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» تخـت ابونصـر   «  نزديـك شـيراز ، بـاالي تپـه           1»متروپوليتين ميوزيوم شـيكاگو   «  كاوشگروه  سال دوم بود  كه      
ه اغلب استخوان چندين نفر در آنها يافت مي شـد  غير از قبرهاي تنگ و ترش كه ولي ب. كاوش هاي علمي مي كرد  

،  كوزه هاي قرمز ، بلوني ، سرپوشهاي برنزي ، پيكان هاي سه پهلو ، گوشواره ، انگشتر، گردن بندهاي مهره اي                       
 .، النگو ، خنجر ، سكه اسكندر و هراكليوس و يك شمعدان بزرگ سه پايه چيز قابل توجهي پيدا نكرده بود 

هـاي  - د بيهوده سعي مي كـرد از روي مهـره           كه متخصص آركئولوژي و زبانهاي مرده بو        Warnerدكتر وارنر   
استوانه اي كه خطوط ميخي و اشكال انسان و يا حيوانات را داشت و يا عالمات ظروف سفالي تحقيقـات تـاريخي                      

رده ،بازوهـاي     كه همكارانش بودنـد ، بـا لبـاس زرد و چـروك خـو       Freeman  و فريمن     Gorestبكند ،  گورست     
سر و دوسيه زير بغل ، از صبح تا شام ه لخت و ساقهاي برهنه كه زير تابش آفتاب سوخته شده بود كاله كتاني ب         

مشغول راهنمايي كارگران ، ياد داشت ، عكسبرداري و كاوش بودند  و ليكن پيوسته بـه كلكسـيون تيلـه شكسـته                       
ه و تصميم گرفته بودند كه تا آخـر سـال را كجـدار و مريـز      بطوريكه كم كم هر سه نفر دلسرد شد       . افزوده ميشد   

 .نموده ، سال آينده به حفريات خاتمه بدهند 
اين محل حمل شـده بـود و فقـط          ه  يسيون ابتدا گول دروازه و سنگهاي تخت  جمشيدي را خورده بود  كه ب              مگويا  

ان جنس كه عبـارت بـود از بدنـه و           سر در آن از سنگ سياه برپا بود در صورتيكه چندين تخته سنگ ديگر از هم               
. جرز بدون ترتيب روي زمين افتاده بود و حتي شكسته يكي از اين سنگها جزو مصالح ساختمان بكار رفته بـود                      

 .پائين مي رفت ه و آثار يك رج پله از زير خاك در آمده بود كه از تپه ب
 اطاقهـا  ، مرتب كردن اشياء پيدا شده بـود ايـن  دكتر وارنر  در اطاقهاي روي تپه مقابل تمام روز مشغول مطالعه و     

عبارت بود از يك انبار ، يك آشپزخانه و روشوئي ، يك تاالر بزرگ كه جلـو ايـوان بـود و بـراي مطالعـه و نهـار                             
آنها قاسـم كـه    گماشته. اطاق دست چپ تاالر براي خواب تعيين شده بود . خوري و نشيمن تخصيص داده بودند      

: چون آباديهاي نزديـك ماننـد    .شيراز مي رفته ب 2آذوقه و برف نها بود، اغلب براي خريد هم شوفر و هم نوكر آ     
اندازه كـافي   ه  و يك قلعه دهاتي كه سر راه بود ، مايحتاج زندگي  محدود و ب              » برم دلك «و  » امامزاده دست خضر  «
 .هم نميرسيد ه ب

. ن رو در تابسـتان تفريحگـاه اهـالي شـيراز بـود              برم دلك محل نسبتاً با صفايي بود و هواي معتدل داشت ، از اي             
دكتر وارنـر و همكـارانش نيـز هـر وقـت            . سر مي بردند    ه  مردم با دم و دستگاه ميرفتند و يكي دو شب در آنجا ب            

بازي شطرنج و خواندن ه قصد گردش به برم  دلك ميرفتند و يا در تاالر وقت خود را ب     ه  دست از كار ميكشيدند، ب    
 .ميگذرانيدند 
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زيرا كشـف   . مخصوصاً در زندگي دكتر وارنر تغيير كلي رخ داد          . ولي پس از كشف تابوت سيمويه ورق برگشت         
شمار ميرفت ، سند مهمي در برداشـت كـه تمـام            ه  اين تابوت عالوه بر اينكه يكي از قطعات گرانبهاي آركئولوژي ب          

 .خود مشغول كرد ه وقت وارنر را ب
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  ..  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  

يكروز كه فريمن با دسته اي از كارگران در دامنه كوه مقابل مشغول كاوش بود عالئمي كشف كرد و پس از كنـد                        
 كوه زده بودند    و چندين تخته سنگ كه با ساروج  و گل محكم شده بود ، باالخره به نقبي سر در آورد كه در                     او ك 

شكل مكعب مسـتطيل    ه  با حضور دكتر وارنر و گورست تابوت سنگي بزرگي در ميان سردابه كشف كردند كه ب               . 
زحمت زياد تابوت را حمل كردند و در اطـاق خـواب خـود كـه مجـاور                  ه  ب .از سنگ يك پارچه  تراشيده شده بود         

 .تاالر بزرگ بود گذاشتند 
  در تابوت را برداشتند گوشه تابوت ، كالبد موميايي مرد بلند باالئي ديـده ميشـد                 بادقت و احتياط زياد تخته سنگ     

سرش را پائين گرفته و خود فوالدين بسر داشت كـه دو رشـته              . كه چنباتمه نشسته و زانوهايش را بغل زده بود          
ي سـينه اش و     لباس زربفت گرانبهائي به تنش و يـك گردنبنـد جـواهر نشـان رو              . مرواريد رويش بسته شده بود      

اما تمام لباس اندوده به روغن مخصوصي بود و پارچه شفاف نازكي روي سرش افتاده . قداره اي به كمرش بود 
 .بود 

گوشه حريري كه جلو دهن موميائي واقع       . وارنر با احتياط هر چه تمام تر ، پارچه نازك روي موميائي را پس زد                
اسـتخوان چسـبيده بـود و    ه گوشـت صـورت بـ   . شـك شـده بـود    خـون خ ه شده بود جويده و مثل اينكه آلوده بـ        

حلقـه سـيمي   ه وارنر ملتفت شد ديد يك لوله فلزي مانند دعا كه بـ . حالت وحشت انگيز مي درخشيد ه چشمهايش ب 
دكتر وارنر لوله را از سيم جدا كرد ، همينكه بـاز  . حالت موقت آويخته بود ه وصل شده بود روي سينه موميائي ب      

خط پهلـوي نوشـته شـده بـود و روي     ه كه روي يكي از آنها ب. ق كاغذ پوستي از ميانش بيرون آورد     نمود دو ور  
وارنـر وظيفـه خـودش ميدانسـت كـه قبـل از             . ديگري كه كوچكتر بود خطوط هندسي و عالماتي نقش شـده بـود              

 .جستجو و كاوش بيشتري در اشياء تابوت ورقه را بخواند 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   

