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 شود که این کتاب به زنان و مردانی تقدیم می

 شوریده سر بارکم یکدست

 اندعاشق و شیدا شده

 پیشگفتار

 

 ام:تا به حال هفت کتاب نوشته 

 کتاب ازدواج مثل آب خوردن آسان است! .1

 مرد، زن، پول: راهنمای کامل مدیریت مالی خانواده .2

 های شاغلخانمزندگی مثل عسل: رازهای شوهرداری موفق برای  .3

 دارینکات طالیی خانه .4

 پاکسازی روح .5

 الفبای هدفگذاری و مدیریت زمان .6

 دانستمکاش قبل از مادرناتنی شدن می .7

 

هفت کتاب قبلی من، غیرداستانی است، ولی این کتاب داستانی و تخیلی 

 است. 

  شهری به نام هورماش وجود ندارد، اگر وجود دارد، من از وجود آن

 خبر هستم.بی

 ن به عنوان پزشک عمومی، در مناطق محروم طرح نگذراندم، چون م

 بالفاصله وارد دوره تخصص پزشکی شدم.
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  گراآ – دهلی – چنای –سالگی به هند نرفتم. مسیر بمبئی  25من در 

 . امنکرده طی سفر یک در را

  بهروز و سامان دو شخصیت تخیلی هستند و هرگز در زندگی من

 وجود نداشتند.

 

ی هاتان هستم. اولین کتابی که در عمرم مطالعه کردم، داستانعاشق داس

کردم هر شب، همراه با خلیفه پایین شب بود. در عالم بچگی، فکر میهزار یک

د گویگوید و میبافد. او مینشینم. شهرزاد، قصه میگو میپای شهرزاد قصه

ان داستکشاند. همیشه دوست داشتم کتاب و مرا دنیای تخیلی جن و پری می

های دانستم از کجا آغاز کنم. پشت سر هم کتاببنویسم، ولی نمی

 30ای در کلمه 50000غیرداستانی نوشتم. تا روزی با ماراتون نوشتن کتاب 

روز آشنا شدم. هر سال در ماه نوامبر، نویسندگان زیادی در این ماراتون 

م و تحان کنکنند. من تصمیم گرفتم شانس خود را امانگیز شرکت میهیجان

نوشتن اولین داستان طوالنی خود را آغاز کردم. شگفتا که این داستان 

ا روی ای آن رخود نوشته شد. انگار جایی منتظر نشسته بود تا نویسندهخودبه

 کاغذ پیاده کند. 

از نوشتن این کتاب و غوطه خوردن در تخیالت شیرین، بسیار لذت بردم. 

 25لیل خیالی بودن آن بود. کاش من در لذت واقعی نوشتن این کتاب به د

گرفتم سالگی تصمیم می 25سالگی، مثل شیدا بودم، ولی نبودم... کاش در 

سالگی  25شدم، ولی چنین کاری نکردم. کاش در ازدواج کنم و عازم سفر می

شدم، ولی آشنا نشدم. این داستان، خاطره نگاری با مرد رویاهایم آشنا می

های این کتاب، واقعی است. هیچ یک از شخصیت نیست و کامالً خیالی
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ها تصادفی است. امیدوارم از ها و شخصیتنیستند و هر نوع شباهتی بین نام

 خواندن این داستان، لذت ببرید.

 گیس گالبتوندوستتون دارم، 
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 1 فصل
 روپوش. شدمی خنک داشتکم کم هوا. نداشتم درمانگاه شیف. بود غروب دم

به ایوان خانه  شدم و خارج اتاق از. انداختم سرم روی نخی شال و پوشیدم

 هم قدیمی کوچک میز یک بودم، داده قرار کهنه مبل یک ایوان روی رفتم.

 احبص وقتی از. کردم پیدا بیمارستان انبار از را کهنه میز و مبل این. کنارش

 یوانل یک غروب موقع باشم، نداشته درمانگاه شیفت اگر شدم، میز و مبل این

 نشینممی اینجا. نشینممی گرم و نرم مبل روی و ریزممی داغ و پررنگ چای

 .کنممی تماشا را زیبای زاگرس کوهرشته و آسمان و

 ردگاز اجاق یخچال و با تختخواب،کولرگازی، نوساز خانه یک پزشکان، همه

 تیز کارد یک لیوان، و چنگال و قاشق و بشقاب یکدست من. دارند اختیار

 وریق و کتری یک کوچک، ماهیتابه یک دیگ، دو چوبی، تخته یک آشپزخانه،

 لتحوی بیمارستان از را کهنه یهابشقابکاسه دکترها، خانم بقیه. امخریده

 النس در و کنندینمآشپزی  چون ندارند، احتیاج ماهیتابه و دیگ به. گرفتند

 کنند؟می چه کار چای برای. خورندمی شام و ناهار بیمارستان، غذاخوری

 .نوشندنمی چای هم شاید. باشند داشته قوری کتری شاید. دانمنمی

 :پرسید سریدار موقع نصب پردهای خانه

 .داریم انبار در کهنه میز و مبل تا چند خواهید؟می هم میز و مبل -

 .اندازممی نگاهی یک. باشم داشته اثاثیه کمی نمیاد بدم آره -
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 ارها آن وقتی. کردم کشف را میز و مبل اینو  رفتم انبار به سریدار همراه

