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  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 نینچ 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 آناز 



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

رهایی جاودانی که داراي . 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

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

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

توان راه گذشتگان را در پیش نگرفت و د از علم و فناوري امروزي، میدبا م

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

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

  .طبیعت را حادث گردد

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

حال چه از . ها بر کاغذ استام از ناشران کتب نشر ندادن این نگاشتهخواسته

  .یرسان روي سودجویی و چه براي ترویج و اطالع



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

- جانداران واال ایستادگی کرد، پس اگر شما خود را مبلغ افکار آزادگی می

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 کشتار و قتل بهره ازبی

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

  به امید آزادي و رهایی همه جانداران

 
  
  
  



  
  
  
  
  

  فصل اول

  
  

بارید، تابستان بود و  ین میش به زمهوا گرم بود و از آسمان گویی آت
به اشک آمده و زمین در خون خود  فرسا جاناز این گرماي  آسمان،

  ساخت، سوخت و می می
اي قدیمی صداي  خانهدر میان اتاق  و گون آتشدر میان همین هواي 

  رفت، هاي کودکی به آسمان می گریه
بیرون اتاق و میان حیاط مدام زیر لب ذکر  حاج محمد کمی دورتر،

  آورد، گفت و نام خداوند سبحان و بزرگ را به زبان می می
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و سالم به او عطا فرماید، پر بیراه نبود  مؤمنخواست تا فرزندي  از خدا می
که هر از چند گاهی در میان این ذکرها و دعاها از خداوند بزرگ طلب 

او  آخر خداوند بخواهد تا به و تدین از سالمتو در کنار  زند ذکور کندفر
  کند يرا داراي فرزند ذکور

خواست تاج و تحتش را به او بسپارد، شاید به دنبال نسبی بود تا نام  شاید می
ه باشد حافظ این نام و آوازه د داشتخانوادگی را به همراه خو بلندآوازه

گر از ه آورده بود دی، شاید بعد از این چهار فرزند دختري کگردد
اطرافیان به تنگ آمده بود، هر چه که بود هر از چند گاهی در  هاي زبان زخم

میان نام بردن اسامی ائمه و بزرگان دین در میان راز و نیازهایش با خداوند 
  کرد، کریم از او طلب فرزند ذکور می

پیچید همه  زد و از درد به خود می فریاد می در میان اتاق جایی که مادر
وف به خداوند رئتا  خواهد او از حاج محمد فراتر و باالتر میند که دانست می

از سخنان همه به تنگ آمده بود از همه بیشتر از  او فرزند ذکوري عطا کند،
  همسرش، هاي زبان زخم

گفت، او همواره از بودنشان در  به او چیزي نمی گاه هیچ اما حاج محمد که
تمامی اما همواره فاطمه  ،کرد کنار یکدیگر ابراز شادي و شعف می

، با آنکه کرد رفتارهاي حاج محمد را به زخم زبانه در میان افکارش بدل می
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ي دنیا بر  ا رفتارش براي فاطمه کافی بود که همهگفت ام به او چیزي نمی
به خلوت برود و به  کردن، بغض  شود، بعد از چندي ساعتب سرش خرا

خود لعن و نفرین بفرستد که تا چه اندازه همسر بی چشم و رویی است و 
اتفاق شوم برایشان تکرار  آنها پس از  لار به طول تمام این ساکلنجاین 

  ،مکررات شود
  وقوعش شادمان بود، اتفاق شومی که فاطمه در روزهاي اول

همه و همه از حاج محمد  د،ش او اولین فرزند خود را باردار روزها که آن
و تمام بستگان دور و نزدیک و خود و همسر چشم به  در و مادر محمدتا پ

راه آمدن پسري الیق همچون حاج محمد بودند اما همه چیز در چشم برهم 
ی خوشحال بود چرا که از روزهاي اول فاطمه خیل آنزدنی تغییر کرد، در 

ي خود  ت داشت تا دختر بچهدوس تر را بیشتر دوست داشت، هموارهابتدا دخ
بگوید  ها ش را شانه بزند، برایش داستانها موهای ساعت ،بگیرد آغوشرا در 

اي به خود  ي تازه اما بعد از چندي تمام این آرزوها رنگ باخت و چهره
تر از  تر و سخت هم رخ داد، هر بار برایش سختسر اتفاقات پشت گرفت، 

تر به دور گردنش احساس  تر و تنگ تنگاي  بار پیش و هر روز دایره
  کرد و همیشه در انتظار خفه شدن بود، می
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و  ها زبان زخمترین  ها تا سخت ن و همسایههاي دوستا و کنایه ها زبان زخماز 
  ،بود مادر حاج محمد آنها که از  نیش

  زنی که پسر نزاید زن نیست
  ي تو تباه شده استبیچاره فرزندم که عمرش به پا

خواهد  مان پیشانیدن وارث به دلمان خشکید و تا آخرت این ننگ به داغ دی
  ماند

کردي تا این نام  می وپا دستتو اگر زن بودي براي همسرت همسري 
  خانوادگی و اصالت را حفظ کند

خودت  خدمتگزارنگران نباش اگر همسر را خودت بجویی در آینده 
  خواهد بود

شب را به چشمان فاطمه تباه  این صدا و این واژگان خواب واي که زنگ
زد و از  پروا فریاد می فغان بی حتی در میان درد و ل دیگرکرد و حا می

  طلبید خداي غفور فرزند ذکور می
ها بود که چشمانشان را  مت پروردگار آسمانها مره ها و فغان پایان این ناله

از زندگی خویش را تغییر دهند و بي فرزندي ذکور روشن کرد تا  به چهره
د که از آزمون سخت این بزرگی و عظمت خداوند باشن سپاس گذارم ه

  اند الهی سربلند بیرون آمده
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ها در میان تمام این آرزوها و  ها و فغان همین ناله ،در میان همین راز و نیازها
در میان تمام این حاالت بود که علی چشم به جهان  ها زبان زخمفرار از 

  گشود
زمین نهاد و پدر را از بودن و دیدنش غرق در شادي و علی بن محمد پا به 

  شعف کرد
ی دل ، از مهر خداوند و پاکبودن در کنار فاطمه بود همه از هر جاحال زمان 
ي او تمام صبرهابر آمدند و تبریک  گفتند به بالینش می فاطمه می

فروخت  گاه شاد و سرمست بود و گاه بر دیگران فخر می خواندند، فاطمه می
  .بالید به خویشتن میو 
این کلنجارها، علی چشم به جهان  تمام این اوصاف و در میان تمامی با

براي را تجربه کرد، حاج محمد  فرسا جانگشود و اولین تابستان و گرماي 
کشید و به آرامی او را در میان آغوشش فشرد  آغوشاولین بار او را در 

  :خواند گونه ایندرون گوشش  آرام
  ي راه پدر خواهی بود هندهتو ادامه د

ي اذان به گوشش بخواند اما حاج محمد  با آنکه اصرار بود تا دیگري نغمه
، خویشتن به گوش ي الهی را براي اولین بار دوست داشت تا این نغمه
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ي  ي آینده ش بگوید و او را با این کالم قدسی آشنا سازد و او را آمادهفرزند
  نزدیکش کند،

علی خوانده شد و علی چشم بر این جهان با تمام فراز  ي اذان به گوش نغمه
  و فرودها گشود

فاطمه و محمد چند سالی بود که با هم ازدواج کرده بودند و با تمام فشارها 
آمد باز هم در کنار هم بودند  که از سوي سایرین به زندگی مشترکشان می

سهل بود تصاحب زنان بیشتر کاري  محمد مرد با نفوذي بود و برایش حاج
لیکن او تمایلی به این کار نداشت و دوست داشت همین خانواده را 

ه بود و فشارها از دوشش هد حال به نهاي آرزوهاي خود رسیدگسترش د
شد حال علی در زندگی او گام نهاده تا این وراثت و این خون آبا  خالی می

و  اش کسب احترام و اجدادي را حفظ کند خونی که براي او و خانواده
  کرد ارزش می

را  ي خدا بیشتر او بعد رفتن به خانهکردند و از  برخی او را سید خطاب می
ست و دان خود را رهروي راه خداوندي میکردند، او  حاج محمد خطاب می

نش شریعت به عنوان دروس حوزوي و تکمیل این طریقت، دابعد از اتمام 
  راند ها می قاضی بر شهر حکومت
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افتاد، فاطمه گاه  از این مرتبه گاه به وحشت می بود،صحبتش حجت و یقین 
جست و  و بیگاه نجواهاي این وحشت را در میان نمازهاي شب همسرش می

ها و فریادهاي او را بسیار با خدا شنیده بود، خودش هم از خداوند  اشک
دانست  ستود، می این تدین تصویر شده را میترسید و  سبحان به سختی می

مین خضوع و خشوع در برابر عظمت خداوندي است و سلوك او ه هرا
دید حجت برایش تمام  ها می آنگاه که حاج محمد را در این به خاك افتادن

  ی استبزرگی ستودن شد که این می
ها  زمین و آسمانارزش و اعتبار هر شب در برابر خالق  قدرت، آنمردي با 

اي  دانست این مرتبه یستود و م و بزرگی و جاللش را می افتاد به خاك می
  .فراتر از سلوك و رسیدن به پیشگاه ابدي و ازلی خداوند است

رسید که این خانه و این فرزندان  و بیماري به پایان می نقاهتباید این دوران 
، فاطمه همیشه احساس درد راقبت و دستان مهربان مادر داشتنیاز به م

هاي کوتاه جان و  این فرزندان به فاصله آوردنکرد،  شدیدي در شکم می
 ها زبان زخمزد و  به او تلنگر می صدایی  همجوانی او را تقلیل برده بود اما باز 

  آورد او را به خود می
یم و باز هم قدرتمند به امور خانه آورد ها فرزند می ده ،ما کمی پیشتر

  نندک ها که نمی چه این دختران امروزي کردیم و حال رسیدگی می
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  همیشگی،ي ها زبان زخمباز هم همان صداي آشنا همان 
  زد فاطمه به خود نهیب می

  آیا او همچون من زن نیست؟
  ؟است گی در خویش جستهآیا او احساس زنان

  ؟است گریسته جنسانش همبه حال  گاه هیچآیا او 
 آنپیرزن قدرتمند با  هاي گفتهي  بود که یاد و خاطره ها سؤالدر میان همین 

یمان حاج محمد که چگونه وقتی هنوز دو روز از زااه نافذ به یادش افتاد نگ
  کرد هاي کشاورزي کار می نگذشته بود پا به پاي مردان در زمین

ایش کرد و بعد کالفه به او در حال او حسد برد و باري او را ست به بار یک
  خیالش دشنام و ناسزا گفت که مگر ممکن است

که با تمام درد در شکم از جاي برخاست و به در همین حال و هوا بود 
 ار رفته بود و تا چندي بعد بهسمت آشپزخانه رفت، حاج محمد به سر ک

آمد خواهرش در خانه براي مراقبت از او حضور داشت اما گرم  خانه می
  ها به سختی به خواب فرو رفته بود، خواب بود و در کنار بچه

کرد چند روز است  هند با خودش دوربه آشپزخانه رسا آرام آرامخودش را 
که علی را به دنیا آورده و فهمید که امروز روز دوم است، بعد به آرامی زیر 

  :لب گفت
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پیرزن پر افاده چیزي کم ندارم، شاید  آنمن که از  ،من هم خواهم توانست
همین ارزش ترسیم شده در ذهنش بود، شاید نهاي قدرت و زنانگی همین 

کلنجار رفت نه زنانگی چیزي فراتر از این است، به یاد بود، باز با خود 
اش با خواهرانش افتاد با برادرانش چه قدر  کودکانه هاي بازيکودکی و 

زود همه چهره عوض کردند چه قدر به سرعت خود را در جایگاه دیگري 
ود نه پدرش و نه برادرش که همسرش ب مردي که حال آغوشدید در میان 

  تش افتاداهولناك در میان خاطر شب آنده بود، به یاد بت تغییر کرحال مح
ي  چهره آنپیرزن پر افاده در پشت درب و  آن ،اولین شب نزدیکی آن

ر تمام شد در میان همین افکا و نزدیک میهولناك حاج محمد که به ا
دست بر اندامش گذاشت و چندي بعد غرق  وجودش را درد فرا گرفت و

  زمین شد،
ام اگر در انجام دادن  کنی، من که بارها گفته گونه اینتو نباید با خود 

توانیم مستخدمی داشته باشیم تا تو را  کارهاي خانه دچار مشکل هستی می
در این امور کمک کند، در حالی که حاج محمد داشت با فاطمه حرف 

کرد و با  اي را مرور می هاي پیرزن افاده زد، فاطمه مدام در ذهن حرف می
اش در این  خواسته ترین بزرگکرد،  دانستن او را دوره می خود سرانجام

و سالمتش بود تا از هر صحبتی رهایی  جسمی سابقروزها بازیافتن شرایط 
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یابد در میان همین افکار بود که با لبخند نگاهی به حاج محمد کرد و بعد از 
  اي نزد او بیاورد، علی را براي چند دقیقهاو خواست تا 

کرد  کشید مدام در دلش با او صحبت می آغوشدر  علی را به گرمی
  بگوید، را یشها دوست داشت کسی در اتاق نباشد تا با او حرف

کرد تا  گفت، شاید او را تربیت می شاید برایش از روزگاران سخت خود می
: در آینده رفتار خوبی با همسرش داشته باشد به یاد خود افتاد به خود گفت

تاري همچون پیرزن پر افاده با عروسم خواهم داشت آیا من هم در آینده رف
  بعد سراسیمه از داشتن چنین فکري خود را مالمت کرد،

چند قدمی او نشسته بود و به فرزند و همسرش چشم دوخته در حاج محمد 
، چه اتفاقاتی را امروز از هاي صبح در دادگاه افتاد ندهبود در ذهن به یاد پرو

افتاد دلش  ها می ها و زاري فریادها شیونپشت سر گذرانده بود، یاد 
 گوشزدگرفت بعد به سرعت به خود  ي جانش را می سوخت و درد همه می
  ها است کرد که این خواست پروردگار آسمان می

و مو به مو بدون کمی و کاستی  عیناًآورد که چگونه  خود را به یاد می
و حتی حاضر نبود  کرد هاي خدا را براي متهمان و مجرمین اجرا می فرمان

در  هاي آسمانی داشته باشد، کالم خدا عدولی از این فرمان ترین کوچک
آمد که باید همه را مو به مو اجرا  شد و به او امر می از میاند ذهنش طنین
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آورد او را از  اي او را به خود می ها براي ثانیه ها و شیون کند، شاید اشک
کرد اما در کسري از ثانیه دوباره همه  یها و امرها دور م گال تمام فرمانچن

 براي همیشه خود را سرزنش کرده کرد و جا کالم خدا بود و او را احاطه می
 گونه ایندانست که تشکیک حتی در خیال هم گناه است و خداوند  و می
  ها را نخواهد بخشید خبط

ه افتاد ک هاي مادر می در میان همین نگاه به فرزند و همسرش به یاد صحبت
گفت باید این زن را ترك گوید و زن دیگري اختیار کند تا برایش  به او می

  ي راه او، فرزندي بیاورد ذکور و ادامه دهنده
تمام  آورددانست و به یاد  هم این را فرمان خداي قادر می در دلش گفت او

ها را که چگونه از کودکی از مادر فرا گرفته بود او در برابر معلم  آموزه
هر  کرد میا متهم و را به نا فهمی درست از کالم خدایستاد و ا یسرکش م

شد که مادر در  وري بیان میکرد اما ط را علنی و قاطع نمی چند این کار
بگوید  خطابانِکند و به او  كها او را در همان گام نخست مفهوم صحبت

ام حال در برابر استاد  وختهها را به تو آم که خویشتن تمام این آموزه
ار را دیده بود اي و حال که رفعت و بخشش پروردگ نشان داده کجی دهان
دانست که  کرد و می متهم میفهمی از فرمان خدا  ه مادر را به كچگون

طاعت فرمان خدا صریح و قاطع در کالم آسمانی او نهفته است و او ا
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 پذیرفت و در این فرامین را به گوش و جان می ها بود، ي همین فرمان کننده
  کوشا بود ها آنپیش بردن 

دوست داشت با علی  ،برخیزد فاطمه بار دیگر کالفه خواست تا از جاي
اي هم که شده تنها باشد اما جسارت این را نداشت تا با حاج  براي لحظه

 کند از این رو بود که از جاي خواست تا محمد این موضوع را مطرح
  اتاق و فضا دور شود، ه از ایناي هم که شد برخیزد و براي چند دقیقه

 تقالي فاطمه راقدر در افکار خود غرق شده بود که  آنج محمد حا
آمد که باز هم درد احساس نکرد و سرآخر با فریادي از سوي فاطمه به خود 

  شکم امان را از او بریده بود،
  :حاج محمد در حالی که ناراحت و عصبانی بود رو به فاطمه گفت

ت استراحت کنی جاي برخیزي باید مدتی در تخد از گویم نبای به تو می
  نیازي به کار کردن تو نیست و بعد از گفتن این خطابه از اتاق خارج شد

توانست براي  فاطمه در دل بعد از شنیدن این امریه خوشحال شد حال می
گرفت،  آغوشچند صباحی با علی خلوت کند به آرامی علی را در 

او سرمست  خوردنشت و از دیدن شیر هایش را به دهان کودکش گذا سینه
د، ها بو ن معصومی که پر از نا گفتهکرد، به چشما شد به چشمانش نگاه می
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ا نبود و خواند با کالمی که هیچ گوی نه میبه زیر گوشش نوایی عاشقا آرام
  ،دانست چیزي نمی آنر و فرزند از کسی جز این ماد

ي مهم این بود که  اما نکته فهمید ها نمی شاید فرزند هم چیزي از این گفته
نا مفهوم بیان و ت گنگ ار میان این عباررا د هایش ي ناگفته فاطمه همه

گفت، به پسري که قرار  هاي پر رنج به پسرش می کرد، از تمام این سال می
و از مشکالت بگیرد  آغوش در گونه اینزي گاه مادر باشد او را رو بود تکیه

  حفظ کند،
تنها آواي علی به گوش آشنا بود و این  نامفهومشاز میان صداي گنگ و 

کرد، گاه از  آهنگین مدام تکرار میي علی را با هزارتویی از واژگان  واژه
راند، گاه از شروع و  ش سخن میاش براي فرزند دلبند کودکی از دست رفته

گفت و گاه فریاد  زن شدنش چیزها می باره یکبه دنیاي بزرگی و  آمدنش
ه هیچ نفهمیدرا دختر بودن و زن شدن و مادر بودن  ي میان د که فاصلهز می

نباشد شاید  گونه اینخواست که او  ، شاید خاضعانه از پسرش میاست
شکن برخیزد و این بت جهل را بشکند،  خواست که همچون ابراهیم بت می
خورد و آشفته از درگاه  را به درون میگزید، سخن  لب را می باره یکبه 

کرد که لب به کفرگویی  خواست، خود را مالمت می خدا عذر تقصیر می
انست، همه و همه به او بارها و بارها گفته بودند که د گشوده است، او می
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فرمان و طریقت خداوند بزرگ بر کرسی قدرت  ها زشتیحال در این دنیاي 
ي این سنت نبوي از سوي خداوند بزرگ  هنشسته است و این بلوغ او ثمر

  ها است آسمان
از خدا طلب مغفرت کرد و باز  ون و به خویشتن چند لعن فرستاد وباز در

از  شاد دلخویش را از سر گرفت، خواست  معناي بیو  آهنگینالالي 
اي فرزند را از  ههاي دنیایش بگوید، خواست ذر خوبیها و  خوشی
بر سازد، در ذهن کلنجار رفت و تمام خاطرات ریز هاي این دنیا با خ زیبایی

را و درشت از کودکی و بزرگی، از دختر بودن و زن شدن تا مادر شدنش 
آورد و در جستن  کرد چیزي به خاطر نمی دوره کرد، هر چه فکر می

ستاد و خود را متهم به بی د کوتاه عاجز بود، به خود لعن فراي هر چن خاطره
چشم  دیگر چند سالی بود که باور داشت انسان بی چشم و رویی کرد، حال

دید، او که براي او  رویی است، این عظمت و بزرگی حاج محمد را می
کرد و هر  د، با او مثال زنان بالغ هماره رفتار میچیزي کم نگذاشته بو

  ،گفت اي را اجابت می ستهخوا
در میان ن افکار علی را به روي تخت رها کرد و خویشتن را در میان همی

تخت غرق کرد سر به زیر بالشت در کنار خود برد و سرش را در میان 
  بالشت فشرد شاید این بالشت نقش غمخوار او را بازي کرده است،
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ها در تمام  ین سالکرد، شاید در تمام ا س خیانت میشاید نسبت به او احسا
رچه خوارش همین تکه پا شب هولناك تنها غم آنها حتی در میان  این رنج

ر میان که درونش از مهر پر شده بود از جان پر شده بود و او را د ه استبود
  گرفته بود، آغوشکودکی در 

او درد زن شدن در کودکی را به خود دیده و با  ،اش را درد یازده سالگی
ها  کشیدن آغوش یان ایناشک ریخته و فریاد زده بود، حال در مها  ساعت

کرد و  آسودگی داده شده را می آنو از او طلب  او هم محبت خواست
فاطمه تمام جانش پر از عذاب وجدان و احساس خیانت خود را به او 

  کرد مالید و طلب آمرزش می می
فشرد و در آغوشش اشک  حال فاطمه پر درد و آه بالشتش را به خود می

ه گفت زیر لب به او یادآور شد ک با او سخن هم می آرامریخت، حتی  می
  به او خیانت نخواهد کرد، گاه هیچیار و غمخوار او است و 

  جان چه کند؟ سوخته و بیتن اما حال با این 
کرد چه  زد می با این صداي همیشگی در ذهن چه کند که به او مدام گوش

  کرده است
دید و مدام با این صدا  میان دریایی از افکار غرق شده می باز خویشتن را در

  نشست ه مبارزه میدل سوخته ب آنو 
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دردهایش را با یگانه  ،دوست داشت بیشتر با علی صحبت کند به او بگوید
و مذکر  مؤنثفرزند ذکورش در میان بگذارد، اما براي او که تفاوتی میان 

بود، شاید شده نبود، اما حال چرا تا این حد دنیا برایش وارانه  انبودن فرزند
  دید، میي دنیا را دگربار و وارانه  همه

آري باید به علی دلبندش بگوید، بگوید که نباید با دیگران به زشتی رفتار 
یازده ساله دندان تیز کند، باز به کند، نباید جان بدرد، نباید به طمع دختر 

  زد خود نهیب می
  اي طمع کرد و دندان تیز کرده است؟ چه کسی به جان دختر یازده ساله

مصمم و مطمئن بود که عامل  قدر ینادانست، گاه  خودش هم دیگر نمی
  ...پیرزن پرنفوذ بجوید و گاه  آنها را در وجود  تمام این مصیبت
خود  اي در دل به خواهد، ثانیه چه می گوید و دانست چه می خودش هم نمی

 آنانبالید که چه خوب است تمام این افکار درونش زنده است به کسی از 
با دیگران در میان نگذاشته است، را  گویی پریشان گونه ایننگفته و 

  دانست سرانجام بازگویی این افکار چیست، می
هاي او به وقوع  سخن گفتن حال دیگر مطمئن بود که چه انتظاري در برابر

در  ي پیرزن دانست چه انتظارش را خواهد کشید، چهره ، میخواهد پیوست
تهم کرده بست که او را به دیوانگی م برابرش در همین نزدیکی نقش می
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د که این دی میها از چندي پیش قرائت شده بود و حاج محمد را  است حکم
  احکام را به اجرا خواهد رساند،

پر رمز و رازش  سر بر بالشت آرامفشرد و  آغوشبه به خود بالید فرزند را 
گذاشت دوست داشت آسوده و بی هیچ درد، بی هیچ فکر تنها در کنار 

گیرد، به خوابی طوالنی فرو رود و شاید چند باري در دل با  آرامیارانش 
گوید از خدا خواست که این خواب ابدي و  دانست کفر می آنکه می

پایان باشد در میان همین افکار خود را در خوابی عمیق جست و علی  بی
  مادر به خواب رفت آغوشدر  آرام
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شده  کرد، مستأصل ر میگزید، مدام فک را می هایش حاج محمد مدام لب
بود، بارها و بارها در این جایگاه نشسته بود و چنین احکامی را خوانده بود، 

  دانست کار درست چیست، اما حال نمی
نست راه دا بار خود را مالمت کرد اما نمیگفت چند  مدام با خود سخن می

ه دوبار خراش دلدرست را چگونه باید برگزیند در میان این افکار صدایی 
  و دنیاي واقع را به پیش رویش نشاند آورداو را به خود 

بی پدر تا به  ،آقا به خداوندي خدا این بچه را با زحمت و کارگري حاج
  ام اینجا رسانده

  مهد آقا شما را به غریبی امام قسم می حاج
هاي پیرزن در برابر حاج محمد افکار او را به  هاي بلند و ناله صداي گریه

کرده بود، چند باري به خود نهیب زد که مگر راه گشاي سختی آشفته 
  هاي مادر است، اشک ،دردها

  هاي مادرانه از گناه او چشم پوشید، شود با نگاه مگر می
هر خبط و گناه از سوي خدا جزایی خواهد داشت، باز به خود گفت و تمام 

این این افکار را درونش بازسازي کرد که آري خداوند تبارك براي صالح 
  ،است بچه چنین حکم فرموده
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اي به خود دشنام فرستاد و خود را لعن کرد که فکر به چنین مباحثی  لحظه
داناي به تمام علوم خود  ،و شرك است، خداي سبحان آلود کفرهم 
ي خاکی اجابت است در میان همین افکار  فرموده و تنها راه بنده گونه این

دیگر دور کرد، خیلی  بار یکو را پسرك افتاد، با خود اچشمش به چشمان 
ساله بود اما خیلی کمتر  15نحیف و کوچک بود سن و سال زیادي نداشت، 

  دادند، هم به او نسبت می آناز 
لرزید، به کاغذهاي روي  نگاهش به دستان پسر افتاد که تا حد زیادي می

زن را در دل مالمت کرد به او تشر زد و بعد از چندي میزش نگاه کرد، 
  :و رو به پیرزن گفت آوردین فکرها را به زبان هم

ي شیطانی  مایهدانید ریختن یک قطره از این  کردید، می باید از او مراقبت می
خداوندي زده  کرد، چگونه او لب به خوردن حرام هر چیز را نجس خواهد

  است
این را گفت و باز به دریاي افکار خویش بازگشت، مادر باز هم عجز و ناله 

شنید و با خود  داد اما حاج محمد هیچ نمی کرد پاسخ حاج محمد را می می
و جزا بماند چه  پاسخ بیکرد، خوردن شراب در این سن اگر  دوره می

که تمام عاقبتی خواهد داشت، باز به یاد کالم قدسی خداوند افتاد و دانست 
  خوشبختی و سعادت انسانی در پیروي از این دستورات استراه و طریقت 
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خواهد باید او را آموخت این  به خود گفت که خداوند صالح انسان را می
طریقت خداوندي است، در میان این افکار پیرزن خود را به دستان حاج 

شک محمد رساند و اشکان چشمش به روي دستانش ریخت، خواست تا با ا
اي از الوهیت  ر این دستان قدسی ذرهمانش دستانش را بشوید و با بوسه بچش

  کسب کند، خداوندي را
و به  برخاستحاج محمد به خود آمد دست خویشتن را پس زد از جاي 

  دبعد از نماز به اتاق راهنمایی کنرا  آنانمنشی دفتر گفت که 
  دنیاي را شست،بعد خود را به سرعت به وضوخانه رساند و دست و 

رفت به آسمان عروج  دورتر میو کرد از دنیا دور  به نماز فکر می هرگاه
نشست و حال نیاز داشت تا با پروردگار بزرگ  کرد به نزد خدا می می

