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بهـاي مختلـف ايـن كتـاب     دسترسـي بـه قال  ميتوانيد از امكانات ديگر مـا همچـون   با مراجعه به سايت اينترنتي زون،   

 براي شنيدن آثار هنرمند مورد عالقه خود توسط پخش كننده صوتي و يا مطالعه آنها بوسيله گوشي تلفن        الكترونيكي

 . برجسته ترين هنرمندان جهان را دريافت كنيدآفرينه هاي استفاده كرده و برترين و تازه ترين  تانهمراه

حـق كپـي بـرداري      عـدم    كتاب ممكن است داراي محدوديتهايي از قبيـل          شايان توجه است كه اين نسخه رايگان از       

 .باشد، براي دريافت نسخه بدون محدوديت آن با ما تماس بگيريد
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 ir.zoon.www: سايت اينترنتي

 ir.zoon.support://http: بخش پشتيباني
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. نام اصليش سيتا بود ولي او را سامپينگه ميناميدند كه گلي زرد رنگ و داراي عطري شهوت انگيـز اسـت                     

 .نخست مادرش پادما او را به اين اسم ناميد و همين اسم روي او ماند

 نتايج خاندان قديمي و نجيب ژن بود ، پس از اتالف اموال خود بمرگ نابهنگامي درگذشت و                  پدرش كه از  

براي همسر و دو دخترش الكشمي و سيتا جز مختصر ملكي در كنگـري نزديـك بانگـالور و قـرض بسـيار           

 .چيزي نگذاشت

يـز بخانـدان اشـرافي      او ن . اي كه سرمشق ديگران شود بپرورانيـد       پادما اطفال  خود را با جديت و فداكاري        

بـاالخره در قحـط سـالي مجبـور شـد كـه از       . بزرگي كه اعتبارات خود را از دست داده بـود منتسـب بـود         

همسايگان حتي از كسيكه در ايام سعادت او با او رقابت داشت كمك بخواهد و بالمال تنها ملكي كه بـراي         

پادما كه پيوسـته    . ش الكشمي را از او خواست     خريدار بعالوه دختر بزرگ   . آنها مانده بود بربا خواري بفروشد     

از آينده اطفالش انديشناك بود اين پيشنهاد را فورا پذيرفت و هرچند در باطن از لحاظ پستي نژاد رباخوار                   

 .رضايت نداشت

متموج جلو ايوان منزلشان منظره بسيار ممتد و زيباي دره گلورگ نمايان بود و مرغزاريكه مه رقيقي بر آن 

فتاب رنگين كماني بر آن احداث كرده بود آنرا محدود ميساخت و در اثر عقيده عاميانه اي ايـن دره    و نور آ  

 .غير مسكون مانده بود

 :اغلب پادما افسانه اين دره را بدين تفضيل براي دخترانش نقل ميكرد

ر ايـن دره    در زمان هاي خيلي پيش قبل از اينكه سفيد ها بهندوستان رسيده باشند موجوداتي اثيـري د                «

در نهايت خوشي و شادكامي زندگاني ميكردند كه چون در كارهاي شاق انسان فناپذير فـارغ بودنـد مثـل                    

 .كودكان بي غم و بي قرار زندگاني ميكردند

جمعا يـك خـانواده را تشـكيل ميدادنـد،          . با خواندن نواهاي دلكش در اطراف جنگل زيباي خود ميگشتند         

 نداشت، مرگ هم كه ساخوردگان را فرا ميرسيد چنان با آرامي آنانرا ميربـود               تقريبا بيماري بين آنها وجود    

خوراك اين قوم فقط عطر گلها بود و در قصوري زندگي ميكردند كه             .كه گويي بخواب عميقي فرو رفته اند      

اج كه مرغاني با پـر و بـال طاليـي در انهـا              و باغهايي مانند سور   . با زمرد و ياقوت و زبرجد ساخته شده بود        

 .ميخواندند و بر آنها احاطه داشت

كار روزانه آنها عبارت از عشق ورزي و برجستن ميان درختان بود و براي گذراندن وقت با رغبت كامل بـه                     

ضمنا بـا آدميـان خصوصـا هنرمنـدان آنـان           . ساز و شعر و ساختن معابدي با سنگهاي قيمتي ميپرداختند         

نشاط با شعر و زيبايي توأم ور بودند و از بدايع هنر انان تقليد مي كردند چنانكه زندگاني اين مردم پر محش

