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  سخنی با ش

  

  زادي یگانه منجی جاندارانآبه نام 

اي به چشم بخورد و همگان را از این چنین نگاشته یمها کتابغاز آدانم تا در سربر خود وظیفه می

  .سازم باخبردرخواست 

آن برخی را به خود بخواند، قشري را به آزادگی  واسطه بهنیما شهسواري، دست به نگاشتن کتبی زد تا 

  .افکارش را نشر دهد چنین ینادعوت کند، موجبات آگاهی برخی گردد و 

دارد و این رزم پاك را به ثروت مادي آلوده رزمش تجارتی برپا  واسطه بهبر خود، ننگ دانست تا 

  .سازد

هدف و آرمان، من از کسی پوشیده نیست و براي دانستن آن نیاز به تحقیق گسترده نباشد، زیرا که 

  .بازگو شود دگربارداشتم و اگر کسی از آن مطلع نیست حال  یانب روشنسخن را ساده و هماره 

ت و یانسان و یا هر نام دیگري که غا عیسی، ،یهوه اوند، اهللا،بیکران خد يها ظلمبپا خواستم تا برابر 

رهایی . سازم فراهم، فریاد برآورم و آزادي همه جانداران را داده استتالقی  باقدرتهدف را هماره 

جاودانی که داراي یک قانون است و آن احترام و آزار نرساندن به دیگر جانداران، گیاهان، حیوانات 

  .است ها انسانو 



دانم که در راستاي رسیدن به این هدف واال که همانا آزادي است قانون رهایی را بر خود ننگ می

  .نقض و باعث آزار دگر جانداران شوم

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

که این کاغذ از تن واالي درختان زیبا غارت شود و موجبات  نشر کتب از کاغذ استفاده نکرد، زیرا

  .مرگ این جاندار و تخریب طبیعت را حادث گردد

ام از ناشران کتب نشر هایم را بر کاغذ، جان درخت نشر ندادم و تنها خواستهنگاشته گاه یچهمن خود 

  .یرسان اطالعترویج و حال چه از روي سودجویی و چه براي . ها بر کاغذ استندادن این نگاشته

گیري از فناوري در برابر مرگ و تخریب درختان این جانداران واال ایستادگی با بهره توانامروز می

 گاه یچهمدد از این نگاشته نیز شک بیدانید که بیکرد، پس اگر شما خود را مبلغ افکار آزادگی می

بهره اگر هم تنها هدفتان سودجویی است و بر این پیشه پا فشارید بی. به قتل طبیعت دست نخواهید زد

تا کردارتان از دید من و دیگر آزاد  توانید از فناوري بهره گیریددرختان می عام قتلاز کشتار و 

  .گردد یمتکر قابلو حق  بهاندیشان 

  به امید آزادي و رهایی همه جانداران
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و به سوي محل کار عازم شد، این قراردادي از دیرباز براي او  برخاستاش از خواب  طبق عادت هر روزه علیرضا

  بود که باید در ساعتی معین خود را به ایستگاه اتوبوس برساند و با اتوبوس معین به سر کار خود برسد،

  را تحمل کرد، صبحگاهیامروز هم طبق معمول همان راه همیشگی همان کوچه و همان سرماي 

اي دریافت  چیزي حواس او را متوجه خود کرد، به جسم مذکور نزدیک شد و بعد از لحظهي معبر  ناگاه در گوشه

  ي حیوانی است، حیوانی که در اثر تصادف با اتومبیلی مرده است که جنازه

 شانده بود و مقداري از اعضاي بدنش، قطرات خونی که دور تا دورش را پوجانش بینگاه کرد، به بدن  اي به او ذره

  .اش بیرون ریخته بود از شکم پاره شده که
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اش شد،  ي گوشت سر سفره چند نفس عمیق کشید و ناخودآگاه در ذهنش تصویر اعضاي بدن حیوان مبدل به تکه

  ي در برابر دور شد، زد و سراسیمه از منظره هم بهدهان را قورت داد، تصویر ساخته را  آب

  بر زمین ریخته،خون  ،دید میان را در برابر نظرش اتفاق مدام تصویر حیو بعد از دیدن آن

اجزاي بدن متالشی به ذهنش خطور کرد و تمام روز ، ي حیوان را دید در میان سالن غذاخوري نیز چندین بار چهره 

، همین رفت میو پس از پایان به خانه  گذراند میاین خاطرات او را اذیت کرد، اما باید طبق معمول ساعات کاري را 

  اتفاقات نیز افتاد و در انتهاي روز خود را در خانه و سر میز شام دید

مقداري خون در بشقاب دید، متعلق به گوشتی بود که خوب پخته ومین لقمه از غذایش بود که بعد از خوردن س

خون در میان ظرف کافی بود تا او را به یاد تصویر صبح بیندازد، از همین رو بود که غذا را نخورده به  آننشده بود، 

  د،خواب رفت تا از این کابوس دور شواتاق 

گذر زمان است، پس دوست داشت این روزها را با سرعت  شک بیاش  که چاره بر درد تازه دانست می علیرضا

  بیشتري طی کند تا شاید درمان این درد او را التیام ببخشد،

  ي خیابان نشسته بود، در گوشه مردي

، اما سبک نشستن او بر زمین کند میدانست کیست، چه  از دور به وضوح چیزي قابل مشاهده نبود، علیرضا نمی

  کند میبداند که او کیست، چه  خواست میود تا به او نزدیک شود، علیرضا را مجاب کرده ب

به مرد بر زمین نشسته نزدیک شد، در حالی که مرد خمیده بر زمین نشسته بود و صورتش را به نزدیکی  آرام آرام

  علیرضا از پشت او را لمس کرد و مرد ناگاه به سوي او بازگشت زمین چسبانده بود

ي خیابان مرده بود در  حیوانی که در اثر تصادف در گوشه حالی که مقداري از اجزاي بدنآلود، در  دهانی خون

  لین بار دیدعلیرضا او را براي اودهانش بود به علیرضا چشم دوخت و 
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اي به  که خون از دهانش جاري است، او دید که چگونه در حال دریدن جنازه دید میعلیرضا خودش را در آینه 

  سته است،ي خیابان نش گوشه

با دلهره در حالی که عرق تمام وجودش را گرفته بود از خواب برخاست و چند نفس عمیق کشید، بعد دستی به 

دست کشید و در برابر به دستانش زل زد، چیزي دیده  کرد، زده وحشتي دهان او را  ر گوشهلبانش برد، خیسی د

ي لبانش جمع شده  دهان در گوشه آبخود را دید، کمی  ، سراسیمه چراغ اتاق را روشن کرد و در برابر آینهشد نمی

  بود و خبري از خون نبود

  آمدصبح دوباره به سوي محل کارش در شب را به سحر رساند و  آنبه هر زحمت و با هر مشقتی که بود 

ها همان بود و گاه مکان و یا شخصیتش تغییر  ، محوریت خوابدید میدر طول دیشت مدام همان کابوس را 

ي حیوان از  ه دوباره با جنازهبرابر داشت، علیرضا از ترس مواج خواري در ، اما هماره تصویري از جنازهکرد می

کوچه  آنا او تصمیم داشت تا دیگر از ام شد میاتوبوس رفت، راه کمی دورتر اي دیگر به سمت ایستگاه  کوچه

  نکند آمدرفت و 

خبري از جنازه نبود، دو حیوان به نزدیک  بار ایناي نظر او را به خود جلب کرد،  ي دیگر باز هم صحنه در دل کوچه

  هم نشسته بودند آغوشهم و در 

گرد و غبار و زشتی را با زبان از  ،برند می آغوشرا زیر نظر گرفت، دید چگونه یکدیگر را به  آنانعلیرضا از دور 

  اند زیسته بازي عشقگویند و در دل  اسخ میپ آتشیناي  بوسه ،يا ، گاه به بوسهکنند میهم پاك 

تا کنون تا این حد به دنیاي  اي بر جاي خشک ماند چند دقیقه آناننزدیک شد و مبهوت و محصور  آنانعلیرضا به 

در میان عوام رایج بود را به غنیمت  آنچهرا تا این حد در عشق و عالقه ندیده بود و  آنانحیوانات نزدیک نشده بود، 
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است را  آنانواقع جهان  آنچهو نخواسته بود تا  اند اشرفانبراي  آمدهت اسباب بر خوانده بود، باور داشت که حیوانا

  باشند، عاشق و در زیستن مدام یکدیگر خواستند میببیند، اما حال در برابر زوجی از عشق به زندگی 

، براي زیستن کنند میجست و خیز  آیند، دوزند، چگونه به بازي در می دیگر چشم مید، چگونه به یکعلیرضا دی

در میان دیدار  آنگاههمه چیز از عشق را دید و  آنانو فراتر از پیش عاشق هستند، علیرضا به چشم  اند کردهالش ت

  دور شد و به سر کار رفت، آنان

  را همسر هم پنداشت و گاه مادر و فرزند، گاه دو دوست و گاه دو هم نوع آناننیز بودند، گاه  آنانهر جا رفت، 

را دید و هر بار به زیستن  آنانرا هم جان هم خطاب کرد، هر چه بود در طول روز  آنانشاید پا را فراتر گذاشت 

ایان و هر که ي خویشتن نظر افکند، به عشق مادرش، به عشق همسایگان، دوستان، آشن به عالقه غبطه خورد، آنان

  را تا کنون ندیده بود، آتشینشناخت اما او چنین عشق  می

زندگی  آنچهدیده بود، به  آناناو از زیستن در دل  آنچه، به اند آموختهدر زیستن  آنان آنچهبه زیستن نظر افکند، به 

دل عاشقانه زیستن را در  انآن این باربراي او از زیستن صرف کردند، او  این بار آنان آنچهبه نزد همنوعانش بود و 

زیستن را خواسته  آدمی آنچهرا دوست دارند، بیشتر و فراتر از  کردنزندگی  آنانکه  خواند میدید، جهان برایش 

  است

ایان رسید و شب هنگام او را به اتاق خواب رساند و باز پعلیرضا در میان خاطراتش دیده بود به  آنچهروز هم با  آن

ها سیراب کنند، شاید  ز دانستهبرایش خوانده بودند که او را ا قدر آندنیاي بیدار خواب برایش سخن گفت، شاید به 

اري از زدر تعالیم او و ه قدر آناند چیزي براي گفتن نمانده است، شاید  دیگران گفته آنچهدر روزگاران و در میان 

  است آناناند که خواب تنها راه نجات دهنده به الهام براي  را درمانده واگذاشته آنان
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و حال تنها راه اند  ، عقل را زایل و جنون را برگزیدهاند آویختهتدالل را به دار ، اساند کردهمنطق را لعن  آنانید شا

او  آفریدها  ها را بست، باید دوباره همه چیز را دید و از میان دیده باید چشم ،است رؤیاهمین  آنانیدن ي باز آفربرا

  ستچشمانش را بسته ا

  ها خواست که برخیزد این کابوس تا شاید به تلنگر بیند میکابوس دیده است، او  رؤیایشعلیرضا حال به 

ي تن  رهکه از پا آنانش را دید، جانان او هم اند، دو که در عشق زیسته آناست،  دو را دیده آنکوچه  دید که در دل

  ،آمدنداي برابر که جان بود بر  که از ریشه آنانبراي هم بود،  که وجودشان در هم و آنانو بودند، ا

زیستن و عشق و آفریدن بود، لیک  آنچهدوباره برایش الال کردند  را دید، آنانرا دید، دوباره عشق و زیستن  آناناو 

  را فرا خواند تا بیدار شود علیرضا کابوسش

، دید که خون از دهانش جاري شده است، کند میرا تکه تکه  آناندید چگونه  را به دندان گرفته است، آناند که دی

  را فرا خوانده است، آناندید که چگونه به رنج 

پدران را زنده زنده به  ،کند می، مادران را پوست کشد مییخ کودکان را به س دید می، دید میعلیرضا خویشتن را 

، دید چگونه کند میاره پد، دید چگونه درنده خوي همه را تکه و بلع برد، گوشت هم جان را در خون می دهان می

  خواند میت بیشتر درد بیشتر فرا درد، دید چگونه براي لذ را می آناناي شهوت و در راه لذت بر

ن یکی را به دندان کشیده زبا آنان آتشیني  ، دید که در پاسخ بوسهآنانبازي  علیرضا خویشتن را دید در میان عشق

  برد از اجسام و اجساد است را به دهان می آنچه، بر زمین خورد میاست، خون را 

بیدار  آنانرنج تن  بیدار شد، با هق هقبا  ریخت میشک علیرضا در میان خون برخاست، چشمانش خون باریده بود، ا

او دانسته  رنج بردند و او رنج کشید، درد هر دو یکسان بود، آنانبودند، به مانند تن او بودند، هم جان او  آنانشد، 

  دوباره زنده شوند آنانتا شاید  گریست می، خون داد میناله سر  آنانهاي  بود و حال در رنج بسیار از ناله
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 آنانمدام برایش از دوربازان  نگذاشت،ت بخوابد، دیگر چشم بر هم تا صبح دید که نخواس قدر آنشب  آنعلیرضا 

  ، خواندنددانند میکه همه چیز را 

  اي دیوانه شده

  عقلت زایل شده است

  زمان همه چیز را مرتفع خواهد کرد

تعالیم تازه برایش خوانده  ، او حال دنیاي تازه را دیده بود،دند تا او فراموش کند، اما او نخواست که بشنودخوان آنان

خواست بخوابد،  و علیرضا دیگر نمی خواندند ها دور می ا از این جنون خود خوانده در عقل کاستیشده بود، او ر

  بود که تا صبح نخوابید و صبح به سر کار رفت گونه اینآغاز شود و فکر کند، دوباره و از نو سر خواست می

ها،  ها فریاد سگ ت و خیز گربهبه جس برایش آواي زیستن سر دادند، آنانها گوش سپرد،  در راه به صداي پرنده

  خواندند ها چشم دوخت همه براي او آوایی از زیستن می ي جان ها، کبوترها و همه کالغبازي 

  و زندگی بخشیدن فسی براي زیستن، براي زندگی کردنن ،کشید میهمه گفتند و او شنید، حال نفس 

  کارمندان نشست و غذا خورددر بین دیگر روز هم مطابق معمول در میان سالن غذاخوري  آن

  ،کشند میدید زندگی و عشق را به دندان  ،برند میها  ها را به ظرف دید جنازه

  اند کردهاز جان است را قربانی شهوت و لذت  آنچهو  فرستند میدید چگونه به خوي سبوعیت درود 

  سالن غذاخوري دید آني  علیرضا در گوشه

  بردند می، برخی جنازه به دهان ریخت میاز دهانشان خون  بلعیدند بیشمارانی خون می

  اش خوانده است معشوقه هاي لبندي پیش در میان دید که چجانی را  کرد میداشت پاره  هک کسی در حالی

  دوستت دارم



 دید ١٥

 

ان و شادم کنند میچگونه زندگی و عشق و زیستن را تباه  ،درند میبلعند، چگونه جنازه  علیرضا دید چگونه خون می

را به درون  آندهان  آبي سختی با  را جوید با همه آنان برد، چند بار بود که تکه نانی به ده آنگاه زنند میلبخند 

  داد

  هر چه بود جان نبود بود، مزه بیتلخ بود، بد طمع بود، 

  برخی بازگشتند و او را نظاره کردند که حال به روي میز خود رفته بود فریاد زد

  ندرید براي لذت خود جان

در همین میان و در میان تالوت  ریخت میکردند و خون از دهانشان به زمین  حملههاي جان در دهان  مردمان به تکه