گفت و از او طلب راه و عافیت  جهانیان بار دیگر خلوت کند، باید به او می
  کرد می

گریه  آرامفشرد و  بود او را میگرفته  آغوشپیرزن به سختی فرزندش را به 
کرد، پسرك دوست داشت خویشتن را محکم و استوار جلوه دهد، بارها  می

به خود نهیب زد که آري باید در کنار مادر صفت و استوار بایستم در دل 
نباید بگذارم تا او در برابر این دیوصفتان خویشتن را به خاري افکند اما 
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دید، چند باري از دوستان و  خویش را می توانست و باز دستان لرزان نمی
  ي شالق شنیده بود اطرافیان درباره

همین واژه و شنیدنش کافی بود تا تمام جانش را درد فرا گیرد، دست و 
ها اشک بریزد و از درد به خود پیچ و تاب  پایش به لرزه بیفتد، به یاد شنیده

ارانی شد، هاي مادر ناگاه چشمانش نمناك و ب بخورد در میان اشک
شک بریزد یا به حال مادري دردمند که دانست به حال و روز خویش ا نمی
  براي درد فرزند به خاك و خون نشسته است، گونه این

و مدام به  آرامرا بوسید،  ي فرزند نهاد و چند باري قلبش مادر سر بر سینه
یض گفت، اي جان و جهانم او را حفظ کن، قلب دردمند و مر د میخداون

  سپارم، زندم را به دستان پر مهر تو میرا در امان بدار، یگانه فر او
دمند خویشتن افتاد، به یاد پسرك در میان همین نیایش مادر به یاد قلب در

ها و داروها به یاد درد در  هاي شهر، به یاد قرص در دل بیمارستان روزها
دستانش به یاد گرفتگی و حبس شدن نفس در کامش و باز چشمانش 

آتش  ،ه درد شالق را بر پشتش لمس کرد و سوختایاهی رفت ناگس
  گرفت و خاکستر شد

گفت و از او  پرسید با او سخن می در عروج از خداوند میحاج محمد 
، نصایح دانست پروردگار بزرگ را می ي فرامین ، او همهخواست ها می پاسخ



 تسخیر ٢٨

 

یگاه دانست، گاه و ب میز هر کسی بهتر نده بود، راه و طریقت او را ااو را خوا
شد، از  می متوسلهاي او  براي دانستن هر امر کوچک و بزرگ به طریقت

همان کودکی و درس فقه او را به دنیاي بزرگ آسمانی بیشتر و بیشتر 
راه و  ي بشر اوند براي هر کرده و نکردهنزدیک کرد و آموخت که خد

گفت  دانست و می شناخت، می دانست حکمت خدا را می اندرزها دارد، می
  خواهد داد، راه مقدر را به دست بندگان جاهخدا 

ي سراپا تقصیر راه  کرد تا این بنده حال بار دیگر از خدا طلب طریقت می
  درست را برگزیند،

آنچه مقدر است را به انجام رساند و از راه الوهیت دور نماند، به یاد مریضی 
داند که چه  از هر که بهتر میدانست خداوند خویشتن  میقلبی پسرك افتاد، 

به صالح او است، او راه درست را به رویش باز خواهد کرد و دوباره او را 
 خواهد بخشید، او را پاك و طاهر خواهد کرد و در این پاکی به او زندگی

هد بخشید، خداوند به او بارها و بارها گفته بود که راه درست پیروي از خوا
پاك کردن گناه و عافیت بخشیدن به طریقت او است و طریقت او 

  ها است زندگی
  و حال دیگر مصمم بود تا حکم را قرائت کند برخاستاز جاي 
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در برابر پیرزن در برابر پسرك محکم و استوار حکم خداوندي را قرائت 
  پسرك را به تحمل پنجاه ضربه شالق محکوم کردکرد و 

دنیا لرزید و درد کشید، ي  ي شالق از دهان حاج محمد، همه با شنیدن کلمه
تانش بار پسرك لرزان چند باري درد این شالق را به جان لمس کرد و دس

ن جاري شد و زمین را پوشاند به پیش هایش با خو دیگر لرزید، مادر اشک
رفت به زیر پاي مردي بسته به درختی رسید که ادرار و خون تنش زمین را 

کشاند خون  جانش را به آتش می زد و پوشانده بود مردي به سختی او را می
رفت، همه و همه مسکوت بودند از زمین و آسمان هیچ  به آسمان می

  هیچ نکردند، آرامصدایی به میان نبود و همه 
هر چه زشتی بود از میان رفت و زمین و آسمان پاك و طاهر گشت، خدا 

دار زمین تاج قصید زمین به شادي در آمد و فرزندانش بهامر کرد و آسمان ر
ها کشیدند، باز در میادین خون بود، زمین رنگین بود، هر چیز  به رقص هلهله

ا در زمین و در آسمان در جهنم و ه یگري آغشته بود و در میان درختبه د
 آرامو با جامه همه و همه  ها برهنه در سکوي و بر زیر زمین چال سیاه
  ان رسید، فریاد بوددند، شالق آسمان را در نوردید و به سختی به جانشایستا

ریخت زمین را  کشیدند، خون می زد، باز فریاد می آتش بود، صاعقه می
کردند و این نجاست به نجاستی  ، مردان از ترس به خود ادرار میشکافت می
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ها هم ریخت همه ریختند و  ها ریخت از ترس نجاست چربید، خون دگر می
  طاهر شد،و حال نجاستی خطاب گشته پاك 

را پاك کرد و طهارت به جاي نشاند دیگر خنثی نبود و جاري بود هر زشتی 
می و شراب انجاس نبود و طاهر بود خون طاهر بود خشم طاهر بود دیگر 

بریدند، به  ها می گردن سوزاندند، زدند، می همه چیز طاهر بود، شالق می
  افتادند لیک همه چیز طاهر بود جان هم می

کرد و حاج محمد طاهر بود،  نزدیک میمادر خویشتن را به حاج محمد 
هایش را با آبی که راکد نمانده و جاري است به طرزي  چندي پیش دست

اند شسته بود حتی این کار به پاي و سر و صورتش نیز  که از دیربازها گفته
 آند حال دستان دردمند ادامه داشت و طهارت وجودش را فرا گرفته بو

وهی شروع انجاس بر جهان هستی خواهد رخوردش با این جان الپیرزن و ب
  بود،

اش بر این پیرزن  حاج محمد خویش را از این نجس بودن دور کرد و هدیه
کرد حال باید او از  دردمند پاکی و طهارت بود، حال فرزندش را طاهر می

ه این تشکر دانست ک کرد، اما حاج محمد می این واال مقام قدسی تشکر می
ها گریست و دعا و نیایش  اي خدا و به درگاهش سالراز او نیست که باید ب
  روح قدسی او است ،ها ي جان کرد که پاك کننده
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آسمان و زمین هر چه که در جهان بود دیگر براي پسرك جان باخته هیچ 
افتاد بارها همه  ي تلخ می دید، مدام یاد خاطرات دیگران از این یادواره نمی

  کرد، چیز را براي خویش دوره می
جان مادر شود  آرامخواست به خویشتن ببالد،  خواست قدرتمند باشد می می

کند در برابر این سختی و درد جان سخت بماند و در برابر  آرامهمه را 
دید،  را می هایش دستها بایستد اما هیچ توان به جان نداشت مادر و  زشتی

  هر و عشق،همه م آناین مادر دردمند، یاد  آغوشافتاد یاد  یاد کودکی می
شوم و سختی بود  روزوقت گذرانی با دوستان افتاد، چه  آنروز و  آنبه یاد 

این انجاس شدن، چگونه لب به این زهر شیطانی زد، چرا او را با خویش 
احساس  آنبردند، به یاد حال و هوایش افتاد به یاد از خود برون شدن، یاد 

خواست تا  روزهاي پر شور می آندر میان آورد،  هم جانش را به درد می
شیاطین چگونه او را از  آنند اي فکرها را از خود دور کند، چه گفت دقیقه

  د،نطهارت دور کرد راه
کرد باز  ال دوره میود، حبه یاد چشمان دخترك افتاد او دل و دنیایش را رب

هم همان داستان پیشین به روي و در برابرش بود، باز هم داستان قدسی 
  ها است ر شدني شر و دو دانست این مایه می نديخداو
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دانست باري جدش را فریفته و حال دنیاي او را فریب داده است،  می
ي  نه میوه بار ایننگاه او را از یاد خداوندي دور کرده است  آندانست  می

یاد دور از نگاه  آنکه زهر شیطان به حلقومش ریخته است، ممنوعه 
  س کشاندهخداوندي او را به این انجا

هایی  مغفرت دور کرده و حال او را به تحمل ضربه هاي دروازهباري او را از 
از رنج خواهد رساند و هر بار هم به طهارت چنگ خواهد زد و پاکی را در 

  خواهد یافت
دید که دیگر مادر به  دانست کجا است چند زمانی گذشته ولی حال می نمی

دید مرد  است، اتاق دردناك را میکنارش نیست دیگر هیچ نیست و تنها او 
را  آنیدن را هم دید و چند باري درآماده براي کوفتن را دید حتی آلت 

انداز کرد، یاد دوستانش افتاد، یاد شیاطین در کنارش چگونه او را نجس بر
رنج را  آن ها آنداشتند یاد خاطراتشان از خوردن این ضربات افتاد چگونه 

دور  ال در این دوار طهارت و انجاس بهو ح به جان خریدند و پاك شدند
  کنند الوهیت هماره طواف می

شکافت پاره  رسید، می درد نداشت ضربه به جانش می ،دگرفته بو آرام
  درید و خدا، زد، زمین و آسمان را می رفت جالد فریاد می کرد پیش می می

  او هم بود؟
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طهارت را خویشتن خواست داستان این  شاید به نظاره نشسته بود، شاید می
ها بسراید، شاید اینبار حاج محمد را  نقل کند، دوباره بگوید و قرآن

کرد، اما موسی این  گفت دیگر خضري نبود و حاج محمد طاهر می می
ها دنیا را لرزاند همه ترسیدند جان  داستان کجا است، موسی بود یا نبود ضربه

جان یکدیگر را هم خویشتن را دریدند و در این طهارت پس از خویشتن 
  دریدند

بر جایش آرمیده  آرامآمد او قدسی و  بود هیچ صدایی از او نمی آرامپسر 
چرخید در این طواف از دنیا گذشت و  بود، باز هم شالق در آسمان می

  هزاري را به عجز رساند
ضجه زدند ادرار هم کردند، سوختند، آتش گرفتند لیکن  ندفریاد کشید

  ك شدند و حال پسرك طاهر و پاك آرمیده بودهمه و همه طاهر و پا
از این دنیا به الوهیت و خدا رسید دست به  آرامدیگر جان در بدن نبود و 

  دست او شادمان و طاهر بود
خدا شتافته است او پاك و کرد، او به نزد  این را مدام حاج محمد تکرار می

از ما پاك و با پاکان ها در امان مانده تا دورتر  ت از این دنیا و زشتیطاهر اس
  زندگی کند،
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ابان منشی دفتر به او خبر مرگ پسرك را گفت، حاج محمد شت آنگاه که
وضو کرد و طاهر شد به اتاق آمد به پیش  و خویشتن را به وضوخانه رساند

خدا رفت و مقدور و قدر را با هم در آمیخت از خدا طریقت خواسته بود و 
  کرد حال مصمم تکرار می

  و طاهر گشت پسرك پاك
گفت، مادر چیزي براي گفتن نخواهد داشت نباید که بگوید،  مادر چه می

دانست که نباید گفت، گفتن کفر است و دور از ایمان و باور  فاطمه هم می
  باید مسکوت ماند باید پاك شد و طاهر گشت ،به بزرگی

خواست که بگوید شاید دوست داشت براي چند صباحی هم  لیکن مادر می
شده به نزد خدا برود با او سخن بگوید از درد بزرگ کردن فرزندش با که 

ها صحبت کند، از رنج قلبش از دردي که از بدو تولد همراهش  او ساعت
بود از هر چه درد که دنیا داد به جان خرید از خبط بگوید از خبط خویش 

  از خبط همسر و از خبط خدا
ت بماند شاید واست مسکوخ خواست بگوید دیگر نمی آري شاید مادر می

  شد، مادر کافر بود شاید زبان کفر بود و شاید باید زبان هم طاهر می
گریست به طهارتش  گفت به یاد فرزندش می گفت به درون می در نمیما

  کرد باید دل خوش می
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طاهر است جزایش را  در آسمان دیگر پاك و آرامفرزندش آمد  نجوا می
  خواهد بود آرامه دنیاي دیگر در این جهان تحمل کرد و حال ب

خواست تا باز  خویش می آغوشخواست به همین دنیا و در  اما مادر او را می
گیرد اما لب کافر بود ساکت بود طاهر  آرامقلبش را ببوسد و در کنارش 

  بود
بوسید که مخزن مهرها خواهد  فشرد قلبش را می کشیده او را می آغوشبه 

دیگر هیچ نباشد که  خواست که از او می آمد به سخن میبود شاید کفر 
فشرد و باز  طهارت را بر انگیزد و دورتر از خویش کند، علی را محکم می

ید و د دید بزرگ شدن را می خورد، فاطمه می در هذیان افکار غوطه می
شد گویی او را تنها داشته و  تر می بزرگ علی در آغوشش هر روز بزرگ و

کرد بخشی از  گاه فکر میگرفته است،  آغوش از روز نخست تنها او را در
ها به  سالده که همراه او به دنیا نیامده و حال پس از گذشت جانش بو

 آغوشخواست او را هر لحظه در  ر چه که بود میکنارش باز گشته است، ه
توانست این  زد و نمی بکشد با او باشد دخترانش را گاه و بیگاه بوسه می

  ،هم کتمان کند ها آن د را ازح عشق بی
تر  هر روز بزرگ ، او راآغوشاز جان او بود و با عشق و در علی بخشی 

مثل  ،علی آغوشفاطمه و گاه به  آغوشگاه به  کرد، حاج محمد هم بود می
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شدند و  ر میو هر از دیرگاهی به کنارشان بود به کنار هم پی آرامهمیشه 
  شدند و پر هیجان می آرامجوان 

پیش  روز کودکی علی بیشتر و بیشتر به گذشت و هر میهر چه که بود 
داشت او  شد و راه و طریقت پدر را زنده نگاه می میرفت او باید بزرگ  می

کرد و باید به این  تر می م بزرگ خانوادگی را بزرگ و بزرگباید این نا
  بخشید اي می طریقت جان دوباره

زن پر نفوذ هم از بردند و پیر از بزرگ شدنش لذت می ،همه از دیدنش
بالید هر بار او را نزدیک به بزرگی در  داشتن او به خویشتن و فرزندش می

  ،پنداشت همان کودکی می
به پدر بزرگوارت  رفتارش شبیه به فالن عالم بزرگ است این کنشش شبیه

  سرود می اي ي تازه صهاست و هر روز ق
دانست همان  بر نسل می حال دیگر کمتر از فاطمه بیزار بود و او را بقا دهنده

  .کردند نسل پاك و طاهري که باید جهان را طاهر می
  
  
  



  
  
  
  
  

  فصل دوم

  
  

به دهان بگذاري، تو براي زندگی  قوتاي  باشی، باید ذره آرامباید کمی 
  نیاز به خوردن و آشامیدن داري

کشاند گویی دوست  سو می آندر آغوشی سرد مدام خود را به این سو و 
یاغی و گیرد دوست داشت تا  آرام آغوشندارد به هیچ عنوان در این 

  سرکش به پیش رود در بند نماند و در احساس رهایی غوطه بخورد،
که او را در بر گرفته بود، تاب فریاد را هم از او  آغوشاما دریغ از این 

توان این داشت لیکن کردن او  آرامربود، زن با تمام تالش سعی در  می
به  آغوشدید و کیا مدام خویشتن را از این  آرامش بخشیدن را در خود نمی
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رویی با هیچ قدري کوچک بود که توان رویا آنزد، هنوز  کناري پس می
عجز و نیاز  ی،توان لیکن با همان بی ،جهان را نداشته باشد دراي  مخاطره

صر راه و طریقتی و این ح آغوشسرکش در پی دوري جستن از این 
  جست می

دید و همه در  ي سرد و بی روح مثال خویشتن را زیاد می در این خانه
  کردند، شدند و با هم درد مشترکی را تجربه می اي به هم وصل می نقطه

شان محکوم به زندگی در این  همه ،پدر و مادري نداشتند کدام هیچ ها آن
انتظاري به دنیا  ها آننوانخانه و دور از والدین بودند، کسی براي آمدن 

به دنیا خوشحال نشده بود، اما کسی از  ها آننکشیده بود و کسی از آمدن 
  با خبر نبود، آنانواقع دنیاي 

ري در شاید همین کیا پدر و مادري داشت آزاده که در راه احقاق خون بسیا
دادگاهی به فرمان مردي با دین که هماره در پی طریقت خداوندي و 

ی به جهان زده دردهای آنانطهارت آدمیان بود از جهان پاك شدند، شاید 
، شاید از فرط فقر دیگر اي جان دادند بودند و خویشتن پر درد در گوشه

بگیرند و شاید این کیا حاصل  آغوشنتوانسته کودك دلبند را در 
جویی مرد و زنی بدکاره بود، هر چه بود و نبود هیچ کس از داستان  تلذ
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هیچ خبري نداشت و کسی دوست نداشت این داستان  آنانآمدن نهفته در 
  اي همراه یکدیگر بودند در درد تنهایی در نقطه آنانرا دوره کند اما حال 

شهر شان تنها بودند، همه بی کس در این خانه سرد و بی روح در این  همه
هایی در آیند که از سر  نفرین شده اسیر شده و حال باید به حصر آغوش

باز هم هیچ ندانسته و در این دنیاي در آمده بودند،  آناناجبار به تیمار 
هاي حصرطلب  ها گفتند و بافتند که در پس این آغوش ها ساعت ندانسته

که تنها هاي رئوف نهفته بود و هر چه که بود انسان دید و خواست  قلب
که این موجود خاکی تشنه به قضاوت دیگران بود از  خویشتن قضاوت کند

ي  کرد و سرخوش جان براي ادامه این قضاوت غذاي روح را تأمین می
  گرفت، حیات می

خواست آزادي بجوید و از این درد و رنج  کیا در آغوشی به حصر آمده می
فریاد بزند، اشک بریزد، ناله سر دهد و با  صدا یکرهایی یابد حال باید 

ي نیاز تقال  جوید، با همهریقتی براي رهایی از این زندان بي تاوان راه ط همه
  شد، کرد و هر بار این تقال به نیازي دیگر تعبیر می می

را به  آنکه او هاي پر مهر مادر  سینه آنشاید او نیازمند غذا است، کجاست 
  ي جان مادر بنوشد، یرهدهان بگیرد و از ش

  چیزي از مهر نهفته نیست شي جان مادر الیق داشتنش نبود و در سیره آن
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که همه  اند آدمیانو باز هم همان قضاوت و همان طهارت دیرترها و این 
بیند همچون خود بسیارند،  است می آرامکیا دانند، اما حال دیگر  چیز را می

اند و کمی دورتر در هواي این شهر  یدهنیز به مانند او از مهر مادر ننوش آنان
ي مهر  ها از عصاره گرفته و ساعت آرامفاطمه  آغوشنفرین شده علی در 

تر  چند سالی بزرگاست که به خواب رفته،  ها سالمادري نوشیده است و 
شده و بیشتر از پیش قدرت به خویشتن دیده است از شر این نیازها و 

بتواند چند گامی راه بردارد، صحبت ها خالص شده است، حال شاید  ضعف
کند و چندي دیگر استدالل کند و به این جمع طول و دراز آدمیان در آید 

، اما او که فرزند اند کنند و قضاوت شده سادگی قضاوت می که به
ها بازگردارند و کمی  تواند طهارت را به جمع انسان دهنده است، او می غسل

ستاده که از تمام بدنش خون به زمین پسري ایاي بزرگ  دورتر در آینه
اند از آینه به این دو  اند و قلبش را به دستش داده ریزد، پشتش را دریده می

کودك چشم دوخته و حال پاك و طاهر با دستی آلوده به انجاس زمین و 
خورد و زمینیانی که پس از  شان غبطه می نگرد و به حال همه زمینیان را می

ي او غبطه  ت از دیدن جایگاه ابدي و جاودانهها قضاوت و طهار سال
ها را درنوردیده است و به  ي دروازه خوردند و این حس حسادت همه می

  پیش رفته
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، روزي شاید کسی براي داشتنشان اند این نوانخانه جان داده چند فرزند را به
خون گریسته است و حال در این خون جمع شده از سالیان طهارت آدمی 

بوده  آناني  اند هر چه در گذشته همه را غسل داده به حال خویش رها کرده
انتظار نکشیده  آناندانند که کسی براي آمدن  گران می ي قضاوت حال همه

  دمان نشده است،و از دیدنشان شا
اند به درب همین  و کیا را در پتویی پیچانده رود فریاد وا مصیبتا به آسمان می

همه چیزدان کسی به اند، باز هم از جماعت  ي متروك او را رها کرده خانه
اند  شرافت به خرج داده که از مرگ او جلوگیري کرده آنانفریاد آمده که 

ر از انجاس رها کرده تا تلف هاي پ چه بسیار که این بیچارگان را به سطل
اینجا هستند و چه بسیار از  آناني  که بوده و نبوده امروز همهشوند، هر چه 

که در کنار پسرك در آینه با تنی خونین پر از انجاس پاك و طاهر در  آنان
  گذرانند، خورند و در جاودانگی روز می ها روزي می آسمان

 آغوشکرد شاید این فریادهاي سرکش براي  زد، تقال می کیا مدام فریاد می
که او را در خویشتن بفشرد و محصور کند، شاید دلش هواي پر  مادري بود

است که از گرماي تنش به خو جستن و به فراتر رفتن داشت، شاید پدري می
خواست تا او را غسل دهد و  ها فراتر کسی می بخشد و شاید از ایناو هدیه 
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یا و کرد و چیزي فراتر از این دن زد، عصیان می طاهر کند، حال تنها فریاد می
  خواست، هاي پیرامون خویش می داشته
کرد و هر ثانیه دیوارها به  به جان لمس می نی دیوارهاي سرد و تیره راسنگی

خواستند او را در خویش فرو دهند و  شدند، می تر می او نزدیک و نزدیک
خواست تا به دنیاي  از واقع دنیاي او با خبر بودند و کیا می آنانببلعند، شاید 

  براي چند صباحی سرك بکشد، آنان
کرد هنوز  تر شده بود و کیا هنوز در عالم دورترها سیر می علی کمی بزرگ

گرفت تا جایگاهی بیشتر از  و قدرت در این نیاز و تنهایی جان می دفاع بی
کند شاید در ید روزي بتواند از خویشتن دفاع آنچه هست را کسب کند، شا

د اما حال بیشتر از هر کس نیاز به دورترها از دیگران هم محافظت کن
این روزهایش  گاه محافظتي سرد  انهمحافظت داشت و این خمراقبت و 

شد و  شد گاه اشباع می شد گاه سیر می مادر گرم می آغوشبود، علی در 
داده بود و  آرامبود خویشتن را در این دستان پر مهر  آرامزد،  گاه فریاد می

اي که دیگر هیچ از این دنیا جز دیدن  فاطمهبرد و  از این آرامش لذت می
ي دنیایش در او خالصه بود فراموش کرده هر چه  خواست همه علی نمی

  حال تنها علی بود و علی تنها براي فاطمه مانده بود، ،پیش از او داشت را
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شد که دیوارها خویشتن را به خود  قدر سرد می آنانخانه گاه هوا سرد بود نو
گرفتند و  می آغوشرفتند گاه یکدیگر را در  کردند و به درون می جمع می

توان گرم کردنشان را  آغوشزدند گرماي  ها از سرما باز فریاد می بچه
که زیاد به خود لرزیده بودند  آنانلرزیدند،  نداشت باز از سرما به خود می

مشان به این رقص عادت داشت، در سرماي سخت ساعتی در حال دیگر اندا
ها  پشت درب نوانخانه در انتظار سرپناهی لرزیده بودند از تنهایی ساعت

ها کردند  استه شدن نالهریخته بودند از غم نداشتن و نخو ها لرزیده و اشک
ها محصور شدند و دانستند از خویشتنشان نیست و باز لرزیدند،  در آغوش

گفتند در  می آنانکردند به  دانستند غم تنهایی را درك می را می همه چیز
کردند و کودکان باز  گفتند و قضاوت می ها با هم سخن می دوردست

لرزیدند، هر لحظه و هر ثانیه پر دردتر از کمی پیشتر درد  شنیدند و باز می می
م از ه کارکنانفرسا که  لرزیدند و حال در این سرماي جان کشیدند و می می

لرزیدند اما به این  ترسیدند و می رنج سرما تاب از جان برون داده بودند می
اره و از نو ها دوب خواندند و با ناله می شادانِرقص و این آواي گوش آشنا 

  کردند، سرآغاز می
بود  آغوشگرفت و علی در  شاید کمی رفعت و مهربانی سرما از جانشان می

ه، مکرد و تنش را فاط ا حاج محمد گرم میگرم بود، هوا خوب بود، خانه ر
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و  داشت گرفت و در بر خویش از سرما او را مصون می ه خویشتن میاو را ب
 آغوشتوانست از سرما به  حال او که دیگر چون کمی پیشتر طفلی نبود می

اي داشته باشد تا با فراغ بال این  مادر پناه برد، کافی بود تا از او چنین خواسته
ده اي از بهشت باز کند، از سرما در امان مان به رویش دروازهگرم  آغوش

لرزید و در این لرزش و  د و کیا باز میبود از گرماي محبت هم سیراب ش
ها سرما  شد، برایش ساعت تر می آموخت باز بزرگ این رقص دوباره باز می

که جماعت همه  خواندندهایی به او  گفتند از نا گفته و برف سخن می
ها را جسته بودند  به سختی خویش چنین طریقت آنانبا خبر نبود و  چیزدان

  آموخت و حال باید این درس را به رقص می
دانست که  رفت، می ي طهارت می دیگر به طواف خانه رحاج محمد باید با

 آندانست دیدن  می ،افزون خواهد بخشید یقدرت این تجدید میثاق به او
نش خواهد بخشید تا بندگان سراپا تقصیر را اي به جا ي قدسی روح تازه خانه

  رفت، به حج میکه دوباره به راه پاکی و طهارت بازگرداند و باید 
هم که  بار یکي خدا را هر از چند سال  او مردي خوش نام بود باید خانه

دوست داشت تا به دور او بگردد به رقص درآید و از  ،کرد شده طواف می
ت گیرد درس قضاوت دوره کند و در روز او بیاموزد از او درس طهار

ت به خواس ستفاده کند، شاید خدا هم میموعود از آنچه آموخته به درستی ا
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او آموخته و باز پس  ،ها او جزاي خیر عنایت فرماید به پاس تمام قضاوت
  بود، برخاستهداده بود و چه سربلند از این درس واال 

اي از این طواف شاید اگر کسی  ید قطرهسرماي نوانخانه دردناك بود شا
بخشید  آمد گرما می گردش می به جان بیهاي  به دور این طفل بار یک
از پیشتر هر  ها آندانستند که  اما همه مییافتند،  شان از سرما رهایی می همه

این جماعت جماعت همه چیزدان بودند پس به چه نیاز بود را دانسته بودند، 
ها  ها کردند لباس حاج محمد هم بارها رفت، هزینه طواف خویش رفتند و

اي سیاه  ها پرت کردند به گرد خانه دوختند، سرها تراشیدند، سنگ
ها دریدند و باز به طهارت چنگ زدند خویشتن پاك  چرخیدند و سر از تن

  ن در میان سرما باز رقصیدند،جا و جهانی پاك ساختند و کودکان بی
سوختند و  هم در آیند باید می آغوشوانستند که به به لرزه در آمدند، نت باز
گفتند و با  ساختند، باید هر لحظه پر درد به این آواز سرخوش پاسخ می می

