
 



  
 
 
 
  
  
 

  دن
  نی شهسواری

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
  

  کتاب توضیحات

  دن  کــتــاب

  نی شهسواری  مــؤلــف

 ١٣٩٩/٢٠٢٠  سال انتشار

  سایت رسمی جهان آرمانی وب  انتشارات

  رسانی عمومی منترش شده است این اثر به صورت رایگان و برای اطالع

  امی حقوق این اثر در انحصار مؤلف است

 

  

https://idealistic-world.com


  سخنی با ش

  

  منجی جاندارانزادي یگانه آبه نام 

اي به چشم چنین نگاشته یمها غاز کتابآدانم تا در سربر خود وظیفه می

  .بخورد و همگان را از این درخواست باخبر سازم

برخی را به خود  آنواسطه  نیما شهسواري، دست به نگاشتن کتبی زد تا به

بخواند، قشري را به آزادگی دعوت کند، موجبات آگاهی برخی گردد و 

  .افکارش را نشر دهد چنین ینا

واسطه رزمش تجارتی برپا دارد و این رزم پاك را  بر خود، ننگ دانست تا به

  .به ثروت مادي آلوده سازد

نیاز به تحقیق  آنهدف و آرمان، من از کسی پوشیده نیست و براي دانستن 

داشتم و اگر کسی  یانب سخن را ساده و روشنهماره گسترده نباشد، زیرا که 

  .مطلع نیست حال دگربار بازگو شود آنز ا



انسان و یا هر  عیسی، ،یهوه بیکران خداوند، اهللا، يها بپا خواستم تا برابر ظلم

ت و هدف را هماره باقدرت تالقی داده است، فریاد ینام دیگري که غا

داراي  رهایی جاودانی که. سازم برآورم و آزادي همه جانداران را فراهم

احترام و آزار نرساندن به دیگر جانداران، گیاهان،  آنیک قانون است و 

  .ها است حیوانات و انسان

دانم که در راستاي رسیدن به این هدف واال که همانا بر خود ننگ می

  .آزادي است قانون رهایی را نقض و باعث آزار دگر جانداران شوم

ن راه گذشتگان را در پیش نگرفت و تواد از علم و فناوري امروزي، میدبا م

دگر چون گذشته براي نشر کتب از کاغذ استفاده نکرد، زیرا که این کاغذ 

از تن واالي درختان زیبا غارت شود و موجبات مرگ این جاندار و تخریب 

  .طبیعت را حادث گردد

هایم را بر کاغذ، جان درخت نشر ندادم و تنها نگاشته گاه هیچمن خود 

حال چه از . ها بر کاغذ استم از ناشران کتب نشر ندادن این نگاشتهاخواسته

  .یرسان روي سودجویی و چه براي ترویج و اطالع



گیري از فناوري در برابر مرگ و تخریب درختان این توان با بهرهامروز می

- زادگی میجانداران واال ایستادگی کرد، پس اگر شما خود را مبلغ افکار آ

به قتل طبیعت دست  گاه هیچمدد از این نگاشته نیز شک بیدانید که بی

اگر هم تنها هدفتان سودجویی است و بر این پیشه پا فشارید . نخواهید زد

توانید از فناوري بهره گیرید تا عام درختان می بهره از کشتار و قتلبی

  .گردد یمتکر قابلحق و  کردارتان از دید من و دیگر آزاد اندیشان به

  به امید آزادي و رهایی همه جانداران
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  اینجا ساختمان تمدن است،
 ساختمانی با طبقات بسیار،

 طبقاتی که براي تمایز ساخته و پرداخته شده است،

  ي این اختالفات نمایش و ارائه، براي ها براي تفاوت
  ها ها و اصالت ، مکانآدمیانتفاوت میان 

  اصالت با قوم مالکان است،
  هستند، چیز همهمالکان صاحب 

تا صاحب دیگران باشند و در این تصاحب به پیش روند و  آمدهبه دنیا  ها آن
  اند، حال در این ساختمان مالک بر دیگران شده

  طبقه است،ساختمان تمدن داراي پنج 



 دن ٩

 

  شوند، ریزي می ها ساخته و پی قالب آني زیرین جایی است که در  طبقه
  و سرد است، اینجا تنها براي ساختن است، احساس بی، روح بیاین طبقه 

  ي همکف قرار دارد، ي زیرین، طبقه بعد از طبقه
  اینجا مکانی است براي عرضه و پذیرایی از متقاضیان،

این طبقه از  پوش کفآویزان و شکیل،  هاي نورافشاننمایشگاهی مجلل، 
به  دادن جالي  یکی از خدام وظیفهکه هر روز  هاي اعال است جنس چوب

این طبقه بدرخشد و با تأللوي نورهاي  پوش کفرا دارد، باید  آن
  بشناساند متقاضیانها اجناس ساخته را به  نورافکن

بیشمار با تزئین توسط هاي  هاي شکیل، غرفه ها، لوست ، نورافکنپوش کف
  خبرگان این فن

یابد که مالکان را در خود جاي  راهروي عظیم این طبقه به دهلیزي خاتمه می
  داده است

  مالکان بیکار و در عین حال همه کاره
  اشراف، فروشندگان، بازاریابان، حسابداران، اربابان و اند ناظران آنان

نامند اما انتهاي  را مالکان می که خویشتن آنانیسراسر دهلیز پر شده است از 
  مالک خوانده شدن و صاحب بودن،دهلیز در امتداد مسیري است به طول 

  ي خدا واقع است، ها و انتهاي این دهلیز خانه به نهاي تمام این مالک بودن
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  خدا نیز در این طبقه ساکن است، آري
این  خدا در نوك هرم بار اینها به خطا برآمده است،  تمامیِ ارزیابی

در اتاقی مجلل به تنهایی  ساختمان جا خوش نکرد و بر تخت ننشست او
  !اید اتاق که تا کنون دیده آنچهنشسته است، اتاقی متمایز از هر 

از سالن عرضه نیز متفاوت است، شاید از چوب  هایش پوش کفاتاقی که 
  آنگردو باشد و شاید چیزي فراتر از 

هایی عظیم و  بود، با دسته صندلی ملکش از چوب گردو شک بیاما 
دستی تراشیده داده شده است،  هایی که با چیره ، دستهشده کاري کنده

دهند، بتراشند،  صیقلها را  ها زمان برد تا توانستند هنرمندان این دسته ساعت
  آورنددر  آمدهکه حال به تصویر در  گونه اینشکل بسازند و 

چلچراغ و عظیم در سقف بلندش جاي گرفته و میزي از جنس  نورافشانی
چوب گردو در برابر صندلی قرار دارد اتاق خدا داراي سرویس بهداشتی 

است و در برابر دیدگانش خصوصی مجزا، رختکن، حمام و دیگر امکانات 
، جاي گرفته است اي نورانی و بزرگ براي شناخت و بررسی همگان پرده
و  ها آنزدگان و یا مالکان نام دارند،  جنگشان، ک که از زحمت آنان

  .اعمالشان همواره زیر نظر تیزبین خدا خواهد بود
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ي او روشن خواهد شد و از  ي عظیم و نورانی در هر زمان و به اراده پرده
در حال جریان است او را مطلع خواهد کرد، اما حال او فرمان به دیدن  آنچه

  نشسته است آرامد و رندا
 باشکوهقدر  آند، نابر تختش چند صندلی و یک میز بزرگ قرار داردر بر

اي را به نگاه اول مجذوب خود کند، اما با کمی زمان  هستند که هر بیننده
صرف کردن به اتاق به حقارت این شکوه در برابر تخت فرمانروایی خدا به 

  .د کردنجاي خواهد ماند و سکوت خواه
در  آنچهاند،  کار نامیده آنچهاست براي  ي دیگر ساختمان تمدن جایی طبقه
را در این طبقه به اشکالی در خواهند  آوردندي زیرین به قالب در  طبقه
و متقاضیان را  آمدهها به جال  ي همکف به زیر نورافکن تا به میان طبقه آورد

  سیراب کند
 ي فوقانی هر دو مکانی است براي تولید، براي ساختن، براي این طبقه و طبقه
بر  آنچهمشغول  آنعرضه و تقاضا نامیدند و صدها به  آنچهسیراب کردن 

  کار بردند، کار کردند و کار شدند است را به آمدهامر  آنان
اي براي سیراب  است که عده آنجاییطبقات تمدن را پوشاند  آنچهبه نهاي 

نیاز براي به  آنچهوظیفه دارند تا  آنان، اند آمدهکردن این جماعت گرد هم 
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، کنند میپزند، سرخ  می آنانراه انداختن کارگران است را فراهم کنند، 
  سابند، شورند و سرآخر می می

اي از مالکان و  به دل این سالن بزرگ که در ساعاتی معین میزبان عده
تمدن  آخراست نیز طبقات رعایت شده است،  کوشان سختزدگان و  جنگ

شدند تا به  آنرنگ گرفت و هر بار بر  میانآدبه معناي طبقات در میان 
  طبقات بیشتر بسازند ،تمدن بیشتر

  :کسی از دورتري فریاد زد
و  گونه ایند و شاید ان که طبقات بیشتري ساخته اند آنان آدمیانترین  با تمدن

بود که هر روز طبقه بر طبقات ساخته شد و حال ساختمان  به سخنان او
  نیز طبقاتی به خویش دید ي فوقانی خود تمدن به طبقه

  ،اند کارکنانکه از  آنانسالنی بزرگ براي سیراب کردن 
از جنس پالستیک فشرده، مقاوم و جان سخت براي طول عمر  هایی صندلی

بیشتر، میزهایی از همان جنس و سرتاسري به طوري که بر هر میز بتوان سی 
، آبراي حمل هایی پالستیکی ب کارگر را جاي داد و چه بسا بیشتر، ظرف

  نان ادویه و نمک،
هم سطح از ارتفاع و با فاصله در طول امتداد  اتفاقاًي دیگر این طبقه که  طبقه

مالکان و در حقیقت مالکان بیکاره بود،  آشامیدنبود جایی براي خوردن و 
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هایش از چوب  ي آشپزخانه جاي داشت و صندلی این طبقه به قلب طبقه
و چوبی بود، جنس حامالن نمک، ادویه و نان  نفرِساخته شد، میزها چهار 
  تا تمایز را بشناسند نیز از چوب و فلزات بود

اتاقکی دیگر جاي داشت که  ،آدمیانبه قلب این طبقه در طبقه پذیرایی از 
اقوام،  ز جنس متقاضیان، مشتریان، دوستان،پذیراي میهمانان بود، میهمانانی ا
  خویشان و در معیت واالنشینان،

هاي نرم و راحت بزرگ که دو کارگر را به راحتی در خود جاي  صندلی
کنندگانی از جنس مس، نقره  بزرگ و فراخ با حمل نفرِ، میزهاي دو داد می

  ...بهاتر و شاید حتی گران
  
  
  
  
  
  
  



  ...اما ساختمان تمدن طبقات دیگري نیز داشت
  شدند میي کلی تشکیل  ار طبقهاز چه ،مردمان در بند این ساختمان

که به این کشور زاده شده و خویشتن را  آنانیدر نوك هرم، مالکان بودند، 
  دیدند، مالک بر دیگران می

از  صرفاًصاحب بر دیگران و به ارج واالیی دست یافته بودند این طبقه  آنان
  بود، آوردهمرتبی به همراه  آناننژاد، خون و کشور براي 

کشان بودند، قومی در همسایگی کشور مالکان که  زحمتي بعدي  طبقه
 بدین جارا  آنانو مالکان  آمدندبراي کار و اندوختن رونق به این مکان 

بودند و هر چه در این تقسیمات را به غنیمت  کوش سخت آنان کشاند،
کشان را به دوش کشیدند  که نام زحمت آنجابردند از تالش خویش بود، 

در حال ساختن براي اندوختن مالکان بودند و هربار به تکه نانی انبار آردي 
در طول این سالیان از خدمت  آنچهبه مالکی فدیه کردند و حال به تحفه از 

  دریغ نکردند به طبقه زیرین مالکان راه یافتند و جاي گرفتند
بودند، گاه به دلیل  خانمان بی آنانبینامان بودند،  ،ي دیگر در این معادله طبقه

رتبت سوم را براي به کشور مالکان بودند و حال در این طبقه م دلیل بیو گاه 
زدگان نه  ین برتري از جنگخویش کسب کردند، اما این طبقه و ا

بود و نه براي  کوشی سخت ي واسطه بهخون بود و نه نژاد، نه  ي واسطه به
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زدگان رسیدند زیرا که  به مرتبی واالتر از جنگ آنانمالکان،  اندوزي ثروت
  نبودند آناناز 

بود را به زشتی  آنانمالکان هر که از  گونه ایندر نیامدند و  آنانبه پستی 
  داد، آناننبود را مرتبتی واالتر از  آنانخطاب کرد و هر که از 

زدگان نبودند و هر بار از  کشان و جنگ نامان از دیار مالکان، زحمت بی
بود و توان  ارزش بی آنان، مکان آمدند جا بدان تر نزدیکدیاري دورتر و 

را بر دیگري  و دیگري اي دیگري به طبقهرا  آنانتا  در اختیار براي مالکان
  ارزش دهند،

ي  اما نکته شد میکشان نیز واالتر شمرده  از زحمت آنانشاید یکی از 
از هر طایفه و نژاد، به هر فرهنگ و دین که وابسته  آنانبود که  آنجاتر  مهم

  شدند میزدگان واالتر شمرده شدند و  بودند و نبودند از جنگ
هاي  که به نزدیکی خانه آنانزدگان جاي گرفتند،  به نهاي طبقات، جنگ

نیز روزي مالک نامیده شدند، فخرها  آنانز خود داشتند، اي ا مالکان خانه
دیدند و به تربیت گاه فریاد مالک بودن سر دادند و  آموزشفروختند، 

  ... بسا چه
و  آویختندرا به جنگ در  آنانبه جنگ مبتال شد،  آناناما حال دیار 

به  آنانپناه به مالکان پناه بردند و حال چند سالی بود که  بود که بی گونه این
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دیار مالکان سکنی گزیدند و هزاري نام و لقب بر خویش گرفتند و حال به 
به تا پست شمرده شوند و به این طبقه جاي گرفتند  آنانساختمان تمدن 

  در آیند پستی و ذلتخفت و نهاي 
و هزاري القاب زدگان، بیچارگان، زالوها  خوارگان، نیازمندان، جنگ مفت

ترین طبقه از طبقات تمدن  تر شمرده شدند و به ذلیل از همه پست آناندیگر، 
  جاي گرفتند

ي دیگري نیز برپا بود، این طبقه از  از این طبقات برشمردم، طبقه آنچهفراي 
 آخرساخت،  شک باز به قلبش طبقات می و بی داد میهمگان به خود جاي 

  است آنان نامی خوشي فیروزي و  که طبقات مایه آموختندبه تمدن  آدمیان
که به مشکلی زاده و یا نازل شدند،  آناني معلوالن نامیدند،  را طبقه  این طبقه

به  آنانعقل، گاه به معلولیت دست و پا گاه به بدتر،  گاه ناشنوا و گاه کم
طبقات بود به زیرین طبقه از  آنچهقلب خود طبقات ساختند و حال به نهاي 

  طبقات تمدن جاي گرفتند و به غم سوختند
  
  



مدلش بود به درب ورودي  آخرینتمدن در حالی که سوار بر اتومبیل  آقاي
  کارخانه رسید

زمان  آناست و تا کمر خم شد در ي احترام از جاي برخ ان به نشانهنگهب
 کرد میتمدن در حالی که داشت از زیر چشم به عمل نگهبان نگاه  آقاي

نگهبان  که طوريبه در دستش پرت کرد، حواس خود را با سطح نورانی 
ي  به سرعت وارد کارخانه آنگاهبداند حواسش متوجه او نیست، 

  اي پارك کرد سازي تمدن شد و اتومبیلش را گوشه چمدان
تمدن گرفته شده  آقايي تمدن است، نام کارخانه از نام فامیل  اینجا کارخانه

 آندد و این خاندان از گر است، قدمت این کارخانه به صد سال پیش بازمی
هاي تولید شده به دست کارگران  زمان تا کنون در حال فروش چمدان
  شود هستند و هر روز بر ثروتشان افزوده می

از جنس  هایش پوش کفکه  آنجاي همکف رفت،  تمدن به طبقه آقاي
درخشید در میان گذر از نمایشگاه نیم نگاهی به اجناس  چوب بود و می
کارگري را دید که به سختی  ها چمدانلوي نور یکی از انداخت و در تأل

قدري خود را به  کرد میسابید، در حالی که به او نگاه  را می پوش کف
سمت کارگر چرخاند، به طوري که نگاهش به او نیفتد لیکن کارگر از 

  گردش او مطلع شود در همین میان کارگر کرنشی کرد
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به او به راهش ادامه داد تا به  توجه بیتمدن از میان چمدان او را دید و  آقاي 
  دهلیزي از کارکنان و مالکان رسید
ي احترام کرنش کردند، در میان همین  همه از جاي برخاستند و به نشانه

رو در رو نشود به انتهاي  کدام هیچبه کسی و طوري که با  اعتنا بیها  کرنش
  ق خود را باز کرد و از برابر دیدگان محو شددهلیز رفت و درب اتا

کارکنان تا چند ثانیه بعد از رفتن او در میان همان کرنش ایستادند و سرآخر 
  با فریاد حامد به سر کار خود بازگشتند

ي حضور و غیاب کارگران  حامد حسابدار و مسئول کارگران بود او وظیفه
  کار دوباره دعوت کردرا داشت و با رفتن تمدن به اتاقش همه را به 

فراي طبقات مذکور در شغل و منصب نیز طبقات بسیار در تمدن جاي 
  داشت
تمدن، مالک مالکان، فرمانروا فرمانروایان، پادشاه پادشاهان بود، او  آقاي

  خداوندگار ساختمان تمدن بود
را تصاحب کرده بود،  آنبعد از او حامد به تختی نشست که از خون خود 

بود که  گونه اینها جاري کرده بود و  هم نژادانش را در رگاو خون پاك 
از  تر باارزشخونی  از مالکان نامیده شد اما کار به اینجا خاتمه نیافت او
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 گونه اینها داشت و  او خون پاك اجدادي تمدن را در رگ دیگران داشت،
  به تخت نیابت نشست و پس از پادشاه وزیر نامیده شد

خون ابا و  آنچه  به واسطه آنانمالک نامیده شدند، حبیب و قادر دو دست 
ن مرتبت رسیدند و به تخت و نزدیکی اجدادي اعم از نژاد و نسبت به ای

سرکارگر  آنچهمسئول کار کارگران بودند فراي  آنانتمدن النه کردند، 
  داشتند، آنتی واالي نامیده شده بود و مرتب

کردند که براي نظارت به این مرتبت خوانده شدند و حال پس  کار نمی آنان
  از تمدن و حامد به جایگاه پسین چنگ زدند

ها  به واال نشستند که از خون مالکان در رگ آنانیبعد از این چهار مرتبت 
  اي در نزدیکی خدا النه کردند  جاي دادند و به طبقه

را به چنگ  ها منصبو دیگر  سابدارانفروشندگان، بازاریابان، ح اعم از آنان
و در این هرم بعد از حبیب و قادر به مرتبتی واال چشم دوختند  آوردند

بود که شرط نخست رسیدن به این  آني قابل اهمیت در این منصب  نکته
  داشتن خونی از نژاد مالکان بود، شک بیجایگاه 

از  آنچه شک بیکه  به مرتبتی واال و تنی به مقامی واالتر رسیدوطنان  هم
از خون و نزدیکی  آنکه ه بود،اصول اخالق این تمدن است را رعایت کرد

  شناخت و طبقات را بیشتر و بهترمرتبت  آنکهبیشتر به خدا بهره برد و 
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 و همه کرنش کردند، آمدکه تمدن به صحن  آنجاییبود  گونه اینو 
از تمدن بود را شناختند و به این  آنچهخویشتن را به خاك رساندند که 

 گونه اینکارگران ندانستند و برایشان بی ارزش شد و  آنچهطبقات بها دادند 
جزا نابخردان و  شک بیبه ته اعماق هر چه از طبقات بود رانده شدند که 

  .ذلت و رانده شدن است گونه ایننادانان 
که طبقاتی  بود ادون و نژنخست طبقه باز هم خ شک بیي کارگران  به طبقه

زدگان  جنگ آخرنامان و معلوالن و به  از جمله مالکان، زحمتکشان، بی
خواسته بود  آنچهداشت لیک باز هم طبقات نقش بستند تا تمدن انسانی از 

  .نیز پیشتر رود
خیاطان به نوك هرم مشاغل نشستند و به مرتبی واال النه گزیدند، اگر از 

نسب بهره بردند واالتر از پیش شدند و اگر در  خون و نژاد فراتر رفتند و از
  زدگان فرو رفتند به ذلت واماندند ناکامی خون ناپاك جنگ

 گونه اینخیاط بودن ارزش بود، واال بودن در میان کارگران نام گرفت و 
ي بشري افزوده شد، پس از  اي به هزارتوي طبقات این نظام ساخته طبقه
ها را ساختند و  که قالب آنانازان نام گرفتند، خیاطان نام داشتند ابزارس آنچه

ز بودند ساابزار آدمیاناز  آنان آخر، آوردندفراهم  اسباب ساختن را تولید و
  ابزارسازان مرتبت گرفتند گونه اینو 
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هر چه در پیش  آناننام داشتند که از پیچ زنان بودند،  آناني زیرین  به طبقه
به راه ساختن ابزار خویشتن را  گونه اینو  آوردندبود را به اشکال مجسم در 

  وسیله کردند و مرتبتی فرا گرفتند
آسترزنان و هر که به پارچه نزدیکی داشت مرتبت گرفت و واالتر از 

  آشپزان جاي گرفت
بودند  آنانیساخت را انتهاي این هرم تو در تو از طبقات بسیار که تمدن  به

 اشکال قابل فروش به جعبه کردند،ه را به ثمر رساندند و ب آدمیي  که ساخته
  که بارها را به دوش کشیدند و حامل ثروت دیگران شدند آنان

به نهاي ذلت و  آنان، نام داشت روبان خاكترین طبقات بود  از پست آنچه
به کراهت از خود گذاشت چنگ زدند و  آدمی آنچهدر اعماق کثافت از 

  ها شد از زشتی انسان روبی خاكشان  وظیفه
مندان شوند و این  کنندگان همان ذلت هر چه تمدن است پاك ه نهايتا ب

 آلودگیاز نجاسات انسان باقی است همه را به  آنچهطبقات به نها در 
  .بکشاند

  
  



باري فضاي ساختمان تمدن را در برگرفت و به  ي خشونت ارهصداي زنگب
تا باربران بود خبر داد تا به کار  زن خیاط و ابزارساز و پیچ آنچههمگان از 

  .داد میرا ندا  ها بردگیکه این صداي دردناك شروع  آورندروي 
خود واداشت تا به سر کارها  را به آنانصداي در گوش بردگان پیچید 

بود، کارگران به پاهاي خود  آمدههاي به گردن به صدا در  زنگوله روند،
دیدند که با تکان خوردنشان  و زنجیر اسارت را بر پاها می کردند مینگاه 

 ها بردگیرا براي یک روز دیگر از  آناناست و  آمدهچگونه به صدا در 
  خواند فرامی

شناختند، اینان مرتبت را نشناخته و تمدن را درك  اینان طبقات را نمی
بود که  نهگو ایناند و  نکردند، اینان از هر چه تمدن انسانی است دورمانده

  طبقات است فرا خوانده شدند آنچهرانده شدند و به نهاي 
و به طوري  رفت میراه  آنانبود، اگر در میان  آمدهاگر پروردگار به زمین 

به  آنان آیا، نشست میکرنش  آرزويو به  دید میرا  آناننبینند  آنانکه 
  ؟آمدند میسجود در 

براي  آمدهکه تمدن را شناختند به کرنش  آنانو دیگران خیر،  آريبرخی 
با فراغ بال پستی را  آنگاهو  شدند میي مرتبت خود به پستی فرا خوانده بلند
از حمد و ثنا براي بزرگان  آنچه خواندند میدر حسرت بزرگی  آغوشبه 

  دانستند نمی آنانبود، لیک بیشمار از 
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  دانستند نمی اصالًزدگان  جنگ
ارزش انسانی  آنچهشاید دور از  ،فرهنگ بیند، شاید بود تمدن بی آنان آري

اي تکان نخورد بر  زده بود که با ورود مالکان هیچ جنگ گونه ایناست و 
  جاي ماند و دوباره به زنجیر بر پاي چشم دوخت

از  آنچهها  تکان داد تا به صداي زنگوله آرام آراممالک زنگوله را تکان داد 
  بردگان بود به سجود در آیند،

زندگی پنداشته، از  آنچهو به تمناي  آمدند آنانکشان عمري به میان  زحمت
خانه تا اتومبیل، از لباس تا غذا به سرعت به خاك نشستند، مالکان به تمناي 

ها را  حکم خواندن حکم آرزويمالک شدن این بازي را آموختند و در 
خی به زدگان بر جاي ماندند بر خاك نشستند لیک جنگ در وپذیرفتند 

معناگر کرنش شد و  آنانسر خمیده از  گونه اینزنجیر برپا چشم دوختند و 
  جان سالم به در بردند

باید  آنچهبر جاي ماندند و بی کرنش ادامه دادند  آنانبیشمار از  اما
  ندمعلوالن شد آنانو تنها مشابه بر  کردند می
مردند که هیچ از تر ش را معلول و چه بسا پست آنانبود که مالکان  گونه این

  اند کهتراناز نژاد  آناند دانست که نتمدن انسانی ندانسته است و نخواه
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کهتران است و  آنکه خونشان از  است پرور کهترشان نه نژاد که خاک
به  تمدن بیافزوده شد، از کهتر به نادان از  آنانگري بر القاب دی گونه این
  از دوران تا پایان آخربه متحجر و اال  فرهنگ بی، از فرهنگ بی

را  آنانبر زنجیر در پاي  ها و نگاه مداوم بردگان ارهبه انتهاي صداي زنگب
  که زمان کار بود آنجاکشاندند به 

  :زد میزدگان فریاد  کسی از جنگ
  اینجا همه چیز قدغن است

  حرف زدن قدغن است
  محبت کردن قدغن است

  ن استغذا خوردن قدغ
  موسیقی قدغن است

  استپول قدغن 
  ...اینجا فقط کار رها است، رهایی به معناي کار کردن است

زده که سیمایی حیران به خود داشت در میان ساختمان  صداي مداوم جنگ
زدگان به نداي او  ، جنگشد میپیچید و به گوش همه خوانده  میتمدن 

رفتند و در  ، به فکر فرو میکشیدند میدست از کار  آرامسپردند و  گوش می
  شدند میاو گفته بود دقیق  آنچهتشان به خیاال
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را از نظر  آمیختهو دستان به غل  کردند میزنجیرهاي برپا را برانداز 
  گذراند می

  محکوم به کار بودند روزانه دوازده ساعت آنان
بود و تنها زمان کار همه چیز حتی نفس کشیدن هم قدغن  زنگبارِبا صداي 

ها غل  ت و دوباره به فریاد زنگاي چندي سکون و سکو ارهبه صداي زنگب
  و زنجیر در پیش بود

و هر بار به تصویر در  هیچ نشنیدند، نداي او را نخواندند کشان لیکن زحمت
 آناي که از  هاي نیمه ساخته، به النه برابر دیدگان چشم دوختند، به خانه

به  ،ان، به زنان به شوهرانبود، به کودکان در انتظار، به مردان به همسر آنان
ي ساخته به  داي خانهها بدل به ن ارهري و تنهایی لیک باز هم صداي زنگبدو

  ها را شمردند، بر دیوارها نقش دادند ، ساعتدستانشان شد
هاي باقیمانده و تصویري از  هاي باقیمانده، سال تعداد روزهاي باقیمانده، ماه

ي  همه ي نهبه هزی آیندهي در  النه آنچهنار در ک آناني تنهایی  همه
  هایشان بود بردگی

مالکان بر خود تاختند و بر دیگران راندند به خود بالیدند و دیگران را پست 
هم رسید، در گوششان طنین  آنانبه گوش  ها زنگبارهشمردند، صداي 

  وردندشنیدند و هر بار به روي خود نیا بار هرانداخت، 
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  :یکی از مالکان در میان کار بلند فریاد زد
  ،آنانیمده  و روزي آنانر ما صاحب ب

  آنانبردگان ما هستند و ما مالک بر روز جزاي  آنان
هر چه از  گونه اینزدگان گفتند را گرفت و  جاي هر چه جنگ این صدا،

  بود را به فراموشی سپرد آمدهدور 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



را  آنان، رفت میي کارگران راه  در میان داالن بزرگ طبقه آرام آرامقادر 
ي زیرین حبیب بود و حال به مانند  ، همتاي او در طبقهکرد میبرانداز 

را  آناندیدند، باید  رفتند و می باید می آنان، کرد میهمزادش حرکت 
، چندي دورتر در میان شدند می، باید از کار بردگان راضی کردند میبرانداز 

و چه بسا از کم کاري  دید میي نورانی در اتاق خدا، تمدن همه را  پرده
  دار و قادر را نشانه کرد میحبیب را داغ  تاخت، ي خود می ها بر برده برده

دست بر صورتش کشید، به یاد دوردستی افتاد که از تازیانه و  آرامحبیب 
که در  آوردپایین  آرام آرامدرد صورت بر خود پیچیده بود، دست را 

  :ي باال قادر فریاد زد طبقه
  ؟کنی میوجود چه  بی

  گیري؟ تو براي چه حقوق می
  مگر جناب تمدن پول بیجا دارند که صرف تو کنند؟

  ها باز بود صداي دوربین
  تمدن همه را شنید؟ آیا
  ؟آمداز درایت من خوشش  آیا
  او هستم؟ هاي پولدانست که من تا چه حد به فکر  آیا

  :دار در داالن پیچید صداي دنباله
  دغن استاینجا همه چیز ق
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  ...اینجا صحبت کردن قدغن است
  :حبیب فریاد زد

ید و کار کنید، اینجا کسی حق حرف زدن ندارد، زمان کار باید وخفه ش
  که کار کرد

  .الل باشیدو ید وخفه ش
هاي  کار بود در حالی که یکی از کارتنبه ي قادر مشغول  محمد که در طبقه

  :نگاه کرد و در دل گفتچمدان را به دوش گذاشته بود شادمان به خود 
  خدا را شکر که من الل هستم

اي به لب داشت که یکی از دورتر فریاد سریع باشید زد،  لبخند پژمرده
ي در دست  مخاطبش او نبود اما محمد دست و پایش را گم کرد و با جعبه

  ...به زمین افتاد
ند و به سمت او رفت، غر و ل آمدقادر از صداي زمین خوردن محمد به خود 

  آورد و مدام اسم خدا را به زبان می رفت میکنان 
  اهللا، اهللا، اهللا

  :فریادکنان رو به تمام کارگران بخش باربري گفت
و مواظب  ئل شویداموال جناب تمدن است، براي کار خود ارزش قا ها این

  کنید باشید می آنچه
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  :بعد رو به محمد گفت
  چه قدر است؟ ها چمداندانی ارزش هر کدام از این  می

شنید ولی توان پاسخ گفتن نداشت در دل باري به  را می ها حرفمحمد که 
  شادمانی خود لعنت فرستاد و خواست که پاسخ بگوید

  :قادر فریاد زد
  ...ي تو معادل دو سوم حقوق ماهیانه

  محمد دوباره لعنت به خود فرستاد دوست داشت تا پاسخی دهد
از تمدن عذرخواهی کند که قادر با از قادر و چه بسا  خواست میاو 
  اعتناي به سوي دیگر کارگاه رفت بی

کارگران مشغول کار بودند بر میزهاي بلند هر کدام به کاري که گماشته 
و به  رفت میسو  آنشده بودند مشغول بودند و مدام قادر به این سو و 

ادامه ي زیرین حبیب هم همین کار را  به طبقه تر نزدیکاي دورتر و  فاصله
  داد می

ها و  ها رنگ در میان این سالن بزرگ در البه الي تمام میزها کارها قالب
را براي  آنانها مکانی امن براي کارگران وجود داشت، مکانی که  پارچه

  ،داد میچند صباحی از دل این معرکه رهایی 
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تا در  خواستند می آنانو رهایی در زمانی مشخص  ها زنگبارهفراي صداي 
طول مدت بردگی خود براي کوتاه زمانی هم که شده است از شر این 

 هاي اتاقکدر دل این مخروبه همان  آنانبردگی رهایی یابند و تنها پناهگاه 
  در کنار هم بود

اي سرتاسري و  نههاي سپید رنگ، آی فضایی سفید پر شده از کاشی
  چسبیده هایی به هم اتاقک

  گران بوداین مکان فضاي رهایی کار
براي لحظاتی هر چند کوتاه در زمان بردگی خود،  توانستند می آنان

به اسارت برده شده بودند  آنبراي  آنچهخویشتن را به کاري فراتر از 
بود که این فضا را پناهگاه نامیدند و براي رساندن خود به  گونه اینبسپارند و 

در انتظار  مدید هاي مدتزدند،  این مخفیگاه دست به هر کاري می
نشستند تا قادر از دل کارگاه دور شود، یا حواسش معطوف به کار  می

اي تعمیر دیگري شود، شاید کسی با او کاري داشته باشد و یا شاید بر
بود که بیش زمانی  گونه اینحواسش پرت باشد و  دور شود، آنجاابزاري از 

  کردند میرا براي جستن فرصتی مناسب صرف 
 رؤیاییاي ه ه به درواز آرامکارگران بود و حال محمد  امشآرپناهگاه مکان 

قادر  هاي حرفبرساند،  آنجاچشم دوخته بود، دوست داشت خود را به  آن
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که  کرد میدار کرده و مدام به این فکر  رفته بود او را جریحه که از یاد قادر
او از مالکان بود لیک  ، او از خون پاکان بودکنند میکر اش چه ف درباره

او خواندند مرتبتش از راندگان شد و به از معلولیت  آنچه ي واسطه به
از ترین مشاغل گماشته شد، حال از دستانش چمدانی افتاده و او  پست

  ان بودگناهکار
بگیرد و خلوت کند، او  آراماي  ذره خواست میبه پناهگاه برود،  خواست می

  خواست یماي رهایی و آرامش  دلش ذره
  به امتداد حرکت قادر نگاه کرد، چشمانش را به او دوخته بود

ایستاد و مدام در حال حرکت بود، براي چند  گاه جایی نمی قادر هیچ
  خیاطی ایستاد هاي چرخصباحی به نزدیک یکی از 

 آراممحمد به سرعت دعا کرد، از خدا خواست تا براي تعمیر دستگاه قادر 
از پشت  آرامیش را مستجاب کرد و محمد ه خدا دعابود ک گونه اینگیرد و 

  رساند را نبیند خود را به پناهگاهها به طوري که کسی او  ستون
اشک ریخت به زنجیرهاي برپا چشم  آرامها رفت و  از اتاقکبه درون یکی 

، دید میاو از مالکان بود لیکن زنجیرهاي نامرئی بر پاهاي خود را  ،دوخت
او حتی زنجیر دیگران را نیز دیده بود و حال به تمام زنجیرهاي بر گردن و 
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تا کسی صدایش را  کرد میگریه  آرامریخت اما  دست و پاها اشک می
  نشنود و بیشتر به خلوتش ادامه دهد

ها و  ي اسارت اي از همه او به پناهگاه در میان مخفیگاه براي چند لحظه
ریخت لیک از این رهایی سر ذوق  اشک می رهایی یافته بود، ها بردگی

و حال با  آمدهو شادمان بود، او بر بردگی با زنجیر بر دست و پا فائق  آمده
ادرار و مدفوع  ناخوشایندزنجیر بر پا در اتاقی سرد و تاریک در میان بوي 

بود که به روزگار خود  گونه ایني قیدها و  رها از همه ،بود آزاددیگران 
خندید و باز اشک ریخت و هر بار بر زمان ماندنش افزود،  آرامخندید، 

لیک به وحشت سیماي قادر که در برابر همگان او را در این حال نظاره کند 
ها خود  از پشت ستون آرامهایش شود از پناهگاه بیرون زد و  و نشانگر رنج

ر را به دوش کشید و باز قاد آنانهاي چمدان رساند و به سرعت  را به کارتن
  ...نشسته است ها چرخرا دید که هنوز به تعمیر 
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درخشید و  ها می نظیر ساختمان تمدن در برابر دیگر ساختمان نماي بی
  ،کرد میهمگان را به خود مجذوب 

اي که از دور به چشم  بود، نمایی شیشه ها آناین ساختمان زیباترین 
تابلویی  باشکوه، بر سردر این ساختمان کرد مینوازي  و چشم خورد می

