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    ويالن الّدوله
  محمد علي جمالزاده    

  

  

  

 

 درباره نويسنده

. جمال الدين اصفهاني، واعظ نامدار انقالب مشروطه است سيد محمد علي جمالزاده فرزند سيد

اصفهان به دنيا آمد و در همان شهر تحصيالت مقدماتي و ادبي   هـ ش در شهر١٢٧٤وي در سال 

مدتي در برلين با تقي زاده و ديگر .  هـ ش رهسپار اروپا گرديد١٣٠٠سال  در حدود. ذراندخود را گ

در همين سال ها نخستين مجموعه ي داستان هاي آوتاه . مجله ي آاوه همكاري آرد نويسندگان

آار  پس از آن به استخدام سازمان جهاني. انتشار يافت و بر سر زبان ها افتاد» يكي نبود يكي بود«

   . درگذشت١٣٧٥ر سوئيس درآمد و در شهر ژنو ماندگار شد تا سال د

  

 

 



 

   فارسی شکر استفارسی شکر استفارسی شکر است  و    و    و  ويالن الدولهويالن الدولهويالن الدوله      :::الزاده الزاده الزاده محمدعلی جممحمدعلی جممحمدعلی جم     
   

http://xalvat.com  xalvat@xalvat.com  http://xalvat.com/xalvat7/Nasher-eDigar 
  

 
 

 
 

 
  

  ويالن الدوله از آن گياهاني است آه فقط در خاك ايران سبز مي شود و ميوه اي بار مي آورد آه 
بيچاره ويالن الدوله اين قدر گرفتار است آه مجال ندارد سرش را . مي نامند» نخود هر آش«

دم ولش مي آنند؟ بگو دست از سرش بر مي دارند؟ يك شب نمي گذارند در خانه ي مگر مر.بخاراند
راست است آه ويالن الدوله خانه و بستر معيني هم به خود . خودش سر راحتي به زمين بگذارد

، درست در حق او نازل شده، ولي مردم »درويش هر آجا آه شب آيد، سراي اوست«سراغ ندارد و 
 درآورده اند؛ يك ثانيه بدبخت را به فكر خودش نمي گذارند و ويالن الدوله فلك هم، ديگر پر شورش را

واهللا چيزي نمانده يخه اش را از . زده مدام بايد مثل يك سكه ي قلب از اين دست به آن دست برود
آخر اين هم زندگي شد آه انسان هر شب خانه ي غير آپه ي . دست اين مردم پر رو جر بدهد

 !آخر بر پدر اين مردم لعنت! د؟مرگش را بگذار
ويالن الدوله هر روز صبح آه چشمش از خواب باز مي شود، خود را در خانه ي غير و در رختخواب 

. محض خالي نبودن عريضه با چاپي مقدار معتنابهي نان روغني صرف مي نمايد. ناشناسي مي بيند
مجالي بشود يك لقمه نان زهر مار براي آن آه خدا مي داند ظهر از دست اين مردم بي چشم و رو 

بيرون » آار الزم فوتي«بعد معلوم مي شود آه ويالن الدوله خواب بوده صاحب خانه در پي . بكند يا نه
ويالن الدوله خدا را شكر مي آند آه آخرش پس از دو سه شب توانست از گير اين . رفته است
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ه طور است هر آجا ما شب مي ولي محرمانه تعجب مي آند آه چ. صاحب خانه ي سمج بجهد
پس چرا براي ويالن الدوله هيچ ! خوابيم صبح به اين زودي براي صاحب خانه آار الزم پيدا مي شود

 وقت از اين جور آارهاي الزم فوتي پيدا نمي شود؟ 
اي بابا هنوز ! مگر آار الزم طلبكار ترك است، آه هنوز بوق حمام را نزده يخه ي انسان را بگيرد؟

آار الزم يعني چه؟ ولي شايد صاحب خانه مي !  نيامده، هنوز در دآان ها را باز نكرده اندشيري
ممكن بود با . خوب ويالن الدوله هم مدتي است فرصت پيدا نكرده حمامي برود. خواسته برود حمام

راست است آه ويالن الدوله وقت سر و آيسه نداشت ولي الاقل ليف و صابوني زده، . هم مي رفتند
 . مشت مالي مي آرد و از آسالت و خستگي در مي آمد

  
  

ويالن الدوله مي خواهد لباس هايش را بپوشد، مي بيند جورابهايش مثل خانه ي زنبور سوراخ و 
تو ! هم قطار«: نوآر صاحب خانه را صدا زده مي گويد. پيراهنش مانند عشاق چاك اندر چاك است
 نمي دهند آب از گلويم پايين برود چه برسد به اين آه مي داني آه اين مردم به من بيچاره مجال

ير داخله منتظرم است و وقت اين آه سري به زو حاال هم و. بروم براي خودم يك جفت جوراب بخرم
آقا به اندرون بگو زود يك جفت جوراب و يك پيراهن از مال آقا . خانه زده و جورابي عوض آنم ندارم
وقتي آه ويالن الدوله مي خواهد جوراب تازه را به پا آند تعجب » .بفرستند آه مي ترسم وقت بگذرد

مي آند آه جوراب ها با بند جورابي آه دو سه روز قبل در خانه ي يكي از هم مسلكان آه شب را 
اين را به فال نيك گرفته و عبا را به . آن جا به روز آورده بود برايش آورده بودند درست از يك رنگ است