قدري شيفته مطالعه شده بود     ه  طول انجاميد  و در تمام اين مدت ب        ه  تحقيقات و مطالعات دكتر وارنر چندين هفته ب       
پس از فراغت همكارانش ،     و پيوسته   . اغلب در اطاق تنها با خودش حرف ميزد         . كه از خواب و خوراك افتاده بود        

ا غرق در مطالعه كتابهاي عجيب و غريب سحر و جـادو بـود              يو  . راجع به متن كاغذ پوستي با آنها مباحثه ميكرد          
 .كه رفقايش از آنها سر در نمي آوردند و اين روش او را حمل بر جنون ميكردند

 تيله شكسـته قرمـز رنـگ كـه روي آنهـا             مشت يكروز طرف عصر ، بعد از آنكه فريمن دست از كار كشيد ، با يك              
خطوط چپ اندر راست قهوه اي سير كشيده بود ، وارد تاالر شده تيله ها را روي ميز بزرگ ميان تاالر كـه مملـو                         

. ت متفكر قدم ميزد لحاه دكتر وارنر كنار لبش پيپ گذاشته بود و ب. بود از روزنامه ، مجله و آلبوم  عكس گذاشت 
 .گورست كجاست؟ «: از او پرسيد نزديك فريمن رفت و 

زيـر آفتـاب ،   . كلي عوض شده  حق هم دارد ، چون از مـا جـوانتر اسـت                 ه  رفته گردش ،  وانگهي يكهفته است ب       «  
 »!زندگي يك نواخت ، نداشتن تفريح ، به او خيلي سخت ميگذرد 

 » رفته شيراز ؟-« 
 ».وضوع زني در ميان باشد گويا م.  بله ، روز يكشنبه با هم در برم دلك  بوديم -« 



امـا فرامـوش كـردم بـاو        ! جوش آمـده    ه  هان ، خونش ب   .  بايد بهش تذكر بدهم كه مواظب رفتار خودش باشد           - «
ميدانيد ؟ ميخواهم امشب سـاعت هشـت و ربـع تشـريفاتي كـه در                . بگويم ، مي خواستم امشب  را دور هم باشيم           

 ».وصيت نامه دستور داده انجام بدهم 
همان دعاهائي كه ميگفتيد بايد با شـرايط مخصوصـي خوانـد  و مـرده  زنـده                   !  كدام دستور    -« :  متعجب    فريمن

 »!ميشود 
ولي پـيش خـودم تصـور ميكـنم ايـن      . اشتباه نكنيد ، من از شما  بي اعتقادترم          .  ميدانم كه تو دلت بمن ميخندي       « 

 معتقد بوده كه خون خودش را طعمـه موميـائي           وصيت نامه زني است كه شايد صدها سال پيش  در گور رفته  و              
ميخواهم بگويم بـاين وسـيله آرزو و خـواهش زنـي بـر آورده               . كرده  به اميد اينكه روزي كاغذش خوانده بشود          

براي ما چندان گران تمام نمي شـود ، فقـط دو            . ميشود كه نسبت به او مديون هستيم ، مديون حسادت او هستيم             
براي ما خرج ديگري ندارد . بالً تهيه كرده ام ، چند گل آتش  و نيم ساعت صرف انرژي   جور بخور الزم است كه ق     

 »!ما هنوز باسرار پيشينيان پي نبرده ايم ! . .  كي ميداند . 
ه اگر اين تابوت ب. عهده خودمان نمي بينم كه مطابق دستور عمل بكنيم ه  آيا مضحك نيست  ؟  من مسئوليتي ب- «

 »گر افتاده بود ، آيا خودش را مجبور به اجراي هوا و هوس اين زن ميدانست؟غير ما دست كس دي
اشاره به تيله هاي ما قبـل       . (بهمين جهت كه دست ما افتاده ،  من معتقدم بايد  مطابق وظيفه خودمان رفتار كنيم                  « 

د ، آدميـزاد  احمقـي در   شما گمان ميكنيد اين تيله هاي ماقبل تاريخي كه از روي آن مثال ميشود حـدس ز                ) : تاريخ
سته و در اين كاسـه آش ميخـورده علمـي اسـت ، در               يچهار پنج هزار سال پيش كه كنار اين كوه چشمه بوده ميز           

اما وصيت نامه قابل توجهي كه يك تراژدي انساني و حسـي            . صورتيكه هيچ رابطه مستقيمي با زندگي ما نداشته         
 يد ؟ خيلي طبيعي است كه آنجائيكه علوم متعارفي شكست ميخورد با           در بر دارد ، شما آنرا جزو خرافات مي پندار         

اگر مقصود علوم رسمي است كه از آن پول در ميايد ، خير اين موضوع علمي نيسـت و                   . لبخند شكاك تلقي بشود     
 ».برعكس من اين آزمايش را وظيفه شخصي خودمان ميدانم ، اعم از اينكه نتيجه بدهد يا ندهد ! فقط تفريحي است 

 ». ديروز ميگفتند كه همه مطالب وصيت نامه براي شما روشن نشده و هنوز اشكاالتي داريد -« 
ولي از آنجاييكه امشب شب چهـارده مـاه         .  فقط كلمه ، يا يك جمله اش را درست نفهميدم ، باقيش ترجمه شده                -« 

تأخير  بيندازم ه وانم اين اقدام را باست و موافق با شرايط موقعيت نجومي است كه در وصيت نامه قيد شده ، نميت
« يعني عزايم ، طلسم را در        »نيرنگ«پس از انجام مراسم     : اشتباه چندان مهم نيست در آخر وصيتنامه مينويسد           . 

 يعنـي چـون ايـن       3»چگون دنمن تلتم را بين آترا او گندت سيمويه اور آخيزت          «نه ، جمله اينطور است      . افكند  » آتر  
يعنـي  » افكنـد «آتـش  : آيـا مقصـودش اينسـت كـه پـس از انجـام عـزايم        .  افكند سيمويه برخيزد طلسم را در آتش 

فرونشيند ؟ يا آتش خاموش مي شود ، آنوقت بايد منتظر بود كه موميائي برخيزد؟ شايد مقصودش طلسمي است                   
  آنـرا در آتـش       Incantationكه خطوط هندسي دارد و روي كاغذ جداگانه نوشته شده ، بايد پس از انجام نيرنگ                 

 .صبر كنيد ترجمه وصيتنامه را كه در جيبم است برايتان بخوانم . انداخت ، آنوقت سيمويه برميخيزد 
نـام  بـه   «:         دكتر وارنر رفت روي صندلي راحتي نشست ، كاغذي از جيبش درآورد و شروع بخوانـدن كـرد                   

بـرم دلـك ، شـاه     « ر پادشاه و زن سـيمويه ، مرزبـان          من گوراندخت ، دختر ونديپ مغ در عين حال خواه         ! يزدان  
شوهرم طبق . ده سال زناشوئي ما بطول انجاميد بي آنكه از تخمه سيمويه بوجود آيد       . هستم  » پسند و كاخ سپيد     