کارخانه چمدان سازي حک شده  آنکه در باالي  ندبودکرده بزرگ نصب 
  :نگاشته بودند تر بزرگتر با ابعادي  و کمی پایین

  دن

  دن سازي چمداني  کارخانه
هاي  سو با نوارهاي زردي سرتاسري که این پنجره ها به رنگ آبی کم شیشه

ها  بود، اشکال هندسی سرتاسر این شیشه آوردهعظیم را به انحصار خود در 
را مزین کرده و نام کارخانه با رنگ آبی پررنگ و آرم انحصاري تمدن به 
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این نیز  شد میشکل چند خط ممتد در افق که انتهاي خطوط کمی مورب 
  ساختمان را جالي بیشتري داده بودنشان و 

  ساختمان داراي سه درب ورودي بود
اي  ي همکف که بازهم سرتاسر شیشه درب ورود به همراه پارکینگ به طبقه

ها و کف براق طبقه را به بینندگان نمایان  بود و از کمی دورتر چلچراغ
گر طبقات تنها براي اي در امتداد دی ساخت به همراه باالبري سراسر شیشه می

  استفاده مالکان
تر از نماي کلی با  ي ساختمان کمی عقب هاي دیگر در دو گوشه درب

ها کوچک و گنجایش  درب بار اینوجود داشت،  رنگ سپیددیوارهاي 
  ها نبود ورود یک نفر را داشت، دیگر خبري از شیشه

کاري شده، درب ورودي  دیوارها از جنس سیمان به رنگ سپید و گچ
  هایی طویل در امتداد تمام طبقات کوچک و پله رنگ آبی

هاي اضطراري این ساختمان را به وجود  در حقیقت این دو درب، پله
ي ابتدایی ساختمان به همین منظور تعبیه شده بودند  و در نقشه آوردند می

  شد میها و راهروها براي عبور و مرور کارگران استفاده  ولی حال این درب
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نامان و  کشان و بی که از مالکان بودند و چه زحمت ها آناز کارگران چه 
زدگان کسی حق عبور از درب اصلی را نداشت و باید که از  جنگ
  ،کردند میهاي اضطراري براي عبور و مرور استفاده  ي کناري، پلهها درب

  در میان نبوداي  دیگر خبري از باالبر مدرن و شیشه
کارگران باید که از ابزار در اختیار که همانا اعضاي بدنشان بود در راه 

  بردند، رسیدن به طبقات بهره می
  افتاد؟ قی میچه اتفا کرد میاگر کسی از کارگران از درب اصلی عبور 

  این موضوع اشارت نزدیکی با اوامري در طبقات داشت
  از مالکان است؟ کارگر مذکور آیانخست، 

  او از خیاطان است؟ آیادیگر،  ي وهلهدر 
  ماجرا در میان طبقات آخراز دردمندان است و اال  آیا

که گذر از درب اشراف گناهی  دانستند میي این اوصاف همه  لیکن با همه
که شاید جزایی به  کرد نمینابخشودنی خواهد بود، پس کسی چنین عمل 

  .ي دورماندن از کار، گرسنگی و فقر داشت هزینه
ها را دو تا یکی به  و پله شدند میکارگران باز هم از درب ورود خود وارد 

ضر شوند در صحن حا ها زنگبارهرفتند تا پیش از شنیدن صداي  پیش می
  کردند میدار  خویشتن را نشانه آنان
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اداي  آرامیک به یک کارگران به سوي اربابی نشسته رفتند و با کرنشی 
ي  و در همین میانه بود که نقش صورتشان بر پرده گونه ایناحترام کردند و 

در انتظار  آمدهزرین نقش بست و به صاحبان فهماند که بردگان به حضور 
  .اند حکم نشسته

ابتداي  آنرا در  آناناز پیشتري نقش بسته بود،  آنانها بر تن  ها و نگاره قشن
  حضور داغ کردند،

  نعلین داغ به جانشان کوفتند؟
  ي پوالدین گداخته به کپلشان زدند؟ میله

  ها به گوش کردند و زنجیرها بر پاي و دست بستند؟ گوشواره
ند تا هر بار به کرنشی اي زرین نقش داد ها را بر پرده صورتک این بارخیر 

در برابر دیدگان عامران به بندهاي بر دست و پا که رنگ و رخساري 
  ،و اعالن حضور در برابر ارباب کنند نداشت بوسه زنند

  به بلنداي قامتشان بسته بود آنانحد کرنش 
 کس آنتر و رشیدتر خوانده شد، بیشتر کرنش کرد و  که بلند قامت کس آن

تا ابراز احترام کند و کار  آمدي پا در  ه کرنشش به پنجهکه کوتاه روي بود ب
  .شد آغاز ها بردگی گونه این
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کار  آنان، کردند میبراي تمدن کار  کردند میکارگران بسیار در تمدن کار 
هایش افزوده شود و هربار  کردند تا هر روز تمدن به پیش رود، بر اندوخته

  پیش بر خویشتنش فخر بفروشد بیشتر از
صدها نفر در تمامی طبقات مشغول کار بودند، از ساعتی معین به ساعتی 

فرازي کرد و  هر روز تمدن انسانی به پیش رفت، گردن گونه اینخاص و 
هربار قدرتمندتر از پیش شد، مالک خوانده شد و بر تخت قدرت تکیه زد و 

  .او را خواندند تر بزرگبر خویشتنش بالید به تمدنش غره شد و  آدمی
زنان، باربران،  زنان، آسترزنان، قالب ، پیچروبان خاكآشپزها، خادمان، 

کنندگان، ناظران، فروشندگان، بازاریابان، حسابداران، سرکارگران و  کنترل
در معیت تمدن در خدمت تمدن و براي  نفرِدیگران، جماعتی صدها 

  پیشروي در تمدن
برخی به طبقات حبیب ي مالکان،  همه به کار مشغول بودند، برخی در طبقه

ها، از هر قوم و نژاد،  و قادر، برخی در آشپزخانه، برخی به طبقه تولید قالب
بردن  کشان همه در پیش زدگان، از مالکان تا زحمت نامان تا جنگ از بی

سهیم بودند، همه در کنار هم کار کردند، به نبود هر کدام چرخی لنگ ماند 
پیش بردن هم پیش نرفتند و هر بار به به  آنانو تمدن به پیش نرفت، لیک 
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جاي ماندند تا باز هم تمدن بشري به پیشترها النه کند و دوباره همه چیز را 
  .آورددر اختیار خویش در 

مشغول شدند و هربار  آمدهي طبقات را کارگران پوشاندند و به کار امر  همه
، شد می، فریاد شنیده رسید میي قادر صدا  کار به پیش رفت لیک به طبقه

  ها شناخت و پاسخ داد طنین صداها را گوش
  اینجا همه چیز قدغن است،

  اینجا کار رهایی است، رهایی کار است و زندگی قدغن است
ي قادر خواندند و محمد به سرویس بهداشتی همان طبقه  این ندا را به طبقه

  و پاسخ گفتند،لبخند و اشک ریخت و دیگران به همین طبقه هر بار شنیدند 
به همین طبقه ساکن بود، او را نیز در همین طبقه به  زدگان نیز مادر جنگ

  کار گماشتند،
کوشان نامش  ، سختکردند مینامش حمیده بود، مالکان او را پیرزن خطاب 

خواندند به مهربانی جانش و زبان  زدگان او را مادر می و جنگ گفتند میرا 
یانشان ی او را خطاب کردند و به تفاوت منامان هربار به صورت شیرینش، بی

  او را متفاوت دیدند
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به طول  آنچهزدگان بود، او را به جنگ سوزاندند،  لیکن حمیده مادر جنگ
یغما بردند، جنگ او را ه ل و درازش جسته بود را از جانش بي عمر طو همه

  گیر و پیر و بیمار کرد زمین
ي دنیایش را باخت و حال از نو  جنگ او را دیوانه کرد، به جنگ همه

  سرزمین مالکان شد سرآغاز به
نگریست،  کشان می که به چشمان زحمت آنگاهاو کارهایش را کرده بود، 

د، اما نه به این دوران که بو آنانخود را دید که چگونه از  ،دید میخویشتن 
  بود آنانها او از  در دوردست

چشم دوخت و هر بار به یاد آرزوهاي خود افتاد، چه  آنانبه آرزوهاي 
  ها را به گردن زد وار به تمناي داشتن خانه یوغ دیوانه

به جنگل رفت، در صحرا ماند، در دشت و مرتع دوید، به زنجیر در پا هر چه 
د را به دوش کشید، به طول سالیان دراز از جوانی و برایش از کار خواستن

  اش دهاي در میان پارچه رها شدهنسیاهی گیسوان تا سپیدي کم
اش  اي افتاد که به چنگ در دندان ساخت، به دندان ریخته به یاد خانه

نگریست و دانست تمناي خواستنش به درازاي عمري نشست که هر چیز از 
کشان  ، لیک حال که به زحمترا از او گرفتو زندگی طراوت 



 دن ٤١

 

دیرترهاي او  آرزوي آنان خواهند میاز دنیا چه  آنان دانست مینگریست  می
  کردند میرا دوره 

  ؟آمد آرزوهایشلیک چه به روزگار 
  ؟رؤیاچه کردند با سالیان 

عمري به تمنایش نشسته  آنچهروز که به دندان ریخته و گیسوان سپیدش  آن
  انش را ریختند، دندآوردبود را به چنگ 

ان را بر هاي سنگ دیوارها به جانش ریخت، صورتش را شکافت و دند کهت
  زمین نقش داد تا فریاد بزند

  به طول پنجاه سال گذر از زیستن ساختم را به چشم برهم زدنی کوفتند آنچه
، ببار اي آتش در رگبار، ببار و بسوزان که خوار آدمهاي  ببار سنگ
  سوخته است آرزوهایم

خویشتن را مدفون کرد و  ها سنگبه دندان ریخته و دهان در خون به زیر 
تا بار دیگر ببیند  برده است او را به رها خواهد سپرد دید که اگر اجل همه را
  و بسوزد و بمیرد و بسازد

  باز هم باید ساخت؟
  پیشترها را کرد آرزويکشان رسوخ کرد و دوباره  به پوست یکی از زحمت

  !که دندانی براي ریختن نیست این باراما 



 نی شهسواری ٤٢

 

ها به تلنگرها به بیابان و صحراها خویشتن را به دندان کشید و پیش  به کوه
  چیزي براي جستن نبود ها بجوید لیک رفت تا شاید زیستن را به دوردست

  اي محفوظ داشته؟ به درون کیسه گونه اینچرا خود را 
سیما از چه روي تا کجاي صورتش را مهار کرده است، این مخفی کردن 

  است؟ آمده
  اند؟ در خویشتن خفه شده گونه ایناندازند و  چرا خود را به کیسه می

  اینان دور از تمدن انسانی هستند،
  اند تمدن اینان بی آري

ي مالکان که همکار حمیده  مدام این جمالت از سوي چند زن از طایفه
  ،شد میتکرار  کردند میبودند و در برابرش کار 

اش،  افتاده هاي دندانخندیدند، گاه به اعضاي صورتش،  و می گفتند میگاه 
ها، بقعه و چادرش ریشخند زدند،  صورت سیاه و دردمندش و گاه به لباس

  ندید آنانقهقهه زدند حتی به دست نشان دادند و حمیده هیچ از 
بافت، به سرعت کار  میهم بافت، او آسترها را به  دستانش به غل زنجیر می

اما هیچ از دنیاي  کرد میمالک کار  معادل دو زن، او به تنهایی کرد می
  دید پیرامونش نمی
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چند چمدان را آستر زده است، نه  دانست میچه کرده است، نه  دانست مینه 
شنید که مالکان او را  رنگ آسترها چگونه است و نه می دانست میحتی 

برایش  آنچهنده بود و اند او تنها به اعماق افکارش ز چگونه خطاب کرده
  کرد میبخشید و هر بار مرور  را رنگ و جال می شد میتصویر 

  گفتند را سارا شنید، آنان آنچهاما 
اي داشت و نه  نامان بود، نه نشانی داشت و نه هویتی، نه خانه او از بی

  نامان بود مملکتی، او از بی
و خویشتن را از  خواند میپنداشت و  زدگان می حمیده را مادر جنگ

  ،دید میزدگان  جنگ
هایش  را به تهدید نعره آنانآسمان  این باررا به یغما نخواند که  آنانجنگ 

  به اشک چشمانش به فریاد بی کالمش سوزاند و خاکستر کرد،
اند به عرض  به طول سالیان ساخته آنچهاو نیز چون حمیده دانست چگونه 

چشم برهم زدنی نابود خواهد شد، سیل او را با خود خواند و برایش الال 
ها مانده برایش الال گفت و حال او مادر  گفت، به جاي مادر در میان آب

  خواند میزدگان را فرا  سیل
، فریاد کرد می، ناله خورد میه کنارش غذا نشست، ب به کنار حمیده می

  ماند و دردمند بر جاي می کشید می
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، او بی جنگ از وطن بی، نشان بینام، بی خاك  او نیز از آسترزنان بود، بی
  گفتند میمالکان  آنچهشنید  زدگان بود و حال می جنگ

چه  دانست میبه چادر بر سر حمیده چشم دوخت، به بقعه بر صورتش، او 
اشک و دردش را  هایش چشمریزد، او از عدسی  زمانی حمیده اشک می

  ریخت و حال باز هم حمیده اشک می شناخت می
به تمسخر مالکان که او را متحجر خطاب کردند اشک ریخت، بقعه را پاره 

  کرد و فریاد زد
  دوید، چادر هم از سرش افتاده بود بقعه را کنده بود می

اي واي برهنه است، اي واي حمیده برهنه است، همه به تعقیب او 
  درند او را می خواران خوناي واي  ،اند درآمده

  اگر مرا به اسارت برند؟
  ؟آورنداگر مرا به چنگ 

  رایی کنم چه خواهد شد؟آ صف آناناگر به انتهاي این راه در برابر 
اش در راه  ، برهنه بود، چادر به سر نداشت و بقعهزد میحمیده نفس نفس 

  افتاده بود، افکار او را دیوانه کرده بودند
 آیا اند برآمده آدمیخویان که به فروش تن  ازار کنیزان افتاد، وحشیبه یاد ب

  ؟تن مرا نیز خواهند فروخت
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با ارزش  آناناین الشه متعفن من که از پیري فاسد شده است نیز براي  آیا
  است؟

  عفت خواهند کرد؟ مرا نیز بی آیا
  :اد زد، فریاش آمدهاش فکر کرد، به بقعه در  باز هم دوید، به چادر نداشته

  اي خواهند پنداشت اي واي اینان مرا به چشم هرزه
  :بعد دوباره فکر کرد و خواند

  نه سن مرا خواهند دانست و از فروش جانم منصرف خواهند شد
را به مقصد دیار مالکان رساند هزاري را به  آنانلیک به طول راه دراز که 

  فروش بردند، به یغما کشیدند،
  نیز تنی فاسد داشتند؟ آنانیا 
چادر پوست تنشان را  کاش اي، کرد میبقعه صورتشان را خاکستر  کاش اي
فروخته شدند و مالکان  آنانماندند، لیک  و فرتوت به جاي می خشکاند می

  فریاد زنان از شکار خویش سرمست اعالن پیروزي کردند
ه پارچه شک پوست صورتش سوخته و پریشان است که خود را با این تک بی

  پوشانده
  :سارا فریاد زد

  دست از سرش بردارید، او را به حال خود رها کنید
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با همان زبان الکن که تلفظ واژگان مالکان را  و طمأنینه آرامحمیده 
  :ادا کند گفت توانست نمی
  صورتش سوخته و پریشان باشد کاش اي
و هر از چندگاهی  گفتند میهاي مالکان که بر سر میز با هم سخن  زن

به قهقهه پاسخش دادند و سارا با  کردند میتعدادي چمدان را هم استر 
  گاه رفتحمیده بی گفتن سخنی به سوي پناه نگاهی به چشمان

در میان فریادها بر سر  آنانقادر به نزدیکش نبود، او کمی دورتر از 
  اعتنا به او خود را به پناهگاه رساند گذراند و سارا بی کارگران زمان می

ي سرتاسري به چشمان خود نگریست، موهایش را نوازش کرد  در برابر آینه
  :گفت و طمأنینه آرام آنگاهو دست بر صورتش برد، 

د چشمانش به حالت سابق خو کاش ايصورتش سالمت شود،  کاش اي
  ...بازگردد

  
  
  
  



کرکننده شنیده خواهد شد و هر بار به صداي  ها زنگبارهصداي 
  اي فرا رسیده است، خراشش به کارگران خواهد فهماند که زمان تازه گوش
  کار مداوم 7تا شب ساعت  7ها از ساعت  صبح

رها بود در  باید که 7تا  7اینجا همه چیز قدغن است، حتی نفس کشیدن از 
  میان کار

توان به ربع ساعت براي صرف چاي سی دقیقه ناهار و ربع ساعت  اما می
بردگی را براي ساعتی از  بود، خوش دلبراي صرف چاي و سیگار  دیگر

  این دوازده ساعت از خود دور کرد و به دورترها رفت
  است ها بردگیهاي رهایی از  ده صبح، چهار بعد از ظهر و یک ظهر ساعت

ها بردگان زنجیرها را پاره خواهند کرد و  با شنیده شدن صداي زنگ
ها را دو تا یکی به پیش خواهند برد، شاید در مسیر رفتن خود از  سراسیمه پله

قی مجزا اتا در ات آمده آناناي مالکان را هم دیدند،  دورتري باالبر شیشه
  ي خویش بپیوندند زمان صرف کنند و به طبقه

قادر،  زیراي تمدن جایی براي کشیدن سیگار نخواهد داشت  این آشپزخانه
  تر جناب تمدن سیگاري نیستند حبیب، حامد و از همه مهم

اند  که به سیگار مبتال شده آناناند  منطق بی رقیب است و سلطان امر فرموده
ن آفتاب و باران، برف و تگرگ کن کوچک آشپزخانه بروند و در میابه بال
  کنند، خواهند می آنچه
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شاید از این رو بود که در میان برف و کوالك هم کارگران به میان بالکن 
 پروا بی آنانبود که  گونه اینتا زنده بودن خویش را نشان دهند، شاید  آمدند

به دل گرما و سرما زدند تا نشان دهند کماکان توان زیستن به جان است و 
  .درا عملی کردن ددر سر پروراندن آنچه

  بود آنانزمان  آنچه، زودتر از شد میبه سرعت دمیده  ها زنگبارهصداي 
ي خویش با ساعتی در دست به  قادر به همراهی حبیب هر کدام در طبقه

ایستادند تا دو دقیقه یا شاید حتی سه دقیقه زودتر ناقوس  ها می نزدیکی زنگ
گر  ز را نظارهکه تمدن همه چی دانستند می آنانبردگی را به صدا درآورند، 

  است
 ها زنگبارهپانزده دقیقه استراحت به دوازده تا سیزده دقیقه بدل شد و صداي 

به اسمان رفت تا بیشترانی بر جاي خود خشک بمانند و توان تکان خوردن 
  ها بود از کف دهند و حال دوباره زمان ساختن

  توان ساخت؟ می آیا
 آرامبود و از او  زدگان به نزدیک مادرشان ایستاده مردي از جنگ

  ،پرسید می
حمیده به چشمانش نگاه کرد و سري به نشان تأیید تکان داد از دورتري 

  رفتند و حبیب در راه بود هر دو به سمت آسترزنان می شد میقادر نزدیک 
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  خالد مسکوت بود و در پاسخ به پرسش یکی از مالکان سر به پایین انداخت
  مالک از چه گفت؟

زبانش را ندانست یا نخواست که بداند هر چه بود پاسخی نداد و مدام تکرار 
 گونه اینقدر پرسید تا سرآخر به پاسخ واداشته شد و  آنپرسش را شنید، 

  بود که با او شروع به سخن گفتن کرد
اي از این نگاه دور نشد که  براي ثانیه کرد میقادر مستقیم به چشمانش نگاه 

  خالد سر به پایین انداخت
  :حبیب فریاد زد

  کنی میاینجا محل کارکردن است تنها کار کردن، چرا صحبت 
 آرامزده در کنار حمیده  خالد سر به پایین پاسخی نگفت که مرد جنگ

  :گفت
  اینجا همه چیز قدغن است
  صحبت کردن قدغن است

  ستتوالت رفتن قدغن ا
  موسیقی گوش دادن قدغن است

  محبت قدغن است
  اي کار کردن استجا کار رهایی است و رهایی به معناین
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  :حبیب فریاد زد
  خواره اینجا براي کار کردن است، با کسی صحبت نکن لش مفت تنه

لرزید که صداي قادر بلند شد او فریاد  خالد قرمز شده بود و تمام تنش می
  :گفتزده  زنان رو به مرد جنگ

  گفته بودم که دیگر غیبت نکن، چرا دیروز به سرکار نیامدي؟
با فریاد بلندتر او به  این بارمرد به کارش ادامه داد و به او اعتنایی نکرد که 

  :آمدخود 
  لش چرا دیروز غیبت کردي؟ با تو هستم تنه

  :خالد گفت
  من با کسی حرف نزدم تنها پاسخ دادم

مانست  قادر شبیه به هم شده بود و به خون میاي حبیب و  ي برافروخته چهره
  :که با فریاد هر دو رو به سوي کارگر در برابر فریاد زدند

  لشی چون تو جاي کار کردن نیست خواره، اینجا براي تنه مفت
  اخراج

خالد فریاد زد، ضجه کرد، مویه گفت، ناله کرد، التماس کرد، از بیچارگی 
  نداري، وپولی  بدبختی، بی و گفت، از فقر
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ي  تر فروخت، قول بردگی بهتر داد، قسم به نشانه بها خویشتن را به ارباب کم
تا  ي ناسزاها را پذیرفت و سر به تو برد، به پاي حبیب افتاد تنش خورد، همه

درب دفتر تمدن اشک ریخت، تصویر کودکش را نشان داد، از اجاره خانه 
زده در  ن مرد جنگگفت و هر چه در جان داشت را پدیدار ساخت، لیک

کنار حمیده چیزي نگفت، سر به زیر انداخت و از صحن کارگاه دور شد 
  :تنها یک چیز خواند

  ...اینجا غیبت هم قدغن است
زحمت و  ته شده بود ویران شد، سالیان کار،زدنی هر چه ساخ در چشم برهم

  تالش
  خالد چند سال براي تمدن کار کرد؟

  تمدن انسانی تا کجا از جان مایه گذاشت رفتن پیشزده براي  مرد جنگ
  چند سال از جوانی

  عمر، زندگی، اعضاي بدن، سالمتی
  زده دیروز از درد کمر به پزشک مراجعه کرده بود راستی مرد جنگ

  چهار سال مداوم ایستادن خم شدن کار کردن
  جان و تنشان است آناني زنده بودن  هزینه
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ي پر سودي و باز هم تمدن به پیش خواهد رفت و همه چیز را از  چه معامله
  خود خواهد کرد آن

 را به همه جا و آوردبه تسخیر خود در خواهد  تمدن انسانی همه جا را
  طبقات را میهمان خواهد کرد

زده بود، شاید  ندایی سرتاسر کارخانه را پر کرد، شاید صداي مرد جنگ
  ...را خواند و شاید ها اینپیش از رفتن 

  ایم ما به جانمان تمدن را ساخته
  ایم ما به طول عمرمان تمدن را پرورانده

  ایم ي فخر جهانیان را خوانده ما به بودن و سالمتمان مایه
از میان برده  مان حبیب و قادر رفتند، محو شدند،زده به فر خالد و مرد جنگ

قر شدند، به ف سرپناه بیماندند، در خاك نشستند،  هویت بی آنانشدند، 
 آنانردند، باري سیماي تفکر هم نک آنانبه  دو هیچ ندانستند، آندرآمدند و 
شاید حبیب چند باري خالد را لعن و نفرین کرد اما قادر همین را  را ندیدند،

 آنکه زده چیزي براي گفتن نداشت جز مرد جنگ آخرهم به یاد نیاورد، 
  :گفت

  ایم تمدن را ساخته مان جوانیما به جان و خون و تنمان، به وقت و زندگی و 
  قادر که نشنید، نخواست که بشنود
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او هم به جان و خون و  آري، دانست میولی حمیده همه را شنید او هم 
  اش تمدن را ساخته بود جوانی

زدنی که طول عمر او را به چشم برهم  آنانرا فرا خواندند،  ها بمبکه  آنان
  به نابودي کشاندند هم در طلب تمدن بودند؟

  نامشان چه بود؟
  قادر، شاید باقر، شاید نادر یا حتی خالد

او باور داشت که بی چادر و  دوید، ود را دیده بود و باز هم میبرهنه شدن خ
  شد میهراسید و دور  از فرمان آتش باقر می گونه اینبقعه برهنه است و 

د، باقر او را خرید، قادر از او بهره برد و خالد او را به نادر فرمان به فروش دا
  بیرون انداخت

خالد دور شده است، کمی از تمدن فاصله گرفته و حال به دور از طبقات 
اشک بریزد، شاید به یاد دردهایش  آغوشیشاید براي چند صباحی به 

د یکدیگر را درمان کنن همبکشد، شاید به همدردي از  آغوشدیگري را در 
  تمدن زندگی کنند و شاید بی

  
  



 این باررسد،  ي تمدن به گوش می صداي بدون تکراري در سرتاسر کارخانه
ایم هم  نه تنها از قدغن بودن و رهایی که فریاد ما با جانمان تمدن را ساخته

را  آنخراش است که همه  قدر این نجوا بلند و گوش شود، آن تکرار می
نامان به صدایش پاسخ  را نجوا کردند، بی آنزدگان خود  اند، جنگ شنیده

کشان سرك کشید و هر چه بافتند را پاره  زحمت رؤیايگفتند، در میان 
هاي سنگینشان مکدر شد لیکن  کرد حتی مالکان نیز به فریادهایش گوش

  محمود چیزي نشنید
  زدگان بود، او خیاطی زبردست بود محمود از جنگ

پروا براي  به سرعت به دیار مالکان رسید و بی او طبقات را شناخت، آري
او طبقات را شناخته بود او نیز به تمدن زاده شده  ها را پیمود ، راهآموختن

  بود
ي اشراف  ید مادرش از خانوادهشاید به دیار خود پدري متمول داشت، شا

د هر چه بود او با شاید او از نوادگان پادشاهان بو دانست میکسی چه  بود،
  تمدن بود،

که  آموختاو فرهنگ داشت، متمدن و دور از تحجر بود، تمدن به او 
تمدن و فرهنگ به  آنچهبا نجواي شنیده از  گونه اینطبقات را بشناسد و 

  به دیار مالکان خیاط شد آمدنشبه فرداي  آموختتعلیم او را 
  خود کند آنو در این فن زبردست شد تا طبقات را از  آموختخیاطی را 
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ي خود رسیده بود، باید که  زدگان بود و حال به نوك هرم طبقه او از جنگ
خود  آني دیگر را از  و طبقه کرد میانداخت، پیله را پاره  پوست می

  گوش فرا داد ها آموزهبه  گونه اینپس  داشت می
از فرهنگ و دانستن بود مزین هر روز در  آنچهي تمدن به هر  به کارخانه

هاي قادر را فشرد، او را به نیکی یاد کرد، هر  برابر حبیب کرنش کرد، دست
را بزرگ و با القابی نورانی یاد کرد و حامد بار او را واال انگاشت، نام تمدن 

به نداي ما با  کارخانه همهحال که  گونه اینو  را صاحب خطاب کرد
  چیزي نشنیدایم آغشته بود، او  ساخته مان تمدن راجان

ي قادر،  ي حبیب بود و محمود به طبقه حتی او خالد را هم ندید، او در طبقه
زده را هم ندید، شاید هم دید، شاید او بود که در زمان دور  اما او مرد جنگ
  زده او را مالمت کرد شدن مرد جنگ

  :پرخاشگر رو به او گفت
یش نیفتادي، چرا از او هادادي، چرا به دست و پاچرا خود را وامانده نشان ن

  خواهش نکردي
  :گفت می آرامزده  مرد جنگ

  اینجا خواهش کردن هم قدغن است
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شنید او خویشتن را به نزدیکی قادر رسانده بود  و محمودي که حال هیچ نمی
چیزدانان شده بود، به تمدن  ، از قوم همهدانست می، همه چیز را دانست می

  چه کند، دانست میمزین و به فرهنگ آذین حال 
  :خواند میهاي قادر چشم دوخته بود و برایش الال کنان  به دست آرام

  د چگونه این بخش را بدوزم؟بای
، در میان توضیح او داد میانداخت و برایش توضیح  قادر بادي به غبغب می

م به ، گاه تعجب، مداکرد می، گاه حیرت داد میان محمود مدام سر تک
هر بار در تمدن پیش  گونه ایننابغه است و  که قادر داد میسیماي خود نشان 

  ،شد میتاز  پیمود و در این نظم یکه طبقات را می رفت می
دیگر زمانی براي شنیدن نداهاي دیگران نداشت، باید هربار افکارش را 

در زمان مناسب صحبت مناسب را به پیش برد،  تا بتواند کرد میمتمرکز 
کشان هم بیشتر دوست  که قادر او را از زحمت دانستند میهمه  اغراق بی

و محمود براي نمایان  دانستند میاما همه این را  کرد نمیدارد، شاید نمایان 
  .کرد میشدن این واقعه همه کار 

  
  



سیل بیشماري از کارگران در حال کار کردن بودند، از دورتري هم هرکس 
  پی ببرد آناني  توانست به نژاد و طبقه می

تراش، قدهاي افراشته، بینی کوچک، لبان بزرگ،  از سیماي خوش آري
مالکان تمایز ساده بود اما در این  ي محصورکنندهچشمان شهال و زیبایی 

قدي بین صد و پنجاه تا صد و شصت  گوشه چند مرد مالک بودند که
  ،رسید می سانتیمترداشتند، خود جناب تمدن هم به سختی به صد و شصت 

ها  قومیت آرينه از سیما و قامت که از کارکردنشان بود،  آنانراه تشخیص 
زدند، حتی اگر دیگران را توان شناختن نبود مالکان قابل تشخیص  فریاد می

  دندکر میکار  آرام آنانبودند 
 بود جز معدودي استثنا آنان آناز  آسان، کارهاي کردند میندرت کار  به

پیش  رؤیابودند،  رؤیاگاه خواب و گاه در  آساندر کارهاي  آرامباقی 
  رفت می

ت و بردگی خود راژاد را به اسکه همه از هر خون و ن داد میرا نشان  آنان
گماشته تا  سوارند و به جاي خویش کسی را آنانهاي  اند بر گرده در آورده

کار خواهند کرد و اینان ثروت را اندوخته و بر  آنان کارها را به پیش برند،
  تاج و تخت خود خواهند افزود
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که چگونه همه  داد مینشان  آناناما هر بار در برابر  کرد میتغییر  رؤیاهر بار 
 آنان، دیگران به کار و زادآ آناناست، دیگران به اسارت و  آنان آنچیز از 

  غرق در خوشبختی آناندر ثروت، دیگران به بدبختی و 
، گاه یکی کردند میتر کار  و آرام شدند میبردند، غره  دیدند، لذت می می

تا کار او  داد میبه یکی از بردگان امر  خواست میرا واقع  رؤیا، زد میفریاد 
دیدند و به  آنان دید می رؤیابا باد به غبغب بیشتر  آنگاهرا به پیش برد و 
  تمدنشان نگریستند

، کنند میبراي او کار که همه دیدند هزاري را در خدمت سروري بزرگ 
بخشند تا او جان بپروراند، به فقر  ند، جان را میزنده نیستند تا او زندگی ک

  سانی رااند تا او به ثروت کام گیرد و دیدند ساختمان تمدن ان زاده
دوباره طبقات را دیدند، گاه خویشتن را به درون طبقات دیدند و دانستند 

 به تمدن زاده شده آناناي در این نظم خواهند بود، لیکن  خویشتن نیز مهره
بود که خویشتن را به این  گونه اینواندند و خ را قوم با تمدن می آنانبودند، 

به پیش رفتند تا در  آنانبازي فرا خواندند و در این مراسم شرکت جستند، 
خود کنند و حال بردگانی در  آنسري از  ،این نظم هزارتوي و هزار سر

در تمدنی به چنگ واالتري و در تعقیب  همه اند آنانبرابر در انتظار امر 
  .اند آمدهدر  حقیري براي پوشاندن حقارت از خویش
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اند و هر بار بردگان  زنده رؤیاها همه دانستند که مالکان در  از دوردست
کار  آرامسرخوش و شادمان  گونه اینو  اند خود کرده آنبیشتري را از 

  خوانند و خود را مالکان می کنند می آسان، کار کنند می
زیرا  آمدندکشان بیشتر به چشم  کارها، زحمت آسانیمیان این آرامی و  در

  کردند میکار سخت را سریع  آنانکه 
دورترهاي  آرزوي آنان رؤیايزنده بودند لیکن  رؤیانیز به  آنان

تر کار  ، سریعرؤیاهارسیدن به  آرزويزدگان بود، حال سرمست در  جنگ
  تا شاید بیشتر نصیبشان شود کردند می، از همه بیشتر کار کردند می

  بود، آسانکارها سخت و 
  بردن سخت بود،بار 

  پیچ زدن سخت بود،
  آستر زدن سخت بود

  بود آسانخیاطی 
 گونه اینبسیار بود و  آساندر میانه کار کردن سخت بود و در کنارش کار 

از  آنکهکار کند و  آسانبه او نزدیک است  آنکهبود که تمدن فرا خواند تا 
  او دور کار سخت پیشه کند
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پس کار سخت نصیبشان شد و زدگان بودند  شک جنگ ها بی دورترین
 آرينزدیکان مالکان بودند که به خون و نژاد برتر و همتاي تمدن شدند، 

که نوبت به  آنگاهو  آوردندبود را به چنگ در  آسانیهر چه کار در  آنان
سنگ  ارزش بیو  باارزشکار  معیار نشد، آسانت رسید کار سخت و پرداخ

  محک نشد که فریاد نزدیکی دوباره خوانده شد
 آنکههزاران ساله همه سجود بردند تا  آیینتمدن طبقات را خواند و به این 

  در برابر رونق فراوان کند آسانتر است کار  نزدیک
برند که همه چیز به نیم مالکان به خانه را دورترها به سختی کار کنند و زر 

، همه در است یکی و خون و نژاد ساخته شدهبه نزد در طبقات و طبقات
تا شکوه تمدن انسانی را به رخ دیگران اعم از انسان و فرا  اند آمدهکنار هم 

  و فرو انسان برساند
فرا فرو را فرا خواند و فرو در خود واماند هر دو در اسارت تمدن بودند و 

تا همه در اند به تقسیمش ادامه داد، طبقات را گستر آنانهر بار به بازي با 
اتر و فروتر النه کنند، اگر فرو رفتند امید به فرا رفتن این بازي به بخشی از فر

ببندند و بازي را برهم نزنند و اگر فرا بودند به نابودي فروتران دل خوش 
  کنند و از جایگاه قدسی خود بهره برند
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ر ار کردند، بیشتر کاکشان سخت کار کردند، سریع ک حال به تمدن زحمت
  و خوانده شدند و کمتر معاش بردندکردند لیک فر

تاختند و  صاحبان بودند و باید بر این اریکه می آنانمالکان بود،  آنحق از 
کشان  پس فیروز، پاجان، جنت و دیگر زحمت کردند میخود  آنهمه را از 

  باز هم کار کردند
  را فرا خواندند، آرزوبه برابري پشت کردند و تنها  انصاف را لعنت گفتند،

تنها فرا را در  آرزوهابه  آنانبود و فرو را از میان برد تا  آمدهپیش  آرامفرا 
بود که به  گونه اینهمه چیز را از یاد ببرند  آرزوپیش ببینند و در رسیدن به 

  کردند میسختی کار 
  کوشان بود سخت کوش سختاو  کرد میپاجان همه کار 

سخت است را به نیم بهاي کار  آنچهتا سریع  هر کار سخت را به او سپردند
چشم  مالکان به پیش برد، او همین را کرد و هر بار به همسرش در دوردستان

  :با خود خواند دوخت که در انتظار خانه است،
فرو اینان فراي مرا خواهد ساخت، به فروماندن از اینان آجرهاي فرا را به 

بار به دوشش گذاشتند دوید و به بود که اگر  گونه اینپیش خواهم برد و 
  ها را به دست گرفت و دوید پیش برد، اگر او را به جعبه کردن نهادند جعبه
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برد، باور داشت با هر چه سریع کار  دوید و کارها را به پیش می او مدام می
  خواهد کشید آغوشرا به  آرزواو زودتر است کردن 

  چشم انتظارش بود آرزو
او هم  آخر، او را در میان دویدن خود دید، دید میلیکن حمیده او را 

داشت که مبادا او را برهنه  آنهمواره در حال دویدن بود اما مدام هراس از 
کرده  برآوردهاو را  آرزويچیست،  آرزوياو در  دانست مید، ندیده باش