مي بيند عبايي است آه هفت هشت روز قبل از خانه ي يكي از . زد آه بيرون بروددوش مي اندا
بيچاره ويالن . آشنايان هم حوزه عاريت گرفته و هنوز گرفتاري فرصت نداده است آه ببرد پس بدهد

واهللا حق دارد از دست . الدوله مثل مرده شورها هر تكه لباسش از جايي آمده و مال آسي است
 ! به صحرا بگذارداين مردم سر 

خالصه ويالن الدوله به توسط آدم صاحب خانه خيلي عذرخواهي مي آند آه بدون خداحافظي مجبور 
البته اگر باز فرصتي به . است مرخص بشود، ولي آار مردم را هم آخر نمي شود به آلي آنار انداخت

 . دست آمد، خدمت خواهد رسيد
انسان چه مي تواند . دوست و پانزده آشنا برمي خورددر آوچه هنوز بيست قدمي نرفته آه به ده 

مردم آه .چهل سال است بچه ي اين شهر است نمي شود پشتش را به مردم برگرداند! بكند؟
هفته آه هفت روز ! بيچاره ويالن الدوله! امان از اين زندگي! بانوهاي حرم سراي شاهي نيستند

ل يابوي چاپار، جوي صبح را در اين منزل و جوي است مي بيني دو خوراك را يك جا صرف نكرده و مث
 .شام را در منزل ديگر خورده است

از همه ي اين ها بدتر اين است آه در تمامي مدتي آه ويالن الدوله دور ايران گرديده و همه جا 
پرسه زده و گاهي به عنوان استقبال و گاهي به اسم بدرقه، يك بار براي تنها نگذاردن فالن دوست 

، بار ديگر به قصد نايب الزياره بودن، وجب به وجب خاك ايران را زير پا گذارده و هزارها دوست و عزيز
راست است آه ويالن العلما . آشنا پيدا آرده، يك نفر رفيقي آه موافق و جور باشد پيدا نكرده است

 ولي او هم از براي ويالن الدوله دوست تام و تمامي بود و از هيچ چيزي در راه او مضايقه نداشت
وآيل و وصي يك تاجر بدبختي شد، و زن او را به حباله ي نكاح خود درآورد و صاحب ....وقتي آه در راه

دوراني شد به آلي شرايط دوستي قديم و انسانيت را فراموش نموده و حتي سپرده هر وقت ويالن 
  » !آقا خانه نيست«: الدوله در خانه ي او را مي زند، مي گويند
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شب گذشته را در شبستان مسجدي به سر . ن الدوله امروز ديگر خيلي آزرده و افسرده استويال

هر آجا رفته صاحب خانه براي . برده و امروز هم با حالت تب و ضعفي دارد، نمي داند به آي رو بياورد
شاهي بدبخت دو . آار الزمي از خانه بيرون رفته و سپرده بود آه بگويند براي ناهار بر نمي گردد

جيبش خالي، بغلش خالي، از مال دنيا جز يكي از آن قوطي . ندارد، يك حب گنه گنه خريده بخورد
. سيگارهاي سياه و ماه و ستاره نشان گدايي آه خودش هم نمي داند از آجا پيش او آمده ندارد

اري آه قوطي را در دست گرفته و پيش عط. ويالن الدوله به گرو گذاردن و قرض و نسيه معتاد است
آيا حاضري اين قوطي را برداشته و در عوض دو «: در همان نزديكي مسجد دآان داشت برده و گفت

عطار قوطي را گرفته، نگاهي به سر و وضع ويالن الدوله انداخته، » سه بسته گنه گنه به من بدهي؟
و دستش » مضايقه نيست«:گفت. ديد خدا را خوش نمي آيد بدبخت را خجالت داده، مأيوس نمايد

خوب برادر حاال آه «: رفت آه شيشيه ي گنه گنه را بردارد ولي ويالن الدوله با صداي ماليمي گفت
بيشتر به آارم . مي خواهي محض رضاي خدا آاري آرده باشي عوض گنه گنه چند نخود ترياك بده

اري بسته و عطار هم به جاي گنه گنه به اندازه ي دو بند انگشت ترياك در آاغذ عط» .خواهد خورد
در حالتي آه . ويالن الدوله ترياك را گرفته و باز به طرف مسجد روانه شد. به دست ويالن الدوله داد

 »بله بايد دوايي پيدا آرد آه دوا باشد، گنه گنه به چه درد مي خورد؟«: پيش خود مي گفت
مدان و لوله ي آاغذ و در مسجد ميرزايي را ديد آه در پهناي آفتاب عباي خود را چهار ال آرده و قل

بياضي و چند عدد پاآتي در مقابل، در انتظار مشتري با قيچي قلمدان مشغول چيدن ناخن خويش 
جناب ميرزا اجازه هست با قلم و دوات شما دو آلمه «: جلو رفته، سالمي آرد و گفت. است

ويالن الدوله . گذاشتميزرا با آمال ادب قلمدان خود را با يك قطعه آاعذ فلفل نمكي پيش » بنويسم؟
مشغول نوشتن شد در حالي آه از وجناتش آتش تب و ضعف نمايان بود، پس از آن آه از نوشتن 
فارغ شد يواشكي بسته ي ترياك را از جيب ساعت خود درآورده و با چاقوي قلمدان خرد آرده و بدون 

