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 قسمت اول
 

را بیست و سه سال قبل در یکی از نشرات چاپ پاریس خوانده و تاکنون آنرا از یاد « شمشیر شیوا» داستان  نویسنده:یاداشت 
نبرده  ام زیرا گذشته از زیبائی و محتوای پر جاذبۀ داستان، می توان آنرا تصویری از اقتصاد و فرهنگ جامعۀ سنتی شمرد. 

انستان نیز زندگی، خود چنین قصه های را می سازد، اما متأسفانه بنا بر داغ بودن البته در اثر این نوع روابط در جامعۀ افغ
فضای جنگ در کشور، قصه نویسان ما بیشتر به سوی سیاست کشانده شده و چنین داستان هایی در ارتباط با شناحت جامعه 

 جنبۀ لذت بردن از نظر روانی، نیاز زندگی نوشتن و خواندن داستان برای هر فردی، گذشته از کمتر از قلم شان بیرون می آید.
انسانی هم است، زیرا اگر انسان همواره به کار سیاسی یا تخنیکی بپردازد درست است که از لحاظ منطقی و علمی رشد کرده، 
به شهرت و قدرت و بالندگی می رسد، اما از جنبۀ عاطفی و احساسی خود دور شده به گونۀ ماشین می شود. در صورت 

آن نیز اگر انسان صرف به مسائل احساسی و عاطفی تکیه کند به حیوانیت نزدیک شده و از عقالنیت به دور خواهد  عکس
شد.  بهر حال گذشته از کار سیاسی و پرداختن به دیگر وظایف تخصصی، نباید از نوشتن و خواندن داستان های خوب که 

را که از خواندن آن من سود و « شمشیرشیوا» لحاظ خواستم داستان: به این  ربطی به زندگی انسانی داشته باشد، غافل شد.
 لذت بردم پیش کش خوانندگان نمایم، تا آن محترمان را نیز در این سود و لذت  شریک ساخته باشم.  م. نعیم بارز

 

 ران استاد شود."بچه جان بیا اینجا زیر باران استاد نشو خنک می خوری، در این خانۀ غریبانۀ مِن پیر بمان تا با

کار های خدا عجیب است، نی بچه جان؟ مثالً به این باران نگاه کن، یک راست از آسمان هفتم می بارد،. زندگی این ... 

زمین خشک و مرده به باران بستگی دارد، 

باران است که از تخم، ریشه و ساقه و گیاه می 

رویاند. همۀ زندگی ها از باران است و اگر 

همۀ ما مرده بودیم، نی؟ اما همین باران نبود 

باران زندگی را نابود هم می کند. وقتی سیل 

می آید محصول زیر آب می گندد و خشم مادر 

دهات را کامالً از جا بر می « رود گنگا»گنگ 

کند و با خود می برد. گرچه باران، زندگی می 

  بخشد اما مرگ نیز می آفریند، همه چیز به
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هستند، هرچه بکاریم همان را درو می کنیم. از تخم  بزری دارد بچه جان. کار های ما مثل تخمبستگی  1ما عمل نامه  

بزرگ با چشمانش همه جا را می بیند و مراقب همۀ کارهای دنیاست و  2شیوای ، ... یا میروئید؟ارزن، گندم نمی روید

ن شیوای ویرانگر فرو می بارد تا به  مهارت هنگامی که تباهی و گناه روح انسان را فرا می گیرد تیرهای خشم از چشما

توانا به خلقت کشیده شد و لشکر میمون ها "النکا"ی طالئی  3.  چنین بود که " راوانا"یبه انجام رساندعمل تباهی را 

 «کشته شد. 4و چنین بود که "کناس" سلطان تنومند و ستمکار به دست جوانکی کوچک اندام " کرشنا"  ... اش را آتش زد

می گویند چوب خدا صدا ندارد و کسی نمی داند در کدام زمان  .سالح های خداوند بیشمار و گوناگون هستند بچه جان

خدای آسمان ها و سلطان همۀ خدایان و الهه « ایندرا» نِ بر سر کدام بدکار فرود خواهد آمد. هول انگیزترین سالح از آ

ابلیس می شوراند و برای نبرد با چنین دشمن مکار است که نیازمند گان است. ایندرا، لشکر نیکی را علیه هوا داران 

 آن سالح می گردد. 

