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كه بتازگي از ايران برگشته بود جلو ميز        1در اطاق يكي از مهمانخانه هاي پاريس طبقه سوم ، جلو پنجره ، فالندن               
روبروي يكي از دوستان قديمي خـودش نشسـته          ند،كوچكي كه رويش يك بطري شراب و دو گيالس گذاشته بود          

فالنـدن سـر را از مـا بـين دو     . در قهوه خانه پائين ساز ميزدند، هوا گرفته و تيره بود، بـاران نـم نـم ميآمـد                . بود
 :دستش بلند كرد ، گيالس شراب را برداشت و تا ته سر كشيد و رو كرد به رفقيش 

بـا  . ميان اين خرابه ها ، كوره ها ، بيابان ها گمشده گمـان ميكـردم   هيچ ميداني ؟ يك وقت بود كه من خود را           -
وطنم بر گـردم ؟ ممكـن اسـت همـين سـاز را بشـنوم ؟، آرزو                  ه  يك روزي ب  . آيا ممكن است    :  خودم ميگفتم   

 .ميكردم يك روزي بر گردم
واهم يـك چيـز تـازه برايـت         اما حاال ميخ  . آرزوي يك چنين ساعتي را ميكردم كه با تو در اطاق تنها درد دل بكنم                

حاال كه برگشته ام پشيمانم ، ميداني باز دلـم هـواي ايـران را مـي كنـد مثـل                     :  ميدانم كه باور نخواهي كرد       ،بگويم
 !اينست كه چيزي را گم كرده باشم

دوستش كه صورت او سرخ شده و چشمهايش بي حالت باز بود از شنيدن اين حرف دستش را بشوخي زد روي                    
اوژن ، شوخي نكن ، من ميدانم كه تو نقاشي اما نميدانستم كه شـاعر هـم هسـتي ، خـوب از                       :  ه خنديد   ميز و قهقه  

من شنيده ام كه زنهـاي مشـرق زمـين          . ديدن ما بيزار شده اي ؟ بگو ببينم بايد دلبستگي در آنجا پيدا كرده باشي                
 خوشگل هستند؟

 .نه هيچكدام از اينها نيست شوخي نميكنم -
پيش برادرت بودم ، حرف از تو شد چند تا عكس تازه اي كه از ايران فرستاده بودي آوردند                   راستي يك روز     -

 آهان يكي از آنها را گفتند پرستشگاه آتش اسـت مگـر             …يادم است همه اش عكس خرابه بود        . تماشا كرديم   
چيـز ديگـري     ! در آنجا آتش ميپرستند ؟ من از اين مملكتي كه تو بودي فقط ميـدانم كـه قاليهـاي خـوب دارد                     

 .ميداني آنجا براي ما پاريسيها تازگي دارد. نميدانم حاال تو هر چه ديده اي برايمان تعريف بكن 
 :فالندن كمي سكوت كرد بعد گفت 

تـاكنون بـه هـيچكس حتـي بـه      . يك چيزي بيادم انداختي ، يك روز در ايران برايم پيش آمد غريبـي روي داد              -
ميداني كه من بهيچ چيز اعتقاد ندارم ولـي مـن در            . من بخندد   ه   ترسيدم ب  ،تمرفيقم كست هم كه با من بود نگف       

مدت زندگاني خودم تنها يكبار خدا را بدون ريا در نهايت راستي و درستي پرسـتيدم آنهـم در ايـران نزديـك            
وقتيكه در جنوب ايران بودم و در پرسپوليس كـاوش مـي     .  آتش بود كه عكسش را ديده اي         ههمان پرستشگا 

 من تنها رفته بودم در نقش رستم، آنجا قبر پادشاهان قديم ايـران را  ،كردم يك شب رفيقم كست نا خوش بود   
در كوه كنده اند، بنظرم عكسش را ديده باشي ؟ يك چيزي است صليب مانند در كـوه كنـده شـده ، بـاالي آن                        

بـاال آتشـكده آهـورا مـزدا     . عكس شاه است كه جلو آتشكده ايستاده دست راست را بسوي آتش بلنـد كـرده         

                                                           
 .ران باستاين كرده اند، اين قسمت از يادداشتهاي فالندن گرفته شدهايه  فالندن و كست دو نفر ايرانشناس نامدار بوده اند كه در نود سال پيش حتقيقات مهمي راجع ب1



شكل ايوان در سنگ تراشيده شده و قبـر پادشـاه ميـان دخمـه سـنگي قـرار                   ه  پائين آن ب  . خداي آنها ميباشد    
از اين دخمه ها چندتا در آنجا ديده ميشود ، روبروي آنهـا آتشـكده بـزرگ اسـت كـه كعبـه زرتشـت                         . گرفته  
 .مينامند

ول اندازه گيري همين پرستشـگاه بـودم ، از خسـتگي و گرمـاي     باري خوب يادم است نزديك غروب بود من مشغ      
لبم رسيده بود ناگهان ، بنظرم آمد دو نفر كه لباس آنها وراي لباس معمولي ايرانيان بود بسوي من ه آفتاب جانم ب