اشته چند جرعه آب هم به آن آه احدي ملتفت شود همه را به يك دفعه در دهن انداخته و آب را برد
روي ترياك نوشيده اظهار امتنان از ميرزا آرده به طرف شبستان روان شده، ارسي هاي خود را به زير 

 . سر نهاده و اناهللا گفته و ديده ببست
فردا صبح زود آه خادم مسجد وارد شبستان شد، ويالن الدوله را ديد آه انگار هرگز در اين دنيا نبوده 

در بغلش آاغذي . كشيد آه دوست و آشنا خبر شده در شبستان مسجد جمع شدندطولي ن. است
 : را آه قبل از خوردن ترياك نوشته بود يافتند نوشته بود

پس از پنجاه سال سرگرداني و بي سر وساماني مي روم در صورتي آه نمي دانم جسدم را « 
ت و دردسر ندادم و اگر يقين آسي خواهد شناخت يا نه؟ در تمام مدت به آشنايان خود جز زحم

نداشتم ترحمي آه عمومًا در حق من داشتند حتي از خجلت و شرمساري من به مراتب بيشتر بوده 
اما آن ها به شرايط آدمي رفتار آرده اند . و هست، اين دم آخر زندگاني را صرف عذرخواهي مي آردم

شمندم همان طور آه در حيات من حاال هم از آن ها خواه. و محتاج عذر خواهي چون مني نيستند
سر مرا بي سامان نخواستند پس از مرگم نيز به يادگاري زندگاني تلخ و سرگرداني و ويالني دايمي 
من در اين دنيا شعر پير و مرشدم بابا طاهر عريان را ـ اگر قبرم سنگي داشت ـ به روي سنگ نقش 

 . نمايند
 همه ماران و موران النه ديرن«

 » ! ويرانه اي نهمن بيچاره را
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  آدرس و شرح کارت پستالی که محمد علی جمالزاده برای صادق هدايت فرستاده است
 

 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

   فارسی شکر استفارسی شکر استفارسی شکر است  و    و    و  ويالن الدولهويالن الدولهويالن الدوله      :::الزاده الزاده الزاده محمدعلی جممحمدعلی جممحمدعلی جم     
   

http://xalvat.com  xalvat@xalvat.com  http://xalvat.com/xalvat7/Nasher-eDigar 
  

  
  
  
  
  
  
 

 فارسي شكر است
  زاده    محمدعلي جمال  
  
 

       
پس از پنج سال در به دري و خون . سوزانند   هيچ جاي دنيا تر و خشك را مثل ايران با هم نمي

ي آشتي به خاك پاك ايران نيفتاده بود آه آواز گيلكي آرجي  جگري هنوز چشمم از باالي صفحه
هايي آه دور ملخ  خوانان مثل مورچه» باالم جان، باالم جان«هاي انزلي به گوشم رسيد آه  بان
اي را بگيرند دور آشتي را گرفته و بالي جان مسافرين شدند و ريش هر مسافري به چنگ چند  مرده

ولي ميان مسافرين آار من ديگر از همه زارتر بود چون سايرين . پاروزن و آرجي بان و حمال افتاد
 يموت هم بند آارهاي لباده دراز و آاله آوتاه باآو و رشت بودند آه به زور چماق و واحد عموما آاسب

ولي من بخت . بيند دهند و رنگ پولشان را آسي نمي شود و جان به عزرائيل مي شان باز نمي آيسه
ي مادر مرده مجال نشده بود آاله لگني فرنگيم را آه از همان فرنگستان سرم مانده بود  برگشته

 گويان دورمان »صاحب، صاحب«ي چربي فرض آرده و  عوض آنم و ياروها ما را پسر حاجي و لقمه
انصاف شد و  النزاع ده راس حمال و پانزده نفر آرجي بان بي هايمان مايه آردند و هر تكه از اسباب

ما مات و متحير و انگشت به . اي برپا گرديد آه آن سرش پيدا نبود جيغ و داد و فريادي بلند و قشقره
 اين ايلغاريان خالص آنيم و به چه مان را از چنگ دهن سرگردان مانده بوديم آه به چه بامبولي يخه

حقه و لمي از گيرشان بجهيم آه صف شكافته شد و عنق منكسر و منحوس دو نفر از ماموران تذآره 
هايي  آه انگاري خود انكر و منكر بودند با چند نفر فراش سرخ پوش و شير و خورشيد به آاله با صورت

اي آه مانند بيرق جوع و گرسنگي، نسيم  ههاي چخماقي از بناگوش دررفت اخمو و عبوس و سبيل
ي دق حاضر گرديدند و همين آه چشمشان به  دريا به حرآتشان آورده بود در مقابل ما مانند آئينه

ي ما افتاد مثل اينكه خبر تير خوردن شاه يا فرمان مطاع عزرائيل را به دستشان داده باشند  تذآره
و گوشي تكان دادند و بعد نگاهشان را به ما دوخته و اي جنبانده سر  اي خورده و لب و لوچه يكه

هاي تهران برايم  چندين بار قد و قامت ما را از باال به پايين و از پايين به باال مثل اينكه به قول بچه
 »آيا شما ايراني هستيد؟! چه طور«قبايي دوخته باشند برانداز آرده باالخره يكيشان گفت 

 
خواهيد آجايي باشم؛ البته آه ايراني هستم،  فرماييد، پس مي ي ميماشاءاهللا عجب سوال« گفتم 