گـواهي  ه  ولي كوشش او بيهوده بود ، چه بـ        . رسوم و دستور جاودان همسر ديگري اختيار كرد تا پسري بياورد            

                                                 
 . اين تلتم را اندر آذر افكند سيمويه اور آخيزدچگون-1



اما سيمويه از راه هوسراني و نه از راه انجام مقاصـد دينـي بـا زن                 . بود  ) بيكار= اكار   (وع النسل   پزشكان او مقط  
با وجود عهد و پيماني . دختر پستي از روسپيان دل باخت ه وئي مشورت كرد و پس از بكار بردن داروهائي ب      دجا

تمام وقت خود را در     . ود پافشاري كرد    كه بين من و او رفته بود از تجديد زناشويي چشم بپوشيد ، در تصميم خ               
از كار و فرمـانروائي خـود دسـت كشـيد و جلـو              . عيش و نوش ميگذرانيد     ه  كاخ سپيد با خورشيد دختر روسپي ب      

موجب شرطي كه با    ه  باالخره مراسم عروسي را فراهم آورد ، من ب        . من توهين و تحقير روا ميداشت       ه  خورشيد ب 
ه تحمل رسوائي و خوار شدن تـرجيح دادم و بـراي انتقـام دسـت بـ                ه  ور شدن را ب   گه  سيمويه كرده بودم ، زنده ب     

همان شب كه جشن عروسي سيمويه و خورشيد بر پا بود ، اكسـير جـادوگر را در جـام                    . دامن زن جادوئي شدم     
 ».افتاد ) بوشاسپ(رانيدم و سيمويه در حالت موت كاذب واو خه شراب ريخته ب

ولي من ترجيح دادم كه . من داد ه  شدن سيمويه را در طلسم جداگانه ب      هدفع طلسم و زند   زن جادو ، وسيله             «
با شوهرم زنده در گور بروم و خونم در قبر خوراك او بشود ، خـون هرسـه مـا را در طـول اقامـت طويـل زيـر                              

عهد خود  ه  د كه من ب   براي اينكه برادرم بدان    !خود هموار بكند  ه  زميني خود بمكد ، تا خفت همسري با خورشيد را ب          
 ».وفا كرده ام ، طلسمي كه دوباره او را زنده خواهد كرد در جوف وصيتنامه است

. موت كـاذب اسـت   » بوشاسب « اي كسيكه اين وصيتنامه را ميخواني؛ بدان كه سيمويه نمرده و در حالت           « 
شد ، براي ايـن كـار بايـد در مـاه شـب              وسيله اين طلسم زنده خواهد      ه  مطابق دستور زن جادو موميائي شده و ب       

بگذارند و بـوي خـوش در       ) يونه(بخوردان را برافروخته در مندل      . چهارده بين تو و تابوت يك پرده فاصله باشد          
اينجا متن كلماتي است كه به پازند نوشته شـده ، گويـا سـرياني    . ( بانگ بلند ادا كنند ه آن بريزند و اين كلمات را ب 

بهرحـال دانسـتن معنـي عـزايم در مراسـم جـادوگري             . علوم نيست و فقـط بايـد خوانـده شـود            معني آن م  . است  
همين مطلب اخير را درست نفهميـدم  » .بعد ، چون طلسم را در آتش اندازند سيمويه برميخيزد      .) . ضروري نيست   

 ».اما چنانكه مالحظه ميكنيد همه دستورهاي الزم را داده است 
جكاوانه نگاهش را به صورت فريمن دوخت و بعد وصيت نامه را تا كرد و در جيبش گذاشت           دكتر وارنر كن

. 
 »! قصه حسادت ابدي زن « :           فريمن  سرش را تكان داد 

 :         وارنر عينك خود را برداشت ، پاك كرد و دوباره گذاشت 
اوال زندگي داخلي يـك حـاكم عيـاش را در           . ن شده    عالوه بر درام حسادت ، نكات مهمي براي من روش          -         « 

» سـپيد ،   برم دلـك ، شـاه پسـند و كـاخ    « زمان ساسانيان بر ما مكشوف ميكند ديگر اينكه ناحيه تخت ابونصر را            
عـالوه بـر مـا      ه  بـ ). ام-اين مطلب را از روي اسناد ديگر پيدا كرده           (بوده  » باغ زندان   « دست خضر   . ميناميده اند   

يعني زناشوئي بين خويشان نزديك و      » خويشي دادن = خويتودس  « شود كه در زمان ساسانيان ازدواج       ثابت مي   
همخون معمول بوده و يا الاقل نزد حكام و اشخاص با نفوذ مرسوم بوده ولي چيزي كه مهم است تا كنون ما نمي 

گفتند كه در قديم وقتـي كسـي زيـاد          دانستيم كه در هر قبري چرا چندين استخوان مرده پيدا ميشود اهالي اينجا مي             
گورش ميكردند تـا    ه  پير ميشده و كاري از او برنميآمده ، جوانان او را با تشريفاتي بيرون شهر ميبردند و زنده ب                  

اين اعتقاد نزد بعضي از طوايف افريقا هـم بـا تغييراتـي             .  باب زحمت ديگران نشود   ساين وسيله روي زمين ا    ه  او ب 
ولي مطابق اين سند معلوم ميشود هر مـردي كـه ميمـرده             . همين عقيده باقي بودم     ه  كنون ب من هم تا  . وجود دارد   

اين اعتقاد در نزد ملل قديم وجود داشته است    . زنهايش را با او زنده چال ميكرده اند تا در آن دنيا همدم او باشند                
. 



طبق . زي شبيه خون خشك شده است چيه از طرف ديگر چنانكه همه مان مالحظه كرديم ، دهن موميائي آلوده ب         « 
براي دفع بال ، بايد در قبرستانها       . دندان بگيرد ، بين زندگان مرگ و مير ميافتد          ه  عقايد عامه اگر مرده اي كفن را ب       

كاوش بكنند و بعد از آنكه مرده خونخوار را پيدا كردند ، سرش را با يك ضربت از تن جـدا بكننـد در مـتن كاغـذ                            
حاال من نميخواهم داخل در جزئيات عقايد عامه بشوم ،          » . خون ما خوراك مرده بشود      « : كه  پوستي نوشته شده    

آيا سيمويه در حالت موت كاذب از       . اما چيزي كه مهم است ما در اينجا يك سند حقيقي و تاريخي در دست داريم                 
است ؟ يا اينكه درين حالت پس آيا اين خوراك براي چندين صد سال يكنفر كافي         ! خون زنهاي خود تغذيه ميكرده      

من اعتقادي به خرافات ندارم ولـي در بـي اعتقـادي خـودم هـم متعصـب                  . از مدتي ديگر احتياج به خوراك ندارند        
صرف نظر از موهومات و خرافات ، علوم امروز بايد هر حادثـه             . نيستم ، فقط در عقايد آن زمان كنجكاو  شده ام            