اي همه چیز را به  زدنی با اشارت دکمه  بود و قادر، باقر یا نادر به چشم برهم
دویدند به مقصدي نامشخص در  ابودي فراخواندند، حال باز هم هر دو مین

  ها دوردست
او  برد، با سرعت کارها را به پیش می ، اوکرد میجنت هم سریع کار 

تا کنون به او کسی دلیل کار کردن را نگفته  کند میچرا کار  دانست نمی
  کرد می، پدرش کار کرد میبود، لیکن مادرش کار 

  کردند میهایش کار  عمو و عمه
  کردند میها، دوستان، اقوام و خویشان، کار  همسایه

  کرد میو او هم باید که کار  نددر و مادر بزرگش نیز کار کرده بودپ
 گونه اینرا  او آخر، کرد می، باید که کار کرد مینداشت تنها کار  آرزویی

م و حال او بود که با ای خوانده بودند که ما براي کار کردن به دنیا آمده
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پیشرفت کند  آمدهتا براي چیزي که به جهان  کرد میسرعت بیشتري کار 
  را به درستی انجام دهدشکوفا شود و کار 
  دلیل کار کردن را از خود پرسید، ،هر بار در میان کار

  دلیل بسیار بودند، باري خرید خانه
  باري خرید اتومبیل،

  ...ي ازدواج، لوازم منزل، سطح نورانی و  باري هزینه
 گونه همان کرد میشناخت او باید کار  دالیل بسیار بودند اما او دلیلی را نمی

  که دیگران کار کرده بودند
و به سرآخر تمام افکارش در حالی که به سرعت  کرد میبه دیگران نگاه 

کارها  معمول و نیم کارگرادل دو با سرعتی مع تقریباًو  کرد میکار داشت 
  :برد گفت را به پیش می

  مگر به جز کار کردن، کار دیگري هم هست
  و خود را تحسین کرد آمدي خودش خوشش  از جمله

  :فتدار از نبوغ در خود حسد ورزید و گبه این مق
ار هم کاري نیست، حتی فراي کار هم کار است، فروتر از ک کردن، جز کار

  است و کار رها است کار است، همه چیز کار



دوید،  او هم می رفت میسو  آننیز به سختی به این سو و  کوش سختفیروز 
  داشت؟ آرزواو 

شت که باید به فرار دویده بود، شاید باور دادوید، شاید  می آرزوشاید بی 
دوید او وسط کار  کار کرد و شاید هزاري درد و درمان دیگر لیکن او می

  دیگران بود
او به دوش  ساختند می، دیگران کرد میدوختند او حمل  دیگران می

  کشید میتاختند او به چشم  ، دیگران میکشید می
، اطاعت داد میدوید، هرکس فرمانی  او وسط کار دیگران بود و باید که می

  اش بود پیشه
جان سپرد، فریاد تحقیر را  ها را به گوش کرد و فرمانفیروز به سرعت کار 

شنید اما به جان نخواند، فرمان توبیخ را شنید اما بمان نماند، فرمان تهدید را 
  شنید اما بخوان نخواند

اش را  بود به هزاري دلیل، به خاطر سیلی که خانواده کوش سختفیروز 
  سوزاند،

  اش را ویران کرد به دلیل بمبی که خانه
  ا تابان کردکه دنیایش ر آرزوییبه یاد 

  به عادتی که قومشان را خرابان کرد
  اي که روزگارشان را ناالن کرده به ناله
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نامان،  کار کرد و باز هم به مانند دیگران، به مانند بی کوش سختاو 
کوشان سختی کشید و نیمی از رونق مالکان را  زدگان و دیگر سخت جنگ

  به خانه برد،
نی عزل شد، او امنیت نداشت و به فرما بی مزایا ماند، به تهدید زندگی کرد،

  ي که برپایش سنگین بودهیچ نداشت جز زنجیر
و بر سر  داد می، زنجیرها را به جنت نشان آمد میاش سر ذوق  از سنگینی

 کدام ادعاي این را داشت که زنجیر زدند، هر چانه می اندازه و زیبایی با هم
بر زنجیر بر پا خویشتنش بود از  آنچهبه  اتر است و دیگريمن بهتر است، زیب

  بالیدخویشتن و کار و دنیاي خود 
 آغوشرا نوازش کرد، به  آنفیروز هیچ نداشت جز زنجیري برپا که هر روز 

بر پاي را  کشید، بوسه بر جانش زد و او را همدم خود خواند، او زنجیر
  هیچ نشد آنگلباران کرد و بی بودن 

زنجیري چنگ زد، به دنبال قادر رفت، در وحشت بی بند ماندن، هر بار به 
ي  دست در برابرش گشود او را تمنا کنان تعقیب کرد تا به سرآخر همه

  اي نصیبش شود گفت و شنودها زنجیر تازه
او زنجیر تازه را به پا صفت کرد و در میان دیگران از پاجان تا جنت، از 

  :زدگان فریاد زد کشان تا جنگ زحمت
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  ت به جز زنجیر برپااینجا همه چیز قدغن اس
  ها ي بر گردن، گوشواره بر گوش ها، قالده افسار بر پوزه

  ...ها است چه کسی مالک این گنجینه
و  زد میاما فیروز فریاد  گفت نمیسخی پا شنید میپیچید کسی  صداي او می

او  آنکهو شادمان بود از  دوخت میاش چشم  غرق در گل مانده زنجیربر 
را  او از مالکان است، به تمدن متعلق است، او ت،مالک خوانده شده اس

  ...صاحب خواهند خواند حتی اگر شده به صاحب زنجیر بر پاي خویشتن
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  

  فصل سوم

  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  

 ، ریلی براي باال وخورد میرنگ به چشم  در قلب ساختمان تمدن ریلی سیاه
  ها پایین بردن اقالم ساخته به دست انسان

در یک روز در این کارخانه بزرگ  آنچهتا هر  این ریل تعبیه شده است
  ها واگذار شده و ثروت هنگفتی را به بار بیاورد، شود به کامیون ساخته می

  کیست؟ آناین ثروت اندوخته از 
  ي الزم را از این ثروت خواهند برد؟ چه کسانی بهره

  اند؟ ی اسباب رسیدن به این ثروت را فراهم آوردهچه کسان
به چشم  آدمیاني همکف عمارت تمدن، سیل بیشماري از  در طبقه

راه ندادن خون  آنان، تفاوت اول میان اند متفاوتکه با کارگران  خورند می
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اند، با نسب و  از دل مالکان برگزیده شده آنانناپاك به میانشان است، 
  نزدیکی به خداوندگار جناب تمدن

هاي جدا  هاي شکیل، با سر و وضعی منظم تافته با سیمایی آراسته، لباس آنان
  ،اند کارگرانبافته از 

  گماشته شده تا اجناس حاضر را به فروش برسانند، آنان
ردن عمر و فروش جان، با سپري ککارگران به تن و  آنچهدر برابر 

ماوراي کارگران به سر زبان و  آناناند،  به لقمه نانی رسیده شان سالمتی
ریزند،  فروشند، زبان می می آنان، خواهند میها سهم  گفتن و شنیدن

است که  گونه اینو  کنند میگویند و ثروت را به سوي تمدن هموار  می
  اند  طالب سهم بیشتري نیز شده

  کار کمتر، سهم بیشتر
اند، ابزار ساخته را به  ها را فروخته است که اینان جنس آنتعبیرات اینان بر 

  ثروت بدل کرده و حال باید که سهم بیشتري داشته باشند
ي تمدن در طول یک  باید با هم مرور کرد، اگر در نظر بگیریم که کارخانه

ر ماه ده هزار چمدان تولید کرده است، سهم هر کارگر به صورت میانگین د
شاید چهار یا پنج چمدان  اند مالکانماه سه چمدان است، یعنی برخی که از 

زدگان دو چمدان حتی برخی  به خانه برند، زحمتکشان سه چمدان، جنگ
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ها و طبقات انسانی که با این معادله و  یک چمدان با رعایت تمامی ارزش
 صد هناحتساب سیصد کارگر مشغول در کارخانه  این میانگین با توجه به

  است آناني  چمدان اندوخته
کارمندان بخش اداري، فروشندگان بازاریابان، حسابداران و دیگر مالکان 
سهم میانگینی معادل پنج چمدان خواهند داشت و با احتساب اینکه شمار 

چهل مالک شده  آنفر رسیده است دویست چمدان هم از به چهل ن آنان
  .است

چمدان بین کارگران و کارمندان تقسیم شده است، در همین  هزار و صد
هاي جاري، اعم از تعمیرات،  حدود را هم در نظر خواهیم گرفت براي هزینه

 ي سرمایش و گرمایش محیط، خوراك و دیگر ها، هزینه ماشین استهالك
ز میان رفته چمدان در این معادله ا عناوین در مجموع دوهزار و دویست

کنیم و  چمدان باقیمانده را هم بخش بر دو صد هشتار و است، هفت هز
هاي اولیه و مواد خام براي تولید  بگوییم نیمی از این سود سرشار براي هزینه

در خور توجه یعنی سه صرف شده است و به نهاي تمام تقسیمات به عددي 
  سهم کیست؟ ها چمدانچمدان خواهیم رسید، این  صد نههزار و 

خدا است، همه براي تمدن و در راه تمدن هزینه خواهد  سهم ها آنشک  بی
ي او و اطرافیانش،  شد، براي فرزندانش، آیندگان، لذات و زندگی آسوده
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ها را به حبیب حامد و قادر ارزانی  شاید با سخاوت اندکی از این اندوخته
دهد، شاید خواست تا بخش کوچکی را به بیچارگان فدیه دهد، شاید 

  ، ببخشاید و بزرگی نشان دهد و شاید هزاري شاید دیگرخواست صدقه کند
اي در میان است، ده هزار چمدان ساخته شده  ي عادالنه چه معادله و معامله

  در یک کارخانه، به دست کارگران
ها و سختی  ارگران، مشقتاي معادل جان کارگران، عمر و جوانی ک با هزینه

خواهان و  و در جیب تمدن به سود ي کارگران آینده سالمتی و کارگران،
  ي بشري ، در مسیري به طول و درازاي تمدن ساختهپرستان تمدن

  تر از واقعیات، حقیقتی راستین
  واقعیتی در خدمت حقیقت،

  آدمیبه طول عمر  سؤالو  شک بیو ارزشی مانا 
  
  
  
  
  



پیچید، گاه به  عطرهاي استفاده شده توسط کارمندان در فضاي کارخانه می
ها را  و در برابر عطر تن کارگران بینی کشیدند میي کارگران سرکی  طبقه

حتی اشتیاق به بودن در کنار  آنان، شدند میگرفتند و سریع دور  می
سپاس اي در برابر کارگران دست  دادند، حتی مرتبه کارگران هم نشان نمی

ها از  ممنون نبودند که چمدان برده در سر سفره آناندراز نکردند و از 
  است آنانبرکت کار کردن 

مدلش،  آخریننه تنها کارمندان که تمدن و ثروت بی نهایش، اتومبیل 
اش ویالي  از کشور تحصیل کردهي ویالیی عظیمش، فرزند در خارج  خانه
اش،  ر، همسر در جواهر غرق شدهران متري و هزاري امکانات فراوان دگهزا

 آنانهم براي تشکر نزد کارگران نیامدند و از  بار یککدام حتی  هیچ
  دلجویی نکردند،

ماه به ماه در دل کارخانه و در میان انبار گشتند  خواهان تمدنتنها تمدن و 
را بجویند و با دنیایی از منت  ها چمدان ترین کیفیت بیترین و  ضربه خورده تا

  خدایی کنند آناندر برابر کارگران بیندازند و با غبغبی باد کرده بر  و سنت
 آغازي قادر  ریل سیاه رنگ در میان طبقات مختلف ادامه داشت، از طبقه

را به صاحبان و مالکان  ساختند میر چه و کارگران وظیفه داشتند تا ه شد می
یک ماهی  ها چمدانتقدیم کنند، بر ریل سیاه سوار کنند و در انتظار شکسته 

  به انتظار بنشینند،
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 آنچهطبقه نیز  آنتا کارگران  رسید میي حبیب  به طبقه کرد میریل حرکت 
اند را تسلیم مالکان  به مشقت و به قیمت گذر و تباهی عمر خویش ساخته

  کنند
شمایلی،  هیچ بیبود  روح بیو  رنگ بیسیماي ریل در طبقات حبیب و قادر 

اي براق و رنگین با نورهاي  ، شیشهرسید میي همکف  بقهکه به ط آنگاهاما 
تا در زمان حضور متقاضیان و مشتریان  کرد میاو را احاطه  نامشهودمخفی و 

تا اجناس تولیدشده را نگاه  رسید میدستور  گاه خودنمایی کند، آنانبه 
 بودند در میان ریل آوردهن هجوم که متقاضیا آنگاهدارند و در ساعتی معین 

  آید آنانرها کنند تا بزرگی بیشتر تمدن انسانی به چشم 
مراد بیشتر عمر خود را در نزدیکی همین ریل گذرانده بود، او از صبح که  

وظیفه داشت تا در نزدیکی ریل سیاه کشیک  آمد میي تمدن  به کارخانه
چید و گاه  ها را در کنار ریل می هاي ساخته در جعبه دهد، گاه باید چمدان

زدنی  انداخت تا در چشم برهم آماده بود را به درون ریل می آنچهد بای
  ناپدید شود

افکارش را متمرکز کند، او را به  توانست نمی، کرد میاو کمتر فکر 
بود که او از مالکان به حساب  آنجاي مهم  شناختند، نکته سري می سبک

یان نژاد خواندند لیکن مالکان از بودن او در م مالک میرا ، او آمد می
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از این رو بود که یکی از کارهاي سخت تمدن به  پاکشان شرمسار بودند
  دوش او افتاده بود

شایع بود که برخی از مالکان باور دارند، او از خون پاك مالکان نیست، نژاد 
گردد، برخی اوقات در میان زمان  او به یکی از اقوام بربر اطراف بازمی

و با توجه به عدم تمرکز او  کردند میدوره استراحت بعضی از مالکان او را 
یح از او در باب اقوام بربر در فکر کردن درست و پاسخ گفتن صح

هاي مثبت، پیرامون نزدیکی او با اقوام بربر بر  سیدند و با شنیدن پاسخپر می
  کوفتند ي خود پا می نظریه

به درستی بر افکار خود نظمی ببخشد و مدام در  توانست نمی آنکهمراد با 
هاي  حال کلنجار با فکرهاي خود بود اما همواره در میان انداختن کارتن

  پرسید میاز خود  ها چمدانان بر روي ریل، از سرنوشت آماده پر از چمد
  است؟ ها چمدانر انتظار رسیدن این چه کسی د

  را یکجا ببلعد؟ ها چمداني  تا همهده در انتظار است کسی با دهان باز مان آیا
تا تمام  داشت میافکار مداوم مراد پیرامون خوراك و خوردن او را بر این 

  ي خود بیافریند هاي مورد عالقه را به شکل خوراکی ها چمدان
ي دهشتناکی به خوردن داشت، در ساعات بودن در میان غذاخوري  او عالقه

برد، برایش تفاوتی میان  حمله می ها بود تمدن به سوي هر چه از خوراکی
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و در خوردن  کرد نمیهم رحم  آبنبود از غذا تا چاي حتی به  ها خوراکی
اي در اختیار دیگران بود تا اوقات  و این امر بازیچه کرد مینیز افراط  آن

  کالفگی خود را با تمسخر او بگذرانند
  خواهد گرفت، گونه ایناما برخی باور داشتند او انتقام خود را از تمدن 

ساعات کار مداوم در کنار ریل سیاه و نگاه کردن به حجم انبوهی از 
ي زحمات کارگران زیادي  و عصاره شدند میغیب  باره یککه به  ها چمدان

  تا همه چیز را ببلعد، داشت میعیدند او را بر این لب را می
شش لیوان چاي در زمان استراحت، چند بشقاب غذا را با التماس از 

  هاي دیگران ي ظرف غذاخوري گرفتن و هجوم به باقیمانده
 خواست میي انتقام او از تمدن بود، شاید با این کار  نتیجه ها ایني  شاید همه

تا  آورداي مهلک وارد  به او ضربه خواست میي او را متالشی کند،  پیکره
اي  هاو و خرد اي چمدان و سه چمدان در اختیار سه هزار و خرده آندر ازاي 

  .تعادلی برقرار کندو تمدن خویش براي  در اختیار دیگر کارگران
  زدگان بود ، امیري که از جنگکرد مینزدیک به او امیر کار 

هایی متفاوت از دیگر کارگران  پسري با موهاي بسیار بلند و صاف، با لباس
  گرفتند که در نماي نخست او را با کارمندان اشتباه می
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مقداري عطر به خود  کرد می، موهاي خود را شانه رفت میمدام به پناهگاه 
 گشت، او پر از شور به صحن کارخانه بازمی ها لباسو با مرتب کردن  زد می

  خویشتن را در برابر قادر تسلیم دید گونه اینزیبایی بود و  و
اي امیر را دید، خویشتنی که  قادر از دور به خویش نگاه کرد و در برابر آینه

مانست و در  ها می هایی ژنده به کولی و لباس آمدهشکمی بر  طاسبا سري 
  پوش به مالکان شباهت داشت سیما و خوش برابر امیري که خوش

ي کارگران جز  القول همه که متفق شناختند، این نامی بود قادر را به کک می
و  گفتند می، کارگران او را کک کردند میخطاب  آنمعدودي قادر را به 

ن نادر قادر و باقر در حال بردند، همواره نامش میا او را از یاد میام بسیاري ن
  دادند تا او را به همان نام کک صدا کنند چرخش بود و کارگران ترجیح می

 خوار خونگذاري یک این بود که او را به مانند کک، انگلی  اما دلیل این نام
دوم  بود و دلیل انآني جان  رهند که بیکار در حال درو کردن عصاپنداشت می

  .سیمایش بودکه بیشتر از این رو بود که او را این نام نهادند  دیگر و
و در نگاه عوام حاضر در  کرد میرخ به دیگران نگاه  زیرا قادر همواره از نیم

رخ بودند، اولین بار امیر نام او را کک خطاب کرد و با  ها نیم تمدن کک
و تقلید  برخاستنبا  آنگاههیجان عکسی از یک کک به حاضرین نشان داد، 

  است، ها ککاوا و رفتار قادر به همه اثبات کرد که او همتاي 
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ورت، چشمانی ریز ه حضار به حالتی مشکوك در صرخ رو ب صورتی نیم
اش مدام  اي که در سوراخ بینی کرده و متمرکز بر شخصی و انگشت اشاره

در حال چرخیدن است، تقلید این سیما در میان کارگران جز تفریحات 
اي سبک راه رفتن و ایستادنش  همیشگی بود، برخی لحن او را تقلید و عده

  گذاشتند را براي دیگران به نمایش می
گاه بروز نداده بود که از نام کک مطلع است، اما  یگران هیچقادر در میان د

داند که امیر  همگان باور داشتند که او این نام را شنیده و فراتر از شنیدن می
این نام را بر او نهاده است، چرا که امیر بیشترین غضب قادر را همواره به 

  کرد میخود جلب 
به امیر در پاسخ به حسد او  برخی باور داشتند این حد از تنفر قادر نسبت

  است
هاي شکیل و مرتب  ، لباسمو بیو  طاسموهاي بلند و سیاه در برابر سري  آن

ژولیده   در برابر چهره م در سیماپوشی مداوم او، بوي عطر و نظ در برابر ژنده
  و بوي عرق تنش

چه  به امیر بفهماند که پادشاه کیست، به همه و به ویژه خواست میقادر 
ها به نزد چه کسی نهفته است، از  و ارزش کنند میرا فرمانده خطاب کسی 

  گماشت تر می این رو بود که هر بار امیر را بر کاري سخت
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ها و آراستگی امیر در روزها به شدت با  نزدیکی میان سختی کارها و لباس
آراست  روز که امیر بیشتر از پیش خود را می آنهم گره خورده بود، یعنی 

  تري در انتظارش بود کار سخت آمد میدن و به تم
را در کارتن گذاشتن و  ها چمداناز بار بردن،  شدند میاین کارها متشکل 

همه باعث ژولیده شدن سیماي او  و همه ،شک بیوسط کار بودن که 
  ،شد می

شود،  میهزاري بار دیگران دیدند و به هم گفتند که وقتی امیر ژولیده 
که عرق  آنجایش غرق گرد و خاك است، حتی ها لباسموهایش پریشان و 

اي  اند که در گوشه اندازد، کک را دیده تنش سرازیر و بوي بدي به راه می
رنگی به لب  رخ در حالی که انگشت در بینی گذاشته لبخند کم باز هم نیم

  دوزد میدارد و مدام به امیر چشم 
 آنجابه نه براي اشک ریختن رساند، او  م خود را به پناهگاه میاما امیر مدا

نه از روي دوري جستن از کار و نه براي  رفته است، نه براي تمرکز افکار
اگر روزي نگاه  گونه اینرفته تا خود را بیاراید و  آنجاانتقام از تمدن، او به 

فراوانی به بار خواهد  هاي دشنامقادر با او در این حال تالقی کند، فریاد و 
  آورد
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روز ترسیم خواهند کرد که فریاد کشان او را  آنکک را در ي  همه چهره
هایش را به تمسخر خواهد گرفت و حتی به مثال  تحقیر خواهد کرد، لباس

 اند موهایش را خواهد کشید و به تمسخر دیگر بارها که بارها همه دیده
  :خواهد گفت

کار  براي یک ماه هم که شده در خانه بمانی و ها اینتوانی با فروختن  می
  ...نکنی

و وداد نیز همواره در  ي قادر قرار نگرفت و کینه  واخذهاما امیر تنها مورد م 
  است، آمدهبر  آنپی آزار دادن 

اما براي  دانند میوداد یکی از مالکان است، او را از اقوام و نزدیکان تمدن 
بسیاري این امر دور از واقع است زیرا که خدایگان به کارگري گماشته 

ي مالکان جاي داده  نخواهند شد و او تمام اقوام را به دور خود و در طبقه
  است

اما برخی باور دارند او از اقوام دور و یا حتی از اقوام دشمن خدا است، با 
شان داده و هم انتقام از این این کار هم بزرگی و رحمان بودن خود را ن

  .نابخردان گرفته است
هر چه که هست و یا نیست، وداد پادشاهی کوچکی براي خود در این طبقه 

  دست و پا کرده است
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دهد به مثال بیشتر مالکان به جز  گاه کارهاي سخت انجام نمی او هیچ
  دردمندان و معیوبان

  اه خواهد رفتاو همواره و در هر زمان که اراده کند به پناهگ
عمل بیشتري خواهد  آزاديساعات کاري براي او اتخاذ نخواهد شد و 

  داشت
هیچ صفی جلودار او نخواهد بود، نه صف غذا و نه صف نمایان کردن 

  تصویر و کرنش در برابر اربابان
هر کار که اراده کرده است را به پیش خواهد برد و هیچ بندي در برابر او 

  براي کار کردن نیست
روزي  آنماه به خانه خواهد برد تا از  آخرهاي بیشتري را در  مدانچ

  دیگران زندگی نکنندبخورند و 
  ي دیگر که او را به مقام فرمانروایی رسانده است شاهانه التفاتو هزاري 

او نیز با امیر سر جنگ دارد، به مثال قادر شاید از سر حسد است، زیرا که او 
هاي شکیلی به تن  نیز دوست دارد با دیگر کارگران متفاوت باشد، لباس

هاي نیمچه بلندش را همواره خود است و مو آراستنمدام در حال ، کند می
  دهد، می آرایشزیبا 
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ن توجه عوام به او کمتر از امیر در بسیاري از نکات همتاي امیر است لیک
اند، شاید این امر  نشان دادهشود و دختران بیشتر به امیر روي خوش  جلب می

  معنا بخشد خود بر این حد از تنفر او
اثبات در روزي از این روزهاي پر تکرار قادر خواست فرمانروایی خود را به 

  ري سخت بگمارد،تا او را بر کا آمدي وداد برساند پس فریاد کنان به سو
اند را به همراهی امیر به انبار بفرستد، شاید  بر او فرمان داد تا هر چه ساخته

اي براي تمدن  ي تازه کامیونی در انتظار بود تا از دسترنج کارگران خانه
  به دوش بکشند که وداد و امیر بارها را آمدمان بیافریند، هر چه بود فر

دیدند و ودادي که از درون در حال مه هي قادر را  سیماي ارضا شده
  پوسیدن بود،

  :فریاد زد آمدکشان به سوي امیر  وداد عربده
امر از واالنشینان  آنچهو  برخیززدگان اي برده  من از مالکانم و تو از جنگ
  است را به گوش منت بپذیر

  امیر سر به تو داد و چیزي از او نشنیدند
دوش امیر سپردند و وداد مغرورانه در فریادکنان هر چه بار بود را به  آنگاه

هاي از پیش ساخته سوار کرد و وداد  را بر چوب ها چمدانکنار او راه رفت، 
  :فریاد زد آنگاهاي به سوي ریل سیاه برد،  را با ارابه ها آن
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اند  ساخته آنچهنتظار را به دل ریل بسپار که مالکان در ا آنانبرده برخیز و 
  اند برآمده

 یل سپردها را یک به یک بر ر ن را پذیرفت و جعبهي منت فرما هامیر به دید
تر فرا  را به کار بیشتر و سریع ، اوزد میفریاد  دوخت میوداد مدام به او چشم 

اد تنبلی او را به گوش و فری کرد میاو را با زحمتکشان قیاس  خواند می
  ساندر همگان می

فریاد زد تا در معیت او به سوي ها دوباره  بالفاصله بعد از خالی کردن جعبه
  ها بروند دیگر کارتن

ها سوار کرد و وداد دوباره ارابه کشان  رفتند و دوباره امیر همه را بر چوب
  ها رفت اي در کنار خود داشت به سوي ریل در حالی که برده

 آنگاهها را به سوي او هل داد تا یکی از دستانش به زمین افتاد  کارتن
  :پیش فریاد زدتر از  مغرورانه

  چه قدر است؟ ها چمدانمیدانی ارزش هر کدام از این  کنی میچه 
  بی ارزش

گذاشت دومی را  در حالی که امیر چمدان مانده بر زمین را بر روي ریل می
  به سوي او هل داد و دوباره فریاد را از سر گرفت
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، قادر دخود جلب کر ادامه داد تا توجه قادر را به سوي قدر به این رفتار آن
و با غر و لندهاي وداد روبرو  آمد ها آنن به سوي با سیمایی چون فرمانروایا

  :ي تأیید رفتار او سخنی گفت به نشانه آنگاهشد، 
خواري  شما حیف نان هستید، کار کردن را نیاموخته و تنها در پی مفت

  اید برآمده
با یکدیگر این  قدر آن کمیل و دوباره امیر را تحقیر کرد،د حرفش را تودا

اي رفتند و امیر با بار بیشمار  مه دادند تا هر دو ارضا به گوشهبده بستان را ادا
از تحقیر فریادکشان در جستجوي کسی برآمده بود تا این حجم از حقارت 

  را به دوش دیگري بسپارد
محمد در کنارش بود مراد کمی دورتر از او ایستاده بود پس فریاد کشید، 

را تحقیر کند،  آنانان معلول بودن تنی از مالک ي واسطه بهست توان حال می
تش زبانه کشیده بر قیر را به تحقیر دیگري دهد و بر آتوانست پاسخ تح می

  جانش التیام بخشد
یکی از مالکان را به  آنکهفریاد کشید و تحقیر کرد، حال شادمان بود از 

  گرفته است سخره
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ید از مغز معیوبش، شاید از زبان گنگ شاید از زیاده خواري مراد گفت، شا
گیرد و  آراماي  تا بتواند ذره آوردرا به زبان  دانست میمحمد گفت هر چه 

  ارضا شده خود را پناهگاه برساند
 باز هم به تحقیر دیگران و در جیبروز هم بارها برده شد،  آن

جماعتی زیست نکردند، جماعتی  آنانخواهان، براي زیستن بهتر  تمدن
  بود، آنان آن، زندگی از زندگی کنند آنانی را فروختند تا گزند

زندگی بهتر را به یغما برند،  آنانتا  شدند میباید بیشماري از زندگی دور 
فقر در  اش دور ماندن از زندگی دیگران بود، شده بود و هزینه آغازغارت 

و  کامی خوشبرابر ثروت، نابرابري در برابر عدالت، مصیبت در برابر 
  نیکنامی در برابر بدنامی

از خیاطان مالک به حساب  آنانغالم و منصور دو تن از مالکان بودند 
به سر کرده در حال  نامی خوشبود که تاجی از  گونه اینو  آمدند می

هر دو لقبی یکسان با معناي  شناختند، را به جنازه می آنانفرمانروایی بودند، 
  هم اوا داشتند

بود،  آنانمداوم  تحرکی بیو در عین حال  آناني درشت  دلیل این لقب جثه
زدند و تا شنیدن  بر صندلی خود چنبره می آمدند میکه به سر کار  آنگاه

  نبودند مگر براي رفتن به پناهگاه برخاستنها حاضر به  صداي زنگ
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هاي  کارهاي خود و حتی خواسته خواستند، را از دیگران می چیزهمه  آنان
  ،کردند میرا از دیگران طلب  خویشتن

تا کارهایشان را به پیش برد،  آمدند میهر روز به جستن بردهاي تازه بر 
  بردند، روزي فیروز را به گروگان و روزي امیر را به یغما می

  کشیدند میفریاد 
  بیاورید آبما تشنه هستیم برایمان 

رفتند تا مورد غضب  به گوش جان سپرده به پیش میبردگان امر را  آنگاه
 دادند، دستان لرزانشان که از در خود به دستانشان می آبمالکان نباشند، 

اخت و فریادها اند شیئی به زمین می ماندن و تکان نخوردن بی جان بود،
  ردگان اجسام را به دستان ما دهید،ب ،شد میدوباره بلند 

بست  در برابر تمدن نقش می ده و تصاویر، بیکار مانخواستند میکار 
کوفتند تا بردگان را به دور خود جمع  را بر میز در برابر می هایشان قیچی

  طلب کار کنند، آنانکنند و از 
 آنانایم باید جماعتی با اجسامی در دست براي  کار بیاورید ما بیکار مانده

بود  گونه اینبردگان الیقی هستند و  آنانتا خدایگان بدانند  آوردند میکار 
دادند تا کسی را به  که این دو جنازه بر جاي مانده و مدام فریاد تمنا سر می

  بردگی خود بگمارند
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عتی معین خود را به پناهگاه برساند، چند غالم عادت داشت تا هر روز در سا
از  یکی از میان ببرد، در گونه اینسپري کرده و زمان را  آنجااي در  دقیقه

ي قادر  د که با سیماي برافروختههمان روزها و در میان رفتن به پناهگاه بو
  روبرو شد

  :قادر به مثال همیشه و با سیمایی سرخگون فریاد زد
  نگاه کن، به من نگاه کن مرا

و تنها با خطاب قرار دادن ایشان با  آناناو عادت داشت تا بی نام بردن از 
رف سخن او است، او به همه فهمانده بود که نام بفهماند که ط آنانچشم به 

کسی را به خاطر ندارد، کسی را به نام صدا نخواهد کرد و در صورت 
و در صورت  مورد خطاب قرار خواهد داد) به من نگاه کن(احترام او را با 

او را و ارضاي خویشتن تحقیر بیش  اعتنایی بیشتر و در راه رسیدن به بی
 آنگاهبود که غالم را به خود خواند  گونه اینرد و کارگر خطاب خواهد ک

  :مانست طوري که همه بشنوند فریاد زد با صداي که به نعره می
دن مدام خود را در رروي، چرا به عوض کار ک چه قدر به دستشویی می

  کنی میتوالت مخفی 
  :ده بود با صدایی لرزان پاسخ گفتغالم که یکه خور

  ...کنند یماما این کاري است که همه 
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اش نشده بود که قادر فریاد زنان به میان  جمله هنوز موفق به تکمیل کردن
  :حرفش دوید و گفت

د که مدام خود را در شو ، نمیکنی میکردن حقوق دریافت ار تو براي ک
  ماه از ما توقع حقوق داشته باشی آخرها حبس کنی و سر  توالت

  :تر گفت آرامبعد با کمی نزدیک شدن به او با صدایی کمی 
  مانی باشد که این مقدار در دستشویی می آخرتبار 

غالم مضطرب و نگران بود با چشمانی که به زمین دوخته بود چیزي براي 
  :عرضه نداشت که قادر دوباره فریاد زد

  هاي من شدي؟ متوجه حرف
وي تابوت خود برود که قادر دوباره فریاد غالم سر تکان داد و خواست به س

  بلندتر تکرار کرد، این بارش را ا گذشته
  :با صدایی که دیگران متوجه نشوند گفت مستأصلغالم 
  آري

، او براي کسب لذت و در راه رسیدن به کرد نمیاما این هم قادر را ارضا 
فریاد زده بود پس باز هم فریادش را تکرار کرد و در  گونه این ،قدرت بیشتر

  نشستانتظار پاسخی بلند و رسا از سوي غالم 
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 شده بود که براي رهایی از نگاه دیگران و در خود مستأصل قدر آنغالم 
پس با  ماندن و خویشتن را به تابوت سپردن حاضر به انجام هر کاري بود،

  صداي رسا اعالم کرد که همه چیز را دانسته است
اي از عقده و  توشهبا دور شد و غالم را  آنجاقادر با خرسندي از  آنگاه

  رها کردناکامی 
  ؟کرد میغالم چه 

  ؟گرفت میچه راهی را براي رهایی از این احساس در پیش 
، شاید تمام دردها را درون خود خورد میشاید همه چیز را به درون خود 

، شد می تر کوچکوچک و ، کشد می آبو هر بار با مرورش  کرد میتلنبار 
  گذاشت و از خویشتن هیچ به جا نمی شد میخاکستر 

فیروز  مثالًید، تا کسی را براي رهایی خویشتن بجوبود  آنشاید بر آشفته بر 
تا این احساس  خواند میرا و با فریاد بلند او را به تحقیر ف کرد میرا صدا 

  ري منتقل کندگیه درا ب آمدهپیش 
ساند و بانیان این ماجرا را ر شاید او امروز را بی گفتن حرفی به شب می

 گفت میه خود ، او فریاد کنان در طول روز بدانست میي خویش  خانواده
به این کار  آنانام براي گذران زندگی  که من براي زندگی بهتر خانواده

  نیز باید با رنج من سهیم شوند، آنانام، حال  مجبور شده
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با فریاد او را به کناري انداخت،  شب به خانه رفت، همسرش را دید و آناو 
دان  اي تحقیر کرد، او را به زباله تر کوچکش را با طعنهدخ پیشتر رفت، آنگاه

چون درد در  آنچه آنگاهسپرد و فریادکشان خود را به پسرش رساند، 
وجودش النه کرده بود را به ضربات سنگین مشت و لگد یا حتی کمربند به 
جان کودکش سپرد به هزاري بهانه و دلیل از کم درس خواندن تا بی ادبی و 

  بی نزاکتی
هر چه بود غالم براي فروکش کردن این احساس تحقیر کاري کرد، 

که قادر در طول این سالیان هر چه تحقیر از گذشته را به جان  گونه همان
دیده بود پس داد و قربانیان از خانواده تا کارگران و دیگران را به خویشتن 

  .و در درد خود بلعید
  
  
  
  
  
  



تحقیرهایی که از کودکی شده بود را به خاطر داشت، او همه مقداد تمام 
ه راوانی که توسط پدر به جانش رسیدآورد، از تحقیرهاي ف چیز را به یاد می
و  آوردهایش را به یاد  اي مداوم مادرش، مدرسه و تنبلیبود تا غر و لنده

تحقیري که معلمان او را کردند دوباره در ذهنش حک شد، به یاد کودکی 
از کودکی بر کارهاي سخت و کار افتاد، هر بار دانست که چگونه او را  و

سا گماشتند و هر بار او را به کم هوشی و نادان متهم کردند، او درس فر جان
او بودند تا هر  آمدننخوانده و حاال باید که تحقیر شود، جماعتی در انتظار 

در انتظار و  ایندي تحقیر در برابر دیدگانش بگش ش سفرهبار به دیدن
  پوسیدنش بنشینند

از  ها آموزهو در این  آموختهحال او یکی از مالکان تمدن بود، همه چیز را 
ا در وجود او کاشته ه به طول تمام این سال آنچهکودکی بارور شده بود، 

  نیایشان باز پس دهدبود تا به د آوردهبودند را به بار 
خون مالکانه و نزدیکی با  ي اسطهو بهحاال او یکی از کارگران تمدن بود که 
ي تمدن رسیده بود، حاال او یکی از  قادر از نسب به جایگاهی در کارخانه

  آمد میان به حساب رگرسرکا
 و حال گرفت میهاي طول و دراز از کودکی تا کنون گریبانش را  عقده