شود  ي سنگلج مثل گاو پيشاني سفيد احدي پيدا نمي اند، در تمام محله هفت جدم هم ايراني بوده
 »!آه پير غالمتان را نشناسد
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يست و شد و معلوم بود آه آار يك شاهي و صد دينار ن ها سرش نمي ولي خير، خان ارباب اين حرف
تحقيقات الزمه به عمل «را نگاه دارند تا » خان صاحب«هاي چناني حكم آرد آه عجالتا  به آن فراش

ها آه نيم زرع چوب چپقش مانند دسته شمشيري از الي شال ريش ريشش  و يكي از آن فراش» آيد
 خود را و ما هم ديگر حساب آار» جلو بيفت«بيرون آمده بود دست انداخت مچ ما را گرفت و گفت 

اول خواستيم هارت و هورت و باد و بروتي به خرج دهيم . ها را سخت آيسه انداختيم آرده و ماست
 . ولي ديديم هوا پست است و صالح در معقول بودن

 
ها در يك آب خوردن  داند آه اين پدر آمرزيده ديگر پيرت مي! خداوند هيچ آافري را گير قوم فراش نيندازد

تنها چيزي آه توانستيم از دستشان سالم بيرون بياوريم يكي آاله فرنگيمان بود . چه بر سر ما آوردند
واال جيب و بغل و سوراخي نماند . و ديگري ايمانمان آه معلوم شد به هيچ آدام احتياجي نداشتند

العين خالي نكرده باشند و همين آه ديدند ديگر آما هو حقه به تكاليف ديواني  آه آن را در يك طرفة
ي ساحل انزلي تو يك هولدوني تاريكي انداختند  خانه اند ما را در همان پشت گمرك ود عمل نمودهخ

داري داشت و در را از  آه شب اول قبر پيشش روشن بود و يك فوج عنكبوت بر در و ديوارش پرده
ه ساحل من در بين راه تا وقتي آه با آرجي از آشتي ب. پشت بستند و رفتند و ما را به خدا سپردند

بانها جسته جسته دستگيرم شده بود آه باز در تهران آاله شاه و  آمديم از صحبت مردم و آرجي مي
مجلس تو هم رفته و بگير و ببند از نو شروع شده و حكم مخصوص از مرآز صادر شده آه در تردد 

مخصوصا . ها از آن بابت است مسافرين توجه مخصوص نمايند و معلوم شد آه تمام اين گير و بست
اي هم آه همان روز صبح براي اين آار از رشت رسيده بود محض اظهار حسن  العاده آه مامور فوق

پناه  سوزاند و مثل سگ هار به جان مردم بي خدمت و لياقت و آارداني ديگر تر و خشك را با هم مي
آرد  اي خود حاضر ميي حكومت انزلي را بر افتاده و درضمن هم پا تو آفش حاآم بيچاره آرده و زمينه

ي راحت به سيم تلگراف انزلي به تهران نگذاشته  و شرح خدمات وي ديگر از صبح آن روز يك دقيقه
  .بود
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ديد ولي همين آه رفته رفته به  ايي را نميمن در اول چنان خلقم تنگ بود آه مدتي اصال چشمم ج

اول چشمم به يك . هاي ديگري هم با ما هستند تاريكي اين هولدوني عادت آردم معلوم شد مهمان
ي لوسي و  هاي آذايي افتاد آه ديگر تا قيام قيامت در ايران نمونه و مجسمه مآب نفر از آن فرنگي

هاي ايران را  ل ديگر هم رفتار و آردارشان تماشاخانهسوادي خواهند ماند و يقينا صد سا لغوي و بي
ي سماوري  اي به بلندي لوله مآب ما با يخه آقاي فرنگي. بر خواهد آرد از خنده روده) گوش شيطان آر(

هاي نفتي قفقاز تقريبا به همان رنگ لوله سماورش هم درآورده بود در باالي  آه دود خط آهن
اين يخه آه مثل آندي بود آه به گردنش زده باشند در اين تاريك اي نشسته و در تحت فشار  طاقچه

قالب زده و به » بن جور موسيويي«خواستم جلو رفته يك . و روشني غرق خواندن آتاب روماني بود
هاي محبس به  اي از گوشه ايم ولي صداي سوتي آه از گوشه يارو برسانم آه ما هم اهل بخيه
ي  گرداند و در آن سه گوشي چيزي جلب نظرم را آرد آه در وهلهگوشم رسيد نگاهم را به آن طرف 

ي خاآه زغالي چنبره زده و خوابيده  ي براق سفيدي است آه بر روي آيسه اول گمان آردم گربه
باشد ولي خير معلوم شد شيخي است آه به عادت مدرسه دو زانو را در بغل گرفته و چمباتمه زده و 

ي اوست آه  ي شيفته و شوفته ي براق سفيد هم عمامه رفته و گربهعبا را گوش تا گوش دور خود گ
اي را پيدا آرده بود و آن صداي سيت و سوت هم  الحنكش باز شده و درست شكل دم گربه تحت

 .صوت صلوات ايشان بود
 

خواستم سر صحبت را با  اين عدد را به فال نيكو گرفتم و مي. پس معلوم شد مهمان سه نفر است
اي پيدا آنيم آه دفعتا در محبس چهارطاق باز شد  آنم شايد از درد يكديگر خبردار شده چارهرفقا باز 

. و با سر و صداي زيادي جوانك آاله نمدي بدبختي را پرت آردند توي محبس و باز در بسته شد
معلوم شد مأمور مخصوصي آه از رشت آمده بود براي ترساندن چشم اهالي انزلي اين طفلك 

