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 :مقدمه

 جا همين را مقايسه بايد. نويسنده يك عنوان به و مرد يك عنوان به بود، تنها و رقيب بي او دوگل ژانرال مانند

 هاي سرزمين از بود دهقاني. شود خوانده گونگادين داد مي ترجيح ولي داشت، نام ميردريكوندي علي او.داد پايان

 انگليس سفارت در من وقتي. ناميد باسواد را او شد نمي قاموسي هيچ در و ايران غربي جنوب در لرستان وحشي

 اين .شد ناپديد سپس و بود پهلويم هفته شش آمده منزلم به شاگرد خانه عنوان به او كردم مي كار تهران در

 مصنف يعني ام، كرده مالقات عمرم همه در تاكنون كه شخصيتي ترين العاده خارق. بود او با من آشنايي تمام

 تكلفي بي و سادگي عين در. داشت دوست آن خود خاطر به را كثافت حتي كه رسيد مي بنظر .كتاب همين

 انسان و خنديد مي شما چه براي داند نمي كرد مي وانمود اما خنداند مي را شما. بود جو ستيزه طبعي صاحب

 خندد؟ نمي بمن دلش ته حال، همان در او آيا پرسيد مي خود از ناگزير

. بود گرفته ياد را فارسي نوشتن خود پيش معذلك باشد، داشته سواد نداشت حق بود چيز بي دهقاني چون

 شيوه همين با جنگ، دوران در ايران به امريكايي و انگليسي نيروهاي ورود از پس و دانم نمي من كجا، و چگونه

 راه از و سربازان مكالمه به كردن گوش راه از لغت، فرهنگ كتاب روي از. آموخت نيز را انگليسي خود پيش

 كتاب اين انگليسي نثر خودآموزي اين نتيجه. بود داده او به مسيحي نماز پيش كه ماتيو، - سن« انجيل خواندن

 غلط را عبارتي او وقتي من بنظر. است تأثرانگيز حال عين در و آميز تشويق توجه قابل صورتي به كه.است

 چه و. است بهتر بنويسد اگر كند مي فكر خودش كه همانطور داشته عقيده اما شده، مي متوجه خود نوشته مي

 نيست شده تعريف و محدود زيبائي از بهتر مراتب به »اليتناهي و نامحدود زيبائي« كه شود مدعي تواند مي كسي

 .شود نمي محسوب ريز خاك سراشيب يك از گوياتر مراتب به انتها بي و مطلق سرازيري يك يا و

 كمك از من گذشته سال. ندارم خبري او از بعد به اين از و بود تماس در همينك آقاي با 1949 سال تا او

 نتيجه بي راه اين در هايم كوشش تاكنون اما گشتم، برخوردار شوم باخبر او سرنوشت از آنكه براي ايراني مقامات

 ماجرا اين به آنانكه تمام دارم بسيار اميدواري است، يافته انتشار سرانجام كتاب اين كه اكنون. است مانده

 هيچ كس هيچ از هرگز كه( گونگا تا كنند، برابر دو او يافتن براي را خود هاي كوشش كنند، مي عالقه احساس

 .دارد دريافت را خود پاداش بتواند سرانجام) است نداشته انتظار چيز

 زاعنر ث.ر

 1965 مارس 14 -آكسفورد دانشگاه
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 :معرفي

 عزيز سروان

 عالقه انگليسي زبان آموختن به كه آنجا از. ام گرفته ياد انگليسي كلمه 1000 حدود در خودم خدمت طي من

 .بگيرم ياد را زبان اين خودم كردن تباه قيمت به ولو ام گذاشته قرار خودم با دارم، بسيار

 كه كنم استدعا شما از كه ام آمده اينجا به بياموزيم را انگليسي توانم نمي كار داشتن بدون و بيكارم اكنون من

 شما. بگيرم ياد انگليسي بتوانم خدمت انجام ضمن شايد بدهيد، كاري من به انگليس نظامي قسمت در اينك

 را وظايفم شجاعت كمال با توانم مي و هستم ساعي و جدي خيلي خود كار در من كه باشيد مطمئن توانيد مي

 .شود مي ثابت بشما مطلب اين شد شروع كارم آنكه محض به. دهم انجام

 سرقت به را هايم لباس همه دزدي زيرا نيست من تقصير اما. ندارم لباس و هستم كثيف كه كنيد مي مالحظه

 .نمائيد مشغول بكاري مرا و بتابد شما قلب بر الهي نور كه دارم انتظار من. است برده

 از و. شود مي منعكس نيز ايران افتاده دور كوهستانهاي در حتي و خاورميانه در انفجار انعكاس 1943 سال در

 تمدن با كمي آشنايي زمان آن تا كه جرئت با پيشقدمان از اي عده كه بود دست دور هاي دره و ها كوهستان اين

 آنها به. شوند برخوردار بهتري زندگي و كار غذا، از آن سايه در كه آيند برمي راههائي جستجوي در داشتند غرب

 زندگي حادثه اين شايد كه اميد اين به و اند شده وارد كشورشان به امريكايي و انگليسي نيروهاي كه رسيد خبر

 ببينند و بدهند آب سروگوشي كه دارد را آن ارزش موضوع رسد مي نظرشان به آورد، وجود به برايشان تري مرفه

 سپري ها كاميون و ها االغ گوسفندان، ها، تپه ميان در زمان اين تا كه روزهائي. است قرار چه از احوال و اوضاع

 ها جيپ دنياي در پس اين از گرديد مي سپري گرسنه هاي گرگ و خاموش ستارگان زير كه هائي شب و شد، مي

 دنياي. گذرد مي معاش تالش و خاردار هاي سيم نظامي، اردوگاههاي) امريكايي و انگليسي هاي دژبان( ها پي. وام

 بودند، گذارده تازه دنياي اين به پا كوهستان پهنه از تازه كه آنان. سرقت لزوم صورت در يا و بالقوه بخشش،

 عالم خورشيد يعني خداوند، ساعت جاي به وقت تعيين براي درآن كه يافتند مواجه جهاني با را خود ناگهان

 بيشتري ابتكار مستلزم دنيائي چنين در زندگي كه شدند مي متوجه و شد مي استفاده ديواري هاي ساعت از افروز،

 را آن انتظار هرگز كه ببينيم هائي قلب از اي تازه بلندپروازيهاي كه نبود آور تعجب عالمي چنين در. است

 . ايم نداشته

 براي غيرنظامي اي عده به ها امريكايي و ها انگليسي ايران، خاك عمده قسمت مانند درآن، و بود، تهران اينجا

 اداراتي هريك. بودند كرده تأسيس شهر اين در خود براي ستادي كشور دو هر. داشتند احتياج همكاري

 انتظار همگي و بود كرده احاطه را آنها كشيده دراز و شده خم ايستاده، نشسته، انسانها، از اي توده داشتند،كه
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 و خوابيده اي پاره بودند، سرگرم خود هاي لباس نظافت به آرامي به ها بعضي. دهد روي اي حادثه كه داشتند

 . كردند مي گفتگو يكديگر با جماعتي

 مدعي كه داشت دست در اي نامه و كشيده كنار ديگران از را خود است، ما بحث مورد كه خاص چهره اين اما

 با سري، زير كه تيره و گرد چشماني با نامه نويسنده خواندم، مي را آن من كه همانطور. است نوشته شخصاً بود

 يك حد از زحمت به هايش لباس همه و. بود كثيف او مسلماً. بود مانده خيره من به ميزد برق شده قيچي موهاي

 هم اش بيني. رسيد مي نظر به گرد چشمهايش مانند نيز اش برآمده هاي گوش. كرد نمي تجاوز كهنه گوني

 هيچ به. گرفت نمي سرچشمه وجودش در نگراني يا ضعف از گردي اين و. بود گرد هم هايش شانه حتي. همينطور

 طرزي به بود، پيدا بود پيچيده خود به كه زيرگوني از كه اش برهنه پاهاي و قطور و كوتاه هيكل بلكه. وجه

 .رسيد مي نظر به نيرومند العاده خارق

 اتفاق اي حادثه چنين اما گيرد، قرار استفاده مورد آنجا در احتماال كه فرستادم ها كارگاه قسمت به را او من

 :داشت خود با زير شرح به اي تازه ي نامه بار اين و برگشت من پهلوي باز او. نيافتاد

 :عزيز آقاي

 يك كه كارگاه منشي اما نديدم را كارگاه رئيس من بوديد فرستاده كار براي را ما شما كه رفتيم كارگاهي به ما

 در كردم فكر من. نيستند بلد انگليسي و هستند ايراني رفقايم تمام آنجا در كه داد كاري من به است ايراني مرد

 . آمدم اينجا دوباره كه بود موضوع اين خاطر به و. گيرم نمي ياد انگليسي هيچوقت آنجا

 خودتان زندان در مرا شما است ممكن. شوم نابود نگيرم ياد انگليسي اگر كه ام كرده شرط خودم با من عزيز آقاي

 باشد انگليسي كه جائي در و بتابد شما برقلب الهي نور اگر. باشد انگليسي زندان نگهبان آنكه شرط به بياندازيد

 اميدوارم من. بگيرم ياد كامل طور به را انگليسي ماه 5 ظرف خودم، خدمت طي توانم مي من. بدهيد كار من به

 آنكه بخاطر فقط كسي، كه نداشت سابقه هرگز تاكنون. بدهيد من به كاري چنين كه بياندازد شما دل به خداوند

 نمود، مي غريب و عجيب بسيار بود، آمده پيش اي حادثه چنين كه اينك و كند، شغل تقاضاي بگيرد ياد انگليسي

 نظير درست بلكه ندارد دفتري كارهاي سواد تنها نه بود معلوم كه كرد مي را تقاضا اين مردي آنكه خصوص به

 .كردند مي مراجعه شغل ارجاع براي كه بود سواداني بي انبوه

 است مايل آنقدر دليل چه به پرسيدم او از وقتي و. برگشت باز بعد روز او اما فرستادم ديگري قسمت به را او من

 به را صاحبش نيرومند شخصيت و قدرت كه صدائي با چيست، هدف اين از اش انگيزه و بگيرد، ياد انگليسي

 و بكنم را اينكار بايد دهد مي گواهي قلبم آنكه براي«: گفت باري سرزنش لحن با تقريبا و داد مي نشان وضوح

 او صورت اين در. نيايد گيرش سيگار روزي ولي بكشد زياد سيگار مردي كه است آن مانند درست: كرد اضافه

 .بميرم است بهتر بگيرم، ياد انگليسي نتوانم اگر است همينطور هم من وضع بكند بدتري كار است ممكن
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 كاري آنكه از اعم دادم قول او به باشم، اطالع با آينده در خود تصميم نتايج از آنكه بدون من كه بود همانجا در

 علي يا -گونگا آن از پس. كرد خواهم تصحيح بنويسد من به پس اين از كه را اي نامه هر نه، يا كند پيدا

 با بنامد گونگادين االنتقال سريع و حساس امريكايي افسر يك آنكه از قبل تا را او ما كه نامي يعني ميردريكوندي

 براي  مدتي. بياورد دوام ثابت كار يك در تواند نمي كه رسيد مي نظر به. رفت مي و آمد مي مرتب شناختيم مي آن

 آرزوي همواره و كنم تصحيح را آن كه آورد مي را اي نامه گاه گاه و. كرد مي كار اميرآباد اردوي در ها امريكايي

 سوي به را او زمستان سرماي كه هنگامي باالخره و. نمود مي تكرار انگليسي زبان فراگرفتن براي را خود آتشين

 تصحيح تا نويسد مي برايم اي نامه يكبار روز هرچند داد اطمينان من به فرستاد، جنوب در ايران گرم هاي دشت

 . كرد حركت و كردم اش معرفي جنوب در همكارانم از يكي به اي نامه بوسيله نكنم گم را او آنكه خاطر به. كنم

 در ناگهاني صورتي به بعد، اندكي اما. ديد نخواهم را او ديگر كه انديشيدم خود با. نيامد اي نامه. گذشت ها هفته

  .بود همراه نامه اين او با و شد پيدا اش سروكله آوريل ماه

  

 

 از منظور و است صفحه معناي به انگليسي در كه دهد مي تشكيل را »پيج« كلمه حرف چهار اين مجموع(

 .)باشد مي نامه اول صفحه نيز وسط در) 1(شماره

  ستوان عاليجاه براي مسافرت جريان مشروح

 4 ر 23 ر 44

 همينك ستوان حضرت من عاليجناب عزيزترين

 عظيم پيروزي و عمر طول شادكامي، و شادي شما به كه خواهم مي قلب صميم از باريتعالي، حضرت درگاه از اوال

 . فرمايد عنايت

. است انگليسي زبان درباره من به شما بزرگوارانه قول و نجيبانه مهرباني آورم مي بخاطر كه چيزي اولين درثاني،

 نامه توانم مي نه شود ثابت كه نويسم مي عاليجاه آن به رو آن از است مسافرتم جريان شامل كه را نامه اين من

 .ام گرفته ياد انگليسي نه و بنويسم

 با ساعت شش ظرف بعد رفتم، اهواز به ترن با ساعته 24 تهران از گرفتم شما از را يادداشت وقتي. عزيزم ارباب

 تا شدم شما محترم قطار هم منتظر و رفتم شهر آن كار اداره به مستقيماً رسيدم خرمشهر به اهواز از كاميون

 مسلم. خنديد مي آهسته خواند مي را يادداشت وقتي و شد مشعوف و خرسند خيلي او بدهم ايشان به را يادداشت

P 

A      (1)       E 
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. آمد مي نظر به خوبي آدم چون كردم باور نيز من و آورد بدست برايم كاري و كند كمك من به خواهد مي كه بود

 يكي گذشتم مي بازار از وقتي راه، در اما كردم را كار همين هم من. بيا فردا گفت من به او. شد خودم تقصير اما

 خواهرانت و برادران آنكه براي كن شرم بترس، خدا از بترس، علي، گفت من به او. ديدم را سابقم رفقاي از

 دارند شان همه و. آيد نمي گيرشان هم روزانه نان حتي آنها ديگر، چيز هيچ نه دارند لباس نه آنها اند، گرسنه

 .ميرند مي

 رساندم شما مهربان قطار هم پهلوي را خود گرفت بسيار دلم و شدم خشمگين خيلي شنيدم را حرفها اين وقتي

 . توانم نمي كه گفتم او به من ولي »دهم مي كار تو به من بيا« كرد تكرار چندبار او. كنم كار توانم نمي كه گفتم و

 كه است دهي »ريحان«. شدم  »ريحان« عازم آنجا از و رفتم انديمشك به و گفتم ترك را خرمشهر بالفاصله

 سخت آنها ديدم رفتم خواهرانم و برادران نزد وقتي. است من زادگاه و كنند مي زندگي آنجا در وخواهرانم برادران

 شدت به ديدم را وضع اين وقتي. خورند مي برشته بلوط گندم نان بجاي كه فقيرانه آنقدر. هستند مضيقه در

 چون و سوزاندم و انداختم آن در را انگليسي لغت هاي كتاب تمام و برافروختم بزرگي آتش. شدم خشمگين

 .نشستم آن كنار عزاداران

 يادگرفتن دنبال ديگر كه خوردم قسم شد خاكستر به تبديل و سوخت داشتم كه لغتي هاي كتاب تمام وقتي

 بود الزم برايشان آنچه و لباس گندم، آرد، فوراً. داشتم نقد پول تومان هزار 6 از بيش روز آن. نروم انگليسي

 . كردم زمين در كاشتن تخم و زراعت به شروع سپس. خريدم

. اند شده شادمان و خوشحال خواهرانم و برادرانم ديدم شد تمام افشاني تخم وقتي و دادم ادامه اينكار به روز چند

 . شدم خوشحال هم من آنوقت

 متأسف و پشيمان سوزاندم را لغت كتابهاي كه موضوع اين از. افتادم انگليسي زبان ياد به باز گذشت، روز چند

 به آنها وقت آن. گفتم آنها به را انگليسي زبان موضوع من و غمگينم چرا پرسيدند مي خواهرانم و برادران. بودم

 كار خواست دلم جا هر ماه پنج مدت و بخرم لغتي كتاب آن پول با و بفروشم برده شهر به تا دادند گاوي من

 . كنم كمكشان و بروم پهلويشان خرمن، برداشت فصل و بفرستم خرجي برايشان برج به برج آنكه شرط به كنم،

 كتاب يك و فروختم تومان پنجاه را گاو. رفتم دزفول به و برداشتم را گاو شنيدم برادرانم از را حرف اين وقتي

 به مرا آنها و كردم برخورد ياغي و مسلح سارق 12 با راه در. گرديدم اهواز عازم سپس خريدم تومان 20 به لغت

 كردند مي خيال چه بكشند، مرا خواستند مي. بردند خود همراه جاده، از دورتر كيلومتر يكصد حدود در اي نقطه

 دولت به كه خوردم قسم من اما. بدهم لو را محلشان و هستند مسلح آنها كه بگويم دولت به بروم است ممكن

 . گرفتند را هايم پول اما كردند، رها مرا آنها و گويم نمي
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 نزديكي در دهي به باالخره. بودم كرده گم را راه چه هستم كجا در دانستم نمي آمدم بيرون دزدان محل از وقتي

 از و شوي چوپان تواني مي پرسيد و آورد نان برايم او خواستم، نان قدري ده اهالي از يكي از. رسيدم اهواز

 داد جواب دهيد؟ مي مواجب من به چقدر بگوئيد كنم مي خواهش ولي بله دادم جواب نمائي؟ مراقبت ده حيوانات

 در و ببري صحرا به را آنها بايد صبح روز هر. دارد وجود االغ و نر و ماده گاو راس 120 حدود در دهكده اين در

 بازگرداني دهكده به را آنها شب هر و نكند شان پاره گرگ و ندزدند را آنها كه باشي مواظب. بچراني چمنزارها

 .خوري مي ما پيش كه غذائي اضافه به است، حيوانات از رأس هر بابت قران 2 ماهي توهم مواجب

 پيش هم حال همان در و چراندم مي و بردم مي صحرا به را حيوانات نداشتم پول هيچ چون كردم، قبول من

 لغت كتاب روي از كار انجام ضمن و كشيد طول من چوپاني روز 24 باالخره. كردم مي تمرين انگليسي خودم

. بگيرم را آنها نزاع جلوي خواستم مي. درگرفت نزاعي ها االغ بين پنجم و بيست روز تا گرفتم مي ياد انگليسي

 اند خورده مرا انگليسي لغت كتاب گاوها كه ديدم برگشتم ها االغ نزاع صحنه از وقتي ولي كردم هم را كار همين

 12 يا 10 فقط. نبود استفاده قابل ديگر بودند جويده گاوها كه را لغت كتاب چه شدم، غمگين و عصباني خيلي

 با ام فاصله و شده شب كه ديدم برخاستم وقتي. رفتم خواب به ناراحتي حال همان در بود باقيمانده آن صفحه

 . گرفتم پيش در را ده راه و انداختم جلو را گله فوراً است دور خيلي دهكده

 سخت آنها. گفتم ده اهالي به را قضيه من كشتند را االغ دو وآنها كردند حمله ما به گرگ دو راه ميان در

 كه چوپاني گفتند و پرداختند بودم كرده كار كه روزي تا را مزدم. دادند خاتمه كارم به شبانه و شدند خشمگين

 . خواهند نمي بكشد، گرگ نتواند

 كار اداره به شغل گرفتن براي وقتي صبح فردا. افتادم راه به اهواز طرف به و دادم دست از را كارم وضع اين با

 از بيش چرا اما. كردم كار آنجا روز 13 و دادند من به شغلي انبار در او مهربان سرگروهبان و سروان. رفتم اهواز

 صحبت انگليسي او با كه نبود كسي هم انبار در و نداشتم لغت كتاب كه بود آن دليلش نماندم؟ آنجا در روز 13

 بيرونم هم باالخره. بود خشمگين بسيار هم انبار رييس و عربي به يا كنم صحبت فارسي به يا بودم مجبور. كنم

 كار امتحاني طور به روزي چند آنكه از پس. برد خودشان اردوي به مرا امريكايي گروهبان يك وقت آن. كرد

 انبارداري شغل با. است مناسب انبارداري براي مرد اين گفت خودشان سروان به و برد بزرگ دفتر به مرا او كردم

. خوردم مي غذا جا همان و داشتم نيز كار اضافه آن بر عالوه. گرفتم مي حقوق ريال 45 روزي. كردم بكار شروع

 طريق از چه بودم خوشحال خيلي. دادند مي من به را ها هديه انواع و كردند مي كمكم نيز امريكايي سربازان

 آمدند مي آنجا امريكايي سربازان و ها سروان مرتب و بود بزرگ خيلي انبار. بگيرم ياد انگليسي توانستم مي مكالمه

 از نيز را كار اين كه شد چطور اما. رفت مي پيش من انگليسي ترتيب اين به و زدند مي حرف انگليسي من با و

 دست به عموهايم از يكي بود نوشته آن در كه رسيد خواهرانم و برادران از اي نامه قبل روز 7 تقريبا دادم؟ دست

 هر به و چيست او تصميم دانستيم نمي ما. است فروخته را ما دارائي تمام قاتل عموي و شده كشته ديگرم عموي
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 و دهند مقام ترقي مرا است بوده قرار فهميدم گروهبان هاي حرف از موقع، همان. كشيدم دست كارم از حال

 . كنند اضافه هم را حقوقم

 برادران به سپس. ساختم برقرار صلح همه بين كرده رفع را خانوادگي اختالفات و برگشتم خودمان ده به باالخره

 . من مسافرت مشروح جريان بود اين. آمدم شما نزد اينجا بعد و دادم پول خواهرانم و

 :كنم مي عرض خيرخواه و بشردوست »همينك« عاليجاه عزيزانم، بهترين خدمت به فضوالنه

 بطوركامل را انگليسي من گرچه. كنيد محول من به شغلي تا گذارم مي شما اختيار در را خودم شرافتمندانه

 صميمانه اما است، بوده خواهرانم و برادران بخاطر غفلت اين بگيرم، ياد بودم كرده تعيين كه موعدي در نتوانستم

 دهم؟ انجام خوبي به را ذيل مشروحه مشاغل توانم مي كه گويم مي

 ناهارخوري پيشخدمتي -1

 انبارداري -2

 نظارت -3

 مباشرت -4

 غياب و حضور تصدي -5

 بازرسي -6

 .ها اتومبيل شستشوي و سرويس -7

 با كردم اشاره آنها به كه را ديگري مشاغل اما است بوده من پيشين مشاغل انبارداري و ناهارخوري پيشخدمتي

 به ام كرده مي كار كه موسساتي در كه ديگري اشخاص مالحظه طريق از خودم فكر با و خود پيش كامل دقت

 . ام گرفته ياد اند داشته اشتغال كارها اين

 بشريت تمامي به نسبت و خود زادگاه به نسبت مقامات ترين نيت باحسن از يكي جنابعالي ام شده مطلع كه آنطور

 ».دهيد مي شغلي من به كه مطمئنم دارم، اعتقاد موضوع اين به چون و هستيد،

 آوردن و آتش كردن روشن كارش. شد مشغول »گونگا« روز چند ظرف. بود خالي ناهارخوري پيشخدمتي پست

 . بود افسران ناهارخوري براي آب
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 ميان در داشت، قرار ناهارخوري ساختمان كنار در كه متروك گاراژ يك در ها گوني و ها تخته روي ها شب او

 آتش كه اي آشپزخانه در كهنه، پزي خوراك فر يك از نيز تحرير ميز عنوان به و خوابيد مي ها سوسك سروصداي

 .نمود مي استفاده افروخت مي را

 . زد نوشتن به دست صادقانه كوشش با عنكبوت تارهاي و سياه نفت هاي پيت وسط در كه بود، جا همين در و

 داستان يك نويسي، نامه جاي به كه كردم پيشنهاد او به آورد، من نزد »تصحيح« براي را نامه چند آنكه از پس

 نوشت مي او داشت نام »نورافكن« قهرمان داستان، اين در. كرد »نورافكن« داستان نوشتن به شروع او بنويسد

 .كرديم مي بحث ما او هاي انديشه و او كارهاي درباره شد مي كه شب نوشت وي

 باد، آلبالوها، ها، گيالس ها، كوه ها، تفنگ فرشتگان، شتران، حشرات، خدا، درباره. نبود يكسان ما هاي بحث موضوع

 مارها، به راجع. يافت مي ادامه ما سخنان. زديم مي حرف درياها اندازه و فقرا ثروتمندان، جهان، شكل سالطين،

 اين. نوشت مي همچنان او و مسيح، عيسي حضرت و مرگ و زندگي شياطين، او، بزرگ پدر پيامبران، قيامت، روز

 او كه افتاد مي اتفاق كمتر و. كرد مي پر را كاغذ صفحه هزارها و شد مي كلمه هزاران و صدها به تبديل ها نوشته

 .نمايد تجديدنظر آن در يا و كند حذف را اي كلمه ببرد، دست هايش نوشته در

 كتاب« او خود آنرا عنوان و داريد مطالعه دست در اكنون كه است كتابي ماست بحث مورد اينجا در آنچه اما

 كار مدتي از پس كه افسران، سرگرمي براي »گونگادين« را كتاب اين است گذارده »امريكايي و انگليسي افسران

 افسران آن از يك هيچ كه است ترديد مورد مطلب اين اما است، نوشته شد مشغول آنها خدمت به ناهارخوري در

 خاك متفقين افسران تمام يابد پايان كتاب آنكه از قبل. باشند خوانده را كتاب اين فرازهاي نخستين از بيش

 .است يافته انتشار) لندن( اينجا در بار نخستين براي كتاب بنابراين و گفتند ترك را ايران

 كه – سوم جنگ از پس داستان آنكه براي( پيشگوئي نوع يك نيز تعبير يك به و است افسانه يك كتاب اين