رقصیدند، مردمان همه چیزدان رقصیدند و چرخیدند،   لرز جان باز می
هات که هیچ کس به کودکان از سرما به خود پیچیدند و باز رقصیدند اما هی

قدر در این  آندیدند  اگر خویشتن می را باز نایستاند آنانت و هیچ نگف آنان
قضاوت و دانایی شنیده که چشمان خویشتن را شرمگین بینند و سالیان از 

  پس همه به جاي به رقص خود خوش چرخیدند دیگر هیچ نگویند
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ها داد و کیا در این  درس آنانسرماي نوانخانه جان کودکان را آموخت به 
هایش بدینجا  ي دانسته درس طبیعت هر روز خواند و بیشتر دانست، اما همه

دانست  پایان نیافت که باز طبیعت خواست که بگوید او همه چیز را از او می
  پس به فرزندانش گفت تا بدینان بیاموز بهتر بودن را

زد و  و بال  برخاستا رزند طبیعت به هواي نشسته بود که ف به پشت پنجره
هاي او دوخته بود او را نظاره  رفت، حال او مادر بود و کیا چشم به بالپیش 

  کرد دوست داشت بداند سرآغاز و سرانجامش را می
زد به قلب  گذشت به آب و آتش می از خویشتن می خاست برمیاو به هوا 
بود  و پر از هر چه زشتی در برابرش بال بیسوخت  رفت و می جهنم می

گذشت و باز هم به پیش هر چه سختی در برابرش بود را به جان خرید که 
 ، به کام گرفت تکه نانی را اودید یر دم چهره از رخسار دلبندان را مه

سخت گرسنه و خسته بود هر چه داشت از جان کرد که لقمه نان بجوید و 
و  ش خوردحال که به دهان جسته بود زبان به کام فرو داد از آب دهان خوی

تر به رنج در انتظار رفعت او به نظاره باز سیر شد که کودکانی به دور
رساند به دهانشان  آناناند پس برخاست و خویش را به نزدیک  نشسته

 آنانخوردند و او قد کشید  آنان خوردنشان را به نظاره نشست آرامگذاشت 
  پرواز کردند و او رها شد آنانقد کشیدند و او پرواز کرد، 
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مانده  سرپناه بیبود کرد و کیا دید، دید به طفل دیگري که الزم هر چه 
 ها آناست به راه  ها آندید که طواف جانش به جان  ،دنرسان چگونه غذا می

اش  ي جان و جوانی از همه ،است دید که چگونه اگر درمانده دیده
رقصد و از لرز او  گذرد که او درمانده نباشد و دید که به رقص او می می
  لرزد می

را به چشم نظاره کرد کوچک بود ها  کیا همه را دید تمام از جان گذشتگی
لرزند و براي  به لرز هم میلرزید اما دید که چگونه  ن کافی نداشت میجا

 ههم نبودند و دورترها دید که هماز  هیچ آنان رقصند، دید که رقص هم می
شدند از خویش گذشتند که طواف به دور مهر و عاطفه خویش  جان یک

هاي خویش از براي از میان  کنند بگردند تا دنیا برجا است اما به دور رنج
جهان بود حاضر به طواف بودند لیک نه به  ،ها تا جهان برداشتن این رنج

به  آرامهمه را دید و  ،رهایی و آرامش یکدیگر یچ طریقتی جز برايه
  خواب رفت

اندار همه رهسپار کرد که بیاموزد به این ج طبیعت باز هم فرزندانش را
  به فرزندش گفت ،چیزدان

اي به انسان و آدمیان دهی پس  امروز باید درس تازه ،کنبر تن رخت سفر 
رفت کودکی  ش میدر راه که به پیفرزند از جاي برخاست و به راه افتاد 
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زد، اشک  کند، کودك مدام فریاد می طاهر را دید که به سختی گریه می
رفت، کودك  شنید و به طواف می داشت اما او نمی ریخت او را بازمی می

  :طاهر بلند فریاد زد
دنیایشان بخواهی را  ها تعلق دارم و هر چه از من بدانمن از جنس همانانم 

کودك با قلب در ها بود،  از این تر بین خوشدانم، لیک مادر طبیعت  می
دست با پشت خونین خویش را نزدیک به او کرد قلبش را نشان داد پشت 

  :گفتو دارش را نشان داد  داغ
که حق را به  آناناین تقاص همه نزد جماعت عاشق به قضاوت است، 

که حق را تفسیر کرده همه چیز را  آناناند،  پستوي فکرهاي خود کشانده
 دانند و همه چیز را ترها می پیشاز  آنانهرجی نیست که  آناندانند، بر  یم

  اما حیوان هیچ نگفت و به پیش رفتدانند،  می
  :کودك درمانده فریاد زد

  دانید از این جماعت طاهر غرق در انجاس، چه می
  دانید هاي رفته چه می اند، از این هزاره دانید چه به روز یکدگر آورده چه می
  :گفت آرامکه همان حیوان بود  طبیعت

  ها پایان داد باید روزي به این دیوانگی
  به کودك به راه خویش ادامه داد اعتنا بیاو گفت و 
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 برخاستراه بود کیا از خواب زد و حیوان به  کودك نادم و نگران فریاد می
  اي نشسته بود، و در کنارش به نزدیکی همان پنجره پرنده

ن در حال کرد و او به همراه چندي از دوستا دنبال میکیا طول حرکت او را 
  بودند پناه بیآموختن پرواز به کودکی درمانده و 

ن شهر سوخته ای ،آنین شهر نفرین شده به اعماق هزارتوي کمی دورتر در ا
را به خانه  دانند حاج محمد هزاري که همه چیز را می  به جهل هزاران ساله

  کرد، نبارا گلو شهر را  بازگرداند
 باران گلاش را ریسه کشیدند، همه جا را  شهر غرق در نور شد، درب خانه

ي اسرار  کردند که بازگشت از طواف عشق به دیدار حق رفت و به سینه
به بند درآوردند  هزاري راز نهفته است و حال حیوان آمده بود، او را گرفتند

جهان را نورباران کرده  ي او راندند او آمده بود او به راه کشیدند و به خانه
  ي دنیا زخم زده باز زخم باید زد، بود، به این جان خسته

اي به  دیدند هر دو از دریچه علی پشت پنجره بود به مثال کیا و هر دو می
  جهان نگریستند

پرندگان به کنار هم کودکی را جستند، او نه مادر داشت و نه پدر، 
خواستند  بود که نمی آنجالب دانستند پدر و مادرش چه شده است و  نمی

نه کسی حدس داشت و نه گمان و نه  آمده است، آنانبدانند چه به روز 
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دانست و قضاوت کرده بود،  کسی از قبل همه چیز را می آنفراتر از 
دانستند  دانستند او تنها است، می می آندانست اما به ازاي  کس هیچ نمی هیچ

است و او را به  آناندانستند که او همچون جان  حال نیاز به کمک دارد، می
همچون پدر کشیدند، یکی چون مادر او را نوازش کرد، یکی  آغوش

ند به او جان بخشیدند همه یک جان شدو محافظش بود، یکی به او آموخت 
به خواب فرو رفت به خواب  آرامرا دید و  کیا همه ،رد و دور شداو پرواز ک

  ،ان شد، جان بخشید و در پی جان ماندپرواز کرد، ج
طبیعت را بسته به پیش راندند، درد داشت تشنه بود، رحم  فرزندکمی دورتر 

 چیزدان همهکردند و آب دادند، چه قدر ستودند یکدیگر را این جماعت 
  ند،که تا این اندازه پر رفعت و مهربانی هست

یکی به خویش غره شد نام خویش را مهر گذاشت یکی خطاب کرد ما 
سروریم و هر لحظه واال و واالتر رفت اشرف شد و سرآخر خدا شدند و به 

اما باالخر آب را هم دادند به رحم او را زمین زدند علی  ،تندسها نش تخت
دانست چه کند، بر جاي خویش شوکه مانده بود، چاقوي در  دید، نمی

هاي بریده نشده را  مان را دید، خون بر زمین را هم دید اما نتوانست رگآس
  ببنید،
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با ها ارزش بود و چه  نحوه بریدنشان خواندن نام خداوندي این ،تعدادشان
  هیچ کس هیچ از درد و رنج نگفت ،دانش همه را انجام دادند و هیچ وقت

صاحب عطا فرموده بود و حال هر چه  ،داده بود همه را خداوند که 
  دانست شنید علی همه چیز را می کرد، همه را می خواست می می

ین ند، از این روزگاران از ابود از هر رگ برایش خواندهگفتند  بدو می
استدالل و حکمت نبوي از این درایت که چگونه باید به راه قربانی داد 

خدا بود و  آناني  همه چگونه باید چه کسی را جان درید که مالک
موده و امر کرده چه کس را به را باید درید و چه کس را حق خویشتن فر

چگونه پاره  ،چه بگوییدام دریدن گدریدن نیست، چگونه بدرید و به هن
 ،دانست و همه گفت که همه چیز را می کنید و همه چیز را کسی می

و هر چه که الزم بود نست دا بودند که سرورشان همه چیز را می چیزدان همه
  نیز گفته بود آنانرا به 

را هم بریدند  آن آخرپس بریدند، دریدند چهار رگ را باقی گذاشته و سر 
  لمس کرد، شو علی همه را دید و خون بر زمین را بر جان

گفت،  زد، به طبیعت می زد، فریاد می کودك با قلب در دست مدام فریاد می
خواست  ین و آسمان میگفت از زم نبود می ه هر چه بود وگفت ب به خدا می
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برابري شده بود، هیچ کس  هایش چند تا نجاتشان دهد، دردها و رنج
  :گوید که کسی به صدا در آمد ست چه میدان نمی

  درد تو چیست
  ؟ات چیست دلیل این همه بر آشفتگی

  دانی که او پاك و طاهر به نزد خدا روزي خواهد خورد؟ مگر نمی
  ي خود عمل کرده است است و در این راه بزرگ به وظیفهاو نعمت خدا 

دانستم چنین سرنوشتی در انتظار او است،  زد، می کودك درمانده فریاد می
  د آموختناي، چه خواه تو گفتی براي آموختن او را فرستاده

  صدایی نیامد و همه جا را سکوت فرا گرفت
  ت او را دریدندکودك فریاد زد، او تنها نبود، او فرزند به دل داش

زد، خون تنش خشک شده بود او طاهر بود ولی باز  گفت و فریاد می می
را دریایی از خون گرفت و باز فریاد زد،  هایش چشمخون جاري شد این بار 

  اید کودك به دل داشت با او چه کرده
دانستند، جان کودك را از دل مادر دریدند،  و کسانی که همه چیز را می

که همه چیز را  آنانخواست زنده باشد و  او جان داشت، می بیرون کشیدند،
ي  بدانان آموزش داده بود آنچه کردند که همه کسی و دانستند می

  کنند می چیزدانان همه
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  باز رگ بود ،زدند ند، گردنجانش را درید ،او را بیرون کشیدند
  دآور برید و نام خداوند را به زبان می رگ کودکی صغیر که با ظرافت می

زد او بود که جانش را دریده بودند، علی بود که به پشت  کودك فریاد می
شیشه خشک مانده بود، کیا بود که به خواب همه چیز را دیده بود، کودك 

زد، اشک  ي جانان و جان جهان فریاد می طاهر بود، فرزند پرنده بود که همه
ها  دانسته حکم داد و با ،ریخت و جماعت همه چیزدان باز قضاوت کرد می

  هایش جهان را طاهر کرد و حکم
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  

  فصل سوم

  
  

روزها یکی پس از دیگري در حال گذر بودند و علی روز به روز بزرگ و 
شد، فاطمه باز هم دل در گروي فرزند ذکور خود بسته بود و  تر می بزرگ

پر گرفتن او خالصه شده گروي بال و ي دنیاي او در  دانست که همه می
  است

کرد، حال  کرد، روزگاران را دوره می ها به خود نگاه می رو به آینه ساعت
دیگر در میان دور و اطرافیان اجر و غرب بیشتري داشت، حتی پیرزن با نفوذ 

 به هر چهگذاشت، حال او زنی بود که  هم به او ارزش و مقام بیشتري می
  رسیده بود،خواست  می
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 همسري بود که داراي شأن اجتماعی باالیی بود و همسر او بودن او داراي
  ش و مقام بود،براي هر زنی داراي اعتبار، ارز

و از همه ارزشمندتر  تنداي بود که همه چیز را در خود داش او داراي خانواده
  داشتن پسري بود که او را در این تکامل بسیار کمک کرده بود،

هاي  به نهاي خواسته رسیده بود، او مادر بود،ه تکامل حال او در زن بودن ب
  کرد، هر کس از دنیا دست یافته بود، اما باز هم با خود مرور می

  ي او از دنیا بوده است؟ تهي خواس ها همه آیا این
  باشد؟ گونه اینخواسته که  آیا او از ابتدا می

  رساند؟ آیا داشتن فرزندي از جنس ذکور او را به تکامل می
  چشمان فرزندان دخترش افتاد،به یاد 

  هاي تکامل را داشتند؟ هیچ از نشانه آنانآیا 
  شد، زد و هر بار تکرار می در گوشش مدام صدایی زنگ می

  زن نیم مرد است،
آورد و به خود اثبات  د با خود دالیل ریز و درشت بیشماري میحال بای

  که این جمله دور و غیر واقعی است کرد می
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شد و هر بار به او گوشزد  وشش طنین انداز میبیشماري در گهاي  باز جمله
که جایگاه و منزلت زن به مرد نخواهد رسید او با هر جمله مبارزه  کرد می
  شد و گاه فاتح کرد، گاه مغلوب می می

شد و  ها هر بار چه مغلوب می بود که در این جنگ آنجاي جالب  اما نکته
  همان جمله النه کرده است دانست که حقیقت در میان چه غالب می

  زن نیم مرد است
  کرد، کرد با خود مرور می باز با خود تکرار می

  چندي بود که دست به موهاي دخترانش نبرده است؟
  چندي است که دست نوازش به رویشان نرسانده است؟

  خویشتن را هم به فراموشی سپرده است؟ آنانچندي است که فراتر از 
شد، حال باز با خود مرور  علی خالصه می ي دنیا در وجود حال همه

ي کائنات در اختیار  یت همهرومح ،ي عمر و تاریخ کرد، باز هم مثال همه می
  فرزندي است ذکور

ي   کرد، به همه شعف میفروخت احساس  بالید، فخر می حال به خود می
تکامل یافته بود، او دست به انتخاب  آنرسیده بود و فراتر از  ها خواسته

  چنین تکاملی زده بود؟
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 تالطمخواهد که در  د و چه میاندیش دانست به چه چیز می خودش هم نمی
ي  ي حقیقت در جثه دانست که همه ، اما میذهنش هر بار غرق شده است

  علی نهفته است، او محوریت جهان هستی است
  دوخت، حال به قد و قامت او چشم می

  قدر زیبا و خوش تراش بود چه
  او الیق اشرف خطاب خوانده شدن بود

او محوریت جهان هستی است و تمام کائنات ابزاري است براي آمدن و 
  بودن او

  با خود دوره کرد، جایگاه و موقعیت واالي حاج محمد را،
آري او است که محوریت جهان را به گردش در آورده است، هر زنی از 

شد احساس شادمانی خواهد کرد، او است که در برگیرنده اینکه همسر او با
  است

او جهان را در بر گرفته است و حال فاطمه را در بر گرفته است، چه چیز 
فراتر از این بزرگی و واالیی خواهد بود، نگاهی به یکی از دخترانش 

  انداخت، با خود دوره کرد،
خویش به تکامل برساند و تا او را همتاي  باید کسی باشد تا او را در برگیرد

تازه سرود و خویشتن از  آهنگی ضربباز همان داستان تکراري را اینبار با 
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سرودنش لذت برد، نگاهش به علی معطوف بود راه رفتنش را در حیاط 
و بزرگوار بر زمین خاکی و در میان موجودات  باوقاردید، چگونه  خانه می

براي رضاي او ساخته شده دارد، عالم هستی  کهتر از خویش گام برمی
  است، او است که باید از این ابزار براي منفعت خویش استفاده کند،

نگاهش به علی بود که مدام  ماندن در افکارش، غرق در همین میان و
گذاشت تا  زد، صدایی گوش خراش مدام نمی برهم میصدایی تمرکزش را 

  لذت ببرد ابهتاو از دیدن این صحنه و این 
داند چگونه از  می ،است آنمان در اختیار کسی است که الیق زمین و آس

عالم هستی براي رضاي خویش بهره برد، حال که کائنات سر خم کرده و 
تازد گاه  ي فخر سر تعظیم فرود آورده است او است که می در برابر مایه

براي شادمانی باید که آتش زد باید که سوزاند باید که کشت و اسیر کرد و 
  که جهان برایش خلق شده استکیست 

اي در  گذشت و صحنه بر ذهنش می آنمدام تمام این جمالت و بیشتر از 
  یاند و او را به خویش جذب کرده بودنما رخ می ،زد برابر دیدگانش برق می

اي از نور  بیشتر بود، هاله آنکه تاریکی  ومیش گرگدر میان هوایی 
گذاشت  نمی آنکرد، از سمتی نور بسیار  چشمانش را به خویش نزدیک می

نگاه  آنتوانست از  تا معطوف زیبایی و وقارش گردد و از سویی نمی
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دید،  برگرداند، مدام در این دو احساس خویشتن را سرگردان و حیران می
چشمانش سوخت و خواست روي بگرداند لیک توان این را در خود 

ي  ز پیش در این هالهي جان به تالشش ادامه داد تا بیشتر ا دید باز با همه  مین
او را به  خراش گوشرا بیند، باز صدایی نورانی غرق شود و چیزهاي بیشتري 

کرد، مدام صدایی به او فرمان  آورد و از نگاه به این منظره دور می خود می
ي جان و تالش در تصویر  مهکرد و فاطمه با ه داد و جمالتی را تکرار می می

  تر شد، محو پیش رو نزدیک و نزدیک
و هر چه در او بود بر ي نورانی پسري دید با وقار که جهان  در میان هاله
زدند و  ستانش بوسه میبردند، گاه زمینیان به د سجده میاش  الییبزرگی و وا

ودند آمدند، همه و همه در برابرش به خاك نشسته ب گاه اجسام به سخن می
راند و حال  که او اشرف و واالتر از دیگران باید که به همه حکومت می

  اش رسیده بود، نوبت به گرفتن قربانی در ستایش واالیی و بزرگی
دانست که همه از این بزرگی  در برابرش جانی را به زمین نشانده بودند، می

  بالند، دانند و از قربان شدن خویش گاه به خود می می
دستی به جان خویش کشید و باز در تصویر روبرو خیره و  امآرفاطمه 

 کشید و داشت قربانی را به آتش میاي آشنا  پسر منزه که چهرهتر شد،  خیره
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ها را به خویش  تر، چشماش بیشتر از قبل پرنور هاي نورانی در آتش او هاله
  کرد، مجذوب 

، جماعتی رفت نوردید و به پیش می ها را در می ها آسمان صداي ناله
ها ستایش  تر دانسته بودند که این ناله همه چیز را از پیش آناندانستند که  می

  او بر زمیني  ها است و خلیفه از بزرگی و جایگاه واالي آسمان
شنید حال صداهایی به هم در آمیخته بود و او بیشتر  فاطمه باز صداها را می

  کرد، را از پیش احساس می ها آن
ترانی که آمده بودند تا حوائج دیگران را برطرف  پستي  صداي گریه

  سازند،
  در شبی که کودك بود ،صداي فریاد خویش را شنید بار یکشاید 

آموزگاري بود که آمده شاید صداي  ،فریاد زن شدن به آسمان کشیده بود
هاي پوالدین شد و شاید صداي  بود درس مهر بر انسان بیاموزد و تسلیم تیغ

ي  خانه از جان آتش زدهد که حال در همین نزدیکی و در حیاط هایی بو ناله
  رسید آسمان می حیوانی به

در خانه بود حال فرزندان نوحوس  شد، صدا تر می صدا نزدیک و نزدیک
خواستند بسوزند و دیگر  کردند، شاید می زدند، شیون و البه می هم فریاد می

  دانند، چیز را می آنانی است که همه آننباشند که جایگاه واال از 
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او سوخت خاکستر شد و فاطمه باز دید و در آینه روزگاران زندگی خویش 
ي خویش را  را ورق زد، دانست که سوخته است و گاه جسد خاکستر شده

را به دریایی دورتر از هر  آنهم به دست گرفت و با خویش عهد بست تا 
ي جهانیان نیم  همه دانست نه زنان که ر جهان است بسپارد که دیگر میچه د

گفته و  آناز  چیزدان همهترها جماعت  از پیش اي هستند که اشرف و خلیفه
  دانند، همه چیز را می ،همه
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زگاران به سرش آمده کرد هر چیز که در این رو دور می محمد با خود
شود او هم  تر می تر علی بزرگ و بزرگ دید که هر روز از پیش میاست، 

  دانست چه باید کرد، تصویر در خانه را دیده بود و حال نمی آن
ها عروج کرد که به خدمت واال مقام  ما باز هم سوار بر سجاده بر آسمانا

اند، پس همه بر او نجوا کردند  رسد از او صالح دارد آنچه را پیشترها گفته
ا اند، ارزش واالي فرزند ذکور ر دانی و به تو گفته که همه چیز را می

این ارزش واال است، هر چه در جهان  آندانی و باید بدانی که جهان از  می
اي است براي ارضاي حوائجتان و باز این واال بودن را دوره  است وسیله

کرد، هر چه زشتی بود را از خویشتن و خانواده دور ساخت که باید به آنچه 
  خواست دست یابد، می

کسی در  ها رود با ز آسمانباز با خود گفت و خواست که واالتر ا
ي سوخته بوي ضخم گوشت جان  جنازه آنید ها سخن بگوید، شا دوردست

  واداشته بود، تالطمجانداري او را به 
خواستند را به  داند و کمی پیشتر هر چه می اما باز دانست که همه چیز را می

هر  سیر کرد واو آموخته بودند پس به جا ماند و سوار بر سجاده در آسمان 
بود که فرزند را به  می آنچه بود را به فراموشی سپرد، حال باید به فکر 
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گیرد تا جایگاهی براي رضاي خداوندي بفرستد، جایی او را به خدمت 
  ی و خشنود گردد،ها از او راض خداي آسمان

مدام در حال کلنجار بود،  آنانآمد، با  هایی پدید می در ذهنش مدام چهره
فروخت زنی که به نامحرم دست زده بود،  مردي که چیزهاي ممنوعه می

ها، همه در برابرش  ي دیگر از این چهرهرده بود و هزارمردي که دزدي ک
خواستند رنج کمتري  کردند و می افتادند از او طلب مغفرت می به خاك می

را طاهر و پاك  آنانود که باید ببینند و خداي در آسمان به او امر کرده ب
  است ها هرزگیداري که سراي من دور از این 

گاه شالق آتشین در دست گرفت و گاه  ،پس او رخت بست به پیش آمد
هاي زخمی ضربت زد، گاه سنگ  اي، گاه دستی برید و گاه به گرده قداره

  ها در دستش دید و گاه طنابی بر فراز آسمان
در برابرش ناله به  رنجورانِزمین افتاد و همه باز یکی خونین بر  ،یکی مرد

آمدند و بزرگی  کرد، به پیشش می بردند و او بر سجاده معراج می آسمان می
واالتر از همگان بود، از  ها جایگاه او پس از خداي آسمان ستاییدند میاو را 

ها که فرزندانش را طاهر کرده است، حال  خدا بزرگ آسمان ،او سپاس کرد
در زمین و زمان بود نقش  تر از هر چه انش خونی بود اما پاكآنکه دستبا 
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توانست به او لقب انجاس دهد که این خون ریخته  کس نمی بست هیچ می
  :گفت براي طهارت و رفتن به بهشت بود و صدایی که به او می آنانغسل 

  تو باید همه را به بهشت فراخوانی
  ا بدترین عقوبت کنندگان استهمه را بر حذر دار و انذار کن که خد

دانست که طهارت دهنده بر زمینیان است  شد و او می باز جمالت تکرار می
اي به دست  رفت تا در اتاقی قداره نکرده باز به پیش میو و شادمان از کرده 

  اي به طناب دار مزین سازد و یا جوخه آورد، شالقی به زمین فرو گیرد
 قتی براي زندگی علی بجویند، او زیاد بهرسیده بود که طری آنحال زمان 

  داد، درس عالقه نشان نمی
ست، لیک این کرد او سرباز خدا ا حاج محمد در ذهن چند باري دوره می

  به خدمت در آید، سرباز به کجا باید،
خداوندي را بر کند، حال که حکومت،  تواند کدامین گره از این نظام میاو 

حکومت خداوندي بر زمین است، حال که ما دنباله روي طریقت پاك نبوي 
هستیم او باید که به خدمت در این کارزار در آمده راه درست برگزیند، 

سربازي در جنگ و  ستایید، او را به تصویر در ذهنش علی را میفاطمه مدام 
  داشت سلحشوري بزرگ بدل می
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توانست هر زشتی را پاك  او می آوردتوانست هر دشمنی را به زانو در  و میا
ي آدمیان گردد، هر دو  سازد و او هم مثال پدر باید که طهارت دهنده

دانستند در کدامین جبهه خواهد  دانستند که او فرزند خدا است لیک نمی می
  یش برد، تر و قدرتمندتر از پیش به ب بزرگ توانست راه خدا را

اش مصمم بود او تصویر  ي در آینده دانست و بر پیشه اما علی خویش می
برد، او مرد عمل بود نه حرف  لذت می آندید و از  ي مادر را می سلحشورانه

و نه هیچ چیز کمتر از عمل کردن، هر روز و هر بار هر سخن را به فعل باز 
شد،  ل میفکر خداوندي تمام جانش به آتش بد آفرید و از عملی شدن می

توانست هر زشتی را از جهان بزداید و باید به این آتش همه را  آتشی که می
  کرد طاهر می

شد که در راه  او که حال نوجوان بود باید به خدمت در سازمانی مشغول می
داشتند، چند باري حاج محمد به او در باب  خدا و براي طریقت او گام برمی

  بود، اما علی مرد میدان بودها و آموختن کالم خدا گفته  حوزه
او دوست داشت بیشتر از گفتن و شنیدن هر چیز را به فعل باز آفریند و 

 جاي برکند پس هر چه پدر به او گفتدوست داشت که هر مشکل را از 
  ،ن به حوزه و درس حوزوي اکراه کردهیچ به گوش نگرفت و از رفت
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داد را بیشتر بر خود  یاي که مادر هر روز به او نسبت م شمایل سلحشورانه
  دید و حال دوست داشت تا به خدمت بسیج در آید، برازنده می

هاي خداوندي جان  ارزشخواست تا در این یگان مقدس براي باور و  می
هاي او  بگذرد و جان برگیرد، حاج محمد هم از شنیدن گفته شندهد، از جا

ساند او را ر آمد و در نگاهش فرزند را به عرش کبریا می به وجد می
کرد که هر چه در برابر زشتی در برابر  ویر میاي بزرگ و مقتدر تص فرمانده

  رود کند و به پیش می است را برمی
ي علی رفتن  پس او گفت و همه از شنیدنش به وجود آمدند و طریقت تازه

  به سپاهی شد که باور به شادمانی خدا داشت
بزرگ و  رؤیاییجمعی که به مثال او فکر کرده و باور دارند برایش  دیدن

  افته بود،بزرگ دست ی رؤیايافزون بود و حال به این 
هر چه در توان داشتند دانستند  جماعتی که خود را مخلصان راه خدا می

 آنانا جهان خداوندي را پاك و طاهر سازند و او در دل کردند ت می
  د،خواست دست یاب یوانست به هر چه مت می