  خندیدند و می کردند میعلیرضا را تمسخر  خواند میها  عقل زایل در جنون کاستی آنچه

  :و دست به دهان دیگران برد، فریاد زد آمدنبود از میز پایین  آراماما علیرضا 

  عاشقانه زیسته است تر پیشدر دهان تو است کمی  آنچهمیدانی  آیا

  :و گفت آورددست برد و تکه گوشت خون آلودي را از دهان دیگري برون 

  دري اي است که تو خون و تنش را می دانی او جنازه می آیا

  بلند فریاد زد

  جنازه خواري نکنید

  را ننوشید خون دیگران

  در این سبوعیت به جنون دنیا را نبازید

  خواندند آنگاهزدند و از دهانشان خون زمین را پوشاند  قهقههدرندگان در حالی که دهانشان در خون غرق بود 

  ده استحقا علیرضا دیوانه ش



 سبوعیت ١٦

 

  بود که فریاد زد از این روي دید میرا  آنانز دهان ، خون جاري ادید میعلیرضا خون را 

  بدین خونخواري به نها در خون غرق خواهید شد

خواري  انزخواري و دوري از جواندند و هر کسی به طریقتی در سبعلیرضا خویشتن دانست، برخی را دیگران خ

  وارد شد

  ام به هزاري و در هزاران راه سبزخواري فرداي جهان ما است، لیک بخوان که خوانده

  است آمدهبرون دیگري کام  فس که به هر کام فرو رفته و بهیستن، همتاي نبایدي است به معناي بودن، به معناي ز

راه را بخوان که خواندنت بیداري است، بیداري که فردا همه را بیدار خواهد کرد، همه را همگفته و نگفته  آنچه

  .شودد خواند تا جهان پاك از خون جانداران طاهر و مکانی براي زیستن خواهد کرد و همه را فرا خواه

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  صد و یک

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

اش بود، او جاي جاي این  زیست که به طول هزاران سال زیستگاه او و خانواده اي می ماهی سفید در میان رودخانه

  استراحت،هایی براي تفریح و  ، مکانآذوقهي جستن هایی برا شناخت نقاط خطرناك، مکان رودخانه را می

براي زیستن در این زیستگاه و بقا چگونه جان خود را به سالمت به  دانست میبود و  آمدهاو در این رودخانه به دنیا 

، را دیده بود شناخت، شکارچیانی که براي کشتن او دندان تیز کرده بودند پیش برد، او خطرات در برابر را می

گاه خود را با این  شناخت و هیچ هاي خطرناك را می ، او مکانکشیدند میها  که براي به دام انداختن او نقشه آدمیانی

  کرد، خطرات رو به رو نمی
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، حال او براي به دنیا ا تهیه کندغذاي الزم ر که رفت میرودخانه امروز هم باید طبق عادت هر روزه به بخشی از 

به سالمت چشم بر جهان بگشایند،  آنانداشت تا  مهیا می اي آذوقه، باید ردک میصدها کودك خود تالش  آمدن

  خود جاي داده بود در را ها آذوقهاین رو بود که خود را به بخشی از رودخانه رساند که منبعی از  پس از

کرد، او تصویر ي در پیش رو را مرور  ي معلوم برسد چندین بار با خود آینده در طول مسیر و تا زمانی که به نقطه

 کند میرا تیمار  آنانگشایند، او  که چگونه چشم بر جهان می خود را در برابر دیدگان نقش داد، دید صدها فرزند

در پیش رو بود  آنان ي آیندهدر  آنچهاو هر  ،کند میمحافظت  آنانپیش رو از جان  هاي سختیدر برابر مشکالت و 

، کنند می، در دل تاالب با یکدیگر بازي اند آمدهو گل در  آبچگونه از د که دی آنگاها در برابر دیدگان دید، ر

  دهند تا شادمانی خود را با دیگران قسمت کنند جست و خیز کنان سرودي سر می

، اما او براي این کار زمان بر روي صدها ماهی کار سختی بود او براي کودکانش اسم هم انتخاب کرد، اسم گذاشتن

نام چهلم را نیز برگزید،  آذوقهانتخاب سی و نه اسم شده بود و حال در راه رسیدن به تا کنون موفق به  کافی داشت

  شهامت

  در نام خویش جسته است در برابر نامالیمات ایستادگی کند آنچهنام او را شهامت خواهم گذاشت تا همواره با 

، او باید آوردالزم را به دست  ي آذوقه توانست می خر خود را به مکان امن تاالب رساند، جایی کهآ ماهی سفید سر

توانست چیزي بجوید پس از این  ، نمیشد نمیدر رودخانه پیدا  گیري دندان، اما حال چیز کرد میفرزندانش را سیر 

را در کنار  ها آنساخته بود افتاد،  آیندهرو بود که دوباره محو افکار خود شد، به یاد تصویري که از کودکانش در 

را در دل  آناناند، او  به فکر وصال افتاده آنان، دید کنند میزندگی  شادمانانِهم تصویر کرد، دید چگونه 

پیش رفت که از اولین فرزند خود  قدر آنپیش رفت،  صادقِ رؤیايي خودشان دید و در این  هاي تازه خانواده

  اي شد، صاحب نوه



 سبوعیت ٢٠

 

خواهد گذاشت، در همین بین اش را خودش  خود عهد کرد نام چندین نوههایش دوخت و با  چشم در چشمان نوه

  :ه با صداي بلند گفتبود ک

  رؤیا

 رؤیا آنچهپرورش خواهم داد تا به فردا  رؤیاهایمخواهم گذاشت، او را به مانند  رؤیاچهل و یکمین فرزندم را  منا

  است را به واقع بدل کند،

، کرد میدر باالي تاالب شیئی خودنمایی حواس او را متوجه خود کرد،  در همین حال و هوا بود که ناگاه چیزي

 ماضافه شد، تما آندیگري نیز در همان موازات به  اما بالفاصله بعد از دیدن او شیءنداشت  آمدنقدرت پایین 

در برابر دیدگانش بود، طعامی برگزیند،  آنچهکافی بود تا ماهی سفید خود را به باالي تاالب برساند و از دل  ها این

یک رنگ بودند، برخی  آمده آب، تمام این اجسام به شد میبود افزوده  آببر  آنچهها بر  یک به یک تکه

  تر و برخی کوچک، با رنگی به قرمزي خون کوچک

ر توانشان نبود تا نیرویی د قدر آن، ماندند میمعلق  آبو بر  رسیدند می آبهاي قرمز کوچک یک به یک به  دانه

و به نزدیکی  آبو حال ماهی سفید خود را به باالي  ماندند میشناور  آبخود را به انتهاي تاالب برسانند و بر روي 

  خونین رسانده بود، اشیاء

ن تنقالتی که در ظرفی مردي نشسته بود، او بعد از خوردکه ماهی النه کرده بود  آنجاو کمی دورتر از  آببر روي 

بر زمین گاه با دندان  آنشروع به متالشی کردن ظرف قرمز کرده بود، حال با کوفتن  مهابا بیقرمز رنگ محفوظ بود 

  ،انداخت میبرد و به رودخانه  را از بین می آنهایی از  و گاهی با قدرت دست تکه

و  کرد میظرف پالستیکی خنثی  آنرا با خشم در جانش بود  آنچهاعصاب درستی نداشت، ناراحت و خشمگین 

  باور داشت بهترین راه براي کنترل خشم سرکشش همین رویه است
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اي  هر وسیلهخواهد به ي گرسنه بود که بقدر آنهاي قرمز رنگ را بلعید،  تکه آنماهی سفید در چشم برهم زدنی 

باقی  آنانهاي خونین را یک به یک بلعید و هیچ از  از این رو بود که بالفاصله تکهاش را خنثی کند  گرسنگی

دور شد و به سوي  آنجااز  آرام آرام آنگاهد، رد که احساس سیري به جانش رخنه کرخو آنجاییتا  نگذاشت

  اب کرده بود از جملهخمخفیگاه خود رفت، در طول مسیر چند نام دیگر براي فرزندانش انت

  جسارت، مسئولیت، بردباري و صداقت

تا شب نشده تعداد  خواست میهاي بیشتري برگزیند، او  او خود را به مخفیگاه رساند و باز با خود دوره کرد تا نام

  ها را به پنجاه برساند و تمام حواس را معطوف همین برگزیدن کرد نام

شدن اعصابش از جاي برخاست و به دورتري  آرامهاي پالستیکی و  بعد از خرد کردن تکهمرد نزدیک تاالب هم 

  :منزل کرد، با خود گفت

دانست چگونه به این  نمیدانست با این تشنج اعصاب چه کند،  مکن را کرده است، اما باز هم نمیکار م نبهتری

  اعصاب خراب فائق آید

خمیر صبح زود به مغازه رفته اش که نانوایی بود اتفاقی رخ داده بود، او مثل معمول براي تدارك  دیروز در مغازه

او همه چیز را مثل ده بود، م اضافه کربود، در میان هواي گرگ و میش مواد الزم براي درست کردن نان را به ه

  لنگید، انجام داده بود اما یک جاي کار می آمد میمعمول و با زبردستی که از او بر 

ي سابق را  را مزه کرد اما مزه آنبود طبق معمول  استراحت داده آنبعد از درست کردن خمیر و ساعتی که به 

  تر از پیش شده بود، ، کمی تلخداد نمی

  این نان من نیست

  چرا باید تا این حد این خمیر بدمزه باشد؟
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  ؟داد نمیچرا طبق معمول همان طعم همیشگی را 

  طعم دور از ذهنی گرفته بود؟ گونه اینچرا 

ها دانست که در مسیر تهیه راهی را به غلط رفته  را از خود کرد تا در انتهاي تمام پرسش و پاسخ ها سؤالمدام این 

  است

ز همسایگان براي از بین بردن حشرات به او داده بود استفاده کرده بود، او به جاي افزودن نمک از سمی که یکی ا

ي  همه گونه ایننمک سم به نانش اضافه کرد و او به اشتباه به جاي افزودن  آري، شد میاین از حماقت او ناشی 

  به سم کرده بود، آلودهخمیر را 

ساخته است را به  آنچهداشت تا  و او را بر این می گرفت می نشئتاشتباه  آناز  ها ایني  همهي نا آشنا،  طعم تلخ، مزه

  دور بیندازد

  بیشماري را مطرح کند هاي سؤالاما داستان بدینجا خاتمه نیافت و او را به خود داشت تا باز از خود 

  ؟آمد میاگر به اشتباه این راه را ادامه داده بود چه سرنوشتی پیش 

  ؟شد میپخت چه  ها را می روز نان آناگر او 

  ؟داد میگذاشت چه اتفاقی رخ  مشتریان میرا در اختیار  آنو  شد نمیاگر بعد از پختن نان متوجه این امر 

  شدند؟ مسموم می ها آني  همه آیا

  شدند؟ همه تلف می آیا

  ؟دادند میتعداد بیشماري جان خود را از دست  آیا

به نانوایی او چگونه  آینده، اما در کردند میجزئی را تجربه  مسمومیتیتنها  ها آنمردند،  بر اثر این سم نمی ها آنخیر 

  ؟دادند می، چگونه او را مورد قضاوت قرار کردند مینگاه 
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  حاضر بود از او دوباره نانی تهیه کند؟ آیندهکسی در  آیا

  پیچید؟ این مسئله در کل شهر نمی آیا

  بزرگ از خمیر چه باید کرد؟ ظرفین با ا

  با این سم مهلک چه باید کرد؟

  را چگونه و در کجا از بین برد؟ آن

  را گرفته بود؟چه میزان ضرري گریبان او 

  ؟کرد میچه  شد میبودن خمیر  آلودهاگر بعد از پختن نان متوجه 

  سپرد؟ هر چه نان که پخته بود را به زباله می آیا

  استفاده کنند آنکه نیازمند به نان تازه هستند از  آنانرا در بیرون از مغازه رها کنم تا  ها آنتوانستم  نه می

  نان را خواهند خورد؟ آنچه کسانی 

  نیازمندان

  ،برند میسود  وري بهرهنان را در اختیار مراکزي قرار دهم که از حیوانات براي  آنتوانستم  می

  ها گاوداري

  خواهد شد آناناین نان غذاي 

  مسموم خواهند شد؟به این سم مهلک  آنان آیا

  از بین خواهند رفت و یا تکه نانی نصیبشان خواهد شد آنان آیا

  هاي سمی درست شده را رها کنم سود بیشتري نخواهم کرد مغازه ناناگر در بیرون از 

  مردم مرا به چشم نیکوکاري نخواهند دید؟ آیا



 سبوعیت ٢٤

 

  به هم نخواهند گفت که او با دردمندان است؟ آنان آیا

  دوستی من غبطه نخواهند خورد؟ به این حس انسان آیا

اي برند، شاید تمام  تا از سخاوت من بهره آمدخواهند  ي من به جنب مغازه آدمیانیروز چه تعداد  آناز فرداي 

  نیازمندان شهر خود را به درگاه من برسانند و از من تقاضاي رفعت کنند

 آنروزي را کار نکرد، فردا  زباله شده بودي  طعمه ساخته بود و آنچه خمیر و آنعصبانیت از دست دادن مرد نانوا از 

نفرت از جانش  آنچهو  آمدظرف پالستیکی قرمز رنگ سپرد او  آنم را به ي خش و همه آمدار تاالب روز به کن

ي نفرت را به ماهی  ید و رودخانه همهرا از زندگی او و دنیایش بزدا آنروان  آبد تا مانده بود را به رودخانه سپر

  کشید میسپید سپرد، ماهی سپیدي که به شدت درد 

 خواست میدرد داشت اما  کرد می، به یاد کودکانه بازي کردن فرزندانش بازي رفت میسو  آنماهی مدام این سو و 

  مادرشان کرده است آنچهرا شادمان کند از  آناناز خود براي کودکانش به یادگار بگذارد،  اي شادمانهتصویري 

و پا  آنانکه در کنار اي تصویر کنند  کودکان در دل بخوانند که او نیز همتاي ما کودکی خواهد کرد، او را به آینده

  جست و خیز خواهد کرد آنانبه پاي 

  نام شصتمین فرزند خود را نیز گذاشت ها کشیدند در میان همین درد ماهی سپی

خمیر مسموم بود را پخت، دانست و باز پخت، وقتی از کار  آنچهدید که چگونه مردي نانوا  آرامشرافت و شرافت 

که هر چه در توان بود را کسب  آنگاهرا فروخت تا کسب رونق کند،  ها ، آنها فروخت را به مشتري آن، آمدفائق 

  نان او بود نخریدند که طعمش زننده بود، هر چه باقی ماند را خیرات کرد، آنچهکرد، اما دیگران از 

  گشت، و نامی براي جهان خود می آوازهاو به دنبال 
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بشارت خواهم گذاشت و کنان خود را به اعماق رودخانه رساند و گفت نام فرزند دیگرم را  ماهی سپید در درد و ناله

ي  ها را در دورتري خیرات کرده است، دید مادر فرزندانی براي سیر کردن شکم گرسنه بشارت دید که مرد نانوا نان

از خیرات نانواي شریف است را  آنچه، دید او چگونه خویشتن را به خاك کشانده تا سوزد میفرزندانش در التهاب 

  برگیرد،

 آناننان تلخ بر دهانشان گذاشته است، دید  آناز  آرامدید  مادر را به نزد فرزندانش لمس کرد،بشارت او را دید و 

