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ققنوس

رد »استرابری«، نجیب زاده ای بود که پرنده جمع آوری می کرد. بهترین جایگاه نگهداری پرندگان در اروپا را داشت؛ آشیانه ای بزرگ که عقاب ها 
ُ
ل

در آن احساس راحتی می کردند و طراحی اش آنقدر بدیع و نوآورانه بود که از پرندگاِن خوش آواِز گرمسیری گرفته تا پرنده های قطبی، همه و همه، 
در آن جا از آب و هوای مناسِب خود برخوردار بودند.

اما سال های سال بود که بهترین قسمِت این منطقه، خالی مانده بود و تنها، نوشته ای بر روی آن به چشم می خورد: »ققنوس. جایگاه: عربستان«
رد استرابری می گفتند که ققنوس پرنده ای است افسانه ای و وجوِد خارجی ندارد و یا 

ُ
بسیاری از پرنده شناسان و متخصصاِن زندگِی پرندگان، به ل

اگر وجود داشته، مروبط به زمان هایی بسی دور بوده است و نسل اش منقرض گشته است.
 ریشه دوانده 

ً
رد استرابری متقاعد نمی گشت. سال ها بود که در شجره نامه ی آرزوهای خانداِن وی، باور و اعتماد به وجوِد این پرنده عمیقا

ُ
اما ل
بود.

و  قول  نمایندگاِن خود دریافت می داشت که علی رغم  از  را  پرنده هایی  بسیار،  با هزینه های  استرابری،  رد 
ُ
ل این رو، هر چند وقت یک بار،  از 

رکی بود که بال و پرش را رنگ 
ُ
قرارشان، به زودی معلوم می شد ققنوس نیست؛ مرغ انجیرخوار  یا طوطِی ُدم بلنِد آمریکای جنوبی یا بوقلموِن ک

نارنجی می کردند و یا پرنده ی دورگه ی دیگری بود که پر و بال پرندگاِن مختلف را به آن چسبانده بودند.
رد استرابری خود به سرزمیِن اعراب رفت و پس از ماه ها تالش ، ققنوس را یافت. آری، واقعیت داشت و خودش بود. پرنده را با خود 

ُ
عاقبت ل

برد و آن را در بهترین شرایط، به میهن آورد.
آشیانه،  پرندگان  با سایر  بود.  فوق العاده  به راستی  ققنوس  پرندگان.  بهجت انگیز؛ جالِل مطلِق  و  بزرگ منش، دلکش  انگیز،  پرنده ای شگفت 

رد استرابری، عالقه ای شایان توجه نشان می داد.
ُ
رفتاری مهرآمیز داشت و به ل

ورود پرنده، توجه پرنده شناسان، روزنامه نویسان، شاعران و فروشندگاِن کاله های زنانه و لوازِم آرایش را در انگلستان برانگیخت. پیوسته مردم 
برای تماشای آن می شتافتند. اما ققنوس هم چنان آرام و بی اعتنا بود؛ از آن همه توجهات و تمجیدات به خود نمی بالید؛ باوقار و متواضع. و وقتی 
که دیدارها و توجهات عامه فروکش کرد و دیگر چیزی درباره اش نوشته نشد، به وضوح معلوم بود که او نه رنجیده است و نه به خاطر سرْدمهرِی 

ناگهانی مردم، دشمن خو گشته است. پرنده کامال خرسند و قانع به نظر می رسید.
رد استرابری، هنگام مرگ، آه در بساط نداشت و در فقر کامل از دنیا 

ُ
بدیهی است برای اداره ی چنان آشیانه ای، هزینه ی زیادی الزم بود. ازین رو ل

رفت. پس از مرگ، آشیانه اش را به فروش گذاشتند. در شرایط عادی و معمولی، پرندگانی بدین حد نایاب و از همه مهم تر ققنوس، باید توسط 
افراِد مورد اعتماِد انجمن های بزرِگ پرنده شناسِی اروپا یا توسط افرادی مستقل از آمریکا قیمت گذاری شده و به مزایده گذاشته می شد. اما مرگ 
رد استرابری درست پس از یک جنِگ جهانی به وقوع پیوست؛ هنگامی که هم پول و هم دانه ی پرندگان، بسیار کم بود و سخت فراهم می شد 

ُ
ل

رد را دچار ورشکستگی کرد(.
ُ
)و حقیقتا همین باال رفتِن قیمِت دانه ی پرندگان، از عواملی بود که ل