هم رزمان  هاي سلحشوريرفت، برایش از  می جلساتشانهر روز به 
از  گذشتگی ازجان رها از دوران جنگ از تیر و ترکش،گفتند، از پیشت می

از ریختن خون زشت رویان و زشت  ،جنگ در برابر منافقان و کافران
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خواست  ه میاز روزگار زشت پیش رو از افکار ملحدانه و پر کفر ک ،باوران
  سرزمین خدا را به آتش بکشاند

ي زشت  بست، گاه چهره ش نقش میمدام تصویرها در برابر ،شنید علی می
زدند، چهره از آنانی که به کالم خداوندي  ها را آتش می یانی که سرزمینرو

که به رقم خوردن زشتی و زشت صفتی  آنانکردند،  اهانت و جسارت می
شد، در آتش سوخته بود  ها برایش تصویر می هرهزدند و حال باز چ دامن می

  کشاند عالم هستی را، به انجاس میجان جانداري که در برابرش 
و هر بار  تا کشته شود یاز بودشد گردنی که براي طهارت دیگران ن بریده می

گفتند خود را  که از جنگ می آنجابست،  اي به رویش نقش می تصویر تازه
زیاد و کثیر  ،ها دید، واي که چه قدر دشمن این واالیی در برابر دشمنان می

دا از سیل جماعت گناهکاران کرد آنگاه که خ ، باز به دل دوره میاست
 را از زیر تیغ گذراندند آناندشمنان که خدا و پیامبرش  آنگفت از سیل  می

ستود که هم رکاب  چهره و هیبت می آن خویشتن را در آمد، سر کیف می
  با بزرگان براي پاکی و طهارت جهانیان گام برداشته است،

گفتند، تصویرها برایش ساده و روشن بود دیده بود و  که از کشتن می آنجا
ه جماعت دانست ک دانست او همه چیز را می خواست که باز هم ببیند، می می

شمشیر  زور گاه به ودند راه راستییز را برایش گفته بهمه چ چیزدان همه
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 است، باید از این طریقت بهره گرفت، گاه به کشتن و گاه به دریدن ،است
م داشت تا فراوان دانست، تصویر ه او که همه را شنیده بود و همه چیز را می

  تر شد اي گرفت و مصمم را دوره کند هر بار جان تازه آن
آفرید تا در برابر هر  تر می لغ و بالغجلسات از او هر روز سربازي با حال این

کند، پس او حال سرباز این طریقت و نظام بر را از ریشه آنزشتی برخیزد و 
  هاي خداوندي بود، براي حفظ ارزش

  دانست جست می ري می، بیزابند و باري آموختند از بی ها را به او می زشتی
زمین که شهوت و رویان بر  زشتگفتند که این  دانند و می همه چیز را می

را به خویش  ، آدمیاناند زمینهاي شیطان بر  اند راه زشتی را ترویج داده
  ،ند دادتشکیل خواه را گرایند و حزب شیطان می

باز کالم قدسی را که محمد هر روز و هر شب برایش خوانده بود تکرار 
کرد و حزب شیطان را به ذهن دوباره مجسم کرد و دانست که خداوند چه 

  ي امور جهان آگاه است، و از همه مرتبه واالقدر 
  پس تیغ به دست گرفت و به پیش رفت

ي هر زشتی را برکند تا جهان خداوندي را پاك و طاهر کند،  رفت تا ریشه
رفت تا حزبی از شیطان باقی نگذارد و حال در برابرش بود آنچه از جنگ 

ه است، او ایستاد رویانی زشتدانست در برابر چه  خواست، او می می
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که همه چیز را  آنان ،بدو گفته بودند دانست راه پاك کردن زمین را می
  ،بارها برایش خوانده بودند دانستند می

ودند و زد که همه چیز را به او آموخته ببیامو آناو هیچ نداشت تا بیشتر از  
کرد، صداها را خاموش  می ، گلوها را پارهحال باید با دستان در تیغ

  داشت می ها را خاموش برید و توان ها را می ستساخت د می
ایستاده بود و علی سر به  اندر برابر جماعت منحرف ،لشگر خدا به خیابان بود

را بدرد که  آنانتا  را پاره کند آنانخواند تا  پایین مدام ذکر یاد خدا می
  دیگر زشتی به جهان باقی نماند،

اي را در برابر با این زشت رویان  ي دردمند رزمنده روز که چهره آنواي از 
چگونه این جماعت را آزاد ساختند و از  ،ها آننشاند، چه کردند  به قیاس می

خونین و با اجسام تکه و پاره بر زمین ماندند و حال اینان به  ،جان گذشتند
درد تا رفت تا ب داد می رمانده فرمان میکه ف آنجااند و  حزب شیطان در آمده

ي واالي رزمندگان را  بر زمین بخشکاند و چهره را آنانیچ باقی نگذارد و ه
تا دورتري  آوردبزداید و این خاکیان در خاك مانده را به حصر در  آناناز 

و سرآخر به بهشت خداوندي او را پاك و طاهر  چیزدانان همهیکی از 
ولد باشد و دیگري مولود و این دوار گردون ادامه داشت تا یکی  برساند،

  .زشتی به طهارت بدل شودفرمان در برابرش اطاعت باشد و 



  
  
  
  
  

  فصل چهارم

  
  

  گرم مادر آغوش
 آغوشگرم مادري که در  آغوشاي ساخت از  هر روز باید تصویر تازه

بخشد به جان کودك دلبندش اما دریغ  گرفته است، از گرماي جانش می
ها گرد  مام این سالبندد و در طول ت که تنها این تصویر در ذهن او نقش می

  ت را به خویش نگاه داشته است،و غبار خاطرا
ده یکی از پرستاران نوانخانه نشان اي از مادر را در نگاه تصور چهرههر بار 

رش امروز در کنارش بود به مثال این زن کند اگر ماد می است، باري فکر
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هاي متفاوت  ها از داستان کرد برایش شب بود، او را به آرامی صدا می آرام
  خواباند، خود می آغوشکرد و سرآخر او را در  نقل می

ي ها  شد که شیطنت تصویر مادرش به مثال زنی پرتوان و سرکش میگاه 
دوست داشت تا را نشست، زیبا بود و او  مجادله میکرد، با او به  بسیاري می

گرفت اما به  نمی آغوشها محو زیبایی مادر شود، او را زیاد در  ساعت
  د،گفت تا دنیایش را از نو بساز میجایش هر از چند گاهی چیزي 

کرد و این روزگاران تنهایی را با  اي بر مادر مجسم می هر روز تصویر تازه
  کرد، ري در اجسام دیگري طی میدتصویر بخشیدن به ما

با دستانی گرد و گرم  ،تصویر از مادرش بود که مهربان بود آنما کیا عاشق ا
هاي  اي شکل، واي که چه قد دوست داشت تا سر بر شانه دایرهو با صورتی 

بگیرد ولی دریغ که سیماي ساخته به ذهنش  آغوشاو بگذارد او را در 
تصویر  آننوانخانه شبیه به  کارکنانوجود خارجی نداشت و هیچ یک از 

بخشید،  جست به او اجسام اطراف را می پس براي مادر جسم می ،نبودند
یک روز در جسم بالشت بر تختش بود یک روز پتویی که بر خود 

کشید، یک روز در جسم عروسکی که در اطرافش بود و هر روز در  می
  کرد، جسم یکی از این اشکال النه می
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کرد برایش از  ها می سخن بگوید پس کیا به جاي مادر صحبتنست توا نمی
ها  گفت از دوري و این فراغ، از رسیدن و در دوردست روزگاران سخت می

با هم در کنار هم بودن، زندگی کیا هر روز در گذر این خاطرات 
کرد، اما هماره جاي خالی مادر مهربان  تر از پیش می گذشت و او را بالغ می

کرد، خویش را با تصاویر ساخته بر  بیشتر از گذشته حس میرا در جانش 
کرد و  می آرامذهنش با کالم آمده از دهانش با محبت نهفته در دستانش 

  داشته است، شخواست با تمام جان حس کند که مادري در کنار می
ي کیا در سالن تاریک نوانخانه به گوش همگان  گاه صداي الالهاي شبانه

رفتند و او در  به خواب می آرامرانش از شنیدن این صدا رسید و هم قطا می
صداي مانده در گلوي خویش آواي مادر دور مانده از خود را دوباره  آن

  کرد، روزها را طی می گونه اینآفرید و  باز می
اما فراتر از  شد، تر می ا هر روز از پیشتر بزرگروزگار در چرخ بود و کی

  گرفت، به خود می یبزرگ ي م قطاران او بیشتر جثهدیگر ه
کرد، حال که سنش به ده  میلی که او را تا حدي از دیگران مستثنا هیک

هر کس حدس داد،  سن نشان می آنرسیده بود او را خیلی بیشتر از سالگی 
و  زدند و گمانی نسبت به او داشت، گاهی او را تا پانزده ساله هم تخمین می

ادامه داشت به طوري که القابی از هم  اش هر روز این بزرگ شدن جثه
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کردند، روزي  ها خطاب می شنید، روزي او را غول بیابان قطاران به خود می
  د،خواندن رستم میگفتند و روزي او را  به او هرکول می

دید و  تر از دیگران می آمد، خود را بزرگ از شنیدن این القاب خوشش می
ي نسبت به سایرین داده بود، حال این بزرگی به او غرور و جایگاه بیشتر

شد که دیگران از بودن در  دیگر داشت در این نوانخانه به قدرتی بدل می
بود و با کسی کاري نداشت اما وقتی عصبانی  آرامبردند،  کنار او لذت می

ها دوست  داشت از این رو بود که خیلی ها را به ترس وامی شد خیلی می
  از شر دیگران در امان بمانند،داشتند با او همراه باشند تا 

جان آرامی داشت، بیشتر زمانش را در نوانخانه سرد شده بود،  آنکیا غول 
دوخت، شاید یکی از  به گذر طبیعت چشم میگذراند،  ها می پشت پنجره

کرد  ها دوره میران در ندانستنش بود، با خود بارهاي بارز او با دیگ تفاوت
شتر از پیش بداند، دوست داشت تا بی داند و مدام دوست که چیزي نمی

نش درآمیزد و بیشتر از ه کند، دوست داشت با جهان پیراموبداشت تجر
بود که قبول کند، هیچ  محاالتگفتند از  گذشتگان دریابد، هر چه به او می

جانش براي زندگی با  به پذیرفت و این بال چشمان بسته نمیچیز را با 
شد و هر بار با جماعت به جدال  دیگران شده بود، هم رنگ نمی

تا فالن  خاست برمیها با دبیر به بحث  ، سر هر کالس ساعتخاست برمی
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شنیدند را  د، جماعت بیشماري از هم قطاران که هر چه میمطلب را دریاب
کردند،  خطاب میشدند او را احمق  پذیرفتند از این اخالق او خسته می می

و به دل او را  ها بوده است هاي غول این از خصلتگفتند،  اما در دل می
  ستاییدند، می

از غرور آسمان به  اي داشت، روزي ي تازه روز آموزه گذر طبیعت به او هر
ان و روزي از موری بستگی هممت ابرها، روزي از آمد، روزي از رح وجد می

اي در برابرش بود و دوست داشت تا  ازهها، هر روز درس ت وفا و مهر سگ
به را  آنهر چیز را به متر و معیار خود به آزمون بگذارد تا خطا و ثواب 

  ،آورددست 
که سر  آنجاشد،  گر و شکاك برایش گاه گران تمام می این روح پرسش

کرد  غرق می سؤالاو را در  قدر آن ،خاست برمیالس با دبیري به بحث ک
روج محکوم به خ ،رفت جهان از دستش درمی نه کار کهاف ي که دبیر رشته
  کالس طبیعت بنشیند، توانست به شد و حال می از کالس می

شد باز  اي بیاموزد، اما داستان به اینجا ختم نمی هاي تازه توانست درس می
کردند  ها به رویش باز بود، باري او را به اخراج از کالس محکوم می خطابه

کردند و  و روزي به نخوردن غذا، روزي او را از ساعت گردش منع می
ا از ه این تنبیه گاه هیچشد، اما  کم می اش هواخوريروزي از ساعات 
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ها طالب جستن بود،  گرش نکاست و باز بیشتر از پیش ي پرسش روحیه
 خواست که بداند اما هر چیز را به منطق خویش واکاود و دوباره از نو بر می
  پایانی نداشت، شد که معنا بخشد پس بحث با او کالف طول درازي می آن

ز یکدیگر دوستان زیادي نداشت، هر چند بیشمارانی براي دوستی با او ا
خواستند  جستند و این گوي را به دست در کنار غول نوانخانه می سبقت می

ي ها رسیدند با پرسش تا پادشاهی کنند اما آنگاه که به نزدیک او می
شدند با  مواجه می اش همیشگیهاي  ششدند با کنکا بیشمارش روبرو می

ا ش رهای شدند، کم صحبت کردن س طبیعت رفتنش روبرو میساعت به کال
شد این فضاي طول و دراز در  دلگیر می و کننده خستهدیدند برایشان  می

  قدر نزدیک بودند تا از او بهره بجویند، آنشدند و  پس دور می ،کسالت
ها، گاهی کسی با دیگري دعوایی داشت و یا  بهره بسیار بود از غول نوانخانه

ت فته بود، پس به سمزار قرار گرخواست تا بستاند و یا مورد آ حقی از او می
کرد، کیا باز با چرتکه در دست به  آمد و از او طلب مغفرت می کیا می

 آنانافت دردي به ی که درمی آنجاسنجید و  نشست و همه را می گوش می
رفت، غرشی کافی بود تا حق را  خواست و پیش می زده شده است بپا می

شد که  ثابت می ویشترازهاي  بازستاند شادمان بازگردد، اما اگر در کفه
هایش به چنگال تیز  غرش و نعره آنجاخواهند از او سودها بجویند، دیگر  می
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کشید، اما نه  و زمین و زمان را به جنگ می خاست برمیشد،  و بران بدل می
اي  به بیرون کاري نداشت و به خود در جنگ بود، شاید پس از چنین واقعه

شد و از جاي غرق هایش  تنهایی و در  ي پنجره ها به گوشه بود که ساعت
  تکان نخورد،

کرد و از مورد سوءاستفاده قرار گرفتن  هر روز بیشتر به درون خود النه می
  رفت، کشید و به خود می درد می

هاي  گفت و درس کرد به او می اي برایش پهن می هباز طبیعت داستان تاز
اي طرح  برایش قصه اي گربه بچه بار یکآموخت، شاید  اي به او می تازه
شد، دوست داشت  زدند خیره می به چشمان او که برق می آرامکرد و او  می

گیرد و با نوازش بر  آغوشکه او را لمس کند، دوست داشت تا او را به 
گرفته بود،  آراماش را نوازش دهد، او بر دستانش  جانش روح و زندگی

کنترل و مراقبت را  دید، دید، حفاظت مادر را می شنید و می دیگر نمی
است تا فرزند دلبندش بیشتر از  آندید که چگونه حتی مواظب  دید، می می

  آنچه باید بخورد، نخورد
شد به خلوت به  کیا از او دور نمیي جانش بود و نگاه  مدام حواسش به نیمه

دید که چگونه حافظ  خواند و مادر را می گفت و از نگاه دیگران می او می
را پرورانده است، حال باید او را از گزند دیگري در  آنخود جانی است که 
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ي توان در برابر هر زشتی از او محافظت کند، دوست  امان دارد و با همه
اي هم که شده جاي مادر او را داشته باشد، حافظ باشد و  داشت براي لحظه

به فکر فرو ها به او آموخته بود، پس باز  جان که درس کودك بی آنمراقب 
کرد تا در برابر  گفتند بیشتر تالش می رفت و اگر اینبار دردي به او می یم

  ظالمان حافظ مظلوم به خاك مانده باشد
ها  کمی دورتر از او در همین شهر نفرین شده و در هواي همین دیوانگی

رسید  گرفت و بیشتر به ارج و منزلت می علی هر روز بیشتر از پیش جان می
حال دیگر عضوي فعال در این نظام حرکتی بود تا بیشتر در برابر تهاجم 

ین شهر فکرهاي انجاس بایستند، او حال بیشتر از هر بار وظیفه داشت تا ا
دانستند به  کند، در برابر احزاب شیطان که خویش نمی آرامنفرین شده را 

جاه و مقام واال را گران بدارد  آنرسانند بایستد و  شیطان رجیم منفعت می
  براي گران داشتنش به زمین ریخته بود،هاي بیشماري  که خون

و  بالید می کردند، از گرفتن این لقب به خود حال او را برادر علی خطاب می
  فروخت، بر خویشتن فخر می

  تا چه حد پدر به داشتن چنین پسري به خود خواهد بالید؟: پرسید از خود می
  ؟یم تصویر کرده استمادر آیا هیبتی فراتر از این برا
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و قرار  آرامدوخت و از دیدن او  فاطمه به هیبت پر غرور علی چشم می
زرگی براي خداوند خواهد شد و او تا چه حد سرباز بدانست که  نداشت، می

دانست، آنگاه که خسته از وظیفه  اي براي آمدن او می ویشتن را وسیلهخ
آمد، گاه بوي  ستود، گاه بوي خون می ي او را می گشت، عطر جانانه بازمی

دانست  اند، می دانست که با چه خدا ناشناسانی در آمیخته ترکه و باروت، می
دانست که چه از جان  ایستاده بود، میها  که چگونه در برابر زشتی

  هایی کرده است، گذشتگی
کند این  تصویري در خواب بر او هویدا شد و دانست که چه می بار یک

  ده است،ي جهان کر انهشیرمردي که او رو
است، تمام پیکره موهایشان را  دید که از پیشوانشان مار آویزانرا زنانی 

ش از دهانشان هاي آت مارهاي کوچک و بزرگی پوشانده بودند و شراره
فت خداوندي به مردان براي از میان برداشتن خال آمد، این نیمِ بیرون می

  جهان آمده بودند،
نند، آمده بودند تا جماعت پاك ه را محصور خود کاینان آمده بودند تا هم

رفتند همه را در  آمدند و پیش می به انجاس دارند و می باوران را آغشته
رهاي بر پیشانی محصور هاي ما هاي خود به نگاه و نگاه به آتش شراره زمین

ي  بردند، اما هاله هایی به گردن به سوي دوزخ راه می کردند و با قالده می
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 ین خداوندي را پاك دارد همه رانوارانی از آتش به پیش آمد، آمد تا زم
ها همه را  درید و به جاي نشاند، همه را سر برید سرهاي افروخته آتش زبان

درید و پیش رفت هیچ باقی نگذاشت و اینبار جماعت خوش دینان پاك 
هشتی اینبار منزلگهشان ب نهاد قالده به گردن به سوي دیگري کشانده شدند

  ،خواستند ز این فراتر میبرین بود و چه ا
سپرد که آمده بود تا  ي میگردن را به دستان قدرتمندي بر  ل فاطمه قالدهحا

  اي امن در بهشت موعود برساند، ي گمشده را به خانه این گله
دید،  می آنانهاي  آتش را در نگاه هاي در چشمانش آتش بود، شراره

به تو  د آنچه موال و سروردهداد تا انجام  ه او فرمان میز دوردست بصدایی ا
  امر کرده است،

  شد، در برابرش زنی نشسته بود، یجانش آتش متمام 
ن و سال، دانست، شاید زن است و شاید دختري کم س خودش هم نمی

بیند گاه نگاه  دانست چه می آتش تمام جانش را فرا گرفته بود نمی
دید که دختري در حال ضجه زدن و فریاد کشیدن است،  اش می سوخته

اي  د و تنها جرمش ذرهکن کند، طلب عفو و بخشش می اس میمدام التم
  ،خواند اش است، اما باز فریادي او را به خود می ن زدهموهاي بیرو
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دانست  دید اما به او گفته بودند و او می دانست درست است که هیچ نمی می
هر آنچه نیاز بود را به او  چیزدان همههر آنچه باید دانست را که جماعت 

  ،شنید دید و می او میند حجتی فراتر از آنچه باید گفته بود
ت و آنچه نیاز بود را از دیرترها دیده بود، پس چشمانش را بس او هر آنچه

چشمان بسته دید، دید که این و با  رؤیاجماعت همه چیزدان گفته بود را به 
هاي در  چگونه به جنازه سوزانند، دید که ها چگونه به آتش همه را می هلکات

هاي مبارك را  جنازه آنرقصند و  آتش مانده از هم قطاران پیشتر او می
  اند کرده عصمت بی

آتش در چشمانشان را هم دید، مارهاي بر پیشانی و حتی خود  ،همه را دید
شیطان را هم دید که هر روز جماعتی را براي نابودي این طریقت به پیش 

ان برد، میخ بود و یا شالق، آتش بود و دست به فرم فرستد همه را دید و یم
یا سنگ هر چه که بود را به دست گرفت و پرتاب کرد هر چه زشتی را از 

ي پر درد دور  ها به طهارت کشاند از خود این جاموجود خویش انجاس ر
که برادر بودن خود را به  آنجاکرد، آنگاه که فرمان را به جان خریده بود، 

دخترکی را شنید،  هاي چشمانش را باز کرد، ناله آنجاه بود، اثبات رساند
هاي سخت بر جانش را دید، همه را دید  پیشانی پر خونش را دید جسم

ید و آنچه د دیگر نخواست که ببیند، حال باید به جهان آنچه باید بود را می
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ر آنچه بر او امر شد، پس دیگر خواست را دید، هر آنچه به او وحی شد، ه
  را دید،تگان الک

اي از طهارت دید و  به جاي اشک فریادهاي شیطانی شنید به جاي خون مایه
  کرد این جهان زشتی را باز درید، درید و به اشک قانع نشد که باید طاهر می

دید از آنچه باید  یي جهان را م دوخته بود و باز همهبه پشت پنجره چشم 
وت از هر چه بود در آموخت آموخت و باز چشم دوخت، در این خل می

شد و حال که نجوایی به درونش او را به خود فرا  جهان دور و دورتر می
  دور شود، آنخواند دوست نداشت تا از این آرامش محصور در  می

باز او را به خود خواندند، در نزدیکش جماعتی از هم قطاران بودند که 
خواستند در این جشن باستانی ایرانیان دورتر از این حصار رها باشند، به  می

او گفتند و او نشنید، او این پنجره را دوست داشت، خلوت خویش را 
یا بود و اي جدید را فرا خواندند، حال ک به او تجربه آنانستود، اما  می

  ،اي احساس تازه
ي تازه  که صحبت از تجربه آنجااي را تجربه کند،  خواست تا حس تازه می

اي براي او از  که عده آنجاشناخت،  رسید دیگر سر از پا نمی به گوشش می
که از دور شدن از این  آنجاگفتند،  گفتند، از پر کشیدن می احساس فرار می

شنبه  شد، حال در این سه هیجان می گفتند، تمام جانش شور و حصار می



 تسخیر ٨٢

 

 کوبی پايي مردم شهر به جشن و  سال در جایی که همه آخرشب 
اند، چرا ما باید به قلب این حصار محصور بمانیم، چرا باید به این  رسیده

افکنده  مان زندگیتش به از میان آتشی که آ آرامکنج تنهایی بخزیم و 
  ،است خاکستر شویم

که به  آنجاجست،  کرد، فراتر از اینجا را می دل دوره میها را به  مدام این
که چیزي فراتر از این زندان و  آنجافراتر از اینجا سرك کشیده است، 

  زندانیان و زندانبانان دیده است،
ي جان پا شود و پا به بال درآید و پرواز  ه همههمین برایش کافی بود ک

ها راه  بیرون این پرچین کند، دست در دست جماعتی غول نوانخانه هم به
د، حال باید کر سفر آنانمردم، به دل  هاي کوبی پايها و  ، در میان جشنبرد

  کرد، گذاشت و این احساس رهایی را تجربه می پا را فراتر می
اي خزیده بود، شاید او هم  به گوشه آرامگفت، او هم  طبیعت هم هیچ نمی

خت این فرزند را از یاد برده پردا در این جشن به محافظت از فرزندانش می
پس  ،جشن امکان سوختن داشتندو بود زیرا فرزند بیشماري در این آتش 

  دور شد، آنجااز  و طبیعت هیچ نگفت و کیا برخاسته
 شمارانی بیبود، حال دیگر  ي نمور دست یافته نوانخانه آنبه چیزي فراتر از 

را مادر یا پدري  هرکدامکرد،  را کنکاش می آنانبه ذهن  ،از آدمیان دید می
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نیست  آنانکرد، کودکان را بیشتر مورد کنکاش داشت، گویی از  فرض می
  را نشناخته است، آنانو 

که در میان جمعیت کثیري از هم و حال  حال دیگر پانزده بهار را دیده بود
 آنانر این سالیان تنها نقابی از شناسد، گویی د را هیچ نمی آنانعان نشسته نو

تر  اي نزدیک از زاویه هرکدامشود به  جان زده است، نزدیک میبه را 
داند که جز تشابه در  درنیافته است و نمی آناننگرد اما باز هم هیچ از  می

  است ها آنظاهر دگر چه خصوصیات مشترکی میان 
طبیعت تنگ شده است، اما به پنجره است شاید دلش براي  آنشاید به دنبال 

شدن  یکرنگال زمان فراغت است، زمان شادي و زند که ح خود نهیب می
گران از این روز فرخنده لذت است، حال باید به مثال این جماعت بیشمار دی

  برد
در آید، چه شادمان هلهله  آنانو به رنگ  آناندر آمیزد به  آنانباید در 

انند، چه خو گذرند و شعرها می می آنند از رو کشند، به میان آتش می می
اي  زند و خنده اي جا می اند، خویشتن را در شمایل رقصنده کردهها  رقص

بندد، چه قدر برایش این یکرنگ شدن طنز و  مضحک بر لبانش نقش می
اهد در خو امروز هم رنگ همگان باشد، می خواهد دور از ذهن است، اما می
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 به آنان خواهد با اند سهیم باشد، می هبه او شناساند آناناي که  س تازهاحسا
  خنده آمده استرقص در آید، با آنکه خویشتنش هم از این تصویر به 

به شادي در آید و  آنانآید تا هم زمان و در کنار  آید، می به میان جمع می
  براي دقایقی از دنیاي اندرون خود دور شود،

ساس تازه او را براي دقایقی داند اما این اح او شادمان است، خودش هم نمی
حال هیچ در سر ندارد جز این حد از  ،بود دور کرده یایشاز هر چه در دن

  ،مضحک بودن بر جان خویش
در میان جماعتی به رقص در آمده و مدام  آسا غولو  هیبت بزرگ آنبا 

ي درستی براي  کند، از هیچ قاعده سو پرتاب می آنخودش را به این سو و 
کنند را تکرار  ه دیگران میکند و گاهی تنها هر چ این رقصیدن پیروي نمی

بیاموزد و دوست  آناناي به  ، گاهی دوست دارد حرکت تازهکرده است
دهد تا  دارد بیشتر از دیگران بدرخشد، هر چه در توان دارد را به خرج می

بیشتر از دیگران به چشم آید، اما نیازي به تالش نیست که او از خیلی 
به  آناننه در میان وگچکه او بینند  دورترها هم قابل روئیت است و همه می

  وجد آمده است
اند  د، آمدهنرا پاك دار عفتی بی، آمده تا این اند ناگهان سیلی از راه رسیده

  جماعت همه چیزدان تا هر چه ناپاکی و زشتی است را طاهر کنند،
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او  رویاروییهیچ ندیده و این اولین  آنانداند، از دنیاي  نمی آنانکیا هیچ از 
، آمدند جماعتی تا طاهر کنند، شادي کنندگان است چیزدانان همهبا جهان 
 آنانکند، اما از جماعت نوانخانه که چیز زیادي از  شوند و فرار می دور می

اند،  دانند کسی فرار نکرده و به دور آتش خشک شده بر جاي مانده نمی
اند،  تادهها افتر لرزند، یاد روزگاران پیش به سختی به خود می آنانتعدادي از 