هم به جرم آن آه چند سال پيش در اوايل شلوغي مشروطه و استبداد پيش يك نفر معصوم را 
ياروي تازه وارد پس از آن آه ديد از آه و ناله و غوره . قفقازي نوآر شده بود در حبس انداخته است

ها را با دامن قباي چرآين پاك آرده و در ضمن هم چون فهميده  يابد چشم چكاندن دردي شفا نمي
ي گرگاب  هاي آب نكشيده آه مانند خربزه ولي آسي پشت در نيست يك طوماري از آن فحشبود قرا

اين و آن آرد و دو سه لگدي ) آباء(و تنباآوي هكان مخصوص خاك ايران خودمان است، نذر جد و آباد 
 باز از دل هم با پاي برهنه به در و ديوار انداخت و وقتي آه ديد در محبس هرقدر هم پوسيده باشد

تر است تف تسليمي به زمين و نگاهي به صحن محبس انداخت و معلومش شد  مأمور دولتي سخت
مآب هم چشمش آبي  من آه فرنگي بودم و آاري از من ساخته نبود، از فرنگي. آه تنها نيست

نگاه خود اين بود آه پابرچين پابرچين به طرف آقا شيخ رفته و پس از آن آه مدتي زول زول . خورد نمي
جناب شيخ تو را به حضرت عباس آخر گناه من چيست؟ آدم «: را به او دوخت با صدايي لرزان گفت

 »!واهللا خودش را بكشد از دست ظلم مردم آسوده شود
 

به شنيدن اين آلمات منديل جناب شيخ مانند لكه ابري آهسته به حرآت آمد و از الي آن يك جفت 
يفي به آاله نمدي انداخته و از منفذ صوتي آه بايستي در زير آن چشمي نمودار گرديد آه نگاه ضع

ي تمام آلمات ذيل آهسته و شمرده  شد با قرائت و طمأنينه ها باشد و درست ديده نمي چشم
عنان نفس عاصي قاصر را به دست قهر و غضب مده آه ! مؤمن« : مسموع سمع حضار گرديد

 »...الكاظمين الغيظ و العافين عن الناس
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ي  آاله نمدي از شنيدن اين سخنان هاج و واج مانده و چون از فرمايشات جناب آقا شيخ تنها آلمه

مقصودم اين . نه جناب اسم نوآرتان آاظم نيست رمضان است«: آاظمي دستگيرش شده بود گفت
 ».اند فهميديم براي چه ما را اينجا زنده به گور آرده بود آه آاش اقال مي

 
جزاآم «: ي قدس اين آلمات صادر شد ا همان متانت و قرائت تام و تمام از آن ناحيهاين دفعه هم باز ب

ارجو آه عما قريب وجه . الصبر مفتاح الفرج. منظور شما مفهوم ذهن اين داعي گرديد! اهللا مؤمن
. حبس به وضوح پيوندد و البته الف البته باي نحو آان چه عاجال و چه آجال به مسامع ما خواهد رسيد

العجاله در حين انتظار احسن شقوق و انفع امور اشتغال به ذآر خالق است آه علي آل حال  ليع
 .»نعم االشتغال است

 
رمضان مادر مرده آه از فارسي شيرين جناب شيخ يك آلمه سرش نشد مثل آن بود آه گمان آرده 

و عزايم است آثار هول و زند يا مشغول ذآر اوراد  باشد آه آقا شيخ با اجنه و از ما بهتران حرف مي
. اللهي گفت و يواشكي بناي عقب آشيدن را گذاشت وحشت در وجناتش ظاهر شد و زير لب بسم

شد گرم شده است بدون آن آه شخص مخصوصي  ي مبارآشان معلوم مي ولي جناب شيخ آه آرواره
ود پي خياالت خود را ها را به يك گله ديوار دوخته و با همان قرائت معه را طرف خطاب قرار دهند چشم

لعل آه علت توقيف لمصلحة يا اصال ال عن قصد به عمل آمده و الجل ذلك «: فرمودند گرفته و مي
رجاي واثق هست آه لوالالبداء عما قريب انتهاء پذيرد و لعل هم آه احقر را آان لم يكن پنداشته و 

جي قرار دهند و بناء علي هذا بر ماست المرتبه والمقام باسوء احوال معرض تهلكه و دمار تدري بالرعاية
الغير آتبا و شفاها علنا او خفاء از مقامات عاليه استمداد  آه باي نحو آان مع الواسطه او بالواسطة

المرام مستخلص شده و  نموده و بالشك به مصداق َمن َجد َوَجَد به حصول مسئول موفق و مقضي
 »...النهار مبرهن و مشهود خواهد گرديدبرائت مابين االماثل والقران آالشمس في وسط 

 
رمضان طفلك يكباره دلش را باخته و از آن سر محبس خود را پس پس به اين سر آشانده و مثل 

آرد و يك چيز  هاي ترسناآي به آقا شيخ انداخته و زيرلبكي هي لعنت بر شيطان مي ها نگاه غشي
آرد و معلوم بود آه خيالش   سرش فوت ميي خود خوانده و دور الكرسي هم به عقيده شبيه به آية

خيلي دلم برايش . شود اش از هول و هراس آب مي برداشته و تاريكي هم ممد شده دارد زهره
جناب شيخ هم آه ديگر مثل اينكه مسهل به زبانش بسته باشند و با به قول خود آخوندها . سوخت
ا آه تا مرفق از آستين بيرون افتاده و از هاي مبارك ر بردار نبود و دست القول گرفته باشد دست سلس