از کلکین به دوردست ها نگاه کن بچه جان، رعد و برق، ابر های سیاه را می شگافد، خردمندان می گویند این شمشیر 

تا گنهکاران و ناپاکان را هالک کند،  شیواست و خدای ویرانگر آنرا برای پیکار با پلیدی به ایندرا سپرده است مِ دو د

 رعد و برق بر خود می لرزند؟ ِش مگر ندیده ای بدکاران و بی خدایان چگونه با شنیدن صدای غر

ند می شود و می شکند، اما این ک  زنگ می زند یا  یا شمشیر شیوا از آهن و پوالد ساخته نشده پسرم،  شمشیر آهنی را

 نگیزترین ماده ساخته شده است.جنگ افزار از قویترین و شگفت ا

گرانقدری برای توبه، زیر آفتاب و باران به چله نشست و سال های دراز به همان حال ئی می گویند سال ها پیش یوگی 

زی سکلیتی از استخوان های سفید و خشکیده چی ءباقی ماند تا آنکه سرانجام پوست بدنش تکید و گوشتش خاک شد و جز

از همین استخوان های مقدس و سخت و پاک و تمیز که چون برلیان می نمود، شیوا شمشیرش را  .از او برجای نماند

 تراشید، همان شمشیری که در آسمان برق می زند.

حتماً شنیده ای که رعد و برق، مارها را خشک می کند و تعجب خواهی کرد، بدانی که آنها حیوانات خزندۀ سمی و 

مردانی که به بیگناهان نیش می زده اند و  .ین شان مردان ستمگر و بد خواهی بوده اندپلیدی هستند که در زندگانی پیش

اما  است... آفریده یآنان را به شکل پلید دوبارهآنها را مسموم می کرده اند، از این رو خداوند جزای شان را داده و 

 سرشت نیز امان نمی دهد.  الماسک تنها مارها را از میان بر نمی دارد بلکه به انسان های ناپاک و بی ایمان و بد

باور کن بچه جان، دیده گان خداوند همه چیز را زیر نظر دارد، حتی دیوار هفت الیۀ سنگی، جامه های نظیف و سفید 

 او عاجز اند. دادن ریبو معماری های مجلل و همۀ ثروت های جهان از ف

                                                           
1- Karma  دنبال دارد که در این زندگی یا ه اعمال انسان پیامد های اجتناب ناپذیری بها،  عمل در رابطه با قانون باز تاب=کارنامه یا

 تناسخ بعدی پاسخ گوی آن خواهیم بود.
 شمار می رود.ه خدای نظم کیهان، ریتم و رقص نیز ب –شیوا یا سیوا خدای انهدام و ویرانی در آئین هندو  -2

یا سریالنکای امروزی است که سیتا، همسر )را ما( را می رباید، )سیتا( در حماسۀ )رامایانا(،) راوانا( خدای شیطان صفِت  "النکا"  -3
 سرانجام نجات می یابد و "هانومان" سلطان میمونها با لشکرش  "را وانا" را شکست می دهد.

 )کنسا( را که سلطان ستمکاِر متو را، بود   به قتل رساند. شیپسر ماما شنو،یتناسخ و نی(، هفتمیسالگ 1۴جوان )در سن  یکرشنا -4
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دیده گان خداوند تا درون قلب انسان ها نفوذ می کند و بدی و ریا و فساد از نگاهش پنهان نمی ماند و هنگامی که  

شمشیر شیوا فرو می آید بلند ترین و قطورترین درختان چنان از میان به دو نیم می شوند که گوئی از موم ساخته شده 

 ر بر گردن گناه کاران فرود می آید. اند و از آنجاست که شمشی

من این چیزها را خوب می دانم بچه جان، آخر آنرا به چشم خود دیده ام، شما جوانان امروزی که تحصیل می کنید و 

کتاب های قطور می خوانید آنچه را که این پیر زن نادان می گوید باور ندارید و می پندارید که من دیوانه شده ام. . . 

ن باشد. . . اما به خداوندی شیوا سوگند می خورم که آنچه می خواهم بگویم حقیقت دارد، قسم که اگر کلمه ای شاید چنی

 دروغ بگویم به آتش رعد و برق گرفتار شوم!