 نيز داوري نوعي را آن توان مي همچنين و) افتد مي اتفاق نامد مي »زندگي كردن درو« جنگ را آن نويسنده

 و آمريكا، ارتش معمولي زبان قسمتي ،»جديد عهد« شبيه قسمتي نورافكن، كتاب زبان مانند كتاب، زبان دانست

 عجيب دنياي در را گونگا كه است كساني همه زبان اين واقع در. است انگليس ارتش معمولي زبان قسمتي

 . اند شناخته مي 1944 سال ايراني و ،امريكايي انگليسي،

 از انعكاسي حال عين در و سازد مي منعكس دارد وجود ما همه در كه را اي بچگانه احساسات كتاب محتويات

 اند كرده غرغر اند خوانده را كتاب اين كه آنان از گروهي. شود مي محسوب بزرگساالن متنوع و شديد احساسات

 خنده از اي عده. اند ننوشته ما براي را اين كه اند گفته و گذاشته كنار را كتاب آنها. است كفر كتاب محتويات كه

 و اند داشته دوست را آن كاتوليك مذهب به گيران سخت. اند يافته شيرين كامال آنرا و اند شده بر روده

 . اند كرده تلقي اصيل اثري را آن همه اما. اند گردانده رو آن از گير سخت و متعصب هاي كاتوليك
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 واقعي محك سنگ يك نيز خودش گونگا. رود مي شمار به واقعي محك سنگ يك كتاب اين من نظر نقطه از

 نزديك كامالً طبيعت به نيز خودش و اند داده قرارش طبيعت برابر در كه است اي آيينه او رسيد مي نظر به. بود

 .است صادق كامالً نيز كتابش درباره امر اين. بود

 حقيقت برابر در بلكه فكر حقيقت و استدالل نظير واقعياتي و حقايق برابر در نه است، واقعي آيينه يك كتاب اين

 مراتب به امروز عالم خورشيد يعني خداوند ساعت »گونگا« براي اطفال ديدگاه يعني قلب، حقيقت خيال و تصور

 ماده يك تا است حقيقت از تري عالي بسيار انعكاس) كهكشان ماده( او قاموس در. است ديواري ساعت از تر مهم

 براي مذهبي و تربيتي و تعليم دستورات هرگونه از تري مطمئن بسيار راهنماي را طبيعت خود او و واقعي، شوسه

 . داند مي بشر

 بدون است آورده خود كتاب در گونگا كه را بهشت به نويسنده العاده خارق سفر چگونگي تواند نمي هيچكس

 درباره نويسنده خود از بيش نهائي، داوري ميدان در او سرنوشت كه كند درك كننده ناراحت احساس اين داشتن

 اما. شود مي خودش درباره كه است قضاوتي بيشتر كند مي افسران به نسبت او كه قضاوتي و است صادق ما همه

 . است مهمل و اساس بي همراهانش درباره يا و خداوند به نسبت گونگا نظر كه گفت توان نمي

 ساخته او كه بهشتي در داستان واقعي ارزش و كند مي بيان را واقعيات درخشان طرزي به گونگا، داستان سراسر

 . است نهفته امر همين در

 همينك جان

 :امريكايي و انگليسي افسران كتاب

 . شود نمي انجام كاري هيچ پروردگار مشيت بدون* 

 . كند زندگي تواند نمي هيچكس خداوند اراده بدون* 

 . كند نمي رشد چيز هيچ خدا خواست بدون* 

 كهكشان جادهاخبار  در مردانش و بورك ژنرال درباره

 دادند، مي ادامه خود پيمائي راه به بهشت زير »كهكشان جاده« در هنوز افسران گروه هفتم، ماه شب اولين غروب

 حركت عقب در نيز متعارفشان حد »گونگادين« و رفت مي پيش شان فرمانده »بورك« ژنرال آنها جلوي در

 . كرد مي

 :گفت و ايستاد بورك ژنرال ناگهان
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 و دوخته جلو به مداوم طور به را نگاهش او» .داريم بسيار فاصله بهشت دوازده از هنوز ما كنم مي فكر«

 خشك را هايشان عرق و ايستاده »بورك« ژنرال سر پشت افسران تمام. بود زده كمرش به را هايش دست

 . كردند مي

 »كهكشان جاده« اين در كه دانم مي فقط. رويم مي جهنمي كدام به دانم نمي من گفت »اسكيت« سرهنگ

 .نشست جاده وسط گفت كه را اين ايم شده سرگردان بدجوري

 .نشست هم او و »هستم گرسنه بسيار چون دانم، نمي چيزي جهنم درباره من«: گفت »ويمان« سرهنگ

 .نشست ديگران كنار هم او و هستم خسته خيلي چون بروم راه توانم نمي ديگر من: گفت »گرانت« سرهنگ

 خستگي مقصودم«. دارم هم من داريد شما چه هر چون بروم راه توانم نمي ديگر هم من: گفت همينك سرگرد

 . نشست ديگران كنار هم او و »است

: كرد اضافه نشست مي حاليكه در و »ام برده ياد از را خستگي كه  هستم گرسنه آنقدر من«: گفت ماتيوس سرگرد

 ».كن تميز مرا هاي كفش و بنشين بيا. گونگادين«

 . كرد اطاعت را امرش گونگادين و

 : گفت و انداخت مختلف جهات به را نگاهش »داف« سروان

 كره روي ما، زيرپاي مخلوقات! دارد اليتناهي ارزش و اليتناهي شكوه اليتناهي، زيبائي دنيا اين هواي چقدر «

 .»مردند نمي هرگز داشتند، است انتها بي آن خوبي كه هوائي چنين اگر زمين

 ما هاي شكم بسر چه كن فكر كن، صحبت گرسنگي درباره نگير سخت زياد كنم مي خواهش: گفت بيرچ سروان

 هم او و. دارد ارزش اليتناهي خوب هواي اين از بيشتر مراتب به خشك نان تكه يك من نظر به است آمده

 . نشست

 :گفت كرد مي سرفه حاليكه در الوسون سرگرد

 آنقدر اوه و است، شده تمام توتونم چون ام، نكشيده پيپ تاكنون گذشته شب از من. بكنم بايد چه دانم نمي من و

 .نشست زمين روي سرعت به هم او. ندارد را هيكلم نگاهداري توانائي پاهايم ديگر كه هستم خسته

 .نشست او و. »هستم نيز تشنه من خستگي، بر عالوه. است توتون از مفيدتر مراتب به هوا«: گفت پالمر سرگرد

 روزي از چه كند مي درد سرم فقط ديگر، چيز نه و تشنه نه گرسنه، نه هستم، خسته نه من گفت »راد« سروان

 .نشست هم او. ام نخورده هم قطره يك شده تمام ويسكي جيره كه
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 تمام و نشست هم او و. روم مي راه ساله 200 پيرمرد يك مثل. است مرگم چه دانم نمي من: گفت »بلور« سروان

 طور به هنوز »بورك« ژنرال اما. نشستند زمين روي ديگري از بعد يكي و گفتند قبيل اين از مطالبي افسران

 .كرد مي نگاه جلو به مداوم

 . بخوابيم صبح تا و بكشيم دراز جا همين است بهتر گفت »ويمان« سرهنگ مدتي از پس

 جلو داريم قدرت كه آنجا تا است بهتر ميريم، مي گرسنگي از بكنيم را كار اين اگر« : داد جواب همينك سرگرد

 ».برويم

 با و بگيرد كول مرا بايد شما از يكي برويم جلو شد قرار اگر. بروم راه توانم نمي من آه«: گفت الوسون سرگرد

 » .ببرد خود

 :گفت افسران همه به خطاب و كرد بلند را دستش »بورك« ژنرال اما

 راه دقيقه 30از پس. كنيد استراحت سرعت به ترتيب اين با. برويم پيش بايد ما هستند، خسته همه آنكه با «

 .رفت فرو فكر به و نشست هم او سپس. افتيم مي

 و» .بود خواهيم سرگردان طوالني مدتي. باشيم كرده گم را بهشت دروازه واقعاً ما اگر« : گفت ماتيوس سرگرد

 را زمين بايستي نمي بهشت نقشه داشتن بدون كه گفتم بار هزار نهصد من« : گفت بلند صداي با الوسون سرگرد

 ».كنيم ترك

 »كند؟ مي ناراحت را شما چيز چه«: پرسيد بورك ژنرال

 فقدان جمله از ديگر لعنتي چيزهاي بسياري و هستيم خسته تشنه، گرسنه، همگي ما كه اينست از ام ناراحتي -

 .توتون

 . رسد مي هم توتون بخواهد، خدا اگر. نباشيد ناراحت آن بابت از: گفت بورك ژنرال

 .نخواهد خدا شايد: گفت الوسون سرگرد

 .نيست ساخته كاري ديگر ما دست از صورت اين در: داد جواب ژنرال و

 دست بورك ژنرال وقت آن. پرداختند يكديگر تماشاي به زدند حرف و كردند، فكر افسران ساعت نيم مدت براي

 :گفت و شد بلند جايش از آنگاه. كرد نگاه را اش مچي ساعت و گرفت صورتش موازات به را چپش

 حالي در. افتادند راه به »كهكشان جاده« طول در دوباره و شدند بلند افسران تمام يكباره و برپا،. خوب بسيار«

. كرد مي حركت عقب در خدمتكارشان گونگادين و رفت مي پيش شان فرمانده »بورك« ژنرال آنها جلوي در كه
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 كرده روشن كامالً را جا همه ستارگان نور و آسمان آبي رنگ ،»كهكشان جاده« تشعشع اما نبود آسمان در ماه

 . ببينند جهت هر در را خود كيلومتري 5 فاصله تا توانستند مي آنها جهت همين به و. بود

. ديدند »كهكشان جاده« از تر پائين خود، راست قسمت در را اي نقطه آنان ناگهان پيمائي، راه ساعت يك از پس

 و آن ميان بر اما گرفته ميان در سپيد ابرهاي را نقطه اين كه شدند متوجه پرداختند تماشا به و كردند توقف آنها

 فكر اسكيت سرهنگ. چيست از تاريكي آن كه دانست نمي بورك ژنرال. است مسلط تاريكي آن غربي قسمت بر

 .باشد باغي آن ممكنست كه كرد

 تاريكي يك اين نظر به.  نيست باغ اين نه باشد؟ آمده زير اين باغي ممكنست چگونه: گفت گرانت سرهنگ

 :تابد نمي برآن ستارگان نور كه است عميق

 .است ابر اي قطعه سايه تاريكي كه كنم مي فكر من -

 . است بوته و كوچك درخت چند سايه تاريكي كه كنم مي فكر من -

 .بداند باغي را تاريكي اين كه دارد حق اسكيت سرهنگ كنم مي فكر من -

 .آوردند مي زبان بر قبيل اين از مطالبي كردند مي نگاه تاريكي طرف به پائين، به افسران كه همانطور و

 لب به زودي به. شدند منحرف كهكشان جاده از آنها و »بياوريم در سر باالخره بايد ما«: گفت بورك ژنرال

 . داشت قرار نقطه آن غربي قسمت در و تاريكي از باالتر كيلومتر سه حدود در كه رسيدند سراشيبي

 كرده احاطه را آن بلند ديواري كه است باغي اينجا«: گفت بود شده خيره پائين به حاليكه در اسكيت سرهنگ

 ».است

 . برويم آن طرف به سراشيب اين طريق از بايد ما پس: گفت بورك ژنرال

: گفت »اسكيت« سرهنگ. شويم مي تلف كرده سقوط همگي بكنيد را اينكار اگر: گفت كنان شكوه ويمان سرهنگ

 . است شده پوشيده نرم هاي ماسه از سراشيب سراسر كه رسد مي نظر به. باشد اينطور كنم نمي تصور

 . نباشد اينطور است ممكن رفتيم پايين وقتي اما است، نرم ها ماسه اينجا -

 . برويم پائين سراشيب اين از بايستي شده طور هر ما و نيست ديگري راه حال هر به -

 سرش پشت افسران حاليكه در. كرد سراشيب از رفتن پائين به شروع و است صحيح كامالً: گفت بورك ژنرال

 فراوان احتياط با آنان رو اين از بود، سخت بسيار راه و داشت قرار كيلومتري سه فاصله در باغ. كردند مي حركت

 .داشتند برمي گام
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 تير پلنگ نظير زنان، غلط و لغزيد »الوسون« سرگرد پاي ناگهان كه بودند پيموده را سراشيب چهارم سه

 روي او كه آمده سرش به چه ديدند افسران موقعي اما »بگيريد مرا«: زد فرياد او. افتاد پايين به اي خورده

 در اش صورت كه حالي در. يافتند هوش بي را او رفتند سرش باالي وقتي. بود افتاده آنها وسط نرم هاي ماسه

: گفت الوسون سرگرد. آوردند حالش به و كشيدند بيرونش ها ماسه ميان از بسيار زحمت با. بود فرورفته ها ماسه

 »!اوه است شكسته پاهام كنم مي فكر. اوه«

 ديده ضرب كم راستت پاي فقط. است سالم كامالً پاهايت است، نيافتاده برايت اتفاقي هيچ نه،: گفت بورك ژنرال

: كرد اضافه و آوريم بدست اخباري باغ درباره ما تا بكشي دراز اينجا تو و ايم بسته را آن ما بس و همين. است

 . بمان سرگرد پهلوي اينجا تو. گونگادين

 شدت از ناگهان. رسيدند آن دروازه به تا كردند باغ اطراف در جستجو و رفتن راه به شروع افسران تمام سپس

 زمان آن تا كه ديگري مخلوقات تمام با كه ديدند، را عجيبي مخلوق باغ دروازه جلوي زيرا زد خشكشان حيرت

 دقيقه پنج مدت براي اما. دادند سالم او به و شدند نزديك »عجيب مخلوق« به آنها. داشت تفاوت بودند ديده

 . بود نديده را انساني هرگز تاكنون. بود كرده تعجب سخت هم او چه بود، ساكت عجيب مخلوق

 :گفت و آمد در صدا به باالخره

 زبان اندكي كهكشان جاده در خود راهپيمايي طي افسران، كنيد؟ صحبت فرشتگان زبان به توانيد مي شما

 :گفتند رو اين از بودند، آموخته را فرشتگان

 »دانيم مي اي كلمه هزار چند«

 »است؟ شده عرق غرق صورتتان چرا زنيد مي نفس نفس قدر آن چرا«: كرد سوال عجيب مخلوق

 . رويم مي راه كه است مديدي مدت. هستيم خسته خيلي آنكه براي: داد جواب »بورك« ژنرال

 دروازه جلوي همگي و متشكريم: گفتند افسران. كنيد استراحت كمي و بنشينيد پس خوب: گفت عجيب مخلوق

 دقيقه، به دقيقه عجيب، مخلوق حيرت و تعجب. پرداختند استراحت به زدند حلقه عجيب مخلوق اطراف در

 آييد؟ مي دنيا كدام از شما: گفت سكوت اندكي از پس. شد مي اضافه نگريست مي افسران به كه همانطور

 ».بزنيد حرف تر واضح اندكي كنيم مي خواهش. شويم نمي متوجه ما«: دادند پاسخ افسران و

 :كرد سوال دوباره ناگزير عجيب مخلوق

 . هستيم زمين كره به متعلق ما: گفتند افسران »هستيد؟ كه دنياي به متعلق شما كه است آن مقصودم«
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 .زمين فهميدم، آها -

 . بله -

 هستيد؟ زمين مخلوقات نوع كدام از شما

 ».نشديم متوجه. خواهيم مي معذرت«: گفتند باز افسران

 اين از فهميدند، نمي را »نوع چه« كلمه معني افسران »هستيد؟ زميني مخلوق نوع چه كه است اين مقصودم« -

 .هستيم زمين مخلوقات گفتيم شما به كه ما: گفتند عجيب مخلوق روبه

 شير ايد، گربه گوسفنديد؟ هستيد، بز شما يعني. زميني مخلوق »نوع چه« پرسيدم اما فهميدم، را آن من -

 فرزندان ما. انسان انسان،«: دادند جواب يكباره افسران اسب، شتر، زنبور، پلنگ، مورچه، ماريد، ايد، پرنده هستيد،

 . كردند تكرار بار چند را جواب اين و »هستيم آدم

 پيرمرد؟ پيرزن، دختريد؟ كه است آن مقصودم آدم؟ فرزندان نوع چه: پرسيد عجيب مخلوق و

 به چشمش تا كرد برانداز را افسران يكي يكي عجيب مخلوق. هستيم آدم پسران كار: گفتند كراراً باز افسران

 :گفت و افتاد »كورتيس« سرگرد

 »!نيست اينطور. هستيد آدم دختران از يكي شما بنظرم«

 ».هستم آدم پسران از يكي من نه آه«: گفت كورتيس سرگرد

 :پرسيد و كرد نگاه ديگر افسران به آنگاه خواهم مي معذرت ببخشيد، مرا بايد پس: گفت عجيب مخلوق

 رويد؟ مي كجا به شب نيمه اين در و ايد بوده كجا

 آن از آيا كه دانيم نمي ما. يابيم نمي آنرا دروازه رويم مي جلو چقدر هر اما هستيم، بهشت راه در: گفتند افسران

 احساس شدت به و شده تمام ما جيره اكنون. ايم رفته جلو به كهكشان جاده در حد چه تا يا و ايم، گذشته

 .كنيم مي تشنگي و گرسنگي

 ميوه؟ يا علف يا برگ يا خوريد، مي گل عادتاً كه است اين مقصودم. خوريد مي شما غذائي نوع چه معموالً -

 . بدهيد ميوه كنيم مي خواهش ميوه،: گفتند بار چند افسران تمام

 هستيد؟ نفر چند شما -
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 نفر 83 -

 .بينم مي نفر 81 فقط من -

 .است ديده ضرب پايش آنها از يكي. هستند سراشيب انتهاي در آنجا ديگر نفر دو -

 . شد ناپديد باغ در عجيب مخلوق سپس. بيايند اينجا بگوييد هم را آنها بياورم ميوه من تا پس خوب

 همه وقتي رسيد آب و ميوه كافي مقادير با عجيب مخلوق زودي به و آوردند دروازه جلوي را الوسون سرگرد

 . شد خوب او پاي يكباره و گذارد الوسون سرگرد پاي روي را مخصوصي علف او شدند سير

 »رسيم؟ مي آنجا به ما و است راه چقدر بهشت دروازه تا«: پرسيد و آورد باال را سرش »بورك« ژنرال

 جاده در راهپيمايي با كه دانم مي فقط داريد فاصله آنجا با چقدر دانم نمي دقيقاً من: گفت عجيب مخلوق

 به فقط كهكشان جاده شود نمي منتهي بهشت به كهكشان جاده اينكه براي رسيد، نمي آنجا به هرگز كهكشان

 .رود مي ها ستاره

 پس. يابد مي امتداد آسمان اطراف در هوايي صحاري در كهكشان جاده اين بيشتر ديگر ستاره به ستاره يك از

 .ندهيد ادامه جاده اين در راهپيمايي به ديگر كه است بهتر

  چيست؟ ما تكليف پس خوب: برسيد »بورك« ژنرال

 فرماندهان« نزد »مقدس اداره« به است بهتر كنم مي تصور اما بكنم، شما به كمكي توانم نمي خودم من  -

 مردماني چه كنند، مي كمكتان برويد سراغشان اگر مطمئنم، من. كنيد كمك تقاضاي آنها از و برويد »مقدس

 به و دانند مي را مخلوقات تمام زبان بلكه شما، زبان تنها نه آنها اين بر عالوه هستند خوب و گذشت با مقدس،

 :گفت آنان براي مقدس فرماندهان درباره ديگري مشروح مطالب عجيب مخلوق و. كنند مي تكلم آن

 .دهيد نشان بما را آنها اداره راه كنيم خواهش شما از است ممكن: گفت بورك ژنرال

 بياييد صبح وقت آن. بخوابيد صبح تا حوالي اين شما اما كنم مي را كار اين من بله: داد جواب »عجيب مخلوق«

 .دهم مي نشان را راه من و

 بخوابيم؟ باغ در ما باشد داشته امكان كنيد مي تصور متشكرم خيلي گفت هم بورك ژنرال

 و آيند مي فرود دقيقه به دقيقه ابرها. دارد نام »ابر سرويس ايستگاه« و است مساحت بدون و گل بدون باغ اين -

 .شويد مي متالشي و كنيد مي سقوط بخوابيد باغ داخل شما اگر. گذرند مي باغ اين از
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 كرديد معالجه فوري و سريع قدر آن مرا پاي اينكه از حال هر به: گفت و كرد قطع را سخنش »الوسون« سرگرد

 اگر باشيد داشته اطمينان بايستي. ام ديده عمرم در تاكنون من كه هستيد دكتري ماهرترين شما. كنم مي تشكر

 . داشت خواهيد درآمد دالر هزار هزاران روزي است، زمين كره مقصودم كنيد، نزول آمريكا به روزي

 !شود پيدا توتون حوالي اين در كه است افتاده اتفاق تاكنون راستي ببينم

: گفت و گرفت دست در را خود پيپ الوسون سرگرد. فهمم نمي را شما مقصود »توتون؟«: گفت عجيب مخلوق

 را آن ما معموالً. شود مي محسوب شده خشك برك نوعي نيز حقيقت در. است خشك برك شبيه چيزي توتون

 .كشيم مي و دارد نام »پيپ« كه ريزيم مي لعنتي شيئي اين در

 افتد؟ مي اتفاقي چه كشيد مي را آن وقتي. است نيافتاده بچنگم چيزي چنين هرگز. نه: گفت عجيب مخلوق

 .كند مي كم اندكي را ما خستگي فقط افتد، نمي اتفاقي -

 هستند؟ كساني چه مقدس فرماندهان بگوييد خواهشمندم: گفت و داشت نگه باال را سرش »بورك« ژنرال

 . دارد وجود مقدس فرمانده پنج: داد جواب عجيب مخلوق

 مطالب عجيب مخلوق و. »تقدير فرمانده« و »باران فرمانده« ، »برف فرمانده« ، »ابر فرمانده« ، »باد فرمانده«

 افسران همه شد تمام حرفهايش وقتي. كرد تعريف »بورك« ژنرال براي مقدس فرماندهان درباره مشروحي

 به كشيده دراز درآنجا و افتادند راه به بود افتاده آنجا الوسون سرگرد كه نرمي هاي ماسه طرف به و برخاستند

 . رفتند خواب

 . شدند مشغول خود هاي لباس كردن تميز و دادن تكان به و برخاستند آنها دميد جهانتاب آفتاب وقتي

 هم من هاي گوش: گفت »ويمان« سرهنگ است شده شن از پر دماغم. شيطان بر لعنت: گفت »بلور« سروان

 .همينطور هم من دهان لعنت شيطان بر: گفت »الوسون« سرگرد و. طور همين

 . خوابيديم خوب ما و بود تر نرم هم تشك از ها ماسه نداريم گله و شكايت حق. است بس: گفت اسكيت سرهنگ

: اوگفت. است كرده آماده ميوه وفور حد به برايشان »عجيب مخلوق« كه ديدند رسيدند، باغ دروازه به آنها وقتي

 »كونگادين« و كردند را كار همين آنها» .بگذاريد هايتان جيب در نيز را بقيه و بخوريد خواهيد مي چقدر هر«

 . ساخت ميوه از مملو نيز داشت همراه كه را اي كيسه كرد، پر را خودش هاي جيب آنكه بر عالوه
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 در باغ، جنوبي جهت در را افسران او. رفتند دنبالش آنها و بياييد، من با اينك: گفت »عجيب مخلوق« وقت آن

 فكر به كه حالي در مدتي از پس. پيچيد باريكي جاده سوي به چپ سمت سپس و كرد هدايت مايل يك حدود

 : گفت داده قرار مخاطب را »بورك« ژنرال بعد كرد، توقف بود رفته فرو

 اين انتهاي دقت به ممكنست بنابراين هستيد ديگر پسرهاي از تر تجربه با و تر باهوش بسيار شما من نظر به«

 ».شود مي منتهي كجا به بگوييد من به و بنگريد را باريك جاده

 اي نقطه شرقي قسمت به جاده اين ببينم، توانم مي من كه آنجا تا«: گفت و كرد مراجعت بزودي »بورك« ژنرال

 ».ميرود دارد قرار برابرمان در كه

 حاال. رود مي نقطه آن شرقي قسمت به درست باريك جاده اين. است صحيح كامالً«: گفت عجيب مخلوق

 آن يعني پايين، طرف به را شما جاده اين رسيديد بحث مورد نقطه آن به وقتي. كن گوش دقت به مرا هاي حرف

 سنگي ابرهاي از كنيد، عبور سراشيب از. رسيد خواهيد سراشيبي يك به سپس. رساند مي بحث مورد نقطه سوي

. برسيد »مقدس فرماندهان« »مقدس اداره« نزديكي در »مقدس نقطه« به تا برويد پيش مستقيم آنقدر و بگذريد

 خواهيد آنجا ديگر روز 30 كنيد، حركت سريع اگر برسيد »مقدس نقطه« به تا نكنيد رها را باريك جاده بنابراين

 » .ماند نخواهيد تشنه يا گرسنه شما و شود مي دريافت وفور حد به ميوه هاي درخت راه در بود

. بازگشت باغ به كرده ترك را آنها سپس. گفت قبيل اين از ديگري مطالب »بورك« ژنرال به »عجيب مخلوق« و

 »گونگادين« و رفت مي پيش در شان فرمانده »بورك« ژنرال حاليكه در شدند مشرق عازم افسران و

 شدند جمع جا يك در همگي و رسيدند نقطه آن شب تاريكي آنكه از پس. كرد مي حركت عقب در خدمتكارشان