 .گذاشت بالکن روی را میز و مبل سریدار. آمد بند نفسم خوشحالی از دیدم

 یهاچشم و کرد پیدا جال میز و مبل. کردم یمالروغن و گردگیری راها آن من

 غنیمت، این دادن دست از خاطر به او انگار. شد ناخشنودی از پر سریدار

 جیبش در را اسکناس. گذاشتم دستش کف اسکناس یک. بود ناراحت

 .کرد ترک را امخانه دلخوری با و گذاشت

 این پرسیدند من از بار چند. پیچندمی خودشان به حسادت از هاهمسایه

 با کهیدرحال دکترها خانم از یکی. امآورده کجا از را کوچک میز و مبل

 امکانات از باید همه. نیست انصاف این: »گفت جوید،می را هایشلب ناراحتی

 ».باشند برخوردار یکسان

 طرح دوره گذراندن برای ما همه چیست؟ برای ناراحتی همهینا دانمنمی

 ینا سپس و هستیم اینجا سالی سه دو. ایمآمده کوچک شهر این به پزشکی

 کنیم؟نمی زندگی هم کنار در صفا و صلح با چرا. کرد خواهیم ترک را محل

 .چرا دانمنمی هستیم؟ عصبانی ونظر تنگ قدرینا چرا

 مدتی ما همه. مسافریم ما همه... دنیاست از کاملی مثال هورماش، من، برای

 گاهآن و بدهیم انجام را ایوظیفه ایمآمده ما .هستیم زیبا زمین این روی کوتاه

. کنیمنمی باور را بودنمان موقتی ماهیت گویا اما؛ کرد خواهیم ترک را اینجا

 فضولی صرف را وقتمان عالی، هاییادگاری و خوب هایخاطره ساختن یجابه

 من داستان. کنیممی بیهوده رقابت و خوردنوجوش حرص دیگران، زندگی در

 خود دادن عذاب: است همین دورافتاده و کوچک شهر این در پزشکان سایر و

 راگ. هستیم اینجا که کوتاهی مدت در بهتر دنیای ساختن یجابه دیگران و
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 کوتاهی، مدت برای برگردانم، انباری به را کوچک میز و کهنه مبل این من

 و رقابت برای جدید ایبهانه یزودبه ولی شود،می آرام همه دل سوزش

 .کرد خواهند پیدا دلخوری

 در ساکن مجرد دکترهای خانم بقیه ولی هستم، قانع و یستزساده من

 اهدرمانگ و بیمارستان درموقع . بههستند یادنتارک و راهبه یکلبه هورماش،

 حبس آنجا در را خود و گردندیبرم شانخانه بهبدو بدو  بعد. شوندمی حاضر

 با .رفتمتکشان تک خانه در به اوایل. ندارند معاشرت کسیچه با. کنندمی

 در یال از را پفالودشان و خوابالود صورت و کردندمی بازیمهن را در تأخیر کلی

 در الی همان از. دادندنمی راه شانخانه به مرا. گذاشتندمی نمایش به

 طرفینا نشده، باز هایکارتون و استبرهم درهم شانخانه ببینم توانستممی

 .است تلنبار همیرو ،طرفآن و

 به غذا صرف برای راها آن من دهند،نمی راه شانخانه به مرا دیدم وقتی

 و برانداز را امخانه. آمدند عبوس هایقیافه و بدبینی با. کردم دعوت امخانه

 حال در را شانیکی مچ باریک حتی. کردند یروروز را امخانه وسایلتک تک

 را کمد در اجازهیب چرا بودم مانده مات. گرفتم لباسم کمد در کردن باز

 ترزرگب تو خانه کمد ببینم خواستممی: »گفت و خندید زورکی. استبازکرده 

 ».من خانه کمد یا است

. کنممی آشپزی برایشان و دعوت امخانه به راها آن که شدندنمی خوشحال

 و پزممی غذا من کهینا از شاید. شدندمی ناراحت مرتبم خانه دیدن از شاید

 معاشرت از اصالً شاید. شدندمی ناراحت نداشتند را کارها این حوصله هاآن
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ناراحت  کنند، رد را دعوت توانستندنمی چون و آمدنمی خوششان هاآدم با

 .کردندمی خالی گفتن متلک با را شانناراحتی. بودند

. دمکر پهن اتاق نشیمن وسط را قشنگم گبه شوق و ذوق با... بگو را روز آن

 :گفت و کرد اشاره امگبه به رسید، راه از تا دکترها خانم از یکی

 چیه؟ این -

 !گبه -

 کردی؟ پهنش اینجا چرا. دونم می را اسمش -

 چیه؟ منظورت. است نرم و خوشگل چون -

 وقتیچ. هکنه خرابکاری تا کنیممی پهن بچه پای زیر را گبه ما آخه -

 .اندازیمنمی اتاق نشیمن وسط

 

 :گفتم و کشیدم عمیقی نفس. شدم سرخ خشم از

 .شودمی سرد مرغ پلو. کنیم پهن را سفره بیایید -

 

 مهاییپالکهم با معاشرت به اصرارم از کالً . نکردم دعوتش دیگرازآن پس

 ثلم راحت خیال با و کشیدند راحتی نفس هم هاآن کنم فکر. برداشتم دست

 .برگشتند خود الک درون بهپشت الک

 پزشک متأهل هایخانم. کردندنمیوآمد رفت مجردها ما با متأهل پزشکان

 شوهرداری، ی،دارخانه درمانگاه، بیمارستان، مطب،. بود شلوغ خیلی سرشان

 و دوندگی شدت از. بودند دویدن حال در همیشه... مهمانداری ی،فرزند دار
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 و شدیممی رد هم کنار از. باعجله بود شده هاپیرزن مثل شانقیافه زحمت،