  میان، آنکی و رقص در یاد روزگاران کود
  شوند، اده میها یک به یک از ماشینی زرهی پی هیبت
اند،  آمده در مقابله به رویانی زشتدانند با چه  می نگ هستندبه میدان ج آنان
از کمی پیشتر همه  را به کجا خواهد کشاند، دانند اینان چه کرده و دنیا می

هاي کثیف و ناپاك چه  اند در پشت این رقص اند، گفته گفته آنانچیز را به 
اند از  ها به بار خواهد آمد، گفته نهفته است، چه زشتی هایی عفتی بی

دانند خدا چگونه چشم به دنیاي  اند و می گفته آنانروزگاران آخرالزمان به 
ت از جماع ده است، حال این لشگر پر دانستهدا آنانو دست و پاهاي  آنان

اند  ره و مفلس که دین و دنیا فروختهچیزدان در برابر مشتی بیچاهمه 
  کنند، آرایی می صف
  آید، ان به صدا میچیزدان همهبه جاي خشک مانده و کسی از دل  آنان

  براي چه است؟ فجوراین فسق و  ،کنید چه می
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  ش خداوندي را به لرزه در آوریدخواهید عر می
داند اما در میان لرزیدن به  آید، نمی یکی از جمع فاسقان به خنده می

دار  اش گرفت، شاید ترسیم خدا در حال لرزیدن برایش خنده خنده باره یک
از این روزگار بود، شاید فکر کرد خدا هم مثال او در این لحظه به لرز آمده 

  ...دار بود و شاید ترسد، شاید تصویر عرش خدا برایش خنده می
اي از جماعت همه چیزدان به هوا  اما همین کافی است تا فریاد دوباره

  برخیزد و بگوید
  کدامین بی پدر و مادر به جمعتان جرأت کرده تا با خدا در آویزد

ها است، حال همه به  حال زمان باز ایستادن قلب ،ستها ا حال زمان ایستادن
و همه به درون خویش  اند، صدا از هیچ بیرون نیامده جایشان خشک مانده

  ها است اند و حال زمان فریاد و سر کشیدن مانده
هایش به خشم آمده یا  زند، از نداشته یها سراسیمه فریاد م غول نوانخانهکیا، 

  ن دیگريهم از زبا آن ،هایش در برابرش از رخ نمایانی نداشته
ان هر چه هست سراسیمه به پیش آمده تا حق خویش را باز گیرد، هم قطار

تواند  ها می شود چه که خشمگین میدانند آنگاه  اند، می و را شنیدهفریادهاي ا
کنند و در جاي خویش  رود، پس همه سکوت می بکند و تا کجا پیش می

  هایش را به جزا پاسخ گوید لرزند و کیا آمده تا تمام خشم نداشته می آرام
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ادي از تعد رود و مییش از هیبت او به تنگ آمده او پ چیزدان همهجماعت 
با او را ندارد که از دور  رؤیاییند، کسی تاب ک را نقش بر زمین می آنان

داند در  تصویر کردند، می سلحشورانِمردي با هیبتی نورانی پیش رفته او را 
و چندي بعد  استداند او از سران شیاطین  برابر چه خبیثی ایستاده است می

زند و به زمین  س او را از پشت به تیغ میحزبی از شیطان به پا خواهد کرد پ
  زنند، میها را به زمین افکنده و همه فریاد  ي غول نوانخانه افکند او جنازه می

  .ه خدا خواهی بودبرادر علی تو قهرمان را
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  

  فصل پنجم

  
  

اند، چندباري خواست  در فضایی ساکت و سرد او را به درون مدخلی افکنده
و فضاي اطراف خویش را ببیند اما با ضربت محکمی او را  آوردسر برون 

تواند سر بلند کند و هیچ از  ، نمیره به همان حالت گذشته افکندنددوبا
  شده است سؤالت داند، دنیا براي کیا پر از عالم اطراف خود نمی

  ال در کجا است؟ح
  چه سرانجامی در انتظار او است؟

  برند؟ او را به کجا می
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پرسد، کمی جلوتر از او قهرمان علی نشسته است  ها را می مدام از خود همین
ها در خود یافته  اي بیشتر به قهرمان ستایند و حال چهره همه درایت او را می

، مدام دستانش را ي فاتحان است هایش هم به مثابه است، حتی نفس کشیدن
دوزد و از زیر چشم  سو نگاه می آنفشارد، هر از چند گاهی به این سو و  می

است که یکی از یاران رو  اندازد، در همین بین ها می نخانهنگاهی به غول نوا
  :گوید و خطاب به کیا تش میبه او از درای

  اي؟ وردهدانی چه به روز برادر طاهر آ اي، می بد سرنوشتی براي خود ساخته
  کنیم، دانی با چنین مزدورانی چه می می

کسی که باالي سر کیا ایستاده به ناگاه پر از خشم ضربتی با قنداق تفنگ بر 
  افتد، کوبد و کیا پر درد به زمین می سر کیا می

الزم براي ایستادن در جان  خواهد که از جاي برخیزد اما توان چند باري می
خواهد برخیزد و دوباره در برابر  است مییابد، وجودش پر از خشم  نمی

را که چه در  کند تمام اتفاقات گذشته میبایستد، در ذهن مرور  آنانجمع 
  این چند ساعت گذشته بر او گذشته است،

آورد، همه چیز در برابر چشمانش است، باري به خود نهیب  به یاد می
  پرسد، آیا این رفتار طبیعت بود؟ زند، از خود می می

  کرد؟ رفتار می گونه اینآیا او هم با اینان 
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افتد، دوست  می ها آني  کرد، به یاد چهره آیا نباید راه دیگري را اتخاذ می
را برانداز کند، تصویرهاي مخدوش بسیاري در ذهنش  آناندارد تا دوباره 

 آناي ترسیم کرده است، در  را هر بار به چهره آنانترسیم شده است، 
را ببیند و از این رو باید حال در  آنانبه درستی سیماي دوران نتوانست 

  ببخشد آناناي براي  ي تازه خیاالت هر بار چهره
  آمده است؟ آنانافتد، چه به روز  به یاد نوانخانه و دوستان همراه خود می

  در این مدخل تاریک جز خود کس دیگري نیست،
 آناناند و شاید براي  ر بردهرا پیشت آناناند، شاید  موفق به فرار شده آنانشاید 

کند،  ي درگیري را براي خود دوره می اتفاقی افتاده است، اما دوباره صحنه
درگیري نقشی ایفا نکردند و بر جاي خود  آندر  آنانآورد که  به یاد می

اند یاد  خشک ماندند، باز هم تصاویر دورترها در برابرش نقش بسته
دیرترها، یاد مردي که در  آنهایش در  روزگاران در نوانخانه، یاد سرکشی

  ي سرد باري او را خطاب به زشتی داد، نوانخانه آن
جمعی از هم دردانش را  ،اما نه حال باز هم به خاطر آورده است که نه او را

گانش ساکت  پیاله ها درید و باز هم اهانت کرد و او باز هم فریاد زد و لباس
ه زیستند و حال هم شاید و دوبار به فایده دوباره آنانبودند و او تنبیه شد و 

  اند، باز دوره کرد، زیسته آرام در دورتر از این مدخل تاریک آنان
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  دورترها کسی به راه او گام گذاشت و با او هم راه شد، آندر  آیا
هاي او جماعتی از  ایستادن اري را به خاطر آورده است که اینب ،آري

کرد، شاید اینبار طریقت اشتباهی را برگزیده بود  همدردان را همراه با خود
  شد، آنانو یا شاید قدرت اینان بیش بود و همین عامل باز ایستادن 
داخته ان همدرداني  دوست داشت این جماعت قدرتمند که ترس بر پیکره

 ، بیشتر از همه دوستآوردسر باال گذراند، پس بودند را دوباره از زیر نظر ب
شنید، مدام از این پیکر روحانی  داشت برادر علی را ببیند، مدام نام او را می

گفتند و او دریافته بود که کسی که او را از پاي در آورده برادر علی  می
بوده است، پس دوست داشت براي باري هم که شده با او رو در رو شود، 

و نگاه در چشمان  ردآواو را ببیند و فاتح خویش را دریابد، پس سر به باال 
و افکنده شد و تمام جانش را  ها سوخت او دوخت، آتش زبانه کشید جان

  ،خاکستر کرد
کشید از آتش نگاهش جان  چشمان شعله داشت آتش داشت و زبانه می

  .نقش بر زمین بودخود را مشتعل دید و پس از چندي 
  اش گفت، پیاله برادر علی رو به هم

  انش مشتعل استي ج از پاي درآوردي همهزن او را ضربه ن گونه این
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کرد، او باید مسکوت  اما برادر داشت به شما نگاه می: همراهش گفت
  رسیدیم ماند تا به مقر می می

تمجید خاصی رو به برادر علی بود، بعضی به او حسادت  ،در نگاه همه
کردند، در این چند سالی که عضو این مقر شده بود کارهاي زیادي  می

و  آوردد به دست د و توانسته بود جایگاه رفیعی براي خوکرده بو
  رسید، به مشام می شدنش  فرمانده هایی براي زمزمه

گفتند، پدر هر کس که قاضی دادگاه انقالب باشد چنین  برخی به طعنه می
ستودند اما در میان  هایش را می سرانجامی خواهد داشت، برخی شایستگی

  یکسان بودهمه این حس حسادت و تمجید 
تاریک باز کرد و باز دیوارها به روي جانش هجوم  چالی سیاهچشم در 

اي  کشاندند و باز سرنوشت تازه آوردند، از هر سو او را به خویش می می
اش را تکان داد، خواست  برایش آغاز شده بود، جان سوخته و خاکستر شده

چند باري به  دید، از جاي برخیزد اما توانی براي برخاستن در خویش نمی
  خود نهیب زد

ها باید برخیزي تو مسکن قدرت هستی و حال زمان  اي غول نوانخانه
افتاد،  تقال دوباره به زمین می است اما توان در جان نداشت و با برخاستن

کجاست، دوست داشت طریقتی  چال سیاهیافت که این  حال باید در می
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وارها پر از اشکال ناخوان و براي دانستن بجوید، به دیوارها چشم دوخت، دی
خوانا بود جایی را به جمالتی آغشته کرده بودند و ناگاه چشمانش بر دست 

  اي معطوف ماند نگاشته
  ایم سوخته لیک ساختههمه محکوم بر زندگی 

ساخت و با هر چه در توان داشت از جاي  سوخت دوباره می حال دوباره می
باز شد، از  چال سیاهبرخاست از برخاستنش چیزي نگذشته بود که درب 

توان دیدن نداشت  شنور آمد و دنیایش را روشن کرد، چشمان ها دروازه
  ي جان سوخت باز ساخت که ببیند، لیک با همه

ش بود اما باز هیچ زفرابر چه در برابرش بود از آنچه آن و دورترها از  از بیرون
پیالگان علی  را بستند و به ضربتی میهمان شد، یکی از هم ها دروازهندید که 

کرد که کیا در این درد و  به پیشوازش آمده بود، مدام جمالتی را تکرار می
اي به افکارش سامان  خواست تا ذره فهمید، حال می نمی آنسوختن هیچ از 

بخشد جمالت او را بشناسد و بدو پاسخ بگوید اما توان تمرکز افکار را از 
  هاي متوالی را بر جان لمس کرد، دست داده بود که باز ضربه

ي دنیا از برابر چشمانش دور شد، دیگر هیچ ندید و همه  اي همه براي لحظه
باز اي اندك باز نوري در میان تاریکی پدید آمد و  جا سیاهی بود به فاصله



 تسخیر ٩٤

 

دید غرق شد و مسیر نور را دنبال کرد که مسیر همواري دریابد، در میان 
  ،جمالتی به گوشش آشنا و تکرار شدزمین و هوا هر بار 

  محکوم زمان سوختن است پس بسوز و بساز
گرفت و با  سوخت باز آتش می شناخت و می باز آتش نگاهی را بر جان می

ست و به درون از سوختن برخاد چه که بود ساخته بود لیک به فریاهر 
  نه به ساز در آویزدو  دبساز خواست ساختن نماند که می

 ند و او باز شنید،مدام به او گفتند فریاد زدند از بیچارگی و حقارت ساخت
شنید  شنید و باري آنچه دوست داشت را می گفتند را می باري هر چه می

ساخت، اما همه را  یها م سوخت و گاه به ضربه خورد و می باري ضربه می
  بسازندید ر زمانی دیگر به سوز این ناسازان بسازد و شاگذراند که باز د می

  شپدر بودن و بی بوته به عمل آمدن از همه چیزش گفتند از بی
  کرد می آرامها مانده بود و به تحقیر دیگري  از حقارت که در جان
  کرد بود به پراندن آمال می آناناز زشتی که در جان 

  کرد ان میه جان بود و به زدن دیگري را ترساز دردي که ب
  تر را اي تازه ساخت دریچه سوختنش بههمه را گفتند و باز او 

زد که  ي دیگري زخم بر زخم دیگري و همه را جماعتی می ضربه بر ضربه
دانست و حاال به انتقام آمده بود، حال به عدالت نشسته بود  همه چیز را می
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تا آنچه او زده است را به تالفی بنشاند، از برادري گفتند که حال آمده بود 
ها نقش بر زمین شد نقش بر درمان شد و حال با تن  هاي غول بیابان به ضربه

چیزدان  ست، حال نوبت جماعت همهي عزلت رانده شده ا دار به گوشه زخم
د، ي عزلت برسانن که زخم بزنند و زخم بنشانند که به گوشه که بتازند است

ها  ظاماند که ن ها وضع کرده ینان قانوناما باز دنیایشان تغییر داشت که ا
  سازند،باند که باید به طریقت خویش راه برند و جامعه  ساخته

ن نا داشت باید نظم داشت و به قانوحال باید این بودن و جان دریده شدن مع
روز که هیچ در بساط اینان نبود که کیا  آنشد، اما دریغ از  جان دریده می

جامه شود و به درد در آویزد، نه  دبه درد قانع شود به در آنبه ارتکاب 
نه آینده به  ال به فریاد و اعتراض،داشت و ح سؤالگذشته به کنکاش و 

هیچ نبود و هر چه بود از بازي چند نوجوان به دور آتشی  ،لتماسمرگ و ا
  ،ي از درد به دریاي درد نشانده شدندراي دو بود که براي ذره

ند به قانون او را به درد خواست تر از قبل می و باز کالفه جستند پس هیچ نمی
  درآویزند،

دار  باري از درد بر دیگري شنید از دختري دورتر از او که برایش درد دنباله
درمان فقر که او را به فروختن واداشت او  خواستند که بسازند، درد بی

او فروخت و  بار یک ،چیزدان چه شادمان خرید وخت و جماعت همهفر
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او نفروخت و  بار یک ،شریعتش خریدجماعت همه چیزدان به  بار یک
چیزدان به شریعتش درید و هر بار جانش را دریدند که محکوم  جماعت همه

  به فقر به درد زاده و پرورانده خواهد ماند،
دمندش را باز تن درکه نتها باید ند و به ادپس باز دریدند و باز خری

  طالب خریدنش قانون بودر اما اینبا فروختند می
خواستند تا اینبار او را به قانون بفروشند که کیا را پایبند به درد او کنند،  می

ان درد بر جان کیا کنند جانش را براي ابد میهم خواستند تا او و جان نیمه یم
دیگري نبود کشیده را تاب رنج  درد ریادها که از جان برآورد کهو چه ف

 آنفروختن دیگري نبود که اگر بود چه کردند با  که خود فروخته را تاب
و چه کرده  چیزدانان همهکه این که هیچ از خود باقی نداشت و واي 

  ،خواهند کرد
اي تازه براي فروش به قانون جستند باید  او را به کناري زدند و اینبار آویزه

  اي از انجاس بود ها قطره دریدند و حال بهترین طریقت ه نظم میاین جان را ب
دانستند که کیا طالب خمر  راه را دریافتند، قانون هم خریدار بود حال می

اش از  است او که در تاکستان سالیان انگور رویانده و به بدمستی
که دریده است باید که به درد آید و از درد به جان برآید باید  چیزدانان همه

دانستند و کیا هیچ  قانون او را بدرد که درد زده است آري حال همه می
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دانستند او چگونه خویشتن را به انجاس کشانده و او  دانست، همه می نمی
مایع زشتی کافی بود تا او را بدرند و  آناي از  دانست و حال ذره هیچ نمی

  به قانون بفروشند
ها به  ز دیگري و غول نوانخانهها یکی پس ا داالن ،سالنی سفید و بزرگ

پاي را بر زمین  ،آویز پوالدین داشت و به پا زنجیر آویزان بود دست ،دست
رفت پس از روزگاران طویل در تاریکی حال  راه می آرامکشاند و  می

  ان پذیراي هر چه که از نور بود، بودخواست با دل و ج اي نور می رهذ
شد و به در دیوار چشم  می آرامخورد و  را می ها مهتابینور  ،بلعید نور را می

داشت که دستی باز محکم او  دار جماعت هاي دنباله م بر نگاهدوخته بود چش
کسی نشسته  جایگاهی واالتر از اود رساند به داخل اتاقی رفت در را به خو

  کرد، بود و به او از واالترها نگاه می
 آرامگوش مرد در منبرها  پسري نورانی خود را به پشت میز رساند و در

ها دور و  در برابرش محمد و شاید این آنچیزي گفت، شاید علی بود و 
تر از تصویر کردن، شاید او گفت که این دیوصفت منشأ زشتی است  زشت

و باید که دریده شود و حال پدر و پسر دست در دست هم باید به راه 
چیزدان  باز جماعت همه باز طهارت بود و انجاس ،ندکرد خداوندي ایثار می

شد اما هر چه بود پسرك نورانی  و شاید همه دور بود و نباید که گفته می
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رو به کیا  آخرگفت و مرد طهارت دهنده همه را شنید و سر تکان داد و سر 
  :گفت

انجاس چه  آندانی خوردن و فروختن  اي، می این چه خبطی است که کرده
دنیاي تو  آنچه سرنوشتی به این دنیا و دانی  ، میآوردبه زندگی تو خواهد 

  اي ادهدانی در برابر خدا ایست داشت، میخواهد 
کیا به خویش نگریست به خدا نگاه کرد و خویشتن را به جنگ با  باره یک

  خود دید،
ام، اما او که  اند، شاید من به جنگ خدا در آمده راست گفته آنانشاید 

کنون حتی خمر و می و شراب را هم تا  است دانست حتی خدا را ندیده می
دانست که یک چیز  ندیده است، گویی او تا کنون هیچ ندیده است، اما می

  را خوب دیده است،
پیالگانش را دید و  دید، جنگ خویش را در برابر او و هم ادر علی رااو بر

دا در اشکال بسیار بود و هر روز به اید خدا هم همینان بودند، شاید خش
  اش در جهان بسیار است مده است و شاید خدا و تجلیشکلی در آ

باز خود را در  ،غرق در افکار با فریاد مرد طهارت دهنده باز به خود آمد
  ها دریافت همین اتاق و در میان نور همین مهتابی

  ي خود شرمساري اي، این چه سرنوشتی است، از کرده چه کرده
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افتاد،  یا باید با خدایگان در میکرد، آ شنید بیشتر فکر می حال که این را می
  کرد؟ آیا باید در برابرشان گردنکشی می

  داشت لیکن مرد طهارت دهنده در پی جوابی نشسته بود سؤالهزاري 
  گفت دانست چه بگوید، آیا باید پرسش او را به پرسشی پاسخ می نمی

  نه فریاد زد پشیمان نیستم
  ، او چه آدمی است؟گوید زد، او چه میمرد چشمانش از حدقه بیرون 

دانست به  فهمید و می رك نورانی را حال بیشتر میهاي پس شاید تمام گفته
دانست که اینان به فردا چه خواهد  چه زشت رویی برابر است، شاید حال می

دانست که این چه سرنوشتی و سرگذشتی خواهد داشت،  کرد و شاید می
مه چیز را از پیشترها چه بیراه گفت و فکر کرد که جماعت همه چیزدان ه

  اند دانسته
  رو به کیا گفت،

ها اي و در دورتر ضرب به درد آوردهدانم تو مأمورین خدا را به  حال می
، تو باید طاهر شوي باید پاك شوي و باید آوردخواهی  درخدا را هم به د

هاي  زشتی از خود برهانی و کیا به دردهایش باز سوخت و باز به جان رعشه
  یدطهارت را د
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دانست که تا  اند او می اي از احکام پیش رو را به او داده حال که برگه
شاید او  ،اند اي باشد که همه چیز را دانسته یکسال باید دور و دورتر از جامعه

ي  خانه آندورترها شاید در  آنر آمد، شاید د در می آناند به رنگ هم بای
   افتی ساختند و شاید او هم همه چیز را می پر درد او را به رنگ خویش می

شد، باید این انجاس بر جان را پاك  اما پیشتر از دانستن باید که طاهر می
کردند و مرد طهارت دهنده حکم فرمود و خداي دیگري استجابت  می

دا بود و اینبار بنده و اي از او باز خ خدا گفته بود بار دیگر بنده بار یککرد، 
کمی دورتر همه یکی شدند که همه تجلی از وجود یکدیگر بودند و در این 

ر کل به یک وجود در آمدند و همه ددرهم آمیختگی یکرنگ و یک ش
  کنار هم خدا شدند،

راندند و بر  دانستند و بر همه می گ و بزرگ که همه چیز را میقدر بزر آن
  دادند هارت هدیه میآموختند و بر همه ط همه می

کندند، باید او را  حال باید لباس از تن برمی ،حال زمان طهارت و پاکی بود
دادند، لباس بر تن نبود و همه چیز یکسان  غسل می دهندگان غسلبه مثال 

که به خون  آمد بود اما اینبار از آب خبري نبود که مایع پاکی از انجاس می
گذاشت و در آمدن انجاس  که پا فرا می کرد جان ناپاك را پاك و مطهر می

  داد، روح را طهارت می ،از جان
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ها  ستند و سالیان برایش کتابدان ها را جماعت همه چیزدان می ني ای همه
نگاشتند از فضایلش گفتند و از پاکی طهارت سخن راندند، به کسی همه را 

آمد، چیزدان در  دادند و خواند همه چیز را شنید و به رنگ جماعت همه
  لمس کردن بود، آندن بود شنیدن بود و فراي دی آخرلیکن راه 

کیا به جان سوخته خوابید تا بسازد تا محکوم بر این زندگی به حکم 
بماند و سوخت و ساخت و باخت و تاخت و جانش را  چیزدانان همه

کرد گوشت را  ربت پاره میرفت به هر ض د، شالق به آسمان میدریدن
اند و فریاد را به ر چکاند و درد را به جان می ن میرا بر زمیها  تکاند خون می

  کشاند آسمان می
قدر از صدا و دیدن  آندید همه را دید همه را شنید حتی  آنکه باید می

درید پاره  سوخت که ضربتی بر جان هم لمید و واي که هر چه خوانده را
  کرد

تی تازه گشت، طریقتی طریق دار به دنبال ي بر جهان دنبالهانجاس بر جان فرا
دانند که آنچه را باید بداند  که به او بیاموزد، او بداند نه آنچه همه می آرام

ش که بیشتر بداند که بداند داند که تالش کند براي دانستن نمی که آنچه را
  انتها را بپیماید هاي بی داند و به راهش راه نمی
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 ،شنید و واالتر از همه هم می دید بیشتر بیشتر از او آنچه باید را میاما کیا 
رد، پسرك دورترها با قلب در ک کرد همه را لمس می همه را درك می

کرد، هر ضربه بر جانش را  و پشت پاره شده به چشمانش نگاه میدست 
کرد  همه و همه را لمس می ،ها را دریده شدن ،ها را پاره شدن ،کرد مرور می

  اره نشستو واي که باز ایستادن قلب را هم به نظ
درد اشک  ریخت، کیا در ضربت و به ك اشک میسوخت اما پسر حال می

نریخت و پسرك به روز دردهایش ساکت بود و حال به ابر بهاري اشک 
شناخت،  که درد دیده بود و درد را می ندکرد یه میند و خون هدریخت می

 دردي دردهاي کیا سوخت و آري دیرترها درد را چشیده بود و حال به هم
خون گریه کرد که هر که درد را چشیده به رنج دیگري گریه که نه خون 

  خواهد کرد جهان را
را  آنآمیختند  ،به طهارت شستند با خون، به نجاست دادند جان را به درد

  یمان را،تا به حماقت هدیه دهند ا
 چالی سیاهبه پیش بردند تا به  آغوشحال به هر چه دادند و ندادند او را در 

ران به رنگ همگان دورتر از دیگران هدیه دهند تا سالی دورتر از دیگ
خواهند و  شکل می تاب دیگر ندارند همه را یکرنگ و یک درآید که اینان
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دانند و جماعتی  اینان تاب نادان ندارند، اینان همه چیز را می آنفراتر از 
  خواهند که همه چیز را بداند، می

خواستند،  می آنانت تا در سالی بیاموزد آنچه رف پس باید کیا به جایی می
حال که پر از درد است حال که توان راست کردن کمر ندارد حال که خون 

اي تازه آمده تا روزگارانی تازه را سپري  از جانش منبع طهارت است به خانه
  کند،

مان نوانخانه است، به تاریکی همان خیلی برایش دور نیست به سردي ه
ي دورترها است و باز باید در جایی  بودن همان خانه و به پردیرترها است 

د که شباهت به دانن دورتر از دیگران با جمعی که جماعت همه چیزدان می
 آناناند در آید که همه چیز را به مثال  سته قرار گرفتههم دارند و در یک ر

  بداند،
کجا تعلق دارد دانند که چگونه است به  می مثالًدانند،  خیلی چیزها می آنان

فرستند و  کنند و هر بار به یکی از این تقسیمات می و همه را مدام تقسیم می
  ه استدر آمد چیزدانان همههاي  این دانستهاز کیا امروز به تقسیمی 

  منزلش امروز زندان است براي یک سال به جرم شرب خمر
  ضربه شالق 80پس از تحمل 



  
  
  
  
  

  فصل ششم

  
  

به  آنامروز به اندرون ندامتگاهی منزل کرده است و باید روزگارانی را در 
از خویشتن است، حال روز باز رد و حال روز ندامت و شرمساري پیش ب

تواند به  ساختن خویش است، از درد طهارت سخت به خود پیچیده و نمی
  گیرد، آرامخویش  پشت بر تخت

اي از  داند چگونه براي لحظه و نمیمدام درد زیادي را بر جان لمس کرده 
اي نقش  هاي تازه فرسا دور شود، مدام در افکارش چهره این درد جان

ي  چهره ها آني  بیند اما در همه اي را می ي تازه بندند، هر بار چهره می
پسرك دردمند یکسان و یکتا است، گویی از میان درد مشترك حال به 
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ي آشنا در  همان چهره بندیان را به ترسیماند، گاه هم  دنیاي مشترکی رسیده
جوید اما همه و همه او را  گاه یکی از مسئولین را در نگاه او می آورد و می

تنها در  ندانسته که در ناخودآگاهش آناند که هیچ از  اي برده به یاد خاطره
  دردي مشترك با او پیوند خورده است،
خواهد با او نزدیکی  م میمردي مدابه نزدیک و در تختی چسبیده به خود 
خواهد از دردهاي او  آید، گویی می کند، مدام در میان دردها به بالین او می

ي  بیند و گاه چهره اي را سهیم شود، گاه کیا در نگاه او پسرك را می ذره
شود که از بودن او  قدر بدبین می آنگاه  ،بندد پسرك فتح کننده نقش می

شده که  بین خوشقدر به او  آنگاه  در کنار خود سخت آزرده است و
حاالت  ي این تغییر شود، اما در همه کالم همخواهد به نزدیک و با او  می
ردي مشترك به کنارش او به د تفاوتی به دنیاي مرد نمایان نشده است، ،کیا