  …ولي . ي كه به آن بسته اند مجزا كرده و در تحت مطالعه دقيق قرار دهد حسي وهرفنومني را ازشاخ وبرگهائ
يـك سـگ قهـوه اي بـزرگ هـم      .         درين بين گورست كه به آهنگ والسي سوت ميـزد ،  سراسـيمه وارد شـد           

 .گورست كاله خود را روي ميز پرتاب كرد و قاسم را صدا زد و دستور داد شربت بياورد. دنبالش بود 
 .   دكتر وارنر دنباله حرف خود را بريد و نگاهي به فريمن كرد    

 »شما صحبت مي كرديم ه حاال با فريمن راجع ب« :        وارنر به گورست 
 ». البد تعريفم را ميكرديد      « 

 »قرار شد گوش شما را بكشم « :       وارنر 
شما مژده بدهم كه پـيش آمـد خـوبي          ه  فقط آمدم ب  .  است   حرفهاي فريمن را باور نكنيد ، او مثل اتللو حسود              « 

 ». شده ، امشب هر دو شما مهمان من هستيد 
وارنر پيپ خود را دوباره توتون ريخـت و آتـش زد و بـا تفـنن     .       دستي روي سر اينكا ، سگ قهوه اي ، كشيد  

 .قاسم سه گيالس شربت آورد و جلو آنها گذاشت . مشغول  كشيدن شد 
سـه تـا خـانم هـم آنجـا          . امشب هردوتان در  برم دلك مهمان من هستيد          « : گورست از شربت چشيد و گفت             

مگر ما در مشرق زمين نيستيم ؟ تا حـاال بجـز آفتـاب              .  بگذرانيم   4»شبهاي عربي « مي خواهم يكشب مثل     . هستند  
اصالً از بسـكه مـا   . نشدهري عايد ما كله ما تابيده و خاكش كه توتياي چشممان كرده ايم چيز ديگ           ه  سوزانش كه ب  

ميان استخوان مرده و اشياء پوسيده دنياي قديم زندگي كرده ايم ، حس زندگي در ما كشـته شـده ، دكتـر ، شـما                          
. تمام روز را در اطاق دم كرده زير آفتاب مشـغول مطالعـه هسـتيد            . زندگي غريبي براي خودتان اختيار كرده ايد        

خودتان حرام كرده ايد    ه  اغلب بلند ميشويد با خودتان حرف ميزنيد ، تفريح و گردش را ب            شبها خوابتان نمي برد ،      
 !كارها آدم را زود پير مي كند  اين. باور بكنيد . و گرم كتاب شده ايد 

ولي متأسفم كه امشب نميتوانم دعـوت شـما را اجابـت بكـنم و در        . از نصايح شما خيلي متشكرم      « :          وارنر  
مـن قـدري كمـك بكنيـد     ه شما توصيه ميكنم كه امشب را با هم باشيم و ب          ه  حرف من گوش بدهيد ، ب     ه  ه ب صورتيك

امشب شب چهاردهم ماه است و تـا يـك مـاه            . چون خيال دارم مطابق دستور وصيت نامه گوراندخت رفتار بكنم           
 .ي تفريح وقت بسيار است ديگر كار ما تمام ميشود و بايد گزارش خودمان را تهيه بكنيم ، در صورتيكه برا

مـن گمـان    . وصيت آن زن رندي كه همه مان را مسخره كـرده ؟ شـوخي ميكنيـد                 « :         گورست زد زير خنده     
شـما تصـور ميكنيـد كـه        . حاال جداً تصميم گرفته ايد كه ميمون پير را زنـده بكنيـد              . نميكردم كه كار باينجا بكشد      
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در اين صورت مجمع احضـار ارواح       ! كنفر ديگر را هم به آن اضافه كنيد         ميخواهيد ي ! جمعيت روي زمين كم است      
 !نيويورك بما نشان خواهد داد 

پنج ماه است كه توي اين بيابان ما مثل سـگ جـان ميكنـيم و بعـد از                   « : گورست گفت   .         هر سه نفر خنديدند     
فكـر  ه  تقصير من است كـه بـ      . فريح بكنيم   كشف قابل توجه تابوت گمان ميكنم حاال حق داشته باشيم يك خورده ت            

چيزيكـه  . با اتومبيل رفتم شيراز ، سه تا خانم و دو نفر ساز زن را به اصرار آنها با خـودم آوردم                      ! شماها  بودم    
در . غريب است ، كشف تابوت سر زبانها افتاده و اين زنها گمان ميكنند كه ما گنج و جواهر زيادي پيدا كـرده ايـم      

هيچكس هم در آنجا نيسـت ، خلـوت         . چادر زده اند و امشب را آنجا ميمانند         . ن در برم دلك هستند      هر صورت اال  
است ، آيا از آن شيشه هاي ويسكي باز هم مانده ؟ از حيث خوراك همه وسايل فراهم اسـت ، قاسـم را فرسـتادم                   

 .همه چيزها را آماده كرده 
نبايـد فرامـوش   .  كه با اتومبيل ميسيون از اين قبيل تفريحات بشـود           فملمن مخا « :         دكتر وارنر با قيافه جدي      

در اينجـور جاهـاي كوچـك    . اخالق و رفتار ما را خيلي مواظب هسـتند  . گردن ماست  ه  كرد كه مسئوليت بزرگي ب    
دو روز ديگر قاسم يا هر يك از كارگران ممكن است هزار جور حـرف بـراي مـا در                !  آدم آب بخورد همه ميدانند      

 ».دفعه آخرين دفعه باشد  شما توصيه ميكنم كه اينه ب. من مايل نيستم كه رسوائي راه بيفتد . بياورند 
چون آنها بيرون شهر آمده بودند ، ولي چيزي كه قابل توجه            . مطمئن باشيد هيچكس ما را نديده       « :        گورست  

شـايد همـان سـازي      . هاي بومي را مي نوازند      ساز زنها جهودند  و فقط ساز      . است ، امشب ساز شرقي هم داريم        
گيرم پيره ميمون ! است كه در موقع آبادي اين محل  ميزده اند ،  وقتيكه سيمويه در امالك خودش زندگي ميكرده  

شما به تنهايي سه تا زن داشته ، در صورتيكه ما سه نفر هر كدام بيش از يك زن نخواهيم داشت باور بكنيد بايـد                         
شما ميگويم خورشيد خانم كه از همه كوچكتر است مال من خواهـد    ه  زنده ها زندگي كرد اما قبال ب      قدري هم ميان    

 ». بود 
 »خورشيد خانم ؟ « :          وارنر ناگهان متفكر 

دختر بلند باالئي است كه چشمهاي تابدار ، صورت گرد و موهاي سياه دارد         . بله ، خورشيد خانم     :         گورست  
) . رويـش را بـه فـريمن كـرد        (ميدانيد اول او مرا پسنديده و برايم كاغذ فرستاده          . شگلهاي شرقي است    از آن خو  . 