ري در اختیار داشت تا همه را به هر که در برابرش بود بازپس دهد، او بست
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شاید او  هایش باز پس گیرد بود تا انتقام خویش را از جان و آموخته هآمد
  به ثمر نشست گونه این ها آموزهقام نبود و از دل این گاه به یاد انت هیچ

، همه را کارگر کرد میکارگران را به نام کارگر خطاب  رفت میحاال راه 
  رسید میاي فریادش در صحن تمدن به گوش و هر بار صد خواند می

  کارگر درست کار کن
  کارگر سریع کار کن

  کارگر دل به کار بسپار
  وارگی را به کنار بگذارخ کارگر مفت

  اي کارگر حیف نان
  شعور اي حمال بی

  خاك بر سر و دهانت کارگر
گذاشت تا به  و جماعتی را به درد وامی پیچید میهایش  و هربار صداي نعره

اند در  دانسته آنچهرا بدانند و خود در دورتري به  ها آموزه ،ها رنج شنیدن
  .آیند

روز هم یکی از روزهاي همین مکتب بود، روزي براي انتقال دانش  آن
  اند اینان تمدن خوانده آنچهبه  آنان آموختنمقداد به دیگران، 
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اي به کاري که قادر او را فرمان داده بود مشغول بود،  زده مرد پیر جنگ
  برد تا مقداد را در نزدیکی خود دید، تی به پیش میکارش را به درس

  :مقداد او را فرمان داد
به کار دیگر میز در برابر خود نیز نگاهی بینداز این  کنی می آنچهار در کن

  کار هم با تو است
  :ی رسا خطاب به مقداد گفتبا صدای آنگاهاي عقب رفت و  مرد پیر ذره

دیگر کا ر مربوط  آنام،  بر من امر شده است را به درستی به پیش برده آنچه
  اش را به دوش نخواهم کشید به من نیست و من وظیفه

  :مقداد فریادکنان گفت
  میز را نیز به پیش ببر، آنگویم کار  کارگر احمق به تو می

  شعور با من بحث نکن بی
  :بود گفت آمدهزده که از ظلم به ستوه  پیرمرد جنگ

  را پیش نخواهم برد آني من نیست،  کار وظیفه آن
همین طغیان از او کافی بود تا تصاویر یک به یک در برابر دیدگان مقداد به 

  رقص درآیند
ترها در برابر دیدگانش نقش ببندند و او به یاد بیاورد درس  مکتب پیش
  را طغیانگريمقابله با این 
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  سوخت، اي به جرم طغیان می ده سالهي کوچک پسر دواز سوخت، گونه می
طغیان بر و گري  چک قدرتمندي بر صورتش کوفته بودند و او را از یاغی

همان سرخی و همان گرما و همان  ساله دوازدهحذر داشتند و حال کودك 
  کرده است، هفتادسالهي پیرمردي  سوزش را میهمان گونه

ا به این تمدن ر هاي وزهآم ،او کوفت تا تمدن به پیش رود، او کوفت تا همه
  ،بدانند آنخود بخوانند و از 

ایش ه زه خواندند و در کالس تشریح رودهاو را به جنا از پیرمرد گذشته بود،
، هم جانان و همنوعاني  را به بیرون کشیدند تا دیگران بدانند چگونه با الشه

  همراهان باید که ساخت
و چک  برآورندي پیرمرد ساخت تا به فردا هزاري مقداد سر  مقداد از جنازه

  دربزرگان بکوبندبر صورت فرزندان و پدران و پ
سوختند تا  باید می ،ها بود رفتن این تمدن همین سوختني به پیش  الزمه

تا بسیاري در سالمت زندگی کنند  کشیدند میبسیاري گرم شوند، باید درد 
  تند تا تمدن به پیش رودگران سوخو کار

خود کرد و هزاري مقداد را آفرید تا  آنرفت و همه جا را از  تمدن به پیش
  .معلم بیشماري شود آموختهبه درس 



  من عمر هستم

، هر بار که کسی او را مورد خطاب قرار کرد میاین جمله را مدام تکرار 
  که من عمر هستم، کرد میبا تأکید بسیار اذعان  داد می

  اما او عمر بود، کردند میبسیاري او را عثمان و برخی او را ابوبکر خطاب 
ي دوم زندگی  زدگان بود، پسري که نیمی از دهه او عمري از جنس جنگ

 آمدهخود را به پیش برده و حال پنج سالی است که به سرزمین مالکان 
  است،

با  کرد می و خویشتن را به کاري کهزنی قهار بود، در کار خود خبره  پیچ
گاه کسی قدر این ارزش را ندانست و حتی باري  ، هیچداد میارزش نشان 

ی از مالکان قرار نداشتند تا کس ا به این کار مداوم تشویق نکردند،هم او ر
را به دستان تمدن خود او خویشتن  آنکهگر زدگان را مرتبت دهند، م جنگ

  د،ده باشسپر آنان
  تحجران بوداز بی تمدنان و م لیک عمر

ها  لیکن به نبودش موتور ساختن داد نمیکسی او را مرتبت و عافیتی 
  ندند،ما کار در جا می رفت و بسیاري بی ایستاد، کاري پیش نمی می

  ها بود ني ساخت او شروع کننده
ها  او باید که پیچ رسید میطبقه  آنها به  قالب آنکهس از در مرکز ساختن پ

پیکان شروع کار ایستاده و به  به نوك ،کرد می آغازسوار و کار را  آنبر  را
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، رسیدند میماندند و با کار کردنش همه به کار  ا مینبودش همه در ج
اي  تغییر دهد و براي چند دقیقهرا نبود تا جایش  آنگاه کسی را یاراي  هیچ

و به معناي جویی از ا ها دور کند لیکن این بهره او را از میز نخست ساختن
ي ساختن ده هزار چمدان بود و  دادن دو چمدان در پایان ماه به پاداش همه

هر بار تمسخري ازسوي مالکان که بر جست و خیز و تالشش براي به نیکی 
  داد میو راستی نام بردن نامش واکنش نشان 

  هربار کسی او را عثمان خطاب کرد و او به سرعت واکنش نشان داد
ا به نیکی یاد کنند، او را به راستی و به نامش نام برند و باز دوست داشت او ر

احمق و را و مقدادي که او را برده و ودادي که او  گرقادري که او را کار
  احمدي که او را بنده و هزاري که او را عثمان خطاب کردند

  :عمر هر بار شنید و هر بار در پاسخ بیشماران فریاد زد
  من عمر هستم

لیکن از  شنیدند میوش شنوایی در میان نبود، هر چند که همه که گاما دریغا 
همه دوست داشتند به تمسخر و  باز هم ها رنجها و دیدن  شنیدن همه آن

  .اي تاجی از حماقت به سر کنند دیگران واال بنشینند و لحظهتحقیر 
، کار کرد می، مدام کار کرد میکار  دریغ بیبه سرعت و  کرد میعمر کار 

تا چیزي  کرد میرا، به سرعت کار  ها زشتیي  تا فراموش کند همه کرد می
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 در امان باشد، آناننند و از هجوم به خاطرش نیاید، فکرها او را احاطه نک
 ها چمدانها را به سرعت بر تنه  ، پیچکرد میپس باز تندتر از پیش کار 

 گوشتی برقی در دست دل ، به صداي پیچکرد میفت و سگذاشت  می
  را نشنود ها بمبسپرد تا صداي  می

ها را  و او دوباره پیچ بردند می شان را به آتش ریختند، خانه می ها بمب
  ،کرد میتر  فتس

  فت کرده بود که پیچ هرز شود،س قدر آنگاه 
  فت کرده بودیم،ها را هم س درب کاش اي
  دیم،مرزها را سفت کرده بو کاش اي
  فت کرده بودیمهمه چیز را س کاش اي

مرزها در نوردیده شد و همه در ، شکست ها دروازهها باز شد،  اما درب
  سوگ نشستیم

دوید و  فریاد کشید و جنازه را بر دوش گذاشت، می خاك بر سر ریخت،
د و سوارانی او را تعقیب دوی ، جنازه بر دوشش بود، او میزد میفریاد 

شانند که از کفار تا به شمشیر سر از تنش بدرند، او را به خاك بن کردند می
  است دینان بیو 
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د که بو آنجایشه از این ظلمت برکند و در حال سجود از خدا خواست تا ر
ي دیگري را با خاك یکسان کرد و دوباره عمر دوید،  بمب دیگري خانه

چه بیشتر دوید نزدیکی تیغ و  بدود و در جاي نماند، اما هر توانست میتنها 
  .س کردیر بر گردن را بیشتر احساشمش

لرزید و  ، دستانش میکرد میش احساس های در دست هاي مدامی را لرزش
ها را  د اما باز هم به سرعت پیچي چشمانش به رنگ خون بدل شده بو کاسه

  ،کرد میفت س
ي  ي مادرش بود و شاید جنازه اي بر روي دوشش بود، شاید جنازه جنازه

کیست، شاید یکی از دوستانش و شاید  آناین جنازه از  دانست نمیپدرش، 
اي را بر دوش  اي بود تنها جنازه ي غریبه یکی از همراهانش، شاید جنازه

 کنندگان تعقیبدوید، صداي پاي  ي بر دوش می ا جنازهو ب کرد میاحساس 
  بردند، شنید که به سویش هجوم می را از دورتري می

د تا قدر دوی آندور کرد،  آنجاي دوید و خود را از با سرعت بیشتر ،دوید
اجساد بر  د را در برابر کوهی از اجساد دید،ها خو خر تمام دویدنبه سر آ

عمر با  ي تعفنشان همه جا را پر کرده بود،روي هم تلنبار شده بودند و بو
  ها چشم دوخته بود، دستانی لرزان و چشمانی به رنگ خون به تمام جنازه
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د، غالم را هم در میانشان دید، فیروز و در برابرش بودن هاي بسیاري جنازه
 آنبود از  آنجازدگان نیز  حتی حمیده مادر جنگ ،طور همینپاجان را هم 

 ها دیدنانداخته بودند و در میان همین  آنجاهم بیشتر قادر را هم سر بریده 
او را هم برید و به زمین  گردن ،داران شمشیر به دست دید که یکی از دین

  .انداخت
ي بر دوشش خودش است و خود را تا به این  بود که فهمید جنازه آنگاه

قبرستان کشانده، در همین حال با چشمانی به رنگ خون و دستانی لرزان از 
سر میز دور شد و خود را به پناهگاه رساند، درد بریده شدن گردنش با تیغ 

فتن با ر کشید میبود و حاال مدام بر گردنش دست کند را نیز احساس کرده 
  و دور شدن او از سر میز میدان براي ساسان خالی شد

معتاد خطاب  زن، او را ، یکی از مالکان پیچساسان یکی از مالکان بود
و این نامی عمومی بود که همگان بر او نهاده بودند به دلیل چرت  کردند می

  هاي مداومش در میان کار زدن
پیچ کردن او  یک چمدان هر کرد میه کندي کار او مدام در هپروت بود و ب

ي میز رو به  معادل هفت تا هشت چمدان به دست عمر بود و حال در میانه
  :در اطرافش بلند بلند گفت وطنان همدیگر 

  بار است، توجودشان کراه ،اند نجاستزدگان حقا  این جنگ
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  اید؟ این عثمان را دیده
  ؟شود هایش چگونه می اید رنگ چشم هدید او بیمار روانی است،

  لرزید؟ دیدید چگونه دست و پایش می
  او دیوانه است شک نکنید،

فراي جنون در جانش حاال که به دستشویی رفته باید او را ببینید، مثال 
کثافات را از خود باقی  ي ، همهکند مینجاست است، همه جا را آلوده 

  ها نگهداري کنند این قوم را باید در همان توالت گذارد، می
ي سر  که لبان بزرگی داشت و از مالکان بود با اشارهزن در برابرش 

  :هاي او را تأیید کرد و بعد از چندي ساسان با نشاط بیشتر ادامه داد حرف
و مثل  خورند میزادگان غذا  اید، مثل حرام ذا خوردنشان را دیدهتا به حال غ

  نجس هستند آنان
موافقتش را نشان  با اداي این جمله آنپس از و  ي سر زن لب بزرگ با اشاره

  :داد و گفت
  نجس در کشور ما هستند خوارگان مفت ها این

  اي در جماعت رخنه کرد و هر کس چیزي گفت با گفتن او شور تازه
  هستند،  کی اذعان کرد که اینان از پست نژادانی

  یکی اذعان کرد که باید این نجاسات را از خاکمان بیرون کنیم
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اند و هر کس چیزي  ی ما را سخت کردهیکی داعیه داشت که اینان زندگ
  .همه چیز را شنید آنانگفت و سارا نیز در کنار 

، داد میگوش فرا  آنانهاي  ر به حرفنگاهش ماتم داشت، با رنج بسیا
تا باز هم به کارش ادامه  را فرا خوانده بود و جبر او شد میداشت دیوانه 

را از یاد  دانست میندین بار از خدا خواست تا هر چه از زبان اینان دهد، چ
  ببرد،
 آبوخت و حال در حال آم گاه زبان اینان را نمی هیچ کاش ايکرد  آرزو

اما حال او همه چیز را  داد نمیهاي وحشتناك اینان گوش  شدن به حرف
  خوانی نداشت شنید و راه گریزي از این اباطیل یم

با اینکه در میدان تمدن گوش دادن به  آنگاهیق کشید چندبار نفس عم
موسیقی و هدفون به گوش کردن قدغن بود، هدفونش را از کیف بیرون 

را از خاطرش  گفتند می آنان آنچهیقی گوش فرا داد تا و به نداي موس آورد
  دور کند
  ،شد میو براي او تعبیر به پاك بودن نژاد  نواخت مینوازنده 

 آنان حال فخر فروختن به دیگران هستند، ها در نوازنده کرد میاحساس 
 زبردستانِ گونه اینتوانیم  تا به دیگران اثبات کنند تنها ما می نوازند می

  آهنگ بنوازیم
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که چگونه نوازنده در حال فریاد زدن است، همه را از  دید میسارا به چشم 
و  نوازد میتر خطاب کرده و بر طبل بزرگی  خود و هم قطارانش پست

  ،کند میي جانان جهان را پست خطاب  ابناي بشر و همه ي همه
  در برابر خاکستر دیگران آناندرخشش 

دیدند، تصویر  ي پناهگاه یک تصویر را می سارا با موسیقی و عمر در آینه
قالي برتري جستن همه را به اي به طول بودن انسان که در ت هزاران ساله

  خون نشانده است خاك و
گلوي  اند، چگونه سر از تن برادرش بریدهدر تقالي فرمانروایی  دید یمعمر 

حال چهره را دید و تن به حراج رفته خواهر را نظاره کرد و سارا  مادر دریده
که در پی برتري  دید میمندان نوازندگان و هنر و تمثیلی از خوانندگان،

  اند سوار و خود را خدا خوانده آنانن از دیگران بر کول جست
تا به  کنند میروند و جماعت بیشتري را به سیالب غرق  هر بار به پیش می

  پادشاهی و فرمانروایی خویش را جشن بگیرند آناندوش 
و در حین رسیدنش به میز بود که ساسان قادر را  آمدعمر از پناهگاه بیرون 

  بی ارزش سؤالیصدا کرد براي 
  :رو به قادر گفت

  رفتنش به سوراخ صحیح استاین پیچ تا این اندازه داخل 
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ي کرده و هر روز صدها پیچ را او چندین سال را اینجا سپر آنکهه گویی ن
و و ها براي ا بسته است، اما این فرا خواندن قادر فایده ها چمدانبه تن 

  چرت و هپروت به ارمغان داشت، اش در اعتیاد، حقارت سالیانه
را دیده و ندیده رها کرد تا  از پناهگاه دید و پیچ آمدنکک عمر را در حال 

  عمر را گوشمالی دهد،
  :فریاد زد

  کارگر کجا بودي؟
  :گفت آرامعمر 

  به توالت رفته بودم
دو جلب شود ادامه  آنبه  حواسي  ري طوري که همهقادر با صداي بلندت

  :داد
  کنی تنه لش روي، چرا کار نمی چرا این قدر به توالت می

راه میز را طی کرد و به پشت میز خود رفت، اما این  ،به او توجه بیعمر 
 گونه اینکرد و  آبي او هر چه در راه ارضا شدن قادر بود را نقش بر  کرده

  :بود که فریاد کنان رو به او گفت
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اید تا از  عادت به مفت خواري دارید، شما عادت کرده نژادانت همتو و 
به  قدر اینهستید  کفایت بیش و اموال دیگران بخورید و بیاشامید، شما تنه ل

  توالت نرو
تر از همیشه شده بود در  و صورتش بشاش شد می آبساسان قند در دلش 

  :همین حال عمر رو به قادر کرد و گفت
کار خود را خواهم  جا همینتم از این به بعد هر وقت که دستشویی داش

اختیار گیرد،  ه تا توالت ما را درشاید هم کسی را بر این حرفه گماشت کرد،
  مین میان نگاهی به ساسان انداختدر ه

قادر عصبانیتش چند برابر شده بود که نگاهش به سارا و هدفون در گوش 
افتاد، این اشارت کافی بود تا او عمر را از یاد ببرد و براي ارضا شدن دست 

  :به دامان سارا شود فریاد کشید و بلند گفت
لودگی و  آناي، در بیاور  ذرانی نیامدهگ کارگر، اینجا براي تفریح و وقت

  فضاحت را از گوشانت
  آوردها را در  سارا سر به زیر انداخت و گوشی

  :دست بر کمر زد و فریاد زد متعالقادر به مثال قادري 
  مرا به اخراجتان سوق خواهد داد، ،ی دیگري از شما ناالیقاندیدن تخط
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دهند تا  ایشان به شما روزي می خانه و بنگاه خیریه ندارند، یتیم جناب تمدن
  کار کنید

که در طلب  دید میو بدقواره را  طاساز مردي  ،اي سارا در زیر میز چهره
  ست،ازیبایی همه را زشت صورت کرده 

همه صورت از رود تا  سو می آناي سم در دست به این سو و  با قطره او
همان میز جادویی به زیر  باقی نماند، شان زیباییچ از روي و د و هیبخشکان

تا به  بود آمدهبا هیکلی ناهمگون که  دید می طاسعمر نیز تصویر از مردي 
  را در خویشتن محبوس داردهمه  براي خویشتن، آزادي آرزويسوادي 

  د،یدر سر میاز همه و  او شمشیر در دست داشت
است که او با هر بریدن به امیال خویش  تفاوت بیکه در برابرش است  آن

  و ارضا شده در خویش مانده است آمدهنزدیک و بر حس نیاز خود فائق 
غبغب شادمانان در عرش خدایی  تصاویر را دیدند و ساسان با بادي به آنان

در  خونانش همخود را با تاج بر سر دید که عمر به همراهی بسیاري از  کرد،
  ،اند برابرش به خاك افتاده

نی بر ي پیامبران در حال راه رفتن و شباقادر هم در ردایی به مانند ردا
دست  دشاه شاهان درآید و اومی نزدیک پامظلومان بود تا در دیرهنگا

تمدن و چرخ لنگش  ،ها دنهاي تمام این دریبکشد تا به ن بر سرش مرحمتی
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ي شاهانه  خرقهاین مانده از  دا خداتر شود و او نیز به نمدپیش رود و خ
ز در وجود همگان از یاغی تا کالهی صاحب شود و درس تمدن انسانی با

رخنه کند و هر بار به لباسی برتن کسی دنیا  ویرانگرده تا بنده از سرسپر
  .بسوزاند و ریشه بخشکاند

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  

  فصل چهارم

  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  

ها به صدا در  ها با صداي یکنواخت زنگباره زمان استراحت بین کار کردن
  ي غذاخوري رساندند، ي بیشماري خود را به طبقه و عده آمد

گرفتند تا اگر شده براي  همه در راه رسیدن به این مکان امن از هم پیشی می
 با استراحتی هر چند جزئید ننکوتاه زمانی از صحن تمدن دور شوند و بتوا

  ،اند آمدهفراموش کنند به کجا تبعید و در چه قفسی به بند در 
ي باال رساند، در همین میان بود که  عمر هم به همراه سایرین خود را به طبقه

خط در انتظار  سوي ، کسی در آنآمدسطح نورانی در دستانش به صدا در 
  صحبت کردن با او بود،

، کسی که به همراه او از آمد میاو یکی از دوستان پیشترهاي عمر به حساب 
ها خود را به سرزمین مالکان رسانده بود، هر دو پیاده  و آتش ها بمبمیان 
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اي را به دوش کشیده بود و به  مسافت زیادي را دویده بودند، او هم جنازه
  قبرستان عظیم در راه سپرده بود، اما او هدفی فراي اهداف عمر داشت

  سرزمین مالکان چه بود؟به راستی هدف عمر از زیستن در 
هاي بسیار خود را پیاده از صحن سرزمین  او براي چه با تحمل مشقت

  زدگان به صحن سرزمین مالکان رسانده بود؟ جنگ
تا در فضایی  آمده دانست می، او دانست می، اما چرا دانست نمیخود هم 
  اند چند سالی زندگی کند، دیوانگان ساخته آنچهدورتر از 

  مشزندگی در آرا
 بتواند چند صباحی را در آرامش سپري او از سرزمین مادري دور شده بود تا

  نفس بکشد، کابوس نبیند و بنه اسارت خوانده نشود کند،
ها مدام در گوشش  ، صداي خمپارهکرد میاش  دیوانه ها بمبصداي 

انداخت و  خاطرات می آنانداز بود و هر صداي بلندي او را به یاد  طنین
ي  لرزید، کاسه ، دستانش میکرد میرا پر از دهشت رها  ي جانش همه

 صرع، حالت کرد میو گاه و بیگاه تشنج  آمد میچشمانش به رنگ خون در 
  تعادل خود را نگاه دارد، توانست نمیو  کرد میبه جانش غلبه 

خود را به پناهگاه  کرد میهر زمان که این احساس دهشت به جانش رخنه 
رساند تا کسی او را در این وضعیت نبیند، از ترحم دیگران بیزار بود، هر  می
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 کرد نمیزدگان به او ترحم  چند کسی در ساختمان تمدن جز معدود جنگ
دادند و احتمال داشت به سرعت عذر  با دیوانگی گره می ،و این رفتار او را

  حضورش را در تمدن بخواهند
با صداي کوفته شدن چکشی بر جان چمدانی به این حالت  روز نیز آن

روز نیز خود را به پناهگاه رساند تا از هجوم  آنخلسه رسیده بود، در 
  صداهاي بیگانه براي چند صباحی در امان بماند،

و  بود که تمام خاطرات بی کم آنجای بود تا صداي بلندي را بشنود کاف
بریده در برابرش به رقص رهاي ، سکرد میکاست به وجودش رخنه 

و  کرد میها را ویران  ، خانهشد میشلیک  یک به یک ها بمب، آمدند می
ها را به جاي امنی  انداخت و او وظیفه داشت تا جنازه ها را به زمین می جنازه

  ببرد
  ها کرده بود؟ مور بردن جنازهچه کسی او را مأ

 دانست میاند، اما  چرا این وظیفه را به دوش او سپرده دانست نمیخودش هم 
  ي شهر ببرد ها را به دورترین نقطه که باید جنازه

  ؟کردند می عفت بیرا نیز  آنانهاي  جنازه آیا
را  آناناما دیده بود چگونه به تن دختران و زنان رحمی ندارند و  دانست نمی

  ،کنند میبه میادین شهرها معامله 
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  فروخته بودند؟ ها میدانرا در همین خواهرش  آیا
  چه کسی او را تصاحب کرده بود؟

  قادر او را مالک شده بود؟ آیا
ي بی سرش  سر بریده بودند، او جنازه ،خیر قادر را در میان میدان همان شهر

را نظاره کرده بود، اما چرا مدام تصویر قادر را در حال خرید و فروش 
  ،دید میخواهرش 

شاید خواهرش را نخرید و در این معامله پرسود جان او را تصاحب کرد، 
  نه براي لذات جنسی که براي عمري بردگی این بار

وطنانش که در حال دویدن خود را به  بیشماري از هم ،دید میواي که 
اند، او دید که چگونه به هزاري دردها خود را از  میادین شهر مالکان رسانده

ها به  برابر گذر دادند و در تنگنایی به نهاي تمام پیمودنتمام سدهاي در 
  سرزمین مالکان گام نهادند
تا بردگان  اند آمدههایی پر از زر به میدان شهر  او دید که مالکان با کیسه

  ي خود را برانداز کنند تازه
 ها آنا تمدن به ي تمدن را از میان جمعیت بسیار تشخیص داد، ام چهره

دور از شأن خدایگان بود که به صورت بردگان نظر  ت،انداخ نظري نمی
  کنند
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تمدن یکتا و مغرور دورتر از دیگران به میدان ایستاده بود، دور و اطرافش را 
مستخدمان بسیار پر کرده بودند، یکی از مستخدمان قادر بود، به دستانش 

و به اذن او بود که نظري به  کرد میآویزان شده بود و مدام سرورم سرورم 
  میان جماعت بردگان انداخت

  را بجوي آنانترین  که سالم آمدامر قدسی پیش 
حامد و حبیب به پیش رفت و در میان بردگان چرخی زد،  قادر به همراهی

به گوش حامد  آرامنظرش را یکی از بردگان خوش قامت گرفته بود، 
ه دست به گریبان عمر برد و او را بود ک آنگاهزن خوبی است،  خواند او پیچ

  از میان جمعیت بیرون کشید،
  او را در برابر شمایل قدسی تمدن به زمین کوفت؟ آیا

خاطرش نبود و حال مدام به جمالت پر تکرار دوستش در پشت خط سطح 
  داد مینورانی گوش فرا 
بود، اما هدفش رسیدن به  آمدهاش به سرزمین مالکان  او نیز به همراهی

 کرد می آرزورا شناخته بود و  رؤیاهاها بود، او سرزمین  در دوردست آمالی
است، جایی که  معنا بیبردگی  آننقل مکان کند، سرزمین که در  آنجاتا به 

اند، او سرزمین موعود را  را به فروش نگذاشته آدمیاندر میان میادین شهر 
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و از این رو دوباره شهر دیده بود  آنجسته بود، جاي پاي قدسی را در میان 
  بار سفر بست، زنجیرها را پاره کرد و از صحن تمدن دور شد، باز هم دوید،

  اي به دوشش داده بودند؟ باز هم جنازه آیا
  ي پسري خردسال که در میان دریا غرق شده بود جنازه این بار آري

که باید  آمدندا  گونه اینرا داشتند و  رؤیاهاسرزمین  آرزويپدر و مادرش 
  به سرزمین موعود رخت بندند،

 دردها است النه کنند، آنچهدور از او را قربانی راهی کردند تا بتوانند به 
  قربانی به دوش دوست عمر بود

 گنجید نمیو از شادمانی در پوست خود  کشید میعثمان جنازه را به دوش 
  :زد میفریاد 

 این باراند،  هتر از دیگري بر دوشم نهاد وزن اي به مراتب سبک جنازه این بار
مانده را  آبکودکی در  این بارویی را به دوش بکشم، نباید مردي صد کیل

از  آنچهها  تا ساحلی امن به دوش خواهم کشید و به نهاي این دوش بردن
  خواهم برد آغوشاست را به  رؤیا

  :زد میعثمان شادمان فریاد 
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اند تنها هشت ساعت کار  است، ما را به بردگی نبرده آسانجا کار این
اند تا زندگی  کنیم و در ازاي این چند ساعت کار مواجبی به ما داده می

  خوشی را طی کنیم
  :عمر به میان حرفش دوید و پرسید

  کنید؟ چه چیزي تولید می
  :عثمان گفت

  کنیم ما لباس تولید می
  :عمر بالفاصله پرسید

  چیست؟ آناندر ماه چند هزار لباس تولید کرده و سهم تو از میان 
  اند؟ ده لباس به تو ارزانی داده آیا

  ها را تصاحب کردند؟ ساخته آنچند هزار از  آنجامالکان 
  :خواند باره یکزده چیزي نگفت و براي تغییر فضاي میانشان به  عثمان بهت
اه از سال را در تاریکی و و هواي عجیبی دارد، ما شش م آببرادر اینجا 

  گذرانیم، شش ماه دیگر را غرق در نور می
  :گفت آرامعمر لبخند محوي زد و 

ما نیز نیمی از سال را در تاریکی مطلق و نیم دیگر را در تاریکی و روشنایی 
  ایم، سر کرده
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  به راستی آسمان همه جا یک رنگ است
  :و گفتعثمان که متحیرتر از پیش بود به میان حرفش دوید 

  اما این غیر واقع است،
  سمان سرزمین مالکان همواره خورشید خواهد داشتآ

را  ها چمدانکه قالب  آنجاافتاد عمر به یاد برادرش در دل زیرزمین 
  هاي گذشته با او را دور کرد و زمستان ساختند می

و در  آمد میه سر کار معین که هنوز آفتاب طلوع نکرده بهر روز در ساعتی 
باز هم بدون  پیچید میدر آسمان  ها زنگبارهکه صداي  آنگاهانتهاي کار 

دید که او شش ماه از سال را  گونه اینو  رفت میدیدن رخ خورشید به خانه 
  به دور از خورشید و در تاریکی مطلق گذرانده است

  :برد سوي خط مدام نام عمر را می آنعثمان از 
  ...عمر، عمر، عمر، 

و  داد میسوزاند، رخ نشان  اد خورشید بود که در سرزمینشان میعمر به ی
ي خورشید نیز از سو زا آتشهاي  بمب آن آیا دانست نمیفرستاد،  آتش می

  .است  مین فرستاده شدهبه ز
  اند؟ تمام قوت و نیروي خود را از خورشید گرفته آیا

  :در همین احوال بود که به عثمان گفت
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  بینی، دیگر خورشید را نمیخوشا به حالت برادر که 
  :عثمان نگران حال عمر شده بود براي دلجویی و امیدوار کردن عمر گفت

ام تا چند  شده کالم همام و با بسیاري  ها تراشیده ام دلیل ها کرده من صحبت
  آورد ه دیگر تو را نیز به اینجا خواهمما

  :عمر با لبخندي که به لب داشت در پاسخ گفت
  خوبی است، دوري از خورشید را نیز خواهم پسندیداین راهکار  آري

  ها گفتی؟ براي راضی شدنشان چه ها آنبرادر به 
  سر بریده از خواهرم بود؟ ي واسطه به آنانرضایت  آیا
  اي تاریک و سرد بود؟ سالخی شدن مادرم در خانه ي واسطه به آیا

  اي؟ چیزي گفته آنانهاي مداوم من نیز به  از تشنج آیاراستی 
در رنج در حال سوختن است، شغلی عطا خواهند  گونه اینبه کسی که  یاآ

  کرد؟
در سالن تمدن پیچید و همه را به بازگشت بر میزها فرا  ها زنگبارهصداي 

  :و به عثمان گفت برخاستخواند، در همین حال بود که عمر از جاي 
  شنوید؟ را می ها زنگبارهشما نیز صداي  آیا
  باید به ساعتی معین خود را در دستان دیگران بسپارید؟ آیا

  ؟اند اینانتر از  راستی اربابان شما مهربان
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  ؟دانند میکمتر از اینان خود را حق و نژاد برتر  آیا
داد و دیگر یاراي سخن گفتن نداشت، از این  دهانش را قورت آبعثمان 

تو  ده دوباره با، در آینشنوم نمیستی رو به عمر گفت، صدایت را به در
  تماس خواهم گرفت

به دست و  آرامزنجیرها را  شد و عمر به میز کار خود بازگشت، مکالمه قطع
 آخراي هم که شده از میز کار و اسارت دور نشود،  پا بست تا براي ثانیه

  ها بوداز میز کار آنانانتظار دور شدن  قادر در
گذراند،  و همگان را از زیر نظر می رفت میسو  آنقادر مدام به این سو و 

 آنبه این سو و  اي آذوقهدر طلب  کشید میدر جانش فریاد  خوار خوندیو 
  گیرد آرامتا به فریادهاي مداوم قادر سیراب شود و براي چندي  زد میسو 

ش بست تا به هیچ ز این رو بود که عمر زنجیرها را سفت به دستان و پاهایا
ي دیو درون جان  که شده از میز دور نشود و طعمهاي هم  روي براي ثانیه

  قادر نباشد
ي تمدن را در همین حال و در میان همین شروع کارها بود که ناگاه فضا

میزهاي کار قدرتمند در البه الي و سو نوري پر نوري مهیب به خود گرفت،
  و ندایی اسمانی فضا را عطرآگین کرد در صحن و به سقف درخشید
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ندا  آناننواختند،  می صوربودند و در  آمدهمالئک از حبیب تا حامد به پیش 
ي تمدن از افالك بر خاك  دادند، شاه شاهان، پادشاه جهانیان، فرمانده  می

اي  را به آینده آناننشسته است تا در برابر دیدگان بندگان رخی نشان دهد و 
  روشن نوید بخشد،

ان مرتبتی واال برایشان به بار خواهد نشاند، بودن او در میان این سیل از پست
توانسته تا براي چند صباحی این نور ملکوتی را در کنار خود احساس  آنان

  کنند،
شتن را به خاك نشاند تا یدمیده شد، مالئک خواندند و قادر خو صور

  آمدندو به صحن تمدن  برخاستندخدایگان از جاي 
تابید، به همه جا نور  میتمدن از نور قدسی درونش سر طاس جناب 

گام  طمأنینهو  آرام، او کرد مین را از بودنش نورانی رساند و جها می
را استوارتر از پیش  ها قدم ،او بدون نگاه کردن به بندگان و رعایداشت  برمی
  داشت، برمی

کسی از  دانستند میکسی را یاراي سخن گفتن با او نبود، از دیربازان همه 
ن با خدا کسی را توان سخن گفت ویارویی با خدا نیست،ان را قدرت ربندگ

  تمام شود آنانت و شاید این سخن گفتن به قیمت جان نیس
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روتی اي چمدان و ث خداي بزرگ و بخشنده با اندوختن سه هزار و خرده
بیمار شدن و پیر  هنگفت که از برکت کار کردن، تلف بردن، جان کندن،

  بخشید، د می، شایرفت میشدن کارگران بود راه 
با آوري را برگزیده بود تا نه در برابر و با تک تک بندگان که  او پیام
  سخن بگوید، آناني او با  واسطه

  قادر پیامبر خدا بود
با ردایی بر تن، عصایی در دست، انگشتانی در کنار هم سري به پایین و به 

، او شبان این قوم پست رفت میبه نزد خداوندگار  آرام آرامي کرنش  نشانه
 آنچهخواند تا بهتر از را به گوش او ب وامرشابود تا  آمدهبود و خدا 

  دیربازان است زندگی کنند
شرم حضور داشت، با دستانی لرزان و صورتی  قادر سرخگون بود،

  به کنار خدا رفت و صداي قدسی او را شنید آرامقرمزگون 
 کرد میبود، شاید خدا به مالئکش امر شاید مراتب از این نیز بیشتر و واالتر 

تا فرامین را به گوش پیامبرش برسانند، شاید تمدن امر را بر حامد خواند تا 
همه دیدند که شبان قوم با سري به  این بارحامد اوامر را به قادر برساند، اما 

 آرامزمین افکنده در برابر خدا همه جان گوش شد و صداي قدسی او که 
  بود را شنید،
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که اوامرش تمام  آنگاه و شبان را به خود فرا خوانده بود،او امر کرده بود 
ي حضار را در برابر خواهان بود و چندي نگذشت که همه در  شد، سجده

  برابرش به خاك نشستند و فریاد بزرگی او را سر دادند،
سایرین هم همین منظره را به چشم  آیارا دیده بود اما  ها ایني  عمر همه

  دیدند؟ می
  نیز تصویر خدا بر زمین را نظاره کردند؟ آنان آیا
  دیدند که چگونه با پیامبر خود به سخن نشسته است؟ آیا

  دیده است را، آنچهاند اما خود باور داشت  چه دیده آنانکه  دانست نمی
را  این تمدن بود، اویاغی  آنانشناخته بود اما به او این نظم و طبقات را 

را متحجر به این تمدن خطاب کنند، او  اما دوست داشت تا او شناخت می
  باشد آنانخواست از دنیاي  را شناخته بود لیکن نمی آنانهمه چیز از دنیاي 

نگاهش به محمود گره خورد، دید که چگونه بعد از حضور خدایگان بر 
و براي  کند میو کسب تکلیف زمین خود را به شبان رسانده است، مدام از ا

معطوف کرد و  محمودخواهد، نگاهش را به  روزي خوردن از او اذن می
  :که او بازگشت با صدایی بلند خطاب به محمود گفت آنگاه

  خدا به پیامبر چه گفته است؟
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ها به سوي عمر بازگشت، عمر تازه دانست که  همه یکه خوردند و نگاه
به او به راهش  اعتنا بیاند، محمود  درستی ندیدهي تصاویر را به  همه ها آن