  ،منزل دارد و با او همراه است
  طمع این درد طهارت را چشیده است؟

این ابتداي راه دوست هم ندارد از او هیچ بداند،  در داند، کیا هیچ از او نمی
قدر دنیایی از فکر در کنار خود دارد که جایی براي او باز نباشد اما  آنحال 

اي را  باز در او حس تازه ،ها هاي او، این تیمارها و رسیدگی این نزدیکی
هاي  پنجره و آموزه آنتا به یاد  کند تا بخواهد از او بیشتر بداند زنده می



 تسخیر ١٠٦

 

طبیعت به جانش بیفتد و بخواهد بداند او کیست و به کالس طبیعت درس 
  ؟آموخته است

، این آوردحال باید بیشتر فکر کند، از روزگاران پیشتر همه چیز را به یاد 
اند، در  ، هر دو سرد و تاریکرا سرنوشت گره خورده به نوانخانه و ندامتگاه

ان که دیده است، دردهاي بسیار همراه با آدمی هر دو هزاري چون خود را
  را ندارند، آنتوان بازگویی 

پسري هم سن و سال خود نشسته است، شاید از او  ،کمی دورتر از تختش
ش آمده ها به کمک ي غول نوانخانه از جثهسن و سال بیشتري داشته باشد اما ب

یده شود و حال با تر د تا او را از سایرین متمایز کند، از همه بزرگ و بزرگ
کند، کالفه است  این همراه هم سن و سال که مدام با خود صحبت می

  داند که چه باید بکند، نمی
  نام این دو همراه تازه یکی فرزاد است و دیگري فرهاد،

زند و تمام  فرهاد پسرك هم سن و سال او است که مدام با خود حرف می
که او در دنیایی  داند است، کیا میاش با دنیاي بیرون را از دست داده  رابطه

و در تمام این مدت با کسانی هم داند ا کند، می فراتر از این آدمیان سیر می
  خود زندگی کند، ،ساختهي خود شود و دوست دارد در پیله یکالم م
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کند، اما باز هم در میان  پنهان می آنگذارد و صورت را به  سر بر بالشت می
ها و  حرف الي البهآید، از  او به بیرون می ي این خفگی صداهاي بریده

خواهد بداند که او  اي بجوید می کیا دوست دارد تا حرف تازه ،هایش گفته
آید و  گوید، با آنکه از سوي فرهاد هیچ سخنی به میان نمی چه می

ي توان دوست دارد  خواهد با او ارتباطی برقرار کند، اما کیا با همه نمی
هاي گنگش چند  حرف الي البهچیزهاي زیادي از سخنان او دریابد، از 

  شنود، را می ها آنگوشش آشنا است و مدام کالمی به 
  اینجا جایی براي زندگی نیست،

  باید از اینجا رفت
  باید از این خاك نفرین شده دور شد

شنود و  مدام این جمالت و جمالتی از این دست را از زبان فرهاد می
است، آیا  آنانها چه قدر دورتر از امروز  داند سر کالف این گفته نمی

  از این ندامتگاه نفرین شده است؟ منظورش رفتن
اي که  کند، هیکل نحیفی دارد، صورت کشیده باز با خود او را دوره می
زند، هیچ تمایلی به ارتباط برقرار کردن ندارد و  ترس در وجودش موج می

  مدام اندرون خود به بحث نشسته است
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مرد سی و چند ساله که مدام براي روا داشتن مهر و  آناز سوي دیگر فرزاد 
  شود، براي ابراز همدردي به همه نزدیک می ،محبت

روز نخست که به درد طهارت بدینجا رسیده بود،  آن ،کرد کیا را تیمار می
برایش  آرامدر برگرفت،  راروز او  آنروز که از همه دور و غریبه بود،  آن

دن گفت و او را تشویق به بودن تازه کرد، او از فراموشی گفت، از نو بر آم
ي کمی پیشتر و در  را به خویشتن فرا خواند و هر چه گفت کیا باز به مثابه

همه را پس زد، از همه دور شد تا کنج  دیرترهاي  کودکی در حصر آغوش
خواست  شد و نمی عزلت بنشیند، به او بدبین بود، از این همه مهر شاکی می

ننشیند تا  آرامدر بر داشت تا  هم بیشتر آنزد، لیک فرزاد از یتا با او در آم
  هاي جانش به دیگران هم ببخشاید همه را به مهر خود گرفتار کند و از ذره

این تنهایی و سکوت و دردآور، و این روزگاران دراز پیش رو، کیا و کیا 
تراك گفت باید با دیگري به اش زد باید سخن می حال باید حرف می

  رده به دل را،گذاشت این دردهاي النه ک می
کرد  یکه چه صدایی دارد، در ذهن مرور ماي از یاد برده بود  حتی لحظه

  ،دانست رنگ صدایش را نمی
  گفت؟ چگونه سخن می
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کرد حرف زدن را از یاد برده است، مدت زیادي بود که با  باري احساس می
داد،  ي سکوت پایان می کسی هم کالم نشده بود و حال باید به این روزه

خواست از دنیاي او بیشتر سر برآورد، بداند او  تر بود می فرهاد برایش جذاب
به چه درگیر است معناي جمالت بریده و نا مفهومش چیست به این شکایت 

شد، هر از چند گاهی به او  پاسخ خواهد گرفت، به او نزدیک میکجا 
ن جمالت تکراري گذشته روبرو زد و در انتظار پاسخ باز با هما حرفی می

زد و باز  اي براي گفتن نداشت از هر دري حرف می شد، هیچ چیز تازه می
روزگاران پیشتر در نوانخانه را  آوردفرهاد همان تکرار مکررات بود، به یاد 

دانست به  گذرد، باز هم نمی ي نمور چه می خانه آندانست امروز در  نمی
ي دیرترها خواهد بود، در دل همین افکار  خانه نآفردا آیا منزلی براي او در 

  هم همان جمالت تکراري ، بازآوردفرهاد او را به خود باز زنگ صداي 
ي نفرین شده ماند، آمدن این  حال اینبار کیا تکرار کرد، نباید در این خانه

جمله از دهان او کافی بود تا فرهاد را معطوف خود کند، حال کسی که 
خواست بداند دلیل این یکرنگی او چیست،  د بود، میمشتاق بود فرها

خواست بداند به کجا فکر دوخته که چنین طریقتی را برگزیده است،  می
  :پس رو به کیا گفت

  باید از این نفرین گریخت باید جایی دورتر زندگی را جست،
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کیاي غرق شده در افکار حال شادمان بود، حال از مجاب کردن فرهاد براي 
کرد حال توان کارهاي بیشتري را  بالید، احساس می به خود می سخن گفتن

  این روزهایش رفت، به کجا باید گریخت؟ سؤالسراغ  معطلی بیدارد، 
فرهاد آب دهان را قورت داد و صدایش را صاف کرد بعد رو به آسمان 

در بند نمانی و رها پرواز کنی، زیست، جایی که  آرامگفت، جایی که بتوان 
ي روزگاران  پنجره آنکیا به یاد خاطرات دورتر رفت به یاد پرندگان و 

داشت به جمع  دوست ،به پرواز در آید آنانبه مثال داشت ست یشتر، دوپ
  شادان بماند،و دوست داشت به آسمان میزبان برآید  آنان

توانست پرواز کند،  نمی اما دریغ که دنیایش به حصاري بدل گشته بود، حال
هایش را چیده بودند و هیچ توان به جانش باقی نگذاشته بودند، حال  بال

خواست که  محکوم به ماندن بود، به سوختن بود و به ساختن بود، اما می
  بسازد دوباره بسازد و اینبار به پرواز در آید،

  :رو به فرهاد گفت
  آري باید پرواز کرد و دور شد،

خود را به او نزدیک  آرامهاي او چشم دوخته بود بعد  جب به لبفرهاد با تع
  :کرد و گفت
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که بتوانند تو را به  شناسم که بتوانند به تو پریدن بیاموزند من کسانی را می
اي دورتر از این خاك نفرین شده  که بتوانند به تو دنیاي تازه پرواز بر آورند

  عطا کنند، آیا طالب پروازي؟
  به هر آنچه بوده و خواهد بود فریاد زد، فکر بیو  معطلی بیکیا 

  خواهم آري پرواز می
اي به رویش  اي به دنیا خویش باز کرد و فرهاد راه تازه ي تازه باز دریچه

نشان داد تا شاید اگر فردایی در نزدیکی او نباشد راه پرواز را به او آموخته 
  باشد
ده بود، حال که دیگر به ش آراممدام در خویش بود، حال که کیا  ،فرزاد

هاي تازه به او نشان  چ و تاب نبود، حال که دنیا دریچهدرد طهارت به پی
خواند، گاه  شد، بیشتر می داد، فرزاد هم به دنیاي خود بیشتر غرق می می
ر براي انجام دادن داشت کرد، گویی کارهاي بسیا اه فکر مینوشت و گ می

برد  ز از زمان به دست آمده لذت میو حال در این ندامتگاه بیش از هر چی
خواند و باز  که او را بیشتر به راه و طریقتش رسانده است، پس باز می

گرفت برایش تازه بود برایش دیدن  نوشت، کیا مدام او را زیر نظر می می
  انسانی بدین فکر و ایده تازه بود،

  از پس این کار در جستن چه به حرارت آمده است؟ ،خواهد او چه می
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تر از  گفتن با او سخت دوست داشت از او هم بداند، لیک برایش سخن
دانست از چه بخواند و به چه  دانست باید به او چه بگوید نمی فرهاد بود، نمی

کرد، حرکت  گرفت، کارهایش را تعقیب می برساند، تنها او را زیر نظر می
ات به جان کرد تا شاید از میان این حرک دستش را به روي کاغذ تعقیب می

  افت،ی اما هیچ از او در نمی ،او پی ببرد
ه قانون فروخته رفت، جسم را ب ها می به آسمانو آمد  به پرواز در می آراماو 

به بند در ي این جان بود لیکن نتوانستند او را  قانون خریدار تازه بودند و
  نشست، رهایی او را به نظاره میکرد،  آورند که او سالیان پرواز می

رود و باز به هر آنچه  میشود، از همه فراتر  ا دور میدید چگونه از این دنی می
  خواهد رسید، خواسته است،

دانست شاید فراتر از  از دیگران شنیده بود و یا فرزاد به او گفته بود نمی
 کدام هیچکه  آنجابه میان پروازهایش دیده بود شاید روزي  ها ایني  همه
ر آمده بود، شاید او را تعقیب کرده بود و از سدر پرواز دانستند با او به  نمی

  ،دنیاي او با خبر شده بود
اند او را به  را به درد آمیخته ، اواند که او را به قانون فروختهدانست  حاال می

هاي چیده باز هم به پرواز  هاي بر جان با بال اند و او حال به زخم لعن آزرده
دانست  آموخت که می داد و می ه درس میک آنجادر آمده است، دیرترها 
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ي پروازها به خواندن و دانستن است روزي قانون به سرکشی به نزدش  همه
کند که پرواز را به دیگران  رسید، او دانسته بود که فرزاد نه پرواز می

داند،  دانستند که او هیچ نمی می چیزدانان همهآموخته است، قانون و 
براي دانستن  دانستند که او تا هیچ ندانید، میگوید  دانستند به دیگران می می

از همه چیز رسته است، او آمده تا بیاموزد و بیاموزاند اما نه آنچه 
داند را بیاموزد و به  آنچه نمی ها آني  اند که فراتر از همه دانسته چیزدانان همه

ز بخشید همه را به پروا هاي دیگران جان می دیگري بیاموزاند، او به بال
آموخت  ساخت که به پرواز دانستن می رساند و دیگر به سوختن نمی می

  ها را ختهي ناسا مهساخت ه می ماند که ر به جاي نمیدیگ
را از کجا دریافته است اما همه چیز را  ها ایني  همه ،دانست کیا نمی

، گویی از پیشترها به جان فرزاد النه کرده است درس مهر و تدانس می
محبت او را آموخته است، شاید فرزاد به او هم آموخته بود شاید به کنارش 

آموختن بود، شاید او باور داشت آموختن را و ي طبیعت درس  ثابهبه مبودن 
  آموخت میرا خواست  ر چه میبه کنارش ههر که 

دانست قانون چه ددمنشانه به استقبالش  دانست، می می اما حال کیا فرا و فراتر
اگر قانون خرید و کیا را به شرب و به انجاس طاهر کردند فرزاد  ،آمده است

و را به درد فروختند او را به را به درد فروختند و مهمان رنج کردند، ا
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ز ستند نسبت دادند و او باز هم پرید، باتند، به او هر چه خواآبرویی فروخ بی
باز هم باز نایستاد و همه چیز را به جان خرید تا آزاده بماند  ،هم پرواز کرد

خواست  تا بیاموزد و بیاموزاند، اما دندان قانون تیز بود براي دریدنش، می
نه فراتر فکرش را بزداید و بیشتر  ،نه بیشتر زبانش را بدرد ،هایش را بچیند بال

داند دواي  خته است، او نباشد که میاو را بدرد، او نباشد که پروراندن آمو
  ها را دیوانگی درمان این

ند بود، جاي یگر جماعت همه چیزدان نخواهاگر او باشد ددانستند که  آنان
کرد و درید و  آرامواهد آمد و قانون چشم بست و گوش را تنگ خ آنانبر 

  ها را ساقط کرد، جان
بودند که درس پرواز ارانی د، بیشمنبو تن یکر کنار کیا چون او نه د

عنه درید طد و یک به یک را باري قانون به انند و خواستند بیاموزآموختن
، گاه زبان از کام اشت گاه مهر سکوت به لبان زداز میان برد زجرگاه به 

  کرد، آرامو گاه  برون کشید
  اي از درد یار و باز همه را مسکوت کرد اي از مهر به جرعه به جرعه

دردهاي النه کرده به  شناخت، این دید هر روز بیشتر می میحال کیا بیشتر 
که چگونه در درد زاده و به درد  دید دید، می ، همه را میجان هزاري را
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خواهند همه را  اند، می چهار میخ کشاندهبه را  آناندید چگونه  اند، می مانده
  از بال بدرند که دیگر پروازي به جاي نماند،

مانده است،  بر دستان قانون اش درمانده رد دین تازهدید که به د یکی را می
دید که به  مانده است، یکی را می بال بیاش  دید که به فکر تازه یکی را می

دید که به دردها  می ري رامانده است، واي که هزا زبان بیش فریاد اعتراض
  اند، ندهما درمان بی

دلش هواي طبیعت ال شناخت، ح و باز بیشتر جهان را میدید  همه را می
همراه  آندیگر هیچ نبود تا با  ،کالم شود داشت، پنجره نبود تا با طبیعت هم

دید و از  دید و می هاي دیگر می هایی بود که به کنارش جان شود تنها لحظه
دید که چگونه  داد، گاه می آموخت به درسشان پاسخ می چیزها می آنان

دید درماندگان را به دوش  اند، می موریان به کنار هم دردها را مرتفع ساخته
اند، همه را  دردي درمان ساختهدید چگونه در کنار هم از هر  کشند، می می
  خورد، سوگ می همدردانشال خویشتن و دید و بیشتر به ح می

ها را  دانستند، راه بسیار می چیزدانان همهدرایت و همبستگی نبود،  آنهیچ از 
را به درد به هم و از  آناندانستند چگونه  یدیده و همه را شناخته بودند، م

را بنشانند و نگذارند  آناندیگر دانستند چگونه در برابر یک هم دور کنند، می
، دانستند و حال هر چه دید همه درد بود می در کنار هم باشند، همه را
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نند، دا گفته بودند اینان هیچ نمی چیزدانان همهدوست داشتند بیاموزند، اما 
 آن، ندشدتند که دیگر از دانستن هم بیزار دیگري گف ها به از دانسته قدر آن

قدر  آنند، که بگذران ندتنها زنده بود حس بیگفتند که لمس و  آنانقدر به 
  محکوم به سوختن و ساختن شدند همه گفتند که

اي بیکران از دردهاي دیگران، واي که همه را و باز کیا بود و این دری
ون کرد را به چشم دید و از قانون ترسید، همه چیز را دید هر چه قان می
 ز قانون بریدند و بر همه چیز لرزیدنددید نه او که هزاري مثال او دیدند، ا می

از جهان از همه و همه که هیچ در  ،و به مثال فرهاد گریختند از خویشتن
انجاس ویشتن را فروخت، اگر او را به خ گونه اینیافتند، اگر قانون  نمی آنان

  چه باقی خواهد بود آنان، بر دنیاي کشاندند
باقی نگذاشتند، برآنان  آناند و هیچ بر را ربودنچیز واي که از جماعتی همه 

خواستند  ن شد، دیگر هیچ نمیو تنها راه و طریقتشان دوري گزیدهیچ نماند 
خواستند بشنوند و اگر  قانون را هم نمی جز فرار و دور شدن، دیگر بودن

نباشد و هیچ کسی از قانون گفت او را هم به سنگ راندند که دیگر  روزي
وزي ون به زشتی را دیده بودند، اگر رستدهاي قان داد و آناننگوید که 

هایش بگوید تا از آنچه به تالش آموخته  تا از دانسته فرزاد فریاد زد خواست
  ،بگوید که واي مردم آنتا از  بود
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  ت،بدانید قانون راه نجات ما اس
گریختند از هر چیز نفرین شده دور شدند،  ،اي فرار کردند به سرعت عده 

برخی گفتند او دیوانه شده است، خویشتنش را به قانون فروخته و حال از 
اه دریافتند و باز جماعت همه زند، برخی او را تاجر بدین ر چه دم می

گ رفتند و مسخ به پیش مر آنانها گفت و  دان براي بیشماري از دانستهچیز
  ربودند آنانواي که همه چیز را به اختگی از 

حال کیا باز مدام در افکارش همه را مرور کرده است، از تالش و آموختن 
 جماعت فرهادیان آن ،جماعت بیشمار از موریان تا فرار و دوري گزیدن آن

ز خواست که ببیند زیرا او تا تقالي گران فرزادیان، همه را دید و با
  داند که هیچ نمی ستدان می

دانست  دانست، می بی میکه همه چیز را به خو می دورتر کسی بوداما ک
یقتی را به پیش گیرد او اید چگونه به پیش رود باید چه طرباید چه کند، ب

اي به جهان آمده بود، هر آنچه  روحانی و سلحشور بود، او به خاندان پاکیزه
ه و شناخت پس پاکیز ها را می ي راه هو او هم ندبود و نبود را به او گفته بود

  یزه کند،با طهارت به پیش رفت تا آدمی را پاک
حال فرمانده مقر بود او نه کیا که صدها چو کیا را از پاي نشاند، هر جا که 

ي  کرد باید که علی بن محمد حضور داشت باید ریشه النه می آنانجاس در 
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برد،  می حظیدنش خشکاند و فاطمه از د می ،خشکاند زشتی را می
همه را به ستایش  کرد، او بود که افتخار میخشکاند و محمد از بودنش  می

به او گفته بودند، او منبع  دانست، او همه چیز را می آخراشت، د وا می
  خود و هم کیشانش بود آنها را دریافته بود و زیبایی از  زشتی

به ناموس از  باري پسري را که به عفت از عفت خویش ،پس به پیش رفت
  درید، عشق از عشق خویش نزدیک شده بودناموس خویش به 

به عشق به هم پیوند  آنان بر زمین جاري شد کهگلو پاره کرد، خون 
دانست و  ا او که همه چیز را خوب میخوردند و به شرع از هم دور شدند ام

رد تا کار کند تا پاك کند و هایش را به کار بست تا گلو بد دانسته
  ،تی را فاطمه از جانش پاك کندي زش هان همهگاشام

آمد  د به اشک چشمان فاطمه که به شوق میاگر دستانش به خون آغشته بو
شد، اگر پاهایش به خون دیگري آلوده بود به طهارت محمد پاك  پاك می

رفت تا جهان را  میرفت تا همه را پاك کند،  شد و باز به روزي بیشتر می می
رفت تا در برابر زشتی بایستد و همه چیز را  می خالص و طاهر کند،

زد کرده بودند و باید  بدي را به او گوش ،شناخت دانست، زشتی را می می
باید به  شد، فروخته بود باید که دریده می رفت، اگر زنی تن که به پیش می

ین دور بود اگر از جماعت کوبید و اگر از راه راست پاي می راه شرع بدین راه
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بلعید  شد باید خونش را زمین می شد باید که دریده می یزدان دور میهمه چ
  شوند، آرامتا 

اگر در  ،یده بودنددزاگر به فقر جان یکدیگر را د ،اگر به دزدي آمده بودند
خونشان مباح و  ،درد نتوانستند بمانند و اگر به درد مادر به تنگ آمده بودند

  جانشان به راه
گرفت و رخت رزم به تن  می آغوشرا در او فاطمه بود،  آغوشعلی به 

کرد تا هر چه زشتی است را از میان بردارد و همه را تار و مار کند، اگر  می
تند، جس اي نان می درد نشسته بود ذره زشت رویان براي مادر که در خانه به

 چیزدانان همهرا بی اذن یکی از  آنیافتند و واي که  اي درمان می لقمه
 آغوشکرد، علی بود که در  را قلم می ها دستعلی بود که  داشتند، برمی

برید و واي که ریشه از هر زشتی پاك  فاطمه به دست محمد دست می
قدر بود تا همه را به راهی که به او فرمان داده بودند  آنکرد، هر روز بود  می

بکشاند، همه را طاهر کند و براي بهشت خدا بیشماران بیشتري فراهم سازد، 
خواهم و او که همه  خدا به او گفته بود که براي بهشت بیشتر جمعی می رآخ

جست تا به کنار  دانست باید از دل این جماعت تعداد بیشماري می چیز را می
  خدا منزل کنند
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  همپس باز پیش رفت و باز درید باز پاك کرد و محمد طهارت داد به کنار 
  چگونه از جهنم دور کردند سوي هم چه جماعتی را به بهشت راندند وهم و

ا هر چه زشتی بر جهان است را پاك دارند و واي از شدند ت تن یکدو  آن
کرد  گی آدمیان که هر روز بدتر از پیش شدند، یک نفر دزدي میاین دیوان

و حال هزاري به راه آمدند، یک نفر تن فروخت و هزاري به کنارش 
اند و  مانده آغوشاز هم به  رسیدند دو نفر عاشق بودند و حال هزاري فارغ

به مصاف این سست عنصران تر  هر روز با عصایی پوالدین چیزدانان همه
ریشه هزاري  ل که از اینند و حاي هر زشتی را بخشکان تا ریشهاند  رفته
 آنشوند مهم  بیشتر می آنان ي تازه برون آمده هم هیچ مهم نیست که ساقه

هد به دست خوا رود و هر چه می ود به پیش میر است که علی بیشتر می
، امروز سرباز گمنام امام دیروز به سپاه و بسیج خدمت کرد آوردخواهد 
بود تا ریشه از ظلمت پیش  چیزدانان همهده است، دیروز به خدمت زمان ش

در پیش نیست و  آنچهاست که  چیزدانان همهرا بردارند و امروز به خدمت 
  زشتی است را نیز از جاي بردارند،

دانست  کرد که همه چیز را می رفت و پیشرفت می او باید که به اطالعات می
اطمه از ي این افتخار بود و ف گرفت و حال او در قله و باید در این پیشی می
  انست جز پرستیدن اود دیدنش هیچ از دنیا نمی
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 کرد میخود صحبت ي پیشترها نبود، حال دیگر نه با  فاطمه هم دیگر فاطمه
دانست  دنیاي درونش داشت، حال دیگر همه چیز را می نه حرف زیادي با

رفت  نسته بودند و باید که بیشتر و فراتر میاین سالیان به او همه چیز را دا در
نفوذش را ثابت  ،مثال پیرزن پر نفوذجست باید به  براي علی همسري می باید
  آورد ي دوار را به گردش در می کرد و این چرخه می
ال روز پیروزي و قدرت فاطمه بود و هیچ از پیشتر به خاطر نداشت و حال ح

داشت، منزلت داشت و  ابهتکه بزرگی بود در جمع جماعت همه چیزدان 
د که نه محمد که شد که او صاحب بر پسري بو چیز میباید صاحب بر همه 
  .کرد به وجودش افتخار می چیزدانان همهنه خودش که جهان 

  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  

  فصل هفتم

  
  

  دوران سخت در اسارت ماندن،
گذشتند و هیچ به خاطر  در این زندان سرد روزگاران دیر از پی هم می

آورد کیا که چه مقدار از این اسارت در پیش مانده است، تنها  نمی
اي شاید به  د که روزگار تازهت که هنوز باید سپري کند، بگذراندانس می

گذراند، از یکسو  پیش رویش باشد، در میان فرزاد و فرهاد روزگار می
خواند و دیگري به او گوشزد  فریادي او را به خویشتن و ماندن فرا می

ي او در فراز دیگر آسمانی است و حال او بود  کرد راه برقراري و ادامه می
  ،کرد تا به راه درستی برسد که باید بیشتر از پیش فکر را همسو می
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معلم پیشترها امروز هم در این زندان و حصر دل به دریاي  آنفرزاد 
بیاموزد،  آنانبیاموزد و از  آنان خواست تا به بر دیگران بسته بود می آموختن

ها گفتند، گفتند که هیچ در جهان باقی  به او مدام از دانسته چیزدانان همهاگر 
بیشتر از پیش  ها ندانستهندانیم او بیشتر دانست که دنیاي  آننیست که از 

  است،
اش را  شتر خود را به کام دانستن غرق کرد و همین شر دامان زندگیپس بی

  گرفت،
 دانست که چه کرده و ز چه ، نمیخبر بود خودش هم از جرم واقع شده بی

دانستند و به اویی که  می چیزدانان همهرو در بند در آمده است، اما باز هم 
گفتند، فرزاد  بداند هیچ نمی آناني بیکران معرفت خواست تا از دریا نمی

 آنانحال باید سرکی به دنیاي  دانست، میکرد بیشتر  باید بیشتر تالش می
ست، چنین دردهایی ا مستوجبچه کرده که  فهمید، حداقل میکشید و  می

داد اما شاهد تمام  کرد و هیچ بروز نمی این دردها به جانش النه می
کرد،  شنید و گاه لمس می دید، گهگاه می دردهایش کیا بود، او همه را می

به سلول  پارهو بردند و کمی بعد با تنی تکه  که او را از بند بیرون می آنجا
ین دردها بر جان چشید، خودش هم از ا دها را میگرداندند، طعم در بازمی

بود تا  آنکرد، حال زمان  ها را بر اندامش لمس می داشت و رد این تازیانه
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دست بر اندامش ببرد، طعم دردهاي پیشتر را دوباره مزه مزه کند، آیا فاطمه 
هم دردهایش را فراموش کرده بود، آیا او هم دیگر بر اندامش دست 

دانست  باید می ها آنالتیام بر فشرد، شاید براي رهایی از این دردها و  نمی
نهاد در تکاپوي میان همین فکرها صداي  گام می چیزدانان همهباید به جهان 

کرد، به او  خواند، باز و دوباره در گوشش زمزمه می فرهاد او را به خود می
کرد که راه رهایی از این دردها پرواز بر آسمان دیگري است،  گوشزد می

گذاشت، باید به فراتر از این  ز این دو جهان در برابر میاحال باید پا را فراتر 
گذاشت و  پا می چیزدانان همهکشید نه به جهان  رابر سرك میدو قطب در ب

یاي نهاد، شاید دورتر از این دو جهان دن ها گام می تهنه در جهان ندانس
هاي در  خواند و نداي این صداي را از بغض یدیگري بود که او را به خود م

شنید، فرهاد برایش از دنیایی دورتر از این عذاب صحبت  لوي فرهاد میگ
که در  آنجاباره پرواز کند، که دردها را فراموش کند و دو آنجاکرد،  می

نوپا در هاي  ود باشد و شاید به پرواز با این بالخ آوردنش شاهد پر در آرام
  ساخت،آمد و پرواز با شکوهی 
گفت باید به  فریادهاي فرزادي بود که به او میها  حال در کنار این بغض