 .کردیممی علیک و سالم سرسری

 کنجکاوی با آقا پزشکاندار خانه همسران هورماش، به ورودم ابتدای در

. ردندک فضولی هم زیادی. کردند فضولی. پرسیدند سؤال کلی. کردند دوره مرا

 ات سیر از که ماه دو یکی از پس. نکردند دعوت شانخانه به مرا وقتیچه ولی

 انتک برایم سری دور، از. برداشتند سرم از دست فهمیدند، را امزندگی پیاز

 با هم متأهل هایخانواده واقع در. گرفتندمی فاصلهسرعت به و دادندمی

 همه. بود حاکم رقابت، وپرتشنج  جوی آنجا در. نداشتند مراوده همدیگر

 قاپ دیگری دهن از را نان خواستندمی همه. دویدندمی همه. بودند ناراضی

 .بزنند

 انزوا در بدجوری هورماش در. هستم مردم با جوشیدن و مهمانی عاشق من

 بخورم، جوش کوچک شهر مردم و پرستاران با کردم سعی. بودم افتاده گیر

 آدم. مجرد و جوان. داریم آقا دندانپزشک یک. چرا دانمنمی. نشد ولی

 را او خواهندمی. کنندمی دعوت شانخانه به را او مرتب شهر، پولدارهای

 عروس را دکتر خانم یک خواهدنمی کسیچه انگار ولی. کنند خودشان داماد

 .کند اشخانواده

 کوه لد به توانستمنمی تنهایی ولی بود، زیبا و بکر هورماش اطراف طبیعت

 به دادم، گردییعتطب پیشنهاد وآنینا به هرچه. نبود امن. بزنم صحرا و

. زاگرس زیبای منظره و است خوش بالکن روی مبل به دلم. نرسیدم نتیجه

 که خدایی و... پررنگ چای لیوان یک و هاکوه و آسمان و هستم من هاغروب

 هوا تا شوممی خیره دوردست به و نشینممیقدر . آنهاستنزدیکی همین
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 مدل االن اما نزدیکی، هم خیلی. نزدیکی تو که درسته جون خدا. شود تاریک

! وای... شوهر یک هم شاید. بودنددوروبرم  خوب دوست تا سه دو خواستمی

 . است خوب خیلی که شوهر

که سوسخاله گرامافون صفحه بودم که بچه. افتمیم سوسکه خاله قصه یاد

 :کردممی گوش را آن بار چند روزی. داشتم را

 .نبود کسیچه خدا از غیر نبود، یکی بود، یکی

 .نداشت را کسی پدر یک جز دنیا، دار این در که بودسوسکه خاله یک

 ،گیرینزم و امشده پیر بدهم، را تو خرج توانمنمی دیگر من: گفت پدره روز یک

 !بکن خودت حال به فکری پاشو،

 برم؟ کجا کنم، چه: گفت

 خوشش یزنقشر دخترهای از که پولدار است رمضانی عمو همدان در امشنیده: گفت

 توی را خودت و بکنی کاری همچین اگر که برسان او به را خودت برو پاشو آید،می

 .است روغن توی نانت بیندازی سرایش حرم

 ینا توی ما گویییم راست: گفت شنید را هاحرف این پدرش از وقتیسوسکه خاله

 دل زا نفسی و کشید آهی. افتیمیدرم آن به در این از شدیم، کهنهکفش لنگه خانه

 لپش و صورت به. کرد آرایشقلم هفت و بزک و آیینه جلوی رفت شد پا برآورد،

 .کشید سرمه هاش چشم به. گذاشت خال لپش گوشه به مالید، سرخاب و یدآبسف

 زرک هم موهاش روی و کرد نگاری حنا با هم را دستش و گذاشت وسمه هم را ابروها

 دیروبن سیر پوست از و پوشید و کرد درست پیرهنی پیاز پوست ازوقت . آنریخت

 جفت یک هم سنجد پوست از و کرد سر به و دوخت چادری بادنجان پوست از و زد

 .نبیرو آمد آفتاب، یپنجه مثل ،وتابآب و فش و کش ووخم چم با کرد و پا به کفش

 



 زلفت هزار دل به یکی تار مو ببست...چهار فصل از کتاب: 

15 

 

 پوست از و بدوزم پیراهنی پیاز پوست از هم من باشد وقتش شاید آره

 .بروم شوهر جستجوی به و قرمز کفش جفت یک سنجد
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 2 فصل
 !کنم پیدا شوهر باید

 کجا؟ از

 مارستانبی نگهبان که هرچند. بشوم توانستمنمی که بیمارستان نگهبان زن

 !هرچی حاال جدی، یا شوخی به! بشوم سومش همسر کرد پیشنهادباسخاوت 

 تمام و بیمارستان پرستارهای همه که داریمپسر  یرپ مجرد پزشک تا دو

 نمکنمی فکر. هستندشان خستهدل و عاشق شهر، ببخشید روستا، دختران

 .زدندمی مشنگ هم خردهیک. باشند داشته ازدواج قصد

 از! نه... جوان و پیر. کارگر مرد و بچه و زن. کردم ویزیت بیمار 53 دیروز

 بر سوار ایشاهزاده روزگاری روزی دانمیم بعید. آیدیدرنم شوهر بیمارانم،

 بشکند، سرش بیفتد، پایین اسب از کند، عبور اینجا از سفید اسب

 در یک ولی هست، احتمالش. بیاورند من پیش را او و شود زخم یشوپادست

 !دیدی؟ چه را خدا! میلیون

 ات دو خواستگاری به آمدممی هورماش به طرح گذراندن برای داشتم وقتی

 :کرد خواستگاری طوریینا یکی. دادم رد جواب هایم،یکالسهم از

 این از توانمب تا باشم متأهل باید ولی ام،گرفته استرالیا تحصیلی بورسیه -

 روید؟ب استرالیا به دارید دوست شما بدانم خواستممی. کنم استفاده بورسیه

 

 دنتکر خواستگاری که مشنگ توی با نه ولی بروم استرالیا به دارم دوست

 قطف هم آن کنی؟می خواستگاری من از تلفن پای. است نرفته آدمیزاد به هم
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 شماره هک بودم دختری تنها من البد بروی؟ استرالیا به بتوانی کهینا خاطر به

 گه!کنم دییمداشتی. پیش خودت فکر کردی از همین خواستگاری  را تلفنش

 است هنری کردن، دلبری. دارد آدابی و ادب کردن خواستگاریباباجان! 