جویدند و هر چه بود را قی کردند از طعم بد نان در خویش فرو رفتند و ماهی سفید نام فرزند دیگرش را حذر 

  گذاشت

یار در را خواند که از نان مسموم نخورید اما مادر و فرزندان روزهاي بس آناندر توان بود فریاد زنان  هآنچحذر با 

  او مادر را دید که چگونه براي کودکان الال خوانده است درد و گرسنگی مانده بودند،

  که بهایش از دنیایمان فراتر است بها گرانبخورید عزیزانم از این نان 

 طمأنینهو او  گفتند میها همه از سخاوتش  خیابان آندر دل  ان بود، او را بسیاري دیده بودند،شادمنانواي خاطی هم 

  شد میفرستاد از قافله دور  در حالی که به دیگران و اطرافیان درود می

داد و خون جریان ز گلویش گذشت، پاره کرد، خونین ا  مادر نان را در دهان جوید و به کام کودکان فرو برد، تکه

  هر چه در برابر بود را سوزاند و سم در خون او محلول شد

 آنچهرا به درد فرا خواند، کودکان در رنج باز جویدند از  آناندر جان فرزندان رسوخ کرد، به تنشان دمیده شد و 

  براي خوردن نبود،

لیک یکی مرد و دیگر خونین در خون او رمیده شد، هر دو بلعیدند، هر دو خوردند  شیءپیش رفت و  آرامسم 

  مرگ عزیزانش دید
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گذاشت و در کسري از چیره گشت و همه را به خویشتن بلعید از او هیچ به جاي ن آنانو بر جان  آنانسم در خون 

  مردند آرامخوردند و  خوردند مینباید  آنچهزمان همه از 

  ها رها لیک هر دو مردند از خمیر بود را به میان زباله آنچههاي پالستیک را به درون رودخانه رها کرد و  نانوا تکه

خورانده بود همه  آنانفرزندش شوق داشت و هم کودکان زنی که در فقر نان سمی به  آمدنهم مادري که براي 

  مردند آرامخوردند و 

  :لند خواندفرزندش را ب آخرینبرد نام  را به درون می آخرینهاي  و نفس کند میماهی سفید در حالی که جان 

  تعقل

خمیر را به زباله داد، هر چه برایش از سخاوت خواندند او را افاقه نکرد، هر  آننان را نپخت،  آنتعقل دید که نانوا 

ها سپرد اما تعقل دید که او  هر چه از اشتباه بود را به کام زباله آخرچه او را به لجاجت راندند او را اضافه نکرد و سر 

کابوس  ،ها سپرده است، او دید که روزي را براي اشتباه به شب رساند، نخوابید، کابوس دید هخشمش را به رودخان

نان سمی خورده را دید، صبح به کار نرفت، خویشتن را مجازات کرد و بر خود لعن فرستاد که  ،مادر و فرزندان

دید که او خشمش را بی  چگونه بی حواس و در چرتی جان دیگران را تهدید کرده است، لیکن تعقل در ادامه

  اند زنده آنکه جانان در  آنجادانشی به رودخانه سپرده است، داشتن هیچ 

ذرهاي فکر کنند هر چه از خشم تا شادمانی، از جست و خیز تا بازي، از تعقل تا جنون  آنکه بیاو دید که هزاري 

  باري مادري دردمند را تصور کنند آنکهحتی باري به جان بیندیشند، بی  آنکهبی  سپارند میها  است را به رودخانه

  دکان در نان سمی را تفکر کنندوکزن فقیر و  آنکهبی 

در دهان  اند، شردهوس ف، به کام اقیاناند سپردهدریا  هر چه از خشم و دیوانگی تا شادمانی و جنون است را به آنان

  شبی را تا صبح به وجدان و شرم سحر کنند آنکهاند بی  رگ فرا خواندهاند و همگان را به م سترده جاندارگان
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  صبحی را به سر کار نروند،

  فردایی را به مجازات خویش ثمر کنند

  اند سپردهندانسته و نخواستند که بدانند و همه را به کام مرگ در جنون خویش  آنان

و بر  آمد آبمرده بود به روي  آدمیاناي خونین رنگ از حماقت  تعقل بازي کنان در حالی که مادرش با تکه

  خواند ها آبهزاران سوار بر 

  ،ایم کردهدار  داغ نیندیشیدنتعقل کنید، نام من تعقل است، بیندیشید که جهان جان است، همه جانیم و به 

حس و احساس این  حصردر  اید و تعقل به حماقت انسان نگریست، بر او خواند، چندي است عقل را به یغما برده

  زمان تعقل فرا نرسیده است؟ آیاذرهاي بیندیشید،  آنکهاید بی  خویشتن را عاقل خوانده

  ؟اید نشدهموش در جانتان است محتاج عقل خا آنچهبه  آیا

  بیندیشید؟ اید کردهو  کنید می آنچهحال نباید به  آیا

اقیانوس و تاالب و دریاچه و رودخانه را از هر چه سم انسانی است پاك کردن، چه آسان  توانست می آرامچه 

  جنگلی که تنها آدم به میان خود ندیده الست، اي کوهی، ، زمینی دریایی، رودخانهآبیطهارت 

مادرتان باز بیایید لیک به تعقلی که  آغوشتعقل خواند بیایید به کام جهان و طبیعت، به  ها ایني  و شاید به پایان همه

  .در جانتان است و جان و جهان را پاسدار خواهد بود

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  صاحبان

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

ار بود و دکتر اصلی بیماران بسی يدامپزشکی سالمت مطابق هر روز در ساعتی معین شروع به کار خود کرد و پذیرا

  رسانی به حیوانات بیمار بود دکتر کامران بعد از صرف صبحانه در اتاق کارش آماده خدمتاین دامپزشکی، 

دسته کودکانی بود که در برابر پرسش  آني بسیاري به پزشکی داشت و از  کامران از همان ابتداي کودکی عالقه

و با باال رفتن  آیندهپزشک باشد در  خواست میگزید، او  ي پزشکی را برمی ي شغلی به سرعت پیشه اي آینده کلیشه

دوران کودکی و با توجه به تعالیم کمتري که دیده بود پزشکی  آنسنش بر این تصمیم استوارتر شد، شاید در 

برایش یکسان با دامپزشکی بود و بیشتر از هر چیز در تعقیب کمک به دیگران تا این حد عالقه به این حرفه داشت، 

  ین در مصمم شدن او در این تصمیم نقش به سزایی بازي کرد،تعالیم سایر شک بیاما 

و خاکی که او را پرورانده بود او را بر این تصمیم  آبدیدن جایگاه اجتماعی و ثروت سرشار پزشکان در 

  باشد، ها انسانتر کرد و تعالیم یک به یک در جان او رسوخ کرد و تصمیم گرفت تا جراح مغز  مستحکم
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و هر روز در کنار احساس قلبی و حس کمک به دیگران دالیل  کرد مییم پا فشاري بیشتري هر روز بر این تصم

ساز  این عالقه او را به جایی رساند تا در آزمون سرنوشتجست،  ي شغلی خود می بیشمار براي این پیشه و آینده

 بدانبا او همراهی نکرد، او را  ي آزمون بگذارد، اما شرایط شرکت کند و خود را براي دستیابی به این حرفه به بوته

  که هدف برگزیده بود نرساند و چند اشتباه و کم کاري باعث شد تا او به دامپزشکی روي بیاورد جایی

ابتداي راه از این واقعه به سختی  آنها در برابر واقعیات قرار گرفت و او راضی به دامپزشکی شد، در  اولویت

قرار به تصاحب  آیندهرا به کناري نهد و از مقام و منزلتی که در  ها نساناناراحت بود، دوست نداشت تا طبابت 

  همتاي دیگر جراحان کشورش به عرش النه گزیند و بر دیگران فرمانروایی کند خواست میداشت دوري گزیند، 

راح مغز و هاي ساخته جایگاه دامپزشکی دون با ج که در خاك او با توجه به تعالیم و ارزش دانست میاو به خوبی 

اعصاب قابل قیاس نیست اما شرایط جبر او را وادار کرد تا به همان کم از نظرش قناعت کند و خود را با همان 

  کند آراماحساسات کودکی 

  :مدام به خود گفت

  ن دیگران از عذاب و ظلم باشیتوانی عاملی براي دور ماند تو باز هم به دیگران کمک خواهی کرد، تو می

  گفت میین سخنانی در پاسخ به خود بعد از گفتن چن اما بالفاصله

  این دیگران چه کسانی خواهند بود؟

  ارزش خواهند داشت؟ ها انسانهمتاي  آنان آیا

  همتاي نجات جان انسان است؟ آناننجات جان  آیا

داشت و در برابر  ماندن وا میدور  هاي غالب و اکثریت او را به زشهاي هجوم آورده از اطرافیان، ار ارزش شک بی

  :زد میاو فریاد 
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  نیز بی ارزش است، آناني  اینان موجوداتی بی ارزش و نجات دهنده

پزشک تاج بر سر و نشسته بر تخت فرمانروایی که جان اشرف مخلوقات را از درد و رنج مصون داشته به کامران  آن

  :خواند میبرایش و  زد مینیشخندي 

  ایم، شما را چه کار با تخت و تاج پادشاهان از واالنشینان و بر واالنشینان رحم کرده ما

ان ، باید خود را به همزد می، باید که به بوم سپید در برابر چنگ کرد میاش رجوع  کامران باید که به دوران کودکی

  دند و این تنها راه نجات براي او بوده بوراندن به قدرت به او خوباورهایی که دیگرا ،رساند میدوران دور از باورها 

در برابر بود به  آنچهبر او تحمیل کردند را به جبر نپذیرفت و با  آنچهبر او خواندند دور شد،  آنچهپس کامران از 

  طغیان پاسخ گفت

  :چه روزهاي بسیار که کامران مدام در برابر آینه براي خود خواند

  اي تو جان دیگران را دریافته

  اي اند جان ارزانی داده که در رنج مانده آنان تو به

  اي تو براي دیگران ناجی و نجات دهنده لقب گرفته

او  کریهشهاي  جراح مغز و اعصاب موفق و لبخند آندار،  صداي دنباله آن، آمد میمدام مجادالت به برابرش  آري

ه بکشد، از میان بردارد حقیقت است را به سخر بود تا هر چه آمده، واقعیت که خواند میرا به خود و دنیاي واقع فرا 

  اند را حقیقت و واقعیت تلقی کند ي قدرت خوانده دیگران به واسطه آنچهو 

  و در پیش رو آشنا کرد او را با اتفاقات روز اش را کامل خورده بود که یکی از همکاران کامران صبحانه

  اند، آقاي دکتر، امروز زمان جراحی گرفته

  :یان حرف همکار دوید و از او پرسیدکامران به م
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  اي است؟ در چه زمینه

  :همکار صدایش را صاف کرد و گفت

  عمل زیبایی،

  هایی دارند صاحب دوبرمنی تصمیم دارد دم حیوان را قطع کند، مردم چه پول

و  کنند میجراحی  گونه اینکه بیشمارانی حیوانات خود را  دانست میاي عقب نشست و شوکه شد، او  کامران ذره

اي  با چنین پدیده التحصیلی فارغ، اما تا کنون پس از کنند میشنیده بود که بسیاري از دامپزشکان چنین عملی را قبول 

، مدام در دید میاي نداشت و همواره چنین موضوعاتی را دور از واقع  روبرو نشده بود، کسی از او چنین خواسته

تا حقیقت و واقعیت را در هم بیامیزد و با کتمان هر چه در پیش است  دکر میبرابر شنیدن چنین موضوعاتی تالش 

  ، اما امروز واقعیت در برابرش بود، از او خواسته بودند تا حیواناتی را مثله کندآوردرا پدید  اي تازهامر 

ردم چه ، مشد میي انتهایی او در ذهنش تداعی  نگاهی به همکار انداخت جمالت او را تکرار کرد، مدام جمله

  هایی دارند پول

و کامران به همکارش چشم دوخته بود، این تفکرات مداوم او را از دنیاي واقع پیرامونش  شد میجمله مدام تکرار 

آمیزي به همکار انداخته و این نگاه را به او دوخته بود که با واکنش  نهکرده بود از این رو شاید نگاه طع قدري دور

، بیشتر از خورد میبه دنیاي افکارش غوطه  ها ایناما کامران بیش از  نی او روبرو شد،بیرون رفتن ناگها همکار و

  در افکارش غرق بود تا رفتن همکار را متوجه شود، ها این

  هایی دارند مردم چه پول

  تا چه حد هزینه خواهند کرد؟ چه مقدار پول

  :دیدگان دید که با نیشخندي گفتید دوباره جراح مغز را در برابر پرس زمانی که داشت این پرسش را از خود می
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  ي مغز انسانی بپردازند به تو نیز بدهند براي هزینه آنچهشاید یک دهم 

او را  دور وهاي غریبانه  احساس آناش بیشتر عصبانی شد و باز دوران کودکی و  کامران با این قیاس و تحقیر دوباره

بود  آنانزخم زبان  آنچهجست تا از  به مهر می آغوشید براي خویش برد، بای پناه می انآنبه  کشید باید آغوشدر 

  دور شود،

  خواهند که حیوانی را قطع عضو کنم؟ ز من میبا چه رویی ا

  ؟کنند میاي  شرمانه هاي بی اند که چنین خواسته اینان چه در سر پرورانده

است  آزادي آنچهاند به خود جرأت دهند و حیوانی را از حق طبیعی زیستن دور کنند، به امیال خود  چگونه توانسته

  را نقض کنند؟

  :به کامران گفت سفیهانِدکتر جراح مغز با نگاهی عاقل اندر 

و دور از موفقیت ها خود را به این داالن نمور  از خود دور مکن، با همین حماقت احمق همین شانس اندك را هم

  اي انداخته

ك دار شده و بالفاصله باز به کود کامران در کلنجار با خویش به دستمزد فکر کرد به این نابرابري و عدالت خدشه

  بپاخیزد رویان دیوتا خاموش نماند و در برابر گستاخی این  درونش تلنگري زد تا پاسخ بگوید

  :نعره کنان فریاد زد خواست میکامران کوچک و دوربازان که جان را به سالمت 

جان است را محفوظ بداریم، تیغمان  آنچهتا در برابر نامالیمات  آمدهتا جان را دریابیم،  آمدهجان به سالمت باد، ما 

  براي درمان است و نه مثله کردن

  :تمسخر گفت انداخت و با نگاهی از سر غبغبدکتر جراح بادي به 

  ایم، واصالن دریابید که نان شب در وصول شما است و ما همه چیز را قطع کرده اید آمدهشما براي وصل  آري
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تا کنون دچار چنین کلنجاري نشده بود، او همواره در افکارش با مرد جراح دست به  مران از جاي برخاستکا

، شد نمیطوالنی  گونه اینو این مجادالت  داد نمیبه خود جسارت حضور  تا این اندازه گاه هیچ، لیک شد میگریبان 

، حال او بپذیریدتعلیم است را  آنچهشرف حضور نیافته بود تا در محضر دکتر دانا بنشیند و از او گاه  فراي این او هیچ

لعن فرستاد که این مجادالت تر از پیش بر خود  کامران را به محضر پذیرفته تا به او پند و اندرز دهد، کامران عصبی

دریابد  خألاگر دیگري او را در این اوصاف خلسه و  او را مجنون خواهد کرد، آريو را به جنون خواهد کشید، ا