 گونگادين آنها و. نكرد سيرشان ها ميوه اما. گرديدند مشغول داشتند خود هاي جيب در كه هائي ميوه خوردن به و

 باز آنها از خيلي اما. داد ميوه آنها به و آمد افسران نزد گونگادين و. خواستند ميوه هم باز او از و كردند احضار را

 خواهيد، مي هم شما«: پرسيد او از و كرد »بورك« ژنرال طرف به رو »گونگادين« پس خواستند، مي بيشتر هم

 سرگرد به را ها ميوه تمام است بهتر ام شده سير من متشكرم، نه،«: گفت و داد را جوابش ژنرال و ژنرال،

 »بياوري خود با و بگيري دوش به را او بايد تو بماند، گرسنه اگر چه بدهي، »الوسون«

 و شدند سير افسران باالخره و. داد »الوسون« سرگرد به را ها ميوه تمام فورا و »خوب بسيار«: گفت گونگادين

 او آنوقت. كرد براق و زد واكس را افسران تمام هاي كفش تا نخوابيد »گونگادين« اما. خوابيدند و كشيدند دراز

 ژنرال حاليكه در كردند، حركت دوباره آنها كرد اعالم را روز طلوع افروز عالم خورشيد وقتي. رفت خواب به هم

 به كه بود ظهر. كرد مي حركت عقب در خدمتكارشان »گونگادين« و رفت مي پيش جلو در شان فرمانده »بورك«

 هم باز توانستند مي آن هاي ميوه با كه يافتند وفور حد به ميوه درختان آنجا در و رسيدند نقطه آن ديگر جهت

 بود شامگاه و دادند ادامه خود راه به عجله با و نكردند تلف را وقت اما كنند پر را خويش هاي جيب و سير را خود
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 هايشان كفش زدن واكس هنوز و خوردند داشتند هايشان جيب در  كه را هائي ميوه رسيدند سراشيب باالي بر كه

 . رفتند خواب به كه بود نرسيده پايان به گونگادين توسط

 پيش جلو در شان فرمانده »بورك« ژنرال حاليكه در كردند، سراشيب از رفتن پايين به شروع بعد روز صبح

 .كرد مي حركت عقب در خدمتكارشان »گونگادين« و رفت مي

 به: گفت »بيرچ« سروان است ميل يكصد حدود در سراشيب اين طول كنم مي تصور من: گفت »مندل« سرگرد

 . باشد ميل 120 كه رسد مي نظر

 . باشد ميل 90 تا 85 از بيش كنم نمي فكر: گفت »گرانت« سرهنگ

 :گفت »بيرچ« سروان

 .است ميل دويست درست. بيني مي خواب تو »همينك« سرگرد اوه

 . رسد مي نظر به خطرتر كم »ابر سرويس ايستگاه« سراشيب از حال هر به: گفت »الوسون« سرگرد

 . خورد ليز سراشيب در قدم 20 حدود در او و داد »هل« را »الوسون« سرگرد بيرچ، سروان ناگهان

 بودند توانسته فقط شامگاه تا! ندارد معني تفريح و شوخي راهپيمايي هنگام! آهاي! آهاي: گفت »بورك« ژنرال

 طي و كردند استراحت را شب اينرو از داشتند، ميوه كافي اندازه به هنوز اما. كنند طي را سراشيب چهارم يك

 عجيب مخلوق كه همانطور رسيدند آن انتهاي به وقتي. پيمودند اي حادثه بدون را سراشيب بقيه بعد روزهاي

 خويش سفر به سپس و كردند توقف آنجا در را شب و يافتند سنگي ابرهاي كنار در را خود بود كرده بيني پيش

 بود هشتم و بيست شب در و گذشت خواب به شب 27 و راهپيمائي به روز 27. دادند ادامه باريك جاده طول در

 اين كه كردند تصديق باالتفاق آنها تمام و. افتاد »مقدس نقطه« دورنماي به چشمانشان بار نخستين براي كه

 هوا، در رنگ اي قهوه ابر قطعه ميليونها و ميليونها. اند ديده تاكنون كه است اي نقطه ترين پرشكوه عاليترين، نقطه

 قسمت در هوا، در رنگ خاكستري ابر قطعه ميليونها و ميليونها. بود پراكنده »مقدس نقطه« شمالي قسمت در

 نقطه« شرقي قسمت در هوا، در رنگ سياه ابر قطعه ميليونها و ميليونها. بود شده متراكم مقدس نقطه جنوبي

 چشم به مقدس نقطه غربي قسمت در هوا در رنگ سبز ابر قطعه ميليونها و ميليونها. داشت قرار »مقدس

 و ميليونها. بود اهتزاز در »مقدس نقطه« در هوا، در رنگ خاكستري ابر قطعه ميليونها و ميليونها. خورد مي

 اقسام به درخت ميليونها و ميليونها و. رسيد مي نظر به »مقدس نقطه« باالي بر و هوا در رنگ بي اشياء ميليونها

 دچار سخت رفتند مي باال »مقدس نقطه« از افسران كه همانطور و. شد مي ديده آن كنار گوشه هر در مختلف

 گونگادين كه وقتي و كردند توقف آنجا در. يافتند مرتعي در را خود رسيد كه شامگاه و. بودند شده شگفتي

 . رفتند خواب به ميزد واكس را كفشهايشان
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 خود راهپيمايي به آهسته معذالك بودند، شده بيدار زود خيلي چه بود، تاريك هوا هنوز برخاستند خواب از وقتي

 در را »مقدس اداره« آنها ناگهان يافت مي افزايش روز روشنايي و. دادند ادامه زيبا گلهاي و زيبا درختهاي ميان از

 اداره« برابر در رنگي سپيد مرتع ديدند بود شده تشكيل پله صدها از كه مقدس پلكان فراز بر هوا در خود باالي

 مرتع مساحت و. بود شده پوشيده سپيده گلهاي و سپيد هاي چمن با سپيد مرتع اين و داشت قرار »مقدس

 اداره« پلكان به و گذشت مي مرتع كنار از رنگ سبز اي جاده مشرق جانب از بود چهارصدپا در چهارصدپا سپيد

 به و كردند توقف رسيدند پلكان نخستين به كه وقتي و گذشتند سپيد مرتع از افسران و. شد مي منتهي »مقدس

 تمام شد پديدار گذشت مي سبز جاده از كه حالي در »تقدير فرمانده« ناگهان پرداختند »مقدس اداره« تماشاي

 »بورك« ژنرال كه حالي در و سبز جاده راست قسمت در آنها. رفتند عقب قدم چهار اندازه به افسران

 تمام رسيد ،»تقدير فرمانده«. كشيدند صف بود ايستاده عقب در خدمتكارشان گونگادين و جلو در شان فرمانده

 .دادند سالم افسران

 شما: پرسيد و كرد صحبت به شروع انگليسي به و زميني هاي آدم زبان به و. ايستاد آنها جلوي تقدير، فرمانده

 كنيد؟ مي چه اينجا در آدم فرزندان

 آن دروازه به ايم نتوانسته هنوز اما. برويم بهشت به خواهيم: گفت ،»تقدير فرمانده« به و داد جواب »بورك« ژنرال

 ».كنيد كمك ما به قطارانتان هم و شما داريم تقاضا و ايم آمده شما نزد اينك. برسيم

 تا باشيد انتظار در شما است بهتر. بكنيم را اينكار توانيم نمي ما متأسفم، بسيار من«: گفت »تقدير فرمانده«

 . شد مقدس اداره وارد و رفت باال ها پله از او و. گذاريد ميان در آنها به را خود تقاضاي و بيايند ديگر فرماندهان

. آمد مي سبز جاده انتهاي از كه شد پديدار »باران فرمانده« ناگهان. گذشت دقيقه پنج. ماندند انتظار در افسران

 است؟ آورده اينجا را آدم فرزندان شما كسي چه: پرسيد او. ايستاد »باران فرمانده«و دادند سالم جملگي افسران

 . داد توضيح برايش »بورك« ژنرال

. »بخواهيد كمك ديگر فرماندهان از است بهتر. بكنم شما به كمكي توانم نمي كه متأسفم«: گفت »باران فرمانده«

 به هم او جواب اما آمد، »برف فرمانده« بعد دقيقه پنج. شد مقدس اداره وارد و رفت باال ها پله از و گفت را اين

 كمكي توانست نمي كه بود شلوغ سرش قدر آن هم او اما گرديد، پديدار »ابر فرمانده« سپس. بود طريق همان

 ها پله از هم او و. بگذارم معطل است انتظارم در كه را »باران فرمانده« توانم نمي اما متأسفم بسيار گفت او. بكند

 . رفت »مقدس اداره« طرف به شتابان

 . نيستند همكاري به حاضر ملعون فرماندهان اين از يك هيچ! ببرد شويشان مرده: گفت »الوسون« سرگرد

 !شو خفه: گفت بورك ژنرال
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 و دادند سالم افسران. پيمود مي را سبز جاده طول آرامي به كه شد پيدا »باد فرمانده« ناگهان. گذشت دقيقه پنج

 : گفت او.  ايستاد »باد فرمانده«

 را خود »مقدس صبح« اين در است چطور احوالتان. خوشحالم بسيار ديدارتان از. آدم فرزندان اي سالم آه«

 ».زياد بسيار نه اما خوشحاليم،«: داد جواب بورك ژنرال »يابيد؟ مي چگونه

 :پرسيد باد فرمانده«

 چه؟ براي -

 طوالني مدتي براي. نميرسد دادمان به كسي و سرگردانيم گوناگون دنياهاي ميان در ما: گفت »بورك« ژنرال

 اما. شود مي رهنمون بهشت به را ما جاده اين كه برديم مي گمان چه ام، كوبيده پاهايمان با را »كهكشان جاده«

 كمك براي همواره: گفت »باد فرمانده«. بطلبيم خود كمك به را شما تا ايم آمده اينك و بود بيهوده سفرمان

 »ايد؟ ديده را مقدس فرماندهان شما آيا هستم آماده

 ».كنند ما به كمكي توانند نمي كه كردند تأسف اظهار اما ايم ديده را آنها«: گفت ژنرال

. دارد قرار سبز جاده انتهاي در كه برويد مقدس خانه به همراهانتان و شما خوب، بسيار آه،: گفت »باد فرمانده«

 در وسائل تمام. بخوريد خواستيد چه هر و بگيريد حمام بخوابيد، توانيد مي بخواهيد اگر و كنيد استراحت آنجا در

 .آييم مي سراغتان به هنگام شب قطارانم هم و من است اختيارتان

 من: گفت رفت مي باال ها پله از كه حالي در »باد فرمانده« و متشكرم خيلي: گفت »باد فرمانده« به »بورك« ژنرال

 برايتان نحوي بهترين به برآيد دستم از آنچه كرد خواهم سعي همواره. آدم فرزندان اي. متشكرم شما از هم

 .شد »مقدس اداره« داخل رفته باال ها پله از و دهم انجام

 ناراحت و نيافتند چيز هيچ آنجا در شدند، وارد وقتي اما. رسيدند مقدس خانه به راهپيمايي ساعت نيم با

 كف ايستادن به فقط پس غذاخوري، تاالر نه و استراحتي اطاق نه خوابي اطاق نه بود كار در حمامي نه. گرديدند

 . پرداختند تفكر به و كردند اكتفا »مقدس خانه«

 ناهارخوري تاالر يك به تبديل خانه ناگهان. نيست خبري خوراكي از كه اينجا در خوب: گفت »بورك« ژنرال

 آنها. شدند مشعوف نهايت بي افسران. بود شده چيده آماده غذا نفر 83 براي بزرگي ميز روي حاليكه در. شده

 . شدند سير كامال تا خوردند قدر آن و نشستند بودند گذارده ناهارخوري ميز سر كه هايي صندلي روي

 »مقدس خانه« به تبديل ناهارخوري تاالر ناگهان: داريم گرفتن حمام به احتياج ما حاال: گفت افسران از يكي

 هاي جامه و عطري هاي صابون قالب صدها و صدها. آمد در بزرگي بسيار حمام صورت به »مقدس خانه« و. شد

21



 كردن حمام براي كه هرچه و تيغ و خودتراش نظير ديگر وسائل با. گرديد آماده غيره و قطيفه قبيل از حمام،

 را خودش ريش افسري هر و كردند هايشان ريش تراشيدن به شروع و درآوردند را هايشان لباس افسران. بود الزم

 كردند حمام و تراشيدند ريش وقتي. تراشيد مي »گونگادين« را او ريش كه »الوسون« سرگرد مگر تراشيد مي

 كرد مي شروع را خود كار آنكه محض به اما. پرداخت هايشان كفش كردن براق و زدن واكس به گونگادين

 برس را هايشان لباس خواستند آنها وقتي. شد مي نو و خورده واكس هاي كفش به تبديل خود خودبه ها كفش

 شد انجام اينكارها تمامي آنكه از پس. درآمد ممكن شكل بهترين به و كشيده اطو و شده نو هم ها لباس بكشند،

 : گفت »بورك« ژنرال

 به افسران و شد ظاهر تخت 83 با بزرگ خواب اطاق يك اسرارآميز طريق همان با. بخوابيم خواهيم مي حاال

 . خوابيدند شده ها تخت داخل سرعت

 »مقدس خانه« به تبديل دوباره خواب اطاق و برخاستند و شدند بيدار آنها كرد غروب تاب جهان آفتاب كه وقتي

 كنيم مي كمك شما به: گفتند و فشردند را افسران دست شادمانه و شدند وارد »مقدس فرماندهان« ناگهان و شد

 »مقدس خانه« كنند، بيان را خود تشكر مراتب بتوانند افسران آنكه از قبل اما فرستيم، مي بهشت به را همگي و

 شستن مشغول نيز افسران. كردند گرفتن حمام به شروع مقدس فرماندهان و شد حمام به تبديل دوباره

 در مقدس فرماندهان. گردد استراحت اتاق به تبديل حمام كه گرديد موجب امر اين و شدند خود هاي صورت

 و گرفتند قرار اطاق ديگر طرف در خود هاي صندلي روي بر نيز افسران و نشستند استراحت اتاق  طرف يك

 »مقدس فرماندهان« طرف به را سرش »بورك« ژنرال گرفت قرار بود در پشت كه صندلي آخرين بر »گونگادين«

 اين در كه شنيديم مي بوديم زمين در كه ما. هستيد كار به مشغول سخت خود اداره در شما«: گفت و گرفت

 مردمان به فقط كنيم، نمي كار خودمان براي ما آه،: گفت »ابر فرماندهان» «.كنند نمي كار مطلقاً مخلوقات دنيا

 . بود خواهيم شكرگزار و ممنون بسيار ما شود تهي مخلوقاتش از زمين اگر. نماييم مي خدمت خاكي

 فرستيم، مي باران فرستيم، مي برف برايشان كنيم مي كار خاكي مخلوقات براي وقت تمام ما: گفت »برف فرمانده«

 . كنند نمي تشكر خاكي مخلوقات متأسفانه اما فرستيم، مي هوا و فرستيم، مي باد

 چه نيستند، هم راضي ما خدمات از كه رسد مي نظر به بلكه كنند نمي تشكر تنها نه: كرد اضافه »باران فرمانده«

 .گريزند مي خود هاي كلبه و ها خانه به ها ديوانه مانند كنند مي باران و برق ريختن به شروع ابرها وقتي غالبا

: گفت »تقدير فرمانده«. كنيم خدمت آنها به كه موظفيم ما نكنند، يا كنند تشكر آنكه از اعم: گفت »باد فرمانده«

 به درست. كنند مي تشكر من از كه كنم خدمت خاكي مخلوقات براي نسبت همان به فقط. هستم موظف من

 . كرد خواهم خدمت آنان به ورزند مهر من به و باشند من جستجوي در كه اندازه همان
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. شوند عصباني هم هرگز كه كنم نمي تصور و نيستند عصباني شما دست از خاكي مخلوقات: گفت »بورك« ژنرال

 هايشان لباس اگر چون شود خيس هايشان لباس نگذارند كه است آن براي روند مي خودشان هاي خانه به اگر

 . نمايند خشك را خود دوباره ممكنست بسيار كوشش با و گردند مي بيمار شود خيس

 اعزامتان بهشت به فردا صبح و كنيم مي كمك شما به ما حال هر به خوب، بسيار: گفتند مقدس فرماندهان

 : پرسيد و كرد »بورك« ژنرال طرف به را رويش »ابر فرمانده«.  داريم مي

 .گفتيد ترك را زمين كي شما -

 زميني 2084 سال در -

 . ايد گرفته »آزادي جواز« و رفته »داوري ميدان« به آيا. بوديد كجا تاكنون زمان آن از. خوب بسيار -

 كهكشان جاده در ها ميل ما. نتوانستيم ولي برويم آنجا به كه كرديم كوشش سال چهار از بيش ما نه: گفت ژنرال

 نشان ما به را »داوري ميدان« راه نتوانستند آنها اما برديم، بسر فرشتگان از چند تني با ماهها و كرديم پيشروي

 وقت آن توانستيم نمي چون نياورديم، بدست اما بياوريم بدست »آزادي جواز« بايستي كه دانستيم مي ما. دهند

 جواز« بدون را شما اگر. بكنيم كمكي شما به نتوانيم كه ترسيم مي ترتيب اين با: گفتند »مقدس فرماندهان«

 . گيرند مي خشم ما به شدت به بفرستيم بهشت به »آزادي

 چنين »باد فرمانده« سپس. شد تبديل افسوس به افسران شادماني و. رفتند فرو فكر به آنان دقيقه ده مدت براي

 :كرد سخن آغاز

 را زمين آنها وقتي. دارند »آزادي جواز« برند مي بسر بهشت در اينك كه آنها همه. آدم فرزندان اي ببينيد، -

 شما به صميمانه و صادقانه بتوانيم، ما اگر. گرفتند جواز آنجا از و رفتند »داوري ميدان« به مستقيماً گفتند، ترك

 . داد تكان را سرش جا اين در باد فرمانده...  جواز داشتن بدون اما. كنيم مي كمك

 بدهيد؟ نشان ما به را »بهشت دروازه« راه توانيد مي شما خوب بسيار: گفت »بورك« ژنرال

 بهشت دروازه. رسيد نخواهيد آنجا به هرگز راهپيمايي به اما است، ممكن بخواهيد شما اگر: گفت »باد فرمانده«

 اين از است، زميني ميل ميليون صد برابر »آسماني« ميل يك هر و است جا اين از باالتر »آسماني« ميل هفت

 آنجا به كرده ابري قطعه بر سوار را شما كه خواهيم مي ما. دارد فاصله زميني ميل ميليون هفتصد شما با رو

 ... جواز بدون اما بود، خواهيد آنجا ساعته 12 ترتيب اين با. بفرستيم

 . بفرستيد »داوري ميدان« به كرده ابري قطعه بر سوار را ما توانيد مي شما: كرد پيشنهاد »بورك« ژنرال
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 مسافتي چنين توانند نمي ابرها. دارد فاصله آسماني ميل 20 ما با. است دور بسيار آنجا: گفت »باد فرمانده«

 . كنند

 نيستند مجاز كلي طور به ابرها«: گفت باد فرمانده كنند؟ پياده داوري ميدان نزديك اي نقطه در را ما توانند مي -

 من«: گفت كرد مي ديگر فرماندهان طرف به را رويش كه حالي در سپس و شوند، نزديك داوري ميدان به كه

 ».بفرستيم »بهشت دروازه« نزديكي به ابري قطعه بر سوار را ها بچه اين است بهتر كه كنم مي تصور

 . كنيم مي را اينكار ما خوب، بسيار: گفتند و كردند موافقت ديگران

 . كرد توان مي كه است كاري بهترين اين: گفت »باد فرمانده«

 .»فرستم مي را شما صبح فردا«: گفت و برگشت »بورك« ژنرال طرف به سپس

 : گفت و كرد سخن آغاز ابر فرمانده كردند، تشكر مقدس فرماندهان از افسران وقتي

 نخواهند ورود اجازه شما به بهشت هاي دژبان رسيديد، بهشت دروازه به آنكه ولو هستيد، متوجه البته شماها -

 . داد

 . كرد خواهيم فكري رسيديم آنجا وقتي موضوع اين درباره اوه،: گفتند افسران از بعضي

 به استراحت اطاق و رسيد فرا شام صرف موقع تا پرداختند »مقدس آب« نوشيدن و خنده و گفتگو به سپس

 خواب موقع تا دادند ادامه »مقدس آب« نوشيدن و خنده و گفتگو به شام از پس و. درآمد غذاخوري تاالر صورت

 . شد نزديك

 :گفت »بورك« ژنرال به خطاب »ابر فرمانده« آنگاه

 . دهيد جواب دقيقاً سواالت اين به شما كه مايلم و بكنم، سوال سه همراهانتان و شما از خواهم مي من«

 . داد خواهيم جواب حقيقت روي از: گفت ژنرال

 تر سنگين ما از يك كدام وظيفه دوم؛ زيباتريم؟ ازديگران فرماندهان ما از يك كدام است؟ اين سوال نخستين -

 .مفيدتريم خاكي مخلوقات براي ما از يك كدام سوم، و است

 تمام مدت اين در و شد، مواجه يافت ادامه دقيقه ده مدت كه سكوتي با »ابر فرمانده« طرف از سواالت طرح

 شما از يكي بگوييم ما اگر شايد: گفت و كرد جرأت »اسكيت« سرهنگ سرانجام. بودند رفته فرو فكر به افسران

 :گفتند مقدس فرماندهان و. شوند عصباني ديگران هستيد، زيباتر
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 .بدهيد جواب صداقت روي از فقط. شويم نمي عصباني ما نه

 انجام را خود وظايف چگونه شما كه ببينيم ما بايد اول: گفت »همينك« سرگرد ديگر سكوت يك از پس

 . كنيد مي چه و دهيد مي

 ما وظايف و ايد، داده تشخيص را ما وظايف ايد بوده زمين در كه مدتي سراسر در شما: گفت »ابر فرمانده«

 را ابرها من. ايد ديده را هوا و باد برف، باران، كرديد مي زندگي زمين در كه مدتي در. دانيد مي كه است ها همان

 را آنها باران فرمانده و كند مي برف از مملو را ابرها برف فرمانده. فرستم مي آن مختلف نقاط به و زمين سوي به

 دارد وظيفه تقدير فرمانده پراكند مي دنياها از يك هر از اي گوشه هر به را آنها باد فرمانده. نمايد مي باران از پر

 . نمايد غمگين را ها بعضي و خوشحال را مخلوقات بعضي كه

 . دهيم تشكيل اطاق اين از خارج در مشورتي جلسه يك كه بدهيد اجازه است ممكن: گفت »بورك« ژنرال

. گفتند ترك را استراحت اطاق و برخاستند افسران ترتيب اين با و ميل كمال با: گفتند مقدس فرماندهان

 :كرد سخن آغاز چنين »بورك« ژنرال و نشستند همگي برگشتند، وقتي و كشيد طول ساعت سه آنها مشورت

 مقصودم. دهيم پاسخ نتوانيم ببينيم، خويش هاي چشم با وظيفه، انجام حال در را شما آنكه از قبل ترسم مي من

 . كنيم مشاهده »مقدس اداره« در كار انجام حين در عمالً، را شما خواهيم مي كه است آن

 چه؟ ديگر سوال دو باره در: پرسيدند مقدس فرماندهان

 براي را پيشنهاد اين »مقدس فرماندهان«. دهيم پاسخ يكجا ها سوال تمام به كه ايم گرفته تصميم ما: گفت ژنرال

 به« ما اتفاق به شما صبح فردا خوب، بسيار: گفت ابر فرمانده سپس. دادند قرار مطالعه مورد دقيقه چند مدت

 . فرستيم مي »بهشت دروازه« به را شما داديد را ما سواالت جواب وقتي و بياييد »مقدس اداره

 افسران تمام و ديد خواهيد دوباره زمين روي را جا همه آمديد، »مقدس اداره« به وقتي: گفت »باد فرمانده«

 . داشتند ابراز را خود تشكر مراتب

 قرار شما ديدگاه در را پايين دنياهاي تمامي كه دارد قدرتي چنان »مقدس اداره«: داد ادامه »باد فرمانده«

 . شدند شادمان بسيار افسران و گفت آنها براي »مقدس اداره« درباره قبيل اين از مطالبي هم باز و دهد مي

 و دادند ادامه گفتگو به افسران و. كرد خنده به شروع بود افتاده دنيا حوادث ياد به كه »باد فرمانده« سپس

 اطاق سپس. رسيد فرا خواب موقع تا كشيد طول ساعت سه مدت وضع اين و نوشيدند »مقدس آب« و خنديدند

 آوردند در را هايشان لباس آنكه از پس و داشت قرار آن در تخت 88 كه شد خواب اطاق به تبديل استراحت

 . رفتند خواب به همگي
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 ،»برويد كار سر به«: گفت مي حاليكه در »آمرانه صداي« بود تاريك هوا هنوز كه وقتي زود، صبح فردا

 و. كردند بيدار خواب از را افسران نيز »مقدس فرماندهان« درنگ بي. كرد بيدار خواب از را »مقدس فرماندهان«

 سوي به سبز جاده در سرعت به شده خارج »مقدس خانه« از پوشيدند، لباس عجله با آنها تمامي كه وقتي

 بعد ثانيه چند و بودند »مقدس اداره« پله آخرين بر آنها دقيقه دو و بيست از پس افتادند راه به »مقدس اداره«

 كاري آنكه بدون »مقدس ميزهاي« پشت خويش، مخصوص جاي در يك هر فرماندهان. يافتند آن داخل را خود

 »مقدس اداره« ديوارهاي كنار ناگهان كه كوچكي هاي صندلي روي افسران. بودند نشسته انتظار به دهند، انجام