  هاي شکسته دوباره از نو سرآغاز شد و به پرواز در آمد، همین بال
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سکوت فرهاد و فریادهاي فرزاد، آرامش فرهاد و دردهاي فرزاد همه در 
گرفت باید به دنیاي  درخشیدند و او باید که تصمیم می برابر چشمانش می

اي به پیش آورده بود  اد، جهان برایش دو راهی تازهنه یکی از این دو پا می
پا  آنید و بر گز اي برمی کرد، راه تازه خاب میو او باید در این وانفسا انت

فشرد، باز فرزاد بود و التیام همدردان خویش و باز فرهاد بود و سکوت  می
ئله ماند و سر از این قا ي دردها، او به فریاد دیگري مسکوت می در برابر همه

برد و فرزاد به شورش و طغیان درد بر جان رنجور خویش مهمان  به امان می
 آنانبه تقالي  آرامجماعت همه چیزدان  آنانکرد و کمی دورتر از  می

  ،نددوخت چشم می
بیشتر و بهتر آموخته بود، از نخست  یکی که همه چیز را آنانورتر از کمی د

ودند، حال در سرایی گام نهاده بود روزهایش هر آنچه باید را به او آموخته ب
ی کند، دوباره به تا هر آنچه به او آموخته بودند را برایشان دوباره از نو هج

رد و دوباره هر زشتی از میان بردارد، حال علی یکه تاز دنیاي طریقتشان پا فش
اي  ها تازه دید، فعالیت اي را در برابر می هاي تازه بود، حال راه چیزدانان همه

ها  دانست راه سربلندي فتح تمام قله کردند و او می براي او ترسیم می را
است، برایش چندان متفاوت نبود که چه کوهی در برابرش نقش بسته تنها به 

ی براي دانست و حت ت هر آنچه باید را میرف دوخت و پیش می قله چشم می
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ک بطالت داد که به او گوشزد کردند هر ش اي تردید به دل راه نمی ثانیه
به دل شک راه نداد که از  گاه هیچ، پس آوردایمان را به بار خواهد 

به راهی گام خواهند نهاد، پس  تردید بیاست که  آن چیزدانان همهخصایص 
را به  مأموریتکرد و هر  رفت هر گره را باز می خلف فرزند خدا به پیش می

آمد که فالن آدم در حال خرابکاري  داد، اگر به او نجوا می درستی انجام می
 چیزدانان همهکرد که او را به نوك پیکان  است، اگر کسی به او گوشزد می

بست  دل و دنیاي را می شد و چشم، گوش، بود حجت برایش کامل میدیده 
از پیش بردارد، اگر  ت رارفت تا هر چه زشتی اس رفت، می و تنها به پیش می

را فرا خواندند تا تنی را از میان بردار که راه خدا را به شک و تردید  باري او
پس به پیش  دانست چه آفتی است این شک که می آلوده کرده است، او

رفت و  خشکاند، می رفت و ریشه را می نشست، می نمی آرامرفت و  می
کرد که کسی طاهر  د میکرد، باري پدر به او گوشز پلیدي را پاك می

داد  استاد دیگري فرمان میاش، باري  نخواهد شد مگر به خون ریخته
دید و  طهارت را به قتل و کشتار و باري عصاي تکفیر را بر سر بی دینان می

که آلوده تنی فرزند به خویش  آننشست، حال چه تفاوت بود  نمی آرام
چند تنی چشم به راه هم چشد، او  دارد، او هم عاشق است، او هم درد می

  مانده بود، شکودکی در کنار آندارد و یا فراتر از 
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شک گناه  آنانکرد که در طریقت  شنید فرمان را و طاعت پیشه می او می
کرد و گاه ماشه را  تردید کفر، پس شک به دل خاموش میاست و 

غلتید و گاه از خون  شد، گاه به خون می چکاند، گاه فرزندي پرپر می می
عت پیشه بر شد، هر چه بود فرمان بود و طا پدر به دریاي مرگ غرق می

شد و هیچ تردید  هر زشتی از جاي پاك می گونه اینجماعت همه چیزدان و 
  آمد که بزرگان پیش از او چنین کردند، به جانش نمی

نجواي خضر به گوشش آشنا بود، صداي موسی را به درون سینه 
زد،  فریاد می پدري بیخردسالی از درد خشکاند و آنگاه که کودك  می

کرد و چه  ها می جر به قلبچکاند و خن ماشه را می آرامکرد،  طاعت می آرام
  ت،گش و شادمان به خانه بازمی آرام

در انتظارش بود،  نوعروسشانحال فاطمه در انتظارش بود، نه حال فاطمه و 
دوخت و بارها او را ستایش  به رخسار فرزند ذکورش چشم می آرامفاطمه 

کشید باز طعم شبی دردناك  دست بر اندامش می آرامکرد و نوعروس  می
فهماند فرزند  کرد و پیرزنی پر نفوذ که با چشم و ابرو به او می را دوره می

بچرخد و این دوار گردون به  حال در انتظار چیست، باز باید دوران ذکورش
خ در آید که این بار پیرزن پر نفوذ فاطمه است و فاطمه پیشترها چر

  اند ي اندامش لمس و کرخ که از درد همه بختی نگون نوعروس
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رزد و اینبار ل دوباره به اندامش لرز آمده است، دوباره از سرما به خویش می
د، به نظاره نشسته است، از پیشترها نداي این درد را بر جان شنیده بو

د چشید و حال که از دانست که کمی دورتر چنین دردي را خواه می
چشد و باز  دیرپاي بسیار گذشته است باز سرماي نوانخانه را به جان می

  وز سرما که از داغ درد یار،، اما اینبار نه از سلرزد می
طبیعت از سرش  نوازشگراینبار از درد مرگ به خود لرزیده است، دست 

را تنهاي گذاشته است، جهان او را به خویش وانهاده  نشدور شده، او و جها
  این قمار زندگی بر شمرده است تا جان از تنش برگیرد، و اینبار فرزاد در

ندند و از همه بیشتر فرزاد خوا ه این زمزمه را به گوش هم میاز پیشترها هم
از وقوعش مطلع بود، به داد رفت به فریاد آمد به بیداد گفت و هر چه کرد 

همه چیزدان بودند و به  آناندانستند،  همه چیز را از کمی پیشتر می ها آن
دانستند چه باید بکنند و فرزاد  می آنانهاي او چشم ندوختند،  گزاف گفته

، او که به عصیان تازیده که جان طاعت نداشتکرد، لیک او  باید طاعت می
طاعت به عصیان او گره خورده بود اینبار عصیان او طاعت اینان اینبار  بود،

بود، اگر او را در بند به پیش بردند اگر طناب بر گردنش نهادند اگر سرد و 
 آخرکرد و اینان طاعت بردند و به  ها را چکاندند او عصیان ، ماشهآرام
  ،کرد رشادتعبادت کردند و او  نانچیزدا همه
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شدن از درد که از  ، نه از باب رهادانست این سرنوشت شوم را او که می
هر چه در توان داشت کرد و از  ،آوردشرافت و ایستادگی فریاد بر 

هاي  تا نگویند از کینه خویشتنش به جان ایستاد تا نگویند این زشت صفتی را
  ي او، ستهخرا بر جان  کنند میتا نگویند آنچه  خود

 آني قدرت هم از  دانستند که همه همه چیز را می آنانگفتند،  آنانلیک 
پیش تاختند، داد به بیداد بنا کردند و او را به محکمه  ، پس بهبود آنان

، از کارهایی گفتند که او از دانستنش هم عاجز بود از نداندمضحکه فرا خو
از چکاندن و اسلحه  ،جار خواندندآتش و کشتار گفتند از سوختن و انف

  هایش گفت، به زیر لب از ندانسته آرامخواندند و باز فرزاد 
ها هر  دند و واي که از این دانستههاي خویش بالی به دانسته آنانو  او گفت

چو او را بدین  هزاريتر و شاید کمی دورتر چه خواستند کردند، کمی دیر
عت خویش ه این عصیان به طاسرنوشت خوراندند، باري علی کسی را ب

گري را به عبادت خویش به رشادت رساند و رساند و باري دیگر علی نام دی
در شجاعت به پرواز  آرامحال فرزاد را به تنگناي درد میهمان کردند و او 

  ،در آمد لیک همه به جان لرزیدند
نه به سرما که به درد  چیزدانان همه ي خانه پشیماناینبار نه نوانخانه که 

  لغزید، ید و کیا در جان میلرز می
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شجاعت در ایثار است به روي جوخه در پرواز است حال که به حال که 
  یکتاي بیشمار است ،حال که به رشادت استوار است حال که در درد

نه به او که به  ،نه به او که به خویشتنش ،بندد کیا چشم می آرامحال 
گوید که  ختن سالم میبه سو آرامکه به ساختنش، حال او نه به او  ،ماندنش

  بماند
شد و جهان ادامه داشت، فرهاد آزاد شد و باز هم جهان ادامه  آرامفرزاد 

داشت به سکوت آزاد بودند و به فریاد در خاك و باز سوختن را به ساختن 
ز به پیش گرفتند، حال دیگر براي کیا همه چی آرامترجیح دادند و باز راه 

دانست به گوشش خوانده بودند  روشن بود حال او هم دیگر همه چیز را می
بر جاي بر  آرامدانست که چه باید بکند، باید سر به پایین دارد و  و او می

اش را در این  که کمی پیشتر طغیان کرد و ثمره خویشتن و جهانش بلرزد
وان داشت کارزار پر درد جست، پس فرهاد به او آموخت و فرزاد هر چه ت

خواست را  چه میکه بفهمند و کیا دانست آندانند د که بکرد و نخواستن
ي فرهاد به  ه بر فرازي دورتر از این خاك به وعدهتصمیم به پیش خواند ک

  پرواز درآید کمی دورتر دوباره جان گیرد و دوباره به عصیان برآید،
 گاه پشیمانتوانست از  حال روز آزادي بود روز پر کشیدن، حاال کیا می

بیرون آید و دوباره و از نو سرآغاز شود، دوباره با خود مرور  چیزدانان همه
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اي کنجکاوي  اي براي ذره کرد، روزگاران پیشتر را کمی دورتر در نوانخانه
فریاد زد، باز  زجر ون آمد و هشتاد بار به درد درو دریافتن بیشتر دنیا بیر

پیشتر رفتند و او را به درد در آوردند و سالی دورتر از همه در ندامتگاهی 
زنده ماند و سوخت و هر چه خواستند که بسازند را خراب کردند و حال 

  نیست قفس دیرترها است هیچ جاي براي مسکنش آنکه بیرون از 
س از آمدن او به دنیا باز به روزگاران پیشترش باز گشته است، باز هم هیچ ک

خوشحال نیست و باز هیچ چشم انتظاري در برابرش نیست هر چه که هست 
و دور ماندن است، حال در فضاي این شهر نفرین  کسی بیدوباره تنهایی و 

یچ اند و ه  داند که هیچ جاي برایش خانه نکرده دارد می شده که گام برمی
و که در همان ندامتگاه نمور د بود اما اسرپناهی برایش در دسترس نخواه

تصمیم را به پیش خوانده بود او که طریقت فرهاد را پیش گرفته بود و حال 
راه  آند، حال باید وعده داده بورفت که او به جانش  باید به درگاهی می

و زد  ها بال می در دوردست ،تساخ آنکرد باید به  ها را پیشه می دوردست
پاي را محکم بر زمین فشرد تا  ت پسجس میرهایی را در فرازي دورتر 

  را در فضایی دورتر از این خاك بجوید و فرهاد را دریابد اش آینده
 زندان بیشمار داشت که حال نهر نفرین شده فراما این سرزمین و این شه

همه چیز را  آنانکه مالک بر این خاك بودند،  انفرزند آن، چون دیرترها
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دانستند پس حق  ي صاحب زمین و زمان می یفهدانستند و خویشتن را خل می
مالک جان همگان شوند  آنداشتند که مالک بر این زمین زیر پا و فراتر از 

اشرف بودند و این اشرفان تاج به سر داشتند و یکی از این اشرفان همه  آنان
دانست چه باید کند، از این رو هر بار  چیزدان علی بن محمد بود که می

، حال بیشتر از پیش کرد میزشتی از جهان پاك  زد و می دست به طریقتی
  ،فشرد پاکی زمین پاي می در راه

شت صفتی را به ي این ز کردند که باید ریشه زد می حال مدام به او گوش
باید این خاك خداوندي را از شر  ،و به خون تطهیر کنیها پاك داري  جان

ها را  راه پاي نهاد و چه جاناین زشت رویان دور کنی و او چه مردانه به این 
که الزم  آنجامایگان را که به جاي ننشاند،  رد، چه بیکه از جهان دور نک

فهماند و  که الزم بود می آنجابراند،  که الزم بود می آنجاچکاند،  بود می
النه کرده  نوعروس آغوشدر  آرامحال که  رواند، که الزم بود می آنجا

که  نوعروساست، مدام در فکر فرمانی است که کمی پیشتر به او امر شده، 
داند، از  یغلتاند هیچ از دنیاي او نم اي می به گوشه آرامجان دردمند را 

هستند،  آنهاي بیشماري در حال رفت و آمد بر  مدنیاي علی که مدام نا
د نام رند و جز چنش در این خاك مقدس داگروه خرابکاري که قسط اغتشا
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داند و همه بر دوش علی است تا این  لشگر خدا نمیرا  آنانهیچ از  ارزش بی
  ي این ظلمت را بشناسد و از جاي برکند، فرزند خدا ریشه

زند ذکورش را بر رف درب این اتاق النه کرده تا پیرزن پر نفوذ به پشت
آید  دور برنمی نآکه هیچ صداي از  کشتزار در برابر به صدا بشناسد و دریغ

 کند دهد، مدام او را مالمت می و مدام در دل به کشتزار نا مرغوب دشنام می
که چگونه در این روزگار نتوانسته فرزند ذکور  که چه سست عنصري است

هر ثانیه و مدام نام دیگري را به خاندان عرضه کند، فاطمه در خویشتن 
  کند را دوره می فرزند ذکور

کشد و مدام  آتش می فرزندي از جان علی دنیایش را بهحرص به داشتن 
سرك بکشد و گاه  ها آني  به درون النه ،ها را بدرد خواهد درب می
زند  خواهد کشتزار در برابر علی را از جان بخشکاند، گاه به دل فریاد می می

که باید او را به جاي نشاند، او بیشتر از حدش خویش را بزرگ انگاشته و 
که چه قدر  افتد نوعروس می آرامحال است که به یاد چشمان در همین 

  ،ي به او چشم دوختزملتمسانه در پیشتر رو
کند و در انتظار دست نوازشی به دستان او چشم دوخته  نگاه می آراماو را 

دنیایش  ،است و در میان همین افکار کافی است تا دوباره به یاد فرزند ذکور
مگین است که توان دریدن او را در خویش قدر خش آنبه آتش بدل شود، 
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بیند و حال که با پشتی خمیده به سوي اتاق خویش و به کنار حاج محمد  می
تا چگونه نوعروس را به خویش  چیند میاي  ي تازه رود براي فردا نقشه می

  طفل ذکور دیگري است آوردنبخواند و به او بفهماند که حال زمان 
و  آخرفرهاد را چند بار از اول به  زند و گ میها مدام در گوش علی زن نام
  ؟خواهند کند، اینان چه می به اول دوره می آخراز 

  ؟در تدارك چه قشونی هستند
  ه دارند و به فردا چه خواهند کرد؟در فکر چ

افتد  ي چند روز پیش می هاي دردمندانه در همین حال است که به یاد روضه
که چه مظلومانه و دردمند جان داد،  امام پر شأنبه یاد بزرگی و شکوه 

چگونه او را قربانی جاه و مقام خویش کردند و چگونه جانش را دریدند، 
در آغوشش است  نوعروسزند و در حالی که  اشک در چشمانش حلقه می

  ریزد، کند و اشک می سر بر بالشت فرو می آراماو را به کناري زد و 
ی که فرهاد براي او تدارك دیده کیا دوباره به حصر است اینبار در فضای

گیرد و است، فرهاد او را سوار بر اتومبیلی کرد تا راه به سوي کشور همسایه 
جمع دیگري در این ر دورترها بپروراند، حال کیا به همراه او را بر آسمانی د
اي از زندگی خویش  ي تازه در انتظار برگه آرامو  اند فضا حصر شده

  د،نگرد می
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داند که خویش این طریقت را  اي در انتظار او است اما می آیندهداند چه  نمی
بر جاي خود نشسته باز راه پیشتر را در برابر  آرامحال که  ،بر خود برگزید

چه تنها در برابر  آرامکند که چه  یدر برابرش نظاره م آرامفرزاد را  ،بیند می
اش هم رحم  بر جنازه ه و مقام او را دریدند و، چگونه در برابر جاایستاد آنان

 آرامشود و  نکردند چه مظلومانه به قربانگاه رفت و با یاد او چشمانش تر می
اي اشک بریزد از اشک دیرزمانی  کند تا براي لحظه سر بر گریبان می

  شود باید راه را در ادامه پیاده طی کنند، اعالم می آناننگذشته که به 
م سن و سال او هستند در راه پر ی که بیشتر هحاال او در کنار بیشماران

اي هستند و همه  روند، همه در آرزوي جستن راه تازه سنگالخی به پیش می
یشمار اي رها شوند، از جمع ب براي لحظهخواهند که از این در به دري  می
سر بر خویش فرو  آرامیکی توجه کیا را به خود جلب کرده است،  ها آن

  کند، می زمزمههر از چند گاهی چیزي را  و برده
ین درد به دل مانده ست دارد تا نزدیک او باشد با او حرف بزند احال کیا دو
  رود، کنار او می به آرامو از این رو است که  شریک شودرا با کسی 

، اما با دنخور مدام از شدت سرما به هم می هاي کیا هوا سرد است دندان
آید  ر کنار او به سخن مید آرام ،دارد آننشدن  ي جان سعی در نمایان همه

شود، پسرك گویی زمان بیشتري است که در خویش  و جویاي نامش می
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تواند با او حرفی  مانده و تاب برون آمدن از دنیاي خویشتن را ندارد، نمی
شنود، هر چه که هست، به او پاسخی  صداي او را نمی اصالًبزند شاید 

  ،دهد گوید و راه خود را ادامه می نمی
اندازد، پسري است کوتاه قد و ریز هیکل،  ز نگاه سر تا پایی به او میکیا با

ندارد، مدام زیر لب چیزهایی را  آرامشود و  مدام در سرش تکانی دیده می
  افزاید، کند و گاه بر سرعت راه رفتنش می زمزمه می

د، باز به یاد فرزاد افتاده است، چه قدر کن کیا به اندام کوچک او نگاه می
ه غریبانه مرد، ماري در برابرش بودند و واي که چود چه جماعت بیشتنها ب

شود اما اینبار کمی  فکر کرده باشد نام پسرك را جویا می آنکه بیدوباره 
  تر از پیشتر، محکم

شاید نیاز به همین صداي بلند بود که او را از این در خویش ماندن بیدار 
اندازد  خویش آمده نگاهی به کیا میاي به  کند، حال با این نهیب بلند او ذره

توان در  خورد، او در دنیا خویش زنده است و حال می و از دیدنش جا می
نگاه او این ناراحتی را دریافت که از آمدن به خلوتش سخت آزرده است، 

متوجه منظورش نشده است و  فهماند که با حرکت سر و به اشاره به کیا می
  شود، نام او می کیا دوباره جویاي

  پرویز: گوید لی که سر را به پایین انداخته است میدر حا آرام



 فصل هفتم ١٣٧

 

باش  آرامبخواب هیچ در پیش رویت نیست،  آرامبخواب و هیچ مگو،  آرام
  من، اي جان

نش نیاز کند و کیا براي فهمید اي است که پرویز مدام تکرار می این جمله
ي  بگیرد تا معناي جمالت بریده آرامیک شود بیشتر دارد تا بیشتر به او نزد

  او را دریابد،
 به آراماست  ها آن قراول پیشکسی که  به پیش رو است و راه پر سنگالخ

است  ها آناي در پیش روي  دهد، گویی خطر تازه نشستن می همه هشدار
کند، شاید اتومبیلی از  جانشان رخنه می نشینند و سرما به همه بر زمین می

رداران بود هر چه که بود به سرعت شاید راهداري از دو بود چیزدانان همه
اي سرما به جان این دردمندان هیچ به جاي نگذاشت،  گذشت و جز ذره

جماعتی مدام به  آنانبرف بر زمین کافی بود تا از سیل  ،سوز جانسرماي 
  دندرد به پیش رو ند و باد، از درد بپیچنجان سرفه کن

هم به پیش رفت در آرزوي دوردستی پر آرزو و دست یافتنی، حال باید باز 
و برف گذر کرد  ها جان به در برد باید از سرما خسنگال در میان آرامباید 

 خراش گوشباید از مرزها گذشت در انتظار بود تا هر لحظه به صداي 
نور به طراب به فراموشی داد و هر ثانیه به اض ي دنیا را همه ها چکاندن

  تاریکی پناه برد،
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انتظار به تاریکی خوانده  ،این جماعت فریاد به تاریکی برده است واي که
ه است هر چه هست از نور ي دنیاي را به تاریکی فرا خواند و همه است
  ،خواهد هیچ نمی، هدخوا نمی
به تاریکی پیش روند، واي از  خواهد در اعماق این جنگل همه مسکوت می
دهند باز به لرز  ید و همه بر دل هزاري ترس النه میر بیرون آروز که نو آن

  آیند گویند و به بزم به رقص در می پاسخ می
به هر ثانیه گذشتن جان  اما گذرد میشب دردناك سرد در حال گذر است، 

  ،خواند ه لب فرا میکسی را ب
و او دیگر  است، گویی کمی پیشتر جانش را به لب رساندند آراماما کیا 

، گاه به رقص هم در آمده آید ییچ براي از دست دادن ندارد، به لرز مه
دها این رقص و لرزها به او بسیار فهمانده تا از این در ي تجربه اما است،

  تر شود، محکم ومنشکند محک
اند اما باز هم خطر به پایان  مرز را سپري کرده آنانو  آید میصبح پیش 

د و از ل بنشاننسرا به غ آنانبدرند  آناننیست که شاید دورداران از جماعت 
آیند حال به  رنج به لرز در می راه در پیش دور کنند، پس باز به ترس در

  درند رانشان از درد به جان سرفه میشمااند بی سرما پاسخ گفته
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دیار  آنداند که چرا او را از  و نمی داند، فرهاد به او هیچ نگفت کیا هیچ نمی
روزگار  آناز  داند که ند و بدینجا رساندند اما حال میدر دورترها دور کرد
نست که دا ي او جان سپرده است، حال می هو به وعد پیشتر دور شده است
اي پرواز آماده خاك دورترها است و حال باید بر آندر فرازي دورتر از 

  شود،
نشست به آوایش  کرد و هیچ از پا نمی پرویز هم مدام جمالتش را تکرار می

داد تا حال موفق به فهمیدن  شد و مسکوت تنها گوش فرا می می آرام کیا
دانست اما به  او نمی هیچ از دنیاي در اسرار آناتر از جمالتش نشده بود و فر

  داد، رمست به این راه پر درد ادامه میشد و س می آرامآواي او 
خواست که  فرجام هم داشت و کیا نمی آخرراه دردهاي بسیار داشت اما به 
رسیدن به فرازي در دوردست را به خویش بیشتر بر درد افزون کند که 

  ره بال کند ریشه زند و پیش رودجایی که دوبا ،وعده داده بود
د دیگر نه تاریکی بود و نه راه پر این خاك هموار در برابر رویش بو

ت بیشمار را در این جماعسنگالخ که صبح و نور بود و راهی هموار که 
النه داده بود در فضایی که این بار نه نوانخانه  خاکی دورتر از خانه دورترها

شده  آنرزوي بال میهمان لگاه بی پر و باالنی بود که به آو ندامتگاه که منز
  بودند
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اند و اینبار نه نداي ورپر را از نو می آناناي بود که باید  باز آفریدنشان به خانه
باید  آندادند و نه فراتر از  ل میبا آنانپیشتر فرهاد که به فریادها رسا به  آرام

تفاوت به نها یک  اي بود که هر چه باز داستان تازهگفتند و  هم می آنانبه 
  یزدان بودمه چو ه بود باید دانست

چیزدان بودن ارزش و نها که دانستن ارزش بود، همه ها ارزش نداشت  دانسته
  فتند را اینان تکرار کردندگ آنانه چآنخواهد بود و 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  

  فصل هشتم

  
  

هر روز از هر گوشه و کنار خبري به  ،ملتهب بود حال و هواي دیارشان
رسید که بیشمارانی در حال خرابکاري هستند و تمام اخبار در  گوش می

شنیدند که خویشتن اخبار را  نه می آناناختیار علی و همراهانش بود 
چه به روز این سرزمین پاك سوختند که  ساختند و بر غم این دردها می می

هاي پیشتر چگونه تا بدینسان ریشه دوانده و  زشتی آني آمده است، خداوند
پیشترها علی به  آنبیشتر از پیش ایران و ایرانی را در نوردیده است، اگر در 

برابري  آنانهاي  رفت و با پلشتی زشت رویان میمصاف جمع کوچکی از 
  در افتاده بود، آنانکرد حال با دریاي عظیمی از  می
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به ظاهر در اعماق زشتی فرو رفته بودند، وا مصیبتا که  آنانترها  اگر در پیش
در این زشتی ریشه دوانده بودند و در این شر تنیده شده بودند،  آنانامروز 

افکار و باطنشان در این زشت صفتی در این شک و حال نه به ظاهر که به 
دادند، خاك این  و زشتی ترویج می ندپروراند تردید زنده بودند، افکار می
کردند و در پی  ها و افکار خویش آلوده می شهر نفرین شده را به گفته

تحریک جماعت بیشماري از این مردمان بودند و حال بیشتر از هر روز 
دوش علی بن محمد و همراهانش بود تا این شر را به  دیگري این وظیفه بر

  جاي بنشاند،
گر از شک و اري کسی از دردي سخن گفته بود، ااگر در گوشه و کن

چه  دانست که تردیدهایش با دیگران سخنی به میان گذاشته بود، علی می
سید و او طاعت ر فرجامی در انتظار جمع بیشمار قرار خواهد داد و فرمان می

  چکاند، ها را می ن ماشهبه جا
انداخت، کسی  در میان تمام این اخبار نام فرهاد بیشتر بر گوشش طنین می

زشت رویی و زشت صفتی جماعتی را براي پروراندن به خاکی دورتر که با 
از ایران راه برده است و در پی تدارك ارتشی است تا به هر سالح فکرهاي 

  شهر ترویج دهد،پر تردید و شرك آلود را در میان این 
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شد، هر روز با اعصابی  شنید و هر روز حرارتش بیشتر از پیش می علی می
ریشه از  تنه یکخواست تا خویشتن و  گشت، می در پی جستن او می ناآرام

  ي خویش در آویزد این ظلمت برکند و این نشان دالوري را به سینه
براي از  ساختمانگاهي سرد که  خانه آنکمی دورتر در خاك دورمندان، در 
ها بدینجا آمدند تا بیشتر از پیش بدانند  نو پروراندن بود جماعتی از دوردست

ها بیاموزند و حال خویشتن را به برابر جماعت  تا دوباره زاده شوند و بدان
نجواهاي کوتاه  آنهمه چیزدان ببینند، هر روز حرف بود و راهکار، دیگر از 

ود فریاد بود و راه و طریقت دانستن، هر چه بود چیزي در میان نبود، هر چه ب
که باید بدانند  داشت چیزدانان همهي  اي بود که انتهاي یکسان به النه راه تازه

که به دید، نه به تالش و در تکاپو باید همه چیز را در یابند نه به شک و تر
چیز را  یقتی نهند که همهفریاد دیگري همه چیز را دریابند و اینبار گام به طر