 من اشاره ميكرد ؟ه يادت هست روز يكشنبه آن زني كه در برم دلك ب
 » زن آخر سيمويه هم اسمش خورشيد بود ! چه تصادفات غريبي « :         وارنر 

كلـي فكـر شـما را سـخت         ه  م كه شوخي ميكنيد ، اما حاال ميبينم كه اين افسانه ب           من گمان ميكرد  « :         گورست  
آيا حقيقتاً تصور ميكنيد كه اسكلت جان ميگيرد و سر گذشت آن دنياي خودش را بـراي مـا                   . ل كرده   وبخود مشغ 

 جواهراتش  پس اگر . روز رستاخيز خيلي مانده     ه  اما هنوز ب  . نقل ميكند ؟ در اينصورت رمان مضحكي خواهد شد          
 »!آنوقت بعد امتحان بكنيد كه مرده زنده ميشود يا نه . را برداريم به احتياط نزديكتر است 

 ».دست به تركيب موميائي نبايد زد « :          وارنر با لحن جدي 
 اگـر زنـده شـد مـا را قتـل عـام نكنـد و                 پس اقال خلع سالحش بكنيم و قداره اش را برداريم كـه           « :         گورست  

 ».جواهرات را با خودش ببرد 
حقيقتاً موضوع عجيـب و     .  جانب شماست كه مرا دست مياندازيد       ه  حق ب « :         وارنر عينك خود را جابجا كرد       

ات مـا از عمليـ    . ولي حالت مرگ كاذب پـر از اسـرار اسـت          . خودم هم بهيچوجه مطمئن نيستم      . باور نكردني است    
آيا درست به چشمهاي اين موميائي نگاه كرده ايد ؟ چشمهايش ميدرخشـد             . جادوگران دنياي قديم اطالعي نداريم      

مثل اينسـت كـه     . نگاه پر از شهوت ، پر از كينه و شايد خجالت هم در آن ديده ميشود                 .  و زنده است ، نگاه ميكند       



بر فرض هم . م ، اما شراره زندگي در ته چشمهايش مانده من تاكنون اقرار نكرده بود  . هنوز از زندگي سير نشده      
ولي در صورتيكه زنده شـد و يـا فقـط تكـان             . كه زنده نشود ، همانطور كه به فريمن گفتم  ما چيزي گم نكرده ايم              

 »!خورد ، فكرش را بكنيد چه اتفاق بي نظيري در دنيا خواهد بود 
م بدانم آيا بعد از چندين صـد سـال ، بـر فـرض هـم كـه مـرده                     من ميخواه . تصور محال است    «  :         گورست  

چـون در  .  همـه اينهـا فـرض اسـت     ،موميائي بشود و اعضاي بدنش با وسايل مخصوصي تازه نگه داشـته شـود           
ه آيا ممكنست ب  . اينصورت ماموت را هم كه زير برفهاي سيبري كامال حفظ شده باشد ممكنست دوباره زنده كرد                 

 . چندين صد سال موميائي دوباره زنده شود قول خودمان بعد از
اما حالت موت كـاذب فنـومني اسـت كـه امـروزه هـم كـم و بـيش                    . من از شما ديرباورترم     «  :          دكتر وارنر   

مشاهده ميشود ، مثال جوكيان هندوستان قادرند كه از يك هفته الي چندين ماه زيـر زمـين مـدفون بشـوند و بعـد                  
از طرف ديگر گمان مي كـنم كـه يـك امـر          . كرات مشاهده شده    ه  گان عودت كنند  اين قضيه ب      دنياي زند ه  دوباره ب 

آيا حيواناتي كه تمام فصل زمستان را ميخوابند در حالت موت كاذب نيستند ؟ سيمويه بوسيله . طبيعي بوده باشد 
ا مجهول است موميائي شـده ،  مه دارو يا طلسم يا قواي مجهولي در حالت موت كاذب افتاده و بعد با وسايلي كه ب        

اگر . در اينصورت اعضاي تن او در اثر ناخوشي يا پيري مستعمل و فاسد نشده و حيات بالقوه خود را نگهداشته                     
زنـدگاني نگـاه    ه  با نظر عميق تري از علوم متد اول كه در مدرسه ها مي آموزند و اعتقادات و خرافـات مـذهبي بـ                      

همين وجود من و شما كه اينجا نشسته ايم و با هم حرف             . همه چيز معجز است     بكنيم ، خواهيم ديد كه در زندگي        
اگر موهاي سرم يكمرتبه نميريزد معجز است ، اگر گيالس شربت با شيشه اش در دستم                . ميزنيم يك معجز است     

ي شـده و  معجزهاي مسلمي كه به آنها خو گرفته ايم و برايمان امـر طبيعـ   . تبديل به بخار نميشود يك معجز است        
اگر .  هر گاه بر خالف اين اعجاز امر طبيعي ديگري اتفاق بيفتد كه به آن معتاد نيستيم برايمان معجز بشمار ميايد                

امروز يكي از دانشمندان موفق بشود كه در البراتوار خود يك موجود زنده را مدتي در حالت موت كاذب نگهدارد                    
بعد براي اثبات مدعاي خود كتابي با فورمولهاي رياضي و طبق قوانين دلخواه خود اين حالت را توليد بكند و ه و ب

چون امروز بشر از روي خـود پسـندي اعتقـادش از طبيعـت              . فيزيكي و شيميائي بنويسد ، همه باور خواهند كرد          
يعت بريده شده و بواسطه كشفيات و اختراعاتي كه كرده خودش را عقل كل ميپندارد و ادعا دارد كه همه اسرار طب

انسـان مغـرور ،   . ولي در حقيقت از پي بردن بـه ماهيـت  كـوچكترين چيـزي نـاتوان اسـت                 . را كشف كرده است     
در قـديم   . پرستش معلومات خود را مدرك قرار داده و ميخواهد حادثات طبيعت مطابق فرمولهاي او انجام بگيـرد                  

. بهمـين جهـت بيشـتر معجـزه اتفـاق مـي افتـاده               بشر ساده تر و افتاده تر بود و بيشتر به معجزه اعتقاد داشته ،               
گمان . ميخواهم بگويم كه نزديكتر به طبيعت و قوانين آن بوده و بهتر ميتوانسته از قواي مجهول آن استفاده بكند                    

نكنيد كه من مخالف علوم دقيق امروزه هستم ، برعكس معتقدم كه هر اتفاقي از آن غريب تـر نباشـد بشـر كشـف                         
 ». خواهد بود نكردني  غير از اين نباشد چيز مضحك و باور اگر. نكرده است 

من كاري بفرضيات شما ندارم ، شايد كه ايـن معجـز بـي سـابقه ممكـن                  « :         گورست كه كنجكاو بنظر ميآمد      
ملي اگر در آزمايش خودمان موفق نشديم و اين فرض بسيار قوي است ، فردا روبروي شوفر و كـارگران                    . باشد  

 ».  اعتبار ما از بين خواهد رفت و حرف ما نقل سر زبانها خواهد شد اهميت و
. كاري نداريم . فردا هم يكشنبه است     . مخصوصاً شوفر را مرخص كردم      .  من پيش بيني الزم را كرده ام         -       « 