 را ریدلب رسم باید هم آقایان. کنند دلبری نباید که هاخانم فقط. وخمیچپرپ

 .بدانند

 امسایه به سایه بود سالی سه. بودشاعر مسلک  زیادی خواستگار دومین

 واریوانهد درسته گفتم خودم پیش. بود کرده نرم ولی نبرده، را دلم. آمدمی

 مگر. کندمی آرام مرا او کنار در بودن. دارم دوستش ولی نیستم، او عاشق

 عاشق جوری باید آدم گفته کی اصالً نیست؟ دل آرامش برای همسر و شوهر

  نشناسد؟ پا از سر که باشد همسرش

 د؟ز سرم به گلی چه داشتم، دوستش دانشگاه اول سال که پسرک آن مگر

 دمکر فکر. گذاردنمی جلو پا دیدم. گشتم او دور پروانه مثل ماه شش... بهروز

. ردمک آغاز او با را صحبت باب گرفتن جزوه بهانه به خودم. است خجالتی البد

 :گفت زدم حرف او با دفعه دو یکی وقتی

 !مون خونه بیا -

 کار؟ چه بیام تون خونه -

 .بهتره که بودن خیابون تو از. زنیممی حرف. میخونیم درس -

 .کشممی خجالت پدرت و مادر از -

 نیستن خونه اونا -

 .بده خیلی که اینجوری باشیم؟ تنها خونه تو هم با. بدتر دیگه -

 



 زلفت هزار دل به یکی تار مو ببست...چهار فصل از کتاب: 

19 

 

 فکر. گرفتم آرامکم کم تا کردم گریه ماه شش. خواست را عذرم پسره

 همه به او. نبود خجالتی او ولی. آیدنمی جلو که است خجالتی کردممی

 از یکی دانشگاه، دوم سال. بود داده دوستی پیشنهاد دانشگاه دخترهای

 دانشگاه آخر سال. ریشش بیخ بست را خودش دانشگاه، ورپریده دخترهای

 .دستشان روی بچه یک با شدند جدا هم از

 مالیم و آرام را خواستگار دومین آن. آهان. کردم تعریف را این شد چی

 خواهدمی دلم: گفت. کرد خواستگاری من از که روزی. داشتم دوست

 محبت من به تو. باشی داشته دوست مرا داشتی دوست را بهروز کهطور همان

 .خواهممی را آتشین عشق همان من ولی داری،

 داری؟ خبر منخورده شکست عشق مورد در کجا از تو -

 به نشدی حاضر گفت. داشتی دوستش چقدر گفت. گفت برام بهروز -

 چشمانت در اشک چطوری کرد، قطع را تون ارتباط وقتی گفت. بروی اشخانه

 ار سرت پشت حتی. رفتی و برخاستی جا از ایکلمه گفتن بدون. زد حلقه

 ...مغرور قدرینا و عاشق قدرین. انکردی نگاه

 هک خواستنمی وقتی. گذشتم احترام او خواسته و حریم به. نبودم مغرور -

 تونستم؟ می. باشه داشته دوستم کنم وادار را او تونستم نمی

. گشتییبرم سراغش به دیگر ماه یک. کردیمی التماس. کردیمی اصرار -

 .بودی او دنبال ماه شش که تو

 کرده؟ تعریف برایت بهروز را هاینا همه -

 قدرینا چرا کنیمی فکر. کرده تعریف برایم بهروز را هاینا همه آره -

 تا .ایکلهیب عاشقی در دونم می چون کردم؟ تعقیبت همهینا و دارم دوستت

 من به و باشی داشته دوستقدر همان هم مرا خواهدمی دلم. عاشقی تهش ته
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 وتابیچپ من، عشق آتش در خواهدمی دلم. داری دوستمقدر همان کنی ثابت

 .بخوری

 

 هابل بهروز شدم ناراحت. کرد اذیتم هایشحرف. بود شاعر زیادی! که گفتم

 دلم به که زخمی از... است کرده تعریف وآنینا برای مرا عاشقی ماجرای

... تاس گفته دیگران برای ریختم، که اشکی از کشیدم، که دردی از نشسته،

 به. لیسیدم را زخممآرام آرام و کردم کز ایگوشه زخمی حیوان یک مثل من

 نهادپیش دخترها همه به که شدم الدنگی عاشق بگویم؟ چه. نگفتم کسیچه

 قبول وقتی و بکشد خالی خانه به مرا خواستهمی. من به اال داده دوستی

 است؟ زده پس مرا نکردم،

 شکست ترینتلخ جزئیات تمامشاعر مسلک  همشاگردی این حاال 

. دکنمی تعریفوتاب آب با عاشقانه رمان یک مثل را آن و داندمی را امزندگی

 من انگار. کنم اجرا هم او برای را نقش همان خواهدمی من از بعالوه

 را هایشتلفن جواب. داشت تاب مخش. تئاتر صحنه زندگی و امهنرپیشه

 را او نشدم حاضر هم باز. کرد صحبت مادرم با و آمد مانخانه در به. ندادم

 این به را خودم هم بعد. رساندم او به مادرم طریق از را رد جواب. کنم مالقات

 کردممی فکر. بلیسم را هایزخم کهینا برای هم باز. کردم تبعیددره جهنم

 خودش نداشت، دوست مرا او ولی بودم،بسته دل او مهر به. دارد دوست مرا

 تب در که باشد داشته شیدا عاشق یک خواستمی دلش و داشت دوست را

 شعر و بزند آتش سیگار نخ یک هم او البد. بریزد اشک و بسوزد عشق

 .بنویسد
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 20 فصل
 تیمرف مراقبه مرمرین و بزرگ سالن به بار آخرین برای. برخاستیم زود صبح