شباهت نبود از زانو برگرفته و عبا را عقب زده و  ي گوسفند بي حيث پرمويي دور از جناب شما با پاچه
گناه  با اشارات و حرآاتي غريب و عجيب بدون آن آه نگاه تند و آتشين خود را از آن يك گله ديوار بي

تر مأمور تذآره را غايبانه طرف خطاب و عتاب قرار داده و مثل  تمامبردارد گاهي با توپ و تشر هرچه 
، »علقه مضغه«اينكه بخواهد برايش سرپاآتي بنويسد پشت سر هم القاب و عناويني از قبيل 

 و  »ولدالزنا«و » ملعون الوالدين«، »تارك الصلوة«، »شارب الخمر«، »فاسد العقيده«، »مجهول الهويه«
ي هر مسلماني  آدامش براي مباح نمودن جان و مال و حرام نمودن زن به خانهآه هر(غيره و غيره 

آرد و زماني با طمأنينه و وقار و دلسوختگي و تحسر  نثار مي) آافي و از صدش يكي در يادم نمانده
توهين و تحقيري آه به مرات «و » بي مباالتي نسبت به اهل علم و خدام شريعت مطهره«به شرح 

آن پرداخته و رفته رفته » نتايج سوء دنيوي و اخروي«آيد و  ها وارد مي بر آن» آل ساعةو به آرات في 
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شد آه رمضان آه سهل است  آميز ايشان درهم و برهم و غامض مي چنان بيانات و فرمايشات موعظه
ي آن را بفهمد و خود چاآرتان هم آه آن همه قمپز  جد رمضان هم محال بود بتواند يك آلمه

آرد و چندين سال از عمر عزيز زيد و عمرو را به جان يكديگر انداخته و به اسم تحصيل  ي ميدان عربي
ي ديگر گرديده و وجود صحيح  از صبح تا شام به اسامي مختلف مصدر ضرب و دعوي و افعال مذمومه

 و آن العقل متصل به اين باب اصل و اجوف اين و آن و وعده و وعيد اشخاص ناقص و سالم را به قول بي
هاي خفيف شنيده و قسمتي از جواني خود را به  باب دوانده و آسر شأن خود را فراهم آورده و حرف

ليت و لعل و ال و نعم صرف جر و بحث و تحصيل معلوم و مجهول نموده بود، به هيچ نحو از معاني 
 .شد بيانات جناب شيخ چيزي دستگيرم نمي

 
ي همان طاقچه نشسته و با اخم و تخم تمام توي نخ مآب در باال در تمام اين مدت آقاي فرنگي

هاي خويش نداشت و فقط گاهي لب و  خواندن رومان شيرين خود بود و ابدا اعتنايي به اطرافي
ي دهان قرار گرفته بود  اي تكانده و ُتك يكي از دو سبيلش را آه چون دو عقرب جراره بر آنار النه لوچه

آرد و مثل  شد و گاهي هم ساعتش را درآورده نگاهي مي دن ميبه زير دندان گرفته و مشغول جوي
 .خواهد ببيند ساعت شير و قهوه رسيده است يا نه اين بود آه مي

 
رمضان فلك زده آه دلش پر و محتاج به درد دل و از شيخ خيري نديده بود چاره را منحصر به فرد ديده 

مآب   به نامادري نزديك شود به طرف فرنگياي آه براي طلب نان و دل به دريا زده مثل طفل گرسنه
ها  ما يخه چرآين! آقا شما را به خدا ببخشيد«: رفته و با صدايي نرم و لرزان سالمي آرده و گفت

شود، آقا شيخ هم آه معلوم است جني و غشي است و اصال زبان ما هم  چيزي سرمان نمي
من بفرماييد براي چه ما را تو اين زندان توانيد به  شما را به خدا آيا مي. شود عرب است سرش نمي
 »اند؟ مرگ انداخته

 
مآب از طاقچه پايين پريده و آتاب را دوال آرده و در جيب گشاد پالتو  به شنيدن اين آلمات آقاي فرنگي

گويان دست دراز آرد آه به رمضان دست » برادر، برادر«چپانده و با لب خندان به طرف رمضان رفته و 
ملتفت مسئله نشد و خود را آمي عقب آشيد و جناب خان هم مجبور شدند دست رمضان . بدهد

خود به سبيل خود ببرند و محض خالي نبودن عريضه دست ديگر را هم به ميدان آورده و  خود را بي
سپس هر دو را روي سينه گذاشته و دو انگشت ابهام را در سوراخ آستين جليقه جا داده و با هشت 

: اي نمكين گفت ي آهاردار بناي تنبك زدن را گذاشته و با لهجه روي پيش سينهرأس انگشت ديگر 
ي  هاي طوالني هر چه آله اند؟ من هم ساعت چرا ما را اينجا گذاشته! اي دوست و هموطن عزيز«

آبسولومان آيا خيلي . يابم نه چيز پوزيتيف نه چيز نگاتيف آنم آبسولومان چيزي نمي خود را حفر مي
يك آريمينل بگيرند و با من رفتار ... ت آه من جوان ديپلمه از بهترين فاميل را براي يكآوميك نيس

جات آن است  بكنند مثل با آخرين آمده؟ ولي از دسپوتيسم هزار ساله و بي قاناني و آربيترر آه ميوه
 آند آه خودش را آنستيتوسيونل اسم يك مملكت آه خود را افتخار مي. آورنده نيست هيج تعجب