 به »اسكيت« سرهنگ گذشت مدتي آنكه از پس. ببينيد توانستند مي را همان از و گرفتند قرار شد پديدار

 :گفت باد فرمانده

 »كنيد؟ نمي آغاز را خود كار چرا هستيد؟ چه انتظار در خوب«

 به. باشيد نداشته عجله زياد. شود داده آن دستور كه كنيم، مي كار به شروع وقتي فقط ما: داد جواب باد فرمانده

 . كرد خواهيد مالحظه كار انجام حين را ما زودي

 تا اينجا فاصله. هستيم شما كار آغاز انتظار در اشتياق كمال با ما. است خوب بسيار: گفت »اسكيت« سرهنگ

 است؟ چقدر زمين

 زميني ميل ميليون 1200 با است برابر كه »آسماني« ميل 12: داد جواب باد فرمانده

 . بينيم مي زمين روي را چيز همه خوبي به اينجا از ما كه است چگونه پس: پرسيد »اسكيت« سرهنگ

 از و است عظيمي بسيار قدرت داراي »مقدس اداره«. است سست بسيار اعتقادتان شما اوه: گفت »باد فرمانده«

 و كرد قطع را آنها گفتگوي »آمرانه صداي« ناگهان. ببينيد را زمين گوشه هر اينجا از توانيد مي شما رو اين

 : گفت باد فرمانده به خطاب

 تمام كرد، اجرا را دستور اين فوراً »ابر فرمانده« و ،»كنيد آرايي صف آسمان سراسر در را خالي ابرهاي تمام«

 . شد خالي ابرهاي از پر آسمان

 به خطاب آنگاه. پركنيد برف با را ابرها از نيمي: برخاست »برف فرمانده« به خطاب دوباره »آمرانه صداي«

 با بايد خالي ابرهاي بقيه. ببرد برف، ذخائر تدارك ايستگاه« به به را ابرها اين باد از موجب: گفت »باد فرمانده«

 . برد »باران ذخاير تدارك ايستگاه« به را آنها باد از ديگري موج بنابراين. پرشود باران

 با درآمده حركت به معين جهت در شده، تقسيم ابرها. كردند اجرا فوراً را دستورات اين تمام مقدس فرماندهان

 . پرشدند باران و برف
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 كنندو آرايي صف آسمان طول در اند شده پر دريايي هاي باران با كه ابرهايي تمام«: داد ادامه »آمرانه صداي«

 ».شود آغاز بارندگي اروپا قاره سراسر در مداوم طور به ساعت سه مدت براي

 و قراردهد اروپا قاره فراز بر را ابرها تا دارم راهنما باد مقداري به احتياج من: گفت »باد فرمانده« به »ابر فرمانده«

 . شد انجام درنگ بي كار اين

 كرد اجرا را دستور اين »باد فرمانده«. درآورد تالطم به را مديترانه درياي باد مقداري: داد دستور »آمرانه صداي«

 . داد روي بزرگي طوفان و درآمد تالطم به سخت مديترانه درياي كه طوري به

 :گفت تقدير فرمانده به خطاب »آمرانه صداي«

 .شو گردان رو كند مي حركت مديترانه درياي وسط در تنهائي به كه كشتي آن از

 مديترانه درياي وسط در كه تنها كشتي آن فراز بر شديد بادي: گفت باد فرمانده به خطاب »تقدير فرمانده«

 . درآور وزش به كند مي حركت

. شود شكسته درهم نگذاريد. است انگليسي كشتي يك كشتي اين«: گفتند تقدير فرمانده به خطاب افسران تمام

 گوش را آنان هاي حرف اصوالً بلكه نداد، پاسخ تنها نه »تقدير فرمانده« اما. دهيد نجات را كشتي كنم مي خواهش

 را خويش كشتي آن سرنشينان و شكست درهم دريا وسط كشتي و. بود خويش كار سرگرم فقط او. كرد نمي

 متأثر بسيار نگريستند مي را آنها كه افسران و كردند مي شنا ناخدا يك و دوجاشو آب ميان در. گفتند ترك

 .گرديدند

 روي كشتي ناخداي از اما برگردان، جاشو دو از را خود روي: گفت تقدير فرمانده به خطاب »آمرانه صداي«

 . برنگردان

 آب اعماق در جاشو دو او. درآور وزش به جاشو دو آن فراز بر را بادي: گفت باد فرمانده به خطاب تقدير، فرمانده

 . رفتند فرو

...  راند مغرب به مشرق جانب از را بزرگي پاره تخته و كرد مغرب سوي به را ناخدا: گفت دوباره تقدير فرمانده

 . يافت نجات و شد پاره تخته سوار ناخدا

 درياي از را بادها: گفت مي »باد فرمانده« به خطاب كه برخاست »مقدس اداره« در »آمرانه صداي« ناگهان

 . گرفت آرام دريا و كرد اجرا را دستور درنگ بي »باد فرمانده«. كن خارج مديترانه
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 بر سنگين باران ريختن به شروع سنگين ابرهاي: گفت مي ابر فرمانده به خطاب كه برخاست باز »آمرانه صداي«

 . كنند ايران مركزي منطقه فراز

 اين كنم، مي خواهش ايران، مركزي منطقه فراز بر سنگين، ابرهاي: گفت »باد فرمانده« به خطاب »ابر فرمانده«

 . گرديد آغاز سنگين باران ريزش و آمدند در غرش به ابرها و شد اطاعت فوراً دستور

 روگردان هستند منطقه اين اصطبل در كه گاوهايي تمام از: گفت »تقدير فرمانده« به خطاب »آمرانه صداي«

 را تگرگ از مملو سنگين ابرهاي شديد بادي اينك: كرد اضافه سپس و برنگردان، رو منطقه اين مردم از اما شو،

 . ببرد ها اصطبل فراز بر

 زير گاوها تمام و آمد فرود ها اصطبل سقف كه شد آغاز شدتي چنان با تگرگ ريزش و كرد اطاعت »باد فرمانده«

 يك در. بود مشغول »مقدس فرمانده« به دستوران دادن به همچنان »آمرانه صداي« و شدند غرق سيل و آوار

 بر طوفان ناگهان سپس. شدند كشته حيوانات تمام و مرد 3 بچه، 20 زن، 16 و گرديد ويران باغات تمام دهكده

 وسيله به باران، از مملو سنگين ابرهاي قطعات. شد كانادا متوجه »آمرانه صداي« و گرديد آرام اروپا و ايران فراز

 كشور اين فراز بر صاعقه جهش و باران ريزش و برق و رعد غرش و گرفتند قرار كانادا روي سريع و شديد بادهاي

 بند باران كه وقتي و بگرداند روي حيوانات يا مردم از كه نشد داده دستور »تقدير فرمانده« به اما. گرديد آغاز

 هايي علف و ها چمن كه كردند مالحظه چه گرديدند، مبهوت افسران شدند، متفرق آسمان در سپيد ابرهاي و آمد

 در آرامي و طمأنينه و سنگيني با كانادايي گاوهاي تمام و اند، روييده كانادا در سرعت به داشتني دوست و زيبا

 و است، مطبوع شيرهاي از پر هايشان پستان حاليكه در دارند برمي قدم داشتني دوست و زيبا هاي علف ميان

 . يافت مي افزايش لحظه هر كانادا مردم شكرگزاري مراتب

 كنار جاده آن در كه بشو عرب مرد آن متوجه اينك: گفت »تقدير فرمانده« به خطاب »آمرانه صداي« سپس

 »نيوجرسي« به و ندارد پول است، بيكار او. دارد محكم ايماني كه است فقيري عرب او. رود مي راه رودخانه

 . كند پيدا كاري تا رود مي

 روي از نيز افسران تمام. گرديد او متوجه تمام دقت با و كرد مرد آن طرف به را رويش »تقدير فرمانده« فوراً

 .كردند مي تماشا را مرد آن عالقه نهايت با خود هاي صندلي

 ناپديد گذارده او پاي پيش پول دالر هزار صدها و شدند پيدا عرب مرد آن راه سر بر فرشته چند ناگهان

. داشت برمي گام جاده در سرعت با بود داده تكيه هايش شانه بر را عصايش حاليكه در فقير عرب مرد. گرديدند

 كوران كه  كنم امتحان بايستي من و: گفت خودش با برسد ها پول به خواست مي كه موقعي همان درست

 هايش چشم سپس. شد رد ها پول از تا كرد رفتن راه به شروع و بست را هايش چشم وقت آن» .روند مي راه چگونه

. باشد داشته تواند مي كسي كه است عيبي بزرگترين كوري متأسفم كور مردم حال به كه واقعاً: گفت و كرد باز را
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 است كرده خلق خداوند را آنچه توانم مي و است سالم چشمانم كه خوشحالم اما هستم، بيكار و فقير من گرچه

 كه شوم مي خوشحال چقدر. بشوند كرده خلق خداوند را آنچه صداي توانند مي فقط كور مردم بيچاره. ببينم

 ادامه خويش راه به و ميگفت خو با قبيل اين از مطالبي همينطور و. كند كوران شامل را خود مراحم پروردگار

 . داد مي

 عرب مرد راه سر دورتر اندكي دوباره و برداشتند جاده ميان از را دالرها و شدند، ظاهر دوباره فرشتگان ناگهان

 : گفت خودش با شد مي نزديك دالرها به او بار دومين براي كه همانطور شدند ناپديد هم باز سپس و. دادند قرار

 راه چگونه چالق هم و بود كور هم كسي اگر ببينم بايد اكنون  روند، مي راه كوران چگونه كه فهميدم من. خوب«

 قدم ده حدود در دالرها از هم باز تا كرد رفتن راه به شروع لنگيد مي حاليكه در بسته را چشمانش و »رود؟ مي

 . گذشت

 من. شد تا دو اينك بود يكي تاكنون من تأسف: گفت خودش با بود كرده باز را چشمانش كه حالي در وقت آن

 خدا هستند بدبخت خيلي آنان واقعاً آنكه براي دارم، تأسف برابر دو چالقان و كوران براي اما متأسفم كوران براي

 با قبيل اين از مطالبي همينطور او و ندارد عيبي بدنم ستون چهار و هستم سالم اما بيكارم، گرچه كه شكر را

 را دالرها هم باز آنكه از پس و شدند پيدا سوم بار براي فرشتگان ناگهان. داد مي ادامه راهش به و گفت مي خود

 . گرديدند ناپديد دادند قرار عرب مرد راه سر

 چگونه مست مردان بفهمم بايد من«: گفت خود با شد مي نزديك سوم بار براي دالرها به عرب مرد كه همانطور

 خارج جاده از بار چند و خورد زمين بار چند او. كرد مستان نظير رفتن راه به شروع سپس و. »روند مي راه

 . گذشت آنها از ببيند را دالرها آنكه بدون هم باز تا گرديد

. است داده روي برايشان بدي حادثه نه و اند بيچاره نه. نيستند بدبخت خيلي مست مردم نه: گفت خودش با و

 . كرد مي فكر خود با و داد مي ادامه خود راه به همانطور و. هستند احمق كمي فقط آنها

 به خواست مي كه اي لحظه همان درست و. گذاردند عرب مرد پاي پيش را دالرها و شدند ظاهر فرشتگان دوباره

 با گفت كه را اين و. بردارم توانم مي قدم چند ساعت هر در كه كنم امتحان بايد من: گفت خودش با برسد آنها

 آخرين براي فرشتگان و. ببيند را آنها بتواند آنكه بدون گذشت، دالرها از و كرد دويدن به شروع اش قدرت تمام

 . گرديدند ناپديد و برداشتند را دالرها بار

 رود، مي راه خيابان در كه بنگر ايراني جوان آن به: گفت مي »تقدير فرمانده« به كه شد بلند باز »آمرانه صداي«

 . بگيرد زني به را زيبايي بسيار دختر كه است اين او طبيعي آرزوي و است ايمان با مرد يك
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 از كه اي خانه در ناگهان بود، مشغول خيابان در زدن قدم  به كه نگريست ايراني جوان مرد به »تقدير فرمانده«

 آنكه محض به و بود دختران زيباترين از يكي تقريباً او. آمد بيرون زيبايي دختر و شد باز گذشت مي آن جلوي

 او و ايستاد ديد را دختر وقتي نيز ايراني جوان مرد و. شد اش عاشق دل صد نه دل يك افتاد، جوان به اش چشم

 :گفت دختر. گرديد عاشق دل صد نه دل يك هم

 زيبا دختر ترتيب اين با ندارم؟ ميل چرا: گفت جوان مرد »نداري؟ ميل. شود ما خانه داخل كنم مي خواهش«

 با مشتاقم نهايت بي و ام شده تو قرار بي عاشق من: گفت و كرد آماده طعام برايش. برد خود خانه به را ايراني جوان

. ام خوانده فارسي و ارمني عربي، منطق،. آلماني فرانسه، انگليسي، من كن گوش. گردم همسرت و كنم ازدواج تو

 يكي پدرم اين بر عالوه. گيرم مي حقوق ريال هزار 40 ماهي و كنم مي كار انگليس و ايران نفت شركت در اينك

 اما. گفت او براي قبيل اين از ديگري مطالب و بوسيد را جوان زيبا دختر آنگاه و. است يهوديان ثروتمندترين از

 دوست را تو ديگر اما بودم، شده تو عشق گرفتار هم من. گفت زيبا دختر به و برخاست خود جاي از ايراني جوان

 من و هستي يهودي دختر يك تو چه بگيرم، زني به را تو نيستم مايل و ندارم، دوست را تو نيستم مايل و ندارم،

 . مسلمان يك

 جوان اما. دارم دوست خودم مذهب از بيش ترا مذهب ام، شده تو عشق گرفتار من كه اينك ولي: گفت زيبا دختر

 . شد خارج سرعت به خانه آن از و كنم ازدواج يهودي دختر يك با خواهم نمي من: گفت ايراني

 كه شو آمريكايي پسر آن متوجه اينك«: گفت مي كه برخاست »تقدير فرمانده« به خطاب دوباره »آمرانه صداي«

 امريكايي پسر آن اگر انارهائي، از يكي ميان در. دارد محكمي ايمان نيز او. است ايستاده ديوار كنار خيابان، در

 ».شد خواهد آدم فرزندان ترين خوشبخت و ثروتمندترين بخورد، است آن در بهشتي دانه كه را اناري

 پسر از آنكه بدون سپس. داشت معطوف او به را خود لطف نظر و گرديد امريكايي پسر متوجه »تقدير فرمانده«

 :گفت باد فرمانده به برگيرد چشم

 را دستور اين »باد فرمانده« بوزد آنجا بادي گونه هيچ مگذار و كن پراكنده شهر آن آسمان از را سفيد ابرهاي«

 عرق امريكايي پسر كه بود گرم آنقدر آفتاب اشعه و كرد شهر آن بر درخشيدن به شروع خورشيد و كرد اجرا

 آنقدر و گيرد قرار ديواري سايه زير تا افتاد راه به كرد مي خشك اش دستمال با را اش عرق كه حالي در و. كرد

 احساس قدر آن افتاد، انارها به چشمش وقتي. رسيد داشت قرار  آن در انار كه دكاني جلوي تا رفت پيش

 و. داشت قرار خريد كه انارهائي ميان در بود درآن بهشتي دانه كه اناري و خريد را آنها از تا چند كه كرد تشنگي

 او. داشت وجود بهشتي ميوه آن در كه اناري جز خورد، را انارها همه و كرد انارها خوردن به شروع امريكايي پسر

 بود خريده انار آن از كه دكاني چادر زيرسايه و انداخت آب جوي به را آن و نخورد را انار آن كه كرد شروع

 . ايستاد
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. دارد وجود بهشتي سيب يك ايستاده پسر اين كه محلي روبروي دكان در: گفت مي كه برخاست »آمرانه صداي«

 ».شود مي آدم فرزندان ترين خوشبخت و ثروتمندترين بخورد هم را سيب آن اگر

 كرد را كار همين باد فرمانده و بفرست خيابان آن به را سردي باد: گفت باد فرمانده به خطاب »تقدير فرمانده«

 و رفت آفتاب طرف به و گذشته بود ايستاده كه او سايه زير از و كرد سرما احساس آمريكايي پسر ناگهان

 احساس و رسيد فروشي سيب مغازه به زودي به بود خيابان طرف آن روي پياده در كه افتاد دكاني به اش چشم

 و كرد ها سيب خوردن به شروع او. بود ها سيب آن ميان در نيز بهشتي سيب و. خريد سيب چند و كرد گرسنگي

 . بود بهشتي سيب همان اين و ماند، باقي سيب يك فقط كه جايي تا خورد را آنها ديگري از بعد يكي

 به بلكه نخورد، را سيب آن پس. است آن داخل كوچكي كرم كه ديد بخورد تا كرد نيمه دو به را آن وقتي او

 . رفت و گرفت را راهش و انداخت خيابان كنار جوي

 شو، گردان رو دارد قرار پايين آن كه بازاري از: گفت مي تقدير فرمانده به خطاب كه برخاست باز »آمرانه صداي«

 .كرد اطاعت »تقدير فرمانده« و

 . بستند مي را خود هاي دكان كسبه و بود ظهر هنگام

 صرف ناهار تا آوردند مي روي هايشان خانه به اي عده و رفتند، مي مساجد به روزانه عبادت انجام براي اي پاره

 از پس يكي را ها كبريت چوب او. كرد مي بازي داشت دست در كه كبريتي با كه بود كوچكي پسر بازار در. كنند

 از اي توده او زودي به. اندخت مي طرف آن و طرف اين به اشتغال حال در همانطور و كرد مي روشن ديگري

 به هم باز و. ساخت ور شعله را كاغذ توده كرد مي بازي كه طور همان و ديد، بازار از اي گوشه در باطله كاغذهاي

 . داد مي ادامه كبريت با كردن بازي و رفتن راه

 اين »باد فرمانده« و كن هدايت ها دكان سوي به را آتش باد وسيله به كنم مي خواهش: گفت »تقدير فرمانده«

 باد شدت و شد هدايت ها دكان سوي به بود، كرده ور شعله كوچك پسر كه آتشي زودي به. كرد اجرا را دستور

 . گرفت آتش بازار دكاكين تمام دقيقه چند ظرف كه بود چنان

 . شود بازار داخل توانست نمي هيچكس اما كنند، خاموش را آتشي تا ريختند مردم از نفر هزاران و هزاران

 .كن مراقبت كوچك پسر آن از: داد دستور »آمرانه صداي«

 او. دويد مي طرف آن و طرف اين بازار ميان در و كرد مي گريه بلند صداي به و بود ترسيده بسيار كوچك پسر

 از پس دكاني، در ناگهان، اما. بود شده ور حمله او به سو هر از آتش و دهد نجات را خودش چگونه دانست نمي

 داخل كه دكاني ديد او. شد آن داخل كرد مي گريه هنوز حاليكه در كوچك پسر و ريخت فرو گرفت آتش آنكه
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 حتي او. ساخت جواهر از مملو را هايش جيب كرد مي گريه كه همانطور و است فروشي جواهر شده، آن

 .كرد پر جواهر با و درآورد را هايش لباس

 بايستي شود، خاموش آتش خواهند مي مردم كه حالي در. خواهم مي باد هم باز من: گفت »تقدير فرمانده«

 . كرد اطاعت »باد فرمانده« و گردد ورتر شعله

 آتش هاي ماشين اما كردند فرار زده وحشت مردم و شد افزوده بسيار آتش دامنه كه وزيد شدتي چنان با باد

. شد پيدا كوچك پسر براي فرار امكان و ساختند خاموش را بازار از گوشه يك آتش. كردند مي كار عجله با نشاني

 خاموش آتش و. برد پناه خويش خانه به كرده فرار بازار از و برداشت را هايش لباس و جواهر كوچك پسر پس

 اداره« در بار يك هرچند »آمرانه صداي« و. بود كرده خاكستر به تبديل را بازار آن تمامي كه زماني مگر نشد،

 فرماندهان به كه برخاست »آمرانه صداي« بعدازظهر سه ساعت در سرانجام تا كرد مي صادر دستوراتي »مقدس

 خود جاهاي از افسران و مقدس فرماندهان و. برويد خود »مقدس خانه به ديگر اينك«: گفت مي مقدس

 »مقدسي خانه« به سبز جاده طريق از و آمدند پايين ها پله از آنها. شدند خارج مقدس اداره از و برخاستند

. كردند صرف را خود ناهار آنها و شد غذاخوري تاالر به تبديل آنجا رسيدند مقدس خانه به آنها كه وقتي و. رفتند

 به شادمانه و نشستند خويش صندلي روي يك هر آنها، همه و شد استراحت اطاق به تبديل مقدس خانه سپس

 اينك«: گفتند »بورك« ژنرال به »مقدس فرماندهان« گذشت دقيقه چند آنكه از پس. پرداختند خنده و گفتگو

 ».بدهيد پاسخ بوديم كرده كه سوالي بسه كنيم، مي وظيفه انجام چگونه ديديد كه

 فقط. داد خواهيم پاسخ دقيقه چند ظرف و ديديم را شما وظايف چگونگي ما. بله: گفت »بورك« ژنرال

 استراحت اطاق و برخاستند افسران و. دهيم تشكيل اتاق از خارج در كوچك مشورتي جلسه يك كه خواهيم مي

 . كشيد طول ساعت دو جلسه اين و دادند تشكيل مشورتي جلسه و گفتند ترك را

 :پرسيدند مقدس فرماندهان بازگشتند استراحت اطاق به افسران كه آن از پس

 خوب؟ -

 از باد فرمانده داستانندكه هم من با مورد اين در افسران تمام و كنم، مي اذعان من خوب«: گفت »بورك« ژنرال

 ».است نيرومندتر همه از و تر سنگين وظايفش زيباتر، شما تمام

 در و كرد احساسات ابراز نيز »باد فرمانده« و. كردند احساسات ابراز شادمانه و زدند دست افسران تمام باره يك

 با و دارم دوست را شما من و هستيد من عزيز دوستان شما اينك: گفت فشرد مي را افسران تمام دست كه حالي

 . گرفت قرار خويش برجاي سپس و داشت اظهار افسران به خطاب قبيل اين از ديگري بسيار مطالب خوشحالي

 . است صحيح نظرتان كه كنيد ثابت بايد شما دانيد؟ مي: گفتند و كرده »بورك« ژنرال به رو ديگر فرماندهان
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 و ديده را او ما چه است، زيباتر فرماندهان تمام از »باد فرمانده«. كنم مي را اينكار من. خوب بسيار: گفت ژنرال

 مخلوقات آنكه براي. است نيرومندتر شما همه از و تر سنگين او وظايف. ايم كرده تصديق را موضوع اين جملگي

 و برف بدون توانند مي خاكي مخلوقات هستند، برف نيازمند هميشه نه و دارند، احتياج باران به روز هر نه خاكي

 همه از »باد فرمانده« اينكه دليل اما. ندارد امكان كار اين باد بدون كه حالي در كنند، زندگي  زيادي مدت باران

 احتياج او كمك به »مقدس اداره« در وظيفه انجام حين شما كه باشد مي اين از عبارت است نيرومندتر شما

 از آنكه مگر بفرستيد، زمين طرف به را ابرها توانيد نمي شما. ندارد احتياجي شما به خود كارهاي در او اما داريد،

 همه از باد فرمانده وظايف كه داريم اذعان ما تنها نه. بدهد ياد شما به تا كنيد كمك تقاضاي باد فرمانده

 و مفيدتر همه از نيرومندتر، همه از تر، سنگين او وظايف كه معتقدند خاكي مخلوقات تمام بلكه است، تر سنگين

 . است تر باارزش همه از

 خراب را گياهان و كشاورزي محصوالت تمام زمستان فصل در كه است باد سرماي اين: گفت برف فرمانده

 . پوشانم مي را آنها من كه است آن خاطر به شوند نمي تباه محصوالت اين اگر و كند مي

 . كند مي سرد را باد كه است برف اين. ندارم سرد باد گفتم شما به قبالً كه من: گفت »باد فرمانده«

 تر سنگين همه از وظايفش زيباتر، همه از باد فرمانده اگر. خوب بسيار: گفت »بورك« ژنرال به خطاب ابر فرمانده

 و تر اهميت كم وظايفش تر، زشت ديگران از ما كداميك بگوييد پس است مفيدتر و نيرومندتر ما تمام از و

 . است تر ضعيف نيرويش

 . دهد تشكيل اطاق از خارج در مشورتي جلسه يك كه گرفت تصميم ژنرال دوباره

 ژنرال نشستند خويش هاي صندلي روي جملگي و بازگشتند افسران وقتي. كشيد طول ساعت يك جلسه اين

 . كرد سخن آغاز بورك

 همه از »تقدير فرمانده« كه داستانند هم من با نيز افسرانم اعتقاد اين در و دارم كامل اعتقاد من: گفت او

 مشاوره طي ما. است سبكتر شما همه از وظايفش و كمتر همه از اش فايده تر، ضعيف همه از نيرويش تر، زشت

 . داديم قرار مطالعه مورد است كرده خلق را زمين خداوند كه روزي از را، شما وظايف تمام خود

 لطفي كم نهايت. است آور خنده سخنانتان و نادرست هايتان پاسخ اشتباه، شما مشورت: گفت تقدير فرمانده

 مي من درباره سخناني چنين كه نداريد شرم چگونه است تر سبك همه از من وظايف گوييد مي كه شماست

 هيچ كرد زمين روي رفتن راه به شروع »آدم« وقتي. ام رسانده ژنرالي درجه به را شما من كه حالي در گوئيد،

 مختلف زمينه هزاران و هزاران در آدم فرزندان كه شدم موجب من رسيد مي نظر به ناداني چون و نداشت چيز

