاعتی را بـا   هندوانه.اهل خانه عاري از تفحص و کنجکاوي بود

شـد و پـاي صـحبت    نیمه شب دوبـاره احضـار   .ریزتر از حسان مشغول شدند

.شیخ نشست

.مکدر نشو. حال خوشی ندارم و شدیدا پریشانم:پسرم

ایـن  اهـ نآبه ان شذات وجودی: خوانداي رو دست گرفت و کاهی کهنهکاغذ 

ـ وبیادرحجمـی به هر شـکلی و هـر  را ناشکه خودددهمیاامکان ر بـه  .درن

کـه بشـر   امسـافتی ر .دن معنـا نـدار  اشـ یویژگی، بعد زمـان برا واسطه همین

انسـان  کـه از تـو  او اعمـالی ر رفتهلحظهکیدر؛دطی کنرا آنها باید مدت

ترین علت شک و تردیـد  عمده. گردندمیداده و بربه راحتی انجام استخارج

هـم  البته از نظـر علمـی  .ماستهمین پنهان بودن از چشمنیزناشوجودبه

که بـه  دزیادي وجود دارچیزهايهستیچرا که در جهان .استتوجیه پذیر

انسان به مراتـب  ازن از نظر جسمیاشولی قدرتد چشم ما قابل رویت نیستن

کـه اغلـب   ددارايگیري سـابقه دیرینـه  آیین مسیحیت، جندر. استبیشتر

.دکننن میآها اقدام به کشیش

البتـه  .دکنـ در واقع معتقدند که شیطان در قالب جسـم فـرد رسـوخ مـی    

. نامندمیارواح شریرااین موجودات رهمسلمانان همتقریبا به غیر از
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که خسته خوب مثل این: گفتودزدکی ساعتمو نگاه کردم و متوجه شد

: اي کرد و رفتیم سراغ اصل ماجرا ادامه دادخنده.تکراريهامصحبتشدي و 

امـا  هکنـ بش نمـی یعنی تصاحهاسباب و اثاثیه انسان کاري ندارجن خوب به

.کنـی ن مـی اشـ نجـا سـرهم  آچهـار تـا تلـه جـور کـردم کـه       . ن چراااشرارش

.؛ چه بهتربشناسیهم راناشمحتویات

پدر جان مـن  : از دعا و رفع بال به کجاها رسیده بودم مکثی کردم و گفتم

ان یـا حـاالت معنـوي    کردم اجیر کردنشون از طریق ثواقـب و سـتارگ  فکر می

. منطقی به نظر نمیادگذاري، اصالتلهجسارتا. میسره

کوره ده نشستم البد علت داره و گرنه تا حـاال  دراگر : تو ذوقم زد و گفت

ندم و اهل خرافـه هـم   ادر ضمن چند برابر تو کتاب خو.ده بار کوچ کرده بودم

...     به وقتش منجم هم بودم؛نیستم

بش سـخت  مطـال عمـق  از و خجالت کشـیدم  م سست و سطحیاز نگرش 

با رنج و محنت زندگی غریب .خدا قصدي نداشتمبه : گفتماز این رو .متعجب

فقط تاب و تحمل چنین رخـداد  .نبردمتا حاال دنیااز این هم نیستم و خیري

.اي اونم تا به این مقدار رو ندارمو حادثه

لـم کـافی   بـراي تحصـیل دالی  آهی از درون کشـید و حرکـت نفسـش رو   

سپس جدي و خشـک بـا لحنـی آمرانـه بـه      . ست و مدتی هم سکوت کرددون
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ناجیان سبالن