 تگاهایسطرف به بوسینیم با و خوردیم صبحانه سپس. نشستیم سکوت در و

 ارییادگ. است مجلل و باشکوه چنای قطار ایستگاه. کردیم حرکت چنای قطار

. ودب شلوغ آنجاقرمزرنگ.  و بزرگ ساختمانی. انگلیس استعمار دوران از است

 قدم مردم بین و شد ایستگاه وارد آرامش با گاو یک. لولیدندمی هم در مردم

 ایستگاه در گاو یک حضور بود معلوم. کردنمی توجهی گاو به کسیچ. هزد

 .نیست عجیبی اتفاق قطار

! جالبی هایسگ چه. کردندمی حرکت مردم میان در هم زیادی هایسگ

 هندی، هایسگ کنممی فکر. نداشتند مو تقریباً و بودند الغر بشدت

 گوشتآشغال که خوردمی گوشت کسی کمتر هند در چون هستند گیاهخوار

 هایمیله روی هامیمون. بودند تربامزه همه از هامیمون. بیندازد سگ جلوی را

 عکسها آن از خواستم وقتی. دویدندمیطرف آن و طرفینا سرمان باالی

 انصورتش در پوزخندی چنان. شدند پنهان ستون پشت و کردند فرار بگیرم،

 .گذاشتندمیسرم سربه داشتند هستم مطمئن تقریباً که بود

 دوستانم بین و خریدم موز تا چند من. فروختندمی خوراکی هافروشدست

 مونمی یک بزنم، گاز را آن خواستم تا. کندم پوست را موز یک. کردم تقسیم

 هی هی کهدرحالی. نشست دیوار باالی رفت و پرید. زد قاپ دستم از را موز

 همگی. بود مانده باز دهانم تعجب از. خورد و زد گاز را موز خندید،می من به

 از بهتر خیلی. بود خوبی قطار. شدیم قطار سوار شوخی و خنده با و خندیدیم
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 رهایقطا گفتندمی دوستان البته. آمدیم چنای به بمبئی از آن با که قطاری

قطاری که برای سفر به  که نگو و نپرس. دارد وجود هند در لوکسی چنان

 کخن را محیط یقدربه قطار مطبوع تهویه دهلی سوار شدیم، قطار خوبی بود.

 .نزنم یخ تا بپوشم هم روی را نخی لباس تا چند شدم مجبور که بود کرده

 یرپاگ و دست من بزرگ ساک بودم فهمیده چنای به بمبئی از سفر طول در

 ثیفمک هایلباس همه: گرفتم کبری تصمیم یک چنای در دلیل همین به. است

 سایز ترینکوچک به را ساک. دادندمی مردار بوی دیگر چون ریختم دور را

 امن به هندی، لباس یک. دادم ادامه را سفر لباس دست چهار با و کردم تبدیل

 .پا به دمپایی چفت یک و بودم پوشیده پنجابی

 لوزب پوشیدن بنابراین؛ شود دیده خانم یک پاهای نیست پسندیده هند در

 روی تا دامن باید پوشیدمی دامن اگر. نیست مناسب هاخانم برای شلوار و

 نجابی،پ. است پنجابی هند، در سفر پوشش گزینه بهترین. شود کشیده زمین

 روی را آن هندی هایخانم که دارد هم شال. است شلوار و تونیک یک

 یهاگل با آبی تونیک. پوشیدم شلوار و تونیک من. اندازندمی شانسینه

 .انداختم سرم روی را صورتی شال. صورتی شلوار و صورتی

 نخی هایلباس ها،هندی مثل خواهدمی دلتان بمانید، هند در که روز چند

 و نیدک نقاشی حنا با یتانوپادست بپوشید، ساری بپوشید، شاد یهابارنگ و

 وسط هندی زنان که است خالی بیندی. کنید نصب صورتتان روی بیندی

 چاکرای) سوم چشم محل در بیندی. زنندمی نقش ابرو دو نزدیک پیشانی،

 روحی هایتوانایی سوم، چشم روی مراقبه گویندی. مشودمی نقاشی( ششم

 هاداستان در وقتی. کندمی باز را بصیرت چشم و دهدمی آدم به غریبی
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 را هاانسان درونی ضمیر ببیند، را دیوار پشت تواندمی عابدی خوانیممی

 نییع یز،انگشگفت کارهای این همه و بداند را مردم آینده و گذشته ببیند،

 به سوم، چشم روی مراقبه با مثالً طریقی، به و شده باز عابد آن سوم چشم

 .است رسیده هاتوانایی این

 و شودمی نقاشی پیشانی روی مهارت با و استقرمزرنگ  سنتی، بیندی 

. تندهس خود پیشانی روی بیندی سنتی زدن نقش به مجاز متأهل هاخانم فقط

. ندکمی نقاشی اشپیشانی وسط را بیندی چگونه هندی خانم یک ندیدم من

 کنند،می حمام شوند،می بیدار صبح چهار ساعت هندی سنتی زنان چون

 موهای نشسته، صورت با را هاآن وقتهیچ من. آرایندمی را صورتشان و موها

 .ندیدم بیندی بدون و برهمدرهم

 خانواده افراد سایر از پیش باید زن که است هندی فرهنگ از بخشی این

 سنتی بسیار هاهندی. ببیند ناآراسته را او نباید کسهیچ و شود بیدار

 هاآن نظرم به ولی است، وزیده هند کشور در مدرنیته بادهای البته. هستند

 همین به. پایبند بسیار خود هایسنت به و هستند هاحرف این از ترمقاوم

 شوند، او شبیه هاهندی کهاین جایبه بماند، هند در مدتی آدم وقتی دلیل

 .دربیاورد جماعت رنگ به را خود و بشود هاهندی شبیه دارد دوست آدم

. است هندی خانم یک آرایش از بخشی همچنان بیندی مدرن، روزگار در

 هامغازه در آماده هایبرچسبصورت به زیبا بسیار و متنوع اشکال با بیندی

 امپیشانی روی روزی دو یکی و خریدم بیندی بسته یک هم من. دارد وجود

 پیشانی وسط کامالً باید چون. رفت سر هم آن از امحوصله ولی. کردم نصب

 رتذک من به هندی خانم یک چسباندم، بیندی که اول بار. شدمی چسبانده
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 ارانگ داد تذکر من به جوری. ندارد قرار امپیشانی وسط درست بیندی که داد