نشست، اما اطرافیان هنوز هم به عمر نگاه  خیاطی چرخادامه داد و به پشت 
ین واقعه با خبر نشده ي بسیاري داشت و از ا فاصله آنان، قادر با کردند می

داشت تا بار دیگر قادر را در برابر عمر علم کند، پس با  آرزوان بود اما ساس
  :صدایی بلند گفت

به جا  ها بمبگفتم که این مرد دیوانه است، او عقلش را در میان همان 
  گذاشته است

کمی دست و پایش را جمع کرد، گویی در  ها بمبي  عمر با شنیدن کلمه
اي را نظاره  را شنیده است، شاید دوباره تخریب خانه ها بمبذهن صداي 

ي مشقتی  ودند، اما با همهسپرده ب اي به دوش او کرده و شاید باز هم جنازه
  :و گفت آمدبه ندا  کشید میکه 

هاي خود نخواهند پذیرفت، بیش از این خود را  خدایگان شما را در جمع
  یدو به کار خود مشغل باش یدسر نمایان مکن سبک

مات عمر حاضرین را به سکوت دعوت کرد و جمالت و نوع اداي کل
امري عادي بود که بعد از گفتن  وت فرو رفت، اینساسان هم به هپر

  ،خورد میاي ناگاه به حالت خلسه پیوند  لهحم
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هپروت طول و دراز سیماي  آنشاید او هم در ناخوداگاه خود و در میان 
چگونه بر هم  آنانتمدن را در کنار قادر دیده بود، شاید دانسته بود که 

ندن بر دیگران آید و چگونه شبان وظیفه خوا ، چگونه امر میکنند میخطاب 
  .را بر عهده گرفته است

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



ش بود که نداهاي اولوالعزمدا و سخن گفتنش با پیامبر خ آمدنبعد از 
  رسید، ها  ي تمدن به گوش ر دل کارخانهاي د تازه

  :گفتند میاي در تمدن  همه از اتفاق تازه
و  آیدي تمدن به حالت تعطیل در  کارخانه نامعلومقرار است براي مدتی 

  ،آمدتمامی کارها به حالت تعلیق در خواهد 
ین اصلی ا سرمنشأ، همه رسید مییگر نداها یک به یک از دهانی به دهان د

، این دانستند می) قادر(پیامبر  آنو پس از ) احمد تمدن(سخنان را خدا 
سخن را قادر براي اولین بار به کارگر محبوب خود یعنی محمود گفته بود و 

ي کارخانه از این  او نیز با دیگران مطرح کرد و در چشم برهم زدنی همه
  .دانستند میاتفاق تازه 

مرد  کردند میبر روي میز حمیده و سارا که ساسان و عمر نیز کار 
هاي  در برابر زنی مالک که لب دقیقاً او کرد میي دیگري نیز کار  زده جنگ

  ،کرد میبزرگی داشت کار 
ي فراوانی به صحبت کردن داشت، مدام با همان زبان  زده عالقه مرد جنگ

توانست یکی از  و اگر می کرد میبا همه صحبت  ،مالکان ي نصفه و نیمه
ر هاي طوالنی به دو زبانان خود را براي معاشرت بجوید، با او براي ساعت هم

  کرد میاز چشم قادر و دیگران صحبت 
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ها با حمیده بود که سارا نیز با او ارتباط  در میان یکی از همین صحبت کردن
هایشان به اینجا ختم شد که او داراي چند فرزند  برقرار کرد، نهایت صحبت

ي ي بسیار رابطه نپرسیده بود اما او عالقهاست، هر چند کسی از او در این 
ها  بعد از اتمام این گفته دقیقاًن بگوید و ن رابطه با همه سخداشت تا در ای

و عکس  آوردهعالقه داشت تا سطح نورانی را از جیب خود بیرون 
  اش را به مخاطب نشان دهد، او همین کار را با سارا نیز کرد، خانوادگی

زده به همراهی شش فرزند و همسرش که  عکس خانوادگی مرد جنگ
در برابر سارا به نمایش در  بقعه و چادر مخفی کرده بودچهره را در میان 

  .و در کنار هم نظاره کرد آرامرا در نمایی  آنانو او  آمد
  :در میان نشان دادن عکس بود که زن لب بزرگ مالک رو به سارا پرسید

  ؟گوید میچه 
اش براي سخن گفتن با مالکان  همیشگی امتناعسارا به مثال دیگر بارها و 

محلی  یبایی فرزندانش خواند اما این بیزده از ز فت و به مرد جنگچیزي نگ
 سؤالشداشت تا  آنتر از پیش او را بر  نکرد و جریح آرامزن لب بزرگ را 

  را تکرار کند
زده که از سیما و اشارات او دانسته بود مخاطب است به سارا  مرد جنگ

  گفت به او نیز بگو من شش فرزند دارم
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  اصابت کرد آناني میز  ر را کرد و با گفتنش بمبی در میانهسارا نیز همین کا
مالکان همه و همه شروع به خندیدن کردند، با صدایی بلند و مداوم 

و او  گفت میاش اگر از ماجرا خبر نداشت  دستی بغلخندیدند، هر کس به 
  ،کرد میهاي مداوم دعوت  را نیز به شرکت در این بزم از خنده

زده دست و پایش را کمی جمع کرد و سرخگون به کار خود  مرد جنگ
گزید به طوري که بخشی از لبش به رنگ  مشغول شد، سارا مدام لبش را می

هاي بلند  بود و عمر با اصابت بمب بر روي میز و صداي خنده آمدهخون در 
  در خود فرو رفته بود ،جمع آور سرسامو 

  :زد میمهر فریاد زن لب بزرگ با صدایی آکنده از 
  اي آوردهتو قادر به سیر کردن شکم خود هستی که شش فرزند به بار  آخر

  :گفت میساسان از کمی دورتر رو به زن 
  دانند نمیدر بستر کار دیگري به جز بچه درست کردن را  ها این
هاي  ، به این گفت و شنودها و خندهرفت میو جماعت ریسه  گفتند می ها آن

 سؤالیزده با حالت  وبه مرد جنگدادند تا زن لب بزرگ رمداوم ادامه 
  :سیدپر

  فرزندانت نیز به بدبویی تو هستند آیا
  :ي او ساسان دوید و ادامه داد ي گفته در ادامه
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برند  این بو را به ارث میغرق هستند،  بدبویی به صورت نژادي در این ها این
  کنند میحمل  و با خود

  :زن لب بزرگ گفت
 اصالً ها این آیادانم  کنم نمی شود نفسم را حبس می هر وقت از کنارم رد می

  روند به حمام هم می
  :ساسان ادامه داد

اند، زمان زیادي طول خواهد کشید  بینوایان در کشور خود که حمام نداشته
تمدنی اینان را ما  و بی سوادي بیجور  هاي ما استفاده کنند، نند از حمامتا بتوا
  دهیم،باید ب

  :و با هم گفتند باره یکسارا، عمر، حمیده به 
  ساکت شوید

ها رسید، گویی زمان زیادي را براي  صدایشان هماهنگ و با هم به گوش
گفتن و اداي این جمله تمرین کرده بودند و در زمان معین با شنیدن صداي 

  شروع با هم گفتند و همگان را به بهت فراخواندند
  :ي شد و سارا این سکوت را شکستسکوتی در میان میز جار

خواهید در این زشتی غوطه بخورید و زشت بودن افکارتان را  تا کجا می
  فریاد بزنید
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  :ي او حمیده با همان زبان الکم گفت ي گفته در ادامه
  گناه است، خداوند از شمایان نخواهد گذشت آدمیانتمسخر  گونه این

در ادامه  دانست میخدا و پیامبرش را  وگوي گفتعمر که حال داستان 
  :گفت

اینجا براي مدتی تعطیل خواهد شد، زمان تعطیلی مشخص نیست به فکر 
  .اي براي خود باشید چاره

اش بود که به دنیایی از افکار درون جانش سرك   عمر بعد از گفتن جمله
ه غل ب یاد بردگانی با دستان و پاهاي به شید، به یاد خدا و پیامبرش افتاد،ک

گاه به هیچ چیز  بودند، به یاد مردي که هیچ آنانبسته که در انتظار فرمان 
همسرش نفس کشید، نفس کشید و بی دانستن  آغوشفکر نکرد و تنها در 

بخواهد و نخواهد شش  آنکه بیها بوسه پاسخ گفت و ناگاه  هربار به بوسه
  را به دامان کشید، آغوشفرزند در 

  کشیده است؟ آغوشها به  ر طول مسیر دویدناي د او هم جنازه آیا
  ندانش از این هم بیشتر بوده باشد؟نکند تعداد فرز
ها، فروش جسم و  ها، سربریدن ، به خاري کشتنها بمب آنشاید در میان 

  اند، از او نیز به غارت بردند، شاید فرزندان او را نیز به یغما برده ،آدمیانجان 
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ها و دریا به ساحل  شیده و در میان آبشاید او شش فرزند را به دوش ک
ها از بین  ي کودکش که در میان آب مالکان رسیده است، شاید او جنازه

رفته بود را تا ساحل به دوش کشیده است، شاید در تمناي مراسمی براي 
از درد ب و غذا راه رفته است، شاید او آ ها بی او فرسنگ سپاري خاك

  هاي بسیاري است که مرده است سالالت حماقت و نادانی، از رنج جه
 دانست میو حال بیشتر  کرد مین بسیاري را مرور ، در ذهدید میعمر بسیار 

  رفت میو باز هم بیشتر به پیش 
  
  
  
  
  
  
  
  
  



ي  ها همه جاي صحن کارخانه را فرا گرفته بود همه از امر تازه پچ پچ
که براي مدتی کارها بسته خواهد بود  دانستند میهمه  ،گفتند میخداوندگار 

تا سرآخر در  دانست نمیچیزي  آتی کسی از دلیل این واقعه و اتفاقاتاما 
  میان سالن غذاخوري اتفاقی همه را به خود فرا خواند،

که بردگان دست  آنگاه ن در حال عبور از میان صحراها بود،که ساربا آنگاه
منزلی که قرار بود  رفتند تا به سر و پا بسته به طول مسیر در برابر به پیش می

  شد فرمان داد تا بایستندو  آمدپیامبر رو به جماعت در حال  برسند،
کردند تا پیامبر به  اُتراقاي  همه در جاي خود خشک ماندند و در گوشه

  د گام بگذارد،ترها در نظر گرفته بو روي کوهی که از پیش
و حال او اوامر  گفت میپیامبر از دل همان کوه با خداوندگار جهانیان سخن 

مطلق را شنیده بود و باید که بندگان را ا ز این امرهاي تازه از این فرامین 
  ساخت مطلع می

جالل خدا کرامت و  نخست به مالئک فرمان رسید تا در سجود و بزرگی،
ار عرض ارادتی کنند و جماعت را بر این پروردگ کرنش به جایگاه قدسی

  روشن سازند، حقایق
ه شد و ثنایی انی از او حبیب اضافواند، به پشتباي خ حامد رفت و مدیحه

جایی که کمی  خواند تا نوبت به پیامبر رسید، قادر به روي کوه رفت، همان
  :کالم حق را به زبان جاري ساختو او رفت  پیشتر میزبان قدوم مالئک بود،
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  کنندگان است طاعتن طاعت پیشه کنید که خداوند با ابندگا
ي ما  باشید که براي بهتر زیستن و زندگی رستگارانه آگاهبدانید و 

ه است و دستور فرا خوانده است تا براي مدتی به ده کردخداوندگار وع
  ها باز گردیم، از کار دست بکشیم و در انتظار پاداش او بنشینیم خانه

  که خداوند مهربان و بخشنده است دانید همه می
او براي مدتی اینجا را تعطیل خواهد کرد تا تعمیرات الزم انجام شود، ابزار 

بهتر در شادکامی و رستگاري زیستن  بیشتر وو شما  آیدجدید به سر کار 
ي پروردگار شما باید که به خانه  روز و رسیدن ما به وعده آنکنید، لیک تا 

د و به یاد بزرگی و مرتبت خداوند ذکرها بمانید، از کار کردن در حذر باشی
  .بخوانید

که مرتبت او  آنانو با  که نافرمانی کنند جزاي سختی خواهد داد آناناو به 
  را گرامی بدارند بخشنده و مهربان است

را شناخته و قدر و جایگاه این تمدن را  واالي او که مرتبت آنان آري
اند  ماندهحتی زمانی که به خانه  آنکهاجر خواهند داشت، به معناي  دانند می

که این تمدن را  آناند و روزي خواهند خورد و معاش دریافت خواهند کر
  .این آزمونی بزرگی در برابرشان استاند  در نیافته و در تحجر مانده
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تدارك دید تا بداند چه کس  آناناي را بر آزمونکریم این  خداوندگار
تمدن را شناخته و چه کس در کنار او است، چه کس بزرگی مقام او را 

  پاس داشته و چه کس در برابر او است
جیره و مواجبی دریافت  که اگر در این مدت بیکار مانده، پس باید بدانید

داوندگار ثابت کنید و کنید فرصت خوبی است تا خویشتن را به خ نمی
  ي او قرار گیرید مورد لطف و عنایت ملوکانه گونه این

ي پیامبر پایان یافت و عمر باز هم همه را دید و دانست، او از کمی  خطابه
از همه هم در تمدن  مردمان و حال عموم دانست میپیشتر هم همه چیز را 

  چیز مطلع بودند،
زدگان براي مدتی بیکار باید بی حقوق  نامان و جنگ کشان تا بی از زحمت

در فقر زندگی کنند و مالکان در خانه بیکار باز هم از فقر دور خواهند شد، 
زدگان مورد این لطف الهی قرار  کشان و حتی جنگ شاید کسی از زحمت

که  آنانگرفت، شاید محمود مزایایی هم دریافت کرد لیکن همه غیر از 
  اند محکوم به فقري سرشار خواهند شد، تمدن را شناخته

تعداد از حال چه  اقیمانده هر ماه براي تمدن افتاد،هاي ب  عمر به یاد چمدان
  ن باز پس خواهد داد؟به برخی از سازندگا را به عنوان صدقه ها آن
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اي راضی و  مانده ت و برخی به تهاند هیچ نخواهند داش ساخته آنچهز برخی ا
  خدایگان است آنباقی از 

  :پرسید میو حال از خود  دوخت میا چشم عمر به انباره
  ؟دلیل این تعطیلی چه خواهد بود

د، مگر نه اینکه هر ماه خواهد این خانه را ببند مدتی می ز چه روي براي
ن این خانه و با بست آمدتعداد سرشاري چمدان براي تمدن به ارمغان خواهد 

  رفت؟همه بر باد خواهد 
و با سکون و در خود ماندن ما دیگر  خورد میاز دسترنج ما روزي  نه مگر او

  چیزي براي عرضه نخواهد داشت؟
بلند  این باررا با خود دوره کرد و ناگاه سراسیمه پاسخ گفت اما  ها اینعمر 

  و در میان جمعی از کارگران،
ي سرفراز و بلند و با عظمتش یکی از بندگان  در میان همان کوه در زیر قله

  :زد میفریاد 
تمدن نشده است که به اي چمدان نصیب  شک دیگر سه هزار و خورده بی

  تادفکر چاره اف
که ساسان فریاد  گوید میدانستند او چه  همه بهت زده به او نگاه کردند، نمی

  :زد
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  گوید میي کولی گوش فرا ندهید او هذیان  زده به سخنان مسموم این جنگ
  :عمر دوباره ادامه داد

او به دنبال سود بیشتر است، تمدن او در انتظار پیشرفت و قدرت بیشتر است، 
  اي چمدان دیگر او را ارضا نخواهد کرد سه هزار و خرده

ک لیوان چاي درحالی که ی زنان فریادعمر گفت و ناگاه به پاسخ او مراد 
  :کشید ادامه داد ا سرمیداغ ر

  او خود ما را نیز خواهد بلعید ،ها چمداني ما را خواهد بلعید، نه تنها  او همه
ي او شادمان شده و مهر تأییدي را از بزرگان گرفته  ساسان گویی از گفته

  :خواند گونه ایناست بلند شد و رو به جماعت 
، ببینید و بشنوید خواند مییش خود فرا پدیوانگان را به  ،گو و دیوانه هذیان

  دهد چه کس سخنان او را تأیید و ادامه می
 گفتند میلند کنان در حالی که و و غر  برخاستندچند مالک از جایشان 

دور شدند و به  آنان اراجیف ندارند از معرکه دور شدند،ي شنیدن  حوصله
رك دیگران از مالکان نیز صحنه را ترك کردند اما خبري از ت آنانتبع 

  ها در کار نبود کردن دیگران به معناي خارجی
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خوردند و حرفی براي گفتن نداشتند، از میان  همه نشسته بودند تکان نمی
ها چند نفري رفته از  مالکان چند نفري مانده از جمله مراد و از دل خارجی

  :خواند گونه اینو  آمدجمله محمود که یکی از بندگان به ندا 
  هایمان بخوریم ا معلوم باید از اندوختهیعنی ما براي مدتی ن

  :عمر به سرعت در پاسخ او گفت
ده در اتاق خوابمان استفاده هاي انبار کر از چمدانما نیز مثال تمدن  آري

  خواهیم کرد
خاتمه یافت، این  ها زنگبارهاي در جریان بود که با بلند شدن صداي  همهمه

یی نامرئی از دستانشان باال بود که با زنجیرها آناننداي اسارت و بردگی 
بست تا بدون تحرکی بیجا تنها کار کنند  را به دور میزها می آنانو  رفت می

  و سخنی به میان نیاورند،
زي سخن گفتند تا زبان از شاید در دیداري که خدا با پیامبرش داشت از چی

بیرون بکشد و یا زنجیري که بتواند زبان را به کام متصل و از  آنانکام 
ند، شاید پیامبر با چاپلوسی از راهی سخن را باز ایستا آدمیان، سخن گفتن

را به خاموشی راه داد و در سکوت خفه کرد، هر چه  آنانتوان  گفت که می
د سخن با زنجیرهایی درپا در بین کار غرق بودن آنانبود و یا که نبود حال 

  .خواند میفرا تمدن ه داشت و تنها سکوت را را به همرا گفتن فریاد



  تا بدانند خواند میپیچید و همه را فرا  داري در صحن تمدن می صداي دنباله
  .اینجا همه چیز قدغن است

  اینجا نفس کشیدن هم قدغن است
  تدن و محبت داشتن هم قدغن اس، صحبت کرراه رفتن

  اینجا زندگی قدغن است
  رهایی به معناي بودن در میان کار است ،کار آزادياینجا 

تا جمالت را  کرد میو جماعتی را با خود همسو  شد میندا مدام تکرار 
 آنهمه  کرد میگوشه گوشه صحن را پر  ،که ندا گونه همانتکرار کنند و 

  دندسپر را به گوش و جان می
و خداوندگار  داد نمیحال دگر در میان صحن تمدن پیامبر به تنهایی فرمان 

امر بر مالئک کرده بود تا براي سکوت و خفقان بیشتر بندگان به میدان 
  نیز خود را به این بزم مسکوت داشتن بندگان دعوت کردند آنانبیایند پس 

د کشید بار چیزي نگذشت که حامد نیز زبان باز کرد، به همه توپید و فریا
بود که دختري بعد از  آنجایینخستی که کسی را مورد مواخذه قرار داد 

وانسته بود تا از جاي خود شنیدن زنگ بر زمین تمدن نشسته بود، او هنوز نت
  آمددر حال برخاستن بود که ناگاه حامد به میان  آرام آرام برخیزد،
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سرخگون و از حدقه هاي بزرگ و فراخ با چشمانی  ي سپیدرنگ با بال فرشته
برآمده به دختر در برابر نگاه کرد، او هنوز هم موفق به برخاستن نشده بود 

  :که فرشته فریاد زنان گفت
  نان برخیز و کار کن حیف

که  سال میاناز او گذشت و دیگري را در حال فکر کردن دید، مردي بود 
  ،ردک میي زندگی گذشته با همسرش را دوره  در بین کار داشت خاطره

را به  آنفرشته فرمان داشت، از خداوندگار فرمانی بر او نازل شده بود و باید 
  :زده گفت زنان به مرد جنگ رساند پس نعره درستی به سرانجام می

ات کمی به فکر کار کردن و  بکن، عوض فکرهاي هرزهرا لش کارت  تنه
  خواره تالش باش مفت

  نشاند، به عمل می ا خوانده بود راخد آنچهو  رفت میحامد راه 
  تر است؟ چه کلماتی بهتر و صحیح

  ...لش، بیشعور، کودن، احمق، حیف نان و  خواره، تنه مفت
با گفتن این القاب خود را  و هر بار کرد میهر بار از یک ترکیب استفاده 

  نهاد و دیگري را در تنش و درد وامی بزرگ
  ،کرد میي نواز و نداي دیرین در سپهر تمدن گوش رفت میاو راه 

  اینجا همه چیز قدغن است
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حامد خود نیز چند بار این جمله را تکرار کرد و هر بار با شنیدنش جان 
است، شاید از همان روز را خوانده  آنخدا  این باراي گرفت، گویی  تازه

شاید در میان اسمان هفتم  راي بندگان خوانده بود،خدا این را بنخستین، 
ز را گناه و ت تا همه چیرا واداش آنانگفت و  غن بودن سخنبرایشان از قد

زده به  د خدا بود که این جمله را از زبان مرد جنگزشتی بپندارند و شای
  گوش بندگانش رساند

شنوید و  داشت مدام این جمله را می حال که احمد در میان صحن گام برمی
، حتی چند باري به داد میو به قدسی بودنش شهادت  کرد میبا خود زمزمه 

  اذعان کرد، را خطابانکه در برابرش بودند نیز این جمله  آنانچند نفر از 
  :ي کفشش بود گفتبه مردي که در حال بستن بندها

  اینجا همه چیز به جز کار کردن قدغن است
  :گفت دید میبه زنی که در آینه خود را 

  اینجا زیبایی و زیبا بودن قدغن است
گیسش را  زد میاز پشت گرفت و با چشمکی که به پیامبر  او موهاي امیر را

  :از ته برید و فریاد زد
  اینجا موي بلند هم قدغن است
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نداي اسمانی به زبان کارگران و از  شد میقدغن مدام در دل صحن تکرار 
که اینجا  گفتند میخواندند و ذکر  بود باید می آنان اهراین ذکر هم رسید می

  همه چیز قدغن است
زده و یک پسر از  دختر جنگمد از پشت به دو جوان نزدیک شد، یک حا

دو با هم و در کنار هم در حال ساختن ابزاري بودند تا  آنان، کش زحمت
دو کار  آنرا به متقاضیان برساند،  ها چمدان آني داشتن یکی از  هزینه

، گفتند می، شاید به هم چیزي کردند میو گهگاه با هم شوخی  کردند می
  ،کردند میزدند و وامصیبتا که کار کمتري  شاید دستی می

ش را به موهاي پسرك بکشد یا پسر ر دو ثانیه زمان برد که دختر دستاگ مثالً
  ؟شد میاي به دختر بگوید چند چمدان از دارایی تمدن کم  جمله

یا قیمت و یا درد بزنند تا در انبارهاي  ن را تولید ونتوانستند چند چمدا ها آن
  تمدن براي بلعیده شدن ذخیره شود

 هاي تکاني خدا با دیدنش تخت یزدان را در  کههمین کافی بود تا مالئ
ي خدا در حال فرو ریختن است، اگر همه  شدید لمس کند، او دید که خانه

چند ثانیه از کار غافل شوند شاید تمدن در عوض سه هزار و  گونه این
چه کسی پاسخ  آنگاهه خانه ببرد، اي چمدان ب اي دو هزار و خرده خرده

  همسر خدا را خواهد داد؟
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  ش را خواهد داد؟ا ي زندگی فرزند در خارج تحصیل کرده چه کسی هزینه
اش هزاري  چه کسی پاسخ جواهر فروش را خواهد داد که براي او و خانواده

  جواهر ساخته است؟
  که فریاد بزندخدا باعث شد تا مالئ تخت واژگون و لرزان

  کنید، حرامزادگان میچه 
 آنانت به بود، ناگاه اجلی معلق از پش آمدهدختر و پسري که زبانشان بند 

  پاسخ خواهد خواست آناننزدیک و از 
  کنید؟ حرامزادگان چه می

 بود،این موقعیت را پیامبر ساخته  کاش ايزبان قدرت تکان خوردن نداشت، 
د که زبان بندگان را در یاز اکسیر جادویی با خدا سخن بگو توانست حال می

دارد، باید این اکسیر جادویی و راز  کام به حالت سکون و در بند وامی
، شاید خود فرشته این کار را کرد و گفت میرسیدن به این معنا را به خدا 

که چشم بینایی بر  شاید خدا آنهمه چیز را به گوش خدا رساند و فراتر از 
اقش به پشت پرده نشسته و تصاویر ي جهانیان دارد، حال در ات رکردهه

را به سکوت  آدمیانتوان  داند چگونه می ها را دیده است و حال می دوربین
  مدام فرا خواند
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کنم، شما حرامزادگان الیق زیستن در این بهشت  هر دوي شما را اخراج می
  موعود نیستید

ریختند و مدام  آرم به گوش دختر و پسر که حال اشک می آرامحامد 
  :گفت کردند میالتماس 

  اینجا محبت قدغن است
  ...کار کنید کار معناي رهایی است

قادر در حالی که سیبی در دست داشت و معلوم بود او را از درخت زندگی 
چیده است با دهانی پر به سوي خدا رفت و خدا او را در حال خوردن 

  ،آمدمان غرید و همه چیز به کرنش در ممنوعه دید، واي که اس ي میوه
قادر خود را در برابر خداوندگار به خاك انداخت و چهل سال مدام اشک 

 یشان بود و او راي او سخت ناراحت و پر از این کردهریخت اما خداوندگار 
  مورد عتاب خود قرار داد و از درگاهش راند

ریخت به پیش رفت و همه را به محکمه  میقادر در حالی که کماکان اشک 
  کشید، او رفت و خود را در باالي میز بندگان یافت فریاد کشید

  چه کسی در برابر او بود؟
  شخص در برابر او که بود؟ ترین نزدیک
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سارا را لعن کرد و نفرین گفت، به حمیده ناسزا گفت و او را تحقیر کرد، 
عتاب قرار داد و محمود را در عمر را به نامی زشت خطاب کرد و مورد 

بوسید، خود را به  برابر و به خاك افتاده بر رویش دید، مدام دستانش را می
لیسید و پیامبر  را می ها آنهایش رسیده بود،  خاك انداخته بود و به ته کفش

  شده بود ها اینتر از  اما پیامبر دیوانه کرد می آرامرا 
ش در حال جستن راهی مقرب  و حال با فرشته دید میخدا همه را در آسمان 

  گشت می آدمیانهمیشگی براي خاموشی 
ت، اي از کار خود را دور نگاه نداش هسارا مدام کار کرده بود، حتی ثانی

هایش را نخورد تا مبادا براي  و حتی قرص کرد میحمیده به سختی کار 
و چشمانش قرمز  لرزید دستانش می آنکهاي از میز دور شود و عمر با  ثانیه

 آنانماند تا کار کند، شده بود باز هم زنجیرها را به پا نگاه داشت و بر میز 
، خدا فریاد زد و تحقیر کرد خورد میقادر سیبی خورد که نباید  کار کردند،

و پیامبر دردناك دیگران را لعن گفت و نفرین خواند تا حال همه در دور 
هاي گردن بشنوند  ها به نزدیکی رگ میزي و خدا در اسمانی دور و فرشته

  خواند میصدایی که 
  اینجا عدالت قدغن است

  برابري قدغن است
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  ها است این تبعیض رهایی است و رها شدن به معناي دانستن تمدن
  اینجا تمدن انسانی است

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



تازه، همه در برابر کوهی عظیم ایستاده بودند و خدا برایشان هر بار با فرمانی 
تا چگونه زندگی کنند، چگونه  داد میرا فرا  آنان، خواند میاي  درس تازه

یا را بسازند، او خواند و مدام بیاموزند، چگونه نفس بکشند و چگونه دن
ها و  اي فرستاد تا به نهاي تمام دانستن تازه آموزگاررایشان تکرار کرد هربار ب

در  به دیگران بیاموزند و این ریل به گردش اند آموختهرا  آنچهها  خواندن
 آنچهها، به نهاي هر  و دانسته ها آموزهها،  ها و شنیده و به نهاي تمام گفته آید
تال مب آنرا پربال کرد تمدنی بسازند به عظمت تمدن انسانی که همه بر  آنان

و به  آموخته آناي کمتر، لیکن همه از  اند برخی بیشتر و عده غرق آنو در 
شود گاه از قدغن بودن عدالت،  مبتال هستند و مدام برایشان تکرار می آن

انی اتحاد ، گاه از به درك خواندن برابري، گاه در ویرآزاديگاه از نابودي 
  سکون و سکوت و گاه براي بزرگداشت

فراخواندند و  آنانکه از دورتري به  اند آموختهاند و  خوانده اها ر همه درس 
  شود ي تمدن ندایی تکرار می حال باز هم در صحن کارخانه

  هم قدغن است، آموختناینجا 
، رهایی در میان اید آموختهبود را پیش از این  آموختنالزم به  آنچه

را  آزاديهایتان رها باشید و  هاي پیشینیان نهفته است، در آموزه آموخته
  بچشید

  ،آناینجا گفتن و شنیدن هم قدغن است، نه فراتر از 
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  اینجا تفکر هم قدغن است، اینجا بودن و نفس کشیدن هم قدغن است،
اي در خموشی و سکون معن آزاديخاموش باشید و هیچ مگویید که  آرام

  ...رهایی است
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  

  فصل پنجم

  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  

دستور پادشاه چون شهاب سنگی به صحن تمدن برخورد کرد و همه 
به مرخصی بی جیره و مواجب در جبر  آناندانستند کوتاه زمان دیگري 

تفاوت و تمایز رفتارها  آنانتبعید خواهند شد، در کنار این مرخصی اجباري 
  دیدند، را نیز می

خدواندگار به لشگریانش امر فرموده بود تا با رعایا و بندگان به تندي 
را از هر اجتماع و با هم بودن دور سازند، سراي تمدن  آنانبرخورد کنند و 

گر جایی براي سخن گفتن هم نداشت، فراي ساعات کار که همواره دی
همگان محکوم به خموشی بودند و هرگونه سخن گفتن با تنبیهات و 

هاي میان  مجازات پیامبران و فرشتگان همراه بود، حال در زمان استراحت
  گرفت میمورد بررسی قرار  آنانهاي  کار نیز سخن گفتن
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وقتی عمر در حال حرف زدن با یکی از در یکی از همین روزها بود 
  ، قادر را در باالي میز ناهارخوري دید،گذراند زمان می هایش والیتی هم

  :اي افروخته و آکنده از مهر فریاد زد پیامبر با چهره
  کنید؟ چه می

  :عمر به سرعت در پاسخ گفت
  گوییم سخن می

شته باشد در اي دا چرخاند گویی طلب معجزه قادر با سري که در آسمان می
  آمدانتظار نشست تا معجزه به اتفاق در 

ها را در  ي گوش دهتمام محیط تمدن را احاطه کرد و پروار  صدایی ذکر
  نوردید

  اینجا سخن گفتن هم قدغن است
  :و فریاد زد آمدي الهی به تکاپو  عمر سراسیمه در میان معجزه

  در اختیار خویشتنماناما حال زمان استراحت ما است و در این ایام کردار ما 
  :خراش در پاسخ به او گفت قادر که برافروخته بود با فریادي گوش

توانی همین حاال اینجا را ترك کنی و کار دیگري  اگر خیلی ناراحتی می
  براي خود برگزینی
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عمر چند نفس عمیق کشید، چشمانش سرخ شده بود و مدام دستانش 
ي  ش کرد تا او را از صحنهوطنش دست عمر را گرفت و تال لرزید، هم می

  :نزاع دور کند که عمر دست او را به کناري زد و رو به قادر گفت
  من از اینجا نخواهم رفت، اینجا را اصالح خواهم کرد

اي به راه  زدگان همهمه قادر برافروخته بود اما در میان این اتفاق جنگ
  دو در برابر هم نایستند آنمیان بردند تا بیشتر از این  آنانداختند و عمر را از 

  پنداشتند؟ تالقی با پیامبر را کفر می آنان آیا
که شاید به فراخور این جنگ  گرفت می نشئت آناناین واکنش از ترس  آیا

  نیز بیکار شوند؟ آنان
  به تمدن و قادر بود؟ آناناحترام  ي واسطه بهاین دوري جستن از مبارزه  آیا
عمر را از مهلکه دور  آنانهم داد تا هزاري دلیل دیگر دست در دست  آیا

  کنند؟
شد که قادر هم همه چیز را  گونه اینعمر را دور کردند و  آنانهر چه بود 

فراموش کرد، نه شاید فراموش نکرد، شاید او هم از خدا دانسته بود که نباید 
  بیش از حد با رعایا دست به گریبان شد

گاه  شد مگر به مصلحت اما هیچ گاه در برابر رعایا ظاهر نمی خود خدا هیچ
  نبود آنانکالمی با  حاضر به هم
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  کالم شود، در شأن و مرتبت او نبود تا با رعایا هم
و  فراي این منزلت شایع بود که اگر خدا با کسی سخن بگوید او کر و کور

سخن نگفت و قادر دانست که بزرگی بر الل خواهد شد، پس او با دیگران 
  استکوچکی دیگران استوار 

تحقیر و کوچکی  ي واسطه بهنه تنها او که همه دانستند بزرگی خویشتن 
  دیگران است،

  توانست نمادي بر برتري کسی بر دیگري باشد؟ فراي این دیگر چه چیز می
حال همه  با همین کوچک شمردن دیگران داشت،هر علتی به غایت تالقی 

هاي با  دانستند از این منزلت چگونه بهره گیرند و خویشتن را به این قله
شکوه برسانند، همه دانستند که باید دیگران را خرد و حقیر کرد تا بزرگ 

ها  ها عقده ، ترسها رنجمام دردها، را کوچک کرد، ت آنانشد، هرگاه کسی 
به دیگري بازپس دهند و  را آنرا در خویش نگاه داشتند تا در فرصتی معین 

این ماشین تمدن به چرخش درآید همه این ارزش را شناختند و مراد نیز از 
  مطلع شد آن

وقع نهاد، او دانست که بزرگ  آنانها را شناخت و بر  مراد هم این ارزش
شدن در چه راهی نهفته است، سالی به تحقیر خویشتن موجبات بزرگی 

اي مدام براي رسیدن دیگران به شوکت  پله دیگران را فراهم ساخته بود، او
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ترین عضو تمدن از او براي رسیدن به  بود، همه و همه از قادر تا کوچک
ها بهره جسته بودند و حال مراد با کمري شکسته و اندامی منهدم در  قله

ها التیام  انتظار بود تا مسکنی براي خویش بجوید، او باید بر این زخم
  بخشید می

  را التیام دهد؟ ها رنجتوانست این  یاز چه راه م
پیشینیان، همه و  هاي آموزه، آموزگارانهاي درس در برابرش بود،  کالس

هاي  فهماند که چگونه بر رنج و به او می کرد میهمه هر روز براي او مشق 
هاي تمدن  ان این سالیان مدید در کالسو حال پس از گذر آیدخود فائق 

  داد میدانسته بود را باز پس  آنچه مونآزي  انسانی باید در جلسه
ها را یک به یک بر هم  محمد در کنارش در حال بار بردن بود، او کارتن

  ،داد میپوش جاي  بر سیاهگذاشت و در کنار باال می
، کسی کردند میبیشتر روز در کنار هم بودند و مدام این کار را تکرار  آنان

و چون دو همکار بارها را با هم و در  کرد نمیدو به هم امر و نهی  آناز 
دو در طول روز بارها و بارها مورد مواخذه  آنبردند اما  کنار هم به پیش می

، گاهی وداد این وظیفه کشید میو فریاد  آمد میگرفتند، باري مقداد  قرار می
گذشت و فریادهایش را به  طبقه می آنرا به دوش داشت، گاهی حبیب از 

فریاد  آمدهصحن  نشاند و گاه حامد با عقده به د میوجود محمد و مرا
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اي  ه دل عقدهمه نداشت و هر کس از هر روي که بینجا خات، کار به ازد می
 آنرساند و در انتهاي هرم طبقات  ي این طبقه می داشت خود را به گوشه

روز هم  آن، داد میکس که بینوا مانده بود را مورد عتاب و بددهانی قرار 
مراد مدام  آنکهبود به جز  رفتن پیشود در حال به منوال سابق خهمه چیز 

  کرد میهایی را که در این مدت خوانده بود در خیالش دوره  داشت درس
  شود؟ بلعیده می ها چمدانچرا تمام 

در انتهاي این مسیر طول و دراز به کجا و در چه قعري ناپدید  ها چمدان
  اند؟ شده

  خواهند داد؟ امروز در میان ناهارخوري چه
ا خواهم بلعید، هر چه در امروز انتقام سختی خواهم گرفت و همه چیز ر