ق مجـاور   چون مطابق دسـتور تـابوت بايـد در اطـا          . اينكه با رفتن شما مخالفت كردم ميخواستم با هم كمك كنيم            
بعد از كمكهاي جزئي در صـورتيكه مايـل         . باشد ، يعني همانجائيكه هست و بوسيله يك پرده از تاالر مجزا بشود              

 .محل عشقبازي خودتان برويد و يا آنجا باالي اطاق ساكت مينشينيد و عمليات را كنترل ميكنيد ه باشيد ميتوانيد ب



زمان شرايط مخصوصي براي انجام اين مراسم بجا ميآورده اند            ولي چيزي كه هست ، در آن         -« :        گورست  
 ».كه امروزه فراموش شده 

 تا آنجائيكه در دسترس من بوده مطالعات الزم را كرده ام اين مطلب را ميدانم كه عزايم بايد ميـان خـيط                       -       « 
خيط را بايد بـا زغـال و از روي    خوانده شود كه بمنزله حصاري در مقابل قواي حافظ جادوگر بشمار مي آيد ، و                

چون در جادو نفوذ و قدرت كالم و اطمينان بخود          . صداي بلند خواند    ه  عزايم را بايد ب   . اراده و ايمان محكم كشيد      
و همچنين بخور دانه هاي معطر به تأثير قواي ماوراء طبيعي ميافزايد و آتمسفر مناسبي . اهميت مخصوصي دارد   

 »! يث مطمئن باشيد از اين ح. ايجاد ميكند 
 ».  من گمان نمي كردم كه حقيقتاً جدي است ، در اينصورت خواهم ماند -« :          گورست 

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
وارنر پيه سـوز    . زحمت  جلو در اطاق خواب كشيدند        ه   را ب           بعد از شام دكتر وارنر و رفقايش تابوت سنگي        

جلو موميائي را كه ماده سياهي ته آن چسبيده بود  روشن كرد و بخوردان برنز را از توي تابوت برداشـت و بـه              
وارنر يك مشت   . تاالر آمد و پرده جلو در را انداخت  فريمن فرش را تا نصفه پس زد ، بعد بخوردان را آتش كرد                       

بعد . دود غليظ و معطري در هوا پراكنده شد . در و اسفند و صندل  كه قبال تهيه كرده بود روي گل آتش پاشيد كن
كاغذ پوستي را از جيبش در آورد ، جلو بخوردان ايستاد و از روي . دور خود با زغال روي زمين دايره اي كشيد 

ت ساكت ته تاالر روي صندلي نشسته تماشا مـي          فريمن و گورس  . كاغذ با صداي بلند مشغول خواندن عزايم شد         
 .كردند و اينكا جلوي پاي آنها خوابيده بود 

ولـي در ضـمن     .          وارنر كلمات عجيبي را خيلي شمرده ميخواند كه معني آنهـا را خـودش هـم نمـي دانسـت                     
 و در بخور دان جلو خواندن عزايم ، طلسم جداگانه اي كه رويش خطوط هندسي ترسيم شده بود از دستش لغزيد             

او افتاد و سوخت ، وبي آنكه او ملتفت بشود در ميان دود و بخور معطر ، حالت مخصوصي به وارنر دسـت داد ،                         
طوريكه فاصله به فاصـله     ه  سرش گيج ميرفت و يك نوع لرز آميخته با ترس و حالت عصباني باو مستولي شد ، ب                 

 .صدايش ميخراشيد و جلو چشمش سياهي ميرفت 
ولـي  .       ناگهان اينكا كه ظاهراً خواب و مطيع بنظر ميآمد بلند شد و به طرف در خيز برداشت و زوزه كشـيد                         

  ،گورست براي اينكه در مراسم عزايم خللي وارد نيايد ، قالده اينكا را گرفت و بزور او را برد و زير ميز خوابانيـد                       
در همين وقـت    . شت و ميخواست از اطاق بيرون برود        حال شتاب زده جست و خيز بر ميدا       ه  در صورتيكه سگ ب   

ولي مثل اينكه پايش سست شد يا در اثـر دود و كوشـش فـوق      . وارنر با صداي لرزاني چند كلمه نامفهوم ادا كرد          
 .گورست و فريمن او را برده روي نيمكت خوابانيدند . حالت عصباني زمين خورد ه العاده گيج شده بود ، ب

  .  .  .  .  ..  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
      همانوقت  كه طلسم در آتش افتاد ، جلو روشنائي پيه سوز كه بوي خوشي از آن پراكنده ميشد ، لرزه اي بـر                        

از تابوت بيرون آمد ، .  برخاست عطسه كرد ، سرش را بلند كرد و با حركت خشكي از جايش. اندام موميائي افتاد 
هيكـل بلنـد    . و پنجره را كه وارنر فراموش كرده بود محكم ببندد باز كرد و خـارج شـد   . بطرف پنجره اطاق رفت  

 .روانه گرديد» دست خضر « سياه و خشك او با قدمهاي شمرده بطرف آبادي 
اي از ماه كه بنظر  و روشنائي خيره كنندهنسيم ماليمي ميوزيد ، آسمان مثل سرپوش سربي سنگين و شفاف بود 

مثـل  . ميآمد پائين آمده است ، روي تپه و ماهور پراكنده شده بود كه طبيعت را بي جان و رنگ پريده جلوه ميداد                       
دست راست دروازه تخت جمشيدي با سنگ سياهش يگانه بنايي بود كه            . اين دنيا نبود    ه  اينكه اين منظره مربوط ب    



سايه سـيمويه   . باقي ديگر گودالها و مغاكهائي بود كه تلهاي خاك كنارش كود شده بود              . ر پا بود    از زمان سابق ب   
 .بلندتر از خودش دنبال او روي زمين كشيده ميشد 
ولي سـيمويه بـي آنكـه التفـاتي بكنـد ، قـدمهاي مرتـب و بلنـد                   .         در اينوقت زوزه اينكا از توي تاالر بلند شد          

نگاهش خيره و براق بـزمين دوختـه        . حركت افتاده باشد    ه  ينكه بوسيله كوك و يا قوه مجهولي ب       برميداشت ، مثل ا   
شده بود ، گويا مهتاب چشمش را ميزد ، همان شراب ارغواني سوزان كه از دسـت خورشـيد گرفـت و نوشـيد و                          

 !بيهوش شد 
يمويه مثل اينكه آخرين نشئه شرابي اما س.         در آبادي دست خضر و برم دلك ، از دور چند چراغ ميدرخشيد            

يكنـوع  .  كه نوشيده بود از سرش بيرون نرفته باشد ، در ياد بود آخرين دقـايق زنـدگي سـابقش غوطـه ور بـود                         
زندگي افسانه مانند محو و مغشوش ، يكنوع زندگي شديد و پر حـرارت در باقيمانـده يادبودهـاي زنـدگي پيشـين                        