 .است زده سر من از ناشایستی حرکت

 بیندی نادرست نصب شاید کردم فکر نداشتم، خبر رسومشان و رسم از 

 دختر یک پیش. کندم امپیشانی از را بیندی دلیل همین به. باشد آمیزینتوه

 او. کند نصب را بیندی برایم خواستم او از و رفتماخالق خوش و جوان هندی

 مآد صورت. شدمی جابجا بیندی ولی چسباند، را بیندی و خندید یزریزر هم

 صورت روی بیندی نگهداری شدم متوجه. کندمی عرق هند شرجی گرمای در

 .نیست راحتی این به و خواهدمی مهارت

 روی را دستمان هست حواسمان کنیم،می آرایش وقتی هاخانم ما

 پخش چشممان روی را ریمل و چشم مداد دانیممی چون نمالیم هایمانچشم

 نگاه باریک ساعت دو یکی هر بعالوه. شودمی سیاه صورتمان و کنیممی

. اشدب نشده پاک یا نریخته آرایش شویم مطمئن تا اندازیممی آینه در کوچکی

 تجدید را آرایش است الزم آیا دهدمی نشان ما به آینه، در کوچک نگاه یک

 آینه در. کنیممی تجدید را رژلب مدام. زنیممی رژلب وقتی. خیر یا کنیم

 صورتبه را کارها این. باشند نشده رنگی که کنیممی نگاه را هایماندندان

 ربیشت باشد، داشته عادت غلیظ آرایش به خانمی اگر. دهیممی انجام عادتی

 هاخانم آرایش معموالً عروسی، جشن مثل رسمی، مجالس در. کندمی مراعات

 است. بیشتری الزم مراقبت  پس است، ترسنگین و تردقیق

 کردن آرایش حوصله اصالً بودم، گذاشته هند به را پایم وقتی از من 

 زا پس. کنم چک امپیشانی وسط را بیندی مدام کهاین به رسد چه نداشتم،

 وشفرام و انداختم ساکم ته را بیندی برچسب بقیه کالفگی، و تالش روز دو



 زلفت هزار دل به یکی تار مو ببست...چهار فصل از کتاب: 

25 

 

 و رنگارنگ راحت، گشاد،، خنک. بودند عالی هااین... هندی لباس اما؛ کردم

 رد آفتاب گزند از هم. پوشاندمی را پایت مچ تا گردن از. پوشیده حالدرعین

 اما؛ نیستند هیز هندی مردهای که هرچند. هیز هایچشم از هم بودم امان

 .است کنندهناراحت کافی اندازهبه کنجکاوانه، خیره هاینگاه همان

 پارچه. خریدم« ساری» تهیه برای زیبا ابریشمی پارچه متر چند چنای در

 ودب گرانی پارچه. بود شده گلدوزی آن روی مهارت با که رنگییطال ابریشمی

 تجربه را پوشیدن ساری خواستمی دلم. کردمی شوق از پر را دلم آن دیدن و

 خواهش پوش ساری هندی خانم یک از اشرم در پارچه، خریدن از پس. کنم

 .بود سخت چقدر. بدهد یاد من به را ساری پوشیدن کردم

 آن زیاد مهارت با هندی هایخانم که است ندوخته پارچه متر چند ساری،

 که بار هر. اندازندمی شانه روی را اشدسته و دهندمی چین کمرشان دور را

 نفر کی شودنمی یعنی؛ کنند مرتب هاچین دوباره باید روندمی دستشویی به

 تقریباً  .کنید شرکت مهمانی یک در بتوانید شما و بپوشاند شما تن به را ساری

 است ممکن وگرنه شوید مطمئن هاچین بودن سفت از باید ساعت یک هر

 .بیفتد زمین به تنتان از لباس مهمانی وسط

 شدم، خبردار پوشیدن ساریچندوچون  از بعد و خریدم پارچه اول من 

 لیخی آنداشتن نگه و پوشیدن ساری. نیستم کارهینا منباباجان!  نه دیدم

 به ساری پارچه آن چنای اشرم ترک موقع دلیل همین به. خواهدمی مهارت

 در ولی بود، یمتیقگران و زیبا پارچه. دادم هدیه امهندی دوستان از یکی

 کسیچه هم تهران در. بود سنگین بار فقط داشتم، رو پیش که سفری

 .کردم هدیه را آن چنای در پس. ببرد لذت هدیه این از توانستنمی
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 دختر یک. کردند نقاشی حنا با را پاهایم و هادست دادم روز در چنای یک