از چنین  و ُمصّرانه استدالل می کرد برخورداری  لندن خریداری شود  باغ وحِش  برای  ققنوس  پیشنهاد کرد  مجله ی »تایمز« در سر مقاله ای 
ققنوِس  نام »انجمِن  به  به منظوِر حمایِت مالی، سازمانی  ازین رو  پرندگان اند.  این حد عاشق  تا  نایابی، حق طبیعی ملتی است که  پرنده ی 
استرابری« راه اندازی شد و دانشجویان، زیست شناسان و دانش آموزان در این زمینه به مشارکت پرداختند. اما چون سرمایه ی به دست آمده کم 
رد استرابری )که سرگرم مراسِم آن مرحوم بودند(، آشیانه ی او را طِی یک مزایده، واگذار نمودند 

ُ
 اهدائی هم بسیار ناچیز بود، وارثاِن ل

ِ
بود و مبالغ

به آقای »تانزرد پولدرو«؛ مالِک خصوصِی موسسه ی »دنیای شگفت انگیز و جادویی پولدرو«.
آقای پولدرو، مدت ها، ققنوس را معامله ای سودمند و گنجی باد آورده به حساب می آورد. ققنوس، پرنده ای رام و مهربان بود و به محیِط جدیِد 
خود خو گرفته بود. هزینه ی خوراکش بسیار کم بود. از بچه ها نمی رمید و اگرچه مثل بعضی از پرندگان تردستی و شعبده بازی ای نمی دانست، 
اما آقای پولدرو معتقد بود که او به زودي، دو سه شیرین کاری خواهد آموخت. به عالوه، حسِن شهرت و تبلیغاتی که از طرف »انجمن ققنوس 
استرابری« شده بود، بسیار مفید واقع  شده بودند؛ به طوری که در آن ایام، بیش تِر داوطلباِن حمایِت مالی، عالوه بر دو شیلینگ و نیم کمِک 
ماهانه، مشتاق بودند که به دیدِن پرنده بیایند ]و در نتیجه پنج شیلینگ هم برای این بازدید می پرداختند[. افراد عادی که در این حمایِت مالی 

شرکت نکرده بودند نیز برای دیدِن پرنده پنج شیلینگ می پرداختند.
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 زیبایی و جالِل همیشگی اش، مثل همیشه دوست داشتنی و مهربان بود. اما دریغا، 
ِ

اما دیری نپایید که کسب و کار از رونق افتاد. ققنوس در اوج
آن چنان که آقای پولدرو می گفت، جلب توجه نمی کرد. در قیاس با پولی که برای دیدن اش پرداخت می کردند، آن طور که باید و شاید جلب 
توجه و عالقه نمی کرد. بیش از حد آرام و متین و بزرگ منش بود و این موجب می شد که تماشاگران به جای تماشای آن، به سراغ بابون ها که 

حرکاتی حیرت انگیز داشتند و تمساح ها که شایع بود چندین زن را بلعیده بودند، بروند.
یک روز آقای پولدرو به مدیِر مؤسسه ی خود آقای »رامکین« گفت:

- آخرین باری که یک احمق برای تماشای این پرنده پولی پرداخته  باشد، کی بوده است؟
- حدود سه هفته ای باید باشد.

آقای پولدرو گفت:
- اصال نمی ارزد. فقط به هزینه ی بیمه اش فکر کن. هفته ای هفت شیلینگ برایش می دهیم. با این پول می شود »اسقف کانتربوری« را بیمه کرد.
 

ِ
- آه، مردم این پرنده را دوست ندارند. بیش از اندازه آرام و ساکت است. مشکل این جاست. نه جفتی می خواهد؛ نه هیچ چیزی. از ماده مرغ

زریِن شاه پر، عقاب دریایی و همای استخوان خوار گرفته تا »کوچین چینا« و- خدا می داند- صدها پرنده ی دیگر را سعی کردم با او جفت کنم. 
حتی یک نگاه هم به آن ها نینداخت.

آقای پولدرو گفت:
- در این فکرم که اگر می توانستیم این پرنده را با یک جوان تر عوض کنیم، چه خوب می شد!

- غیرممکن است. در هر عصر و دورانی، از این پرنده تنها یکی وجود دارد.
- چرند است.