. ه در امالك سابق خودش قدم ميزنـد ، همـه فكـر او متوجـه خورشـيد بـود                     او تصور ميكرد ك   . ميكرد  حس  خود  
. يادبودهاي مخلوط و محو از اولين برخوردي كه با خورشيد كرده بود در مغزش مجسم شده و جان گرفته بود                     

 !عشق آن زنده شده بود ه مثل اينكه زندگي او فقط مربوط باين يادبودها بود و ب
ه آنروزيكه با چند تن از گماشـتگان خـود بـ          ! ولين برخورد خود را با خورشيد بياد آورد                   سيمويه مجلس ا  

يـك دختـر بيابـاني بـا چهـره گيرنـده و چشـمهاي               . در بيابان خسته و تشنه به چادري پناه برد          . شكار رفته بود    
تنبـان بلنـد و     . يان بود   برجستگي پستانهاي ليموئي او زير پيرهن سرخ چين دار نما         . درشت تابدار جلو چادر آمد      

لبخند دلربائي دو لچه چرمـي كـه    با.  گشادي تا مچ پايش پائين آمده بود و پول طالئي جلو سربند او آويخته بود          
وقتيكه سيمويه دو لچه دوغ را باو رد كرد ،          . دست او داد    ه  پر از دوغ سرد مثل تگرگ بود از چاه بيرون آورد و ب            

خورشيد دست خود را با تردستي و حركت ظريفـي از دسـت             . فت و فشار داد     دست دختر را در دست خودش گر      
چـون  » تـو هـم دلـت سـريد؟       « دوباره لبخند زد ، دندان هاي محكم سفيدش بيرون افتاد و گفـت              . او بيرون كشيد    

و بـاو   آيا زن جاد  . اين جمله تا ته قلب سيمويه اثر كرد         .  خورشيد نمي دانست كه مهمان او سيمويه مرزبان است          
دستور نداده بود كه براي تقويت و جواني بايد با دختران باكره معاشرت بكند و دختران اعيـاني كـه بـاو معرفـي                        

 .كردند هيچ كدام را نپسنديده بود 
با وجـود شـرطي كـه بـا زن          !        اين پيشامد كافي بود كه سيمويه دل خود را ببازد و حقيقتاً دل سيمويه سريد                

چنـدين بـار    . بعد ، تمام هـوش و حواسـش پـيش دختـر بيابـاني بـود                 ه  رده بود ، از اين روز ب      اولش گوراندخت ك  
و باالخره با وجود بهتان و نارواهائيكـه زن اولـش از روي حسـادت بـه خورشـيد      . پيشكش هائي برايش فرستاد   

ي جشـن مفصـلي   ميزد و خود اورا تهديد بكشتن كرده بود ، رسماً به خواستگاري خورشيد فرستاد و شب عروس   
 .برپا كرد 

        همانشب وقتيكه سيمويه بطرف برم دلك رفت ، آتش زيادي افروخته بودند ، مهمانان هلهله ميكشيدند ، كـف                   
صورتهاي برافروخته و مست آنها جلو آتش زبانه ميكشيد و          . ميزدند ، شراب مينوشيدند و دور آتش ميرقصيدند         

سيمويه مطابق سنت ، از ميان جمعيت گردش كنان دنبال خورشيد ميگشت  .   طرز وحشتناكي روشن شده بود      ه  ب
خورشـيد بـا لبـاس جـواهر دوزي كنـار           . تا باالخره جلو مجلسي رسيد كه خنياگران مشغول ساز و آواز بودند             . 

سيمويه از پشت درختان سه بار خورشيد را صدا زد ، خورشيد با حركـت               . مجلس روي كنده درخت نشسته بود       
ئي از توي سيني يك جام شراب ارغواني برداشت ، بطـرف سـيمويه رفـت و جـام را بدسـت او داد سـيمويه             دلربا

بعد به تنه درختـي تكيـه كـرد و انـدام            . كمر خورشيد انداخت و آهسته زير درختان كاج پنهان شدند           ه  دستش را ب  
خورشيد چشـمهايش را بهـم      . باريك و پر حرارت خورشيد را در آغوش كشيد و روي سينه فراخ خود فشار داد                 



جـام را دور انـداخت و   . گذاشت سيمويه جام شراب ارغواني را كه از دست خورشيد گرفته بود تـا تـه سركشـيد        
ولي خورشيد سر خود را برگردانيـد و لبهـايش روي گـردن او              . لبهاي خود را بطرف دهن نيمه باز خورشيد برد          

پاهـايش  .  و پي سيمويه ريشه دوانيد و سـيمويه از حـال رفـت               ناگهان شراب قوي و سوزان در تمام رگ       . چسبيد
 .بعد ديگر نفهميد چه شده است . قلب او نفوذ كرد ه لرزيد و سرمائي از دستها و پاهايش ب

نظر سيمويه ميآمد كه از خواب مستي خود بيدار شده ، ولي هنوز بخار شراب جلو خاطره و فكر او                    ه          حاال ب 
افكارش همه در بخار لطيف شراب موج ميزد و ميجوشيد و در تمام هستي خود عشق                . ده بود   پرده تاريكي گستر  

او احتياج به تن گرم ، چشمهاي گيرنده و         . تشنه خورشيد بود    . سوزان و ديوانه واري براي خورشيد حس ميكرد         
ينكـه مسـتي او هنـوز از        مثـل ا  . احتياج به روشنائي ، به هـواي آزاد و سـاز داشـت              . اندام باريك خورشيد داشت     

ميـان  . صداي دور و خفه سازي كه در جشن عروسي او مينواختند در گوشش زنـگ ميـزد                . سرش در نرفته بود     
شكل دود در ه رتها ، رقص غالمان و كنيزان در جلو آتش كه همه بطور محو و پاك شده ، بوهمهمه و جنجال ، ص   

. ره ديگر جلوه گـر ميشـد ، خورشـيد را جسـتجو ميكـرد            مغزش نمودار ميگرديدند و سپس محو ميشدند بعد منظ        
 .صورت او جلو چشمش بود 

«          شبح پر از احساسات شهوتي سيمويه با قدمهاي شمرده و حالت خشك ، گردن شق و بيحركت از آبـادي           
 .رهسپار گرديد و سايه دراز او بدنبالش بزمين كشيده ميشد» برم دلك « طرف ه گذشته ب» دست خضر 

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
      سه خانمي كه براي خاطر گورست و همكارانش به برم دلك آمده بودند ، زير درختها كنار آب فرش انداختـه،                  

خورشـيد روي كنـده     . د و كله شان گـرم شـده بـود           مزه و مشروبي كه قاسم براي آنها تهيه كرده بود چيده بودن           
يكي از آنها دراز كشيده اشعاري با خودش زمزمه ميكرد و ديگـري كـه بـا سـاز زنهـا گـرم                      . درختي نشسته بود    