! برادر من در بدبختي. هاي قاناني داشته باشد آه هيچ آس رعيت به ظلم نشود بدهد بايد تريبونال
 »آنيد؟ آيا شما اينجور پيدا نمي

 
رمضان بيچاره از آجا ادراك اين خياالت عالي برايش ممكن بود و آلمات فرنگي به جاي خود ديگر از 

اللفظي اصطالحي است فرانسوي و  ي تحت رجمهت» حفر آردن آله«توانست بفهمد آه  آجا مثال مي
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يا » ...آشم هرچه خودم را مي«گويند  به معني فكر و خيال آردن است و به جاي آن در فارسي مي
ي اصطالح ديگر فرانسوي  ترجمه» رعيت به ظلم«و يا آن آه » ...زنم هرچه سرم را به ديوار مي«

ي رعيت و ظلم پيش عقل  ن از شنيدن آلمهرمضا. است و مقصود از آن طرف ظلم واقع شدن است
: مآب او را رعيت و مورد ظلم و اجحاف ارباب ملك تصور نموده و گفت نافص خود خيال آرد آه فرنگي

 »!چي هستم همين بيست قدمي گمرك خانه شاگرد قهوه. نه آقا، خانه زاد شما رعيت نيست«
 

روي سينه قايم ضربش را گرفته و سوت اي باال انداخته و با هشت انگشت به  جناب موسيو شانه
ي خياالت خود را گرفته و  زنان بناي قدم زدن را گذاشته و بدون آن آه اعتنايي به رمضان بكند دنباله

! تواند در آله داخل شود رولوسيون بدون اولوسيون يك چيزي است آه خيال آن هم نمي«: گفت مي
براي آنچه مرا . آند راهنمايي به ملت  آنچه نگاه ميها بايد براي خود يك تكليفي بكنيم در ما جوان
ام آه  اي ثابت نموده ام و با روشني آور آننده آند در روي اين سوژه يك آرتيكل درازي نوشته نگاه مي

اش  ي پوسيبيليته به اندازه... ي آند روي ديگران حساب آند و هر آس به اندازه هيچ آس جرأت نمي
واال دآادانس ما را تهديد ! اين است راه ترقي!  هر آس بكند تكليفش رابايد خدمت بكند وطن را آه

و » ...گويد المارتين در اين خصوص خوب مي. آند هاي ما به مردم اثر نمي ولي بدبختانه حرف. آند مي
آقاي فيلسوف بنا آرد به خواندن يك مبلغي شعر فرانسه آه از قضا من هم سابق يكبار شنيده و 

 . شاعر فرانسوي ويكتور هوگو است و دخلي به المارتين ندارددانستم مال مي
 

هاي بي سر و ته و غريب و عجيب ديگر به آلي خود را باخته و دوان دوان  رمضان از شنيدن اين حرف
خود را به پشت در محبس رسانده و بناي ناله و فرياد و گريه را گذاشت و به زودي جمعي در پشت 

اي آه صداي شيخ حسن شمر پيش آن لحن نكيسا بود از   و نخراشيدهدر آمده و صداي نتراشيده
ات را ...مگر . اي چه دردت است حيغ و ويغ راه انداخته! مادر فالن«: همان پشت در بلند شد و گفت

دارم  اگر دست از اين جهود بازي و آولي گري برنداري وامي! اي است آشند اين چه علم شنگه مي
: گفت رمضان با صدايي زار و نزار بناي التماس و تضرع را گذاشته و مي» ...!دبيايند پوزه بندت بزنن

آخر اي مسلمانان گناه من چيست؟ اگر دزدم بدهيد دستم را ببرند، اگر مقصرم چوبم بزنند، ناخنم «
چوب الي انگشتهايم بگذارند، . را بگيرند، گوشم را به دروازه بكوبند، چشمم را درآورند، نعلم بكنند

ها و  ع آجينم بكنند ولي آخر براي رضاي خدا و پيغمير مرا از اين هولدوني و از گير اين ديوانهشم
ايد آه  مرا با سه نفر شريك گور آرده. پرد به پير، به پيغمبر عقل دارد از سرم مي! ها خالص آنيد جني

ه بدهد و مثل جغد يكيشان اصال سرش را بخورد فرنگي است و آدم اگر به صورتش نگاه آند بايد آفار
دو تا ديگرشان هم آه يك آلمه زبان . خواهد آدم را بخورد هايش مي بغ آرده آن آنار ايستاده با چشم

دانم اگر به سرشان بزند و بگيرند من مادر مرده را  اند و نمي شود و هر دو جني آدم سرشان نمي
 »؟...خفه آنند آي جواب خدا را خواهد داد

 
وانست حرف بزند و بغض بيخ گلويش را گرفته و بنا آرد به هق هق گريه آردن بدبخت رمضان ديگر نت

هاي دو آتشه به دل پردرد  و باز همان صداي نفير آذايي از پشت در بلند شد و يك طومار از آن فحش
 .رمضان بست
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پسر جان، من فرنگي « :اش گذاشته گفتم جلو رفتم، دست بر شانه. دلم براي رمضان خيلي سوخت
اي؟ مگر  ات را باخته چرا زهره. من ايراني و برادر ديني توام! گور پدر هرچه فرنگي هم آرده. ا بودمآج