  چه در باب او قضاوت خواهد کرد؟

  :برداشت و یک نفس همه را قورت داد، بعد با صدایی مصمم و از سر قدرت گفت آبیلیوان 

  .اد و به این جنون خاتمه خواهم بخشیدم داین عمل را انجام خواه

ا کردند تا کامران عمل زیبایی به دستور صاحبان را انجام دهد و الزم بود را مهی آنچهبود، هر  آغازمراسم در شرف 

  بود را به جان پذیرفت و به اتاق مورد نظر رفت آمدهبر او امر  آنچهتر از همیشه  کامران مصمم

، عضالنی و قدرتمند، نگاه نافذي داشت و حال بر روي تختی که براي او در نظر گرفته بودند جکس، سیاه رنگ بود

  نشسته بود، آرام

تا کنون چندین بار سر از  اند که براي درمان او را بدینجا آورده دانست میشناخت،  جکس این محیط را می

زدایی، چکاب و باري که بیمار شده  انگل هاي قرصهاي جلوگیري از بیماري،  دامپزشکی در آورده بود، واکسن

بود، بیماري خطرناکی نبود، اما کامران او را از درد رهایی بخشیده بود و از این رو جکس اعتماد کاملی به 

  دامپزشک داشت

وازش بر سر و صورت او کشید، جکس با همان نگاه نافذ مطابق معمول کامران بعد از دیدن بیمار دستی از روي ن

  :نان گفتها کودکی کامران فریاد ز نگاه آنشمان دکتر دوخت و ناگاه با گره خوردن چشم بر چ



 صاحبان ٣٥

 

  دیوانه نخواهی بود گونه ایناو را مثله نخواهی کرد، تو 

کودك حراف  آن، دوست نداشت دیگر صداي رفت میکامران به چشم جکس چشم دوخته بود و با خود کلنجار 

  نماي شهر باشد، دوست نداشت انگشت ي کور روان شود، مجادله آنرا بشنود، دوست نداشت دوباره به 

 آنچهسان به مانند دیگران به ود و یکش آنانکثریت حل شود، از همتاي دیگران در واقعیت به قدرت اداشت دوست  

نجیر دستار بود گریخته بود، هر چه ز آنچه، او از داد نمیاند هموار شود اما کودك مجالی  به راه برده آبو  باد

  :هاي جکس النه کرد فریاد زد را از میان برد و به میان چشم آوردندطناب براي بندش گرد 

  باشی؟ آنانجالد  خواهی مینی، دور ک آنانتا رنج را از  اي آمده، اي آمدهو براي التیام دکتر بنگر، ببین، تو دکتري 

  تصویري از پزشکی داد که به قطع کردن و بریدن و مثله کردن به درمان فرا خوانده شده است؟ توان می آیا

  ها غوطه بخورد؟ اي کسی را در این پستی تا کنون دیده آیا

  :مانست از جایش برخاست و خواند دکتر جراح مغز گلویش را صاف کرد و با حالتی که به سخنرانان می

  نظم است را از میان ببرد، آنچهتا  آمدهدر اختیار این کودك یاغی مگذار، او  کامران، دوست من، ذهن خود را

از  آنچه، زنند میاکثریت فریاد  آنچه، واقعیت آنچهاند را نابود کند، نباید در برابر  همگان ساخته آنچهتا  آمدهاو 

  ادگی چیست؟واقعیت به حقیقت و از حقیقت به واقعیت بدل شده ایستاد، میدانی مفهوم این ایست

  :کامران چند بار زیر لب گفت

  انتحار، انتحار انتحار

همکار در کنار کامران که از آشفتگی او با خبر شده بود، کامران را هدایت به سوي اتاقش کرد، کامران براي 

 داشتند، جراح دست از سر او برنمی بازتوانی نیرو به اتاقش رفت و زمان عمل را کمی عقب انداختند اما کودك و



 سبوعیت ٣٦

 

ت ، گاه جراح ساکآمد میو گاه جراح به خشم  زد میطلبیدند، گاه کودك فریاد  مدام در مجادله او را به میدان می

  تمامی نداشت، آناني  اما مجادله ،گرفت میو گاه کودك روزه سکوت  شد می

  ن تراوید و به لبان کامران شکفتبرو آنانبسیار از سخنان 

  کنیم میما در ازاي پول بیماران را درمان 

  اگر بیماري پول کافی نداشته باشد او را درمان نخواهیم کرد

  اي براي امرار معاش ما هستند بیماران وسیله

  باشیم آنان همتا مر آمدهتا جان را دریابیم،  آمدهما 

  تا در برابر دردها ایستادگی کنیم، ما را چون تاجران نخوانید آمدهما 

نما خواهی شد، تو با توهین به دیگران از جایگاهت رانده خواهی شد، این جایگاه  اگر این عمل را نپذیري انگشت

  بند را نیز از دست خواهی داد، دوست داري مردمان تو را به نام دامپزشک دیوانه خطاب کنند؟ نیم

سودي نخواهد داشت،  آنا قطع کن، دم بی مصرف ر آناین عمل معمول و ساده است، برخیز و تیغ به دست بگیر 

 دیداست، اگر دم نداشته باشد چه خواهد شد، اما اگر تو عمل نکنی تو را دیوانه خواهند  معنا بیو  سود بی آري

  کسی که در برابر ارزشی همگانی ایستاده است،

سانده بود، به کسی بداند خود را به باالي سر او ر آنکهکامران از جاي برخاست و به اتاق جکس رفت، بی 

تصویر شد، او دید  بود که دنیایی در چشمان جکس آنگاهو  چشمانش چشم دوخت دستانش را به دست گرفت

  :یش خواندم جکس با همان صداي نخراشیده برادابسیار دید و م

  صاحبان



 صاحبان ٣٧

 

واداشته است، دید که او را  آزارحیوانی کرده است، دید چگونه در جبر او را به  آویزاناو دید که کودکی خود را 

  دید و جکس خواند اواسبابی براي تفریح ساخته است، 

  صاحبان

اي  روند تا به جرعه می آنانروند،  اند به میادینی براي خرید و فروش جان می را که خود را صاحبان خوانده ها آندید 

بازي کودکان بسازند، گاه مالکانه هر  اسبابرا به جنگ در آویزند، گاه  آنانقدرت از خویشتن صاحب شوند، گاه 

و در خموشی  نهند وال خود را در منجالبی از جه آنانگاه  کنندرا رها  آنانخواستند بکنند، گاه بی غذا  آنانچه با 

را قبضه کنند، کتک  آزادي بکشنددهند، گاه درد ببخشند، گاه مالکانه فریاد سر دهند، به بند  آزاربگذارند، گاه 

  انگی کنند و صاحب خوانده شونددیو بزنند

  :جکس دوباره خواند

  صاحبان

را براي تفرج به بند  آناندید که چگونه  اند واگذاشته را در بند جنون خود آنانکامران دوباره دید، دید که چگونه 

که تعلیم زیستن به دورها را نداشتند  آنگاهرا رها کردند،  آنانکه بزرگ شدند  آنگاهنه د که چگودی اند، کشیده

چگونه به رنج وا را  آنانرها کردند، دید که  را در درد آنانه اگر بیمار شدند را به دورها تبعید کردند، دید ک ها آن

را گرفتار دیدند و به طبل رسوایی از  آناندرد عام بود  آنچهنهادند و در تنهایی به مرگ خواندند، دید که چگونه به 

  جکس چیزي نگفت و کامران خواند این بار، کامران بسیار دید و کوفتندایی خویش ره

  صاحبان

که  آنانکه در میادین خرید و فروش خود را صاحب دانسته بودند،  آنان بودند آمدهصاحبان او را دوره کردند، همه 

رد، او که او را خفه ک صاحبانِرا کشته بود، او که  اش بازي اسبابکودکی که  آنخریدار و فروشنده لقب گرفتند، 



 سبوعیت ٣٨

 

ن بکند، همه زندگی نام دارد در تنهایی و درد جا آنچهرا در خیابان رها کرد تا بی دانستن  بعد از بزرگ شدن سگی

   باشد آنانبه کامران خواندند تا از  آنانجمع شدند و کامران را دوره کردند،  ي دیوانگان بودند همه

 خواند، بود، او خود را صاحب می آنان، کامران را با چشمکی فرا خواند، خودش هم در میان زد مید جراح لبخن

  ،زد میفریاد 

  من صاحب همسرم هستم

  من صاحب فرزندم هستم

  من صاحب دیگر جراحان هستم

  من صاحب مملکتم هستم

  ...من صاحب

زند و جراح با چاقوي  برد، سگ فریاد می کامران دید که جراح صاحب در حال بریدن گوش سگی است، او می

خود را به هم قطارانت  گوید بیا و با این خون ریخته خود را طاهر کن، بیا ن به کامران میکنا قهقههخونین در دست، 

  ی کسب کنبرسان، بیا و در این وادي که براي تو ساخته شده است جایگاه

با هر چه خون در بر بود به او دادند، گفتند این تیغ را  آرام آرامصاحبان در برابر کامران جمع شده بودند و تیغ را 

  بگیر و از ما باش

 کنندگان تعقیبند اما دور شدند و ذرهاي عقب نشست آنانز کامران و کودکش که حال به هم دوخته و از هم بودند ا

  فریاد زنان گفتند این بارو  مدندآ آنانباز به دنبال 

پادشاهی خواهی کرد، جراح  آمدهرنگ ما است در  آنچهبیا و تیغ را برگیر، بیا و از جماعت باش، به همرنگی 

  :خواند گونه اینرا رو به کامران گرفت و  آنبرخاست و تاج از سر برداشت 



 صاحبان ٣٩

 

ي صاحبان لقب  و تو را صاحب بر همهجایگاه قدسی است خواهم کشاند  آنچهتو را صاحب خواهم خواند، تو را به 

  خواهم داد، کافی است تیغ را برگیري و از ما شوي

فت و کامران در تعقیبش ادامه او ر دویدبه سرعت  آنگاهکامران به تیغ دست نزد و کودك درونش تیغ را برگرفت، 

، همه کامران را دیدند که فریاد کنان در حالی که چاقویی را به درون سطل رفت میو به پیش  زد میمدام فریاد  داد،

همه کامران را  ،شود میکشیده از مهلکه و دامپزشکی سالمت دور  آغوشزباله انداخته و سگی سیاه رنگ را به 

  را شنیدند دیدند و فریادهایش

  :زد میکامران مدام فریاد 

  صاحب هیچ نیستیم، ما

  ما صاحب نیستیم

  ا از صاحبان نیستیمم

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  محترض

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  اند مرا دیوانه خوانده

تا مرا از خود  اند آني جهان بر  و همه اند کردهخطاب  جنون بخشی از من و درون من است، مرا مترادف با دیوانگی

  دور کنند

  اند؟ در برابرم نشسته گونه اینچرا 

  ؟اند کردهمرا از خویشتن دور  گونه اینچرا 

  ؟اند کردهها  ام تالش براي نابوديو  چرا همگان در برابر

  اند به طغیان زنده در جانم، به قیام خوانده از چشمانم، به یاغیگري از وجود من است تا این حد در برابرم ایستاده آري

  است آغازیني  دفاع حمله بهتریننان براي ای ،اند کردهرا در حمله و جنگ خالصه اینان همه چیز 

  ام خواندند و من خویشتن را به دل جنون سپردم دیوانگان دیوانه



 سبوعیت ٤٢

 

  به جنون است؟ آلوده آنانام و یا جهان  دور از واقع است که یا من دیوانه آیا

ی بدین جهان ام اگر از دوردستانی به راهی دور کسی که دور از جهان ما باشد سرک گاه و بیگاه با خود اندیشیده

  هد گفت؟گشود و حال و احوال ما را دید چه خوا

  چگونه ما را قضاوت خواهد کرد؟

  ه خواهد نوشتپیرامون جهانمان چ

اي بود چیره دست، اگر گذرش به  تصور کن او نیز به مانند مسافران، خاطره نویسان و شرح حال گویان نویسنده

  دارالمجانین ما افتاد از ما چه خواهد گفت؟

  اند اند بیش از وجودشان بها داده خویشتن ساخته آنچهجانانی که به 

  ساخته که با هیچ منطقی بازگو کننده نیست هایی ارزش آمدهجانانی که هر روز در پی ساختن طبقات بر 

  او ما را چه خطاب خواهد کرد؟

من خویشتن را مجنون جهانتان تصور کردم و بر من هرجی نیست که عمري خویشتن را در این دیوانگی وانهادم به 

است  آني همیشه در صحنه  در برابر این دیوانه آناناند، تمایز  مانند بیشمارانی که هماره خویشتن را به جنون باخته

فخرها فروختند  آناند اما شادمان از جنون خود بر  مجنون اند دانستهخویشتن  همرنگی با دیگران بود، آنانجنون  که

به کام جنون در آمدم، میان ما و دنیاي شما هزاري  شماران بیانگ  و منی که دانستم جهان دیوانگی است لیک به

  .ها است  فرسنگ فاصله

  ن در برابرم نبود،دیگر هیچ براي دید آنگاهنبینم و کردم که  آرزونخستین بار 

  ندیدن را در خویشتن پروراند،ي مادرزاد توان  این دیوانه آخر

  به ندیدن اذن دهم چه دیدم؟ آنکهپیش از 



 محترض ٤٣

 

  مسافر چه دیده است؟ آن

  پرورانده است؟نامالیمات جهانتان است را در خویش  آنچهق و برق دنیایتان توان زر آیا

 آنچهنیز از  آنانفریب است کارگشا خواهد بود، شاید بر دیدگان  آنچههزاري سال تالش کردن براي ساختن  آري

  اید اید زده ساخته

  او این هرج و مرج را نخواهد دید؟ آیا

  او این فساد در قدرت را نخواهد دید؟ آیا

  وار به قدرت را نخواهد چشید؟ این اعتیاد دیوانه آیا

  در خود ماندن به رنج قدرت را نخواهد رسید؟ آیا

تان خواهد سرود، این بار نجوا کنان خواهد گفت کرد بر تن رنجور و حال باز برای ه جنون در جانم رسوخاي واي ک

  ام من ندیده دیده آنچهببینید 

  ینم،ب بینم، بو را می یک صداها را میچشمانم بسته است ل

  ام، را بو کشان دیده همه اند، هاي جهل سوخته که در کوره آنانده است، یبوي اجساد هزاران ساله به مشامم رس

  ام، سن و سالشان را چشیده

  ام کودك چند ساله به جنایت خونش را کشیده آن

من  ام، سوخت را چشیده می آتشهاي  وزهمیان زکه به جرم تعلق به خونی خاص در  آنگاهمن تصویر او را کشیدم 

  ام نیز با او سوخته

  شما در آمدم؟ راستی شاید بخواهی بدانی که چگونه کور به جهان هستی



 سبوعیت ٤٤

 

ها را در برابر چشمانی که به رنج کور شده بود کور  دور برایت بخوانم که چگونه چشم ي خاطره آندوست داري از 

  کردند؟

خواندند  که در اتاقی دیوانگان در کنار هم می آنگاهشدم، از فلسفه خون در برابر خون کور  هدوست داري بدانی ک

  استم و چشمانم را ارزانی دادمکنیم من دیوانه برخه است را کور کور کرد آنکهباید 

و فریاد زنان گفت،  آمداش به میان صحن  مجنون دنیا را که چگونه با چشمان به دست در آمده آنتان هست خاطر