 :باالخره برگشت و به خورشيد گفت . صحبت بود با دلواپسي پي در پي به ساعت مچي خودش نگاه ميكرد 
 »! شاممون بخوريم بابا  اينا نمييادشون ، -       « 
 ». هنوز دير نشده « : خورشيد جواب داد        « 
 » ! ميگن خوشقولي را بايد از فرنگيها ياد گرفت ! اينم فرنگيمون        « 
 ».  گورس حتماً مياد ، خيلي خوش قوله -       « 
 ». ها  اين فرنگي گشنه ها كه تيله كني ميكنن ، داخل آدم حساب نميشن-       « 
رفتيم تماشاي تيله كنها ،     . به ، پس نميدوني هفتيه پيش باصرار محترم ، سر راه پياده شديم              «  : خورشيد           « 

گورس شكل عروسك فرنگي با موهاي گالبتونيش زير آفتاب وايساده . هل عمله زير دستشون كار ميكردن   چسي  
.  مارو كه ديد ، برگشت تو صـورت مـن خنديـد             .  دروغ نميگم    من جيگرم كباب شد ، حاال مياد ميبيني كه من         : بود  

تا حاال چهار مـرتبس كـه همديكـه رو ميبينـيم ، يـه      . توسط قاسم نوكرشون براش پيغوم فرستادم       ه  ميدوني من ب  
 ». دفعه وعده خالفي نكرده 

و پلـه هـم تـو دستشـون         خوب ، خوب ، ما اينجا نيومديم خوشگلي تحويل بگيريم ، ميخواسم بـدونم پـول                         « 
 »هست يا نه ؟

يه قبر شكافتن كه تـوش پـر از المـاس و جـواهر              !  مگه بهت نگفتم ؟ انقد طال و جواهر پيدا كردن كه نگو              -        « 
 ». خيالت من دروغ ميگم ؟ ميگي نه ، از قاسم بپرس ه بوده ، با هفتاد خم خسروي كه روش اژدها خوابيده بود ب

 ». دونستم كه نمييان ، من به يه نفر قول داده بودم  اگه مي-        « 
 ».كي رو ميخواسي بياري ؟ جواد آقا تو انگوش كوچيكه گورس حساب نميشه !  به -        « 



 »اون دوتاي ديگه چطورين ؟!  تو هم ما رو با گورس خودت كشتي -       « 
 ». اونام خوبن ، من فقط يكيشونو ديدم -       « 
!  شما ماشاال چقدر حوصله دارين       -« : ني كه روي قاليچه دراز كشيده بود و با خودش زمزمه ميكرد گفت                     ز

يـه دسـگاه   ! رحيم خان ، قربون دسـتت      ) : رويش را به ساز زنها كرد       . ( ميخوان بيان ، ميخوانم هرگز سيام نيان        
 » . ساز حسابي بزن 

طيع فوراً روي ساز خود خم شد و بـه آهنـگ مخصوصـي شـروع                       رحيم خان قانون زن با صورت قرمز و م        
همان آهنگ يك ترانه جهرمي     ه  شسته بود ، دنبك را برداشت و ب       نبنواختن كرد ، مرد كوتاه آبله روئي كه پهلويش          

 :را ميخواند 
 بلندي سيل عالم ميكنم من ، يار جوني ،       « 
 ،نظر بر دوسو دشمن ميكنم من ، يار جوني        « 
 يكيم شب ديگه مارو نگهدار ، يار جوني ،       « 
 كه فردا درد سر كم ميكنم من ، يار جوني ، مهربوني ،       « 
 بقربونت ميرم تو كه نميدوني ،       « 
 سر دو دو ميرم خونيه فلوني ، يار جوني ،       « 
 لبر من ،صداي ني ميياد ، ناليه جووني ، يار جوني  ، عزيز من ، د       « 
 »! . . . ازين گوشه لبات كن منزل من        « 

اما خورشيد گيالس خود را بلند كرد و . سالمتي يكديگر بهم ميزدند ه        زنها ميخنديدند و گيالسهاي شراب را ب
 .سر كشيد » گورس « سالمتي ه ب

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ..  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   
مثل اينكه چـراغ چشـمش   . برداشت پيدا شد ه       ناگهان از پشت درختها هيكل بلند و تاريكي كه لباس زردوزي ب    

« : بعد صداي خفه اي از جانـب او آمـد كـه گفـت               . را ميزد ، پشت سايه درخت ايستاد و صورتش را پائين گرفت             
 ». . خورشيد ، خورشيد ؟ 

ه بـ . طرف صدا دويـد     ه  خورشيد گيالس شراب را پر كرد ، برداشت و ب         .         صداي او آهنگ گورست را داشت       
خيالش كه گورست محض شوخي پشت درختها قايم شده ، ولي همينكه جلو هيكل تاريك رسيد، ديد كه يك دست                    

خورشـيد دسـتش را   . چيـد  استخواني خشك شده ، گيالس را از او گرفت و دسـت ديگـري محكـم دور كمـرش پي              
اما همينكه هيكل ترسناك ، گيالس را با حركت خشكي سر كشيد و صورت وحشتناك مـرده                 . بگردنبند او انداخت    

 .را ديد ، چشمهايش را بست و فرياد كشيد و لب خود را چنان گزيد كه خون از آن جاري شد 
ي خورشيد چسبيد ، مثل اينكه ميخواست خون او                 با حركت سريع و غير منتظره اي ، دهن سيمويه روي گلو           

كد ، ناگهان در اثر شراب و فرياد خورشيد ، مستي سنگيني كه تاكنون جلو چشـم سـيمويه را گرفتـه بـود از                        مرا ب 
وضع و موقعيت حقيقي خود آگـاه شـد ، اصـال حالـت         ه  مثل اينكه پرده اي از جلو چشمش افتاده و ب         . سرش پريد   

چون عالوه بر شباهت همان حالتي بود كه صورت خورشيد در زندگي سابقش . شيار كرد صورت اين زن او را ه
در صـورتيكه چنگـالش     . و آشكارا ديد كه اين زن از زور ترس و وحشت خودش را باو تسليم كرده بود                  . داشت  

و عالقـه نشـان     همانطوري كه در زندگي سابقش خورشيد نسبت با       : براي گردنبند بود    . بگردنبند او قفل شده بود      
به اميد عشق موهومي سالها در قبر انتظار خورشـيد را كشـيده             ! داده بود ، و تا حاال با يك اميد موهوم زنده بود             

 . . .بود ؟ 



 .         يكمرتبه خورشيد را رها كرد و مثل اينكه قواي مجهولي از او سلب شده با وزن سنگيني روي زمين غلتيد 
 .كه از چنگال كابوس هولناكي آزاد شده باشد دوباره فرياد كشيد و از هوش رفت          خورشيد مثل كسي

         در همين وقت دكتر وارنر و فريمن و گورست با اينكا وارد شدند همينكه خواستند سيمويه را از زمين بلنـد                     
. اسـش ديـده ميشـد       راب روي لب  شـ كنند ، ديدند تمام تنش تجزيه و تبديل بيكمشت خاكستر شده و يك لك بزرگ                

دقت روي آنها را نمـره گذاشـت    ه دكتر وارنر شبانه ب.   و مراجعت كردند هجواهرات و لباس و قداره او را برداشت     
 .و ضبط كرد 

 
 پايان