 و انگشتانتک تک روی مهارت با و ریخت کوچک قیفی در را حنا جوان،

. بودم ماندهدهان بهانگشت که کشید نگاری و نقش چنان را دستانم یهامچ

 اپ مچ تا را پاهایم روی و پاهایم انگشتان حتی. گل از شد پر هایمدست روی

 راحت باهاش ولی. انداخت پایم شصت به هم نقره حلقه یک. کرد نقاشی

 هاینقش با حتی. درآوردم پایم انگشت از را حلقه بعد ساعت دو یکی. نبودم

 طرح و نقش همه آن. دارم دوست را سادگی من. نبودم راحت دستم روی حنا

 . کردمی کالفه مرا دستم، روی

 آفتاب ضد کرم اول روزهای. بودم نکرده آرایش آمدم، هند به وقتی از

 یبعج این مسئله بسیار. بزنمضد آفتاب  کرم رفت یادمکم کم ولی زدم،می

 اشرم در ولی کنم، مصرف آفتاب ضد کرم دارم عادت من سالهاست چون بود

 انگار. کنممی پیدا فراموشی دارم کردممی احساس زیاد، هایمراقبه خاطر به

 .داشتم حضور زمین رویندرت به ولی بودم، کجا دانمنمی. بودم دیگر جایی

 .توهم از پر و داغ روز آن. بود الماس باغ در امتجربه ترینعجیب

ضد آفتاب  کرم که ماندمی یادم ام،کرده آغاز را هند اطراف به سفر که حاال

 نیاز کردن آرایش به کنمنمی احساس اصالً ! نه! نه آرایش؟ اما؛ کنم مصرف

 وریطینا من فقط شاید البته. هستم راحت کامالً خودم طبیعی صورت با. دارم

 مثل آرایش جعبه یک ایرانی دختران بعضی دیدممی هاصبح چون هستم،

 متعدد هایرنگ از استفاده با و گذاشتندمی خود جلوی را آبرنگ جعبه

 گرم و شرجی هوای آن در دانمنمی. کنندمی نقاشی را خود صورت سرتاسر

 .کندنمی شره صورتشان از رنگهمه آن چطوری
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 26فصل 
 دمق. گرفتیم جمعیدسته و تکی عکس. بودیم محلتاج محوطه در غروب تا

. کردیم حرکت دهلی یسوبه اتوبوس بر سوار سپس. زدیم گپ هم با و زدیم

 ت،چیس معبد نام نفهمیدم. رسیدیم بزرگ معبدی به که بود شده تاریک هوا

 ود در ترسناکی هایمجسمه. راهب و زائر از پر و بود بزرگی بسیار معبد ولی

ارواح  اجنه و به شبیه هاییمجسمه. بود داده قرار معبد ورودی دروازه طرف

 یشپ معبدطرف به پهن و طوالنی پلکانی. بودند ما بلعیدن آماده که خبیثه

 انلرز نور و شب تاریکی در. بود روشن مشعلی پله هر سوی دو در که رفتمی

 و باال هاپله از بودند، پوشانده پارچه با را خود صورت که هاراهب ها،مشعل

 .دویدندمی پایین

 وف،مخ هایمجسمه. بود انداخته طنین معبد در ترسناکی ایکوبه موسیقی

 و شده روشننیمه مشعل نور با که معبدی انگیز،هراس ایکوبه موسیقی

 دویدند،می طرفآن و طرفاین سراسیمه که پوشیده صورت با هاییراهب

 شود. آشوبهدلشد آدم دچار یمباعث 

 یدب مثل که ما. دربیاوریم را هایمانکفش داد تذکر ما به خشونت با راهبی

 باال هاپله از لرزان و ترسان و درآوردیم را هادمپایی و هاکفش لرزیدیم،می

 مشت و ضرب مورد و شویم دیگر خطایی مرتکب ترسیدیممی آن هر. رفتیم

 با. ودب تند و خشن بسیار هاراهب قیافه. رسیدیم اصلی سالن به. بگیریم قرار

. یمبرو داخل زد تشر ما به دیگری راهب که کردیم پاپابه معبد در دم نگرانی

 سرخ پودری در را انگشتش راهب و گذاشتندمی راهب جلوی پولی ینزائر

 .کشیدمی عالمتیها آن پیشانی روی و کردمی
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 راهب تا شد منتظر و گذاشت راهب جلوی پولی رفت، سمیراخانوم جلو

 پول از پر کاسه داخل و برداشت را پول راهب کند، رنگی هم را او پیشانی

 شدیم متوجه. کند خلوت را آنجا و برود زود که کرد اشاره دست با و انداخت

 دین خارجها آن نظر از که ما و است دینی مراسم از بخشی رنگامیزی این

 .بشویم رنگی توانستیمنمی ولی بدهیم، پول توانستیممی بودیم

 هایبت. گشتیم سالن در پاورچینپاورچین و انداختیم پایین را سرمان

. داشت قرار سالن در جواهر، با شدهآراسته و طال از شدهساخته متعددی

 پوشاندندمی را خود صورت مردم. بودند گذاشته میوه هایظرف هابت جلوی

. وردخ پیچ دلم. کردندمی سجده بت جلوی و نکند ناراحت را بت نفسشان که

 هشنید و خوانده شکنبت ابراهیم مورد در کودکی از. هستم مسلمان بچه من

 توسط شدهساخته هایبت جلوی که پرستانبت نادانی مورد در و بودم

 پرستان زیادی دربت هنوز دانستمنمی موقع آن تا. کنندمی تعظیم خودشان

 دنیا وجود دارند.

 رد را مردم ولی کردیم، بازدید را متروکه معابد و باستانی آثار ما چنای در

 نج،بهارگ در. بودیم ندیده پیشکشی تقدیم و هابت با نیاز و راز و عبادت حال

ولی  داشت، وجود عروسکاندازه به کوچک هایبت خیابان کنار و گوشه

 تزئینی هایعروسک شبیه جورهایییک. کردنمی تعظیمها آن به کسیچه

 و خشن هایراهب با هولناک و عظیم معبد آن در ولی. بودند خیابان کنار

 از. کرد اندوهگین و ترساند داد، تکان مرا هندوها عبادی مراسم سختگیر،

 حذب برای جایی دیوار کناره در. رفتیم راه حیاط در و شدیم خارج اصلی سالن

 دهافتا راه جوی در خون که بودند کرده سالخی بزقدر . آنبود شده تعبیه بز
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 آدم اینجا در زمانییک بندممی شرط: کردم فکر خود با. خورد بهم دلم. بود