 . گردند تخصص و مهارت صاحب
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 كه گرديدم موجب من. بيابند زمين مختلف نقاط در را ها معدن مختلف انواع آدم فرزندان كه گرديدم باعث من

 منشاء و. آورند دست به تسلط خاكي مخلوقات و خشكي دريا، بر و كنند پرواز هوا در پرندگان چون آدم فرزندان

 .هستم من زمين كرده روي بر آدم فرزندان تمام خوشحالي و شادماني

 حقيقت روي از و درست هايم پاسخ تمام چه بكشم، خجالت و كنم، شرك نبايستي من داد، جواب »بورك« ژنرال

 . است تر سبك ديگران از وظايفتان و غيرمفيدتر و تر، زشت همه از شما حال هر به و. است بوده

 مخلوقات به كه هايي خوبي از فقط شما. رسد مي نظر به آور خنده كه شماست سخنان اين: گفت همينك سرگرد

. شود نمي جاري زبانتان بر سخني داريد مي روا آنان حق در كه بديهايي از حاليكه در زنيد، مي دم كنيد مي خاكي

 هم من بگذار: گفت اسكيت سرهنگ و. است هايتان خوبي برابر 96 تقريباً خاكي مردم باره در شما هاي بدي

 برايتان بينند به را شما چشم به اگر و هستند شما دشمن خاكي مخلوقات درصد 99 بگويم شما به مطلبي

 . كنند مي فراهم دردسر

 . هستيد شما هايشان ناراحتي اصلي سبب گويند مي هميشه آنها

 من. هستيد شما من شده شناخته و معروف دشمن كه دانم مي. است من نوبت اينك: گفت الوسون سرگرد

 اقالمي ام داده انجام كه درخشاني خدمات خاطر به و كردم خدمت آمريكا ارتش در جنگ دو طي صميمانه

 و ام باقيمانده همانطور سرگردي لعنتي درجه اين در و نرفته باال ام رتبه متأسفانه اما باشم، شده سپهبد بايستي

 :شماهاست سر زير اش همه

 طي شما،. ام شناخته خويش خطرناك دشمن عنوان به را شما قديم، بسيار روزگاران از من: گفت گونگادين

 و نشدم خاطر رنجيده من اما ايد، كرده ايجاد برايم فراوان هاي ناراحتي و دردسرها زمين، كره روي بر من زندگي

 هم هنوز و ساخت غمگين و ناراحت بسيار مرا كه مسأله يك اما ندادم، دست از را خويش شكيبائي و صبر

 و ها آمريكايي پهلوي كاري دوم جنگ مانند »زندگي دروكردن« جنگ در نگذاشتيد كه است اين سازد مي

 . شود نصيبم ها انگليسي

 بينيد مي بنگريد كس هر به. دهد مي دشنام شما به ببينيد را كسي هر زمين كره روي در: گفت »بيرچ« سروان

 . است كالفه و عصباني شدت به شما دست از كه

 شتافت؟ خواهد كمكتان به باد فرمانده برگردانم، روي شما از من اگر كنيد مي فكر: گفت »تقدير فرمانده«

 . كنم مي را كار اين من مسلماً: گفت »باد فرمانده«

 . كرد خواهد را كار اين او مطمئناً: گفتند افسران
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 به كمكي بود نخواهد قادر »باد فرمانده« كنيم، فراهم دردسردي شما براي ما از يك هر اگر: گفت »ابر فرمانده«

 . بكند شما

 . كرد خواهد كمك او بله اوه: گفت »بورك ژنرال«

 آيا. بشويم ها بچه اين زحمت اسباب كمي خواهيم مي ما: گفت و كرد »باد فرمانده« طرف به را رويش ابر، فرمانده

 كنيد؟ كمك آنها به كه داريد تصميم شما

 وجهي بهترين به دارم، تصميم من چه آوريد، فراهم را آنها زحمت اسباب نيستيد قادر شما: گفت »باد فرمانده«

 .كنم كمك آنان به

 آورد درخواهم حركت به هستند باران و برف از مملو كه را سنگين ابرهاي من: ديد خواهيم: گفت »ابر فرمانده«

 به طوفان با همراه سنگيني هاي تگرگ و طوفان با همراه سنگين هاي برف طوفان، با همراه سنگين هاي باران و

 . ريخت خواهم سرشان

 از و برخاست جايش از گفته را اين و. گردانم برمي را خود روي آنها از اكنون هم از من و: گفت »تقدير فرمانده«

 به ابر قطعه يك وسيله به را پسرها اين من: گفت »باد فرمانده« به ابر فرمانده و. گرديد خارج استراحت اطاق

 استراحت اطاق از و برخاست جايش از و. چكنم آنها با آنجا در كه دانم مي وقت آن. فرستم مي اي دورافتاده نقطه

 . شد خارج

. كنم مي سنگين هاي تگرگ و سنگين هاي برف از مملو را سنگيني ابرهاي من: گفت و برخاست »برف فرمانده«

 . شد خارج استراحت اطاق از هم او و

 :گفت افسران تمام به خطاب و شد بلند »باران فرمانده« آنگاه

 . شد خارج استراحت اطاق از هم او و. كنم مي طوفان با توأم و سنگين هاي باران با همراه را سنگين ابرهاي من

 مقدس فرماندهان داد ادامه شد مي بلند جايش از كه حالي در و نشويد ناراحت وجه هيچ به: گفت »باد فرمانده«

 را شما ابر قطعه يك. كنيد گوش دقت به گويم مي هرچه آنكه شرط به. شوند يكديگر زحمت اسباب توانند نمي

. نمود خواهد پياده دارد فاصله »مقدس نقطه« اين با زميني ميل صد يك كه اي منطقه در و كرد خواهد سوار

 آغوش در كامالً را ها درخت بايد شما. بچسبيد محكم هست نقطه آن در كه هايي درخت به بايد رفتيد آنجا وقتي

 باد وسيله به من. نكند بلندتان هوا به سنگين بادهاي تا داريد، نگاه خود هاي دست با را آنها هاي ريشه و بگيريد

 است اطرافتان در كه اي محوطه و شما از را آنها همه و كنم مي دفاع تگرگ و باران برف، برابر در شما از سنگين

 . دهيد فشار ها درخت به محكم را خودتان بايد فقط شما پس نمايم مي دور
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 .شد خارج استراحت اتاق از هم او و گفت افسران براي قبيل اين از ديگري بسيار مطالب باد فرمانده و

 كرد نزول ابري قطعه زودي به گرديدند خارج آن از افسران و شد »مقدس خانه« به تبديل استراحت اتاق ناگهان

 مكاني به تا برد خود با را افسران ابر قطعه. برد آسمان به را آنها همه شدند سوار آن بر افسران آنكه از پس و

 آورد، فرود مكان آن در را آنها تمام آنكه از پس. داشت فاصله ميل يكصد حدود در »مقدس نقطه« با كه رسيد

 . گرديد ناپديد نظر از ابر قطعه

 هاي ريشه بود گفته آنها به »باد فرمانده« كه طور همان. چسباندند ها درخت ريشه به محكم را خود افسران

 مي نظر به كه داشت آغوش در را ها درخت هاي ريشه چنان افسري هر. گرفتند آغوش در سخت را ها درخت

 . فشارند مي آغوش در را زيبا دختر 83 درخت، ريشه 83 جاي به رسيد

 افسران سر فراز بر آسمان در طوفان و برف از مملو سنگين ابر قطعه ميليونها و ميليونها ناگهان. گذشت دقيقه ده

 بادي ناگهان اما. كردند مهيب هاي طوفان فرستادن و سنگين هاي باران ريزش به شروع ابرها و گرديد پديدار

 داشت، ادامه باران ساعت يك مدت براي. برد ديگر نقاط به خود همراه را طوفان و باران و كرد آغاز وزيدن سخت

 ناگهان و. برد مي طرف آن و طرف اين به را آنها شديد باد چه نرساندند، افسران به آسيبي طوفان نه و باران اما

 و شدت چنان با برف. گرديد بود سنگين هاي برف از مملو كه سنگين ابرهاي از پر افسران سر باالي آسمان

 باد اما. است آمده وجود به سپيدپوش دنياي غيرمنتظره طور به افسران اطراف گوئي كه باريد مي خشونتي

 سياه ابرهاي از قطعاتي ناگهان. بريزند افسران روي توانستند نمي و نياوردند، ايستادن تاب ابرها و كرد آغاز وزيدن

 تاريكي در داشتند قرار آن در افسران كه اي نقطه ترتيب اين با و گرفتند قرار ماه نور و ستارگان نور برابر در

 نه و ببينند را يكديگر توانستند مي نه افسران كه بود تاريك قدر آن. رفت فرو سياهرنگي و عميق بسيار

 كه اي نقطه و زد واپس را ابرها و گرفت وزيدن شديدي باد اما. بود اطرافشان در كه را چيزهاي نزديكترين

 نتوانستند اما دادند، ادامه برف ريزش به ابرها و. گرديد روشن مهتاب و ستارگان نور با داشتند قرار آن در افسران

 در تگرگ، از مملو سياه ابر قطعه ميليونها و ميليونها هم باز و. گذشت دقيقه بيست دوباره. كنند خيس را افسران

 بودند سنگ قطعات سختي به تگرگ هاي دانه و. گرفتند قرار افسران فراز بر تندر غرش با و شدند پديدار آسمان

 افسران كه نقطه آن گويي كه بود شديد چنان باد وزش. شد آغاز آنها طرف به شديد و تند بادي وزش ناگهان اما

 كن ريشه را ها درخت بلكه پراكند، مي اطراف به را ها تگرگ تنها نه باد چه است، گرديده بودي بنا محكوم بودند

 هزاران فرستد، مي سياه ابرهاي سوي به را ها تگرگ بودند آن در افسران كه اي نقطه رسيد مي نظر به. ساخت مي

 آنها چه. كردند ترس احساس تدريج به افسران و. گرديد كن ريشه يا و شكسته دقيقه چند ظرف درخت هزاران

 سرگرد كه درختي ناگهان. ديدند مي را يكديگر نه و شنيدند مي را يكديگر صداي نه شب تاريكي و باد زوزه اثر بر

 به آسمان در بود چسبيده آن به »الوسون« سرگرد حاليكه در و شد كم ريشه داشت آغوش در را آن »الوسون«

 آغوش در را درخت كه حالي در ديد، آسمان در حال اين با را خود »الوسون« سرگرد كه وقتي و. آمد در پرواز
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 را درخت او كه خورد »الوسون« سرگرد پشت به چنان تگرگ دانه يك و. كرد اميد قطع خودش جان از داشت

 بر و آورد پايين را او دوباره اما برد، باال ميل يك ارتفاع به را »الوسون« سرگرد باد. رفت هوش از و كرده رها

 به خود با باد نيز را ديگر افسر چند. فشرد مي زمين به محكم را خود او و داد قرار بودند افسران ديگر كه اي نقطه

 دقيقه 35 و ساعت سه مدت براي سياه ابرهاي و. چسباند زمين به محكم و بازگرداند را آنها دوباره اما برد هوا

 و بود نباريده افسران بر تگرگي هيچگونه اما ايستاد، طوفان كه بود شب نيمه از قبل دقيقه 30 و باريدند تگرگ

 . رفت فرو محض سكوت در جا همه

 بر سوار نيز »الوسون« سرگرد. برد مقدس نقطه به و كرده سوار را افسران و آمد پايين ابر قطعه يك ناگهان

 در و شده داخل همگي رسيدند »مقدس خانه« به افسران وقتي. كرد مي درد اندكي كمرش اما شد، ابر قطعه

 . ماندند انتظار

 شما به من چگونه كه كرديد مالحظه«: پرسيد شادمانه »ابر فرمانده« و شدند وارد »مقدس فرماندهان« ناگهان

 اما. كنيم مي تشكر پرارزش شجاعت اين خاطر به شما از: دادند پاسخ افسران تمام »دادم؟ نجاتتان و كردم كمك

 فرماندهان آنكه از پس و شد حمام به تبديل »مقدس خانه« دهند ادامه را خود مكالمه بتوانند آنكه از قبل

 شام همگي و شد غذاخوري تاالر به تبديل حمام آن از پس. گرفتند دوش آوردند، در را هايشان لباس مقدس

 بودند، مشغول »مقدس آب« نوشيدند و خنده و صحبت به و نشسته كه همانطور شام صرف از پس. كردند صرف

 شروع سياه ابرهاي كه موقعي نظرم به: گفت بلند صداي با و كرد »تقدير فرمانده« به را رويش »الوسون« سرگرد

 شد كن ريشه بودم چسبيده آن به كه لعنتي درخت چه برگرداندي، من از را رويت شما كردند تگرگ باريدن به

 . داد نجاتم بادي وزش تا نداشتم اميدي خويش لعنتي زندگي به ديگر. كردم صعود آسمان به من و

 . يافتيد نجات تان همه سرانجام اما بودم، شده روگردان شما تمام از من: گفت »تقدير فرمانده«

 خاكي مخلوقات براي هميشه چون. شوي روگردان من از هميشه براي است بهتر: داد جواب »الوسون« سرگرد

 . گردي مي بدبختي موجب

 به توانست خواهي چگونه كه كن فكر باره اين در. نباش ناراحت خاكي مخلوقات بابت از: گفت »تقدير فرمانده«

 . برسي بهشت

 بار اين و. ببرد بهشت دروازه نزديكي به را شما ابري قطعه هيچ داد نخواهم اجازه من: گفت »ابر فرمانده«

 . نيست »ابر فرمانده« او چون. بكند كمكي شما به تواند نمي »باد فرمانده«

 . بفرستد بهشت دروازه به ابري قطعه وسيله به را آنها همه صبح فردا كه داد اطمينان افسران به »باد فرمانده« اما

 . شد خواهي حاضر. نه: گفت »باد فرمانده«
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 .بدهي دستور من به تواني نمي تو.  نه.  آه-

 .بكني بايد را اينكار اي داده قول آنها به چون اما. دهم نمي دستور شما به من -

 . داد نخواهم سواري ها بچه اين به نه، يا باشم داده قول اينكه از اعم -

 ...تو – كني مي را كار اين حتماً تو -

 . است قرار چه از اوضاع كه ديد خواهي و كنيم، مي صبر صبح فردا تا. خوب بسيار: گفت »ابر فرمانده«

 . نزنم هم را آن حرف صبح فردا تا ديگر. خوب بسيار: گفت »باد فرمانده«

 همراهان از بعضي: گفت »بورك« ژنرال به او. شكست را آن »ابر فرمانده« باالخره كه شد برقرار سكوتي سپس

 . رسند مي نظر به خاطر رنجيده بيشتر و نيستند نشاط با و سرحال گذشته شب مانند شما،

 به آنها نه؟ يا دهيد مي سواري آنان به شما كه نيست موضوع اين خاطر به آنها ناراحتي: گفت »بورك« ژنرال

 راستي: كرد اضافه و شد، غرق مديترانه درياي در صبح امروز كه هستند ناراحت انگليسي كشتي آن خاطر

 هستيد؟ عصباني ما دست از شما بگوييد

 را شما »باد فرمانده« چگونه كه بدانيم خواهيم مي فقط. نيستيم عصباني شما دست از ما. نه: گفت »ابر فرمانده«

 ما ولي شوند، مي عصباني گاه خاكي مخلوقات و نيستيم خاكي مخلوقات مانند ما. كرد خواهد سوار ابري قطعه بر

 ادامه »مقدس آب« خوردن و گفتگو به شادمانه آنها طريق اين به و. شويم نمي عصباني كسي دست از هرگز

 . بنويسم كتاب اين در را آن مشروح توانم نمي من كه زدند حرف آنقدر و. گذشت شب نيمه از ساعت دو تا دادند

 كه داد دستور »آمرانه صداي« دميد جهان بر صبح روشنايي و كرد اعالم را شب پايان افروز عالم خورشيد وقتي

 فرماندهان« بعد اندكي و شوند مشغول كار به كه داد دستور »آمرانه صداي« بعد اندكي و شوند مشغول كار به

 حركت آنان دنبال نيز افسران و شدند روانه مقدس اداره سوي به و درآمدند حركت به سبز جاده در »مقدس

 ميزهاي« پشت »مقدس فرماندهان« و شدند »مقدس اداره« وارد و رفتند باال ها پله از زودي به ها آن. كردند مي

 شد بلند »آمرانه صداي« صاعت نيم از پس نشستند شد آماده برايشان كه هائي صندلي روي افسران و »مقدس

 آن در روز سراسر باد اين و بفرست شمالي آمريكاي سراسر به را معتدلي باد«: گفت مي »باد فرمانده« به كه

 . كرد اجرا را دستور اين »باد فرمانده«.  »بوزد منطقه

 كار شود نمي كه شديد قدر آن. گيرد مي فرا را شيكاگو شديدي لعنتي سرماي باد اين با: گفت »الوسون« سرگرد

 ابرهاي: گفت مي »ابر فرمانده« به كه كرد قطع را »الوسون« سرگرد سخنان »آمرانه صداي«. آنجا مردم و. كرد
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 به و كرد اطاعت ابر فرمانده. كنند آغاز انگلستان سراسر در را شديدي بارندگي دقيقه 40 مدت براي سنگين

 » .بفرستيد انگلستان فراز بر را سنگين ابرهاي كنم مي خواهش«: گفت »باد فرمانده«

 .»كنيد سوار ابري قطعه بر را ها بچه آنكه مگر كنم، نمي را كار اين«: گفت غيرمنتظره صورتي به »باد فرمانده«

 .بكنم توانم نمي را كار اين من: گفت »ابر فرمانده«

 . نيست خبري ابرهايتان فرستادن براي باد از صورت اين در -

 . كنم ابر سوار را آنها كه نيست من وظيفه: گفت كوفت مي »مقدس ميز« بر دست با كه حالي در »ابر فرمانده«

 . ندارد اي وظيفه مورد اين در ديگر كس هيچ و است شما وظيفه -

 »انگلستان فراز بر دقيقه 40 مدت براي شديد بارندگي«: كرد مي تكرار كه برخاست خشونت با »آمرانه صداي« و

 . كن راهنمايي انگلستان فراز بر را ابرها اين كه گفتم من: گفت ابر فرمانده

 كني، ابري قطعه سوار اي داده قول كه همانطور را، ها بچه آنكه مگر كنم، نمي را كار اين: داد جواب »باد فرمانده«

 .نمايي پياده بهشت درازه نزديكي در و

 . كنم نمي: گفت سختي سر با ابر فرمانده

 .كنم نمي هم من پس: گفت »باد فرمانده«

. كن عجله: گفت ابر فرمانده به و بود جويي چاره پي در كه شد بلند مقدس اداره در »آمرانه صداي« باز ناگهان

 . ببارند دقيقه 40 تا بفرست انگلستان خاك تمام فراز بر را سنگين هاي باران از مملو سنگين ابرهاي

 تكان جايش از كه حالي در باد فرمانده شنوي؟ نمي را »آمرانه صداي«: گفت باد فرمانده به نوميدانه ابر فرمانده

 . شنوم مي: گفت خورد نمي

 كني؟ نمي راهنمايي انگلستان سوي به را سنگين ابرهاي اين چرا هستي؟ چه معطل پس -

 . آوري فرود بهشت دروازه نزديكي و كرده ابري قطعه بر سوار را ها بچه اين تو منتظرم آنكه براي -

 برنامه از بيش »ابر سرويس« براي نداري حق و بدهي، دستور من به تواني نمي تو. كنم نمي گفتم كه من -

 . نمايي معلوم اي وظيفه آن شده تعيين

 :كرد اضافه گرفت مي خود به خشم حالت كم كم كه بلند صدايي با سپس
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 . كني راهنمايي پايين به را ابرها اين كه مجبوري تو

 نخواهم را كار اين ندهي، انجام بهشت دروازه به ابر اي قطعه با ها بچه فرستادن بر مبني را خود قول كه وقتي تا -

 . كرد

 انگلستان فراز بر را سنگين ابرهاي«: داد مي دستور ابر فرمانده به كه كرد قطع را آنها گفتگوي »آمرانه صداي«

 . »بده گوش گويد مي »باد فرمانده« هرچه آنگاه و درآور، حركت به

 . كرد خواهم را كار اين. خوب بسيار: گفت ابر فرمانده

 او حرف آنكه محض به. كنم راهنمايي را تو ابرهاي كه وقتم خوش اينك من و متشكرم خيلي: گفت باد فرمانده

 . شد آغاز جا همه سنگيني بارندگي و. درگرفت انگلستان در طوفان. يافت پايان

 ابر اي قطعه من كنيد، توقف مقدس اداره از خارج در دقيقه چند كه باشيد موافق شما اگر اينك: گفت ابر فرمانده

 .ببرد را شما كه فرستاد خواهم را

 امر اين چون نيستم، خاطر آسوده چندان كرديد موافقت ما فرستادن با سرانجام اينكه گو: گفت بورك ژنرال

 . گرديد خشمگين يكديگر به نسبت باد فرمانده و شما كه شد موجب

 سپس. كردند روبوسي باد و ابر فرمانده وقت آن و نيستيم خشمگين ما نه. اوه: گفت كنان خنده ابر فرمانده

 در آمده پايين ها پله از افسران و گفتند، بخير سفر آنها به و فشردند را افسران تمام دست مقدس فرماندهان

 . ايستادند انتظار به سبز جاده

: گفت بلند صدايي با بود ايستاده در آستانه در حاليكه در آمد بيرون »مقدس اداره« از باد فرمانده بعد، دقيقه دو

 و كند مي پياده بهشت دروازه نزديكي در را شما ابر قطعه آن. برد خواهد مقصد به را شما مستقيماً ابر قطعه يك

 شما اينكه از نماييد تشريح بهشت هاي دژبان براي مشروح طور به را خود وضع كه نكنيد فراموش اما. گردد مي با

 ما: بريد سر به شادكامي با آنجا در و شويد بهشت داخل بتوانيد اميدوارم اما متأسفم، كنيد مي ترك را اينجا

 فراموش را چيز همه شما شود مي موجب بهشت شادي كه دانيم مي اما ببينيم، دوباره را شما خواهد مي دلمان

 . كنيد

 :كرد اضافه شد مي خارج اداره از موقع اين در كه ابر فرمانده و

 باالي از و شده خارج اداره از نيز مقدس فرماندهان ديگر و. بگيريد »آزادي جواز« بتوانيد شما اميدوارم من و

 . گفتند خير به سفر بلند صداي با ها پله
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 . نشويد گردان رو ما از شما و: گفت تقدير فرمانده به خطاب بورك ژنرال

 قرار خويش توجه و نظر مورد را شما آيد، پيش برايتان كه مصيبتي هر در من. خب بسيار: گفت تقدير فرمانده

 . داد خواهم

 . گشتند باز خويش اداره به راندند مي زبان بر را خداحافظي جمالت آخرين كه حالي در مقدس فرماندهان و

 را آنها كه بود ظهر مقارن درست و. برد آسمان به را آنها و گرديد پديدار ابري قطعه تا ماندند انتظار در افسران و

 جايي همان به فوراً كرد، پياده را آنها ابر قطعه آنكه از بعد. كرد پياده بهشت دروازه به نزديك كامالً اي نقطه در

 بورك ژنرال حاليكه در كردند بهشت دروازه طرف به پيمائي راه به شروع افسران و. برگشت بود آمده كه

 بهشت دروازه به هنگامي و. كرد مي حركت عقب در خدمتكارشان گونگادين و رفت مي پيش در شان فرمانده

 . بود گرفته فرا را جهان شامگاه تاريكي كه رسيدند

 :گفت افتاد آنها به چشمش تا كه بود ايستاده دژباني بهشت دروازه بر

 »رويد؟ مي كجا به. آدم فرزندان«

 از تر گرسنه و تر خسته ما. گفتند زدند مي نفس نفس و بودند نشسته بهشت دژبان مقابل كه افسران از تن چند

 .دهيم جواب سوال اين به كه هستيم آن

 آنها تا داد مهلت سپس و دهيد نشان را خود »آزادي جواز« شويد، داخل خواهيد مي اگر: گفت بهشت دژبان

 تفصيل به او براي را خويش وضع و موقعيت افسران وقت آن و كنند استراحت اندكي بودن نشسته كه جا همان

 . كشيد طول ساعت يك آنان توضيحات و كردن تشريح

 دست به »آزادي جواز« آنكه از پيش شما خوب.خوب: گفت بهشت دژبان شد، تمام افسران توضيحات وقتي

 .گرديد بهشت وارد توانست نخواهيد شود داوري تان درباره و آوريد

 چيست؟ ما تكليف پس خوب.خوب. پرسيد بورك ژنرال

 آن درباره توانيد مي شما و بوده حقيقت به مقرون كامالً ما اظهارات كه كنم مي تصور. نيست مربوط من به -

 . باشيد مطمئن

 وارد آزادي جواز بدون تاكنون كس هيچ نيست ساخته كاري شما براي من دست از: داد جواب بهشت دژبان اما

 .ايد آمده جا اين جواز بدون كه هستيد آدم فرزندان از دسته نخستين شما. است نشده بهشت

 . بخوريم كه بدهيد چيزي است ممكن. هستيم گرسنه خيلي ما ولي. خوب بسيار: گفت الوسون سرگرد
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 توانم مي من نه و شويد داخل توانيد مي شما نه اما شود، مي يافت وفور به خوراكي مواد و غذا بهشت داخل در -

 .نداريد جواز زيرا بياورم برايتان ها خوراكي آن از

 آدم فرزندان نيز ما و است آمده وجود به آدم فرزندان براي بهشت: گفت و رفت دژبان جلوي »اسكيت« سرهنگ

 به را ورودمان جلوي نداريد حق و كنيد، معطل گرسنه هاي شكم با اينجا را ما توانيد نمي شما بنابراين هستيم،