٨٩

جوان غیوري مثل تو نبایـد چنـین از جـا    : معرفی اجزاي تله پرداخت و گفت

.کندقت آنچه میگم؛به محکم باش و .بدر شه

.تو امتحان نکـن .کشننه تو دماغ میامست مثل توتون میاین پودر انفیه

و رنـگ قرمزشـ  .هـایی از پارچـه ابریشـم   اینا هم بریـده .سنگ زبرجد اما بدلی

.گیم جالجلما می.ستاسري زنگوله کیاین آخري هم .دوست دارنخیلی

. دعا نوشتمذکر و ها زنگولهداخل

خیلـی  .پیچید و آخرین سفارشاتشو کـرد با مهارت اي همه رو الي پارچه

دیـده بوسـی   . دشون نمونـدم ناهار رو نزرفته بود؛اصرار کردند اما چون هاشم 

م گذاشـت اي رو که از قبل تهیه کرده بودم در دست پسرك کردیم و ربع سکه

. و به سرعت دور شدم

* * *

مهنـدس از  . مهر ماه رو بـه پایـان بـود   .گذشتروزها به کندي و تانی می

. دادشـان نمـی  هاش رونقی به محفـل قـدیمی  شوشتر برگشته و خوش خلقی

.گشتتر از قبل میسابق شده و افکارش روز بروز مغشوشوضعیت سینا مثل 

جمع آوري اطالعات و اوضاع اخیر، برهم خوردن برنامه مرخصی، ماندن تمـام  

حـاالتی  . منبعث از همان حاالت و رفتار بودو همه خوزستان همه تابستان در

. قرین به انتظار
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عاقبـت طاقـت   .اعتنا نمـوده بـود  خستگی مفرط او را به همه بدبین و بی

.زکف داد و عازم وطن شد

دیگر ملحق شـدند و دلهـاي آشـوب    دیرینه یاران مبتال خیلی زود به هم

اخبار تبریز و دوستان را شـنید و سـپس همـه    .قدري تسکین یافت،شانزده

. چیز را با جزییات به رازدارش توضیح داد

اگـه بگـم   .شـنوم چی دارم می: امید با حالی سرگشته و شگفت زده گفت

منتهـی مـادرم منـو بسـته بـه      .کنـی بیشتر وقتا حالم مثل تو میشه باور نمی

این وسط تو شانس آوردي و به ماجرا .داروي علفی و کارمون شده عطار بازي

دادي؟ میتوضیحهات بیشتر کاش تو نامه.پی بردي

. دردش را در آغـوش کشـید  هـم  داد و رفیـق مبـتال و   آهی خوشایند سر

ها را شب تا خود صبح با حوصله و دقت یافتهآن. نداشتشان تمامیهایحرف

اغلب اوقات بـا هـم بودنـد؛ تـا کـه      . ریز و ریزتر کردند و دلها را تسکین دادند

. اي بسر آمدهفته

شان با جوشانده خوار با اینکه به تمام امور واقف گشته بود دم دماي رفتن

ها به طرفه و سهل انگاري بچههیقبول داري قضاوت: دلخوري و نگرانی گفت

مون باید چنین و چنان که کم توجهی نکردیم بابت قدردانینفعشون شد و ما

. کهواقعا... گیري وشیم و دست آخرم راهی معرکهب
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ناجیان سبالن

٩١

مـو باهـات   اگه جا زدي همین االن بگـو تـا تکلیـف   .خودي شلوغ نکنبی

؛ اصـال پریروز گفـتم بـازم مـیگم   .کار نیستمعرکه و نمایشی در.یکسره کنم

فقـط  . قصد نداریم خال فکري و فیزیکی بین ما و اونا بیشـتر از ایـن پـر بشـه    

خوایم باهاشون روبـرو  شون میضمن حفظ ارزشها و احترام گذاشتن به اصالت

بـدون کـه   و تجهیـزاتم نیـاز نـداریم و اصـوال    به امکانات.تازه اگه بشه.بشیم

باز قـرارم  . پس ناچاریم خیلی سنتی و ابوقاسم وار جلو بریم.دهم نمیهجواب

.کدومهیچ.نیست آبی بریزیم و سنجاقی بزنیم تا اجیر بشن

ذاریـم و  ندازیم و خوب و بدشـونو اونجـا مـی   یه قدردانی تمام عیار راه می

وقتـی مـیگم بقیـه رو راه ننـدازیم دلیـل داره و خـودتم خـوب        . گـردیم برمی

ی که درگیر ماجرا بودن همون جـا هـم منکـر قضـیه بـودن و      آقایون.دونیمی

.ترهاسوسه میومدن چه برسه به یه پا غریبه

اي هم در از طرفی کسري و قله و دریاچه. پس منطقی باش و دبه در نیار

خـود آبـان و بخـواي    .و بهمن و دیرتر هم فکر نکنم نیاز باشهدي.کار نیست

محسـوب  آره زمسـتونی  . نـداره ونی زمسـت دست کمی از برنامـه  حساب کنی 

تیز که بریم دو و نیم سـاعت دیگـه   .نم هیچ اکیپی برنامه ندارهئمیشه و مطم

یـت  ئفقـط ه . مـونیم شیم و تا انتهاي کارمونم اونجا میمستقر می.پناهگاهیم

. ذاریم و بسکوهنوردي رو در جریان می
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اهمیـت  بـرات  راستی اگه سعد و نحس روز و سـاعت  : با تمسخر ادامه داد