 .بود

ولي يك روز فرح بخشي وكهĤدم سفيد رسيد و در اين سرزمين مأوي گزيد دستگاه تقطيري براي گـرفتن             

نه بكار افتاد و عطر شـديدي از  اواخر بهار كه كارخا. عطر گلها و رياحين بي حد اين سرزمين فراهم ساخت        

عصاره گلها باطراف پراكنده گشت كه طبعا قويتر از عطر گلهاي طبيعـي بـود و بـا شـامه حسـاس پريـان                        

گلمرگ موافقت نداشت اين موجودات عزيز جمعا به جانب كارخانـه شـتافته و بـا ولـع هرچـه تمـامتر بـه            

به طوري كه حتي يك جفت از آنان  . رافتادنداستشمام عطر شديد گلها پرداختند و جمعا به خاك هالك د          

از ان به بعد اين دره مطرود و كارخانه طعمه حريق شد و دره مامن وحش                . هم براي بقاي نسل باقي نماند     
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و مردم آزار گرديد و كسانيكه بر حسب اتفاق گذرشان به اين دره افتاده بمرگ غير قابل وصفي در گذشته               

 .اند

ن داستان را مي شنيد تاثير شديدي در مخيله او باقي ميگذاشت و هـر كلمـه اي           هر دفعه كه سامپينگه اي    

كه مادرش ادا مي كرد در حافظه او نقش مي بستو هر لغت بوجهي سحر اميز تصاويري در مخيله او ايجاد                   

 و مادر كه به تكرار غالبا توضيحاتي در اطراف سكنه خوشبخت اين سرزمين از مادرش سوال ميكرد. ميكرد

طلب تحريص ميشد با قدرت خستگي ناپذيري بتجديد مطلب پرداخته هربار بالطبع حشو و زوائـدي كـه                م

 .مفيد ميپنداشت بدان مي افزود

اسن مرگ به اعصاب دختر جـوان ضـربت شـديدي           . سامپينگه در دوازده سالگي مادر خود را از دست داد         

 .ر ميرفتند او هم بدانجا رفتوارد ساخت و چون رباخوار و خواهرش به منظور توطن بينگالو

اين پيشامد براي سامپينگه بسيار مهم بود زيرا سيوا شوهر آتيه اش كه از طفوليت بنام او نامزد شـده بـود       

در بنگالور سكني داشت و در سن پانزده سالگي مستحفظ معبد گانشا شده بوداو هم پسري دلچسـب و در     

ولي ابدا حسـادتي در خـاطر       . دوشيزگان مشغول مي داشت    عين حال تنبل و هوسباز بود و اغلب خود را با          

 .سامپينگه ايجاد نمي نمود

زندگانيش تغيير زيادي نكرد و يك رشـته كارهـاي مربـوط بخانـه را انجـام ميـداد و در ضـمن پرسـتاري                    

. در فكر خدايان و قهرمانان بسـر ميبـرد        خواهرش كه آبستن بود باو محول شد ولي مطيع و سربه راه دائم              

را مانند سايرين زندگي ميكرد ولي در حقيقت گوشه گير بود و خود را با افكار پر انقـالب بـاطن خـود          ظاه

 .مشغول مي داشت

در مواقع بي كاري سامپينگه غالبا براي مالقات نامزدش به پيشگاه بت بزرگ گانشا كـه سـر فيـل و انـدام              

معبد با حادثه هاي گل مگـرا و        . يرفتادمي داشت و از سنگ حجاري و بر روغن سياهي اندوده شده بود م             

و عطر تندي از عود و كندر از محرا در فضا پراكنده ميشد ه به برگهاي اسهك مزين شده بود     اميخت حاشيه

 .زائرين ميخنديد هبسته بود در باالي تپه بو سيوا نيمه لخت بالنگي كه بدور خود 

ض بـا او متحـد   بعلت همين خلق و خو و فكر بي آاليشي كه روزي بر حسب قانون غير قابل نقـ                 سامپينگه  

اك با مردان واهمه داشت و از تصـور آن پريشـان          خواهد گرديد او را دوست مي داشت ولي اصوال از اصطك          

 با ديگران تفاوت نداشت؟آيا . ميگرديد

ت، موسوم به لعل بـاغ، كـنج دنجـي در           در اين شهر بنگالور او آزادي بيشتري پيدا كرد و در باغ نباتا            باري  