  ها بدرید این چشم بی ارزش مجنون را بیایید بیایید و در ازاي چشم و قصاص خون

  ؟آوردندها را برون  خاطرت هست چگونه و با چه ولعی چشم

ك افکار بیمارشان به همه جا سر تولیدمثلرا تکثیر کنند، اینان براي  تا این جنون اند کردهواي که اینان میادین به پا 

  اند، کشیده

  ه شکنجه بدرند؟اي که در میدان شهرش کسی را ب دهراستی مسافر تو جایی را دی

  گردن از کسی بزنند؟دیدهاي  آیا

  اي کسی را به دار بیاویزند؟ دیده آیا

اي  واقع دنیایمان است دور کنید و بزك شده جهانمان را به خوردش دهید، ذره آنچهکنید، او را از  هلهلهباز برایش 

اباطیل  ها اینبه گوشش بگویید  آرامانید و ان گردان و شرب لذت زا به خوردش بچشآور، گیاه رو شربت شادي

  مجانین است

  دیگران را بدرید توانید میدر مهرتان بود کردید  آمیز جنونداستان  آنچهکه او را مسخ  آنگاه

یک به  ها خانه سالخدر دل  توانید میمیزبان با غروري لقب گیرید،  ،در خفا و دور از چشم میهمانتان توانید می مثالً

  یک گردن بزنید، واي که چه شامی خواهد شد



 محترض ٤٥

 

  فرزندان پرندگان، جنین چرندگان را در سالخ خانه ذبح کنید،ي مرغ، جگر ماهی،  سر خوك، ران گوسفند، سینه

  چگونه؟

انتها خالی کنید و یا با دارو و درمان تفاوت نیست، یا نامی را به زبان جاري و چند رگ را بریده و نبریده خون را تا 

  بدریدتان او را  مادرانه لطافتدر اوج مهربانی و 

د بر او جار بزنید و به مطربان بگویید خواهی منطق و استدالل، دگر چه میمرحبا بر شما دارندگان خرد و رادمردي در 

  که بنوازند

اي از حیوانات را در کنار کالمی قدسی بر او  جنازه توانید میحرفتان را بفهمد  آنکهنیستیم، براي  خوار خونما 

  لب مزنید آنبخوانید که انبیا و اولیا امر فرمودند تا خون جاندار به تمامی نرسیده است بر گوشت 

 ه کردراستی عاشقان، عشقتان به سالمت باد، باز هم براي انتقام سرکش در جانتان که هر روز کسی او را برایتان دور

  خواهید خواند؟خشم فرایتان خواند هم  یدار بهو هر بار ب

رهایی بود، به حبس و شالق به اسید در  آنچهچه خواندید، به سنگ به رجم، به سم، به مرگ، به قتل، به فقدان 

  ان، به شتم از مردان، به جهل از اندیشمندانتدست

  اید؟ عاشقان، عشق را دریده

  مفتون کردید؟ آخري  ا او را نیز تا قطرهخونی به جان داشت، ی آیاچگونه بود،  آنطعم 

  کرد میام  طالب شنیدن از جهانتان نبودم، یاد فریادها دیوانه آخررا نیز به نشنیدن فرا خواندم،  هایم گوش

براي راه چاره خوب است، یا شاید به توان به ساز خوش  آنمیهمان را کر کنید، سیخ داغی یا چیزي شبیه به 

  خنیاگران او را مسخ و مست بر جاي نهاد

  کودکان را چه خواهد کرد؟ هاي ضجهاگر او نیز بشنود صداي 



 سبوعیت ٤٦

 

  خانه را بشنود چه خواهد کرد؟ سالخها در  اگر او صداي ناله

  او هم از شام بر میز تناول کرده است؟ آیا

  لذت است بهره جسته است آنچهها را دیده و از  د و رنجصدا و خون و در آیا

نامش لذت است، احتیاج و نیاز است، اي ننگ اي  آنچهوار، اي ننگ و نفرین بر هر  اي ننگ بر این لذت دیوانه

  شمایان در آمیخت هاي لذت در شاید او نیز به وسوسهننگ که 

  اش را بدرد شاید او را به بند در اختیارش نهادید تا باکرگیشاید به زر و زور زنی را در بند به رویش اسیر کردید، 

  ؟اید کردهعاشقان راستی شمایان بکارت را چه 

  ؟کنید میبرید و سنگ رها  زنید، به گودال می در تکاپوي بکارت در به در فریاد می آیا

است را به بکارت خون  آنیر بر هر چه از عشق و تفس آیااید،  بکارت را پاس نداشته تن و جان را به خاك سپرده آیا

  اید کردهشهوت خالصه و 

  ام صداي فریادهاي حاکمان را شنیده

  ام فریاد و تحقیرها را شنیده باري

اید تا  ام، اي واي که زبان را پرورانده صاحب بودن و خدا شدن را شنیده مالک خوانده شدن، اي واي همواره صداي

  و هم خواهید گفت؟ها بچربد، راستی به ا بر این مجیزگویی

مسافر را فرا خواهید خواند تا مجیز بزرگان بگوید، در وصف عشاق شعر بسراید، در وصف بزرگی چامه بخواند و 

  عاشقانه بنالد؟ هاي بزرگیبودن  روزافزونبراي 

ار قدسیان، باز هم به تعلیم او را همواره خواهید خواند که در این وادي شما را جایگاهی خواهد بود به عرش و در کن

  وت و لذت و قدرت بستایید تا او نیز شما را بستایدهاي عشق و عشرت و شه را به وسوسهاو 
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  او را شاید خدا کردید آخربه پرستیدن فرا بخواند تا شما را بپرستند و سر 

  لعنت کنندگان بر من بود ترین بزرگدر این جنون پیشی گرفت که  قدر آنو  آمدشاید او  مسافر خدا است،

  بر یاغیان لعنت فرستاد

گري لعنت خواهید فرستاد که  نه تنها به جنون من به یاغیام، باز هم خواهید خواند  شنیده مدام صداي لعن شمایان را

  اند شمایان را به طاعت پرورانده

چیز را از یاد  دند تا همهبه او ارزش خوان قدر آنبه جان لعن فرستادید و هربار ارزشی را در برابرتان فرا خواندند و 

  بردید

  این جنون از کیست؟

  ؟اید کردهکشیده که جهان را با خویشتن همرنگ  آغوشاست، چگونه او را به  آمدهاین جنون از کجا 

  گوباز هم برایم تکرار کن، این بار مسافر تو ب

  ،ام یا اینان بگو یا من دیوانه

  ایم، ي جهان بوده کدامین ما دیوانه 

  جهان من پستی و ظلمت است و نفس من را اینان ناحق خواهند پنداشت، هر ارزش از اینان به

خویشتن را  ها و ابزار به راه ساخته اند، اند را از هستی خویش واالتر شمرده خویشتن ساخته آنچهچگونه مسافر اینان 

  اند کشیده آغوشبر مهر لعن فرستاده و ظلم را در  ،اند کردهحقیر و در مرگ رها 

  استمسافر کر 

  مسافر کور است

  مسافر الل است
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  مسافر مجنون است

 ،او چیزي براي گفتن نداشت، او هیچ نگفت و هیچ نشنید، او ندید و همگان او را مجنون خواندند، اینان به کثرت

  معقول و هر که در برابرشان بود مجنون خوانده شد و حال همه را در این حماقت خواهند بلعید

  مسافرم و یا یکی از این دیوانگان؟ من همان دانم نمیحاال 

ام، اما گاه  مسافر دردمند دیده آناز دنیاي اینان دور و هزاري فرسنگ با جهانشان دورترم که گاه خویشتن را  قدر آن

  اند ام برخی را که برخاسته ام در گلو دیده و بیگاه به تغییر و در فریاد مانده

  دید و دوباره خواهم گفت، دوباره خواهم م شنید،دوباره خواه تغییر از اینان ترین کوچکبه 

برخاستن یکی از مجانین  آرزويکه به را ان ج بیند میجنون خطاب کرده است لیک ي جهان مرا م حال همه

  دارالمجانین را دگرگون خواهم کرد

و عقل را دوباره اند او در برابر همگان ایستاده است تا به فردایی هر چه جنون از این جهان است پاك  دهحال دی

  بیافریند

  آفریدخواهد  عقلی تازه از جانی تازه زاده شده که هر چه ارزش است را دوباره
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  همهاي بزرگ و خشن، سیصد دندان نیش در کنار  آرواره

  خون

  آبومترها استشمام بوي شکار در دل کیل

  دریدنپاره کردن و 

  کوسه

ترین جانداران بر زمین است،  وحشی آنکهنند بود و انسان در خاك، سبوعیت را میزان کردند تا برگزی آبکوسه در 

هاي بیکران  شدند تا بخوانند از ظلم آنبود که بسیاري بر  همان اوصاف و میان همین تقسیمات در کنم میخیال 

  کوسه است بتازند آنچهرا و بر  آدمیگرایی تطهیر کنند  انتا به مکتب انس آمدندبر  ها انسانو  ها انسان
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شدند تا  آنبه کنار دریایی نشسته بودند و امروز بر  آنان کردند می، هر دو طرف بحث استدالل شد مینجواها شنیده 

تراشیدند تا به دیگران  ، هر دو دلیل و برهان و استدالل میشد میفریادها شنیده ترین جانداران را برگزینند،  عوسب

  کردند میو خویشتن و باورشان را تطهیر  جستند میثابت کنند وحشی بودن دیگري را، باید در این رقابت برتري 

این گفت و تراشید، اما از  جماعتی به دور میزي نشسته بود و مدام دلیل و برهان می آرامدر میان ساحل دریا با آفتابی 

 آنچهتا  برآمدندراهی انداختند و در پی جستن  هر دو طیف خسته شده بود، به دریا نظر می سرانجام بیشنودهاي 

  را دید، آنانشد که ملوانی  گونه ایناست را طی کنند،  سرانجام بیخستگی این مباحثات 

  ملوان را دیدند و به پاي او نشستند تا در این مسافرت نیم روزي به دل دریا ما را نیز به همراه خود ببر، آنانشاید 

  :ملوان کالفه پاسخ گفت

  رویم، این کشتی که مکان تفریح نیست، ما براي شکار به دریا می

  :جماعت براي راضی کردن او گفتند

ها به مناظره بنشینیم، در میان این گفتن بود که یکی از  یت انسان و کوسهي سبوع تا درباره آمدهایم  ما به تفریح نیامده

  :در بحث فریاد زد کنندگان شرکت

که دندان نیش سیصدتایی کوسه را ندیده است، خون در میان  آمدهشما ببخشید ما در میان دیوانگان به حصر در 

  است آمدهین جانان بر تر عستن سبودریاها را ندیده و این دریدن را نشنیده است و کماکان در پی ج

، کشید میي سخن گفتن زیاد را نداشت، سرش سوت  عاصی شده بود، او حوصله آنانملوان از شنیدن سخنان 

ي بحث رو به جماعت  توانست اعصابش را جمع و جور کند از این رو بود که براي خاتمه و نمی شد میناراحت 

  :گفت گونه این
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ستید دور ره کنید و در انتها هر جا که خواطول مسیر حق سخن گفتن نخواهید داشت، تنها نظا همراه ما بیایید اما در

  بحث شما است به نتیجه برسید آنچهي  از ما درباره

خسته شده بودند  آنانرأي خواسته و شرط ملوان را پذیرفتند،  ر نگاه کردند و ظرف چند ثانیه همهمراهان به همدیگ

  با قبول این شرط عازم سفري کوتاه به دل دریا شدند آنانو حال نیاز به زمانی براي استراحت داشتند، 

و گروه همراه در کنار شکارچیان و ملوان عازم  به قلب دریا آماده شد آدمیان چندي نگذشت که اسباب سفر شکار

دریایی و صداي امواج  پرندگانمحیط کشتی جز صداي  دریا شدند، کسی در طول مسیر حق سخن گفتند نداشت،

سفر در آرامش به  گونه اینو  داد نمیملوان رخصت به چنین امري  شک بیپذیرفت،  هیچ صوتی را به درون نمی

  رفت میپیش 

به در جهان است را  آنانفن  آنچهشده بودند تا  آنشد، ماهیگیران، شکارچیان بر  آغاز آدمیانبه پیش رفت و حرفه 

  آمدندبه تعقیب حرکتی بر  آبدر دل  آنانپیش برند، 

رها کردند و در چشم برهم زدنی هزاران ماهی را صید کرده در قلب کشتی به کام مرگ  آبگاه تورها را به 

  دیدند می، اعمال ماهیگیران را به چشم دیدند میفرستادند، همراهان 

تصویري متفاوت از  این باربلعیدند، اما  که ماهی را به دهان می آنجاافتادند،  ي غذاي خود میها  و سفرهبه یاد میزها 

در  ،رفتند می، باال و پایین خوردند می، تکان دادند میهاي در دهان، جان  ماهی این بارماهی در دهان در برابر بود، 

اي براي رهایی  کوفتند تا محفظه می آدمیانهاي دهان  ، خود را به دیوارهدادند میرا تکان  ها دم آنانکام دهان 

  کردند میرا به سبوعیت تکه و پاره  آنان آدمیاندریابند، اما 
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میان کشتی در حال پریدند، مردمان در  به زمین و هوا می ها ماهی، در عرش کشتی خوردند میو  زدند میگاز 

جان  ي مانده تهزجر  با و رفتند میپایین  کندند، باال و امی بزرگ بودند، هزاران هزار ماهی جان میع ي قتل مشاهده

  کردند میاب ون پرتمانده در بدن را به بیر

خواستند تا صحبت کنند، اما  آنانرا به چشم نظاره کردند، بسیاري از  ها ماهیندن همراهان همه را دیدند و جان ک

تعبیر خواهد کرد پس  آخریندر برابرشان سد بتنی مقاومی چون ملوان ایستاده است که اولین اشتباه را به  دانستند می

  هر چه سخن داشتند را به قلب و درون خوردند و لب از لب باز نکردند

 آغازرا  عام قتلتا  رفت میاز دریا  اي گوشه، کشتی هربار به کرد میادامه پیدا  کشی نسلاشت، ادامه د آدمیاني  حرفه

در میان خشکی و  ها شش آب، کشیدند میبرون  آبها را از  کند، کشتار نسلی به نسل دیگر، تمام اعضاي خانواده

  گرفت میخفگی گریبان را  احساس، آمد می، نفس تنگ شد میمنهدم  آبنبود 

، ضربات داد میپاهایش را تکان  بودند،ه انسانی را به دار آویخته ي اعدامی افتاده بود ک یکی از همراهان به یاد صحنه

را بدرد، تا هر چه بند است  خواست میجان را برون تراود،  خواست میجان بکند،  خواست می، زد میعصبی مدام 

شش  آب آنچه، جان را به کف دست فشردند و با ترکیدن خوردند مین تکان پا را به دم دید، تکا ها ماهیدر دل 

  بود منفجر شدند،

، باز خود را به در و دیوار خوردند میو باز تکان  شد میبدل به خون  ها ماهیهاي  ج که تمامی نداشت، چشمرن

، یکی از همراهان براي چندي نفسش در شد نمینفس باال و پایین  آخرتا شاید جان را زودتر برون کنند،  زدند می

 يزي خون چشمان او که انگار هواخته بود قرمچشم دو ها ماهییکی از شد، تکانی نخورد، به چشمان  حبسسینه 