.پس فردا راهی شیم؛دارهن

* * *

. دل راهی شـدند ماه سال شصت و نه بار دیگر پاك نهادان همهفتم آبان

ابرهـاي تیـره و   . قوتور و شابیل را رد کردند و غروب نشده به مقصـد رسـیدند  

پناهگاه را دوري زدند و پـس  . اي باالي سرشان در حال چربیدن بودچند الیه

پـا کـرده و لوازمشـان را    وضاع، چادر را داخل اتاق مالوفشـان بـر  از تسلط بر ا

حرکت، صعود و استقرارشان طبق برنامه انجام گرفته بـود و  . اي چیدندگوشه

بـاره مبـدل بـه نـوعی سـکوت آزار      انتظار نداشتند ریتم تند و سریع به یـک 

دیگر به رغم ادا شدن صحیح به گوششـان  کلمات و سخنان یک. دهنده شود

. دچار هذیان و پریشان حالی شده بودند. آمدکند می

براي شکستن سکوت گرداگردشان با ظرافتی خاص و لحنـی آرام سـخن   

که جمعی از فکر این. شداما جمالت کوتاه، پیچیده و درهم ادا می. گفتندمی

.کردقبض روحشان می؛اندآنان به تماشا نشسته

حال ایـن رونـد ادامـه داشـت و هـم پشـت بودنشـان دردي را دوا        در هر

. میـل و رغبتـی بـراي خـوردن نداشـتند     .گذشتزمان به کندي می. کردنمی

!ها را گلگون کرده بود یا فهامت اوضاع، بماندحرارت آتش رخساره
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ناجیان سبالن

٩٣

تازي یکهوري با صدا و حرارتش در میان چادر،شب فرا رسیده و چراغ زنب

بار شوري نداشت اما مسخ شدگان را انگار به قـاب زمـین   چه اینگر.کردمی

هـا و اجـراي سـایر    گویی چیدن تله.دوخته و ناي حرکت را از آنان ربوده بود

. انگاشتنددستورات پیرمرد را عبث می

چنان درهـم  دو متحرك و یک ساکن هم.ندگذشتاز پی هم میها ساعت

ي کارشان شـده بـود   عمده.آمدبه حرکت در میآمیخته و هر از گاهی تلمبه 

حـال بمانـد   ،تلنگري خوردند یـا کـه اشـارتی   . زل زدن به زبانه کشی زنبوري

اصل آن بود که میهمانان ناخوانده خلوت نشین دریافتنـد کـه آغازیسـت کـه     

. سرکشی گام نهندقید و بند، بیباید بدان بی

کـنم از هـر   حس می: آهسته گفت،تی یافت و با صدایی مرتعشسینا جرا

نفسـم بـه   .زاویه ده تاشون بهم زل زدن و لحظه بـه لحظـه نزدیکتـر میشـن    

.اسز کننـده ئمشـم . کشـن به سـر و صـورتم انگـار دسـت مـی     .شماره افتاده

فهمی؟می

.لحظاتی گذشت اما جوابی نشنید

.با توم، شنیدي چی میگم: با پردلی دادي زد و گفت

بنـد دلـم پـاره شـد چتـه، چـرا داد      : انی جـواب داد امید بهت زده و عصب

.زنممیهیردارم ک.خارهزنی؟ سر و صورت منم یه سره میمی
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اغتشـاش ذهنـی و   . آنی نکشید و سرگشتگان از ادامه صحبت بـاز ماندنـد  

هاي کوتاه و تپش قلب گریبـان  ، فشار روي سینه، حس خفگی، نفسسرگیجه

راهی براي نجات از دسـت احاطـه   ،خفیفهايعکس العملهر دو را گرفته و 

.گشتلحظات برزخین به کندي سپري می. شدگان نگذاشت

گذشـت و .حرکت مانده پنداري سـتبر و سـفت شـده بودنـد    زیانکاران بی

کـه  تـا ایـن  .گرفت و به دنبالش غوغا و شوري به پـا گذشت تا فغانی بلند سر

دو به یک آن ادر و اتاق هرفاصله گرفتن و خارج شدن آنها را از چ،تاب آوران

.حس کردندو روشنی به وضوح 

را يلحظـات طـوالنی و مرگبـار   .درك آن لحظه براي هر دو بـدیهی بـود  

.دکشیدناز ته دل سر نفسی بنابر این.گذاشتندمیپشت سر

: گفـت قوع دوباره آن حس غریب، سینا شمرده شـمرده براي اجتناب از و

مـن از چـادر   اگه بخوایم دوباره سراغمون نیان آماده عالمتم باش و پشت سر

.اعظم رو فریاد بزنیم و آب به اطراف بپاشیمباید اسامی .ون بزنبیر

.پناه به پا خواستند و به قصد راندن آنان جانانـه کوشـیدند  مستجیران بی

.عاقبت چابکان را رهاند،از اولیااستمداد

حین دور شدن صداهاي خفه . دوشان هیاهویی به پا کرده بوده بفرارخانه 

"یاغوشا": کردندمرتب تکرار می،و درشتی
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محوطه را پر از آتش نمودند و بـه رغـم   ؛پس از اینکه برخود قالب گشتند