 آن احاطـه داشـت بـراي خـود     احين بي شمار بـر    ر و گل و ري    مقابل درياچه مصنوعي اي كه شاخسار بسيا      

قو به آرامي روي آب سبز رنگ آن در گردش بودند و در آنجا خود را تسليم تصورات و تخـيالت                     دو  . يافت

تفريحي خود كرده به كشور عجايبي كه در آن به آرامي افكـار راجعـه خـدايان و قهرمانـان همچنانكـه در         

اينكه بدنهاي قـوي و عمليـات قهرمـاني آنـان در            مثل  . گشتخاطرش تجسم يافته بود جوالن داشت و باز       

 .هاي پر آشوب و عجيبي ميبيند و افكار آزاد طفوليت و ماجرا جويانه اي با آن توأم شده بودصحنه 

 ....فكر خيال او را مشوش ميكرديك 

خواهرش رو به سختي نهـاد و شـوهرش او را بيمارسـتان وانيـوپالس فرسـتاد و سـامپينگه در اطـاق           حال

ت ميكرد ولي خـواهرش از      او از سرزمين گلمرگ صحب    او مينشست و غالبا براي سرگرمي       عمومي بر بالين    

 .شدت درد رغبتي به شنيدن آن داستان نشان نمي داد
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فنـول كـه در     بـوي   . ميزدناقامت در بيمارستان وضعيتي براي سامپينگه ايجاد كرد كه خودش حدس            اين  

 راه رو ها پيچيده بودو رفت و امد پرستاران و خانم حكيم انگليسي با آن فيس و افاده و آن بهداشـت                       تمام

مدند تمام اينها براي او چيز غيـر منتظـره   كه به عيادت انان مي ا بيماران و كساني طبي بيمارستان و خود 

 .اي بود

 و با مخالفت    جنين را تجويز كرد   پزشك بيمارستان بيرون كشيدن     خواهرش رو به وخامت نهاد و سر        حال  

 .شوهر مقرر شد او را عمل كنند

 . چيز زيادي نميفهميد فقط حس ميكرد كه خطري متوجه خواهرش خواهد شدن جرياناتيار اسامپينگه 

را عمل كرده اندو او سامپينگه را به اطاق خود احضار كرده            آن روز مقارن ظهر فهميد كه خواهرش        فرداي  

 .است

دقه  ح.ظاهرا چنان مينمود كه در خواب است ولي رنگي بزردي موز داشت و عرق بسيار كرده بودالكشمي 

 .چشم و منخرين و گونه هايش تغيير شكل داده بود و لبانش به سختي چين خورده بود

 .شنيد سامپينگه وارد اطاق گشته چشمهاي خود را گشود و مدتي با يأس و حرمان در او نگريستهمينكه 

بسيار مينمود او جهد آغوش كشيدن به آرامي نزديك تخت شد و مدتي خواهرش را كه براي در سامپينگه 

چيزي كه نها  ت. من در خانه اين مرد خيلي رنج كشيدم و:مقطع و برا گفت و خوهر با كلماتي مشاهده كرد

به زنـدگاني آسـوده خـود    رزوي خود رسيده و آ شود اينك به    او از من انتظار داشت پسري بود كه وارث او         

من تو «: هميشه به من ميگفتو  ا.افرادي مثل ما سعادت در روي زمين وجود نداردراي   ب .ادامه خواهد داد  

من براي تـو    » را محض رضاي خدا قبول كرده ام و حال تو خواهرت را هم سربار و نان خور من كرده اي؟                   

 ...يرمان يا الاقل با سيوا عروسي كنپيش عمه پبه كانگري رگرد  ب.خيلي مشوشم

چهره اي كه از درد بهـم      با  . به نظر ميرسيد براي مخفي داشتن اضطراب دروني خود خيلي سعي ميكند           او  

 .بود و خستگي بسيار باز با اشك خود گونه هاي سامپينگه را نوازش ميدادمده آبر 

 خـواهرش را گرفـت و در حاليكـه نالـه     سامپينگه دسـتهاي سـرد  » دستهاي مرا فشار بده « :او را گفت  بعد  

 د كه ديگر جايي را نگاه نميكند و قوه ادراك خـود را از     جانسوز او را ميشنيد و چشمهاي خواهرش را ميدي        

. درگذشته بـود  او  . ولي بي فايده بود   ج رسيد   معالو پزشك   كرد  پرستار را طلب    سامپينگه  . دست داده است  