 . بگيريد بهشت

 كه آدم فرزندان از دسته آن جهنم هم و آمده وجود به بهشت هم آدم فرزندان براي. داد جواب بهشت دژبان

 . شوند مي زنداني جهنم در توانيد نمي كه دسته آن و روند مي بهشت به گيرند مي آزادي جواز

 نداريم هم ديگري جاي و برويم، آنجا به توانيم نمي ما دارد عظيم اي فاصله اينجا با »داوري ميدان« كه آنجا از -

 . دهيد نشان ما به توقف براي را جايي شما عجالتاً پس برويم، كه

 اين ديگر نقاط و ها جنگل صحاري، تمام چه كنيد، توقف بهشت حوالي در توانيد نمي شما: گفت بهشت دژبان

 چون كنيد، زندگي يا توقف توانيد نمي نيز بهشت دروازه اطراف در. است شده پوشانده ساكن ابرهاي با منطقه

 با آن فاصله آنكه لو و برويد، »داوري ميدان« به كه است آن كار بهترين. دهم نمي شما به را كار اين اجازه من

 .باشد زياد خيلي اينجا

 را كار اين من: داد جواب بهشت دژبان كنم مالقات شما فرمانده با من بگذاريد. خوب بسيار: گفت بورك ژنرال

 جواز بدون. نيست ساخته شما براي كاري ديگر كس هيچ دست از نه و من فرمانده دست از نه. بكنم توانم نمي

 توانم نمي من برويد، و شويد بلند است بهتر دهد صورت برايتان كاري تواند نمي نيز »امين جبرئيل« حتي آزادي

 . بنشينيد اينجا شما دهم اجازه

 كه حالي در افتادند راه به و برخاستند نيز ديگر افسران تمام و. برخاست جايش از او ملعون: گفت بورك ژنرال

 مغرب سوي به آنها. كرد مي حركت عقب در خدمتكارشان گونگادين و رفت مي پيش در شان فرمانده بورك ژنرال

 پشت بهشت دژبان اما. بود متمايل بهشت ديوارهاي سوي به اندكي شان حركت جهت كه حالي در افتادند، راه به

 كشيك بهشت هاي دژبان. نكنيد نزديك بهشت ديوارهاي به را خودتان: كشيد فرياد بلند صدائي با سرشان

 به و نكردند توجه بهشت دژبان هاي حرف به افسران اما. شكنند مي را هايتان گردن ببينند را شما اگر و دهند مي

 دروازه از زميني ميل يك حدود در آنكه تا دادند، ادامه بهشت ديوارهاي زير مغرب، سوي به خود راهپيمايي

 تكيه بهشت ديوار به را خود پشت ها بعضي كه حالي در و نشستند يكديگر كنار وقت آن. گرفتند فاصله بهشت

 . پرداختند تفكر به بودند داده
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 داوري ميدان به را خود آنكه فرض به باشيم مطمئن توانيم نمي ما كه اينجاست بدبختي: گفت »گرانت« سرهنگ

 . بگيريم آزادي جواز رسانديم،

 »داور« كه است اين مسأله رفتم، مي آنجا به بود دور هم چقدر هر دهند، مي جواز ما به كه بوديم مطمئن اگر

 باشد مطمئن تواند نمي كس هيچ كه است معلوم و كرد خواهد قضاوت ايم شده مرتكب كه گناهاني براساس

 ...گناهي

 داوري ميدان به ما است ممكن چگونه. هستي احمق تو اوه،: گفت كرده قطع را اش حرف »اسكيت« سرهنگ

 .برويم آنجا به كه نداريم نيز هوائي نيروي خود با و نيستيم ابر يا پرنده كه ما. برسيم

 جملگي و بگيريم آزادي جواز توانست نخواهيم كدام هيچ برويم داوري ميدان به ما اگر: گفت »ماتيوس« سرگرد

 هم نزديك بسيار داوري ميدان آنكه لو و است، بهتر رو اين از شويم، مي محكوم جهنم در زندان به قطع طور به

 . كنيم فراموش را مسأله كلي به باشد،

 گناهمان ايم؟ كرده چه ما مگر! احمق پسر اي. اوه: گفت و كرد ماتيوس سرگرد طرف به را رويش ويمن سرهنگ

  گرديم؟ زنداني جهنم در داريم عمر تا شويم محكوم كه چيست

 .گناهكاريم ما همه كه دانم مي من كرد؟ تأكيد ماتيوس سرگرد

 آنجا به باشد هم ما كنار همين داوري ژنرال اما ايم، نشده گناهي مرتكب ما از يك هيچ نه،: گفت ويمن سرهنگ

 . رويم نمي »داوري ميدان« به كنند، مجبور را ما نيز ديگر كس هر يا بهشت هاي دژبان اگر حتي. رفت نخواهيم

 به بايستي محشر روز در فقط آدم فرزندان دارد، وجود انجيل در كه احكامي موجب به: گفت الوسون سرگرد

 . برسد روزي چنين تا مانده خيلي من نظر به و است نيامده هنوز محشر روز. بروند محشر صحراي

 و هستند پراكنده لعنتي زمين در هنوز آنها از بعضي اند، نشده جمع عالم اين در همگي هنوز آدم فرزندان چه

 را ما يقه دليل چه به ملعون هاي دژبان اين ترتيب اين با برند، مي سر به بهشت در نيز اي عده و كنند مي زندگي

. كردند صحبت قبيل اين از مطالبي درباره ساعت يك مدت براي افسران و برويم داوري ميدان به كه اند چسبيده

 خوبي به كه شد مي آن از مانع بهشت خوانان سرود دسته صداي اما. رفتند خواب به و كشيدند دراز سپس

 اسكيت سرهنگ - شد ربع و يازده ساعت كه است آن من مقصود -گذشت ساعت دو كه وقتي و. بخوابند

 :گفت برخاسته

 ».برد نمي خوابم كه ام گرسنه قدر آن. شيطان بر لعنت«
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 تشنگي: گفت گرانت سرهنگ ام، گرسنه بسيار هم من: گفت بود برخاسته خواب از كه نيز »همينك« سرگرد

 .بروم بخواب گذارد نمي

 :گفت كنان شكوه نيز ويمن سرهنگ

 . شود مي من خواب مانع زياد فكر گفت بورك ژنرال و است من خواب مزاحم نيز بهشت سرودخوانان آواز اين

 او بزند اقدام به دست فوراً گرفت تصميم ديد چنين را وضع بورك ژنرال چون و برخاستند افسران همه زودي به

 :گفت

 زده قحطي و گرسنه اين از بيش توانيم نمي ديگر. كنيم روشن بهشت ملعون دژبان اين با را خود تكليف بايد ما«

 .بمانيم انتظار در

 دنبالش نيز افسران تمام حاليكه در افتاد، راه به بهشت دروازه طرف به و شد بلند جايش از: گفت كه را اين و

 . كردند مي حركت

 باشد داشته ترس بهشت دژبان العمل عكس از آنكه بدون و بلند صداي با بورك زنرال رسيدند دروازه جلو وقتي

 . شد خواهيم داخل تو اجازه بدون و مستقيماً شويم، داخل نگذاري يا ندهي، غذا ما به اگر: گفت او به

 . شويد داخل كه دهم مي اجازه نه و دهم مي غذا نه: گفت آرامي به بهشت دژبان

 . شويم متوسل زور به آنكه جز نداريم اي چاره پس: گفت بورك ژنرال

 .شكنم مي را گردنتان نشويد، رد دروازه جلوي از اگر -

 افسران تمام و انداخت زمين به لگد ضربه يك با را او بورك ژنرال بزند حرفي اين از بيش بتواند اينكه از قبل اما

. گذشتند بهشت دروازه از سپس و نمودند اش زنداني قفس در و كرده پيچ طناب را او افسران. ريختند سرش به

. يافتند خويش مقابل در گوناگون هاي ميوه با را باغي زودي به و پيچيدند چپ سمت به شدند كه بهشت داخل

 صدها و صدها كه بودند شده خالص خوردن از زحمت به هنوز اما گرديدند سير تا شدند مشغول خوردن به پس

 . درگرفت كوتاهي نبرد و شدند ور حمله آنان به بهشتي هاي دژبان

 آنها خواستند مي فقط. كنند فراهم زحمتي برايشان و برسانند آسيبي افسران به خواستند نمي بهشت هاي دژبان

 بهشت از و كردند نشيني عقب افسران ناگهان سپس زدند مي را دژبانان افسران، اما. كنند اسير و بگيرند را

 . بودند گذارده عقبشان سردر ها دژبان كه حالي در گريختند

 . كنند اسير را ويمن سرهنگ و الوسون سرگرد توانستند و كردند تعقيب را آنها ها دژبان ساعت نيم مدت براي
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 دژبانان آنقدر و زدند متقابل حمله يك به دست كردند پر سنگ با را خود هاي جيب آنكه از پس افسران بقيه اما

 ساعت دو و برنداشتند افسران تعقيب از دست ها دژبان ولي. نمودند آزاد را خويش اسير دو تا كردند سنگباران را

 .گشتند باز بهشت دروازه طرف به آنگاه و كردند گم متراكمي ابرهاي ميان در را آنان تا بودند دنبالشان

 ساعت تا خوابيدند آنقدر آنها و. رفتند خواب به و كشيدند دراز شوند، نمي تعقيب ديگر كه ديدند افسران وقتي

 :شنيدند مي او دهان از را جمالت اين و كرد بيدارشان خواب از بورك ژنرال جدي و خشك صداي و شد نيم و نه

 و »شود؟ براق خودبخود ما هاي كفش كه داري انتظار هنوز. است كرده تنبل را تو »مقدس خانه. گونگادين«

 :گفتند و كردند تصديق را بورك ژنرال حرف افسران از تن چند

 . كن تميز را ما هاي كفش و بردار را ها برس زودباش

 قطعه باالي بر افسران يافت پايان كار اين آنكه از پس. كرد افسران كفش كردن براق به شروع »گونگادين« فوراً،

 .كردند جهات تمام در خود، اطراف نظاره به شروع و رفته بود آنها كنار در كه ساكن ابر

 زيباتر خيلي بهشت داخل نقاط از دارد وجود بهشت از خارج در كه نقاطي من نظر به: گفت بورك ژنرال سرانجام

 نيستيم مطمئن ما است، مفرح چگونه نقطه اين هواي و است زيبا چقدر اطراف اين ببينيد. آيد مي تر دلنشين و

 به رفتن مسأله كنم مي پيشنهاد رو اين از بگيريم، »آزادي جواز« توانست خواهيم برويم، داوري ميدان به اگر كه

 . گرديم مستقر بهشت از خارج زيباي نقاط اين از يكي در و كنيم فراموش را جهنم يا بهشت

 ساكن ابر قطعه از وقت آن. كردند موافقت ژنرال پيشنهاد با افسران و شد تشكيل مشورتي شوراي يك درنگ بي

 . شدند بهشت غربي شمال در اي نقطه عازم و آمدند پايين

 از رفتند مي راه كه همانطور و. رسيدند بهشت ديوارهاي نزديكي در عظيمي سپيد جنگل به كه بود غروب هنگام

 به سر جنگل سپيد هاي درخت چه گرفت مي صورت كندي به آنها پيشرفت و. خوردند مي ها درخت هاي ميوه

 . بود پيچيده هم در آنها انبوده هاي شاخه و برآورده يكديگر

 بودند مختلف نوع هزاران سپيد درختان و شود گم كسي مبادا تا كرد مي حركت ديگري دنبال به آنها از يك هر

 در مجموعاً و. شد مي پيدا وفور به آنجا كه انار درخت جز نداشتند شباهت زميني درختان به آنها هيچكدام كه

 پهني هاي برگ چنان و بودند عظيم و بلند قدري به آنان از برخي و بود درخت ميليون سه حدود در جنگل

 شب وقتي. بود سپيد هاي درگل غرق جا همه همچنين و. كردند مي مخفي افسران نظر از را آسمان كه داشتند

 خود سفر به صبح فردا و شد، مي مانع بهشت سرودخوانان دسته صداي اما روند، خواب به كوشيدند آنها رسيد فرا

 هر و كردند آغاز عجله با را كار و گرفتند نظر در اقامت براي را محلي و كردند توقف ظهر هنگام به. دادند ادامه

 اي عده و زدند مي خشت اي دسته نمودند، مي قطع را درختان گروهي. كردند مي كار شام تا بام از آنان روز
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 به هم نفر چند و ساختند مي راههايي كوه سپيد جنگل ميان در آنها از بعضي. داشتند مي برپا چوبي هاي كلبه

 .شدند مي مشغول ميوه كردن خشك

 . بود فراهم احتياج مورد لوازم تمام ها آن در كه بودند ساخته چوبي كلبه چندين آنها گذشت ماه دو وقتي

 در طريق اين به و. رفت مي بهشت به آنان هاي كلبه از مستقيماً كه ساختند جنگل ميان در بسيار راههاي

 .گذراندند مي روزگار سپيد جنگل

 . بود بلند استثنائي صورتي به كه برخوردند درختي به زدند، مي قدم سپيد جنگل در افسران وقتي روز، يك

 گذرد مي بهشت در كه را آنچه آنجا از بتوانيم دارد امكان رويم درخت اين باالي بر اگر گفت »بورك« ژنرال

 . كردند درخت از باالرفتن به شروع افسران از تن چند پس ببينيم

 بهشت ديوارهاي چه ببينند، را چيزي آنجا از نتوانستند ولي رسيدند درخت باالي بر تا كشيد، طول ساعت يك

 هنگام شب تا آنها. توانند نمي كه ديدند بيايند، پايين خواستند كه وقتي و. بود بلندتر هم درخت آن از حتي

 . بردارند پايين طرف به نتوانستند هم قدم يك اما كردند تالش

 زير به درخت باالي از تاريكي در مبادا بودند، گرفته آغوش در را ها شاخه. كردند ترس احساس تدريج به و

 . بيايند پايين توانستند نمي اما بيفتند،

 اجتماع كلبه يك در همگي و گشتند باز خود هاي كلبه سوي به و شدند غمناك بودند پايين كه ديگري افسران

 از و بخورند غذا نه و بخوابند توانستند مي نه.  دهند نجات را خود رفقاي چگونه كه كردند مي فكر آنها و. كردند

 . نشستند شب نيمه از پس ساعت دو تا همانطور رو اين

 دسته از آرام و مهربان صدايي: گفتند و شده كلبه وارد بودند درخت باالي كه افسراني تمام ناگهان سپس

 كه را صدا اين و كنيم حس خود در نظير بي جرأتي و شهامت شد موجب كه رسيد گوش به بهشت سرودخوانان

 .گرديم باز توانستيم دقيقه بيست ظرف و كرديم درخت از آمدن پايين به شروع شنيديم

 و موقعيت كتاب اين در كه نيستم قادر من. اند داده مي ادامه سپيد جنگل در زندگي به افسران طريق اين به و

 كه دانم مي فقط. دهم شرح تفصيل به آنها زندگي روش و سپيد جنگل در اقامت طي را افسران اقدامات و وضع

 براي. خواندند مي »سپيد جنگل ياغي فرزندان« را آنان و بردند سر به سپيد جنگل در زميني سال 8 مدت براي

 دستگير را آنها توانستند مي نه چه بود شده بهشت دژبانان فراوان سر درد اسباب آنها وجود سال هشت مدت

 . نمايند كشف را هايشان كلبه محل آنكه نه و كنند،

46



 اين تمام برآنكه عالوه و بردند حمله بهشت جنوبي مرزهاي به پيروزمندانه بار 8043 افسران مدت اين در

 . كرد مي فراوان بهشت هاي دژبان براي نيز فراوان دردسر موجبات بود، آميز موفقيت حمالت

 هشت حمله نقشه و بودند نشسته ها كلبه از يكي در يكديگر كنار افسران نهم، سال از ماه اولين روز، اولين صبح

 و ده ساعت در بايد را حمله: گفت »بورك« ژنرال شد تكميل نقشه وقتي. كشيدند مي را چهارم و چهل و هزار

 خود مواضع و زده نشيني عقب به دست شب نيمه از پس دقيقه سي و ساعت سه تا نبايد و كنيم آغاز امشب نيم

 . نماييم ترك را

 مأموريت اين از. خوب بسيار: گفت »الوسون« سرگرد به را رويش سپس. بخوابيم كافي اندازه به اكنون بايد پس

 . بخوابند تا رفتند هايشان كلبه به شده بلند خود جاهاي از افسران و خوشحالم

 بهشت در »آدم« خانه از اخبار

 قرار كنارش در نيز همسرش و نشسته خويش بهشتي خانه استراحت اطاق در آدم،« بود صبح نيم و ده ساعت

 و داد سالم همسرش و آدم به او. شد داخل داشت عهده به را بهشت دژبانان فرماندهي كه سرواني ناگهان. داشت

 را آنان توانيم نمي ما ندارند، »آزادي جواز« كه آنجا از و هستند شما فرزندان »سپيد جنگل ياغي فرزندان«: گفت

 دژبانان براي و كرده بهشت جنوبي مرزهاي به بزرگ و كوچك حمله 8043 تاكنون آنها. بدهيم راه بهشت به

 :كرد اضافه و گفته آدم براي قبيل اين از ديگري بسيار مطالب و اند ساخته فراهم بسيار دردسر

 بگيريد آزادي جواز ،»سپيد جنگل ياغي فرزندان« براي شما اگر شويم، مي ممنون بسيار هايم دژبان تمام و من«

 ».هستند شما فرزندان آنها باالخره چه

 بسيار: گفت بهشت دژبانان فرمانده به گرفته باال را سرش سپس رفت، فرو فكر به »آدم« دقيقه چند مدت براي

 . روم مي »سپيد جنگل ياغي فرزندان« مالقات به امروز همين دهم مي را كار اين ترتيب من خوب،

 خويش جاي از همسرش آدم، و شد خارج كرد تعظيم آنكه از پس و متشكرم بسيار: گفت بهشت دژبانان فرمانده

 اوج آنان هواپيماي و گرديدند »بهشتي هواپيماي« يك سوار آنها. شدند خارج استراحت اطاق از  و برخاستند

 . درآمد پرواز به سپيد جنگل سوي به گرفت

 سپيد جنگل از اخبار

 سرگرد اما. بودند خواب چوبي هاي تخت روي خويش چوبي هاي كلبه در هنوز افسران. بود صبح نيم و 11 ساعت

 . داد مي نگهباني و زد مي قدم ها كلبه جلوي »الوسون«
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 شروع آنها آنكه از پس. شدند خارج آن از همسرش و »آدم« و آمد فرود ها كلبه جلوي بهشتي هواپيماي ناگهان

 فرزندان. هستم »آدم« من: گفت آدم« كيست؟: كشيد فرياد الوسون سرگرد كردند ها كلبه طرف به حركت به

 ».هستند كجا من ديگر

 داخل به سپس و كنم، مي بلندشان االن. اند خوابيده خويش لعنتي هاي تخت بر: داد جواب الوسون سرگرد

 »!بريزيد بيرون همگي. شويد بلند خود لعنتي هاي تخت از«: زد فرياد و دويد ها كلبه

 بهشت دژبانان حمله مورد كردند تصور چه گرفتند بدست را خويش هاي چماق و برخاستند افسران تمام باره يك

 .كشيد فرياد »الوسون« سرگرد ولي اند شده واقع

 نظر به هواپيما به شبيه كه اي وسيله با آقايي. ايم نگرفته قرار حمله مورد ما. بگذاريد زمين را هايتان چماق«

 ».هستم »آدم« من كه گويد مي. اوست همراه نيز اش خانم و آمده؛ رسيد مي

 تعظيم همسرش و »آدم« جلوي و شده خارج هايشان كلبه از و كردند رها را هايشان چماق افسران وقت آن

. زد بوسه خويش فرزندان صورت به گونه همين به نيز همسرش و بوسيد، را آنان و آمد جلو »آدم« و نمودند

 چوبي هاي نيمكت روي آنها و بردند استراحت مخصوص چوبي هاي كلبه به را خويش مادر و پدر فرزندان، سپس

 كردند تعريف همسرش و »آدم« براي را خويش سرگذشت تمام. زدند حلقه آنها كنار جملگي وقتي نشستند

: گفت نگريست مي پايين به كه حالي در »آدم« و بود بعدازظهر سه ساعت رسيد پايان به كه ماجرا شرح

 »امين جبرئيل« از رو اين از بگيريد، آزادي جواز »داور« از توانيد مي همگي كه دهد مي نشان شما هاي قيافه

 . بفرستد »داوري ميدان« به بهشتي هواپيماي يك با را شما كرد خواهم تقاضا

 جوازي، چنين داشتن بدون رو اين از و »شوم بهشت وارد آزادي، جواز« بدون توانستم نمي هم من خود حتي

 سر به بهشت در اينك كه من فرزندان تمام كه بدانيد بايد اين بر عالوه. دهند راه بهشت به را شما نيست ممكن

 از فقط بلكه هستيد، گناهكار كه نيست آن دليل »داوري ميدان« به شما اعزام. اند گرفته »آزادي جواز« برند، مي

 مطمئن توانيد مي شما. كنند مالقات »داور« با بايد بهشت به ورود از قبل من فرزندان تمام كه است لحاظ اين

 . برويد »داوري ميدان« به توانيد مي كامل اعتماد با رو اين از. شد نخواهيد محكوم جهنم در زندان به كه باشيد

 زميني سال هشت طي آنكه خاطر به »داور« آيا: پرسيد آمد مي نظر به عصبي اندكي حاليكه در »بورك« ژنرال

 كرد؟ نخواهد محاكمه را ما ايم، كرده حمله بهشتي دژبانان و بهشت به كراراً »سپيد جنگل« در خود اقامت

 خود زندگي دوران طي كه اعمالي خاطر به بايد فقط شما. كند نمي محاكمه قوي احتمام به نه،: داد پاسخ »آدم«

 . بدهيد پس حساب ايد داده انجام زمين روي
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 هاي كلبه خورد، بودند كرده تهيه كه خشكي هاي ميوه از. برد سر به خويش فرزندان كنار در را روز بقيه »آدم« و

 بزنند بهشت به حمله به دست هم باز اينكه از و نمود داللت و نصيحت را آنها كرد، بررسي را آنان چوبي

 . داشت برحذرشان

 ياغي فرزندان با آنكه از پس و رفتند خويش هواپيماي سوي به همسرش و »آدم« رسيد، فرا هنگام شب وقتي

 . درامدند پرواز به بهشت جهت در كردند، خداحافظي خود

 بودند كرده درست ها كلبه جلوي كه ميداني در افسران، كه بود نشده پنهان نظر از »آدم« هواپيماي هنوز

 كرد، نمي شركت بازي و رقص در »الوسون« سرگرد اما. پرداختند كردن بازي و رقصيدن و خواندن به شادمانه

 سرانجام مدتي از پس. بود مشغول آنان تماشاي به ايستاده افسران تفريح محوطه از خارج ها، كلبه جلوي در بلكه

 :گفت

 براي شدن آماده مگر. كنيد خوشحالي و برقصيد بخوانيد، آواز شما كه شود مي موجب چيزي چه دانم نمي من

 آمده خشم به و ديوانه اژدهاي يك با من نظر به. ترسم مي كذائي »داور« آن از من دارد؛ خوشحالي هم محاكمه

 ادامه آوازشان و رقص و ندادند گوش »الوسون« سرگرد هاي گفته به افسران اما. آمد كنار توان مي او از بهتر

 . يافت

 »داور« كه دانيد نمي ها احمق شما. نداريد ترسي ملعون »داور« آن از شما نظرم به: داد ادامه »الوسون« سرگرد

 اي ضربه دانيد نمي هنوز اما كنيد، تفريح و باشيد خوش خواهد، مي دلتان اگر. بياورد سرتان به تواند مي بالئي چه

 به باشيد، نداشته توجه زياد »آدم« هاي حرف به است بهتر. بود خواهد شديد حد چه تا است انتظارتان در كه

 فكر شما كه است خطرناك آن از بيش لعنتي »داور« آن. هستيد شما كه است نادان اندازه همان به او من نظر

 . كنيد مي

 گناه مرتكب مداوم طور به خود عمر در تو كه گفت خواهيم داور به ما نرقصي اگر: گفت »اسكيت« سرهنگ

 . اي شده

 عمرم مدت تمام در من. زد نخواهيد حرفي چنين شما مسلماً. ببرد شويتان مرده: داد جواب »الوسون« سرگرد

 . بگوييد دروغ شما نبايد رقصم، نمي آنكه خاطر به بنابراين. ام نشده مرتكب گناهي زمين در

 مجبورش و آوردند رقص ميدان به گرفته را او افسران و. كنيد رقصيدن به وادار را او: داد دستور »بورك« ژنرال

 در بهشتي هواپيماي يك ناگهان آنكه تا شد مشغول افسران ديگر با آواز خواندن و رقص به او و. برقصد كردند

 به و شد خارج بهشتي هواپيماي از اي فرشته. آمد فرود بودند رقص مشغول كه ميداني در و شد ظاهر آسمان
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 كه را اين. برد خواهد »داوري ميدان« به مستقيماً را شما هواپيما. شويد سوار و بخوريد شام فوراً: گفت آنان

 . شد ناپديد فرشته گفت

 و شدند خارج سپس. خوردند خشك هاي ميوه از مركب شامي و دويدند خويش هاي كلبه به عجله با افسران

 افسران و داد ادامه خود پرواز به هواپيما را شب سراسر. درآمد پرواز به هواپيما و گرديدند بهشتي هواپيماي سوار

 .رفتند خواب را آن داخل

 داوري ميدان از اخبار

 چشمان دقت به و نشسته ميز پشت خويش صندلي روي »داور«. كرد نمي تجاوز نيم و هفت از ساعت و بود صبح