ود دارد را باید خورد درست به مثال تمدن که همه چیز ما را تمدن وج
  خورده است

، موضوعات متعددي مدام در ذهنش در کرد میمراد مدام با خود تکرار 
د و او عاجزانه از همان عقل داشتن و شد بودند و او را به فکر وامی آمدحال 

  دتا او را رهایی ده خواست می بندش نیم
  رساند آناندر میان همین افکار بود که مقداد خود را به نزدیک 
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در حال فکر کردن بود و از این روي سرعت کار کردنش مقداري  مراد
  توجه مقداد را به خود جلب کرد،این امر بود  آمدهپایین 

  :مقداد فریادزنان گفت
  ، کارت را بکننفهم

همه چیز را ببلعی، براي کار کردن هیچ  بارگان توانی به مثال شکم تنها می
  فرصتی نداري؟

این ، اما نه شد میمراد بسیار شنیده بود و حال دوباره همه چیز برایش تکرار 
همه بودند  ،تنها او نبود، تنها مقداد او را مورد خطاب قرار نداده بود بار

کرده  احاطها ، او ردید میشنید، تصاویر را یک به یک  صداي همه را می
  فتند و هر کدام فریادي زدرگبودند، همه سویش را 

  ، کار کنلش تنه
  احمق تند باش

  تر کار کن نفهم یعسر
  بیشعور مادرزاد، کارت را ادامه بده

  ستچه قدر ا ها چمدانارزش هر کدام از این  دانی کندذهن می
تمدن نیز به او  آقايوداد، مقداد، حبیب، حامد، قادر، امیر و حتی خود 

  زدند و بر سرش فریاد می کردند میدادند، او را تحقیر  دشنام می
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گذاشت و در  دوش می ها را به نپاچه با سرعت بیشتري کارت مراد دست
  از دستش افتاد ها آندوید که یکی از  صحن تمدن می

همه و  ، همه بودند از تمدن تا محمد کردنداش  او جماعتی را دید که دوره
  همه او را احاطه کردند و هر کدام به او چیزي گفت

  احمق
  نفهم

  لش تنه
  بیشعور
  خنگ

  عرضه بی
  کندذهن

  چیزخوار همه
دادند و برخی او را  خندیدند، برخی با دست او را به هم نشان می برخی می

، کشید میو او با بغضی مدام نفس  کردند میهمه، همه کار  کردند میهو 
  صدایی در گوشش زمزمه شد و تکرار کرد

  اینجا اشک ریختن هم قدغن است
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با صدایی بلند فریاد  آنگاهمین بلند کرد زاشکانش را باال کشید و خود را از 
  زد،

  نفهم کار کن، زودتر کار کن
، با صداي گفت میمرانه و بلند مخاطبش کسی نبود اما او این جمله را عا

  فریادش محمد با کمک سمعک در گوش شنید و رو به او بازگشت،
مراد یکه خورد و دید بعد از شنیدن این فریاد محمد سر را به زمین افکنده و 

  مشغول کار شده است،
  چند نفس عمیق کشید و محمد را برانداز کرد

یف و کوچک، به سختی چهل کیلوگرم ، با اندامی ظرقامت کوتاهپسري 
 ، صورتیرسید میبه صد و پنجاه و پنج سانتیمتر  نهایتاًوزن داشت و قدش 

به او خیره شد و دوباره نفس کشید، چند  درهم و ناالن، با چشمانی دردمند،
  نفس عمیق و پیوسته

  تر شد و با صدایی بلند فریاد زد به او نزدیک آنگاه
  حمال زودتر کار کن،

اي خشک ماند و تکانی نخورد، فریاد اول را واضح نشنیده بود و  د ذرهمحم
ن صحبت را کرده است، اما حال مراد با کیست و چرا ای دانست نمی
  مخاطب او خودش است و جمله را کامل شنیده بود دانست می
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  دهانش را قورت داد و به چشمان مراد خیره شد آب
  گفت می زیر لب کرد میمراد مدام با خود تکرار 

را نبلعی او تو را خواهد بلعید به مثال تمدن، او همه چیز را بلعیده  اگر تو او
  محمد هم تو را ببلعد خواهی می آیااست، 

به یاد فریادهاي مقداد، وداد، قادر، حبیب حامد و سایرین افتاد،  آنپس از 
  :تپید که فریاد دوم را بلندتر کشید قلبش خمیده و رنجور در سینه می

  تر کار کن ، کار کن، سریعکندذهن
 آرامها را به پیش برد و مراد با نفسی  محمد سرش را به زیر انداخت و کارتن

یک به یک از  ها رنج کرد میو آسوده در جاي پر لذت ایستاد، احساس 
  شوند دوباره فریاد زد جانش دور می

  شعور تند باش بی
  :ه گفترد و محمد را تعقیب کرد دوباریک رنج را دور ک

  چه قدر است؟ ها چمداندانی قیمت هر کدام از این  نفهم می
، خیسی خون کرد میمحمد سر به زیر انداخته بود و با سرعت بیشتري کار 

اما توانی براي پاك کردن تن خونی  کرد میاز قلبش را بر جان لمس  آمده
و  کشید میجان  و به خورد میرا یک به یک در سینه فرو  ها رنجنداشت و 

 خواند میرنج بر سینه داشت را به دیگري فرا  آنچهیکه تاز حال مراد بود که 
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دروسی بود که  آزمونبود، این بازي نبود، این  آمدهو از این بازي خوشش 
  چشید به او فرا خوانده بودند و حال باید که پاداش این پیروزي را می

و فریادهاي مراد را شنید، دید چگونه از محمد  آمد آنانقادر به نزدیکی 
کشد و در حال بهره جستن از او در معیت خدا و پیامبرش  کار بیشتري می

دستی بر سر مراد کشید، او  آنگاهشد و  تر است، از این رو بود که نزدیک
ها  و گذاشتن شمشیري بر شانه آرامنشان شوالیه بودن را به فریادها با فریادي 

اند و هر بار با او را نایبی در راه تمدن خو پس زینعطا کرد و  به مراد
طبقات را جال بخشید تا ندا از گلویی بچرخد و در جانی  فریادي بر سر او

از تمدن به قادر از قادر به مقداد از مقداد به مراد و از مراد به  آیدفرود 
  تکرار شودهمه چیز  محمد و باز در ریلی که از پیشتري تدارك دیده بودند

  
  
  
  
  
  



  :عمر در میان کار کردن و پیچ زدن رو به سایرین کرد و خواند
  اید؟ راهی اندیشیده آناني  براي این حربه آیا

چند تنی از همکاران او که در دور یک میز جمع شده بودند اعم از حمیده 
زرگ به هم نگاه با شش فرزند، ساسان زن مالک لب بزده  سارا مرد جنگ

کردند و متعجب او را از نظر گذراندند بعد حمیده رو به عمر با زبان مادري 
  :گفت

  گویی؟ از چه سخن می حربه چیست
  :عمر صدایش را صاف کرد و به زبان مالکان گفت

  اید؟ هاي اندیشید براي این چاره آیات، م از این مرخصی اجباري اسمنظور
هم در برابر جماعتی که حقوق  آنپانزده روز تعطیلی بدون جیره و مواجب 

  این معقول و منصفانه است؟ آیاهم با کار کمتر،  آندریافت خواهند کرد، 
  :گفت آرامسارا 

  :خواند آرامست و مرد جنگ زده یهیچ چیز در این دنیا منصفانه ن
از ما کاري بر نخواهد است  آناني  باشیم، اینجا خانه آرامباید بپذیریم و 

  آمد
  :عمر با اعصابی خراب و حالتی عصبی گفت

خاموش بمانید، هر  آناني کارهاي  خواهید در برابر همه گویید، می چه می
  بی عدالتی را به جان بخرید
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  :داد میپیچید و نجوا  اي در کار بود، صدایی در زمین و آسمان می معجزه
 آزادي، فردیت، ارزش و برتري اینجا عدالت قدغن است، تفاوت، طبقات

  دیگران را نتوانید در انحصار خویش در آورید آزادياست، 
  ها، طبقات و ارزش نهادن به تمدن انسانی است عدالت به معناي قبول تفاوت

، داد میخبر  ها آسماناي در  پیچید و همه را از نداي تازه ندا در آسمان می
به  آدمیانتا  گفتند میهاي درس بازگشته بودند و اساتید  دوباره کالس

را بسپارند و مدام تکرار  اند آموخته آنان آنچهخود  بلندمدتهاي  حافظه
  کنند

  ها است عدالت به معناي قبول تفاوت
که با صداي  ود و چشمانش به خون بدل شده بودعمر در کلنجار ب

شد و پس از چندي خود  آرامداالن استراحت  و رفتن دیگران به ها زنگباره
  سالن رساند آنرا به 

، همه براي کرد میدر دل سالن همه بودند، هر که در دل تمدن کار 
اي که  انی، قلهررسانده و عمر مدام به سکوي سخن آنجااستراحت خود را به 

خود را  خواست می، کرد میسخن گفته بود نگاه  آدمیانبا  آنز پیامبر بر فرا
  به باالي قله برساند و براي سایرین موعظه کند،

  افکند؟ ارتفاع به ته دره می آنکسی او را از  رسید میاگر به نوك قله  آیا
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سوخت و  و شاید به نوك قلعه می گرفت مینفرین خداوندي او را در بر  آیا
  ؟شد میخاکستر 

چه سرنوشتی در انتظار او است اما به پیش رفت و قله را فتح  دانست نمی
مانست رو به  به صدایی که به فریاد می آنگاهکرد به باالي سکو رسید و 

  :جماعت گفت
  براي این مرخصی اجباري کاري کنید

  باید به خروش بیایید و حق خود را طلب کنید
اي  ن به دست بیگانهي پروردگا ، قلهکردند میزده به هم نگاه  حاضرین بهت

، صداي توبه کردند میاز رعایا فتح شده بود، برخی مدام زیر لب استغفار 
ي او بودند و با  ه، برخی حیران فکر آیندرسید می توبه کردن حضار به گوش

، تعدادي به خاکستر گفتند میخود از حکایات پیشترها و غضب خداوند 
ند، برخی محکوم به بریده شدبدل شدند و برخی در آتش فریادکنان سر 

  و پیامبر را به همراه بردند تیره روزي شدند و برخی تمام عمر نفرین خدا
تنها تعداد محدودي از حضار کالم او را شنیدند و دانستند او از چه سخن 

  :گفته است اما عمر دوباره گفت و همه چیز را تکرار کرد
  باید به خروش بیایید و حق خود را طلب کنید

  ایم، کار کرده آنانبراي ي روزها  در سال همه ما
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هم بی  آنخواهیم شد  نشین خانه آنانمرخصی نداشته و حال با امر  هیچ
اند و  هده و بیشتر روزي بردکر دریافت مزد، در برابر جماعتی که کمتر کار

  برد حال بیکار هم روزي خواهند
  این عدالت است؟ آیا
  اید؟ صاف را جستهدر این سخن رنگ و بویی از ان آیا

هاي  حضار کماکان در بهت و حیرت بودند اما حال بیشتر از پیش به حرف
  سپردند او گوش می

خدا اي با  نبود، شاید به جلسه غذاخورياز مالئکه و پیامبر خبري در سالن 
ل همفکري بودند، شاید در خلوت خویش دعوت شده و شاید با هم در حا

 آنانو شاید در حال گذران زندگی به نوعی دیگر بودند اما هر چه بود حال 
  :زد میي خدایان فریاد  در میان این غذاخوري حضور نداشتند و عمر بر قله

ذر ما از عمرمان ها و گ تنها به قدرت دست آنانباید کاري کنید، بدانید که 
ید تحفه از بین که می آنانبزرگی و اند، هر چه از دارایی  هدبدین جایگاه رسی

  بدانید که قدرت تغییر در بازوان شما نهفته است است، آنانحماقت ما بر 
قدر به بهت رسیده بودند که  آن، مالکان هم کردند میکارگران به هم نگاه 

از  عد از گذراي ب چیزي براي گفتن نداشتند و در جا ماندند اما ساسان ذره
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بی گفتن سخنی از جاي برخاست و  آنگاهور کرد و بهت خود را جمع و ج
  ي پایین رفت به طبقه

  :عمر ادامه داد
ما اگر براي اینان کار نکنیم دیگر چیزي براي عرضه نخواهند داشت و این 
ثروت که از عرق جوین ما رسیده است به باد فنا خواهد رفت، از این 

از کوچکی و حقارت ما  آنانبزرگی و جالل  دونمایگان نهراسید و بدانید
  سرچشمه گرفته است

  :زدگان برخاست و گفت یکی از جنگ
  منظورت چیست، چه کنیم تا به حقوقمان دست یابیم؟

  :گفت گلویش را صاف کرد و طمأنینه پیش تر از عمر آرام
  اگر به ما نیز حقوق ایام بیکاري را ندهند دیگر به سر کار باز نخواهیم گشت

شد به کنار هم خندیدند و صداي  آغازاي که از سویی  مالکان با خنده
  :همه جا را فرا گرفت، یکی فریاد زد ها قهقهه

  وامصیبتا اگر شما کار نکنید ما از گرسنگی خواهیم مرد
ي این کشور را به  زدگان چرخه واي که کار کردن جنگ: یکی گفت

  حرکت وادار کرده است
  :یکی دیگر فریاد زد
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جهان در سوگ خود   زدگان اگر نباشد نه تنها ما که همه ص جنگتخص
  خواهند مرد

بود که ساسان به همراهی قادر به  ها قهقههها و  در همین میان در دل خنده
به سوي  آمدهاز حدقه بیرون صحن رسید و پیامبر با چشمانی برافروخته و 

  :در برابر او فریاد زد آنگاهي کوه رفت  قله عمر و
اي، مردمان را به تحریک  ي خود شده شعورتر از گذشته بیپروا و  تو بی
  داري، جاي تو در این کارخانه نیست، وامی

ي سخنرانی و زخم  تا براي ادامه کرد میتازه قادر داشت نفسش را چاق 
  :شود که عمر به میان حرفش جهید و گفت آمادهها  زبان

  بازنگردم بدین جاام تا از این کارخانه بروم و دیگر  من آماده
  :جمعی از مالکان رو به قادر فریاد زدند

  است آوردهرا فراهم  او را رها کن بساط شادمانی ما
جستند حال  ها در دربار بهره می هاي دورتر از ملیجک یکی گفت، در زمان

  ما عثمان را براي این کار داریم
با خود حسابی سرانگشتی کرد، اگر عمر  داد میدهانش را قورت  آبقادر 

، کند میبه اندازه سه کارگر کار  برود چه اتفاقی خواهد افتاد، او از اینجا
زند اگر از تعداد کار روزانه کم شود چه خواهد  هایی که او می تعداد پیچ
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شد، اگر او از اینجا برود باید در عوضش سه نفر را به همان کار بگمارم، 
  ار چه خواهد گفتخداوندگ آنگاه

  به چه تعداد خواهد رسید؟هاي باقیمانده در ماه  تعداد چمدان
از مالکان باشند هر کدام سه چمدان در ماه نه چمدان از  آناناگر 

  هاي خداوندگار کاسته خواهد شد اندوخته
سخنان  به اعتنا بیه بود کر کردن بود و عمر به او چشم دوختقادر در حال ف

  :کرد و فریاد زد ندباز هم به قله چشم دوخته بود عتی کهمالکان رو به جما
  آنانو نه ما نیازمند بر  از اینان نهراسید، اینان محتاج بر ما هستند

هاي در  ، اندوختهپیچ زدن ،ساخته ها چمدانقادر که هنوز داشت به تعداد 
و  آوردحواسش را به سرجاي  کرد میبراي تمدن و کارخانه فکر  ي ماهانتها

خواهم صدایی  رو به همه گفت به سر کارها بازگردید، دیگر نمی آنگاه
  بشنوم در همین میان رو به عمر کرد و گفت،

  تو هم تمام کن و به سر کارت برو
  :تکرار کرد عمر از کنارش گذشت و

  محتاج بر مایند آناندهیم و  ما به اینان روزي می
انداخت  گوشش طنین میقادر خود را از مهلکه دور کرد، مدام صدایی در 

، از سویی نداي قدغن بودن بود و از سوي دیگر داشت میو او را به خود وا 
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را  آنان، تحمل شنیدن خواند میاي از احتیاج او را به خود فرا  نداي تازه
فرو ریختن خود را دید،  آنگاهاي قدي به خود نگاه کرد و  ینهنداشت در آ

  م،کرد اردنگی از کارخانه بیرون می با خود کلنجار رفت، باید او را با
و در نهایت هر ي تمدن افتاد، ا سیماي برافروختهبود، به یاد  آمدهنفسش بند 

، اگر پرسید میرا از او  ها چمدانروز تعداد موجودي تازه ساخته شده از 
  ؟رسید میاین تعداد به چه عددي  کرد میعمر را اخراج 

  گفت مید چه در پاسخ به تمدن در راستاي این کمبو
  ،کرد میواي تمدن الفاظ رکیکی استفاده 

  پسندید، جنسی می هاي دشناماو تحقیر را با اداي 
  به نوامیسم دشنام خواهد داد؟ این باراو  آیا
  خویشتنم را هتک حرمت خواهد کرد؟ این بار آیا

  نوك پیکان حمالتش به کیست؟ این بار
هاي رکیک و  ، فحشدید می شدن خویش را به عین آبینه در برابر آ

 راز عمر و ذره ذره شدنش در برابرجنسی جناب تمدن در برابر سیماي سرف
  صدها کارگر

  :فریاد زد آنگاهبه سوي عمر رفت، در برابر میز او ایستاد و  مهابا بی
  کنی ، چرا کار نمیکنی میکارگر، چه 
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  :گفت آرام آنگاهاي به چشمانش نگاه کرد و   عمر ذره
  عمیق بکش، آرامت خواهد کردچند نفس 

  :قادر کالفه شده بود از این رو فریاد زنان به حمیده پرخاش کرد و گفت
در بین کار کردن مثال  کنی میمس قدغن است، چه اداینجا خوردن آ

  جوي می آدامسها  لکاته
  :به او نزدیک شد و گفت آرامعمر 

او تا کنون آدامسی نجویده است و من در حال کار کردن هستم، چند نفس 
  در امان هستی آنجاعمیق بکش و خود را به پناهگاه برسان، 

که در برابر او  دید می، سیماي عمر را زد میقادر در برابر آیینه نفس نفس 
در  و او را گوید میتازد، مدام از او بهتر سخن  ایستاده است، مدام به او می

که با موهایی بلند در برابر او قدم  دید میقرار داده است، امیر را  تنگنا
را به نمایش گذاشته  تنگی بر تن کرده و اندامش هاي لباسزند، وداد  می

، او خمیده است، کسی در دوردست او را با کنند میاست، همه او را نگاه 
اي  ، عدهکنند می ، کارگران او را هوکند میرکیک و جنسی دور  هاي دشنام

  تر در خویش فرو رفته است، تازند و او خمیده به او می
چند  آنگاهسرد فرو برد و خود را به باد سرما سپرد،  آبسرش را به زیر 

به واقع از پناهگاه بیرون رفت و خود را به سوي  این بارنفس عمیق کشید و 
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، او نیاز به کسب توان شد میمراد و محمد رساند، نفسش سخت باال و پایین 
هایش تمام تمدن را  پس فریاد زد و نعره کرد میداشت باید خود را ارضا 

  درنوردید
هاي دوستانه، در  عمر دوباره بر سر میز، در میان سالن غذاخوري، در جمع

ها پیش از شروع کار،  هاي حمل و نقل، صبح ها در بین اتومبیل دل استراحت
ه از سطح نورانی و هر وسیله که در اختیار با استفاد ها بعد از پایان کار، شام

  داشت به همه گفت مدام تکرار کرد
را بزرگی و جال  آنانان و تن رسانیم، ما با ج روزي می آنانما به 

را بیش از  آناندارند از برکت کار کردن ما است،  آنانایم، هر چه  بخشیده
  دار مسازید، مزخ آنانقدوم هایتان را به  تن مکنید و کولاین سوار بر خویش

 آنانر برابر بیداد باید کنشی کرد و حق خویشتن باز پس گرفت، باید د
ظالمان  ،باید حق را از ظالمان ستاند، به خموشی مظلومان ایستادگی کرد،

خدا  آناناند، به بردگی ما  بزرگ شده آنان، به کوچکی ما اند آمدهپدید 
  را طلب کرد اند، باید برخاست و حق خویشتن شده

خواند تر کرده است و هر بار در برابر هر تن که بود  را جریح آنانخموشی 
و برابري  آزادگیومت به اتحاد و همبستگی، به را به ایستادگی، مقا آنانتا 

هاي او  اجابت کنند و به نهاي تمام خوانده آنانخواند تا  قدر آنفرا بخواند و 
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و در برابر قادر حامد و  آمدندبرخی به سخن  غذاخوريروزي در دل سالن 
  حبیب گفتند

اگر بی جیره و مواجب ما را به حال خود رها کنید و به جبر ما را به مرخصی 
  فرا بخوانید دیگر بازگشتی به تمدن در برابر ما نیست

زار تنها  بیابان آناگر ما را خار کنید دگر از ما گلی نخواهد رویید و در 
  خواهیم ماند

نگیرید باید با مالکان کار  ن ما در نظرمرخصی حقوقی در شأ گر براي اینا
  را به پیش برید

نبان بود، هر که از مالکان نبود به دست اتحاد به پیش سخن از دل تمام اج
بودند تا در کنار هم در برابر این  آمده آنانتا حق خود را بگیرد،  آمدههم 

  تبعیض بایستند،
  شد میذکرها شنیده 

قدغن است، اعتراض کفر است، برهم زدن و تغییر بدعت  آزادگینجا ای
شت بر فریاد خود چنگ زد و ها وقعی نگذا ما کسی بر این گفتهاست، ا

  نشیننداي فرو ن خواند تا ذره آنانره بر دوبا
ر کوه ایستاد و به نوك قله حامدي در ب آنانت و به فریادهاي در گام نخس

  :خواند میرفت که مقتدرانه 
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د، اگر خواستید دیگر به سر کار یرینپذ ن اختیار با شما است که جبر ما راای
کنید، لیک این را  اُتراقتعطیالت جاي دیگري  آنازنگردید و پس از ب

  بدانید که ما به شمایان باج نخواهیم داد
  :حتی حبیب از او نیز باالتر رفت و فریادزنان گفت

ما شما را اخراج خواهیم کرد تا نه خودخواسته که بی اراده بیکار باشید، 
  تا بخوانند خواند مینجوایی به دل مالکان 

اینجا همه چیز قدغن است، اما نه فراتر از این بود، مالکان به نزد رعایاي 
اري و فقر از از بیک ،گفتند میاز سختی دیگر کارها  آمدند میخارجی 

هر بار در هر  را چه خواهد کرد، آدمیانر کار نیست و فق آنکشوري که در 
هاي کشورشان گفتند و اجنبان را به  مصیبتو ها  از بدبختی آناننشست 

ماند لیکن  تفاوت بیو حبیب بیشتر فریاد زد، حامد بیشتر  ندترس فراخواند
  نبود آرامقادر 

ست و به او نش جده میرساند در برابر او به س مدام خود را به نزد خدا می
تعداد  آنتوانیم به  یم، نتوانیم کاري از پیش ببریم نمی آنانی ما ب گفت می

یا سه برابر  و هر کدام دو کنند میریافت حقوق کمی د آنانتولید برسیم، 
نباشند چه خواهد شد، باید  آناناند، در نظر بگیرید اگر  کار کرده وطنان هم
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تعداد بیشتري چمدان در انتهاي ماه به عنوان فدیه به کارگرانی  ،به مراتب
  اند دهیم که کمتر از اینان کار کرده

 رفت مییب راه و در کنارش حب خواند میقادر در سجود در برابر خدا مدام 
  :گفت میو  زد میوند ان خدااي بر دست گاه بوسه

از یش از این را هم ب پروا خواهند شد، سرورم اگر اینان را میدان دهید بی
سر فرو آورید دوباره  آناني  هخواهند خواست، اگر در برابر این خواستشما 
  خواهند داشت و تزلزل به معناي نابودي خواهد بود اي ستهخوا

چه باید بکند به حامد نگاه کرد، حامد را نیز در  دانست نمیتمدن کالفه بود 
 آرامها است، حامد  حالی مشابه خود دید و ندانست چه راه بهترین راه

  :نزدیک شد و بعد از کرنش خواند
هم از کار بروند من دوباره  آناني  گوید اگر همه سرورم حبیب پر بیراه نمی

  ید،هم گزاز دل اجنبان کارگرانی را برخوا
  :و گفت آمده میان حرفش قادر ب

خواهی داد تا همتاي این کارگران که هر کدام  آموزش آنانچگونه به 
خواهند توانست  آناناند کار کنند، چگونه  چندین سال براي ما کار کرده

عمر پیچ بزنند، همتاي سارا و حمیده آستر بزنند، همتاي فیروز و همتاي 
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د برد تا کارگران تازه مهارت دانی چه زمانی خواه پاجان زحمت بکشند، می
  اینان را کسب کنند؟

  :هایش عقب نشست اما حبیب فریاد زنان گفت اي از گفته حامد ذره
  حقوق کمتري به کارگران تازه خواهیم داد تا همتاي اینان شوند

  دهیم؟ کمتر از چیزي که حال می: قادر گفت
دهیم کسی در کشور ما کار نخواهد کرد،  کمتر از چیزي که به اینان می

را به موقع به مشتریان برسانیم، حداقل  ها سفارشتوانیم  چگونه می آنفراي 
  باید چند برابر اینان کارگر استخدام کنیم تا همتاي اینان کار کنند

 کرد میحساس آمد ا خدا خشمگین شده بود، او از این همهمه خوشش نمی
هانت قرار گرفته است و باید در برابر مهاجمان اش مورد ا ساحت قدسی

  به نشانه خروج تکان داد آرامبایستد از این رو بود که دست را باال برد و 
حبیب قادر و حامد با اشارت تمدن از اتاق بیرون رفتند و او را تنها گذاشتند 

  تمدن فکر کند، ي آیندهتا در تمام شکوه و جالل خود بنشیند و به 
فرستاد، حامد از این اتحاد کالفه و متعجب  حبیب مدام به کارگران لعن می

را افسار کند و رام به جاي خود  آنانبود و قادر به فکر جستن راهی بود تا 
، او از دیگران بدخوتر و کرد میي چموش عمر نگاه  بنشاند، به چهره

و عمري  شدند مین نیز خاموش دیگرا شد میتر شده بود، اگر او رام  وحشی
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او ندا  گفت میچیزي  ،خودکه حال داشت به یکی از کارگران پیرامون 
  وحشت کنی آناناز نباید  که داد می

  :عمر گفت
  اند؟ که چگونه اینان قدرتمند شده اي تا کنون فکر کرده آیا

  سند؟ر چگونه به شوکت و جالل می
  شوند؟ چگونه در بزرگی غرق می

ندایی به گوشش  کرد میها را از او  که عمر داشت این پرسش گونه همان
  :خواند می

که به  ، حال نه به فریاد انتقاممحتاج ما هستند آنانروزي داده و  آنانما بر 
، او را به دیرزمانی در انتظار شما ایستاده استبرابري پاسخ گویید که او 

  کنید آزاديبکشید و در کنارش همگان را میهمان بزم  آغوش
چرخید،  تازه در تمدن می هاي آموزهو این  خواند میعمر براي همگان 

  .چرخید تا طغیان را برانگیزد، یاغیان را به بار بنشاند و جهان را تغییر دهد می
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  

  مفصل شش

  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  

ه قدي ک ي آینهخود را به نزدیکی  آرام آراماش برخاست و  از روي صندلی
  رساند، نگاهی به سرتاپاي خود انداخت، در حمام اتاقش وجود داشت

هایی  مو، ریش کوتاه، دستانی کوچک سري طاس و بیپاهایی بزرگ اما 
که بخشی از صورتش را پوشانده بود و آرایشگر محبوبش براي ترتیب 

  د،زمان زیادي را هزینه کرده بو چنین آرایشی
به لبان و زبانش چشم دوخت، چقدر بی استفاده مانده بود، خیلی کوتاه و به 

  :، ناگاه در میان افکارش تکرار کردکرد میاستفاده  ها آنندرت از 
  گویند خدایان با رعایا سخن نمی
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نگاه کرد جانش  هاي بی و به چشماخم همیشگی ابروانش  به بینی کشیده، به
  دید، میان ذهنو باز هجوم افکار را در 

  باید با این رعایا چه کرد؟
و تا چندي دگر ادعاي تاج و تخت هم  اند آمدهبندگان از کالبد خود برون 

  خواهند کرد
 آنام را از  به فردایی هر چه ساخته شک بی ،حال نایستم آناناگر در برابر 

  خود خواهند کرد
  است، من آن، این تاج از اند آمدهگاه خدا بر بندگان در پی جای

  این تخت براي من است
  ش برد، نهاي این کار در دستگاهکار را پی توان ها هم می ارزش بدون این بی

ي  سرمایه ي واسطه بهها  این فیروزي ام، ادواتی است که من فراهم آوردهو 
  .خوار است نه کار مشتی مفت آمدهبه وجود  اجدادي من

، آمدند میو واژگان به رقص  کرد میرا تکرار  تمام جمالتمدام در ذهنش 
ی خواهد گرفت، از او چه تصمیم دانستند میتصمیم او مشخص بود، همه 

  ده بود،رأي او سا بینی پیشوجنات و امیال او در طول تمام این سالیان 
که او چه  دانستند میدر برابر خدا هم  پیشین، نزاع آنحبیب و قادر در حال 

خواهد کرد، حبیب در راستاي ارج نهادن به تصمیمات و تصمیمی را اتخاذ 
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جنسی در  هاي دشنامشوکت خدا در برابر قادر ایستاد و قادر از وحشت 
کارگران  بود که تا این حد اصرار به حفظ تمدن آقايآینده از سوي 

  که او چه تصمیمی خواهد گرفت دانستند میهمه  داشت، اما با این حال
رگران چشم نورانی ایستاده بود و به کار کردن کا ي تمدن در برابر پرده

ها را یکی پس  ونه عمر پیچکه چگ دید میي زرین  رابر پرده، در بدوخت می
  ،دوزد می ها چمدانبر جان  از دیگري

 ها آن، محمود کنند میرا به لباسی مزین  ها چمدانحمیده و سارا چگونه این 
ها قرار  را در اختیار دیگر خیاط هاي ساخته بخش، امیر دوزد میرا به هم 

رباید و مراد و محمد چگونه  می آنانرا از تن  آلودگیدهد جنت چگونه  می
  کشند، دهند و به دوش می ها قرار می را در جعبه ها آن

که کار او  دانست می، خود نیز دید میرا  آناناو سرعت کارگران و مهارت 
  :زد میاست اما باز به دل فریاد  آنانمحتاج کار  ،بیشتر از سرمایه و ابزار

است نه کار مشتی  ي اجدادي من سرمایه ي واسطه بهها  اختنتمام این س
  خوار مفت

دقیق شد، با خود مرور کرد و خواست به معنایی یکتا با خوار  ي مفت به واژه
  دیگران براي این واژه برسد،

  خواره چیست؟ مفت دانست نمی آیا
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زبان حبیب و قادر بر سر کارگران شنیده بود، اما خیر او این واژه را بارها از 
، کرد میاین نام خطاب  ، او همه را باشد مین پدرش تکرار این واژه از زبا

کارگران، سرکارگران، کارمندان، دوستان، اقوام آشنایان و حتی فرزندان، 
و تمدن در گام نخست این واژه را از  کرد میخواره خطاب  او همه را مفت

  را تکرار کرده بود آناو شنیده بود و مدام 
  خواره بود؟ چه کسی مفت

  .شت اتهام را به سوي کارگران گرفتانگ ،در پاسخ معطلی بی
  اند، خواره اینان مفت آري

من است  آناش از  که همه یاین کارگاه ی که خود را به این ادوات واناین
  اند، خواره مفت ،خواهند میاز من سهم  و حال رسانده

  خواره است؟ چه کسی مفت
  تر است؟ خواره مفت آنانچه کسی از 

مدن که بیکار در صحن ت آنانخواره حبیب و حامد و قادرند،  مفت آري
را به درستی  که این هم مهار کارگران است شان چرخند و تنها وظیفه می

را  آنانرا این نام نهاد و  آناناند، باید  خواره مفت آناندهند،  انجام نمی
  خطاب کرد، گونه این
  خوارگی به معناي کار نکردن است؟ این مفت آیا
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  کنند میاما کارگران که کار 
اره در خوارگان هم اما به حق خود قانع نیستند، مفت کنند میکار  آنان

در جستجوي حقوق  آناننیست،  آنان آنآیند که از  جستجوي حقوقی برمی
  ل کنند،نیست نیز تناو آنانبراي  آنچهاز بیشتري هستند تا 

، اینان که وظایف خود بیشتر آناناند، اما از  خواره نیز مفت آنانشک  بی پس
  اند خواره اند مفت ه درستی انجام ندادهرا ب

  به حق خویش قانع بود؟ او آیا ،کرد میاما پدر چه؟ او چگونه کار 
بود او از سهم خود به دیگران و کارگران  ها اینتر از  ضعاو متوا آري

 آنانام، من به  بخشید، همتاي من که با کرمم شکم اینان را سیر کرده می
  هیچ نخواهند بود، آنانام و بی من  روزي رسانده

  ام؟ روزي رسانده آناناست که من به  آنمگر نه 
  من است؟ آن از ،هاي ساخته ي این چمدان است که همه آنمگر نه 

ها و این  ، تمام دستگاهام شود، پول ادوات را من داده در حریم من ساخته می
ام و چه  ا من فراهم کردهر ها چمداني من است، ابزار خام این محیط برا

در  آنانایم، اما  من و پدرم که به این گدایان نیز روزي داده ،سخاوتمند
  اند؟ برابر این سخاوت ما چه کرده
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موجبات تعطیلی این کارخانه را در دوران  باري ،نبودند که با طغیان آنان آیا
  ؟آوردندحضور پدرم فراهم 

 آنان آنکه از  آیند برمیاند، اینان به دنبال حقوقی  خواره چرا، اینان مفت
، اعتصاب کرده و کنند مینیست، براي ساعات کمتر و حقوق بیشتر طغیان 

  اند، در برابر اربابان خود ایستاده
جهان از وجود  کاش ايهر تن به حق خود راضی بود،  کاش اي

  شد میدور  آنانخواهی از  این زیاده کاش ايخوارگان خالی بود  مفت
ور بیگانه نیاز به چه کش آنکه فرزند من براي تحصیل در  دانند میاینان 

  ثروتی دارد؟
  که همسر من باید بهترین جواهرها را به دست کند؟ دانند میاینان 
در خاك ما  آناتومبیلی است که نظیر  آرزويدختر من در  دانند میاینان 

  اند؟ ساخته نشده و براي او طراحی کرده
 آنانقی هستند که به و همواره در جستجوي حقو دانند نمیاینان هیچ از دنیا 

  .تعلق ندارد
اي  است، اگر چنین هزینه آنانمعادل نیمی از حقوق  ،ي این پانزده روز هزینه

  هاي من کم خواهد شد؟ تا چه حد از اندوختهبپردازم  آنانبه را بیکار 
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 ها چمدانو در ذهن روزها و  کرد میتمدن داشت به این اعداد و ارقام فکر 
اي که او بدون  هاي قادر افتاد، به یاد آینده که به یاد گفته کرد میرا دوره 

  حضور کارگران تصویر کرده بود،
  :ناخودآگاه در ذهن باري فریاد زد

  من باج به این حرامزادگان نخواهم داد
چند نفس عمیق کشید و دوباره اعداد و ارقام او را احاطه کردند، در برابرش 

نگاه کرد، در  را ، به سرعت دستان اوردخو میتصویر عمر مدام پیچ و تاب 
  ؟کند میهر دقیقه چند چمدان را پیچ 
با شروع به کار  آنگاهاین زمان تنظیم کرد و  ي سطح نورانی را براي محاسبه

  را شمرد، شده هاي پیچ عمر تعداد چمدان
ه باید بکند او براي همین کار به جهان چشم گشوده است، چرا از کاري ک

  کرده است؟نه خالی شا
  که براي او نیست؟ آمدهچرا به دنبال حقوقی 

  این چه انصافی است که بدون کار کردن کسی را جیره و مواجب دهیم،
تر  هایش تندتر از سابق شده بود و اعداد به او نزدیک و نزدیک نفس

که به جاي عمر در حال  دید میاي را  ، در ذهن تصویر کارگر تازهشدند می
  ار او را انجام دهد؟توانست نصف ک او می اآیزدن است، پیچ 
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  ؟نخواهد داشتعمر  ي اي بیشتر از خواسته خواسته آیندهاو در  آیا
 گونه همیناند، تمامشان  خواره لعنت بر وجود این حرامزادگان که همه مفت