- جدا می گویم.  مگر تابه حال توضیحاِت برچسِب شناسنامه اش را نخوانده اید؟
برای خواندِن شناسنامه، با هم به قفس ققنوس رفتند. پرنده بال هایش را مؤدبانه گشود، اما آنان توجهی به او نکردند و شروع به خواندِن نوشته ای 

که در آن جا بود کردند: 
»ققنوس: پرنده افسانه ای، نایاب و بی همتا. پیرترین ازدواج نکرده ی دنیا. نه جفتی دارد و نه به آن احتیاج دارد. وقتی که پیر شود، خود را آتش 

می زند و معجزه آسا از آن آتش برخاسته، حیات دوباره می یابد. این پرنده از شرق برمی خیزد.«
آقای پولدرو گفت: »فکری به خاطرم رسید. به نظر شما ققنوس چند ساله است؟« و آقای رامکین پاسخ داد: »به نظرم باید در بهار جوانی اش 

باشد.«
آقای پولدرو گفت: »تصور کن و ببین می توانیم از یک طریقی کاری کنیم تا خودش را به آتش کشد؟ آن وقت، می توانیم از قبل برای ]مشاهده ی[ 
پرنده ای که درباره اش  پرنده ی جدید خواهیم داشت؛  آن هم یک  از  بعد  افزایش دهیم.  را  تبلیغات کنیم و خیلی راحت سودمان  این حادثه 

شرح حال های عجیب و غریب نقل خواهند کرد. چنین پرنده ای را به قیمتی خوب می توان فروخت.«
آقای رامکین به عالمت تصدیق سر تکان داد و گفت:

- درباره ی ققنوس در کتابی خوانده ام که هنگام پیری باید در اختیارش چوب عود و از این گونه چیزها قرار بدهند. سپس او با آن ها آشیانه ای 
برای خودش درست می کند، بر آن آشیانه نشسته و بی درنگ آتش می گیرد. اما مسئله این است که اگه پرنده پیر نباشد و عمرش را نکرده باشد، 

آشیانه اش آتش نخواهد گرفت. مشکل اصلی همین است.
آقای »پولدرو« گفت:

- این مشکل را به من وابگذار. شما چوب های معطِر عود را پیدا کنید. برنامه »پیرسازِی« پرنده را من خودم انجام می دهم.
ولی پیر کردِن پرنده، کار چندان آسانی نبود. غذای حیوان را به نصف کاهش دادند. مقاومت کرد. از آن نصِف باقی مانده، باز نصِف دیگر را کم 
 درخشنده ی چشمان اش تیره نمی گشت و پر و بال اش بساِن اخگرپاره های 

ِ
کردند. اما پرنده ی اصیل هرچند الغرتر و ناتوان تر می شد، باز آن فروغ

زرین، مثل گذشته برق می زد و می درخشید.
ِس خویش در پر و بال اش، در برابر هوای سرد مقاومت می کرد و به نظر می رسید که 

َ
بخاری های قفس را خاموش کردند. ققنوس با دمیدِن َنف

اصال به این چیزها توجه ندارد. پرنده های وحشی و رمنده ای که طبعی درنده خو داشتند را در قفس اش انداختند. آنان با سرسختی به ُنک زدن، 
 ارجمند، آن قدر باوقار، مهرجو و بخشنده خو بود که پس از دو سه روز تحمل و مدارا، پرنده های مهاجم 

ِ
تعقیب و آزاِر ققنوس پرداختند. اما مرغ

دست از اذیت و آزار وی برداشتند و به کار خود مشغول شدند.
آقای پولدرو، این بار از گربه های وحشی و ولگرد کوچه استفاده کرد. ققنوس می دانست که اینان، حیواناتی خون خوار و شریر اند که با اخالق 
و مدارای مؤدبانه نمی توان سربه راه شان کرد. از این رو از ارتفاعی بلند، بسان تیری که صفیرکشان در فضا رها شود، پرواز کنان فرود می آمد و 

شه بال های زریِن خود را بر صورت شان می کشید و این سان آن ها را ترسانده و رام شان می کرد.
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آقای پولدرو در مراجعه ی دائم به کتاب عربی اش، چنین خواند: »محیط طبیعِی ققنوس، باید گرم و خشک باشد.« ناگهان جرقه ای در ذهن اش 
زده شد!