 .ن به اخرين تنظيفات او مشغول شدندبعد پرستاراكمي 

با عبور از در بيمارستان خود را از هجوم هم و غم نجات داد همينكه خود را در كوچه ديد نسبتا سامپينگه 

كنـد؟ آيـا دوبـاره بخانـه        چـه   . بي پشت و پناه يافت     آرامش خاطري دز خود حس كرد ولي خود را سخت         

 .رباخوار برگردد؟ غير ممكن است

با دختركي گرم صـحبت     سيوا  . اراده به طرف تپه اي كه معبد گانشا بر فراز آن قرار داشت برها افتاد              بدون  

بدون انكه بتواند چيزي بگويد مـات و      سامپينگه  . سامپينگه دخترك را رها و به جانب او آمد        بمشاهده  . بود

 .دستش را گرفت و كشيد پشت بت گانشااو . متحير در او مي نگريست

 :ميگفتسامپينگه 

 ممكن است منبعد با تو زندگي كنم؟. بيكس و بي پناهم من -

 نوايي من بسيار است بايد باز چندي تحمل كنيبرگ و  بي !نه هنوزآه -

د شده بود كه قـادر  كشيد و او چنان از خود بيخو   او را در برگرفته بر سينه خود فشار داد و در آغوش             پس  

حقا محتاج به اين بود كه از خود فارغ رچه  گ. و براي فكر اينكه چنين يا چنان كند رنج ميبردبه دفاع نبود
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بنرمـي مطـالبي در گـوش او ميگفـت و او را جانـب خـود       يوا  س.ه بود گرفتس بيزاري او را فرااشد يك ح ب

 .ميكشيد

فقط بوي زننده عرق و عضالت محكم و تنفس مقطع او را حس مينمود و دسـتهايش بـال اراده                    سامپينگه  

در حال نوميدي لحظه اي از خود بيخود شـد بعـد بـا رنـگ پريـده و قيافـه         و   ا .روي بدن او حركت ميكرد    

 .نزجر خود را از آغوش او خالص كردم

انهمه اعتقاد و بسـتگي و احتـرام و         آنان ان توده سنگ حجيمف آن خدايي كه در طفوليت سامپينگه             جلو

فعال در نظر او قـدرت و عنـوان خـود را از             ت و سر بر آسمان بر افراشته بود         رعب نسبت به آن ابراز ميداش     

 .دست داده بيكاره و پوچ و بي معني مينمود

 .كه از وحشت رنگ از رويش پريد گرفتمحكم بطوري شانه هاي او را حالت رميده او را نگريسته سيوا 

 چقدر امروز تو عجيب به نظر مي آيي: گفتسيوا 

. ر كـرد  و بعد صورتش را در دسـتها گرفـت و فـرا   »!اگر ميدانستي«: با كلمات مقطعي جواب داد سامپينگه  

 .تا پاي تپه او را مشايعت نمودسيوا 

 اين وضع براي ديگـران مفيـد   شايد« : تنهايي و بي كسي او را پريشان كرده بود و با خود ميگفت            احساس  

 چرا؟. مثل ديگران نبود يعني عادت نكره بوداو . دفعتا چيزي به فكرش رسيد» مينومد نه من

او . از نامزدش نيـز بيـزار بـود   .چيز براي او بي معني و پوچ شده بودهمه  . به حد مرگ  خسته  . خسته بود او  

ميخواست با اين خدايان و قهرمانان با بازوان توانا و هياكل كامل نزديك شود و يعني تا حال تصور ميكـرد            

 خواهد داشت كه با شوهرش در سـايه ايـن سـتون هـاي معبـد گانشـا                   گي را كه توانايي اين از خود گذشت     

ا سيوا براي او غير ممكن       كند ولي حاال ميديد كه اين تصورات مورد نداشته و زندگاني يكنواخت ب             زندگاني

 .است

 يا در نديده گرفتن خودخواهي و پستي انان مردد          كينه مبهمي براي تمام كساني كه ميشناخت      سامپينگه  

 .بود در خود حس كرد

پيچ چند كودك جلو دكاني بـازي ميكردنـد و   سر . در تمام طول خود خلوت و لخت و نا مطبوع بود      وچه  ك

 .يكدسته هندو در معبد چهار زانو نشسته توتون ميجويدند

افقت نداشت و همچنانكه بي زيرا با انقالب دروني او موصبانيت او افزود اين مناظر بيش از پيش ر عآرامش 