خیلی وقت است که حساب زمان را از دست  .شاید بیست، بیست و پنج یا سی سال پیش بود ... نمی دانم چند سال پیش

ر همین دِهکدۀ ما خیلی ها هنوز زنده اند و می توانند شهادت بدهند که آنچه می گویم راست است و ساخته داده ام، اما د

 و پرداختۀ ذهن علیل من نیست. 

اگر می خواهی خودت ببینی، از دهکده خارج شو و به سوی معبد برو،  پس از اینکه راه را پشت سر گذاشتی به 

عظیم و زشت در میان دشت هنوز پا  ،اکینرسی، درختی که چون هیکل ترس باقیماندۀ  از تنۀ خشکیدۀ درختی می

 برجاست، چنانکه گوئی انگشت خود را به سوی آسمان بلند کرده است.

روزگاری برگ های این درخت بلند چنان انبوه بود که اگر بیست نفر هم زیر آن می ایستادند قطره ای از باران بروی 

 ختِ آن در بر سرنوشت آن روز هرگز برگ سبزی در فصل بهار بر آن نروئید، چرا کهشان نمی بارید، اما بعد از 

 ختدر .چهار مردی که برای فرار از باران به زیر آن پناه برده بودند کهبخت برگشته هنگامی شمشیر شیوا فرود آمد 

 گرفت، برگ ها و شاخ هایش سوخت و ریشه اش خشک شد.در 

*** 

در آن سال چنان بارانی باریده بود که چاه ها لبریز از آب شده و کوره راهی  ... مثل امروزیک روز بارانی بود درست 

ما را به سرک آگره می پیوندد سراسر زیر آب رفته بود، مردم ناچار از میان دشت که آب کمتری آنرا فرا  ه  که دهکد

که خارج از دهکده قرار  5منطقۀ نجس هاگرفته بود عبور می کردند، در این میان دیوار بسیاری از خانه های گلی 

داشت ازشدت باران فرو ریخته و طفلی که بیش از 

 بیست روز عمر نداشت به هالکت رسیده بود.

ببخش بچه جان، من پیراستم چشمانم اغلب درد می کنند 

و اشک از آن جاری می شود، گمان نکن که می گیریم، 

ارد برای پیرزن کم حواسی چون من چه چیزی وجود د

  شود. اش که باعث گریه

همانطور که گفتم ، فصل باران بود ولی در آن روز 

نبارید و همین کافی بود که بسیاری باران چند ساعتی 

                                                           
قرار دارند، طبق سنت  "ترین ردۀ اجتماعی و خارج از هر"کستی ( افرادی اند که در پائینها )َجتیس ها یا َجت ها نجس ،ُمَصلی ها -5

ندگی می کنند و معموالً پست ترین ها در اطراف دهات ز هندو های برهمن، لمس کردن و یا حتی سایۀ نجسها نا پاک است، نجس
محروم بودند در حالیکه تا کنون هم در بعضی نقاط هند    1۹۴7مشاغل را دارند، آنها از حقوق مشروع در زیست با همی تا سال 

 رایج است.
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بعضی ها به مزرعه های شان سر می زدند، یا علف  و بدنبال کارهای خود بروند. از مردم از پناهگاه ها خارج شوند

"راجپور" به راه افتاده بودند تا به  ه  بسوی دهکد " آگره "ِک و برخی از سر میکردندخیشاوه  وهای هرزه را می کندند 

ه آنانیک .اما آسمان همچنان از ابرهای ضخیم پوشیده بود و طرف های پیشین باران باز شروع شد روز بازار برسند،

که بدنبال کاری به جا های دور اما چهارتن  در نزدیکی دهکده بودند، به سرعت خود را به خانه های شان رساندند،

یکه یکه خود را به درخت رساندند و در زیر آن  ،ناچار .رفته بودند نمی توانستند به خانه های خود باز گردندجداگانه 

 ... فکر نمی کنم هیچ یک از آنان را دیده باشی به آنجا هدایت کرد.سرنوشت گویا، آنروز این چهار تن را  .پناه گرفتند

خورده باشد، او برادر بزرگترین زمین  تش  در آن زمان هنوز بدنیا نیامده بودی، اما شاید نام یکی از آنان به گوشاید تو 

دار قریه بود، مردی جوان، بلند باال و خوش سیما با سینه ای فراخ و 

او مجرد بود و بسیاری از دختر های زمینداراِن  .روتهای زرد رنگب

منطقه امیدوار بودند بخت با آنان یاری کند وبه همسری اش در آیند، وقتی 

سوار بر اسب از میان قریۀ ما می گذشت دختر ها، پنهانی از پشت کلکین 

ها به او چشم می دوختند، وقتی یگدیگر را در آن حال می یافتند از شرم 

بسیار خوش زبان هم بود، گوئی هنگام سخن گفتن شنونده   سرخ می شدند!