  ها به نبرد برآید ي احقاق این دانستهداند و باید برا می
شنید، اما  نشست و نجواها و فریادها را می ها، هر روز کیا می در میان این اتاق

فشردند و او را  بیشمارش که باز بر جاي پا می هاي سؤالدریغ از پاسخی بر 
شنید،  نها فریادها را میخواندند، او درمانده و عاجز ت به هیچ از پیش فرا نمی

شنید، هیچ از علت و معلول  دانست دلیل این فریادها چیست و تنها می نمی
دید که چه جماعت  شنید به چشم می گفتند و او باید تنها می برایش نمی
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بیشماري از این همراهان به سادگی و سهل تسلیم شدند، نه فراتر از تسلیم 
 آناني معرفت در پیش خود دانستند به از دریا آناندانستند،  آنان ،شدند

قدر نوشیدند تا سیراب  آندریاي معرفت در پیش رو  آناز  آنانآموختند و 
  شاید بیشتر از سیراب شدن شوند

کرد، پروازها را  ها را در برابر چشمانش دوره می دید، هر روز این دیده می
دانستن در دریایی  ،دید، پرواز به فرازي که برایش تعریف کرده بودند می

  که برایش ساخته بودند و هر بار دید این ساختن به سوختن را
درس بال گشودن دادند و  آناندید چگونه به  ،دید چگونه بال گشودن را

دید چگونه برایشان مشق پریدن کردند، دید چگونه آسمان را حصار کردند 
مان به پرواز در نشاندند و حال چه شادمان بودند که در آس ها آنو مرز به 

تري برایشان  یچ ندیدند از حصارها که امروز فضاي وسیعهاند و دیگر  آمده
  باز است

اما باز کیا فرزاد را دید، فریادهاي او را شنید از حصارهاي در برابر از پرواز  
ین گفتارهاي او دوره کرد، دل به چن به کام دیگري همه را دوباره در دل

خواست،  فرا رو را می بود و دلش آسمان پرواز در قفس خوش نکرده
هر بار به  چیزدانان همهشناختند، همه دیده بودند اما  که همه میآسمانی 

ها خاك  را به اعماق دل آنرا تصویر کردند و دیگر  آنرنگی بخشی از 
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را دریابد و همه در آسمان پدید  آنکردند و نگذاشتند تا دیگري هیچ از 
ال بود ، گاه بال نداشت و گاه که بندواز شدآمده برایش محکوم به پر

  شد، می طریقت پرواز بر جانش خوانده
آمد، کیا به نگاهش چشم  حال پس از چندي فرهاد هم به میانشان می

به دل  آرامهاي نجوا آنافتاد، کجا است  دوخت یاد روزگاران پیشتر می می
  آنانو در گوش 

نبود، حال رها هیچ به میان دیرت آنل هر چه بود فریاد بود، دیگر از حا
تند و شک د، حال طریقت را نشان دادند آموخها در میان بو انستهدریایی از د

را از میان برداشتند و حق را دوباره از نو بنا فرمودند و همه چیز دوباره به 
  انحصار در آمد،

جنگ بر سر ارزش کلی نبود هر چه بود بر فرع خالصه شده بود که هر دو 
همه و همه در اصل یکسان بودند، همه همه چیز را  آنانطرف نه فراتر از 

دانستند، حق در اختیار خودشان بود و حال در فرع به هم هزاري نقد  می
ستند اما راه حق در انحصار خویش دیدند و برابر را خار و خفیف دان ،داشتند

رفت دم  آنانات  دریغ از شک که چه غریبانه و دردمند به قربانگاه یکتایی
همه چیز را اي سر برآورد و  نزد و قربانی شد تا جماعت همه چیزدان تازه

  تفسیر کند که خواست گونه هماندوباره 
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درد بود، به پاسخ اعتراض سرب بود، به دل این ساختمانگاه دور از نسان 
بود و  آرامچکاند و همه چیز برابر بود اما باز طریقت تازه  هم می ها را ماشه

شناخت و فرع دیگري را دیده بود  کرد که اصل را می مالیم نه رو بازي نمی
هایش درس فرا گرفته بود پس به همان نشانه از درد دوباره نیش  از این دیده

راه و هدف  بر جسته بود، انتهاي اي را براي خویش خورد و راه تازه نمی
یکسان بود لیک هر طریقتی راهی براي خویش برگزیده بود راهی که 

 آرام، پس یکی به دار آویخت و دیگري اما انتها یکسان داشتمتفاوت بود 
نشاند و  یکی ماشه چکاند و دیگري به پستو به بی صداي رعشهنا پدید کرد، 

  تازه بنا شد، مأموریتیمیان نبود و هر روز  هر بار به طریقتی کسی در
دوري از خاندان و پیشکش جان معنا شد و هر بار راه را پیش رفت و هیچ به 

  گران نشان ندادید
کیا همه را دید و درمانده به جاي بنشست پرویز را هم دید، دید که چگونه 

گفت، جان جانانش را دریده  ش میانکشید، از پاکی جان جان باز فریاد می
مند و پر درد سان بدیندر عذاب بود، او را  چیزدانان همهبودند، از کدامین 

گیرد هر چه به  آز رهانیده بودند و هیچ بر جانش نگذاشتند تا بال تازه فرا
و ناي بر ماندن نداشت، باز مرور  جان مانده بود در درد خالصه شد

  بر جانش فجیعهاي  ي پر درد و باز تکان گذشته
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ریدند و در برابر رید، جان جانان را دید و جان را دهمه را در جانش د
بی صدا تنید، واي بر جان که همه چیز را دید و باز دنیاي را  دیدگان چشمان

دید، به سوداي چه بر رنج فائق آمد که چه در پیش گیرد آمد به درد انتقام 
  بر جاي ماند، بال بیبه درد ماندن آمد به درد رهایی و باز  آمد

که خواهر و جان  آنجاراه جان جانانش در راه بود، که به  آنجاکمی پیشتر 
 توکه  آنجااش شاه بود،  زمانههاي او در  که به نگاه آنجااز تنش بر ماه بود، 

  اي نماندجبه  چهی از او د،اش یک سراي جانکاه بو دند و خانهرا دری
جانانش شدن جان  عصمت بیا دریدند به چشم واي دریدند، واي جانش ر

نست کار پیشه گیرد که ز خاموش نشست، خاموش نشست و نتوارا دید و با
صمت را دانست خاموش شد، ع می آنانش به یکتایی هر چه جان و جهان

هانیدند و هیچ دریدند و جان او را خریدند، او را به اعماق خویش ر
توان هیچ به جانش نمانده بود، پر درد  و نتوانست که بر انگیزد، دیگر تاب

هاي شدید جانش  که به تکان آنجادر دیرترها که خاموش و بی کس بود 
ریافت در او دید ها او را از خویشتن د بی صداي ماند کسی در دوردست

  دند،آنچه دیگران ندی
واست تا او را د و خواست تا او را زنده سازد، خآتش انتقام را به جانش دی

برافرازد و انتقام خون پس گیرد، پس فرهاد به او هم منزل داد به او هم راه 
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هاي سابق بود، درد همان  داد تا راه تازه در پیش گیرد اما تکان همان تکان
ري ، فرهاد که هزابود از پیشترها بر دلش النه کرد درهاي مانده بود، هر چه

زدش آمدند تا به آتش انتقام از او آتش ه نچو فرهاد به سودا دل خونینش ب
ند تا از او هیچ باقی را به آتش کش چیزدانان همهش برافروزند و به جبر خوی

  نگذارند و این آتش به فرجام در جان خودش پدیدار شد،
به آسمان پر کشید از ماندن  که رها از جهان نه بال پرواز داشت نه جان آنجا

شد نماند و همه را کیا به  مد و از همه دوري ساختمانگاه بر آ فراز پنجره
  ،یدچشم د

نست و هیچ از شاید هیچ از او ندا ،هاي جانش را نظاره کرد تمام تکان
ز هزاري دیگر هم نفهمید اما به فرجام دانست که دنیایش نفهمید که ا

تفاوت در میان این قشون تفاوت میان راه و رسیدن است به انتها هر دو به 
 ست که در میانشان نباشد از دلشانل خواهند کرد پس خوایک النه منز

  از همه به فراتر رودقدر دور رود که هیچ را نبیند و  آنعبور کند 
را  آنانکرد و فرجام  از النه دور شد، دوان دوان خویش را از این قافله دور

نگاهی به جان  شکسته و جان دردمند پرویز دید، قبل از دورشدن هاي به بال
ش به دنبال راه تازه گشت اما دردمندیان اندام خسته و پرویز انداخت در م

ها از او ربودند و  نبود که هر چه داشت را دریدند و هر بار به ظن دانسته هیچ
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و کیا از دل تمام هیچ حال دانست که باید دور شد، از او هیچ نگذاشتند 
ها است، از این یکتایی و  دانسته ها دریافت که راهش دورتر از این بودن

  است، الوهیت
کرد، جماعت بیشمار از  پس باز دور شد هر بار که به عقب نگاه می

ي  تهشد و دار و دس خته میدید باري به نگاه فرهاد چشم دو می چیزدانان همه
اند و چندي بعد علی و اصحابش را  پیشگاهش درآمدهگرد به بیشمارش که 

  اند پیشکشش فدیه آورده دید که به قداره به
آشنا در این دورتر شد، اما حال در این خاك ناهمه را دید باز دور و 

توانست زنده بماند،  کرد، کجا می هاي بی پایان به کجا باید النه می دروازه
پشیمانگاه، نه از جماعت علی بن محمد خبر نخانه خبر بود نه از از نوادگر نه 

و  پناه بیبگویند که باید بداند حال خویشتنش بود  بود و نه از فرهاد که به او
تنها لیک حال شک را به کنار خویش داشت به تردید آشنا بود حال به کنار 

دید  اي در برابر می دانست، هر بار که راه تازه رفت و بیشتر می میپیشتر  ها آن
را دریابد و انتهاي  آنمسیر تازه را دنبال کند تا  آنشناخت تا  سر از پاي نمی

  را خویشتن ترسیم کند آن
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ها که  علی کماکان با تمام دردها که در جانش النه کرده بود با تمام زشتی
جماعت فرهادیان بود و از هر روز  آندید مصمم در پی جستن فرهاد و  می

  یافت اي را در می و در کار بودن هر روز نتایج تازهو شب بیداري 
ر دانست و روزي از طریقت پیش گرفته و هر روز ب میروزي از جاي اختفا 

  داد تا انتها را دریابد، ل قول میافزود و به د ها می این دانسته
کرد حال  تالش می شده محمد هم هر روز براي آرامش این خاك نفرین

ویشتنش قابل اتکا بود و گاه خویشتن را پسرش از کسانی بود که در حد خ
گرفت و این بده بستان  حل کردن دردها از او مدد میرساند و براي  به او می

میانشان در جریان بود تا به دست هم راه درست برگزینند، علی نیز از او 
معذور که براي شناسایی فرهادیان به حکم  آنجاهاي بسیاري گرفت،  یاري

زمینه برایش  اشت،درا به کنارش بود باز حکم در کنارش بود که محمد 
خواست دست یابد و آنچه در پیش رو است را فتح  به آنچه میهم بود تا افر

ش طریقت تازه از کند، از میان برداشتن این قماش خرابکار فرهادیان برای
رساند  تر از آنچه بود هم میاش بود که شاید او را به ارکانی فرا جهان تازه

ا خواست خدا در برابرش بود و او خویشتن ر ها فراتر می اما علی از این
تا این زشت  ها در پیش بود دید و حال به دریاي دانسته شرمنده بر او می

  شکاند،رویان را از ریشه بخ
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سو و در دورتر فرهادیان در حال تدارك گاه و بیگاه به مثال کیا  آناز 
شدند و این جماعت همه چیزدان  دید که از جمعشان دور می جماعتی را می

باید بر  که نددانست و می نداي دریافته بود ذره چیزدانان همهکه تازه از دریاي 
ند و به کرد، این خرابکاران را شناسایی راه خویش پاي بیشتر کوفت

  ر آمدنددتعقیبشان 
سرب  و گاه به تعقیب در کمینشان ندافکند گاه به شاخه گل خار بر جان می

  خوراندند آنانبه 
، لحاظ زیر نظر گرفتند را از هر او ندحال از دنیاي کیا هم بسیار دیده بود

بی اذن و قانون در  مدرك،و  پول بیحال او در این کشور غریب  نددانست می
کند و  که کار می نددانست کند، می زندگی می که تازه جسته اي خانه همکنار 

او  نددانست خویشتن را از دورمندان به دور نگاه داشته تا شناسایی نشود و می
  زندگی است ي در فکر ساختن دوباره

کرد هر چه سوختن  کرد، اینبار هر لحظه ساختن را صرف می کیا صرف می
خواست تا بیشتر خویشتن را بشناسد،  انداخت و می بود را به دور می

خواست تا دوباره از او  خواست تا باز به کنار مکتب طبیعت بنشیند، می می
ست تا خوا ، میخواست تا در این دانستن به شک اعتماد کند بیاموزد و می

  ود،و از نو پدید آمدن بحال در حال دوباره  ها را باز بگذارد و دروازه
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اي مقعر  حال با هم در کنار هم در خانه ،یافته بوداو به تازگی کسی را در
کدام راه معینی براي  کردند و هیچ کردند هر روز کار می زندگی می

  شان نداشتند، آینده
داد، از این  کرد، ناله سر می ها درد می ديها و ب کسري هر روز از زشتی
درد از این پست  غریب ماندن از این کار سخت و پست شمرده شدن، از این

هیچ ارزش بر انسان  پول بیشمردن از سوي همه از اینکه جهان پول است و 
مانده  آني جماعت دورتر از این مردمان از  نیست از این نگاه زشت و آلوده

خود از  کامگزیند گاه به  سبز که از این جماعت دوري می ي دور و در قاره
و  افزودند میخویش  ابهتو کرنا بر  بوقکند و چگونه در  اینان صید می

ها را  و دردهایشان پاسخ نگفته است و به جاي مورد نظر ضربه ها اینهیچ به 
  هم خواهد زد،

گفت از  او به یک کالم و ساعتی سخن قانع نبود و هر بار برایش می
کرد، اما  نبود، او سخت کار می گونه اینگفت اما کیا  دردهاي بیشمار می

  ،داشت این کار کردن را دوست
 پرستید، او را ل را در خویشتن میبسته به دیگري نبود و این استقالاو دیگر وا

به بی  نیاي سخت در پیش روي او است، اوتحقیر کردند و او دریافت که د
صبح کرد، اما دریافت که یکه دست در کنار او  پولی پر درد شبی را گرسنه
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پاسخ  ها آنفهمید که باید به درد  شتن است، او درد دیگران را دید وخوی
ها  ي این گفت، او سیاست را دید و دانست که باید پا را فراتر نهاد اما همه

که در مکتب او  آنجانشست  یکه به کنار طبیعت م آنجابر هیچ بود در برا
ها در کنار مادر معناي زندگی  که از رقص بچه گربه آنجاگرفت،  یدرس م

 آنجاگرفت،  ها به هم درس فداکاري می که از ایثار سگ آنجا، آموخت می
وحدت درس  ها آنشدن ها دست به دست  که از کنار هم بودن برگ

  ،رس تازه پیش رو بودگرفت و هر بار د می
واي که حال در تمام دردهاي بیشمار بیان شده از کسري و هزاري از 

دانست حال در پی  ل هیچ نمیها آزاد بود، حال خویش بود، حا يکسر
خواست تا بیشتر بداند، بیشتر بیاموزد، به کالس هر چه  دانستن بود، حال می

ها  د درساز هر چه بود و نبو طبیعت و درد در برابر بود، از انسان و حیوان از
ر کنار تردید و پروراند و د ، شک را به کنارش میگرفت فرا می

که هیچ  دانست و بیشتر می نهاد آموزگارانش آنچه پیش بود را پشت سر می
  داند نمی

هایش پیش رفت مرزها  و دل به جهان دانسته دانست چیز را می اما علی همه
را در نوردید همه جا را فتح کرد و این سلحشور با شمشیر بر دست رقص 
فاتحان را پیش گرفت بر زمین و در برابرش فرهاد بر خاك نشسته بود، هر 
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هایی که فراتر  به دانسته آوردآموخت لشگر پدید ها به دیگران  چه از دانسته
ند همه را باخت و حال گردن کج بر زمین در زیر قدرت به دست داشت

داد، اما نه تنها این نبود  پاهاي علی بن محمد باز دوباره نجوا سر می
اوزات ایستادگی کردند ه پیش آمد در برابر فریادها و تجایستادگی هم ب

داستان فاتح و سلحشور حتی به خاك  آخرمردند و کشتند و باز به 
  دانست، بیشتر می علی بود کهدورمندان هم 

 آوردهیشتر به خود در د، جماعت بهاي بیشتري تنیده بو هایش ریشه هدانست
ت و فراتر از همه قدرت به هاي بیشتري کرسی در اختیار داش بود، سال

جماعت دندان کشیده بود و چه سهل و آسان درید و پیش رفت هیچ از این 
  کستر کردبر جاي نگذاشت و همه را خا

را  آنانخر تا سرآکه علی قول داده بود  جرا خالصه بر فرهاد نبودما تمام ماا
دریابد هر چه از این زشت رویان که در میان است را به تیغ هالکت برساند 

  ي این زشتی را برکند و ریشه
هاي  که به او از ناله آنجاکرد،  که ملتمسانه با خداي راز و نیاز می آنجا

که خویشتن را در برابر این روح پر جالل شرمنده و  آنجاگفت،  درونش می
ر چه زشتی است را از میان بر کرد ه که به او عهد می آنجا دید، کوچک می

ا ها قول داد ت به خداي آسمان آنبه خویشتن و واالتر از  آنجاخواهد داشت، 
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، عهد خویش هر چه از این زشت رویان در جهان است را از جان ساقط کند
دانستند را از این  شک چشم به خدا ثابت کرد و حال باید هر چه میرا به ا

  کشید جماعت به بیرون می
دانست و حال باید از این جماعت زشت صفت  دانست همه چیز را می او می
  تعلق خاطر داشت آنانهر که به  آورد میبرون 
یاري  آنهر وسیله تو را در رساندن به  دانست که اصل و هدف، او می
د داد، پس شالق به دست گرفت، ضربه زد، سکوت بود و باز دشنه خواه

کنجه کرد قدر ش آنرفت و ضربه زد، شاید بیشتر درد داد، شاید بر دست گ
دانست که همه چیز  که جماعتی از جان تهی شدند، اما باز پیش برد که می

از تر دانست که هیچ چیز فرا یش رفت، میرا به او دانسته بودند، او دانسته پ
راه خداوندي نیست و هر وسیله براي سامان بخشیدن به راه خداوندي در 

ي اي برا خلق کرده و همه را وسیله گونه ایندانست که خدا  ختیار است، میا
  استفرض کرده  آمالرسیدن به 

باز شیشه بر دست گرفت هر چه بلد بود را پیش برد و چه جماعت بیشماري 
در اعتراف بودند، هر چند بسته به حد  که از درد به هر کرده و نکرده

ن به دانشش ایمان داشت دانست و فراي دانست نکه بیشتر میدانستنشان بود، آ
هایش  دانست و یا به دانسته یقدر شکنجه شد تا بمیرد اما آنکه کم م آن
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ي اول همه  ان نداشت به ضرب اول از شالق به زخم اول و خون چکیدهایم
ها ساده و اول  ست و در میان این گفتنندا و نمی دانست را گفت هر چه می

  کیا بود آمده راهز دست ا
آمد و هر  کیا که حال عضوي سابق از این جماعت فرهادیان به حساب می

که  آنان طعمه شد،چه از او وجود داشت عیان بر گروه فرهادیان بود 
همه چیز  نیزی دانند به علی گفتند و عل ز را میدانستند که همه چی خویش می

را دانست، قشون قطار کرد، ارتش کشید تا یک به یک این جماعت دیوزه 
در حال پاك کردن جان  آرامرا به خاك وطن بازگردانند و کیا که 

  یر بر دست دید و آتش بر پاکرد زنج اتومبیلی، زیر لب زمزمه می
ساخت  شت میحکوم به سوختن و ساختن شد، او دادوباره سوخت دوباره م

اما دریغ کردند بر او همان ساختن را دوباره به آتش بدو پاسخ گفتند، 
ها را بستند تا نبیند تا دوباره به تاریکی خو بگیرد باز لرزه بر جانش  چشم

انداختند دوباره او را از خویش بودنش گرفتند و باز در دل آرزو کردند 
نه دوست داشتند که او  کاش او هم تا این حد درك داشت تا بداند، شاید

شان بود اما  نداند و یا جماعت بیشتري هم ندانند شاید این هم بخشی از بازي
هر چه که بود کیا با دستان به غل و پاي بر زنجیر دوباره به خاك نفرین 
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اي  تازه آهنگ ضربشده بازگشت تا دوباره همان داستان پیشترها را اینبار به 
  دوره کند

یک بود باز هم همان صداها اما اینبار فریادها هاي تار دخمهاینبار هم همان 
افت باز همان روزگار ی ها را بیشتر در می ناله ،بیشتر بود، دردها بیشتر

  شد دیرترش تکرار می
جانش  آتشینهاي  ي جهان را دریابد و به ضربها در دیرباز خواست تا ذره

د و چه سرنوشت در یابراي خویشتن را د میهمان شد و حال خواست که ذره
  انتظارش بود،

گفت، اینبار دگر خبري  با او سخن می سلحشورانِار بازجوي در برابرش اینب
نقل مجلس بود،  فروشی وطنخیانت و  نبود، اینبار ن دردمندشراب و زاز 

دوخت به آواي برون  به لبان بازجو چشم می آرامگفت و  کیا سخن نمی
، باز فرزاد بر نگاهش مجسم تصویر شدهایش باز دنیا برایش  لبآمده از 

چه گفتند او را چگونه دریدند او  بر او کرد هاي او را دنبال می بود، باز نگاه
  چه کرد؟

زد، اینبار  زد و شالق می دیگر اما اینبار بازجو حرف نمی سؤالباز هزاري 
بست  کرد و باز کیا چشمان می زد، هر کار می زد و درد می حرف نمی

، باري خود را در دشتی کرد میدورتر از این دردها تجسم خویشتن را 
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اي که نه ندامتگاه  دورتر از این دردهاي جانکاه باري در کنار فرزاد در خانه
ي پر درد دیگر اینبار خویشتن را در کنار  بود نه نوانخانه بود و نه هیچ خانه

کرد تمام تصویرهایش به خون ریخته بر  او در حال ساختن تصویر می
و از جان  آوردند میشد، دوباره او را به زیر شکنجه به جان  چشمانش تار می

ر ، او باید آماده بود، او باید قادآمد میشد و به هوش  می هوش بیبردند،  می
او تظار ناگفت، جماعت مانده در خانه در  می شبه پاسخ بود، او باید از خیانت

شدند  می آگاهدیدند و  باید می آناننیاز داشتند تا عبرت بگیرند  آنان، ندبود
هشت باید براي رفتن به ب آنانو فراتر از همه  آمدند میباید به خود  آنان

  شدند آماده می
و  آرامکردند تا  کشیدند و او را حفاظت می پس باید او را به چهارمیخ می

گفت و مهر تأیید  می آرامهاي به دل خود بگوید او باید  متشخص از کثافت
گفت، از  خورد، او باید از دشمن می هاي جماعت همه چیزدان می بر دانسته

را براي دانستن بیشتر  عتیجما آرامگفت و  گفت باید می خیانت خویش می
  کرد ترغیب می

 به آنچه خواستند بگوید دلش تنگ بهقدر جانش ناله داشت که تسلیم  آن
ست و شست و گفت چشمانش بگیرد پس ن آرامخواست تا  بود، میفتن ر

  بگذارد و بخوابد، آغوشسر بر  آرامبماند و  آرامهیچ ندید و فقط گفت تا 
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روز همه را شنیدند همه شنیدند و باز بیشتر دانستند بیشتر  آنهمه را گفت و 
  ها پا فشردند و بر این ایمان جان سپردند، بر دانسته

جان سپردند و باز  آنانهاي دار هزاري از  بر جوخه آراماو هم جان سپرد 
ند و باز همه چیز در دانست از آب تکان نخورد که همه همه چیز را می آب

  تعبیر شد، آنانهاي  راستاي دانسته
هاي دار را جماعتی دید و هلهله کشید و  به میان جوخه آنان آلوددرقص در

واي که باز در این درد هر که بر خویشتنش افزود و باز همه چیز یکسان به 
هاي پیشترها را  نگاهی همان گفته اي در ارزش بدل شد و هر بار در چهره

  تکرار کرد
ي حاج محمد چندین  دیرترها گذشته بود حال در خانه آنحال مدتی از 

هاي موفقیت را یک به یک پیش  جشن برپا بود، علی ترفیع گرفته بود گام
ها النه  نوردید و باز قدرتمندتر از قبل بر بام آسمان رفت همه را در می می
واالتر امروز  آنتر از دیربازان بود و از  ترفیع با ارزش کرد حال او با می

  اي داشت علی فرزند داشت ذکور تازه فرزند آنان ي خانه
نامش چه بود، شاید فرزاد بود، شاید او را فرهاد نامیدند، شاید کسري و 

ها، شاید او  شاید کیا و یا حتی شاید محمد و علی چه تفاوت میان این نام
یا شاید فرزند فرهادیانی، شاید از یادگاران فرزاد بود و  فرزند علی بود و
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نداشت تفاوت در جاي دیگري و در شاید اعتبار کیا هر چه بود تفاوت 
کرد که شاید اینبار  النه می آنجادورترهایی در انتظار نشسته بود، تفاوت 

و  آمدند میگرفتند اینبار به طغیان  نمی آرامدیگر  نوعروسفاطمه و شاید 
زدند،  و رسا فریاد می پروا بیگفتند نه به کودکی و در هپروت که  ایش میبر

هایش  داد و از شک شاید اینبار اگر به دل محمد شک داشت پاسخش می
اي نبود تا  ي تازه گفت، شاید اینبار فرهاد باز به دنبال دانسته براي او هم می

که اینبار به جنگ با هدف بیمار و اصل  راه را تغییر و هدف یکسان کند
، شاید اینبار فریادهاي فرزاد رساتر و گیراتر بود، شاید اینبار آمد میزشتی بر 

شید اگر در رنج بود ک کرد و فریاد می ي دار بود سر باال می ا اگر به جوخهکی
شکست و  کرد نمی قد علم می ایستاد و در برابر زشتی تا آخرین نفس می

این ها به ارزشی فراتر از  شد، شاید اینبار به چیزي فراتر از دانسته یه نمپژمرد
تأثیر داد و شاید هر کدام  این فریاد را بلند سر می باور داشت و دنیا به جان

  گذاشتند می دیگر بر جان این کودك تازه
کردند شاید او بیشتر به مکتب طبیعت  شاید او را دوباره و از نو تربیت می

گرفت  رشید درس میاز دریا و باد و مه خو آموخت می حیوان نشست از می
و دیگر نه  شد فهمید و به شک پرورانده می از درختان و برگ و خار می
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 چیزدانان همهچیزي به راه  بیاینبار نه همه چیزدان بود و نه  علی بود و نه کیا
  غریقب غرق بود و نه در این انکار نه در این مردا

ها  ها، او اینبار به جنگ ارزش از ارزش تازه بود فراتر او اینبار یک جان
اي  داد، او اینبار جهان را بدل به جهان تازه رفت و اهداف را تغییر می می
شد  می آنآفرید و به درس و آموختن  ه میو اینبار انسان را دوباراکرد  می

  شد که جهان در انتظارش بود می آن، خواست که جهان می
به قوم و  بیشمار نه به خون و نژاد، آزادگانبود که  آزادچندي دیرتر جهان 

  .شدند که به تربیت در خویش پرورانده می عناوین بد نهادهزاري  ذات و
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