نزديك كه رسيدند ديدم دو نفر پيرمـرد سـالخورده هسـتند، امـا دو نفـر پيرمـرد تنومنـد ، سـرزنده بـا                          . ميآمدند  
معلوم شد تاجر يزدي هسـتند از       . از آنها پرسشهائي كردم   . چشمهاي درخشان و يك سيماي مخصوصي داشتند        

زردشتي است يعني مثـل پادشـاهان قـديم ايـران آتـش             دين آنها مانند مذهب بيشتر اهالي يزد        . شمال ايران ميآيند  
مخصوصا راه خودشان را كج كرده و به اينجا آمده بودند تـا از آتشـكده باسـتاني زيـارت كـرده      پرست بودند و   

هنوز حرف آنها تمام نشده بود كه شروع كردند به گرد آوردن خرده چوب و چليكه و برگ خشك ، آنها را . باشند
چوبهاي خشك را آتش    . كردم  من همينطور مات آنها را تماشا مي      . رويهم كپه كردند و تشكيل كانون كوچكي دادند       

گويـا  . ميك زبان مخصوصي كه من هنـوز نشـنيده بـود          ه  زدند و شروع كردند به خواندن دعاها و زمزمه كردن ب          
 !همان زبان زردشت و اوستا بود ، شايد همان زباني بود كه بخط ميخي روي سنگها كنده بودند 

 سرم را بلنـد كـردم ، ديـدم روي تختـه سـنگ بـاالي       در اين بين كه دو نفر گبر جلوي آتش مشغول دعا بودند من       
دخمه روبرويم مجلسي كه در سنگ كنده شده بود درست شـبيه و ماننـد مجلـس زنـده اي بـود كـه مـن جلـو آن               

من بجاي خودم خشك شدم مانند اين بود كـه ا يـن آدمهـا از روي سـنگ     . ايستاده بودم و با چشم خودم ميديدم        
بودند و پس از چندين هزار سال آمده بودند روبروي من مظهر خـداي خودشـان را                باالي قبر داريوش زنده شده      

 من در شگفت بودم كه چگونه پس از اين طول زمان با وجود كوششي كه مسلمانان در نابود كردن و                     !ميپرسيدند
هواي آزاد جلو خرج داده بودند باز هم پيرواني اين كيش باستاني داشت كه پنهاني ولي در            ه  برانداختن اين كيش ب   

 !خاك مي افتنده آتش ب
دو نفر گبر رفتند و ناپديد گشتند ، من تنها ماندم اما كانون كوچك آتش هنوز ميسوخت ، نميدانم چطـور شـد مـن                        

خاموشي سنگيني در اينجا فرمانروائي داشـت ، مـاه          . خودم را در زير فشار يك تكان و هيجان مذهبي حس كردم           
از كنار كوه در آمده بود و بـا روشـنائي رنـگ پريـده اي بدنـه آتشـكده بـزرگ را                       بشكل گوي گوگرد آتش گرفته      

مليت، شخصيت و محيط خودم را فراموش كرده . حس كردم كه دو سه هزار سال به قهقرا رفته         . روشن كرده بود  
رسـتش و   بودم ، خاكستر پهلوي خودم را نگاه كردم كه آن دو نفر پيرمرد مرموز جلو آن بخـاك افتـاده و آنـرا پ                       

شكل ستون بلند ميشد و در هوا مـوج ميـزد ، سـايه              ه  ستايش كرده بودند ، از روي آن بآهستگي دود آبي رنگي ب           
سنگهاي شكسته ، كرانه محو آسمان ، ستاره هـائي كـه بـاالي سـرم ميدرخشـيدند و بهـم چشـمك ميزدنـد جلـو                           

هاي ديرينه مثل اين بـود كـه محـيط ، روان            خاموشي با شكوه جلگه ، ميان اين ويرانه هاي اسرار آميز و آتشكده              
همه گذشتگان و نيروي فكر آنها كه باالي اين دخمه ها و سنگهاي شكسته پرواز ميكرد ، مرا وادار كـرد ، يـا بمـن       
الهام شد ، چون بدست خودم نبود ، منكه بهيچ چيز اعتقاد نداشتم بي اختيار جلو اين خاكستري كه دود آبـي فـام                        

 هـم   ننميدانستم چه بگويم ولـي احتيـاج بـه زمزمـه كـرد            ! ميشد زانو بزمين زدم و آنرا پرستيدم        از روي آن بلند     
 همانطوريكـه شـايد   –يدم تنداشتم ، شايد يك دقيقه نگذشت كه دوباره بخودم آمدم اما مظهـر آهـورامزدا را پرسـ                

بـاره  ر تو هر چه ميخـواهي د      حاال. پادشاهان قديم ايران آتش را ميپرستيدند ، در همان دقيقه من آتشپرست بودم            
 …! شايد هم سستي و ناتواني آدميزاد است . من فكر بكن 
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