درياچـه   جانـب    و باغ يافت از شدت خستگي و ضـعف        خود را جلو لعل     دفعتا  .  پيش ميرفت  ا منظم نقيد و   

 .رفته خود را روي نيمكتي افكند

ايـن لحظـه تمـام همـش        در  . اميد اينكه شايد دوباره وضع بهتري به وجود آيد به فكر خودكشـي افتـاد              با  

. مصروف اين بود كه هرچه سهل تر چشم از جهان بپوشد و براي تهييج خود گيسوان خودرا نوازش ميـداد      

امروز با تسليم و رضا زندگي ميكرد ولي در بن بستي گرفتار آمده بود كـه زنـدگاني بـراي او غيـر قابـل               تا  

 .تحمل شده بود

نيلوفر هندي سـفيد بسـيار      (به آب عميق و سبز رنگ درياچه خيره شد دفعه توجهش به گل پادما             نخست  

 ياوهـ  زا يراود انمضـ  دوبـ  شردام مان نيا و .تشاد ينهپ هداعلاقوف ياه گربلگ هك دش فوطعم )درشت

 زيمآرحس نيمزرس دايب ار اهنآ رطع مامت،علواب ار وا و دوب هدرك هطاحا ار وا هك يياهلگ عوبطم هحيار و ميالم

 .دش ضراع وا رب ديعلبيم گرملگ



 - This is the.. Zoon! - 6 كتابهاي الكترونيكي زون
 

 هك ار يا هتشذگ يناگدنز راگداي هكدرك روطخ شا هليخم هب نينچ يا هقباس يب تلاح رييغت رثارد ناهگان

 و كيـ رحت يياهـ نت رد شركف تسا مسجم شرظن رد هتشاد يريثا مدرم نيا نايم رد و وا و دوخ هب قلعتم

 ضراعـ  يناسـ ك هبـ  طقف هك دشاب يكاردا لباق ريغ طاشن نيا دياش .دشيم تيوقت اجردتم دوب هدش نيبزيت

ي در خود احساس ميكنند كـه       صوصخم قوش و دنا هدش هدناوخ يرگيد ملاع هب دننك يم سح هك دوشيم

 .با مرگ باشد انجام خواهند دادبه زودي وظيفه خطير خود را گرچه مواجه شدن 

وجد غير فابل وصـفي بـه او روي         ناگهان  . چون سابقا در ان دره زندگي ميكرد ان را به خوبي ميشناخت           او  

اين لحظه به چيزي كه فكـر نميكـرد         در  . ميخواست خود را يكباره از رنج وجود خالصي بخشد        چون  . اورد

خود واصل شود و آرامـش      مخيالت و تمايالت    مرحله درخشان   خودكشي بود بلكه ميخواست زودتر به اين        

ين  و ذات اليـزال از ميـان مقـرب     لـوه در امدنـد    صور در نظرش به ج    جددا   م .ودمرا در درون خود احساس ن     

تو را حمايت ميكنيم چون ما . اي سامپينگه دلربا بيا پيش ما«: درگاه با لبخند جذابي او را به نرمي ميگفت

 ».تي مقدمت بر ما گرامي خواهد بودتو از اين دنيا نيس

 و با اين پول غل دو روپيه و چند آنا پول داشتبهترين لباس ساري خود را در بر كرده بود و در بسامپينگه 

 و در ميان موجودات اثيري      ميتوانست خود را به دهكده مسقط الرأس برساند و به جانب دره ممنوعه برود             

 .بوس دروني خود بدين وضع خاتمه دهد كند و از عطر گلهاي آن سرزمين سرمست شود و به كان زندگيآ

 سـامپينگه در  بوع خاك نمناك در هوا متصـاعد بـود   حوالي ساعت پنج صبح كه باران باريده و بوي مط         در  

 .بدنش چون دوشيزه پرهيزگاري سرخوش و سرمست بودچسب لباس ساري 

فه متمايز در روي زمينه خاكستري رنگي كه مختصر نوري بـه آن تابيـده باشـد تـا                   الوان مختل  هبگلمرگ  

ي قرمز رنگي آن را محدود كرده باشد  كه از درخت هاي گل مهور پوشيده شده گلهاچشم انداز دور دستي

 .ممتد ميشد

  . شده بودخود روشن ساخت سايه سامينگه نيز معدومزمين را به نور خيره كننده مد و آآفتاب در همينكه 

  

 