گذاري مناسب دیدند و به فاصله بیست متـر  ه شب را براي تلهیمبرودت هوا ن

کاپوي آن وقت شب در اصل براي فایق آمدن بـر ت.از هم آنها را کار گذاشتند

. نه باوري درستر؛خوف و هراسشان بود

ی بـا  یگیر زم و ظلمت و تنهایی شده و هیچ تمایلی بـراي رویـارو  گریبان

فهمیدند بار بیش از هر موقعی نادم و سرخورده گشته و میاین. آنان نداشتند

.دنبال دارده بها ل است چهئچه که حاشکستن حریم و دریدن هر

که آتش افروختن از براي موجودي آتشین یا اندي انفیـه  باز فهمیدن این

حیران . هاي رنگی را نباید سلیح و سپر دانستو تکه ابریشمی ناچیز و زنگوله

.دست گرفتنده کدام خنجري آخته بو معجب به چادرشان خزیدند و هر

ن هـول کـردي بایـد    تو کـه بـدتر از مـ   .زدمحدس میاین بساط رو قبال

.ها میومدنذاشتی تا بچهمی

ایـن کـار   .شده بودکی جاي ما بود االن زهره ترك تفریح که نیومدیم هر

. باید بمونیم؛مربوط به من و تو میشه تا نتیجه هم نداده

ناشـناس و بـدون چهـره کـه بـه      هترس دشـمنی همیشه میگن ؛دونیمی

از و تفکراتـی  شـه ذهـن می شدنمغشوشباعث. نیستسادگی قابل شناخت 

بـه هر حـال ربطـی  در. ستواست خداشایدم خ.هدارش با خودوراین دست
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اوضـاع و  ترشـدن  باعـث پیچیـده  ا هـ حرفقبیـل  اینبگذریم که . ندارهشیطان 

دارا و نـدار  و مـرد، ن، زنوپیـر و جـو  ،تـرس هـاي  قربانی. مون میشهوقعیتم

.باش و قالب تهی نکنبه خودت مسلط . برهد و میامی؛شناسهنمی

ن اوکـه از کـم و کیـف    موضـوعی  نتیجـه .کـنم مـنم ترسـیدم   انکار نمی

دیدي؟امها رو توراستی سایه. هکنهراسان میما که سهله، همه رو؛خبريبی

دراي اندامشـان انـداخت و همهمـه   اي وحشتناك لرزه برباره نعرهبه یک

بـا گویشـی خـاص تکلـم     . را از تله برهانندیالبد سعی داشتند مبتالی.گرفت

.کردندو هر از گاه همان اسم را بسیار کشدار تکرار میهکرد

هیاهوي محوطه را چـون  . شان انگار ترکیبی از صداي صدها نفر بودصداي

لحظه ممکـن  هر. دیدندشنیدند و مرگ را به چشم خود میصداي گردباد می

بـار  . اي هولناك بشکند و کشـتار فجیـع آنـان رخ دهـد    بود درب اتاق با ضربه

کردند نه تنها خودشـان بلکـه   دچار اختناق و تپش قلب شده و حس میدیگر 

جز خواندن ذکر و ورد کـاري از  .نیز کاري ساخته نیستبنیهاز صد مرد قوي 

حـواس از  تـا  خواندنـد  آن قدر تا قرین صبح انقطاع بی. آمدشان بر نمیدست

. کف داده و مدهوش شدند

.کـرد الي درزهاي سقف اتاق دو چیـز را عیـان مـی   نور ساطع شده از البه

گوش خواباندند و پـس از  . تندرستسالم و دو در ناباوري صبح شده بود و هر
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چند تکه ابر سفید جاي ابرهاي سیاه و تیره را گرفته .اطمینان بیرون جستند