 در كه بود »سوم شيطان« محاكمه سرگرم هنوز او. بود دوخته داشت قرار ميز روي جلويش كه كتابي به را خود

 جديت با نشسته راست، سمت سوم، شيطان كنار در »مقدس آژانس«. داشت قرار اتهام صندلي روي برابرش،

 كه هستي محكوم تو: گفت كرد مي بلند را سرش كه حالي در »داور«. كرد مي دفاع خويش موكل از تمامتر هرچه

 كبيره مصيبت يك و بيست اول، درجه از كبيره مصيبت چهار مرتكب زيرا شوي، زنداني جهنم در هميشه براي

 :است قرار اين از تو كبيره هاي معصيت شرح. اي شده صغيره گناه هشت و بيست و هشتصد و دوم، درجه از

 .»هستي زندگي كردن درو« جنگ وقوع مسبب تو -1

 .هستي خاكي بشر ابناء سوم يك قتل مسوول تو -2

 . اي برده كج راه به را مردم از از كثيري گروه كه هستي آن مسوول تو -3

 .هستي آنان اموال ميل حيف و مردم از بسياري روحي آزار و زجر مسوول تو -4

 هرگز: گفت »داور« به او. كرد آغاز را »سوم شيطان« از دفاع حرارت با و برخاست خود جاي از »مقدس آژانس«

 كرده محكوم جهنم در زندان به هميشه براي را آدم فرزندان از يكي شما اين از قبل كه است نداشته سابقه

 كه آنجا از اما ام، نديده كنوني متهم از گناهكارتر و تر خطرناك را كسي هيچ هرگز كه كنم مي اعتراف من. باشيد

 است، شمار بي او گناهان گرچه. ببخشيد را او گناهان از قسمتي كه اميدواريم است، آدم فرزندان از يكي نيز او

 . است داده انجام نيز نيكي كارهاي اما

 باز »داور«. گفت »داور« به »سوم شيطان« از دفاع در قبيل، اين از ديگري بسيار مطلب »مقدس آژانس« و

 :داشت اظهار »سوم شيطان« به خطاب سپس و شد مشغول كتاب مطالعه به مدتي

 از كبيره معاصي ارتكاب اتهام به كماكان اما شود، مي بخشوده تو صغيره گناهان تمام »مقدس آژانس« خاطر به

 . ببري سر به جهنم در هميشه براي كه هستي محكوم دوم و اول درجه
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 آن خاطر به شود، بخشوده او گناهان از قسمتي كه كردم تقاضا من وقتي: گفت كنان اعتراض »مقدس آژانس«

 بود خواهد من تشكر نهايت موجب. گردد زنداني جهنم در هميشه براي نباشد محكوم »سوم شيطان« كه بود

 . شود بخشوده نيز او گناهان از ديگر قسمتي اگر

 خاطر به تو، دوم درجه كبيره معاصي تمام گفت و سربرداشت سپس. گرد سكوت طوالني مدتي براي »داور«

 دو و آسماني سال شش به محكوم اول درجه كبيره معصيت چهار خاطر به اما شود، مي بخشوده »مقدس آژانس«

 . هستي جهنم در زندان زميني ماه

 :گفت بود كرده »سوم شيطان« به را رويش كه درحالي مقدس، آژانس

 نابخشودني تو اول درجه كبيره مصيبت چهار چون. دهم انجام تو براي كاري توانم نمي اين از بيش كه متأسفم

 . است

 اينكه از من. هستيد عناصري چگونه »داور« هم و تو هم كه دانم مي خوب من: گفت عصبانيت با سوم شيطان

 اما. ديد نخواهم را شما نظير عناصري دنيا اين در كردم مي فكر چه بودم، مشعوف بسيار گفتم، مي ترك را زمين

 . است افتاده ام وكله سر شما چون اشخاصي با نيز ام آمده اينجا به كه اينك بدبختانه

 كلمه يك »مقدس آژانس« نه و »داور« نه اما داد ادامه مدتي براي قبيل اين از سخناني گفتن به »سوم شيطان«

 نشست، »داور« جلوي و شد پديدار جهنمي هواپيماي يك ناگهان سپس. ندادند پاسخ هايش گفته به هم

 .گرديد جهنم رهسپار بياندازد راه بيشتري هياهوي و سروصدا آنكه بدون گرديده آن سوار »سوم شيطان«و

 . كرد ام خسته محاكمه اين كلي به.  آخ.  آخ: گفت »مقدس آژانس«

 . بودم داده انجام تاكنون كه بود اي محاكمه بزرگترين مسلماً. شدم خسته هم من: گفت »داور«

 پياده آن از باره يك افسران. نشست »داوري ميدان« در بودند آن سوار افسران كه بهشتي هواپيماي ناگهان

 دعوت اتهام هاي صندلي روي نشستن به را افسران ها آن و. دادند سالم »مقدس آژانس« و »داور« به و شدند

 زمين روي بر خود زندگي طي كه اعمالي تمام فكر به آنها از يك هر نشستند افسران آنكه محض به و. كردند

 براي »داور«. شد برقرار سكوتي. آوردند خاطر به را خويش بد و نيك كارهاي همه و افتادند بودند داده انجام

 »بورك« ژنرال به جدي اي قيافه با و كرد بلند را سرش وقت آن. گرديد خيره خويش كتاب به طوالني مدتي

 :پرسيد سپس. نگريست

: داد جواب »بورك« ژنرال »كنيد؟ مي اعتراف خويش كبيره معصيت يك و صغيره گناه دو و چهارصد به شما آيا«

 . آورم نمي خاطر به را آن چون كنم، اعتراف توانم نمي خويش گناه به اما دارم، قبول را ام صغيره گناهان تمام
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 اكتبر دوم شب. است اين شما كبيره معصيت: داد جواب كرد مي مطالعه را خويش كتاب كه حالي در »داور«

 مشاهده خويش جلوي را انگليسي دختر يك زديد مي قدم واشنگتن هاي خيابان در كه حالي در 1942 سال

 . نموديد تعقيبش رفت كجا هر بلكه كرديد، نگاه او به شهوت روي از كراراً تنها نه وقت آن و. كرديد

 روي از حال هر به. باشد صغيره گناه يك اين كه كردم مي فكر من ولي. شدم متوجه. بله: گفت »بورك« ژنرال

 ديده عمرم تمامن در كه بود دختري زيباترين او من نظر به. بودم شده او عاشق من. كردم نمي نگاه او به شهوت

 . بودم

 يك اين و كرديد، نگاه او به شهوت روي از و ناپاك ديده با شديد عاشقش برآنكه عالوه: گفت خشونت با »داور«

 . است كبيره معصيت

 عاشق من ولي. است بوده كبيره معصيت يك كار اين كه كنم مي اعتراف من. خوب بسيار: گفت »بورك« ژنرال

 او ديوانه اصالً شايد. كرديد مي نگاهش نظر همان به بوديد، من جاي هم شما اگر گذشته آن از و بودم، شده او

 . داديد مي را »داوري ميدان« اين خاطرش به بود، اينجا اگر. شديد مي

 خاطر به شما اينك. نبودم شما جاي به من كه است وقتي خوش جاي بسيار: داد جواب خشك صدايي با »داور«

 . شويد مي محكوم جهنم در زندان زميني سال 20 به صغيره گناه دو و چهارصد و كبيره معصيت يك ارتكاب

 و هزار دو مرتكب شما. است شما نوبت اينك: گفت و كرد »اسكيت« سرهنگ طرف به را رويش »داور« سپس

 كنيد؟ مي اعتراف آيا. ايد شده كبيره معصيت يك و صغيره گناه شش و صد

 صغيره گناهان تمام به ولي آورم، نمي خاطر به را خويش كبيره معصيت من: داد جواب »اسكيت« سرهنگ

 . كنم مي اعتراف خويش

 حسن گواهي كه داديد قول صميمانه »گونگادين« به بوديد، اميرآباد اردوگاه مأمور وقتي: داد توضيح »داور«

 معصيت يك كار اين و. كرديد فراموش را خود قول اين گفتيد، ترك را ايران وقتي ولي بدهيد، او به كار انجام

 . است بوده كبيره

 . بودم كرده فراموش بكني را موضوع اين من. خواهم مي معذرت. اوه: گفت عاجزانه »اسكيت« سرهنگ

: گفت كرد مي نگاه »ويمن« سرهنگ به كه حالي در سپس و. جهنم در زندان زميني سال 25: گفت »داور«

 كنيد؟ مي اعتراف كبيره، معصيت يك و صغيره گناه هشت و هزار دو. است شما نوبت

 است؟ بوده چه موضوع. ندارم قبول را كبيره معصيت: داد پاسخ »ويمن« سرهنگ
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 . نگرفت شما از چيزي او عوض در اما كرد كار شما براي هفته چند »گونگادين« اميرآباد، در -

 ديگري شاگرد خانه من كرد؟ كار من براي »گونگادين« موقعي چه: گفت تلخي اوقات با »ويمن« سرهنگ

 .نبود من شاگرد خانه »گونگادين«. داشتم

 . كرد مي كار برايتان او رفت مي مرخصي شما شاگرد خانه وقت هر اما نبود، شما شاگرد خانه »گونگادين«

 . متأسفم موضوع اين خاطر به خيلي. شدم متوجه. بله. آه: گفت »ويمن« سرهنگ

 هزار نه و چهل: گفت و كرد »گرانت« سرهنگ به را رويش و جهنم، در زندان زميني سال بيست«: گفت »داور«

 كنيد؟ مي اعتراف. صغيره گناه سه و بيست و هشتصد و

 .است بوده حدود همين در كنم مي تصور بله. ببرد را شويشان مرده. آه: گفت »گرانت« سرهنگ

 نوبت: گفت كرد مكث اندكي و انداخت كتاب به نگاهي آنكه از پس و درجهنم زندان زميني سال 8: گفت »داور«

 كنيد؟ مي اعتراف صغيره گناه سه و چهل. بود »همينك« سرگرد نوبت و: است شما

 .كنم مي اعتراف: گفت »همينك« سرگرد

 يكصد او. رسيد »ماتيوس« سرگرد نوبت وي از پس. جهنم در زندان زميني نيم و ساعت دو: داد فرمان »داور«

 اعتراف خود صغيره گناهان تمام به من: گفت و داشت كبيره معصيت يك و صغيره گناه دو و شصت و هزار

 است؟ بوده چه ام كبيره معصيت ولي كنم مي

 توقع مبادا كرديد مي پنهان »گونگادين« چشم از را خود محرمانه شما كنيد، ترك را ايران آنكه از قبل اندكي -

 باشد؟ داشته پاداشي يا و تحفه

 .جهنم در زندان زميني سال 6: گفت »داور«. متأسفم بابت اين از خيلي. بله. آه: گفت »ماتيوس« سرگرد

 گناهان تمام به او ديگران مانند. كبيره معصيت يك و صغيره گناه ميليون نيم. بود »راد« سروان بعدي نفر

 . است بوده چه اش كبيره معصيت پرسيد ولي كرد اعتراف صغيره

 را كسي هر: گفت »راد« سروان خورديد، مي شراب و ويسكي الينقطع طور به تقريباً شما،«: داد توضيح »داور«

 .خورد مي شراب و ويسكي ببينيد كه

 مقادير معادل زمين، روي بر خويش زندگي طول در. كنند مي را اعتدال رعايت مردم، غالباً: داد جواب »داور«

 هزار 62 ويسكي: گفت و انداخته خويش كتاب به نگاهي سپس. ايد كرده مصرف شراب و ويسكي ذيل شده ذكر

 .كيلو هزار 53 ديگر اغذيه و مشروبات مختلف انواع كيلو، هزار 40 شراب كيلو،
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 كبيره معصيت يك اين كه كنم مي تصور. بله«: گفت »راد« سروان كند تمام را فهرست قرائت »داور« آنكه از قبل

 ».متأسفم بسيار. باشد

 . جهنم در زندان زميني دوماه و سال 22 -

 كنيد؟ مي اعتراف. كبيره معصيت دو و صغيره گناه ميليون سه: گفت داور. رسيد »الوسون« سرگرد نوبت

 ...من. شوم مرتكب را لعنتي گناه همه اين ام توانسته من چگونه -

 كنيد؟ مي اعتراف: كرد تكرار »داور«

 به اما ام، بوده آنها انجام از ناگزير چه كنم، مي اعتراف ام صغيره گناهان به من: گفت احتياط با »الوسون« سرگرد

 . ندارم قبول را كبيره معصيت دو قطع طور

 اميرآباد اردوي مأموريت در شما وقتي شب يك: گفت و گذارد كتابش صفحات از يكي بر را خود انگشت »داور«

 ...شما. داديد دشنام مقدسات به گرفتيد، مي دوش داشتيد و بوديد،

 .كنيد صبر. من. من: گفت و كرد قطع را داور حرف »الوسون« سرگرد

 .بزنيد را حرفتان: گفت »داور«

 .نبود من تقصير دادم دشنام مقدسات به دوش گرفتن ضمن اگر -

 روي داغ آب وقتي. كرد ول را داغ آب و بست را سرد شيرآب ناگهان او چه. بود »كورتيس« سرگرد از گناه بلكه

 .دادم دشنام مقدسات همه به كه شدم عصباني قدر آن ريخت من

 يك اين حال هر در. بدهيد دشنام مقدسات به بايستي نمي شديد، هم عصباني آنكه فرض به: گفت »داور«

 . است اولي نظير هم شما كبيره معصيت دومين. است كبيره معصيت

 منصرف سفر ادامه از شما وقت آن. شد آغاز باران ناگهان و كرديد مي سفر شيكاگو حومه به شما تعطيل روز يك

 . داديد مي دشنام مقدسات به كراراً برگشتيد، كه همانطور و برگشتيد شيكاگو به و شديد

 آن چه. نبود من تقصير هم بار اين واقع در اما. نمايم اعتراف بايد كه كنم مي تصور. بله: گفت »الوسون« سرگرد

 ... و نداشتم پالتو يا باراني خود با من و باريد مي شديدي باران روز
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 بر ناراحتي آثار آنكه بدون سپس و. جهنم در زندان زميني ماه هشت و سال هشت و بيست: گفت »داور«

 شده مرتكب ذكري قابل گناه شما كه رسد نمي نظر به: گفت و كرد »برچ« سروان به را رويش باشد اش قيافه

 . شد خواهيد بهشت رهسپار زودي به رو اين از و است بوده عالي كامالً شكل اعمال تمام. باشيد

 شما نوبت اينك: گفت و كرده »گونگادين« به را رويش و زد ورق را خود كتاب از ديگر صفحه پند سپس »داور«

 جهنم در زندان زميني سال 96 به محكوم شما. نمود اضافه كرد مكث متفكرانه اندكي آنكه از پس و. است

 من. ايد شده مرتكب كه است كبيره معصيت شش و صغيره گناه ميليون ده خاطر به محكوميت اين. هستيد

. ببينم بگذاريد. تان كبيره معاصي جمله از است بوده قرار چه از گناهانتان بدانيد خوبي به خودتان كه اميدواريم

 كرديد، مي كار اميرآباد در افسران اين براي شاگرد خانه عنوان به شما وقتي: گفت زده ورق را كتاب مدتي سپس

 را آبجو هاي بطري بايستي يخچال سردي كه داديد مي جواب است، شده چه آنان آبجوهاي مخفيانه روز هر

 كار آنها براي جدي خيلي آنكه بدون كرديد، مي قبول بسيار هداياي افسران از شما اين بر عالوه. باشد تركانده

 زود زود) سوم جنگ( زندگي دروكردن جنگ كه است بوده آن شما آرزوي بزرگترين اين بر عالوه. باشيد كرده

 .ببينيد خود چشم به را آن شما و شود آغاز

 به آنها تمام »برج« سروان جزء به و. شدند مي محكوم يك يك افسران و يافت مي ادامه محاكمه طريق اين به و

 و برخاست خود جاي از »مقدس آژانس« داد، پايان را خود كار داور وقتي و. گرديدند محكوم جهنم در زندان

 : كرد آغاز طرق اين به را افسران از دفاع

 چه هستند، ارزشي با بسيار افراد و. اند كرده خدمت بشر به صادقانه زمين روي در خود زندگي طي ها بچه اين«

 مطالب مقدس آژانس و است بوده محكم نسبتاً نيز آنان ايمان و اعتقاد. اند داشته پسنديده و عالي رفتار و اعمال

 خويش كتاب آنكه از پس »داور« و. آورد عمل به بود دفاع الزم آنچه و گفت »داور« به قبيل اين از ديگري بسيار

 .رفت فرو فكر به سكوت در طوالني مدتي براي كرد، مطالعه دوباره را

 به اما شود، مي بخشوده شما كبيره معاصي تمام »مقدس آژانس« خاطر به: گفت و كرد بلند را سرش سرانجام

 . هستيد جهنم در زندان به محكوم صغيره خاطرگناهان

 آن به ديگر بار يك كنم مي خواهش: گفت »الوسون« سرگرد. برآمدند خويش از دفاع درصدد يكباره افسران

 و كرده »مقدس آژانس« به را رويش سرعت با سپس. كن نگاه است باز جلويت لعنتي ميز روي كه لعنتي كتاب

 لعنتي زمين در خويش لعنتي زندگي طي كه را خدماتي و بزن حرف بيشتر ملعون »داور« اين با هم تو: گفت

 تو لعنتي جاگاه اگر: گفت و برگشت »داور« طرف به دوباره عجله با سپس. نما تشريح ايم كرده دموكراسي براي

 دست چنين اين و خورد نمي آب تو از دلم و چشم اما. بخشيدم مي را كسي هر گناه سادگي به بود، من اختيار در

 . باشم دلبازتر و دست و تر گذشت با خيلي لعنتي تو از من كه كنم مي فكر. دانم مي بعيد تو از را دلبازي و
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 يادت اما اي، كرده فراموش را من خوب اعمال تمام تو: گفت و كرده تأييد را »الوسون« سخنان »راد« سروان

 . ام خورده ويسكي من كه است نرفته

 نوشته كتابت در كه آنچه و تو به من. كنم بيان مطلبي نيز من كه بده اجازه اينك: گفت »گرانت« سرهنگ

 . بكند را كار اين »مقدس آژانس« مايليم بلكه كن داوري ما درباره تو خواهيم نمي ما. ندارم اعتقاد

 »آزادي جواز« برايش كه داد نخواهم اجازه و برود بهشت به »برچ« سروان كه گذارم نمي من: گفت »بلور« سروان

 .كني صادر

 . بگيري مرا جلوي تواني نمي تو: گفت »برچ« سروان

 .گرفت خواهم را تو جلوي مسلماً: داد جواب عصبانيت با »بلور« سروان

 .هستي ديوانه تو. آه: گفت »برچ« سروان

 بود نشسته آن بر كه را خويش اتهام صندلي شد مي بلند جايش از حاليكه در و كيست؟ ديوانه: گفت بلور سروان

 و گذشته او سر باالي از صندلي و دزديد را سرش سرعت به »برچ« سروان اما. كرد پرتاب »برچ« سروان سوي به

 . خورد »اسكيت« سرهنگ سينه به

 دعوا كس همه با خواهيد مي! احمق هاي بچه اي: گفت داشت مي بر را صندلي كه حالي در »اسكيت« سرهنگ

 سرهنگ به صندلي و دزديد را سرش »بلور« سروان اما كرد، پرتاب »بلور« سروان طرف به را صندلي و كنيد

 صندلي و اي شده ديوانه مگر »اسكيت« سرهنگ. ببرد را شويت مرده: زد فرياد »گرانت« سرهنگ خورد »گرانت«

 »الوسون« سرگرد گوش به اتهام صندلي و دزديد را سرش »اسكيت« سرهنگ بار اين. كرد پرتاب او سوي به را

! آخ! آخ. شد من جان قاتل اتهام لعنتي صندلي اين! آخ: زد فرياد دردناكي صداي با »الوسون« سرگرد. خورد

 . رفت حال از زد راكه حرفها اين و! افسوس

 آسيبي هيچ برخيز: گفت »الوسون« سرگرد به خطاب جدي صدائي با و نيست جنگ محل جا اين: گفت »داور«

 . كني مي رفتن هوش از به تظاهر فقط نرفته هم هوش از. است نرسيده تو به

 .بود خوابيده زمين كف حركت بي و نزد حرفي هچ »الوسون« سرگرد اما

 براي را خود مساعي بهترين شوي بلند اگر اما كرد، نخواهم دفاع تو از نشوي بلند اگر: گفت »مقدس آژانس«

 .برد خواهم كار به تو تبرئه
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: گفت ديگر افسران به دردناك بسيار صدائي با و كرد حركت به شروع آهستگي به »الوسون« سرگرد بار اين

 كمك به يكباره افسران از تن چند» !آخ! آخ كرد؟ خواهيد را اينكار آيا كنم مي خواهش. كنيد بلند مرا! آخ! آخ«

 »داور« طرف به را سرش دردآور و غمناك صورتي به او سپس. نشاندند اتهام صندلي بر دوباره را او و آمدند او

 دارد؟ وجود بيمارستان جهنم در آيا: پرسيد و كرد

 . نيست بيمارستان جهنم در نه: گفت »داور«

 پيدا بيمارستاني لعنتي »داوري ميدان« اين اطراف در آيا! اوه! اوه! آخ! آخ كشيد فرياد »الوسون« سرگرد

 شود؟ مي

 بسيار: گفت عاجزانه صدايي با سرگرد ندارد وجود بيمارستاني نيز »داوري ميدان« نزديكي در: گفت »داور«

 چند مدت براي است بهتر. ام ديده آسيب سختي به چه بروم، جهنم به اكنون توانم نمي من ترتيب اين با. خوب

 بدهيد؟ را كار اين ترتيب است ممكن. يابم بهبود تا كنم استراحت حوالي همين در هفته چند با روز

 جهنم به رفتن از كه اي زده مريضي به را خودت فقط. است نيافتاده اتفاقي تو براي وجه هيچ به«: گفت »داور«

 ».كني سرپيچي

 .كنم آغاز را خود دفاع كه خواهم مي من. باش آرام: گفت »مقدس آژانس«

 در اميدواريم«: كرد اضافه و زد نخواهم حرفي ديگر. متشكرم بسيار شما لطف از. اره: داد جواب سرعت به سرگرد

 :كرد افسران از دفاع به شروع كلمات اين با »مقدس آژانس« و »شويد برنده محاكمه اين

 بهشت به شما است مايل »مقدس آژانس« كه جهت آن از و است، بوده عالي بسيار شما نيك اعمال كه آنجا از«

 هواپيماي يك وسيله به بايد شويد اعزام بهشت به آنكه از قبل ولي. شود مي بخشوده گناهانتان تمام برويد،

 چهارده حداقل استحمام اين و كرد خواهيد استحمام آنجا استخر در همگي برزخ در. برويد برزخ به برزخي،

 . كشيد خواهد طول دقيقه

 سپس. شدند مشعوف و بردند لذت مطالب اين از بسيار آنها و كرد بيان قبيل اين از ديگري مطالب »داور« و

 بخشوده نيز تو صغيره گناهان تمام »مقدس آژانس« خاطر به: گفت و كرد »گونگادين« به را رويش »داور«

 در زندان سال 40 به محكوم معاصي اين ارتكاب خاطر به و نيست، بخشايش قابل ات كبيره معاصي اما و شود مي

 .»هستي جهنم

 كه كنيم مي خواهش: گفتند و كردند »گونگادين« از دفاع به شروع باره يك شنيدند را ها حرف اين افسران وقتي

 در و كرده كار ما براي طوالني مدتي و است ايماني با مرد آنكه براي. ببخشيد نيز را »گونگادين« كبيره معاصي
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 را آنها حرف »داور« ولي گفتند قبيل اين از ديگري بسيار مطالب آنها و. ايم نديده خطايي و خبط او از مدت اين

 از دفاع به نيستند مجاز آدم فرزندان چه كنيد، دفاع »گونگادين« از توانيد نمي شما: داشت اظهار و كرده قطع

 .بپردازند يكديگر از دفاع يا خود،

 از خوشحاليم بسيار اما. كرد نخواهيم دفاع »گونگادين« از ديگر ما. خواهيم مي معذرت«: دادند پاسخ افسران و

 ».بخشيديم را او است، دزديده ما از برايمان شاگردي خانه طي كه آنچه خاطر به بگوييم، اينكه

 !دزديد مي مرا شيريني هاي نان و سيگارها آبجوها، تمام او. بخشم نمي را ملعون اين من: گفت »الوسون« سرگرد

 بايد ام ديده خود چشم به كه را مطلب يك اما كنم، دفاع »گونگادين« از خواهم نمي من: گفت »همينك« سرگرد

 .شد نمي ترك اش عبادت او كه معني اين به بگويم،

 بوده عالي او رفتار و اعمال دانم مي كه آنجا تا اما كنم، دفاع او از خواهم نمي من: كرد اضافه »اسكيت« سرهنگ

 . بكند آن به خدمتي توانست نمي آنكه گو داشت، دموكراسي آرزوي همواره او. است

 حال هر به چه بود، خواهيم تر خوشحال باشد ما همراه گونگادين بهشت در اگر قطع طور به: گفت »بورك« ژنرال

 .داريم دوست. دهند مي انجام برايمان كه كاري از بيش را خود كارگردان ما

 عادالنه اين و بوده زحمتكش و فقير كارگر يك عمرش تمام در »گونگادين«: كرد اضافه »ويمن« سرهنگ و

 . گردد جهنم در زندان به محكوم كه نيست

 .است ممنوع اكيداً كار اين و كنيد مي دفاع او از شما. باشيد ساكت: گفت»داور«

 . شدند خاموش و خواهيم مي معذرت. خوب بسيار: گفتند افسران و

 :گفت او پرداخت »گونگادين« از دفاع آخرين به كرد مي »داور« به را رويش حاليكه در »مقدس آژانس« سپس