نیز به دنبال حقوقی خواهند رفت که  ها آنزدنی  خواهند بود و در چشم برهم
  نیست آنان آناز 
ساعت کاري ما زیاد است، شاید از هواي نامطبوع گله  ،ید فریاد بزنندشا

کنند، شاید باور داشته باشند که حقوقشان کمتر از حد طبیعی است و شاید 
  خود را از من طلب کنند هزار درد بی درمانِ

اي واي که اینان در جستجوي خداوندگار بخشنده هستند تا همه چیز را به 
  ببخشاید آنان

  دعاخواره لعنت بر این حرامزادگان پر م بر این قوم مفتلعنت 
دستانش را به روي زنگی فشرد و در کمتر از چند دقیقه حبیب و تمدن 

  حامد و قادر را در برابر دید
ي  دهی که بر روي صندلی خود نشسته و چشمانش را به پردر حال آنگاه

به  آنکه بییین اي به سوي حضار بازگشت و با سري پا زرین دوخته بود ذره
نگاه کند دستش را باال برد، دستی که اشارتی به قادر داشت، همین  آنان

  .انند خدا تصمیم خود را گرفته استبد آنانکافی بود تا 
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او قادر را برگزیده بود و  ،قادر بهت و حیرت حامد، حبیب و حتی در میان
داوندگار تا به همه اعالم کند، جناب تمدن خ خواند میحال به پیامبرش 

  خدایان با حقوق کارگران در دوران مرخصی موافقت کرده است
گرفت، با این  تمدن چیزي نگفت و تنها دستش را رو به سوي قادر آري

و تمام سخنان الهام شده را به جان و دل  نداي او را شنیدند آنانحال 
رو بود که جارچیان به سوي کارخانه رفتند و فریاد زنان به  آنپذیرفتند از 

  :همه خواندند
ایشان باز هم  شاهان، خداوند خدایان رحم کردند، جناب تمدن پادشاه

سخاوتمندانه بخشیدند، ایشان رحیم و عادل، مهربان و بزرگوار و خداي 
  ،اند شمایان

ا حتی به روز خانه نعماتش ر این بارخداوندگار بر شما مرحمتی فرستاد و 
اش  بزرگی گزار سپاسماندن از شمایان قصور نکرد، او به شمایان بخشید تا 

تمدن است بخورید و بیاشامید  متعلق به آنچهیتان بروید و از ها باشید، به خانه
  ترین است که او بخشنده

انداز بود و مدام براي حضار  نداي فرشتگان و پیامبر خداي بر زمین طنین
تا بدانند او بر اینان بخشیده  داد میندا  آنانو بزرگی او را به  کرد یمتکرار 
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با خیالی آسوده به دوران مرخصی سرك بکشند و  توانند میاست و حال 
  دوباره در خدمت خدا کار کنند و روزي بخورند آنبعد از 

فرامین را شنیدند و دست به شکر باال بردند، همه بزرگی او را ستاییدند همه 
عمر باور داشت که حقش  اماکه او رحیم و بخشنده است  آوردندیمان و ا

  .و به فریادش پاسخی شنیده استرا ستانده 
را تا مرتب  آنانآیند نبود،  خوشمالکان این بخشندگی خدا براي اما 

مرتبی واال داشتند و حال هیچ از  آنانزدگان به پستی کشانده بود،  نگج
  ش را بر همگان یکسان فرو فرستاده بود،تباقی نماند که خدا رحم آنان

، ذکرها را گفتند میهاي خود از این کردار دور از عدل او  مدام در جمع
  :خواندند میو  کردند میتکرار 

ارج نهید و در  آناناست که اختالف و طبقات را بشناسید، بر  آنعدالت 
  شان گام بردارید، بزرگی

انصاف نیست،  خون و نژادپست شمردن ما و یکسان انگاشتن این دو 
چگونه  ،نیدن این سخناناز ش آمد میان به جوش خونش. نابرابري است

  :ممکن است هر دو مرتبی یکسان داشته باشند، کسی از جمعشان فریاد زد
  باید حق خود را از او بگیریم، این دور از عدل خداوندي است

  را بپردازند آنبهایی دارد که باید خدایان این خار شمردن ما 
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خواند که انقالبی  ،و از دور هر تن دید آمدندهاي او به وجد  برخی با گفته
سپیدان میانداري کردند و به یاد  از مالکان در شرف وقوع است، لیکن ریش

حامد و جدیت تمدن  هاي زبان زخمهاي حبیب،   فریادهاي قادر، عربده
  :خواندند

د و باز هم از ما کهتر مزایا دریافت تر شمرده شدن باز هم از ما پست ها آن
و بدانیم ما از  آمیزیمخواهند کرد، ما باید این بزرگی را در خون خود در 

قوم بخشندگانیم، ما واالترین نژاد بر جهانیم و خدایمان این بخشندگی را 
  خوارگان کرده است ارزانی مفت

شدند و دیگر سخنی از اعتراض در میان  آرامسپیدان  به خواندن ریش آري
بیشتر  ،نبود و در همین حوالی همه به خانه رفتند تا پانزده روز به دور از کار

  فکر کنند، بیشتر بیندیشند و بیشتر بدانند
  
  
  
  
  



پانزده روز مرخصی اجباري همگان به کارهاي خود بازگشتند و  آنپس از 
به سخاوت  آنانسر گرفته شد، لیکن دنیاي  روزگار تمدن از

 ،خداوندگارشان تغییر کرده بود، او بر اولیاي خود خوانده بود که این تمدن
اند ما را به  کردهتصاحب  آنچهه یادگیري سابق نیست، اینان ب دیگر تمدن

  ایستاد، آنانبیراهه خواهند برد و باید که در برابر 
اما غافل از اینکه  ،م تا در کنارمان باشندکردی آراماینان را  ،ما به هویج

ها  حال زمان بهره بردن از چماق در آستین .چماقمان در کنار دستمان بود
  .است

ستادگی کرد تا بخردان ایستاد و ایبیرون کشید و در برابر این نارا  باید چماق
  .خوارگی را به کناري نهند د و مفتخواهی عادت نکنن دهبیش از این به زیا

  ان خدا مشخص بود،فرم
  !گیری بیشرت سخت

خواره خطاب شده و حال همه  مفت آنانحبیب و قادر باید بهتر کار کنند، 
این طغیان را از چشم اند، او تمام  که مورد عتاب خداوند واقع شده دانند می

  ست، حال باید خود را دوباره احیا کنند،دیده ا آنان
  خواهد شد،خوارگان  تمدن صحنی عاري از مفت

ن را باید در برابر میزها بایستند و فریاد بیشتري بزنند، هر ثانیه دور از کار ماند
را به  آنانباید  تر شود، سنگین مجازات محکوم و خاطیان را جزا دهند،
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خاري از میان ببرند، باید تحقیر و کوچک کنند تا به تکرار در نیایند و از 
  .یب و قادر بیشتر بودي حب س وظیفهاین جامه دور شوند، پ

خوارگان  در برابر مفت آنانل ي گرفت تا به مثاعمل بیشتر آزاديحامد 
این دیبا را از هم خوارگی از تن بر کند و  بایستد تا هم خود رداي این مفت

  تن کارگران بدرد و آتش بزند،
هاي استراحت  اي ساعتخاتمه نیافت و ادامه کرد، باید بر بدین جاما کار ا

را  آنانها را شمرد، باید زودتر  فتی و سختی نشان داد، باید ثانیهبیشتر س آنان
را تعقیب  آنانرا رها کرد به استراحت، باید  آنانفرا خواند به کار و دیرتر 

دوزخی هستند  آنانکرد تا در پستو و به میان خلوت از خرابکاري نگویند، 
کشند، پس باید در  ینفس م ایم ما ساخته آنچهکشیدن  آتشبه  آرزويو در 

  .برابرشان ایستاد
ش جز کار کردن نخواهد بود، حتی حق و معا دیگر صحن تمدن جایی به

نیست تا  آنخود را نیز باید فراي ساعات کار دریافت کنند، کسی را یاراي 
  فکر و یا عمل کند ،زمانی از اوقات کار را به چیزي فراتر از کار

اوضاع در دل تمدن بود، نیش و دندان  قوانین تازه به معناي وخامتاین 
  تر از پیش شوند نشان دادنی بود تا رعایا آرام
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خدا  آنچهه صحن تمدن ب گونه اینخدا دستور داد و اولیا عمل کردند و 
  .خواسته بود بدل شد

در مستی روزهاي پیشتر لب  ،بیشماران با دیدن این روزگار تازه از خویش
چه  آنشادمان بودند از  آناناز لب باز نکردند و چیزي براي گفتن نداشتند، 

خوانده  آنانو حقوقی که در برابر بیکار ماندن گرفتند، به  آوردهبه دست 
ید که با انجام با آنانشندگی تمدن است و حال شد که این از بزرگی و بخ

  فرستادند از پس میي خود ب دین خود را به بخشنده وظایفی
امر شد سر سجود بردند و  آنانبر  آنچهبسیاري از جماعت کارگران بر  آري

از روزگارشان راضی به نداي اولیا لبخند زدند، اما بودند کسانی که در برابر 
  نه لبخند که لب به اعتراض گشودند ،این ناهنجاري

مدام از برکت او  رفتند و میاز رحمت خدا مستانه راه در برابر بیشمارانی که 
  ، از واالیی و در خاك ماندن خود خواندندگفتند می

کوچک  را نشنید، اگر در جمعی آنو کسی صداي معترضان  آمدچه کوتاه 
دستی در دهان برابر بود که از  ها گفت، با پشت کسی از این نا به هنجاري

  کرده است، آنان، از رحمی که به خواند میبزرگی خداوند 
  :فریاد عمر هم شنیده نشد
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اي به شما  برده بود ذره آنچهتان از  اند، دزد قافله رحمی به شما نکرده آنان
هم نه به رحم و مرهمت خویش که به فریاد و گریبان دریدن  آنپس داد، 

  شما
این  دوست داشتند تا آنانگذشتند،  آنکسی فریادها را نشنید و همه از 

در  آنان آريسبت دهند، و حقوق را به بزرگی خداوندشان ن داشتن مزایا
  .اند ساختهی دراز سوخته و طلب خداوندگاري مهربان سالیان

از گیرند و هر چه طلب کرده را  آغوشدوست دارند خدایی مهربان را به 
  در اختیار برندلطف او 

 خواره او همه را مفت کرد میفکر  آدمیاني  به همه ،کرد میسارا فکر 
از  ،کوفتند میخوارگی بر سر و روي خود  ، همه در تمناي مفتدید می

قدر  آنرا کسب کنند، حال یکی  رنج بی گرفتند تا مزد یکدیگر پیشی می
آمیزد و از رنج  را به استثمار خود در می کس همهتوان داشت که همه چیز و 

و دیگري به زحمت در تمناي لقمه نانی در جستجوي کسی بود  بنوشد آنان
  او را روزي دهد، ،که شاید مفت

  .میان او و مراد بود صادقِ رؤیاي سارا همه را در کنار هم دید، این
  .آنانبیشتر از  نه
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را دیده بودند، شاید در برابر دیدگان همه نقش بسته بود و  آنشاید همه 
  کرد نمایی چهرهبرشان شاید در عالم واقع در برا

 ها چمدانر تمناي رسیدن دند و در کنار هم دهمه در انتهاي ریل سیاه ایستا
پوش گذشت و به  از دل باالبر سیاه ها چمدانکه  آنگاهدوختند،  به هم چشم

  رسید بیشمارانی با ولع خود را به سمت باالبر رساندند، آنانمیان 
همتاي او  اش برد، را بلعید، همه را به درون معده آنانمراد بسیاري از 

دیگران و  ار او تا جایی که توانستند به نابودير کنبیشمارانی ایستادند و د
  خوردند و بلعیدند، آنانپایمال کردن 

در همان گام نخستین از میان رفتند و منهدم شدند و  ،برخی در این معادله
اي هر  سارا دید که برخی دیگر در گوشهبرخی به بلعیدن از میان رفتند، اما 

انباري ذخیره  باالبر دیگري سپرده تا در انتها، به چه ساخته شده است را به
 را در میان کارگران ه بودساخته شد آنچهتعداد محدودي از  آنانشود، 

همه را ، اینان به سادگی آنانپخش کردند تا یکدیگر را بدرند و به دریدن 
ن دیدن نداشت، کسی توجهی به انبوه کسی زما خرآخود کنند،  آناز 

چه اتفاقی  آغازیني  نقطه آندر  دانست نمی، هاي ناپدید شده نکرد چمدان
 ها چمدانافتاده است که او در حال دریدن دیگران براي کسب بیشتري از 

  در برابر را دیده بود هاي چمدانبود و سر به پایین تنها ریل و 
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و هر بار به تصویري در برابر دیدگان سارا گاه عمر گاه  شد میتکرار  رؤیا
را دیدند و حال دوباره دنیاي  آن، همه آمد میحمیده و حتی محمود در 

  .را گرفت آناناقع بود که گریبان و
همه در ستایش خداوندگارشان از  چه عمر گفت و خواند کسی نشنید و هر

دار به فریادي از قادر زخم  مالکان زخم روز که آنیکدیگر پیشی گرفتند تا 
  پیشین خود را باز شده دیدند

غالم عادت داشت تا کمی پیش از پایان کار با بادهایی که در دل تمدن 
گرد و غبار پاك کند، او طبق عادت کهن از از وجود داشت لباسش را 

ي کار باد را به دست گرفت، هر چه رخاست و دو دقیقه مانده به انتهاجاي ب
 کرد میاو  آنچهقادر  آنکهودش بود را به هواي اطراف سپرد تا غبار از وج
، اما حال جهان کنند میاز پیشترها دیده بود که چنین  دانست میرا دید، او 

خوانده شده بود و خدا  آنانخدا بر جدیت تغییر کرده بود، حاال فرمان  آنان
کار به  ار کردن است، هرگونه دوري ازامر کرده بود که تمدن تنها جاي ک

  معناي کفر و الحاد به معناي تمرد و عتاب با خدا است،
زدند و حال باید  فرمان را شنیده بود و اوامر در گوشش زنگ میاین قادر 

 ساخت، باید او خشم خدا با خبر میایستاد، باید او را از  که در برابر غالم می
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د که به خدا نشان بای آنو فراي  خواند میو به راه راست فرا  کرد میرا انذار 
  .در کنار او نیست ي از لشگریان مفتخواره داد می

  :و فریادزنان گفت آمدبه سوي غالم 
  .اي تو اینجا براي کار کردن آمده، کنی میچه 

بود و خون خود را پایمال مالکان برابري  غالم که یکی از معترضان به راه
  :گویی در انتظار چنین درگیري نشسته است فریاد زد دید میشده 

ه مستثنا نیستم، اگر به من نیز از این قائل کنند میاین کاري است که همه 
زدگان  خوارگان و جنگ این کرده هستی برو و در برابر مفت منشأدنبال 
  بایست

  :مانست رو به غالم گفت قادر با صدایی که به فریاد می
  خود بگو، تو هستم با دیگران در نیاویز و ازعه با من حال در حال مناز

 وقت را هدر کنی؟ گونه اینزمان کار چه کسی به تو اجازه داده است تا در
  اند؟ بنیاد خیریه باز کردهجناب تمدن  کنی میفکر  آیا

  :غالم با نیشخند گفت
اند وگرنه چرا باید به اجانب حقوق بیکاري دهند، این هم  باز کرده آري

  روزان تیرهاي است از مملکت ما بر این  صدقه
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زدگان و اجنبان در  چندي از جنگ ،گفت میي او و جمالتی که با صدا
کنار او خود را جمع و جور کردند اما هیچ کدام توان درگیري را نداشت و 

  .دید نمیخود لی براي این جنگ در تمای
  :بلندتر از پیش فریاد زد این بارقادر 

هم اکنون صحن تمدن را ترك  گردي میاگر به دنبال جنجال و اعتراض 
ما زمان بیهوده براي کن، اینجا جایی براي ساختن و کار کردن است، 

در زمان باشد که  آخرتتو نداریم، برو و کار کن، این بار  شنیدن اباطیل
  اي کار انجام دادهکار، چیزي به جز 

غالم خود را آماده کرد تا جواب دندان شکنی به قادر دهد که قادر دوباره 
  :گفت

  به کارت برس، اینجا نایست،
چند بار این جمله را به دفعات با ضریب صدایی بلندتر در برابر غالم تکرار 

دور شد و همه به  آنجااز  آنگاهکرد تا او به پشت صندلی خیاطی خود برود 
  ار خود مشغول شدندک
  
  



تمدن در راه جالل و شکوه ساختمان عظیم و طبقاتی که ساخته بود دوست 
قباي خود پیشی بگیرد پس از ي ر ن بازي از همهداشت به پیش رود و در ای

اي در ساختمان تمدن بر  این رو بود که هر بار در شرف ساختن چیز تازه
ها را در براي  ، باري پنجرهکرد می تر بزرگرا  ها دروازه، باري آمد می

، گاه داد می، گاه رنگ دیوارها را تغییر کرد میها تیره  حضار در دوردست
اي  ازهرا به درو ها دروازهافزود و حال قسط داشت تا  تزئیناتی به صحن می

، سود و دانست نمیعظیم در برابرشان مزین کند، کسی دلیل این کار را 
امر تمدن است و  که دانستند میاي از این نقشه در برابرش نبود اما همه  ایدهف

ه خواسته را به پیش خواهد برد، پس او امر کرد و کارگران او مالکانه هر چ
دوباره بنایی به  گونه اینمشغول ساخت بنایی شدند که او فرموده بود و 

  ساختمان تمدن افزوده شد،
حال ساخت بناي تازه در تمدن چشم دوختند، همه به کارگران بیشمار در 

گاهی در دل  در برابر را دیدند، کارگرانکارگران به هر جا که بودند 
باختند، گاه در دل  ساختند می آنچهي  را دیدند و فکر به ثمره آنانپناهگاه 

  :هایشان چشم دوختند و از خود پرسیدند کار و در زمان تالش
اي به چه  استفاده تمدن ز چه روي است و چهي تازه در  بودن این سازه

  کسی خواهد داد؟
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شاید کسانی که به این مکان براي بار نخست گام بردارند درگیر شکوه و 
با دیدن این سازه بگویند خداوندگار و  آنانجاللش شوند، شاید برخی از 

  این اثر کیست ي آفریننده
را سود نخواهد نگارند لیک کسی شاید برخی او را تحسین و بزرگ بی

  شت و بر کسی آسودگی نخواهد بخشید،دا
کارگران حتی زمانی که در دل باران و برف، در میان آفتاب تند ایستاده 

  :نده سازه چشم دوختند و از خود پرسیدنیز ب کردند میبودند و سیگار دود 
صرف کرده و سیگار  آنداشتن سقفی براي این مکان که ما زمانی را در  آیا
در امتداد و کنار  دروازهکنیم از بودن دو  استفاده می آزادم از هواي کشی می
  است؟ تر ارزش بیهم 

  اي فرموده است است زیرا که خدا امر به چنین سازه تر ارزش بی آري
ل او نیز اند براي این کرده و عم که خدا را بخشاینده و مهربان پنداشته آنان
  .اي خواهند تراشید بهانه

را از آتش در امان خواهد داشت،  آنانها  شاید بگویند وجود این درب
حتی باري به وجود دو درب در امتداد هم و دور ماندنشان از  آنکه بی

  و نجات یافتن در میان آتش فکر کنند، آزادي
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اي بر جالل و جبروت  شاید برخی بگویند خداوند مهربان با بناي چنین سازه
 آنان آريیکی از اجزاي این تمدن بزرگ هستیم، تمدن افزوده است و ما 

تنها رعایا و بندگان  آنانحتی باري فکر کنند،  آنکه بیهم خواهند گفت 
  این دربار هستند

شکوه در قصر است  آنچهدیدن  وي تا کنون کسی بعد از ورود به قصر آیا
  مستخدمان را در این جالل سهمی داده و شریک کرده است؟

شک  آنچهدلیلی بتراشند و بر باید که اند  خدا را مهربان خواندهکه  آناناما 
ترین  که بزرگ دانند می آناندر وجودشان است سرپوشی بنهند،  سؤالو 

ها در برابر ایمان شک است، پس این شک به غلط و دروغ، به بهانه و  دشمن
  عذر به خیال و وهم باید که مسکوت بماند و لب از لب باز نگشاید،

  نیستند آنانمه که از اما ه
 آنهستی را در  مبدأاند، همه که  همه که خود را به این اباطیل نفروخته

ن بسیار هم همتاي او در میان همین اند، نه فقط عمر، دیگرا مور نجستهمکان ن
کشند که خود را به دیوانگان و جهان  دیوارهاي سنگین و سرد نفس می

  اند، دیوانگی نفروخته
خویشتن درك  آنچه به منطق و استدالل زنده و هر بار هر کرده را با آنان

  قیاس خواهند کرد، کرده و مورد قبول داشته
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اي به سرشان  در دل سرما و برف و باران ایستادند، هر بار قطره آنان آري
هر بار را خیس کرد، سرما خوردند، گرما زده شدند و  ام بدنشانافتاد و تم

  آسایش خود خواسته است خواندند که او همه چیز را برايزه سا آنبا دیدن 
به اسارت برده است،  او براي شادمانی خود ما را شک بیخواندند که  آنان

بر جالل و جبروتش  آنچها نیز براي او بی ارزش است، او حتی زندگی م
  دیگران ياي آسودگی برا خواهد داشت نه ذرهبیفزاید را پاس 

بزرگی  آنساخته شده نظر افکندند و دانستند تنها فایده ي تازه  به سازه آنان
  است نه آسودگی براي دیگري آنبیشتر تمدن و طبقات ساخته در 

و به این معنی مبتال شده است  آلودهدانستند که هر که در این تمدن  آنان
  کرد، خواهدبزرگی خود است  و جالل آنچههمه چیز را فداي 

له جایی براي دیگران نخواهد بود که هر بار دانستند که در این معاد آنان
همه در کنار هم به گوش تو و دیگران خواهند خواند که خویشتن را 

در برابر دیدند را  آنچه آناندریاب و در بزرگی از دیگران پیشی بگیر، پس 
  چه روي ساخته شده است،شناختند و دانستند که از 

 آني  هزینه آنکهته نشده حتی با در نظر گرف آنانچرا سایبانی براي  دانستند
دانستند که در این معادله  آنانشد، باشکوه باهاي  شاید یک سوم این دروازه

شناساند که بزرگ  آنانباید دیگران را هر بار خرد و حقیر کرد، باید به 



 دن ١٩٥

 

را حقیر نکنند فردایی در برابرشان خواهند  آناندانستند که اگر  آنانکیست، 
  .بزرگ خواهند شد آنان و به تحقیر ایستاد

دیدگان بود را در واقع و برابر  آنچهتعداد بیشماري که از دل کارگران 
  دیدند چه دریافتند؟

ها چه برگزیدند و چه راهی را  د و در انتهاي تمام دانستهافزوده ش آنانچه بر 
  انتخاب کردند؟

هاي بسیار و یا بی عقده و در تمنا بودند به  که به عقده آنانبرخی از  شک بی
 آنانها برسانند،   کمین کردند تا خود را به نوك قله ها آموزهدانستن بیشتر 

ر دیگر و در این تمنا زیسته و حال با آرزوطول و دراز عمري بود که با این 
 آرزو هآنچتأییدي گرفته و شادمان در پی داشتن  مهر اند آموخته آنچهبر 

  اند برآمدهاند  کرده
 آنبود را دیدند و همه را شناختند لیکن از کنار  آنچهشاید  آنانبرخی از 

ته بودند که دیگر قدر از حقارتشان گف آن آنانبه  آخربی تفاوت گذشتند، 
هر بار به  آنانرداي این پستی را به تن کنند و در تمناي تغییر هیچ برنیایند، 

دیگر  آرزويدر  دانستند که جهان واقع همین است و اه دانستن چنین ارزش
پس دوباره در  و دیوانگی است، رؤیاپردازيت است، جهان بودن حماق

ي همان روز با همان دیبا دیبا را شستند و خشک کردند و فرداانتهاي شب، 
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و زنجیر به پا  ختندوري خود فخر ف و بر جامه آمدنددر  یگراندبه جمع 
  کردند

دیدند به خروش  وقایع را میکه این واقعه و دیگر  آنانرخی از ب شک بیاما 
  ایستادند، نامالیمات بود آنچه، در برابر آمدند

  کرده بودند را، آرزو آنچه خواستند میاز خویش  آنان
 آناناز شجاعت و کردار خود اند  به دست آورده آنچهدانستند  شک بی

براي  آناننه قبول کردند که  است، پس نه فدیه از دیگران را خواستند و
  تالش کردند و برجاي نماندند خواستند میخود  آنچه

را زودتر از زمان موعود در  زنگبارِکه قادر صداي  آنگاهز همانان بود یکی ا
  :گفت و و در برابر او ایستاد آمدبه خروش  آورد

  معناي این عمل تو چیست؟
  خواهید؟ از ما کار می ایم عهد کردهما با شمایان  آنچهچرا بیشتر از 

  :از او خواند بانی پشتدیگري به 
  براي دندان نشان دادن شما به ما است؟ ها این آیا
  ن دهید؟خواهید قدرت خود را به ما نشا می آیا

  چه کسی این فریادها را بر زبان راند؟
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او تکرار کرد، شاید  بانی پشتعمر بود، شاید عمر فریاد زد و حمیده به  آیا
ت و مراد ادامه داد، شاید پاجان خواند و فیروز تکرار کرد و شاید سارا گف

  استندبرخ این بارکه دانستند  آناني  مهه
او حال در برابر بیشمارانی بود که  آخرعقب نشست،  زنگبارِاي از  قادر ذره

که در برابر قدرت  دانست میبودند، خود نیز  آمدهبراي گرفتن حقوق خود 
  توانست کرد؟ چیزي براي عرضه ندارد، اما تمدن را چه می آنان

  رکیک جنسی در انتظار او بود چه خواهد گفت؟ هاي دشنامتمدن که با 
  :، او فریاد زدکشید می، باید عربده زد میقادر باید فریاد 

  خوارگان نیستم من از مفت
 ید؟را شن آنپخش شد و احمد ي زرین در برابر تمدن  دهصدایش در پر آیا
ي اینان را  خواره بودن کرده است، او همه دید که او اعالم برائت از مفت آیا

خوارگی  ، هر کدام به طریقتی در این مفتدید میخوارگان  مفتاز قماش 
خواره نبود و  بودند، برخی بیشتر و برخی فراتر، کسی کمتر مفت آمدهدر 

  تنها به اعالم برائت کسی از قوم مفتخوارگان رهایی نداشت
  :قادر با خود گفت

  خوارگان است؟ ارباب هم از مفت آیا
  خواره است؟ تمدن هم مفت آیا
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  را دیده بود؟ صادقِ رؤیاياو هم  آیا
 آنجماعتی  آنگاهخود او باالبر را طراحی کرد تا در جایی انبار شود  آري

 خواند میبود و حال داشت با خود  رؤیا آنببلعند، او خود نیز بخشی از را 
  خوارگان خوانده است، تمدن هم چیزي فراي برائت خود از مفت آیاکه 

  شد میچرخید و این ذکر تکرار  یصداي سارا در دل تمدن م
  همه مفتخواره هستنداینجا 

اند و حال قادر این ندا را خویشتن هم  خوارگی دیده همه تعلیم به مفت
  رسید می ي قادر فریادي از معترضان به گوش، با فریادهاکرد میتکرار 

از مزایاي بیشتر گفتند، اگر او از زمان  آنان، گفت میاگر او از کار بیشتر 
ه نهاي تمام فریادها و دادها همه از عهد دیرتر گفتند و ب آنانبیشتر گفت 

  دانستند که دیگر توان در بند کشیدن کسی را یارا نخواهد بود
قدغن بودن شنیده نخواهد شد که بسیاري ذکرهاي  دار دنبالهدیگر صداي 

  در حال شنیده شدن بود، ،دیگر
  رسید میاي به گوش  غییر دادند و حال هربار ذکر تازهبسیاري ذکرها را ت

  
  



فرا رسیده بود و حال باید کارگران در روز مشخص  حقوقدادن  زمانِ
ماه مدام کار کردند تا در انتهاي  یک آنانگرفتند،  د کار خود را میدستمز

  بود را تصاحب کنند، ها مانده تهاز  آنچهماه 
ماندند تا  ها نچمداباز هم در انتهاي باالبر ایستادند و در انتظار رسیدن  آیا

  ببلعد؟ آنانقدرت بیشتري دارد از  آنکه
را در برگیرند اما  ها ساختنخود را رساندند تا سهمی از این  آنان ،آري

ساخته بودند را در  آنچه باالبر نبود، از کمی دورتر ریلخبري از حرکت 
خود پسندیده  آنچهانبارهایی جمع کرد و همه را در اختیار خدا داد تا او با 

که باید بدانند که بخشنده کیست، باید بدانند  آناناست به دیگران ببخشد، 
روزي عطا کرده و  آنانچه کسی به  ،خورند میاز دستان چه کسی روزي 

، کشیدند میپس باید باز هم انتظار  گشوده است، آناننعماتش را به روي 
، در میان نبود ها انعامو خبري از دادن  گذشت مییک به یک  ها ساعت
مزد خدمات خود را  آنانه زمانی در چه ساعتی در چ دانست نمیکسی 

دریافت خواهند کرد و این ساعت و زمان هم در اختیار پادشاه شاهان بود، 
او امر کرده بود تا در میان ساعات کاري کسی از کارها دور نشود، پس 

وز بعد از پایان کار به گوش جان برد و اعالم کرد امراش را حامد  فرموده
  شمایان به نعماتی که خدا ارزانی داده است خواهید رسید،
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به فکرهاي درون  میان تمدن آدمیاناي نشد تا هر کدام از  این نیز بهانه آیا
  جانشان فرو روند؟

باعث نشد تا برخی همه چیز را از بزرگی خدا  ها پرداختدر  تأخیراین  آیا
اي  او داده است تحفه آنچهبینگارند و بدانند که او تواناي بر دیگران است، 

د بزرگی و جالل او را ستایش ندانستند که بای آیا آناناست و  آناندر برابر 
  کنند؟
وطه خورند تا زموده شدند و دانستند که باید در این پستی غآ آنان ،آري

  ،دید میمراد همه را  بیشتر نصیبشان گردد،
نشسته و در انتها با  آراماند  اش را شناخته که باالبر و نقشه آنانچگونه  دید می

  ،کنند میي خدایگان سهم بیشتري طلب بوسه بر پا
کرده و  آویزانونه خود را به دستان قادر او محمود را دیده بود که چگ

توانسته چند چمدان بیشتر را ببلعد اما این که در فهم و شعور او نبود، او که 
، باید بلعید می، او تنها باید دانست نمیچیزي  آدمیاناز این دانش و سیاست 

  گرفت میها از جهان  خود را در میان همان بلعیدنحق  و رفت میبه پیش 
د و خود را به دستان پر قدرتی که خنثی ماندن ،در این نظم آناناز  دچه تعدا

خود را در اختیار قدرتی  آناندند، قدرتش را خود ساخته بودند سپر
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 آنان آناز  آنچهتحفه دارد  آناناي سپردند تا به  به دستان بیگانه خودساخته
  .بود

نبودند، برخی چون مراد در این تقال هر که در برابر  آنان همچوناما همه 
هر که در سد راهشان ایستاد را شکستند  آنانبود را به کناري زدند تا ببلعند، 

 آنراهگشا است، پس حال که قدرت را شناخته به سوادي و دانستند قدرت 
 آنچهجان بر کف به پیش رفتند و با کسب قدرت در هر اندازه کم و زیاد به 

  شادمان گشتند داد میتحفه  آناندرت به ق
به طول این زمان دراز فکرها را  آنانباز هم بودند و بسیار از  آناندر میان 

  :پرواز دادند و گفتند
ها که همه از دستان ما و به زحمت ما است چنین  چرا باید از تمام ساخته

  سهمی ببریم؟
ی و زندگی را معامله گفتند ما جانمان را به فروش گذاشته، ما جوان آنان

ایم چرا باید به  داده و از خود دریغ کرده آنانبه  آنچهایم و در عوض  کرده
  راضی شویم؟ ها مانده ته

فکر کردند و بیشتر به یاد بیشتر  آنانن طول و دراز بود که در میان همین زما
  خویشتنشان افتادند،
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از  آنکهتاده است، ه چگونه عامرانه در برابرشان ایسدیدند ک آنان ،آري
و هربار به  نوشد می آناناز ساخته  آنکهقدرت گرفته است،  آنانبرکت توان 

  قدرتمندتر از پیش شده است آنانتالش 
در طول کرده بودند را دیدند، هر چه  آنانبه طول همین زمان هر چه  آنان

  را دیدند، آوردنداین سالیان به بار 
در طول این به دست خود هاي ساخته  به تعداد تمام چمدان آنانیکی از 

اجاره خانه و  ها سالسالیان چشم دوخت و دانست که سهم او در تمام این 
 آنچهسیر کردن شکمش شده است و کسی در طول این سالیان هر روز بر 

 آرزويخود خورده است  آنبه ذبح  او بوده است افزوده و آرزوهاي
  دیگران را

را در  آنانچیز را در برابر دید و هر بار شناخت که چه کسی حقوق او همه 
  اختیار گرفته است

خدا امر کرده بود تا در زمان کار کسی را جیره و مواجب ندهند و کارگران 
دیگر تنها به زمان در  آناندر زمان کار به جیره و مواجبشان فکر کردند، 

بري چشم ، به عدالت و برار داشتن مزایا فکر نبردند که به سهمشاناختیا
  دوختند



 دن ٢٠٣

 

را  ها چمدان، چه کس این دمیزان را در برابر هماهنگ کردند و خواندن
  تولید کرده است؟

از زحمت ما است در اختیار چه  آنچهایم،  ما چه چیز را به ثروت بدل کرده
خود خدا فکر  اي هم به تمام این افکار دقیقهو شاید در پایان  آمدهکس در 

  چشم دوختند، هاي او در اختیار داشتنبه و  کردند
ها بود که کسی در میان افکارش فریاد زد، او  در میان همین چشم دوختن

هر چه  ایم، ها ارج نهاده خود را خدا خوانده است و ما او را در این خواندن
او خود را خدا خوانده است و  ،داند میخود  آنترنج ما است را از از دس

ا را وظیفه و سهم ما را صدقه دانسته ده است، حال کار ملک به جان ما شما
  ،داند نمیاست، چرا که او ما را داراي حقی 

و در  خود کرده آناین دارایی را از  آنان، اند دیگرانمالکان تنها صاحب بر 
  است ها آن آنتنها حق از اي ندارند،  برابر او وظیفه

از نظر  گردن در بند را ،زنجیر در پا دوباره به خود چشم دوختند، آنان
را در ود را به بهاي اندك فروخته و خدایی خ دیدند که آنانگذراندند، 

  اند، ها به نام ولی و بزرگ خویش قبول کرده آسمان
چه جان، چه کار و چه  صاحب است، آنانشده و بر همه چیز  او مالک

  خود کند آن، حال هم باید همه چیز را از آنانتالش 
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را  حقوقعتی پس از پایان کار و با طول زمانی یک ساعته روز در سا آن
دادند و کارگران مجبور شدند تا یک ساعت بیشتر از حد معمول در اختیار 

  شوند،مانند و از زندگی دورتر و دورتر خدایگان ب
  روزي تفکر بود، اما نهاي این یک ساعت بیشتر در بند،

به خویشتن رسید باید ي فکرشان  ه به روزهاي دیگر که همهروز در گر
گفتند و این یک ساعت  که دانستند به دیگران آنانرو  از این گفتند می

هوشیار داشتند، هر  آنبرخی دانستند و دیگران را از  آنچهتبادلی شد از 
ایم، ما  در آمده آنانکس به دیگري خواند ما خود را فروخته و در اختیار 

 آنانباید ، حال ایم آویختهبه گردن را پذیرفته و زنجیر بندگی  آنانخدایی 
باید به ذلت ما را به خیال خویش روزي دهند و  همه چیز را تصاحب کنند،

  اي در برابرمان بیندازند باید به منت از دسترنج ما تحفه
تا ذکر  خواند میو خدا به اولیایش  شد میگوش به گوش خوانده  ،ها حرف

  بیداد کنید، عربده بکشید، فرمان مرا به کرسی بنشانید کنید، فریاد بزنید،
  رسید اولیا و خدا در برابر صدها جان در بند به گوش نمی توان کمصداي 

  :هر چه خدا فریاد زد
  اینجا فکر کردن قدغن است
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اینجا حرف زدن قدغن است و هر چه فرشتگان بیداد : هر چه پیامبر گفت
  افاقه نکرد ،تقدغن اسکردن اینجا زندگی : کردند