  »؟...اي چرا اين طور دست و پايت را گم آرده. چه شد؟ تو براي خودت جواني هستي
  
 

  
  

شود و فارسي راستاحسيني باش حرف  رمضان همين آه ديد خير راستي راستي فارسي سرم مي
اند و  زنم دست مرا گرفت و حاال نبوس و آي ببوس و چنان ذوقش گرفت آه انگار دنيا را بش داده مي

ودش تو را فرستاده آه جان مرا خدا خ! اي واهللا تو مالئكه! هي قربان آن دهنت بروم«: گفت مدام مي
. من مالئكه آه نيستم هيچ، به آدم بودن خودم هم شك دارم. پسر جان آرام باش«: گفتم» !بخري

قطارهايت بدانند آه دستت خواهند انداخت و ديگر  گريه براي چه؟ اگر هم. مرد بايد دل داشته باشد
به خدا هيچ نمانده بود ! ها بيفتد ن اين ديوانهاي درد و بالت به جا«: گفت» ...خر بيار و خجالت بار آن

اش زبان جني  شود و همه ها يك آلمه حرف سرشان نمي ديدي چه طور اين ديوانه. ام بترآد زهره
 »زنند؟ حرف مي

 
رمضان » !اند نه ديوانه، بلكه ايراني و برادر وطني و ديني ما هستند داداش جان اينها نه جني«: گفتم

شود نگاهي به من انداخت و  مثلي اينكه خيال آرده باشد من هم يك چيزيم مياز شنيدن اين حرف 
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اگر . تو را به حضرت عباس آقا ديگر شما مرا دست نيندازيد«قاه قاه بناي خنده را گذاشته و گفت 
گفتم » اش شبيه به زبان آدم نيست؟  زنند آه يك آلمه ها حرف مي اينها ايراني بودند چرا از اين زبان

ولي معلوم بود آه رمضان باور » ...زنند زبان فارسي است منتهي ان اين هم آه اينها حرف ميرمض«
توانست باور آند و من هم ديدم  اهللا حق هم داشت و هزار سال ديگر هم نمي آرد و بيني و بين نمي

زحمتم هدر است و خواستم از در ديگري صحبت آنم آه يك دفعه در محبس چهارطاق باز شد و 
 »...تان آزاديد همه. مشتلق مرا بدهيد و برويد به امان خدا! ياهللا«لي وارد و گفت آرد
 

واهللا «گفت  رمضان به شنيدن اين خبر عوض شادي خودش را چسباند به من و دامن مرا گرفته و مي
گويند، خدايا  خواهند يك بندي را به دست ميرغضب بدهند اين جور مي دانم اينها هروقت مي من مي

مأمور تذآره صبحي . سبب است ولي خير معلوم شد ترس و لرز رمضان بي» !ت به فرياد ما برسخود
ي ديگري رسيده آه خيلي جا سنگين و پرافاده است و  عوض شده و به جاي آن يك مأمور تازه

آشد و پس از رسيدن به انزلي براي اينكه هرچه مأمور صبح ريسيده  ي حكومت رشت را مي آباده
خواستيم از در  خدا را شكر آرديم مي.  عصر چله آرده باشد اول آارش رهايي ما بودهبود مأمور

شد از اهل  محبس بيرون بياييم آه ديديم يك جواني را آه از لهجه و ريخت و تك و پوزش معلوم مي
آورند به طرف محبس و جوانك هم با يك  هاي صبحي دارند مي خوي و سلماس است همان فراش

تر از  خصوصي آه بعدها فهميدم سوغات اسالمبول است با تشدد هرچه تمامزبان فارسي م
آه گوش به حرفش » رجا داشت«آرد و  مي» استرحام«نمود و از مردم  مي» موقعيت خود تعرض«

. بسم اهللا الرحمن الرحيم اين هم باز يكي«رمضان نگاهي به او انداخته و با تعجب تمام گفت . بدهند
 »!ات شكر به داده شكر و به نداده! فرستي رچه خل و ديوانه داري اينجا ميخدايا امروز ديگر ه

 
خواستم بش بگويم آه اين هم ايراني و زبانش فارسي است ولي ترسيدم خيال آند دستش 

ام و دلش بشكند و به روي بزرگواري خودمان نياورديم و رفتيم در پي تدارك يك درشكه براي  انداخته
اي گرفته و در  مآب دانگي درشكه قيقه بعد آه با جناب شيخ و خان فرنگيرفتن به رشت و چند د

شرف حرآت بوديم ديديم رمضان دوان دوان آمد يك دستمال آجيل به دست من داد و يواشكي در 
آنم ولي واهللا به نظرم ديوانگي اينها به شما هم اثر آرده واال  ببخشيد زبان درازي مي«گوشم گفت 
» !رمضان ما مثل تو ترسو نيستيم«گفتم » !آنيد با اينها همسفر شويد ت ميشود جرا چه طور مي

همزباني دلتان سر رفت از اين آجيل بخوريد و  دست خدا به همراهتان، هر وقتي آه از بي«گفت 
چي بلند شد و راه افتاديم و جاي دوستان خالي خيلي هم  شالق درشكه. »يادي از نوآرتان بكنيد

اي با چاپاري به طرف  ي تازه  وقتي آه در بين راه ديديم آه يك مأمور تذآرهخوش گذشت و مخصوصا
 .بر بشويم رود آيفي آرده و آنقدر خنديديم آه نزديك بود روده انزلي مي
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