 نداشته نصيبي محروميت و كار از غير زمين در خود زندگي طي و هستند، بدبخت كه آدم فرزندان از دسته آن«

 است اسفناكي وضع خاطر به فقط است كار معصيت »گونگادين« اگر. گردند جهنم در زندان به محكوم نبايد اند

 تأكيد حال عين در اما است عظيم و سنگين او كبيره معاصي كه دانم مي من. است داشته زمين كره روي بر كه

 براي قبيل اين از ديگري بسيار مطالب »مقدس آژانس« و» .است بوده عالي بسيار نيز او نيك اعمال كه كنم مي

: گفت سرانجام و نگريست خود كتاب به دقيقه چند انديشناك »داور« داد، پايان دفاع به وقتي. گفت »داور«

 بخشوده ات كبيره معصيت 6 از معصيت 4 تو نيك اعمال خاطر به و »مقدس آژانس« خاطر به. خوب بسيار

 زندان سال بده محكوم معصيت دو اين خاطر به و است بخشاش غيرقابل تو عظيم كبيره معصيت دو اما شود، مي

 .شوي مي جهنم در
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 نستند بخشايش غيرقابل نيز عظيم كبيره معصيت دو اين كه كنم مي تصور من: گفت دوباره »مقدس آژانس«

 زمين روي بر خود زندگي طي »گونگادين« چه. رسند مي بخشايش قابل كامالً معصيت دو اين من نظر به بلكه

 بينواي كارگر يك فقط عمرش سراسر و داشته عهده به را مذهبي فرقه يك رهبري نه و بوده سياستمدار نه

 . است رفته مي شمار به زحمتكش

 زندان به محكوم را او كبيره معصيت دو اين خاطر به فقط من: گفت و كرد »مقدس آژانس« به را رويش »داور«

 آرزوي اين و. برود جهنم به بايستي كه اوست آرزوي ترين آتشين و بزرگترين خاطر به بلكه كنم، نمي جهنم در

 معصيت يك آرزو اين و. شود آغاز زودتر هرچه) سوم جنگ( »زندگي كردن درو« جنگ كه بوده آن او بزرگ

 . برود جهنم به بايد آن خاطر به كه است كبيره

 ممكن بگيرد، در »زندگي كردن درو« جنگ آنكه از قبل كه دانسته مي »گونگادين« شايد: گفت »مقدس آژانس«

 . شود برقرار زمين روي بر صلح نيست

 كه داشته را سوم جنگ وقوع آرزوي اين خاطر به بلكه رسيده، نمي چيزها اين به عقلش او: گفت »داور«

 » .كند پيدا كاري ها انگليسي و ها آمريكايي پهلوي هم باز خواسته مي

 ساخته من دست از تو براي كاري ديگر اين از بيش. متأسفم: گفت »گونگادين« به خطاب »مقدس آژانس«

 ».نيست

 تمام. بردند آن سوي به را »گونگادين« درنگ بي و. نشست زمين به »داور« جلوي جهنمي هواپيماي يك ناگهان

 كه وقتي همان درست و. كردند مي گريه آنان از اي عده و شدند متأثر سخت »گونگادين« خاطر به افسران

 :كشيد فرياد »داور« به خطاب بلند صدايي با »گونگادين« بود پرواز شرف در جهنمي هواپيماي

 .»هستم مكاري »گونگادين« من. شديد بزرگي اشتباه مرتكب خويش »داوري« در شما«

 به و زد ورق را خويش كتاب دقيقه چند مدت براي دوباره و شود متوقف هواپيما داد دستور »داور« ناگهان

 :داد چنين را »گونگادين« جواب بلند صدايي با و سربرداشت سرانجام اما. گرديد مشغول آن مطالعه

 و برد مي سر به بهشت در اينك او. بود هندي مرد يك مكاري گونگادين» .نيستي مكاري »گونگادين« تو. نه«

 .»دارد شادمانه زندگي

 با افسران و. برد مي جهنم به خود همراه را »گونگادين« حاليكه در كرد آغاز را خود پرواز جهنمي هواپيماي و

 . شد ناپديد نظر از تا كردند مي نگاه هواپيماي آن به تأثر
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: گفتند ديگر اي عده و كرد نخواهيم پيدا »گونگادين« نظير ديگري شاگرد خانه هرگز ما: گفتند افسران از بعضي

 غير و مطرود شاگرد خانه يك او خويش زميني زندگي تمام در. بيابيم وفاداري اين به خدمتكاري نيست ممكن

 ساخته دانش از استخوان و گوشت جاي به او بدن تمام. شد مي محسوب خدمتكار بزرگترين او. بود محبوب

 . بود شده

 در آيا. كنم پيدا شاگردي خانه كجا از اينك دانم نمي من: گفت و كرد »داور« به را رويش »الوسون« سرگرد

 شود؟ مي پيدا شاگرد خانه بهشت

 آماده برايتان. كنيد اراده كه را هرچه. داشت نخواهيد احتياجي شاگرد خانه به بهشت در شما: گفت »داور«

 .شود مي

 . شدند سوار افسران و نشست »داوري ميدان« در برزخي هواپيماي يك ناگهان

 حوض به هواپيما وقتي و. كرد پرواز برزخ حوض سوي به درنگ بي برد مي همراه را افسران كه حالي در هواپيما، و

 . پرداختند شنا به گرديده حوض وارد و شدند پياده افسران رسيد برزخ

 به تقريباً كه حالي در و است داغ لعنتي آب اين عجب! آخ: كشيد فرياد دردناكي صداي با »الوسون« سرگرد

 .ام ديده عمرم به كه است آبي ترين داغ برابر 20 حدود در آب اين گرماي گفت بود افتاده احتضار حالت

 چيست؟ ساعت. سوزم مي دارم من! آخ: گفت »ويمن« سرهنگ

 :گفت و نگريست ساعتش به كرد مي شنا حاليكه در »بورك« ژنرال

 . است گذشته هفت از دقيقه دو

 . سوزد مي دارد پوستم. ببرد شويش مرده! آخ: گفت »گرانت« سرهنگ

 .است دقيقه سه و هفت: داد جواب دردناك لحني با »اسكيت« سرگرد

 ! كن نگاه را ساعت دوباره آخ. ميرم مي دارم من! آخ! آخ: گفت »الوسون« سرگرد

 لعنتي آب اين در ديگر دقيقه ده بايستي ما و است گذشته هفت از دقيقه چهار اكنون: داد جواب »بورك« ژنرال

 . كنيم شنا

 باد فرمانده اگر: گفت »ويمن« سرهنگ. كشيدند مي دردناك فريادهاي برزخ حوض در شنا ضمن افسران تمام و

 !آخ! آخ. آورد درمي پوزش لعنتي حوض اين فراز بر را سردي باد دانست، مي
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 .كن نگاه را ات لعنتي ساعت آن دوباره. ژنرال: گفت »گرانت« سرهنگ

 پنج اكنون. كنم نگاه ساعت به دقيقه به دقيقه شنا حال در توانم نمي من: داد جواب خشم با »بورك« ژنرال

 . است گذشته هفت از نيم و دقيقه

 :كرد اضافه »بورك« ژنرال به خطاب و. سوزم مي. سوزم مي دارم من. آه: گفت كنان ناله »ماتيوس« سرگرد

 ».باشي داشته را ملعون ساعت آن حساب مرتب خواهي نمي دليل بچه«

 ساعت اين كنيد، غرغر و بزنيد حرف اين از بيش اگر: داد جواب آلود خشم و دردناك لحني با »بورك« ژنرال

 . است گذشته 7 ساعت از لعنتي دقيقه شش اكنون. اندازم مي دور را لعنتي

 . بود ما دشمن ملعون »داور« آن: گفت »راد« سروان

 بود؟ آب اين در بايد ديگر چقدر. ميرم مي دارم. ميرم مي دارم: گفت »داف« سروان

 نگاه. آخ. كشيد فرياد »مندل« سرگرد است گذشته هفت ساعت از دقيقه هشت اينك: گفت »بورك« ژنرال

 . سوزد مي كبابي گوشت مثل دارد بدنم گوشت. كنيد نگاه. كنيد

 . كند نمي كار اصالً ديگر. ايستاد ساعتم. لعنت شيطان بر: گفت »بورك« ژنرال

 . همينطور هم من ساعت: گفت »اسكيت« سرهنگ

 كس هيچ ديگر: كشيدند فرياد بودند مشغول برزخ حوض در شنا به احتضار حالت در كه همانطور افسران و

 داشت ادامه آنها بيهوشي و. شدند بيهوش جملگي تا شد مي افزوده همانطور آنها ناراحتي و درد بر و. ندارد ساعت

 لبه كه همانطور و شد پديدار زيبائي حوري ناگهان يافت پايان دقيقه 14 وقتي و. يافت پايان موعود دقيقه 14 تا

 او دور به افسران تمام ناگهان كه داشت اليتناهي زيبائي چنان صدايش و. شد بلند صدايش بود ايستاده حوض

 آب استخر در برزخ حوض جاي به داشت امكان كه حوري، اين تماشاي محوس چنان افسران و. شدند جمع

 . كردند فراموش را خود كه شدند باشد، كرده شنا خنكي

 و است، يافته پايان موعود دقيقه 14 چه. شويد خارج حوض از توانيد مي اينك: گفت افسران به زيبا حوري

 . شد ناپديد

 قدر آن و درآمد پرواز به درنگ بي هواپيما و شدند برزخي هواپيماي سوار دوباره و آمدند بيرون حوض از افسران

 ده. گرفتند »داور« از را خود »آزادي جوازهاي« و شدند پياده افسران آنجا در. رسيد داوري ميدان به تا رفت
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 داد ادامه پرواز به قدر آن و رفت هوا به هواپيما. گرديدند آن سوار افسران و آمد بهشتي هواپيماي يك بعد دقيقه

 . رسيد بهشت به تا

 بهشت در كه آدم فرزندان تمام با آنها. بودند شادمان جملگي كه حالي در شدند، بهشت وارد افسران سرانجام و

 به بهشتي، مخلوقات تمام همينطور و رفتند، مي »آدم« خانه به روز هر خصوص به و كردند مالقات بودند

 ياغي فرزندان« نزديك از خواستند مي آنها. شتافتند مي ديدارشان به چندبار روزي كه بهشت دژبانان خصوص

 . ببينند خوبي به را »سپيد جنگل

 و شادمان همگي دانم مي فقط. بنويسم بهشت در افسران وضع درباره را چيز همه دقيق طور به توانم نمي من

 . بردند مي را لذت نهايت بهشت در زندگي از و داشتند رضايت خود وضع از آنها تمام بودند، سعادتمند

 خود استراحت اطاق به شدند بيدار كه وقتي و. بودند خوابيده خويش بهشتي خانه در افسران روزي بعدازظهر

 . رسيدند مي نظر به غمناك اندكي كه حالي در نشستند، يكديگر كنار آنها. آمدند

 خواب در. ديدم بيچاره »گونگادين« درباره خوابي بعدازظهر امروز من«: گفت افسرده لحني با »همينك« سرگرد

 »گونگادين« آن ميان در كه خورد چشم به آتش از اي شعله ناگهان. زنم مي قدم بزرگي صحراي در كه ديديم مي

 :گفتم او به من. بود سوخته بدنش كه حالي در داشت، قرار بيچاره

 

 را جوابم كه كرد باز دهان او كه هنگامي اما. است انداخته آتش شعله اين ميان به را تو كسي چه. »گونگادين«

 ».پريدم خواب از بگويد

 صندلي يك روي كه ديدم خواب در. ام ديده خوابي نيز من«: گفت غمگين لحني با نيز »اسكيت« سرهنگ

 صدا كه جهتي به درنگ بي. رسيد گوشم به دلخراشي فرياد ناگهان. هستم كتابي مطالعه مشغول و ام نشسته

 فوراً. دود مي سو آن و سو اين است، گرفته آتش كه حالي در »گونگادين« كه ديدم و كردم نگاه بود آمده

 خود ناگهان شدم بلند آنكه محض به اما كنم، خاموش بود گرفته ميان در را ،»گونگادين« كه آتشي تا برخاستم

 ».يافتم بسترم ميان در بيدار را

 ناگهان زنم مي قدم اي آشپزخانه جلوي كه ديدم خواب در. ام ديده خواب هم من«: گفت »ماتيوس« سرگرد

. بده نجات مرا كنم مي خواهش. ماتيوس سرگرد: گفت مي كه رسيد گوشم به »گونگادين« دردناك فرياد صداي

. اند گذارده پزي خوراك فر بر بسته هاي دست با را »گونگادين« كه ديدم و شدم آشپزخانه داخل سرعت به

 ».كردم مشاهده بستر در را خود و پريدم خواب از اما. بردارم آنجا از را او تا كردم دراز را دستهايم
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 بكنم گردش آنكه براي ام گرفته تصميم كه ديدم خواب. ام ديده خوابي هم من«: گفت اندوه با نيز »بورك« ژنرال

 به. نداد جواب او زدم صدا هرچه اما بزند، واكس را هايم كفش تا كردم صدا را »گونگادين«. شوم خارج خانه از

 چند من جستجوي آنكه از پس. است برده خوابش شايد كردم مي خيال كه حالي در پرداختم، او جستجوي

 كردم بدنش امتحان به شروع. است افتاده اي مرده مانند. حياط گوشه در كه ديدم او ناگهان كشيد طول اي دقيقه

 . يافتم بسترم در را خود و پريدم خواب از ناگهان اما بدانم، را مرگش سبب تا

 كردن حمام مشغول لعنتي حمام در كه ديدم خواب ديدم لعنتي خواب يك نيز من: گفت »الوسون« سرگرد

 فرياد بلندتر چقدر هر اما است، سرد لعنتي آب كه بگويم او به تا كنم مي صدا را »گونگادين« و هستم

 هرچه اما. بشكنم را »گونگادين« لعنتي گردن تا آمدم بيرون حمام از. آمد نمي »گونگادين« از جوابي كشيدم، مي

 چوب قدري تا رفتم بود آن در حمام كن گرم آب كه اطاقي به تمام خشم با رو اين از. نيافتم را او كردم جستجو

 آتش از را او خواستم مي. است افتاده برآتش و سوخته »گونگادين« جسد كه ديدم ناگهان. بگذارم آتش زير

 ».ديدم خويش لعنتي بستر در لعنتي بعدازظهر اين در را خود و برخاستم ناگهان كه كنم خارج

 آنكه از پس و. كردند تعريف را آن ديگري از پس يكي و بودند ديده »گونگادين« درباره خوابي افسران تمام و

 پدرشان ديدار به آنها. كنند مالقات را »گونگادين« و بروند جهنم به گرفتند تصميم شد تمام ها خواب تعريف

 جهنم به ورود اجازه تا رفت امين جبرئيل مالقات به »آدم« و. گذاشتند ميان در او با را خود قصد و رفتند »آدم«

 . آورد دست به آنان براي

 به شده آن سوار افسران و نشست افسران خانه در بهشتي هواپيماي يك گرفت فرا را جهان شب تاريكي وقتي

 و. داد ادامه جهنم سوي به پرواز به را شب سراسر برد مي خود با را افسران كه حالي در هواپيما، و درآمدند پرواز

. آمد فرود جهنم دروازه به هواپيما كرد مي اعالم را صبح طلوع افروز عالم خورشيد هنگاميكه همان در درست

 خواهيم مي ما«: گفتند او به و رفتند بود ايستاده دروازه جلوي كه جهنم نگهبان طرف به و شدند پياده افسران

 اول شما: داد پاسخ افسران به جهنم نگهبان و» .كنم مالقات است بوده خدمتكارمان زماني كه را جهنمي يك

 حاكم. رفتند جهنم حاكم اطاق به جملگي افسران و است، باال همين او اطاق. برويد جهنم حاكم مالقات به بايد

 . بود نشسته دفترش در خويش ميز پشت صندلي يك روي به جهنم

 .داد را آنان جواب كرد مي بلند را سرش حاليكه در جهنم حاكم و گفتند بخير صبح و شده وارد ناگهان افسران

 :گفت و گذاشت جهنم حاكم ميز روي را مالقات اجازه ورقه »بورك« ژنرال

 .ايم آمده او مالقات به كه برد مي سر به ما جهنمي همراهان از يكي اينجا در
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 پس »بورك« ژنرال به را ورقه دوباره انداخته آن به نگاهي و گرفت دست در را مالقات اجازه ورقه جهنم حاكم

 چيست؟ شما جهنمي رفيق شما: پرسيد و داد

 . دانيم نمي را او شماره ما: گفت »بورك« ژنرال

 .بگوييد را اسمش الاقل پس -

 . است »گونگادين« اسمش: داد پاسخ ژنرال

 پيدا را »گونگادين« اسم تا نمود آن زدن ورق به شروع و كرد باز بود ميزش روي كه را بزرگي كتاب جهنم حاكم

 سپس. يافتم را شما جهنمي رفيق شماره من. آه: گفت جهنم فرمانده سرانجام و. گذشت دقيقه بيست. كند

 :گفت آنها به جهنم حاكم. شدند اطاق وارد جهنم نگهبان چند ناگهان و كوفت هم به را خود هاي دست

 . كنند مالقات او با خواهند مي ها بچه اين. بياوريد جهنم دروازه به را دو و ميليون سي شماره جهنمي

 فرمانده شدند خارج نگهبانان وقتي. گفتند ترك را اطاق سرعت به و شود مي اطاعت: گفتند جهنم نگهبانان

 . بيايد تان جهنمي رفيق تا كنيد صبر و برويد جهنم دروازه به شما اينك: گفت افسران به جهنم

 مقابل اي نقطه به تا رفتند قدر آن و شده خارج جهنم حاكم اطاق از و متشكريم بسيار: گفتند افسران جملگي

 و. پرداختند گفتگو به كردند مي تماشا را جهنم دروازه كه همانطور و شدند متوقف آنجا در. رسيدند جهنم دروازه

 . دويدند مي طرف آن و طرف اين جهنم جلوي قسمت در كه ديدند مي را سياه جهنمي هزاران و هزاران آنها

 . هستند سياه ها جهنمي تمام چون است، آفريقايي شهر يك شبيه جهنم: گفت »بورك« ژنرال

 شده سياه بقيه مانند حتماً هم او چون. شناسيم نمي را او ببينيم را »گونگادين« ما اگر: گفت »ماتيوس« سرگرد

 . است

 از مطالبي درباره خود گفتگوهاي به آنگاه و. بود سبزه قديم هاي زمان از »گونگادين«: گفت »اسكيت« سرهنگ

 :گفت آمده افسران سوي به و گذشت جهنم دروازه از مستقيماً سياه جهنمي يك ناگهان. دادند ادامه قبيل اين

 . هستم »گونگادين« من بخير صبح

 ما براي و بنشين اينجا گفتند او به و دادند دست او با تمام و است چطور حالت. »گونگادين«. آه: گفتند افسران

 كه را بهشتي هاي خوراكي و نشستند »گونگادين« دوروبر افسران تمام كن، تعريف را جهنم وضع و خود وضع

 به شروع بود بهشتي هاي خوراكي خوردن مشغول كه همانطور »گونگادين« و دادند، او به بودند آورده برايش

 . كرد ها جهنمي و جهنم موقعيت و وضع تشريح

64



 و مرده ديگر سحر هنگام به حمله اين اثر بر و شود مي انجام بامداد تا شامگاه از ما به حمله معموالً: گفت او

 خاموش جهنمي آتش كند مي اعالم را روز رسيدن فرا افروز عالم خورشيد وقتي. ايم شده خاكستر به تبديل

 شعله اين. دارد مي نگاهمان زنده شامگاه تا و دهد مي جان ما به دوباره خيزد برمي كه صدايي قدرت و شود مي

 اي جيره ما به صبح. هستند من سياهي به نيز ديگر هاي جهنمي تمام. است كرده سياه چنين مرا كه است آتش

 آغاز جهنمي آتش حمله آنكه از قبل شامگاه اما بزنيم، قدم جهنم داخل در شامگاه تا داريم اجازه و دهند مي

 در رو اين از و كند، نمي حمله ما به جهنمي آتش مقدس روزهاي در. برگرديم خويش هاي اطاق به موظفيم شود

 . تريم راحت اندكي مذكور روزهاي

. برند مي سر به جهنمي نفر دو و ميليون سي جهنم در. دهند مي جيره بار سه ما به مقدس روزهاي در همچنين

 كه گفت افسران براي قبيل اين از ديگري مطالب »گونگادين« و هستيم آنها جديدترين »سوم شيطان« و من

 نهايت بي »گونگادين« خاطر به افسران تمام و كشيد طول ساعت سه او اظهارات و نيستم آنها نوشتن به قادر من

 او فشردند را دستش و دادند اش دلداري آنكه از پس و بردند سر به »گونگادين« با شامگاه تا آنها. شدند متأسف

 بر سوار سپس و كردند اش بدرقه نگاه با شد جهنم دروازه وارد »گونگادين« كه هنگامي تا آنها. نمودند ترك را

 افروز عامل خورشيد وقتي داشت ادامه شب تمام آن پرواز و درآمد پرواز به هواپيما. شدند بهشتي هواپيماي

 آدم خانه وارد و شدند پياده هواپيما از افسران. آمد فرود آدم بهشتي خانه جلوي هواپيما كرد اعالم را صبح طلوع

 ديده شدند مي محسوب آدم فرزندان كه هايي جهنمي از قسمت آن و ها، جهنمي درباره كه را آنچه آنها. گرديدند

 بودند جهنم در كه فرزندانش از دسته آن حال بر بلند صداي با آدم و. كردند تعريف آدم براي بودند شنيده يا

 در كه آدم فرزندان تمام گوش به كه انداخت راه به عجيبي سروصداي چنان آدم به افسران اظهارات و گريست

 در كه آدم فرزندان از دسته آن خاطر به نهايت بي بودند بهشت در كه آدم فرزندان تمام و. رسيد بودند بهشت

 آدم بهشتي خانه اطراف در اجتماعي بودند بهشت در كه آدم فرزندان تمام روز يك و. شدند متأسف بودند جهنم

 :كردند صادر زير شرح به اي قطعنامه و دادند تشكيل

 .شوند منتقل بهشت به درنگ بي بايد ها جهنمي تمام -1

 . شود منحل بايستي جهنم -2

 . شود بركنار خود پست از هميشه براي »داور« و گردد منحل بايد داوري ميدان -3

 . بروند بهشت به مستقيماً برند مي سر به زمين روي بر هنوز كه آدم فرزندان از دسته آن -4

 . شود منحل بايد هميشه براي برزخ -5

 .باشد ديگر مخلوقات تمام مقام از واالتر و برتر بايستي آدم فرزندان مقام -6
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 . شوند تلقي ديگر مخلوقات تمام از عزيزتر بايد آدم فرزندان -7

 :دادند مي شعار بلند صداي با كه حالي در افتادند راه به بهشت در كنندگان اجتماع شد، صادر قطعنامه اين وقتي

 و. نمودند مي تكرار بلند صداي با را شعارها اين كردند مي حركت كه همانطور! باد نابود برزخ! باد نابود جهنم

 نيز فرشتگان. كردند مي تعقيب را آنها خود هاي چشم با و نگريستند مي را تظاهرات همانطور بهشتي مخلوقات

 :گفتند مي بلند صداي با آنها از بعضي و كردند مي نگاه را آدم فرزندان تظاهرات

 »!اند شده خل آدم فرزندان صبح امروز رسيد مي نظر به«

 و كردند حمله آنها به و شدند خشمناك سخت شنيدند فرشتگان دهان از را كلمات اين آدم فرزندان وقتي و«

 و گرفت را خود فرزندان جلوي و كرد مداخله آدم،« جا اين در اما. شد مغلوبه جنگ تقريباً و نمودند مضروبشان

 او به و آمد »آدم« نزد امين جبرئيل و. برداشتند حمله از دست او فرزندان و دهند ادامه را جنگ كه نگذاشت

 :گفت

 رنگ ها جهنمي. دهد نمي قرار حمله مورد را ها جهنمي ديگر و است شده خاموش هميشه براي جهنمي آتش

 نظير زندان، يك صورت به جهنم اينك. نيستند سياه ديگر و اند، يافته باز را خويش بدن و چهره طبيعي

 . برند مي سر به خاكي زندانيان نظير ها جهنمي و درآمده زمين كره هاي زندان

 

 :گفتند آدم به خطاب و دادند تشكيل آدم خانه برابر در اجتماعي دوباره آدم فرزندان روز آن فرداي و

 اجرا ايم كرده تنظيم كه را جديدي قطعنامه خودمان ما. نشود گذارده اجرا موقع به ما اي ماده هفت قطعنامه اگر

 :بود چنين دوم قطعنامه اين و كنيم مي

 . شد خواهيم خارج بهشت از ما -1

 .آوريم مي وجود به شهرهايي بهشت اطراف در -2

 .گوييم مي ترك هميشه براي را بهشت -3

 من: گفت آنان به آدم خورد خواهيم نان خويش دسترنج از و كنيم مي كار گرديم، مي زمين در كه همانطور -4

 . شد خواهد معلوم شما بر امر نتيجه آينده هفته و رسانم مي امين جبرئيل اطالع به را جريان

 به گفته ترك را او خانه جلوي محوطه و شدند آرام اندكي شنيدند دهان از را ها حرف اين آدم فرزندان وقتي و

 . بازگشتند خويش هاي خانه

66



 در را داستان رو اين از است نرسيده دستم به آدم فرزندان تصميمات درباره خبري تاكنون كه متأسفم بسيار من

 .كنم مي ختم جا همين

 ■ .دارد دوست اندازه يك به را فرزندانش همه خداوند

  

  ميردريكوندي علي :شتهنو

  صالحيار غالمحسين: ترجمه
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