نفس نکشید تا پاها را  قدر آناو را به جاي خود خشک کرد و  یدطلب هاي چشم به درون می از محفظهمورد نیاز را 
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پا  و دستنشده بود و کماکان  آراما ماهی شد، ام آرامداد، بی اراده دهان را باز کرد، نفس را به درون داد و تکان 

  خر جان کندآ تا سر خورد میتکان  زد می

ها را یک به یک به مرگ  در شرافت نسل آدمیانشریف از دید ي  در حرفه آدمیانکشی باز هم ادامه داشت،  نسل

بود تا در  آمده آدمیانشد، اما شریف تنی از  آغازهم تور به میان عرش رسید و دوباره مرگ  این بارخواندند،  فرا می

  :که شنیده بود درسی به دیگران فرا بخواند، او فریاد کنان به جماعت گفتراه شرافت از درسی 

  را ذبح کرد، ها آنکه باید  ام شنیدهمن از عالمی  حالل نخواهند بود، ها ماهیاین 

  تا نسل کشی را حالل کند آمدملوان کالفه به او نگاهی کرد و مرد شریف با تیغی به دست 

  برید، خون نباید به درون اندام باقی بماند، را می  ، گردنکرد میتیغ حالل 

  خوار باشیم از خون تناول نکنیم و جنازه آنکهاند به  دادهرز ما که از خون خواران نیستیم، ما را اند آخر

ها را بستند و برخی چشم دوختند چگونه مرد شریف  دوختند، برخی از دیدن سبوعیت چشم همراهان به عرش چشم

  وانات را ذبح کرده استیک به یک حی ماهیگیر

  تباه خواهد بودرا بریده است، خونی به زمین جاري کرده است، اما دانسته است که کار او اش ها گردن

  :کسی فریاد کنان گفت

جان دادند،  ها ماهیگالویز هم بودند که باز  آنانکردي راستین نبود و باید گذاشت تا ماهی خود جان بکند،  آنچه

  کشید آبو برخی به خونی که چشم در انتظار  آفریدبرخی به قرمزي خونی که تیغ 

کشتند، به وزن  نمی ها انجام شده بود، اینان را با تعداد کشی تا حرفه را ادامه دهد، نسل رفت میباز هم کشتی پیش 

  یکی گفت، چند کیلو شده استکشتند،  می

  :دیگري پاسخ داد



 شین ٥٥

 

  به حالسیصد کیلو تا 

  سیصدکیلو زندگی

  سیصد کیلو جان

  آرزوسیصد کیلو 

  آیندهسیصد کیلو 

  سیصد کیلو فرزند

  نسانسیصد کیلو سبوعیت ا

  :ملوان گفتیکی از همراهان کالفه برخاست و رو به 

  این دریا کوسه ندارد؟ آیا

  ي تأیید سري تکان داد ملوان با سر به نشانه

  نخواهیم رفت؟ آنانبه سمت  آیاهمراه ادامه داد 

  :فتگملوان پاسخ 

  اي صبر پیشه کن ذره

جا خوش کردند، حال  ماهیگیرانهمراهان نشستند و دوباره سکوت حاکم بر دنیایشان شد تا شکارچیان بر جاي 

  بزیان بودآزیستگاه دیگر  آبکه اعماق  آنجاپیش رفتند بود، دریا را به طول  آنانوبت ن

بود تا صداي فریادها را هایی را به گوش کرده  ام، حال دیگر ملوان گوشی ا دیدهشکارچیان فریاد زد، او ریکی از 

صداي  آنچهآمد، دوست نداشت فریادها را بشنود پس موسیقی را به  و از صداي زیاد خوشش نمینشنود، ا

  شد آغازشکارچیان بود ترجیح داد و فریاد شکارچیان 



 سبوعیت ٥٦

 

  اي طعمه شده است و خود را به نزدیکی دریا رساندند و دانستند کوسه آمدندهمراهان از صداي شکارچی به وجد 

وشاند و توري ان دریا جاري ساخت، خون دریا را پرها شد، یک به یک جان او را در نوردید و خون را در می ها تیغ

  گرفت تا او را به عرش بیاورند،فرا روي تن خونین کوسه را 

خود را دور کردند و پس از گذشت چندي  آور مرگسیصد دندان  آنهاي نیش،  همراهان از وحشت دندان

  اي روي عرشه کشتی به زمین افتاد با تنی پر از تیغ و خون کوسه

با افتادن کوسه بر سطح عرشه کشتی شکارچیان زنجیرها را پاره کردند حمله بردند و هر کس با تیغی در دست 

بود و  آمدهخون در  ، چشمانش به رنگزد میضربه ، خورد میاي به ماهی بزرگ کوفت، کوسه تکان  ضربه

ند، یکی بعد از تا شکارچیان او را تکه و پاره کرد زدند می، با او دست و پا خوردند میها را به درون  همراهان نفس

شد، در چشم برهم زدنی از او  آلودهسه دردناك به رنج خون فوران کرد و بدنش به زخم دیگري ضربه زد، کو

  جانش بود هیچ به جاي نماند جز رنجی دردآلود آنچهزندگی و هر 

کشید که شکارچی دیگر فریاد کنان به تور خود اشاره کرد،  ها در سینه حبس شده بود کسی نفسی نمی نفس

  اي به صحن عرش افتاد، همراهانش او را احاطه کردند و دوباره کوسه

در  اي تیغه، توان نفس کشیدن نداشت، چشمانش خونی شده بود که دوباره شکارچیان با خورد یمتندي  هاي تکان

  دست او را تکه تکه کردند

  شنید میبود و خون در پاسخ  آبدر تمناي  هایش شش آب، کشید میزنده بود نفس 

یکی از همراهان دوخت ، کوسه چشم به کردند می آلودهنوردید و او را به رنج  پوستش را در می شکافت میتیغ 

فریاد زد، رنجش را بلند خواند و باز ملوان به آهنگ  د اما کوسه به اعماق نگاهش او راهمراه نگاهش را دزدی

  از چیره دستان هنر گوش سپرده بود رؤیایی



 شین ٥٧

 

 اي غهتیتلف شده با  آبهاي در رنج مانده و بی  اره شد و چندي نگذشته بود که تعداد کوسهپدوم هم پاره  ي کوسه

  بسیار بر جان به پنج تن رسید،

  پنج تن بودند یا وزنشان پنج تن بود؟

در بند به  اي کوسهگري را با کند که شکارچی دیگر تور دی سؤالدهان را قورت داد و خواست از باقی  آبهمراهی 

تا هر چه زندگی است را بود  آمده کند، آغازتا نسل کشی را  بود آمدهرساند، ماشین کشتار به راه افتاده بود،  عرشه

  را در میان عرش کشتی دید و نپرسیده دوباره فریادهاي کوسهرا پرسیده  سؤالبود که  گونه ایناز میان بردارد و 

  :یکی از شکارچیان فریادکنان گفت

  ها را بدرید ها نخواهیم داشت، باید باله دیگر جایی براي حمل کوسه

  خواهیم میرا  ها آني  ما تنها باله

 آمده را بدرند، آناني  تا باله آمدهکه ن فرمان کافی بود تا کوسه در دل عرش با جماعتی تیغ بر دست مواجه شود ای

بود که همراهان دیدند جماعتی از شکارچیان را که  گونه اینفرمان است را به جان و دل بپذیرند و  آنچهبودند تا 

  دندکرکوسه را دوره 

چشم دوخت و یکی به نزدیکش رفت، دیگران او را دوره  آنانبه  آبي ناکوسه با همان چشمان خونی در تم

رنج را  کشید میر حالی که حیوان جان داشت، نفس د آرامدیدش جلوگیري کردند تا او ش هاي تکاندند و از کر

  بی باله شود شناخت می

برد و  ، تیغ را فرو میداد میفشار  آرام آرامبرید، کمی تیغ کند شده بود،  در دست شکارچی بود، باله را می اش باله

ل تمیز کردن باله را شکست و همانند شکستن استخوان مرغی در حاسرآخر تمام فشارها با تکان محکمی در دست 

  از جاي کند، دو باله را بریده بودند که یکی فرمان خروج داد



 سبوعیت ٥٨

 

  رها کنید ما براي بقایاي او در عرشه جایی نخواهیم داشت آبکوسه را به 

دریده بودند و حال زمان رها کردن او در اش را  به رنج با تیغی کند باله ور باال رفت، کوسه بی باله بود، چندي پیشت

  بود، ها آبمیان 

نیش با چشمی که خونین شده بود به همراهان نگریست و همراهان او را دیدند که بی باله  هاي دندانکوسه با همان 

  ن قساوت ادامه داشترها شده است و باز داستا آبدر 

یا رها کردند و چندي نگذشت که هشتاد ، او را نبریده سومی را به درآوردندبرون  رها نکرده دومی را آباو را به 

  ي کوسه را بریدند کیلو باله

  چند کوسه بود؟

  ، چشمانی به رنگ خونکردند میرا نمیدانستند تنها تصویري را دوره  آنانهمراهان هم تعداد 

  آبنبود 

  آبیمرگ در بی 

  آمدهنفس تنگ 

  رنج در تیغی کند

  اي در جان و به زنده بودن بریدن باله

  دردآلودتنگ و  هاي نفس

  ها فریادهاي کوسه

  آبو باز در میان 

  ترسیم کرد آبي بی بال را در میان ا که تصویر کوسهاز همان همراهان بود  یکی



 شین ٥٩

 

  رها شده است آباو بی باله است، توان شنا کردنش نیست، رنج بسیار برده است، با درد به 

  چند روز زنده خواهد ماند؟

  بی غذا چگونه زندگی خواهد کرد؟

  غذا و بی حال شدنش نخوردناش از رنج بی باله بودن است یا از  انتهاي زندگی

هایش جان کنده است،  دیگري را دید که در رنج باله استاي بی باله را دید که بی غذا مرده ه یکی از کوسه

زار به  و میان همان لجن آبه جایی مانده است، تمام تقالهایش در همان گري را دید که چند روز بی حرکت بدی

  مقصدي نامعلوم او را رسانده است

ها نسل  کوسه عام قتلکوسه  ، صد کوسه دویستشد میمدام افزوده  ها همراهان یک به یک را دیدند، بر وزن باله

و این شدند  افزود، یک به یک با تیغ دریده می ها می بر وزن باله آنها نه فراتر از  ها هربار بر تعداد باله کشی از کوسه

  دیدند و همراهان همه را کردند میوزن را بیشتر 

از ان داده است، انست چگونه جد، او را نگریست و دي بی بال را دید او دیگر شکاري نکر وسهیکی از همراهان ک

  سیدنیش او پر هاي دندانخود در باب 

  چند تعداد دندان داشت؟

  پوالدین را دیدهاي  تیغه

  تبر را نگریست

رها، زنجیرها، گیوتین، صندلی الکتریکی، تجاوز در خون، جماع با کودکان، شالق، بمب، ها شمشی چاقوها دشنه

  :گفت آخرها، صید ماهی، قربانی حیوان، خونخواري، همه را دید و به  اسید، شکنجه، بریدن باله



 سبوعیت ٦٠

 

ه به زندگی او را امان غریز آنچهش دیگران را درید، درید به ر ماندند دندان نیش داشت و تنها براي سیکوسه سیص

  ...نداد و انسان 

  انسان، انسان چیست؟

  انسان کیست؟

  انسان، انسان،

کشت، داغدار کرد، اشک دریا  به اتمام رسیده بود، او به دریا رنج داد، دریا را هایش حرفکار انسان تمام شده بود، 

انداران خود را به مرگ و ج آمد می، انسان بردند میود را از میان همه خ را خشکاند، دریا خشک شده بود،

جماعت را به  داد می گوش آرامیانسان کارش را با دریا تمام کرده بود و ملوان در حالی که موسیقی  سپردند می

  رساند میساحل 

 آمده آنانبودند تا بخواهند،  آمدهتا ساحل را بپوشانند،  ها انسانبودند  آمدهساحل انسان بود، همه جا انسان بود، 

زبان  آنان هاي تیغ، بر زدند میبا شهامت بوسه  ماهیگیران، ، بر دستان خونین شکارچیان شریفزدند میبودند و فریاد 

  و همه با هم میخواندند کردند میخون مانده را با لیس زدن پاك  ،کشیدند می

  خواهد داشت، محصورکنندهي کوسه طعمی  سوپ باله

  این سوپ قواي جنسی و شهوت را در تو تحریک خواهد کرد

  از تو مرد خواهد ساخت

  آموختران خواهد  تو را قدرتمند و شهوت

  .زندگی کنیدبدرید و بکشید و بخورید به راه شهوت و در اسارت قدرت 



 شین ٦١

 

سجده گذار دست و  آنانبر  ،پرستیدند میرچیان و ماهیگیران را چشم دوخته بودند که شکا هایی انسانهمراهان به 

  ،کردند میپرتاب  آناناي باله از جان کوسه را در برابر ه و شکارچیان تکه بوسیدند میپاها را 

خاك لول در  آرام آرام انداخت میخود را به خاك و شن  آدمیانافتاد جماعت  می ها شنمین و روي باله به ز تکه

  زدند میو شادمان فریاد  کرد میتناسلی خود نگاه  آلتبه  آنگاه، بلعید میرا  آنو از روي شن  خوردند می

  ام افزوده شد، من امروز مرد مردانم قدرت جنسی

که تمدن را  آناناي متمدن و در دل  مدرن، هتلی با شکوه، کافه اي آشپزخانهاه در میان نبودند، گاما همه در ساحل 

آفرید او را در  را در انسان هر بار بازمین سوپی سرو شد که قدرت و شهوت ي کوسه در میا اي از باله تکه ،اند ساخته

  کرد میي دیوانگی بارور  این وادي مستی و در پیمانه

به دندان  به سوپ جنین انساني کوسه  که چندي باله کنند مییگر بحث ت همراه در حالی با یکدحاال جماع

شده بود در حالی که خون را به جاي شراب و که براي خوردن میوه ساخته  آسیابیهاي  دندان آناند و با  کشیده

  ...داشت و تنها براي زنده ماندن دریدوعیت کوسه گفتند که سیصد دندان نیش اند از سب را به جاي نان بلعیده جان

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  مهر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

و حال بی  بود تا نفس ارزانی دهد آمدهافتاد که ریشه در خاك داشت، او  مین میاز روي درختی به ز آرامبرگی 

و به سخاوت جان  گرفت میاز باران و نوازش خورشید جان  آببرساند با ریشه در خاك  آزاريبه دیگري  آنکه

  داد میارزانی 

ي دیگران کرد، از وجودش جان گرفتند  اش را النه اه تنهاش جان بخشید و گ بود، گاه به سایه آرامدرخت افرا و زیبا 

  او مادر همگان بود آخرو هر چه زشتی به اسمان و زمین بود را به خود بلعید 

او را مادر همگان خطاب کردند و  گونه اینشناختند و  اش می ي جانداران او را به مادري او را مادر میخواندند همه

باشد هر بار هر زشتی را از فرزندش ربود و نیکی به او  آمدهدر پی طلبی بر  آنکهدرخت چون مادري مهربان بی 

  فدیه داد

  نفس و زندگی است را به دیگران فدیه دهد آنچهتا  ود را به کام خویش خوردهر چه هواي ناپسند ب



 سبوعیت ٦٤

 

اي بود تا معن آمده بود تا زندگی ببخشاید، او آمدهاو  شد و به دیگر جانان بخشید، آور نانگاه درخت واال پدر شد، 

  درانه سیبی به دیگران فدیه کردشد که گاه پ گونه اینفسیر کند و دیگران تزندگی را براي 