 می کرد... را سحر و جادو

نمی دانم چرا امروز چشمانم چنین نمناک می شوند، شاید از تاثیر دود  

 اجاق بوده باشد....

 نِ تا گور هرمن سینگ، پسر زمین دار بود ولی همیشه با مهربانی و زبا

یار سخاوتمند و خراج بود، به همین بس .شیرین با دهقانان سخن می گفت

جهت همه در قریه به او احترام داشتند و او را نمونه ای  از یک زمیندار 

خوب می پنداشتند، او شکار را بسیار دوست داشت و آنروز هم تا باران 

نباریده بود به قصد شکار ماهی در دریا، از خانه خارج شده بود اما در 

چنان ترسانیده که حیوان تور خورده و حین حرکت، الماسک اسبش را 

شکسته بود، تاگور که خود معجزه آسا از خطر  و پایش در گل فرو رفته

بسوی  و را در همانجا با گلوله ای از عذاب خالص کرد ، اوجسته بود تاب  شیهه های دردناک حیوان زخمی را نیاورده

چار به سرعت دوید تا زیر درخت بزرگ پناه جوید در آنجا خانه اش روان شد که باران سیل آسا آغاز گردید. او به نا

 با سه مرد دیگر روبرو شد که آنها همگی یکدیگر را خوب می شناختند.

مداس، روحانی ده بود. وی که چون برهمنان دیگر بسیار الغر و استخوانی  بود گردن بند  یکی از مردان، پندیت د ر 

وی پیشانی اش او را از سایرین متمایز می ساخت. شهرت وی به حیث ر 6ستکِ مقدس را بدور گردن داشت و قشقۀ 

ما دراین بود که  چگونه مردمان ده را در راه دین نگه دارد، بخاطر وجود او بود  ه  خردمند ترین و دانا ترین مرد دهکد

جس بودن سخن می ست و بی ارزشی نکِ که طرفداران ریفورم وقتی از شهر ها می آمدند و در بارۀ بر اندازی عنعنۀ 

مداس، آنان را به بی خدائی متهم می کرد و از مردم می خواست تا آنان د ر  راندند، کمترین موفقیتی بدست نمی آوردند، 

                                                           
 طبقه بندی جوامع هندی به اساس حرفه و تبعیض در مقابل آن مطابق به  درجۀ آنست = کِ   - 6
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رانند.  این برهمن که خود همسرش را از دست داده بود، در مورد مراعات اصول اخالقی بسیار برا از ده بیرون 

دختر و پسری را در حال صحبت با یکدیگر می دید، دچار خشم شدید می شد  سختگیری می کرد، بطوری که حتی اگر

و بی درنگ به شورای ده خبر می داد و در خواست می کرد که گناهکاران را بشدت مجازات کنند. او پی درپی 

ی و پنهانتکرارمی کرد که ما نمی گذاریم دختران وپسران ما از روش های فاسد و پلید جوان های شهری پیروی کنند 

به مالقات یکدیگربروند و گفتگو های عاشقانه  داشته باشند.  به نظر او همین زمزمه هاست که به گناه ها می انجامد! 

از این رو پسران کمتر جسارت گفتگو با دختران را می یافتند و یا اقالً اینکار را جلو چشم پندیت انجام نمی دادند... اما 

اید تو نیز بدانی پسرم که عشق به دستورات پندیت ها و روحانیون وقعی نمی گذارد شیوه های عشق عجیب است و ش

ر از گناه می خواند، فرو افتاد. او "چندرا" دختر "هولورام" پ  مداس غالباً  انرا د ر  و چنین بود که دختری در آنچه پندیت 

 زرگر بود.