که  شد میي کارگران تکرار  ندایی به توان صدها جان در بند در میان همه
  منیستی آنانما نیازمند 

، ما زیستنیم، ما را تفکر بخوانید، ما را گفتن بنامید، ما را در تالشیم وما توان 
  خروش بدارید و ما را طغیان بکارید

  تکرار کرد آرامنداي 
دید که  در میان خاك برابري، درختی عظیم خواهیدبه فرداي طغیان کاشته 

  ...میهمان خواهد کرد آزاديي  همه را به میوه
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  

  مفصل هفت

  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  

ي زرین نشسته بود و مدام به کار کردن کارگران  دهدن در برابر پرتم آقاي
 خواست میرا زیر نظر گرفته بود و  آنان، او تک تک حرکات کرد مینگاه 

را بر سر قادر و  آنهایشان مشکلی دریابد تا با صداي بلند  کار کردناز میان 
  کرد میحبیب فریاد بزند، شاید حامد را هم مواخذه 

کار  هیچ بیخواره بود  نبود، او مفت آنان، تقصیر حامد هم کمتر از آري
، کرد نمیداشت و کسی او را مواخذه  تمدن گام برمیکردن مدام در صحن 

  پروري عادت کرده بود، او به این تن
ي زرین دوخته بود و از این تکرار حرکات کارگران  چشمان تمدن بر پرده

دیگر توان باز نگاه داشتن چشمان را نداشت و از این ، شد میچشمانش گرم 
ویر داد، اما باز هم تصارو بود که چشمان را بست و به صندلی خود تکیه 

  شد،کارگران از برابر او دور ن
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امر  آنانرا دید که مدام در حال تالش و کار هستند، هر چه بر  آناندوباره 
 رؤیادر میان  برند، و به سختی کارها را پیش می کنند میشده است را اجابت 

، همه را از زیر نظر کرد میسو نگاه  آنچرخاند، به این سو و  سر را می
ه ند، اما نگاهش بیشتر از دیگران ب، همه در حال کار کردن بودگذراند می

ها را به دل  ، عمر به سختی و با سرعت بسیار پیچشد میسوي عمر معطوف 
  ،گرفت میو با سرعت چمدان دیگر را به دست  دوخت می ها چمدان

ه در هر دقیقه را هاي پیچ شد تمدن به حرکات او ریز شد، تعداد چمدان
رفت،  ها چمداناز سر میز او دور شد و به تعقیب  آنگاهمحاسبه کرد، 
حال در حال محاسبه  و تمدن رسید میی به دست دیگري چمدان از دست

  بود ها آنتعداد 
یک چمدان را به سرمنزل مقصود و به  دقیقهچه تعداد کارگر در چند 

  سپارند، پوش می هاي سیاه ریل
ناخودآگاه دوباره نگاهش به عمر افتاد، گویی همه را در همان میز و در 

ي  ، تمام کارها در اختیار او بود، او شروع کنندهدید میمیان دستان عمر 
، او بود که فریاد داشت میکارها بود، او بود که این چرخه را به حرکت وا 

ي  تفاق را به وسیلهزد و او بود که همه را به طغیان فرا خواند، اخبار این ا
ساسان و به نجوایی در گوش قادر شنیده بود اما حال نه به نجوا و از صداي 
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هاي عمر رو به رو بود که او را مورد خطاب قرار  با نعره این باردیگران که 
  داد می

  خواهیم ما حق خود را می
  ما طالب برابري هستیم

  بدهی ها چمدانباید سهم ما را از 
در انتهاي سالن به مراد افتاد او را دید که بعد از بستن  رهبا یکنگاهش به 

، مراد بلعد میرا  ها آنها  به دل ریل ها آنبه جاي فرستادن  ها چمدانکارتن 
را نیست  آنزدنی  گذاشت در چشم برهم ساخته را به دهان می نهر کارت

گرفت، او دیگر  ، حال دیگر مراد خویشتن کارتن به دست نمیکرد می
و  او را کندذهن کرد میمحمد را مواخذه  وظیفه داشت تا فریاد بزند، او

 آنگاه کرد میخواره خطاب  ناالیق، احمق و بیشعور، بیکاره، بدبخت و مفت
گذاشت این  ن میو چمدانی را به داخل کارت آمد میکه محمد از کار فائق 

چگونه او بلعید، تمدن دید که  زدنی می را در چشم برهم آنمراد بود که 
ساخته را بلعیده است و سراسیمه نگاه را از او دور کرد و  هاي چمداني  همه

اي از  به تعقیب عمر پرداخت، حال عمر بر روي میز در حال بلعیدن تکه
را به دهان  آنچمدان بود، دید که چگونه بعد از پیچ کردن چمدان 

  :دهد، تمدن دیوانه شده بود فریاد زد گذارد و قورت می می
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  کنید؟ چه می
  من است، آنهمه از  ها این

  همه چیز براي من است،
  من مالک مالکانم،

  من مالک و صاحب همگانم،
  خوارگان اید براي من است، مفت هر چه در این کارگاه ساخته

دانستند، شاید  ، شاید زبان او را نمیکرد نمیاو اعتنایی  هاي حرفکسی به 
مستقیم سخن گفته بود کر و کور و الل شده  آنانخدا با  آنکههمه بابت 

قدر صحبت نکرد که حرف زدن را فراموش کرده بود،  آنبودند، شاید 
ناس در حال بلعیدن ال را از یاد برده بود اما باز هم عوام عوامشاید زبان 

نه تنها عمر که مراد، وداد، پاجان، فیروز، حمیده، امیر، سارا  بودند، ها چمدان
بلعید،  ساخت می ر حال بلعیدن بودند، هر که هر چیز را که میهمه و همه د

مهلکه دور شد و خود را به سمت دیگري از کارخانه  آنتمدن سراسیمه از 
  رساند، اي واي که چه دید

از پیشتري به  آنچهاي دنج  که قادر و حبیب در گوشه دید میحال داشت 
از نگاه دیگران مخفی  خود را آنان، بلعند میریلی مخفی سپرده بودند را 
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بلعیدند و تمدن در تمناي  داشته و حال هر چه در انبارها مانده بود را می
  بود آمدهآوایی به تنگ  ،ندایی ،صدایی

ي زرین دید، دید که  که خود را در پشت پرده زد میتمدن نفس نفس 
د، خوارگان است، ناگاه درب اتاقش باز ش ي مفت چگونه در حال دیدن همه

همه از مالکان بودند، همه او را احاطه  ي از کارمندان داخل شدند،ا عده
  کردند و رهبر و راهبرشان حامد بود

 آنانو  خواند میرا به سوي تمدن فرا  آنانحامد در جلوي صف و با فرمان 
اش کردند و در میان فریادهاي  را ببلعند، کارمندان دوره تا او کرد میرا امر 

  ممتد تمدن او را بلعیدند و تمدن ناگاه از خواب برخاست
ي زرین خیره شد و  به پرده سو نگاه کرد، آنزد، به این سو و  نفس نفس

، همه به سختی در بلعید نمیحرکات کارگران را دنبال کرد، کسی چیزي 
هراسید، بلند شد و به پشت درب اتاقش  تمدن میحال کارکردن بودند اما 

اي بیرون رفت، کارمندان را دید که در پشت  رفت، درب را باز کرد و ذره
ها، کامپیوترها در حال کار کردن هستند نفسی کشید و دوباره به اتاقش  تلفن

  اش هوار شد بازگشت، درب اتاق را قفل کرد و بر صندلی
  :دل خوانددر  آنگاهچند نفس عمیق کشید 
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تخت  آرزويهمه و همه در  ها اینتا ذره ذره مرا از میان ببرند،  آمدهاینان 
ایم را ببلعند،  هر چه ما در این سالیان اندوخته خواهند می آناناند،  من نشسته

خواره و  همه را فرو برند و ما را به کناري نهند، واي که اینان مفت
  ،اند نشناس نمک

باید در برابر اینان و  دار کرد، داد، باید اینان را داغ جزا باید اینان را به سختی
  امیالشان ایستاد، وا دادن من به معناي نابودي من است،

که دوباره نگاهش به عمر  کرد میمدام تمدن با خود جمالتش را تکرار 
  افتاد

و  طغیانگرها است، او دلیل تمام اغتشاشات است، او  ي فتنه او مبناي همه
هاي مرا رقم زده است، مگر چیست این  ي بدبختی ، او همهعاصی است

  موجود پست و حقیر
  ارزش او از اتومبیل من نیز کمتر است،

اي معادل  عمر هزینه آخرتن او تا کسی حاضر است براي در اختیار داش آیا
اتومبیل مرا بپردازد، کل هستی و زندگی او به اندازه یک الستیک اتومبیل 

  من خواهد بود؟
در انتهاي سی سال کار کردن باز هم  آیداگر تمام عمر به بندگی کسی در 

  اي بپردازد، تواند برابر این اتومبیل و بهایش هزینه نمی



 دن ٢١٣

 

  خواهد؟ این موجود پست و بی ارزش چه از جان من می
  به تخت ریاست من چشم دوخته است؟ آیا
  ز را تصاحب کند؟تر همه چی خواهد مرا از میدان به در کند تا آسوده می آیا
  است؟ آمدهمالک شدن بر  آرزويدر  آیا

  خواهد؟ از جان من چه می مایه بیاین موجود پست و 
گاه به سهم خود قانع نبود و همیشه در تمناي  خواره است، هیچ او مفت

تا حقوق دیگران را زایل  آمدهو است، ا آمدهاو نیست بر  آنبیشتري که از 
  اره نیست پس چیست،خو تصاحب کند، اگر او مفت و

  :خواندند برایش گونه ایندر گوشش زمزمه شد و  آرامندایی 
  اند خواره اینجا همه مفت

به لبان تک تک کارگران چشم دوخت، همه در کنار هم این ذکر را 
  خواندند، می

  :تمدن سراسیمه فریاد زد
  خواره نیستم، من مفت

  :داد بعد چند نفس ناهماهنگ و بریده بریده کشید و ادامه
  ام؟ من به حق خود قانع نبوده آیا
  ام؟ من کار نکرده آیا
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  ام؟ حقوق دیگران را زایل کرده آیا
  :نفس عمیقی کشید و فریاد زد

  همه چیز مال من است،
  مایان براي من هستیدي ش همه

  من مالک همگانم و حق براي من است
  من خود حق هستم

به کارگران  ها زنگبارههوا بارانی بود، ساعت کار به خاتمه رسید و صداي 
چند هایشان بروند،  براي استراحتی چند ساعته به خانه توانند میفهماند که 

به  آنگاهساعتی زمان داشتند تا شام بخورند و اوقاتی را با خانواده بگذرانند، 
به صحن تمدن بازگشتن  و خوابی فرو روند که در انتهایش برخاستن دوباره

به آرامی زنجیرها را باز کرد،  ها زنگبارهبود، عمر هم بعد از شنیدن صداي 
گردنبند را گشود، دستبند را به کناري گذاشت و به سوي نشان کرنش به 

در  پیش رفت، در صفی ایستاد تا نوبت او شود، همه یک به یک خود را
صورت  آنگاهرساندند،  بود می آنانور و غیاب برابر اربابی که در انتظار حض

عمر نیز با کمی خم شدن در برابر  ،شدند میدادند و از صحن دور  می نشان
  شمایل این کار را کرد و از تمدن دور شد،
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، عمر رفت و خود را در میان یکی از کشیدند میرا  آنانانتظار  هایی اتوبوس
 آنها و اجزاي  ها دفن کرد، به اتوبوس نظري انداخت، تمام صندلی صندلی

  :تمام دید و بازدیدها از خود پرسید آخررا از زیر نظر گذراند و در 
  بهاي این اتوبوس به قیمت جان چند جاندار است،

یک خواهم بود تا قادر  آیا بپردازماگر من تمام عمر را به کار کردن 
  اتوبوس همتاي این را در اختیار داشته باشم؟

و  در میان همین مجادالت بود که اتوبوس باالخره حرکت کرد و عمر
  :هایشان رساند، در طول مسیر عمر از خود پرسید دیگران را به سوي خانه

  تمدن است؟ آنها هم از  تمام این اتوبوس آیا
  کنیم؟ کار می آییم، به سر کار می آنت که ما با او مالک تمام ابزاري اس آیا

ي  اند تا او مالک همه چند چمدان را چند کارگر در طول چند سال ساخته
  شود؟ ها این

هاي ساخته به دستان خود در طول این سالیان فکر کرد و  به تعداد چمدان
، شمارشان بسیار بود، بیشتر آوردرا به دست  ها آننتوانست تعداد دقیقی از 

 آمدناو باعث به وجود  دانست میرا بشمارد و حال  ها آناو بتواند  آنکهاز 
  ه استبر دارایی مالکان شد آنو افزودن چند ملک 
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ها  که از برکت وجود او چه ثروت دانست میاما  دانست نمیدقیق  قطعاًنه 
  اند، که نیندوخته

  را آنر بر عمر خویشتن را دید و اتوبوس سوا
او است، بسیار بیشتر از  آنبهاي  دانست میبه قیاس خویش با او پرداخت، 

تر و با  از جان خویشتن و بسیاري دیگر مقدس که این بها دانست میحتی 
در اختیار داشتن این ملوك چه دنیایی را به بار  دانست میتر است،  ارزش

خواهد ساخت، چه احترامی را آفرینش خواهد کرد، چه جایگاه و موقعیت 
، دانست که چگونه داشتن این ملوك او را آورداجتماعی را فراهم خواهد 

از مالکان خواهد کرد، دانست که براي جان بخشیدن باید که از این ملوك 
 آنتر از وجود  او بی ارزش آرير را با خود دوره کرد، داشت و هزاري دیگ

تر از  اتوبوس بی ارزش آني کارگران سوار بر  اتوبوس بود، نه او که همه
، کرد میبرابري  آنانس با جان چند تن از اتومبیل بودند، شاید این اتوبو آن

هاي زندگی  در طول تمام سال آنانشاید دستمزد فروختن زندگی و جان 
  زد ، اما این اتوبوس که فریاد نمیکرد نمیاین اتومبیل برابري  شباارز

  شد او که شاکی نمی
و در پی احقاق حقوقش  آمد نمیاي نداشت، او که به رزم در  او که خواسته

  درید، جامه نمی
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با خود گفت شاید اگر این اتوبوس همتاي او بود در روزي که جانی را در 
 خواهند میسپرد تا هر چه  خود را به دست کسی می دید میحال تلف شدن 

با او بکنند اما جان را دریابند، او را درمان کنند، اگر نیازمند، جراحی است 
کنند و هر چه الزم  گونه اینکنند،  آزموناو را جراحی کنند، اگر باید او را 

  ند تا جان در بند رنج نبرد و سالمت زندگی کند،است به پیش بر
اندیشید، احساس نداشت، او که از حس  دید، نمی بوس که نمیاما اتو

  اي نبرده بود، بهره... همدردي، همیاري، ایثار شجاعت و 
تمدن از او  شک بی، دید میچرا اما اتوبوس را در کنار تمدن  دانست نمی

اتوبوس  آناتوبوس و صدها مثال  آنبر او مالک  شک بیبود،  تر باارزش
تمدن و بسیاري  دانست می همتاي یکدیگرند، آنان ستدان میمر د، اما عبو

ها  وطنان، نه تنها طبقات دیگر که هم طبقه نه تنها مالکان که هم ها، تمدناز 
  تر هم پست آناتومبیل هستند و شاید به مراتب از  آنهمتاي 

 کنند، شجاع نیستند، ، فکر نمیتوانند نمیشنوند،  بینند، نمی هم نمی آنان
، همدردي و همیاري را نشناخته و در کالبدهاي آهنین خود احساس ندارند

  اند مدفون
  اند؟ درمانده گونه اینچرا 

  اند؟ زاده شده گونه این آنانبرخی از  آیا
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ها را در خود نداشت،  ی از این نا بودندر میان تولد نقش آنانر بوم سپید خی
نابینا شدند، ناشنوا  به تعالیم باور در نا شدند، ناتوان شدند، نادان شدند، آنان

اتومبیل تنها  آنتر از  تاي و پستمشدند و در نا غوطه خوردند و حال ه
گذرند و به  جان می اند، از کنار هم زندگی را به مرگ فروخته آناناند،  مرده

  خورند میحقوق دیگران را  آسانی
ریل سیاه  آنعمر چشمانش را بست و ریل سیاه را دید، دید که در انتهاي 

همتاي  ،اند، دید که این دستگاه آهنی و سربی ختهتگاه بزرگی از آهن سادس
ه بود، او را پرداخته شد گونه اینه او است، او هایی شبی اتوبوس و اتومبیل آن
 گونه اینند و قطعات را درونش جا گذاشت گونه این، آوردندپدید  گونه این

 او را تربیت کردند و گونه ایناو را آموختند و  گونه ایناو را بارور کردند، 
شتند تا گذا آنجاپوش ایستاده است، او را  ریل سیاه آنحال در انتهاي مسیر 

ي هستی خود به نازاد بودن خود درود فرستد و هر چه در پیش است را در نا
رون دهد و حق را از خویشتن بداند، او براي بلعیدن ببلعد، همه چیز را به د

اند را ببلعد و نامش را  بود تا تنها ببلعد، هر چه ساخته هآمداو  زاده شده بود،
  چه خواهند خواند؟
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به  آنخود کردند و فراتر از  آنگنج را خواسته از  رنج بیکه  آنانبه 
اند چه  اند را بلعیده ساخته آناندسترنج دیگران در کمین نشسته و هر چه 

  گفتند؟
  خواره خطاب کردند را مفت آنانزالو، انگل، نه 

د و درون خود فرو داد و اتومبیل در انتهاي ریل سیاه همه چیز را به خود بلعی
دود کم رنگ و سیاهی از خود تراوش کرد، ماشین بزرگ چیزي  در انتها،

بلعید و  ندید، همدردي نداشت، شجاعت را نشناخت، ساکت بود، تنها می
ندایی  آخرسر ند در انتظار دیگران بود تا کار کنند و همه چیز را به او بسپار

  :کرد میرا مدام تکرار 
  من خود حق هستم

عمر نزدیک رفت و در برابر اتومبیل ایستاد، او باز هم همه چیز را در خود 
خود  آنکه بی داد میبلعید این کار را به کرات و در سرعت باالیی انجام  می
مشارکت کند او تنها براي  آندر  را بسازد، شد میساخته  آنچهاي از  ذره

 را ندید، او کر بود، ها رنجشنید، فریادها و  دایی نمیبود، ص آنجابلعیدن در 
بود و حال  آمدهبود که در برابر بود، او براي بلعیدن  او ماشین بود، او همین

  بلعید هم می
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 اتوبوس تکان محکمی خورد و عمر از خواب برخاست، نگاهی به این سو و
اش دید، حال زمان پیاده  و در نهایت خود را به نزدیکی خانهآن سو کرد 

شدن از اتوبوس فرا رسیده بود، به دوستان در کنار خود بدرود گفت و 
  اتوبوس را به مقصد خانه ترك کرد

ریخت، آسمان غمگین و دردمند اشک  بر سرش می آرام آرامباران 
ریخت و عمر باز هم صدا داشت، فریاد داشت، فکر داشت، ایده داشت،  می

  ،کرد میزنده بود و زندگی 
به  آرامدو مرد از دو سمت به او نزدیک شدند و او را احاطه کردند، یکی 

  :نزدیک و در گوش او خواند
  شما بازداشت هستید

هایی که  عمر نگاهی به صورت مرد انداخت و سر طاس او را دید، با ریش
  زمان زیادي صرف کرده بود، آرایششآرایشگر براي 

  :مرد دیگر در کنار او گفت
  شما به علت حضور غیر قانونی در کشور مالکان بازداشت هستید

عمر نگاهی به صورت او انداخت، چه قدر به هم شبیه بودند، شاید دو قلو 
یم بدل شده است، با که از وسط به دو ن مانستند میبه مثال سیبی  آنانبودند، 

  در هم هایی اخمکرده، قدي کوتاه،  آرایشهایی  سري طاس ریش
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  عمر چیزي نگفت اما یکی از مردان دستبند را به دستش زد
  :یکی از دو مرد رو به عمر گفت

د، همه خیس خواهیم بار حرکت کنید باید به اداره پلیس برویم، باران می
  عجله کنید لطفاًشد، 

ها دیگري مقداري عمر را هل داد تا هر دو حرکت  او گفت و در میان گفتن
  دور شدند آنجاکردند و از 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



، کردند میهمه به کار مشغول بودند و در صحن تمدن به سختی کار 
ها از نبودن عمر گفتند، هر کس باوري داشت، کسی اعتقاد داشت که  خیلی

و دیگري از  آمدهاو بیمار است، یکی باور داشت برایش کاري پیش 
، اما کسی از او خبري روشن نداشت، تفاوتی گفت میاو  هاي حوصلگی بی

 ، فریادهاي قادر در صحن تمدن بهکردند میدر میان نبود که همه باید کار 
  شد میوضوح شنیده 

  ،کشید میعربده 
  کار کنید، عجله کنید، سریع باشید

بود با فرمانی که از پیشتر ، همه در جایی که قرار کردند میکارگران کار 
ودند تا براي بردند و در انتظار ساعتی ب ه بودند کار را به پیش میخواند

، به زمان نگاه آوردند میها را برون  مدام ساعت باشند، آزاداستراحت 
  به صدا در نیامده است؟ ها زنگباره، چرا کردند می

، کافی بود تا کسی در حال ساعت دیدن شد میدوباره فریاد قادر شنیده 
، کرد مینگاهش در نگاه قادر تالقی کند، فریادها گوش اسمان را نیز پاره 

  ،کرد می خوارگی متهم را به مفت ها آنتاخت  قادر برآشفته بر همه می
ي زرین دارد،  دهتوجه بیشتري به پرکه تمدن از پیشترها نیز  دانست میقادر 

اي از یک گذشته بود و این بدین معنا بود که امروز در  ساعت چند دقیقه
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به استراحت نخواهند رفت، موضوعی که دور از روال  آنانساعت همیشگی 
  همیشگی تمدن بود،
اعالن استراحت  ها زنگبارهاعتی معین با شنیدن صداي تمدن همیشه در س

اما امروز خبري از این اعالن استراحت نبود و کارگران با بندهایی  کرد می
به کار خود ادامه  ها زنگبارهدر دست و پا مجبور بودند تا شنیدن صداي 

  دهند،
ند ، برخی باور داشتگفتند مین ها بیشتر شده بود، کارگران با هم سخ زمزمه

اند، برخی باور داشتند امروز  نشان داده آناناي است که به  ن هم دندان تازهای
تنبلی آشپزان هنوز غذا  به دلیل گفتند میاي خواهد افتاد و برخی  اتفاق تازه
  ه استآماده نشد

ها بیست دقیقه بعد از ساعت معمول  تمام این افکار و سخن گفتن آخرسر 
ها  که کارگران خود را به سمت دروازه نگاهآشنیده شد،  ها زنگبارهصداي 

صدایی بلند در سرتاسر  ي استراحتگاه رساندند، سوي طبقه براي پیمودن به
با شنیدن صدا همه  شد میتمدن به گوش رسید، این صدا از بلندگوها پخش 

  :گفت میالقول باور داشتند این صداي حامد است که  متفق
را  آنباید  آمدهي پایین عزیمت کنید امري پیش  تمامی خارجیان به طبقه

  بدانید
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همه در بهت و حیرت به  کرد، آگاهداوم تکرار شد و همه را ندا چند بار م
چه اتفاقی افتاده است اما باز هم بازار  دانستند نمی، کردند میهم نگاه 

رساندند و دیدند که حامد ي پایین  داغ بود، همه خود را به طبقه ها بینی پیش
به همراهی چند تن دیگر از کارمندان در حال دادن مزایا و حقوق کارگران 

  است
ي معمول تمدن بود،  این دور از برنامه همه شوکه و برخی شادمان شدند،

فاصله بود  آنریخی معین که حال پانزده روز و شاید بیشتر با اتهمیشه در 
پیش رو گره  این مزایا دادن را با مراسمی در، برخی کردند میمزایا دریافت 

دادند اما سارا طور دیگري فکر  تمدن نسبته سخاوت زدند، برخی این را ب
  کرد می

که همه در صحن بمانید حامد به روي قله اینو اعالن  حقوقبعد از دریافت 
  :رفت و رو به خارجیان اعالم کرد

بروید، در صورت نیاز و ها  در حال حاضر کار تعطیل است، همه به خانه
  شروع دوباره کار با شما تماس خواهیم گرفت

 به تصویر حامد بر قله چشم دوختند،خارجیان به هم نگاه کردند، بهت زده 
همه چیز را از زیر نظر گذراندند، نه تنها کارگران خارجی که قادر هم بهت 
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ت ، کسی چیزي براي گفتن نداشت، تنها حیرکرد میزده به صحن نگاه 
  بود، دار میانحاکم و 

د از اما سارا تعجب نکرد و به سرعت خود را به سوي وسایلش رساند، بع
ثیل اربابان کند، با دیگر کرنشی بر تم آنکهجمع و جور کردن وسایلش بی 

او کارهاي بسیاري براي انجام  آخردور شد،  آنجاگفت و از  بدروددوستان 
  داشت،

دار شده  خیابانی صورتش زخم اي ادثهدر ح اي را که که گربهچندي بود 
و حال  کرد میبود را به خانه برده بود، او به طول این مدت از او مراقبت 

  به خانه و به نزد او برساند، زمان مساعدي بود تا خود را
  ،رستاري و زمان بیشتري نیازمند استبه پ جان دردمندم

  سارا شادمان از صحن تمدن دور شد و با خود خواند
  صورتت خوب شود ماه من کاش اي

باقی کارگران بعد از بهت با یکدیگر سخن گفتند، برخی کار تازه به 
برخی از دوربازان خاطرات  گفتند، ها آیندهمعرفی کرد، برخی از  دیگري

خواندند، برخی از حقوق پایمال، مزایاي دزدیده شده در این ماه و دیگر 
  ها تمدن را ترك کردند، ها خواندند و در نهاي تمام گفته ماه
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حمایت چیزي نگفت، کسی از حقوق کسی از قانون چیزي نگفت، کسی از 
 آخرحقوق خود چیزي نخواند کارگران چیزي نگفت، کسی از احقاق 

  تمدن خوانده بود
  من خود حق هستم

دادند،  و جوالن می رفتند میدر میان اتاق تمدن حبیب و حامد مغرورانه راه 
 گفت نمیبه مثال دیربازان چیزي  رسید میشنود به نظر تمدن هم راضی و خ

  اند، اما مشخص بود که سخنان او را اولیایش خوانده
و در انتهاي با  کرد مینگاه  آناناي کز کرده به حرکات  قادر در گوشه

  :صدایی ناالن و خسته رو به تمدن گفت
  سرورم چرا مرا از این ماجرا مطلع نکردید

رو به او  زد میموج  آنحبیب با صدایی که شادمان بود و کمی خنده در 
  :گفت

  داشتی، هایت ایشان را از این تصمیم وا می زیرا با ناله
  :هاي او گفت حامد در ادامه و به قسط تکمیل حرف

را  آنتشخیص دادند و ما  گونه ایناین امر خود سرورمان بوده است، ایشان 
  مطلع شدیم، آنز امروز از عملی کردیم، خود ما نی
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رکیک جنسی جناب تمدن، تعداد  هاي فحشقادر در حالی که داشت به 
  :گفت کرد میفکر ... هاي ساخته، تعداد کارگران، موجودي انبار و  چمدان

، این تصمیم نیز به نفع تمدن دانند میسرورمان سالح کار را بهتر  آري
  انسانی خواهد بود

از میان کارگران خارجی تنها تعداد محدودي بر سر کار باقی ماندند از 
  قا شدند،بهمه به سر کارهاي خود امحمود و از مالکان جمله 

که خوابش  آنگاهي زرین  بودند که گاهی تمدن در برابر پرده همه شنیدنِ
و مراد را نیز زمزمه کرده  هاي چون غالم برد فراي فریاد زدن نام عمر نام می

موانع بسیار در برابر داشت، شاید گریبانی که در اختیار  آناناست اما اخراج 
دار، شاید زمان به هدر رفته،  هاي دنباله ، شاید شکایتآمد میقانون در 

  ...هاي بسیار و  هزینه
پس از چندي تمدن با کارگرانی تازه دوباره کار خود را از سر گرفت در 

کژدار و مریض تعداد محدودي چمدان  ،د روز هم با همان مالکانچن آن
ال کار به صورت سابق ادامه پیدا کارگران تازه رو آمدند و بعد از تولید کر

  کرد،
حبیب، قادر و حامد بر جایگاه خود ابقا شدند و باز هم همان کارها را به 

ارمندان باز تمدن باز هم بر اریکه سوار شد و دوباره تاخت، کپیش بردند، 
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ي خواص به کارشان ادامه دادند و هوایی را تنفس  هم در میان همان طبقه
  ،کرد میرا استشمام  آنکردند که خدا 

محمد، مراد و دیگر کارگران مالک هم باز ساسان، محمود، غالم، منصور، 
، زنجیرها را به گردن آمدندهر روز به سر کار  ،در همان ساعت گونه همان

مه هانداختند و کار را شروع کردند تا باز در انتها به خانه بازگردند و دوباره 
  چیز از نو سرآغاز شود

مقداد و وداد هم دوباره در کار و به جایگاه خود باقی ماندند، دوباره فریاد 
را تازه متولد شده فیروزي  از چندي، امیري تازه، پاجانی نو، کشیدند و بعد

اي زد و باز شروع  به باد دشنام و تحقیر سپردند، اما شاید در میانشان جرقه
  طوفانی را نوید داد

کار  سارا، حمیده، پاجان، جنت، فیروز و دیگر خارجیان هم بعد از مدتی به
تا  آوردندحرکت در و دوباره چرخی را به  آمدندرفتند، دوباره به بند در 

باز هم مراد به فکر این باشد که چه کسی همه چیز را بلعیده است، دوباره 
و  داشت میهمه چیز در جریان بود که این نظم همه چیز را به چرخش وا 

، این نظم چندین هزاران ساله هر بار به کرد میرا در این مرداب اسیر  آنان
 کرد میدر خود غرق و بسیاري را  رسید میطریقتی با سیمایی تازه به ظهور 

لیکن نظم پابرجا بود، همه چیز  کردند میها تغییر  کماکان ادامه داشت، نام و
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، در هر لباس به هر مکان و در میان شد میدر اشکالی متفاوت از هم تکرار 
تا  کرد میاي را بارور  و هر بار عده شد میقلب هر تن این تعلیم تکرار 

  .رندآودوباره این نظم را به گردش در 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



سربازان، در حال سوار شدن به اتوبوسی که عمر هم در دل زندان، به میان 
  ی کرد،گرداندند دوباره زیست و زندگ زمیاو را به کشورش با
  شاید از بین رفت،
  شاید او را کشتند،
  ،آویختندشاید او را به دار 

ي او را به  جنازه ،دیگري این بارشاید او را به صحن جنگ فرستادند و 
  دوش کشید،

ي عمر محکوم به در قفس ماندن شد و شاید او را به هزاري رنج  شاید همه
  لیکن او بنده نبود، او برده نبود،بنده کنند، او را تا  آوردنددر بند در 

برابري کاشته شد و او از تخم  به بار نشاند، آزادين بود، او را او فرزند طغیا
به شجاعت قد کشید، او تنی در کالبد هزاران بود و هر بار در میان کالبد 

اش جان گرفت و به پیش رفت، فریاد زد و حق را طلب کرد، به یاد  تازه
ن گذشت و حال در میان همان از جا آزادي آرزويبرابري خواند و در 

  تنمور در حال فکر کردن اس بازداشتگاه
و دانست، باید شناخت و حرکت  او باور دارد که تفکر باید کرد، باید دید

 آنچهتا از  آمدهتفکر و دانش به جان او است، او  آنچهباور دارد به  کرد، او
اي همگان بهره ببرد، او حلول کرد، در جانش است نه براي خویش که بر

که در صحن تمدن بود، از کالبدش شکفت و در جان دیگران رسوخ  آنگاه
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او به جریان  او در جاي و راکد نبود، آخري شد، بدل به فریاد هزار کرد، او
  پروراند، و دیگران را میدر تکاپ گونه اینو در زیستن پرورانده شده بود و 

به فریاد  ز زبان خود و گاه در دل همان تمدنبود که صدایش گاه ا گونه این
پس از رفتن او، شاید چند سال بعد از اینکه او را  ها سالغالم بدل شد، حتی 

دیباي  این بارگی را برکند و ، محمود فریاد کشید، او جامه بندمنهدم کردند
  ،کرد میو بر دیگران رسوخ  شد میمنتشر  ه تن کرد، او ایستا نبود،طغیان ب

  ،آري
  فریاد زد،او را کسی  باري
  نام او را خواندند،باري 

  نوشیدند متولد شدند،را اي از شهدش  باري که جرعه
که دانستند طغیان  آنگاهند، باري که از این درخت معرفت به دهان برد

چه شیرین است، چه با ارزش است، برابري  آزادي چیست، فریاد چیست،
 دیگر در جاي نماندند، دیگر در یک سینه محفوظ نشدند و حال عمر باز هم

  کند میفکر 
باره اندیشیده است، دو ،کند میاتاق نمور و به تنهایی فکر  آنحاال در میان 

  :زند فریاد می
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بیندیشید و از من شوید، به مرا  خطاب کنید، آزاديمرا تفکر بنامید، مرا 
  ي شهد طغیانم بنوشید و ایستا نمانید، جرعه

  با نوشیدنم جهان را تغییر دهید، توانید می
ي قدرت تغییر در شما و در  دارید را بیافرینید که همه آرزوتوانید هر چه  می

  میان اتحاد ما است
اتاق فکر کرد، گفت اگر به تمدن بازگردم، دوباره طغیان  آناو در میان 

تا براي احقاق  به بیداري فرا خواهم خواندمه را هخواهم کرد، دوباره 
تا بدانند باید در برابر زشتی  کیستتا بدانند مفتخواره  بجنگندحقوق خود 

  تا شجاعت پیشه کنند و تمدن را دوباره بنا کنند ایستاد و ایستادگی کرد
 گونه همینفرستاده شود هم  پساش باز عمر فکر کرد اگر به سرزمین مادري
به  خواهد ایستاد و فریاد خواهد کشید،خواهد بود، او در برابر کج اندیشان 

که دانست درد در کجاست به درمانش از جان  آنگاهها خواهد رسید و  ریشه
  هم خواهد گذشت،

بود تا از  آمدهعمر به طغیان بیدار شده بود تا همه چیز را تغییر دهد، او  آري
بود تا  آمدهخود باز بیافریند و این احساس را در دیگران بیدار کند، او 

کند که  آنویان بسازد و به تغییر جهان را لشگري از عاصیان در برابر زورگ
  پرورانده است رؤیادر سر و میان 
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او نامش را تمدن خواهد  اي از نو بنیان کند، ت تا کارخانهعمر خواس
او این خانه را تمدن خواهد نامید، لیک این خانه دیگر به  آريگذاشت، 

  واهد شد،بازان نخواهد بود، در افکار پوسیده پیشینیان دفن نخمثال دیر
  او فکر را خواهد آفرید،

  ،اي بنا خواهد گذاشت رد و طریقت تازهاو اندیشه را زایش خواهد ک
است و برابري نهاي این ایمان بر  آزاديهمه چیز  شک بیبه طریقتش 

  ،آزادي
  همه برابرند،خانه، کشور و تمدن  آنو در میان  آنجا

  خانوار همه برابرند،به کارخانه به خانه به وطن به زندگی و در میان 
نه در اسارت و بندگی،  این بارخواهند شد،  سرآغازو همه از نو  آزادندهمه 

میدان  ها به ، به فریادها و ایستادگیبه شور و شجاعت میان طغیان این بار
  .دوباره زاده خواهند شد بودن و تغییر

اه عمر را باك نخواهد بود، تفاوت نخواهد داشت که کارخانه تمدن جایگ
  ینده میهن او است،در آاش شود و یا میهن دردمندش، یا خاکی که  آتی

  هر چه از تمدن و انسانیت است را تا به طغیان تغییر دهد آمدهاو 
  
  



 نی شهسواری ٢٣٤

 

 

https://idealistic-world.com
https://idealistic-world.com
https://idealistic-world.com
https://idealistic-world.com/froum/
mailto:info@idealistic-world.com
https://www.instagram.com/nima_shahsavarri/
https://t.me/idealistic_world
https://www.facebook.com/nima.shahsavarri/
https://www.tumblr.com/blog/nima-shahsavarri
https://bit.ly/Idealistic-World
https://soundcloud.com/nima-shahsavari
https://twitter.com/Nima_Shahsavari

	فصل اول
	فصل دوم
	فصل سوم
	فصل چهارم
	فصل پنجم
	فصل ششم
	فصل هفتم