- هان! یافتم.
ققنوس را به قفسی کوچک تر انتقال دادند؛ جایی که آقای پولدرو بر سقف آن، آب پاشی قرار داده بود. هر شب، دوِش آِب سرد را باز می گذاشت 
و این چنین پرنده را تا صبح خیس می کرد. دیری نگذشت که حیوان سرما خورد و شروع به سرفه کردن نمود. به عالوه آقای پولدرو، چاره ای بهتر 
و مؤثرتر اندیشیده بود: هر روز صبح می آمد، روبروی قفِس پرنده می ایستاد و با حرکاتی طعن آلود و طنز آمیز، پرنده را مسخره و تحقیر می کرد.
 تبلیغاِت برنامه ی »پیرسازِی« ققنوس فرا رسیده است و چنین 

ِ
با فرا رسیدن بهار، آقای پولدرو به این نتیجه رسید که زماِن مناسب برای شروع

 گفت: »سرانجام، محبوِب سالخورده ی اجتماع به نقطه ی پایان اش نزدیک می شود.«
در این میان، هر چند روز یک بار، توده ای کاِه بدبو و چندین رشته سیِم خارداِر زنگ زده در قفس می گذاشت تا عکس العمِل پرنده را بیازماید 

که آیا باألخره میِل آشیان سازی و رفتن به آشیان پیدا کرده است یا نه.
فرا  آری، ساعت موعود  نمود.  امضاء  این حادثه  از  فیلم برداری  برای  را  قراردادی  پولدرو،  آقای  به هم زد. همان روز  را  کاه  ققنوس  یک روز 

می رسید.
غروِب دل انگیِز یک روِز خوِش بهارِی ماه »مْی« بود. هفته ها بود که عالقه ی افکار عمومی به مسئله ی »پیرسازِی« ققنوس شدت گرفته بود؛ به 
طوری که قیمت بلیط چند برابر شده بود. محوطه از جمعیت ُپر بود. نورافکن ها بر قفس انداخته شده بودند و دوربین ها مرتبا کار می کردند و 

بلندگو، شگفتِی بی نظیِر مسئله ای که هم اکنون رخ می داد را پیوسته اعالم می نمود:
»اینک ققنوس، شریف ترین پرنده و مخلوق دنیای پرندگان، یگانه ی اسرارآمیز، گران بها و بی همتا، یکتای بی نظیر، برخاسته از شرق، غرق در 

عطرهای ناشناخته، مجبور خواهد شد که آشیانه ی موردعالقه  و شگفت انگیِز خود را بازسازد.«
در همین هنگام، یک دسته ترکه و شاخه ی چوب را که بوی عطِر مخصوص و دل نواز می داد را به داخل قفس راندند. تبلیغات چی در بلندگو 

ادامه داد:
»ققنوس، ماننِد »کلئوپاترا« هو س باز، هم چون مادام »ال دو بری« خوش گذران و مانند موسیقِی وحشِی کولی ها، تند و بی پروا است... تبلوری 

از تمام شکوه و شورمندِی خارق العاده ی شرِق کهن، رازهای مستی آوِر آن، جفاپیشگی های پرلطِف آن و ...«
زنی از میان جمع فریاد زد: 

- نگاه کنید. دست به کار شده.
لرزشی پر و باِل پرنده را که اینک تیره و بی فروغ گشته بود، فراگرفت. ققنوس، سرش را به آهستگی از این سو به آن سو چرخاند. تلوتلوخوران و 

بی رمق، از جایگاه خویش فرو آمد. سپس با حالتی خسته، ناتوان و دردکشیده شروع به جابجا کردِن ترکه ها و شاخه های چوب کرد.
دوربیِن فیلم برداران به کار افتاد. نورافکن ها با تماِم قدرت، قفس را روشن کردند. آقای پولدرو، به طرِف بلندگو دوید و فریاد زد: 

- خانم ها و آقایان، اینک آن لحظه ی حساسی است که جهان بی صبرانه انتظارش را می کشید. افسانه ی قرون و اعصار، در برابِر چشماِن انساِن 
این قرِن، تجسم یافته و حاضر گشته است. ققنوس...

ققنوس، به آرامی بر توده ی هیزم خود نشست و به نظر رسید که به خواب رفته است. 
کارگرداِن تهیه ی فیلم گفت: »حتی اگر پرنده بیش از این هم جلو نرود، باز هم این فیلم، ارزِش آموزشِی زیادی دارد.«

آن گاه، ققنوس و چوب ها را آتش فراگرفت. شعله ها اوج گرفتند، زبانه کشیدند و به هر سو گسترده شدند. یک یا دو دقیقه بعد، همه چیز سوخته 
و به خاکستر تبدیل شده بود و چندین هزار نفر، از جمله آقای پولدرو، در آن شعله ی درخشان، نابود شده بودند.2

Sylvia Townsend Warner )1
2( برگرفته از کتاب »ققنوس«، نوشته ی »سیلویا تانزد وارنر و دیگران«، مترجم »محمدابراهیم فجر«، نشر امیرکبیر.
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