تشنه و  آنانکه دانست  آنجاد و کشی آغوشو مادرانه به  آرامرا  آناناش فرزندان نشستند او  در زیر سایهکه  آنجا

گشود تا سیراب شوند از  آنانها را به روي  میوه آرامبود که  آنجابخشید،  آناني وجودش به  گرسنه هستند از شیره

  پدر برایشان کاشته بود آنچه

 را آنان از او نبودند، آنانمر نشاند لیکن را به ث آنان گونه این، به عشق بارور کرد و آفریداو فرزندانش را به مهر 

به تخیل هر چه از  آنانرا با ارزش شمرده بودند،  آنانخود ساخته و  آنچهدنیایی از  دنیایی از دیگران فرا گرفته بود،

هزار رنگ که هر بار به رنگی که ی ردند و به جایش حقیقت را آفریدند، حقیقتواقعیات بود را به درون خو

  آمدبود در  آفریده آفریدگارش

  بود را ندیدند و هر بار به ارزشی خود ساخته از خویشتن و دنیاي خویش دور شدند واقع آنچه آنان

 شک بی آناني  نمیدانستند که خانواده پدر و مادر هستند، آنخلف  فرزندان گر نمیدانستند ازند که دیبه جایی رسید

ي خود همه چیز را به  خودساخته هاي ارزشکردند که در  تفسیرهمان طبیعت بردبار است، بردباري او را به نادانی 

  بودند، آفریدهریا 

به واقع هیچ و در حقیقت همه  آنچهر این پوچی سرشار بیافرینند دبودند تا باز  آمدههیچی و نیستی  آفرینندگان

  بود آناني افکار  ساخته

 آنان شد، آغازبود که زندگی  گونه اینو  ن هزاري را اندوختند، هزاري را جان بخشیدندبه جمع بیشمارشا ها درخت

  بودند، آفریدهدر کنار هم مکانی را براي زیستن 

  صداي پرندگان 



 مهر ٦٥

 

  ها مکان زیستن بود ها در میان موهاي افشان درختان، النه شیانهآ

  داد میدرخشید و ناي زیستن سر  ان در فضاي میداي جیک جیک آرامشگشودند، ص کودکان چشم می

  چگونه زیبا بود؟ آنجاهست خاطرت 

  میانش تا چه اندازه خروشان بود؟ ي روان برکه آنخاطرت هست 

 آنبلعیدي و در  ، به تنفسی هر چه زیستن بود را میکردي میواي که چه دنیایی بود، همه جاي زندگی را استشمام 

  بودند، مغتنمزیستن بود  آنچهو به راه همه براي زندگی  دادند می، همه طعم بودن کردي میزندگی 

خاطرت هست او هر بار  ،کردند میختان چه کسانی که زندگی واي که چه دنیایی بود، خاطرت هست در میان در

  بادها به سالمت باد آن، واي یاد داد میدرس زیستن 

  انداخت میچه رقصی در موهاي پریشان درختان 

  کردند میبازي  ست چگونه درختان عشق، یادت هکشیدند می آغوشگر را به چه قدر مغرورانه یکدی

هاي شیرین همسرش پاسخ گوید،  بود تا به بوسه آمده، او دیدم میو من چشمان خمار مادرم را  درخشید میآفتاب 

  بود که ما را زایش کردند گونه اینو  کرد می افشانپدرم مغرور در باد موها را 

  هم نرفتند، آغوشکه براي جنگ به  آنان

  که چون دیگران به برتري طلبی یکدیگر را به حقارت مفروختند آنان

  زرگ شدند،از بزرگی هم ب آنان

 آناننش بخشید تا را فرا خواند، به همه از شهد جا خاطرم هست که چگونه پربار سر به زیر انداخت پدر و کودکان

  ا دوست داشتآفرید او همه ر مه را یکتا و بی همانند میانگاشت، ه ربار و بزرگ خواند، او همه را بزرگ میرا پ

  بخشید تا همه در مهر بارور شوند برایش بی معنا بود چه کسی در برابرش ایستاده است، به همه از مهرش می



 سبوعیت ٦٦

 

  چه شد با ما؟

  مدر مرگ فرو رفتی گونه اینچه کردند با دنیایمان که 

  هیچ باورم نیست که اینجا همان دیار زیستن ما باشد

  آید سم باال نمینف

  درد را می گریبانمر سرفه هر با

  توانی نفس بکشی؟ تو می

ریشان مادرم حال پبه جاي باد و نسیم و چرخش موهاي  ي دنیایمان را فرا گرفته است، آه که این دودهاي سیاه همه

  دنیایم را پر کرده است خواران خوني این  صداي نعره

  خوانند نمیدیگر پرندگان 

  اي نمانده تا خراب کنند دیگر آشیانه

  در قهقرا فرو رفتیم گونه اینچه شد با دنیاي ما که 

  تنها و یتیم ماندیم گونه اینچه کردند با جنگل مغرور که 

اند و زیستن را به مرگ  عت واگذاشتهگري را به اطا اند، یاغی ها فروخته غرور را به این چاپلوسی آنچندي است که 

  اند ح دادهترجی

  ان راه داديات را به ج فرزند دیوانه ،روز که مادر آنشد، از  آغازروز شوم  آناش از  همه

  اي نگفته آنانگاه هیچ با  چرا هیچ

  اي شاید تو نیز خویشتن را به اللی زده

  آمدم به سنگ قبرت در نمی گونه اینپذیرفتی امروز  نمی محضرترا به  ها آنچیزي بگویی، اگر  خواهی نمی



 مهر ٦٧

 

  رساندم هر روز خودم را به این قبرستان نمی

روان رها کنم تا او همه چیز  آب آندوباره خود را به میان  خواهم می ام کرده است، برکه سرکش دیوانه آنواي یاد 

  را از تنم بشوراند

  برایم الال کنی سر به بالین تو بگذارم که دوباره خواهم می

  یند که دنیاي زیباي ما تمام ناشدنی است، تو نامیرایی و با من خواهی ماندرندگان برایم بخوانند، به من بگودوباره پ

  مادر تو را دفن کردند؟

  زدند؟ آتشت

  دفترت کردند؟

  اي؟ زغال شده

  مادر با تو چه کردند؟

  ؟اند کردهرا چگونه سالخی  پدر تو

  آورد میها جانم را به تنگ  این اره ي صداي دیوانه کننده

  آیم میباز هم هر روز به این قبرستان  ام، خود را به این قبرستان رساندهاما باز هم 

  اند؟ هاي خود برآمده میدانی اینان هر روز در حال پیش بردن حماقت

  ؟اند کردهبا دنیاي خود چه  ،شما که هیچ يمیدانید با دنیا

  خواندید میو اینان را به خود فرا گفتید  باري بر اینان می تاختید اري با اینان میکاش پدر باي کاش مادر اي 

است را شمایان به من  آزاديم که هر چه دان علیم تو جبر بی معنا است، میدانم که به ت ي مغرور من، می اي زاده

  اند کردهتر از هر چه فکر کنی  ، لیک اینان دیوانهاید آموخته



 سبوعیت ٦٨

 

  اند کردهبه قبرستانی سیاه بدل  ي سبز ما را خانه

  شنوید؟ را می ها تیغ آور  صداي رعشه

  تا زندگی را به کام مرگ بفرستند آمده تا جان را بدرند، آمدهحال سالخی  دوباره در

خانواده باقی  آني از ، حال دیگر چیزاند کردهدیگران را نیز سالخی  عام قتلپدر میدانی شمایان را که کشتند براي 

  اند ها را بر روي هم گذاشته همه را به کام مرگ فرستاده و جنازه نمانده است،

، کشند میهاي زندگی را به دوش  بینم، هر روز الشه ها را به چشم می آیم و هر بار جنازه هر روز به این قبرستان می

  شده است تر سیاهو اسمان  اندازند ها را به زمین می  صداي رعشه آور را به آسمان بلند و تنه

دود سیاهی زمین و زمان را پر  ،برند میبار که تیغ را به اسمان  ، هرکنند میبینم که چگونه هر بار سرفه  پدر می

  خود ببلعد ي حنجرهرا به درون  آنانو دیگر مادر نیست که زشتی  کند می

  استدیگر تو نیستی که زشتی را پاك کنی، دیگر تنها زشتی باقی مانده 

اینان  ،اند کرده، همه را لکه دار زنند میبه مانند فرزندانم مهر  هایتان بر روي جنازه اند، ام را سوزانده اي واي خانواده

  اند کرده آلودهاند ئ هر بار این لکه را به تنی  ي ننگ جانان جهان شده لکه

ار براي تکه تکه کردن شما از هم پیشی ي این قبرستان به روي هم تلنبار شده است و هر ب تن رنجورتان در گوشه

  گیرند می

  ام کرده است؟ پدر میدانی چه دیوانه

  اینان بر روي جان شما مینگارند که با ما مهربان باشید

  اند و یا ظالم؟ اینان مجنون آیا

  این دیوانگان را به مهر فرا خواند؟ توان می آیا



 مهر ٦٩

 

  رها راند آزادياین جالدان را به  توان می آیا

راي زندگی ام براي بودنتان ب اي که کرده دیده ک میدانم چه باید کرد، خواهم کرد،اینان چه هستند و لی دانم نمی

  کنم میاي که  دیدهبخشیدنتان باید کرد و 

  نامیدند مادر دلم هواي مادربزرگ پیرمان را کرده است، خاطرت هست او را درخت زندگی می

  خی کردندقبرستان بدل شد او را نیز در همین قبرستان ساله به او پیر این جنگل بود، جنگل ک

چگونه تن رنجور او را بریدند و به زمین تیغ را به اسمان بردند و  آور رعشهگونه صداي چ دانی نمیاي واي مادر 

  ریختند

  زندگی هم با او مرد؟ آیاها اشک ریختیم، او مرده بود،  به نزد مادربزرگ ساعت آمدیمبسیاري اشک ریختیم، 

به زندگی داشت، او  آرزو، او آفریدمادر بزرگ پیش از مرگ هر بار به من خواند که باید زندگی را بار دیگري 

  آفریدبه مرگش زندگی را دوباره  شک بیهمه را به زندگی فرا خواند و 

ي مرگ را بر در و دیوار  ت، گردهاین قبرستان دیگر هیچ از زندگی در خود ندارد و همه جا را مرگ فرا گرفته اس

دار  ان بر زمین را زخم، تناند بستهاسمان همه را به تیغ در  اي درمیان است، نه جانی که پرواز کند، اند، نه برکه اندهپاش

  و با خیالشان به مرگ دیگران زندگی خواهند کرد اند کرده

را یک به یک بر  آموختی هماره به من آنچه، اي کاش آفریددانی که زندگی بخشیدن زندگی خواهد  اما تو می

  خواندي میاینان 

باز  اگفتی ام از زندگی براي اینان می کشیدند میکه تیغ به تنت  آنگاهزدي،  می اش پدر تو با صدایی رسا فریاداي ک

  هم سکوت تنها راه تو بود



 سبوعیت ٧٠

 

 آنکه ه بیداري خواهم کشاند،من اینان را ب ون مادر نخواهم بود من فریاد خواهم زد،پدر من مثال تو نیستم، من همچ

  هند شدان که به فریاد من همه بیدار خوابد شک بیاست را نیز بیدار خواهم کرد، خود را به خواب زده 

  اي، ماندن دعوت کرده آرامباز مرا به 

  نخواهم بود، آراممن  

مرگ را به زندگی  ،تا به جاي بدل زندگی به مرگ آموخترا به دیگران خواهم  ام آموختهاز زندگی  آنچه آري

  بدل کنیم

  

  ي ما رسانده است است، دوباره این دیوانه خود را به کارخانه آمدهدوباره او 

  مسري باشد اش بیماريفکر کنم  بري ما بیرون کني چوب  کارگر برو و این مجنون را از کارخانه

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  گرد است

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

هاي شهر بود لیک امروز به میدان  مردم گوش تا گوش صحنی را پر کرده بودند، اینجا پیش از این بخشی از خیابان

  .نمایشی بزرگ بدل شده است

بیلبوردها، نورها و تصاویر همه از صحن  ،ها اند، مغازه خیابان همان خیابان پیشین نیست، دیوارها بر جاي خود نمانده

را که با پاي نداشته چگونه صحن را ترك کردند، هیچ کدام بر جاي خود باقی نمانده  آناناند، دیدم  شهر دور شده

  امروز، روز نمایش بزرگی است دانستند میبود که 

  کیست در این شهر که از این نمایش بی خبر مانده باشد؟

نگري  که محتوایی براي اندرز دیگران، عبرت و آینده اند کردهز میدان شهر را به نمایشی مزین چه کسی ندانسته امرو

  داشته است



 گرد است ٧٣

 

  اند، بی وجود و ناجان ها خیابانچه قدر این دیوارها و اجسام در 

  از چه تا این اندازه هراس دارند؟

  اند؟ نکرده آمادهها  اینان چرا خود را براي رویارویی با این مصیبت

  شده است؟ آغاز گونه این ها انسانا دانند که آموزش م نمی آیا

  به قدرت این تعلیم واقف نیستند؟ آیا

اي پیش از شروع شدن مراسم خود را از صحن دور کرد، با همان چهار دست و پاي  دیدم چگونه ظرف بزرگ زباله

ام که در میان  ، شنیدهشد میاز صحن شهر دور و لغزان  چرخید میکه همه به مانند پا بود پا به فرار گذاشت،  زمین بر

 آتشکشیده است، شنیدم که به یکی از معترضان التماس کرده بود او را به  آتشخود را به  آدمیانشورشی از 

  بکشد،

  بسوزد خواست میاو 

  پیشتر از این هم چنین مراسمی را دیده بود؟ آیا

کرد و در جاي جاي این  آغاز آدمیانبه  گونه ایندیده بود، همه دیده بودند، این شهر تعلیمش را  شک بی آري

اند،  را به چشم دیده ها نمایشها بار این  را بارور کردند و این اجسام خرد و بی معنا حداقل ده آدمیان گونه اینخاك 

  اند کردهغریبی  آنعادت نکردند، با  آناما به 

  اند؟ همه چیز از این مراسم را دیده ها آن اآیمردمان چه 

  اند؟ ها روبرو شده بار با این صحنهها  در زندگی ده آیا

ها به جاي هر چه  وزشی است که به تفریح بدل شده است، این دیدناست، این آم آناناند، این تفریح  دیده حتماً

  کند میتازي  نمایش و هنر است قدرتمند یکه



 سبوعیت ٧٤

 

  ام؟ ها را من تا کنون ندیده صحنهاما من چرا این 

  این نمایش چرا تا این اندازه از دنیاي من دور است؟

  ام؟ در دل شهر خونبار خون را ندیده گاه هیچچرا تا به این 

ي وجودم را گرفت، اما اخبارش را چگونه انکار  ام، شاید در کودکی این رقص را دیدم و انکار همه شاید هم دیده

  ام؟ کرده

، انکار واقعه مرا به انکار اخبار رساند و کردند می، برایم نقل خواندم میشنیدم،  ا که هر چند روز یکبار میاخبارش ر

  کردم رچندي نگذشت که هر چه از واقعیت تا حقیقت بود را انکا

، کنند میهاي نزدیکمان مرا انکار خطاب  ، دوستانم در جمعشناسند میانکار  نام من هم انکار است، مرا به اصالً