رۀ گناه خود را نیز بدنیا آورده است، بسیار تکان خوردند. وقتی دهاتیان دریافتند  که دخترک تنها  گناه نکرده بلکه ثم

او که دختر بی شوهری بود، پسری بدنیا آورد و آن توته گوشت سرخ حرامزاده را بدون شرم و حیا در آغوش گرفته 

تش  مداس او را از آد ر  شیر می داد. مادرش می گریست و دشنام می داد و پدرش او را وحشیانه لت و  کوب می کرد، 

خود راضی اش کند تا نام پدر فرزنِد  زادۀ  مِ دوزخ می ترساند و پیرترین مرد شورای ده می کوشید با زبان چرب ونر

گناه اش را فاش نماید، اما چندرا لب فرو بسته بود و هیچ نمی گفت و هنگامی که لب می گشود فقط تکرار می کرد  

گناه کرده ام و هر گونه مجازاتی را که شما تعیین کنید می پذیرم حتی اگر "نه، نه او را به گیر نخواهم داد، من می دانم 

 می خواهید، مرا بکشید اما نام او را فاش نخواهم کرد."

سرانجام به هدایت پندیت درمداس، چندرا و طفل حرامزاده اش را از کست و دهش بیرون راندند و طرد کردند. پس از 

پناه برده، پندیت گفت این بسیار خوب است چراکه از دیدگاه خداوند گناهکاران  چندی مردم شنیدند که او به نجس ها

 ونجس ها یکسان هستند.

"مول چند" سود خور نیز زیر همان درخت پناه گرفته بود، او اهل "راجپور" بود... چون در ده ما کسی حاضر نبود 

او سرو کار پیدا کرده بودند. هرگاه کسی برای به کسی به سود پول بدهد، بسیاری از دهاتیان از روی احتیاج  با 

مراسمی چون عروسی یا مرده داری به قرض نیاز داشت مول چند پول در اختیارش می گذاشت و در عوض مقداری 

سال اول را از قرضی که می  زمین یا جواهرات را به تضمین می گرفت، البته سود زیادی می گرفت و همیشه سود

داد کم می کرد. همه معتقد بودند که کار سود پولی همین است و نتنها کسی با او چنه نمی زد، بلکه همه او را تمجید هم 

در دهکدۀ ما هم دست  و حتیرف پول برای امور مذهبی، در راجپور ص  می کردند، چون او همیشه در صدقه دادن و 

 را مرد خدا ترس و خدا دوست می شناختند.و دل باز بود ، همه او 

وقتی مول چند شنید که دختر هولورام را از ده بیرون کرده اند به پندیت درمداس که دختر زشت کار را تنبیه کرده بود 

پندیت بنظر من شما بیش از حد مهربان و دل رحم هستید، اگر ما چنین دختری در راجپور می  "تبریک گفت و افزود:

. فکر می کردی لباس این جناب هم اکنون از زیر دست دوبی و "اهایش را شکسته و او را در چاه می انداختیمداشتیم پ

هر چند بعضی ها می گفتند او ناچار است عطر گالب مصرف  .اتوکش برامده است.  او همیشه بوی گالب اعلی می داد

او این بود،" اگر بدن پاک باشد قلب پاک است و  کند چون عرق بدنش بوی بسیار بدی می داد. در هر حال تکیه کالم

 اگر قلب پاک باشد بدن پاک است".



  
 

 

 6از 6

دهکده بود که حساب و کتاب  7سومین مرد زیر درخت رحمت خان پتواری

زمین ها را به عهده داشت. بچه جان، امروز این مامور ها جذبۀ خود را 

منزلۀ نمایندۀ ه برای مردم ده ب ها از دست داده اند، اما آنروزها پتواری

این چیز ها باهم بشمار می رفت.  ه  همیا والی، رئیس مالیات، مستوفی و 

سوابق و اسناد همۀ زمین ها و اندازه و تاریخ و چگونگی خرید وفروش 

آنها زیر دست او بود، دهقانانی که قادر به خواندن و نوشتن نبودند هر جای 

ت خود را می چسپاندند، اسناد را که پتواری نشان می داد، نشان انگش

می خواست، زیر اوراق را نشان از آنها درست همانطور که سود خوار 

 .بګزارندانگشت 

 

 پایان قسمت اول

 ادامه دارد
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