 .کردندمی قربانی هم

. دیمش اتوبوس سوار و کردیم ترک را ترسناک معبد آن لرزان پای و دست با

 ولی. است دهلی بعدی مقصد و ندارد دیگری توقف اتوبوس کردیممی فکر

 وساتوب از مسافرین. شد متوقف اتوبوس دوباره شبیمه. نکردیممی اشتباه

 کوچه در. آمدیم پایین اتوبوس ازها آن دنبال بزغاله مثل هم ما شدند، خارج

 اگر هک خوردیم پیچیچقدر پ. آنرفتیم و رفتیم تاریک و تنگ یهاکوچهپس و

 معبدی به. کنیم پیدا را راه توانستیمنمی برگردیم، اتوبوس به خواستیممی

 .رسیدیم کوچک

 یارتز پایان تا بودیم مجبور ولی بودیم، شده خسته بود معبد هرچه از دیگر

 این ادد توضیح ما بهبسته شکسته انگلیسی با راهنما. باشیمها آن کنار در

 روی انگلیسی با که داد نشان ما به لوح چندین. دارد شفابخشی خاصیت معبد

 داده شفا را یالعالج هایبیماری معبد این دادمی گواهی و شده نوشته آن

 .است

 اریک که قالبی نوشته با لوح تا چند نصب! عامو برو: »گفتم خودم پیش

 تیوق. نبندد نقش پوزخند لبم روی کردم سعی و نگفتم چیزی ولی.« نداره

 داشت، شفا معجزه ادعای که شویم کثیف و کوچک معبد آن وارد خواستیم

 دست با انداختیم، سکه چند. بپردازیم پولی کرد مجبور را ما اخمو، خادم

 تکان او دخل در را جیبمان ته ما. خواست بیشتری پول و گرفت را ما جلوی

تودرتو  کوچک سالن چند. شویم معبد وارد داد اجازه و شد راضی او تا دادیم

. خارج دیگر در از و شدیم وارد در یک از. سکو یک روی بت یک انتها در و
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 دنبالشان گوسفند گله یک مثل هاایرانی ما و افتاد راه دوباره زائرین گروه

 .رفتیممی

 دبو آسمان اوج در و کامل بدر ماه ولی نداشتند چراغ درپیچیچپ هایکوچه

 خرابه هایدیواره میان در گروه. رسیدیم خرابه یک به. کردمی روشن را راه و

 ودب معلوم که نفر یک. کردند بلند ماه به رو را هایشاندست همگی. ایستاد

 تکرار را آن افراد بقیه و کردمی بیان را جمالتی دارد، ارشدیت مقام

 من. بودیم دوخته چشم مراسم این به زده وق هایچشم با ما. نمودندمی

 که ملهج چند. بترسم کمتر و بگیرم قلب قوت تا بودم ایستاده سامان نزدیک

 را هایماندست لرزان ترسان ما. زدند زل ما به خصومت با همه شد،ردوبدل 

 ایلحظه. کردیم تکرارها آن همراه را سروتهیب جمالت و بردیم باال ماهطرف به

 و کرده قربانی تا اندآورده هاخرابه این به را ما قصد ازها آن نکند کردم، فکر

 به همراه بدر، ماه عبادت و ستایش مراسم. کنند تقدیم ماه خانم سرکار به

 در. بود آمده بند نفسمان ترس از ما. شد انجام ارشد، آقای یهاغرهچشم

 همیدیمف تازه. برگشتیم اتوبوس به و گذشتیم درپیچیچپ هایکوچه از سکوت

 .بودیم شده همراه زیارتی تور یک با ما

 شلوغ خیابان آن از ماشینی هیچ. رسیدیم بهارگنج به صبح سه ساعت

 هایخانمانبی روی از ما. بودند خوابیده خیابان کف مردم ولی گذشت،نمی

 چشم ایلحظه هاآن از بعضی. رفتیممی جلو و پریدیممی ناز خواب در غرق

 ترسیدممی. خوابیدندمی دوباره و انداختندمی ما به نظری و کردندمی باز

 ها،پاسپورت. کنند خالی را جیبمان و بگیرند را ما یقه فقیر، هایخانمانبی

 برای خوبی هایطعمه ما هایکیف و هاکفش حتی عکسی، هایدوربین دالرها،

 ام به کسهیچ. هستند جوصلح و آرام بسیار هند مردم ولی. بود هاخانمانبی



 زلفت هزار دل به یکی تار مو ببست...چهار فصل از کتاب: 

31 

 

 با را خود خیابان گوشه که فقیری بسیار افراد آن حتی نداشت، کاری

 هند در من که خشنی رفتارهای تنها واقع در. بودند پوشانده وپالسیجل

 هاآن. خواندمی ورد ماه برای که آقایی آن و بود اخمو راهبان آن رفتار دیدم،

 .رفتند غرهچشم فقط. نزدند داد سرمان حتی نکردند، جسمی خشونت هم

 هند پوست زیر که این نه. دیدنی چه هم آن. دیدیم را آگرا باالخره... خب

 .کردیم حس پوستمان زیر را هند بلکه باشیم، دیده را

 راتمقر اشرم. کردیم بیدار را اشرم نگهبان. رسیدیم اشرم به وخیزانافتان

 این از پس. شویم اشرم وارد شب ده ساعت از پس توانیمنمی ما. دارد سختی

 برویم شویم مجبور و ندهند راه اشرم به را ما که بود مانده فقط پرماجرا روز

 اشرم مهمانان تنها ما ولی. بخوابیم و بکشیم دراز ،هاخوابکارتون  کنار و

 ردهک بیدار خواب از صبح سه را او که این با. شناختمی را ما نگهبان و بودیم

 خستگی از. داد راه داخل به را ما و گفت وآمد خوش ما به ییروخوش با بودیم،

 .شدیم هوشیب

 

 

 

 آیا این چهار فصل را دوست داشتید؟ 

ت ه سایتوانید برای تهیه کتاب بیماگر نمونه کتاب را دوست دارید، 

 گیس گالبتون مراجعه کنید.

 