جسـارت  . جایشـان بـود  ها دست نخـورده و سـر  تله. وزیدمالیم میمیو نسی

. یافته دوري زدند و روي تخته سنگی آرام گرفتند

هاتو ازت ممنون میشم اگه طعنه: گفتوشکسترا سرانجام سکوت سینا 

فریـاد گـوش   معلوم شـد پس ؛ )مکثی کرد و ادامه داد(. نزد خودت نگه داري

!ین همه هیاهو واسه چی بودموندم ا.ها نبودمربوط به تلهشونخراش

واجور مهنـدس  هاي جوریاد سفارشات و توصیه.جواب و تعبیري نداشتند

زنـدگی  در هر مکان و شـرایطی ندقادر.کردو ابوقاسم افتاده و با خود زمزمه می

هـم بـه حالشـون    بـاد و بـوران  ،گرمـا ، سرما.ننیازي به خانه و مسکن ندار.نکنب

ودانـا . م نـدارن هايشهر و کاشانهن و نیازبه وسایل حمل و نقل بی.تاثیري نداره

.شفیق و شـروردارن وکافر و متدین،ارباب و بنده،فرمانده و فرمانبردار،نادان

بـا مـراوده  الفت خانوادگی و .کار و شغل ندارن.خوشی و ناخوشی دارن،لذت

.. .اینو دارن اونو ندارن و.و دارنهم

وارونـه گشـته و تجـارب آنـان را     ؛دانستچه از آنان داشت و خود میهر

مسـرور  از ما بهتران را البد بینی گونه از پرده شدن و بداین. انگاشتعبث می

روزه به همـان یـک   برنامه چند،براي حفظ باقی جانشان. کردمیو خوشحال

به زیر براي جمع آوري لوازمشـان وارد اتـاق   دگرگون و سر. شب تقلیل یافت
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توسط شوخ طبعان رخ داده و هشداري دیگر براي تاراج زدگـان  اما قبال شدند

درنـگ نکردنـد و همچـو جـاهالن زیـر نگـاه       . خـورد و تسخیرشدگان رقم می

. شدندمشایعتسنگین باالتران 

گیـري، زمسـتان سـال پـیش را برایشـان      بیست ساعت گشنگی و غافـل 

ظهـر نشـده بـه    . کرد اما مهم ذکاوت آنها و فضاحت خودشـان بـود  عی میتدا

.کرددیگر شگفت زده و متحیرشان میدیدند بارآنچه می.شابیل رسیدند

. کـم و کاسـت برجـاي بـود    قـرار و لوازمشـان بـی   چرا کـه چادرشـان بـر   

شـاید  .نددشنمیرویتو شتندتوان انبساط و انقباض داکه هاي لطیفی پدیده

روزي کـه  .نـوع بشـر را هرگـز   ولـی معایـب   مغبونان داشـتند  بدتر از معایبی

اوو بشر قرار داد که بـدون اذن  آنهااي بین فاصله؛خداوند انسان را خلق کرد

اصـوال اعمـال زشـت    .نیابنداجازه نزدیک شدن و آسیب رساندن به آدمیان را 

کـاري  از طرف خداوند اجازه و اذن آنهاو گرددانسان سبب صدمه به خود می

گاه از وقار و شکوهشان کاسـته  تفوق و برتري بر ناجیانی که هیچ.یابندمیرا 

.سرابی بیش براي فریب خوردگان نبود؛نشد

روانی ملـول  ،شان عاري از کسالت گشت اما همچو کهنساالنعدها جسمب

دیگر را بـا  قرار خیلی زود یکدوزان ناآرام و بیدل. و ماالمال ز اندوه داشتند

.هندنظریات خود را صیقل دترحم ترك کردند تا در عزلتی، 
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پـرداختن  . شدندروزمرگی به اقتضاي کنش اجتماعی خود درگیرهرکدام

ـ  ؛ان به قضیه آنها کمتـر از رسـوایی نبـود   فکرمحافل فکري و روشن ه لیـک ب

.راندندندرت سخن می

مهنـدس مـونس ایـام    . کرددو چندان میغربت و تنهایی رنج سینا را هم

این شراکت در تفکر بـا ابوقاسـم را بـراي    بنابر.دلتنگی براي همیشه رفته بود

بـار او  ایـن .غنی سـازي روح و جهیـدن و رهـایی از آن وضـع بهتـرین دیـد      

هـوش  خواست تجاربش را در اختیار حکیم پیر بگذارد و بگویدکه آنهـا بـا   می

؛ننـد دانمیچیزي آینده انسان و گذشتهخواندند اما از میرا ماافکارشان زیاد

و سـت ذاتی؛دارنـد ندارند و هر چه هم قوه خالقه پس ؛ننددانمیچون چیزي 

.استه شدهردهمان است که در خلقتشان گذا

ابوقاسـم  . حسان به اسـتقبالش آمـد  .راهی آبادي شد،ماهها بعد از ماجرا

.مرده بود

پایان
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