را  ها شنیدنز این اما تا کنون ندیده و هیچ ا دانم نمیببینم، شاید دلم هواي کوري را کرده باشد،  چنین اینخواهم  نمی

  ام د جستن انکار بودهقبول نکرده مترس

  امروز چه؟

  انکار کرد؟ توان میامروز را نیز 

  کتمان کرد؟ توان میاین واقعیت در برابر را نیز 

  هم در جستجوي انکار بود، یا او این وقایع را پذیرفته بود؟ هیکل قويسطل آشغال 

  دید و دانست و خواست نپذیردشاید او دید و دانست و خواست نبیند، شاید او 

این واقعیت  آنان ، بیشمار آنانی که دلشان مسخ این نمایش شده است،اند کردهپر  آدمیاناین صحن نمایش را بیشمار 

  اند در برابر هنر ایستاده آناناند،  به تئاتر گسیل شده آنان، اند آمدهبه سینما  آنان اند، را پذیرفته

  کنند؟ ي این نمایش را به هنر بدل نمی همه آیا



 گرد است ٧٥

 

  باور ندارند که این معناي هنر است؟ آیا

  تأثیر خواهد رسید،هنري فاخر و عظیم که به 

  اما چه تأثیري خواهد گذاشت؟

  اهد رساند؟مخاطبان را به چه روزي خو

یستن هر چه از این واقعه است را به خوش کنند، شاید بخواهند تا زمان زه انکار دل شاید این جماعت همانند من ب

  ...دست فراموشی بسپارند، شاید 

کرده است، این هنر با آمیزش مخاطبان معنا خواهد  آغازبا صداي پاي جمع و کوفتنش بر زمین جماعت آهنگی را 

تا هر چه تأثیر  آمدهاو  است، آمدهساخته و خلق او است بر  آنچهدر پی درگیر کردن مخاطبان با  گرفت، این هنر

  به مخاطبین برساند ممکن را

هنر در  آنچهبود که پدري را مجري  گونه اینشاید از همین رو بود که بسیار هنرمندانی را از خود برون داد، شاید 

  برابر پسرش بود کرد،

  تر از دیگران نشد؟ او در این فن زبردست آیا

 آیای تعلیم چنین کاربازانی نبودند، گیر کردن مخاطبان با دنیایش در پبا به تصویر کشیدن این حرفه و در آنان آیا

  اند؟ نرسیده کردند می آرزو آنچهحال به 

، انتظاري براي خواند میظار فرا اي پا حضار و کوفتن مدامشان بر زمین ریتمی را پدید آورده که همه را به انتصد

سیراب شدن، قدرت گرفتن، بارور شدن و تعلیم دیدن، همه در انتظارند و با کوفتن این انتظار را به دیگران الهام 

  اند کرده



 سبوعیت ٧٦

 

اي  آموزي بهره از این هنرمندي و عبرت توانند نمیهمه  قاعدتاًدور میدان صحن شده است، میدان جایگاه نمایش، 

ببرند، برخی پشت به تصویر قرار خواهند گرفت و برخی در برابر واقعه، برخی دید کمتري خواهند داشت و یکسان 

  برخی همه چیز را خواهند دید،

، چگونه بر سر و صورت کنند مینظام فکري تقال  آموزان دستتقال را باید به چشم ببینی، باید ببینی که چگونه این 

  برابر جایگاه برسانند،کوبند تا خود را به  دیگران می

ا هر کس در هر جاي ، تصاویر بزرگی را نمایش خواهند داد تاند کردهنیز تفکري  آناناما مجریان این حماسه براي 

با  دانند می آناناست،  آنان آموزشدر شرف اتفاق است را ببیند و این عدالت در  آنچهاند به وضوح این مراسم بتو

را در اختیار خواهند گرفت و چگونه همه چیز را تصاحب خواهند  ها قلبزش به کجا خواهند رسید، چگونه موآاین 

تر،  تصاویر بزرگ بی در و پیکر ساختند تا باز از نزدیک و نزدیک آنکرد، پس از این رو بود که جایگاه را فراي 

  ینند،همه چیز را به واقع بب تصاویر در حصر نشان داده است، آنچهفراي 

  ،آنهایی پوالدین و صندلی بر  جایگاه متشکل از ستونی مستحکم بود، پایه

ي اقدامات  زحمت کشیدند و فرایند همه آننامه نویس براي  یشاماشت، کارگردان و ناین نمایش بزرگ هنرپیشه د

 آغوش، حذر را به نداندنش باید بر حذر می آناناز عبرت نه فراتر  ،کردند میباید عبرت  آنانبر مخاطبان بود،  تأثیر

 آنانکه سبوعیت بود،  پروراندند میباید از این وصال فرزندي در خود  آنان ،کردند میو با باك وصلت  بردند می

  ،شدند میدیگري مبدل به 

تسلیم شدگان را بیافرینند،  آنانرا در جریان گذاشتند و همه دانستند باید از  نامه نویس ه کارگردان گفتند نمایشب

 آنانهنرمندان قابل دانستند که چگونه باید بر  آنو  دانستند می آنان آنچهتسلیم به طاعت، به خشونت، به دانستن 

  دانستن بیاموزند



 گرد است ٧٧

 

  تازه به جریان افتاد و پرده از نمایش گشوده شد، آدمیانداستان آفریدن 

  شد آغازگران بازي بازی آمدنو باالخر با  رسید میتر به گوش  تر و با قدرت صداي کوفتن پاها بر زمین پر رنگ

تا او را به جلوي  کرد می، مقاومت کشید میود را به زمین ر اصلی را با زنجیر بسته بودند، خها و پاهاي بازیگ دست

و  بردند می، او را باید داد نمیرا  ها ایستادگیتش کفاف این تا برجاي خود بماند اما قدر کرد میصحن نبرند، تالش 

  او را بردند، گونه این

 آناناو فریاد کشیدند، نعره زدند، گویی با دیدن او پرده از ماندن  آمدنن و مخاطبان، با مردمان در صحن، تماشاگرا

تر  یورش ببرند و به پیش روند، پاها را محکم خواهند می کنده شوند،خواهند از جاي  که می دیدم مینیز دریده شد، 

، بیشتر خود رفت مید فرو بازیگر اصلی در نقش بیشتر در خو شده بود و تر سریعو ریتم کوفتنشان  کوفتند می زمینبه 

 ي وزن را بر زمین هموار کرد تا شاید دیرتر به مقصد برسد اما توانی براي باز ایستادن راه را سنگین کرده بود، همه

  نداشت،

گاه برخی دست زدند و همیشه صداي فریادها در  ،زدند می، برخی سوت کشد میه هلهله دیدم که جماعت چگون

  ،انداخت میگوشم طنین 

  پرده افتاده بود، پرده از باالي صندلی جایگاه افتاد،

  طنابی بود گرد

  ،مام دوران کودکیمبود، کابوسم بود، کابوس ت آویزانبود، از سقفی در امتداد صندلی  آویزان

  همواره انکار کردم، آنچه

  است نیفتادهانکار، انکار برخیز اتفاقی 

  این صداي مادرم بود، اما چرا موهاي او نیز به مانند همان طناب در امتداد گرد است؟



 سبوعیت ٧٨

 

  ه خواهد کرد؟او با این طناب بر سر چ

  انکار صبحانه حاضر است، باید به مدرسه بروي

  طناب گرد است، چرا سر دوستانم در مدرسه به مانند همان طناب گرد است؟چرا قاشق به مانند همان 

نیز به  هایم چشمي اتصال به لبانم گرد است،  هنیز در نقط خورم می آب آنلیوانی که در توپ بازیمان هم گرد است، 

  ب هم گرد استهمه چیز گرد است، لعنت این زمین بی صاح مانند همان طناب گرد است،

طناب گرد و است و صداي فریادهایی را  آنیماري که به من نشان دادن هم گرد است، همه چیز به مانند ي ب کره آن

  :خوانند میکه  ام شنیده

  این طناب گرد است و روزي گریبان شما را نیز خواهد گرفت

ر تا ما را د آمدهاش  او به گردي نده است،مان را در مصیبتش فرا خوا وا مصیبتا مرا انکار بخوانید این گردي همه

ها بارور شویم و لب به اعتراضمان را به همان گردي  تا ما در این دیدن آمدهاو  غرق کند، سرانجام بیدواري 

دور خود دور بزنیم  سرانجام بیز پس دهیم و در این گردي بی پایان به آموختن دوباره با خواهد میاو  برداریم، واي

  و به مقصد نرسیم

، دوباره پس همان راه ابتدایی را به چشم دیدمهر بار از هر مسیر که به پیش رفتم دوباره  آمدهبه داالنی گرد در 

  سیدم،ي شروع ر راهپیمایی به همان نقطه ساعتی تالش و

  و در خویش ماند باز باید درجا

  ندلی پایین افتاده بود،پرده افتاده بود و طناب گرد در باالي ص

  شد آغازاي که طناب افتاد را به خاطر دارم، با افتادنش شوري در جماعت  لحظه

  شنوم فریادها را می فریاد زدند، سوت کشیدند،



 گرد است ٧٩

 

  طناب گرد است،

  طناب گرد است

عضالت بدنش نتوانست بر پاي خود بایستد، تمام  افتاددیدم که  طناب گرد خمیده شد، آنول با دیدن بازیگر نقش ا

طناب گرد میخواندند بر زمین نقش بست، اما او را آورده بودند تا این بازي به  آنچهسست و بی رمق شد و با دیدن 

تا مردم بخوانند، این  رفت میتعلیم را به پیش برد، او توان ایستادن نداشت، ماندن و بودن نداشت، او باید به پیش 

  طناب گرد است

تا باز جماعتی را به درون بکشند، این سیالب  آمدهببینم که بسیاري در این وادي گرداگرد به گرد هم در هم باید باز

گرد کسی را در امان نخواهد داشت، همه را به درون خواهد کشید و در چشم برهم زدنی همه را در خود فرو 

  خواهد خورد

  زد میفریاد  تر شادمانو جماعت  کشیدند میش دیگر رمق ایستادن نداشت او را به زمین یبازیگر پاها

  طناب گرد است، این طناب گرد است

  در میان این جماعت بودند کسانی که با این اتفاق گالویز شوند؟ آیا

  که بر این نگاه قیام کنند؟ آنانیبودند  آیا

که این  آنانکه باز براي  بود گونه اینو  آموختندیرباز این تعلیم را از د آنان ،زدند میاما گردي طناب را فریاد  آري

  کنند میهمان گردي طناب را  آرزوياند  مصیبت را ساخته

و به فروع در گالویزي به اصلی  اند کردهي چشمان  اند این تفکر را سورمه اند در این تفکر مانده اینان بارور شده

، به پا خواستم، طغیان کردم و برآشفتم ام، از همان دوران انکار نبوده گونه اینیکسان باور خواهند کرد، اما من که 

  به شورش در آمدم، پرشور



 سبوعیت ٨٠

 

ها و باورشان تاختم، من تاختم  باور داشتند، به دنیاي که ساخته بودند، به ارزش آنچهمن به نظم حاکم اینان به اصل 

  تا دیگر نبینم

و چه براي اینان، هر کس خود را به طناب واگذاشت به فاجعه لبخند زد و باز صداي  آنانبود چه براي  فاجعه

حتی به پاکی و به هر چه رذایل  آزاديام، به به طغیان و به قی که به کینه به خشم، انداخت میمردمان در گوشم طنین 

  :زدند میو فضایل بود هوار 

  طناب گرد است

روز در  هر ان به این آموزش مفتخر شده بودند،این کالفه شده بودم، آنانوار  دیوانه نمایش را به هم زدم، از صداي

ر خیابان و گاه در ادند، گاه در سینما، گاه دنمایش د چالی سیاه، گاه در دل کردند میهایش شرکت  کالس

این  و در آموختندبود که همه  گونه اینکردند تا همه بیاموزند و  آلودهورزشگاه، همه جا را به نمایش و هنر خود 

شی گرفتند و براي کاري از هم پیشی گرفتند، همه در درس خشم و خون و جنایت، در کینه و انتقام از هم پی سیاه

  فریاد زدند، آنگردي طناب و سري در میان 

نیده فریادها ش مدار، تفاوتی نبود، قاتل یا سیاستسر هر کس، مرگ بر هرکس، آزاده و یا جنایتکار، جانی یا پاك، 

  ،شد می

  ...مرگ بر

  ...رنج بر

  ...درد بر

  مرگ نزدیک است

  در کمین است آتش



 گرد است ٨١

 

  اعدام باید گردد

 دادم مینشان  آنانباید به  ،گسستم می، باید طناب گرد را از هم کردم میمن به روي صحن رفتم، تنها باید یک کار 

 توان میهم نظر نبود،  آندیگر به گردي بی نهاي  توان مید، ان و نامحدود به پایان خواهد رسیکه این گردي بی پای

باید  گرگون و از نو ساخت،اند را د هر چه اینان ساخته توان می آري نظم از اینان است ایستادگی کرد، آنچهدر برابر 

  کرد و من هم کردم گونه این

  به روي صندلی طناب را پاره کردم، چند سالم بود؟

دیده و ندیده بودم را باز طناب دیگري ساختند و من همه را انکار کردم، هر چه  طناب پاره شد اما آنکودك بودم، 

به  اکم همه را در این نظم بیمار کرد،دیگر نخواستم ببینم اما باز هم دیدم، دوباره شنیدم، دوباره نظام ح انکار کردم،

  طناب گرد است زدند میاد اي ساخت که فری این ویروس کشنده همه را مبتال کرد و از همگان یکسان دیوانه

و در برابرم بود، هر کس با هر تفکر بر خالف نظم حاکم، بر خالف فرع حاکم، اصل  دیدم میشنیدم، هر بار  می

  ان داشتی هر کس در هر جایگاه فریادي یکسحاکم، نا هنجاري و زشت

  طناب گرد است

 آوردهرا به بند خویش در  آنانو انتقام سرایت کرده بود، بینشان ریشه دوانده بود  همه در تعقیب همان انتقام بودند،

  نبودم آرامبود، اما من که 

ی بر انداختم تم، طرح نوئرا در هم شکس افکارها را از هم گسستم،  طناب جاي نماندم و دوباره فریاد کشیدم،من در 

  :بود گونه این، فریادم کردم سرآغازیز را از نو و همه چ

  قتل دیگران قتل است

  اعدام قتل است



 سبوعیت ٨٢

 

  کشتار است

  جنایت است

ام  دوره آنان بودند خواندند، آموختههزاري سال  به طول آنچهخوانده بودند  آنچهاز  آنانمن برایشان خواندم و 

  :کردند برایم خواندند

  طناب گرد است

، ذکر خندیدند می ،کردند میهایشان به گردي طناب شده بود، شادي  ، چشمکوفتند میزمین  پاها را محکم به

  که همه چیز با مرگ او تمام خواهد شد دادند مینوید  ،کردند میبه یکدیگر شیرینی تعارف ، گفتند می

  :دیگري گفت

و دراز از ل طو فهرستیچرخید و پیش رفت که  قدر آن ها گفتناگر او را بکشیم همه چیز درست خواهد شد و این 

همه جا  همه را دار زد، میدان شهر از اعدامیان بیشمار پر بود، بر آنانطناب گرد به فرمان تعداد قربانیان ساخت، 

  را دار زده بودند آدمیان

  بر روي تیرهاي چراغ برق بر هر کدام یک نفر بر دار بود

  ها روي درخت

  ها از نوك ساختمان

  ها برج

  ها، بیمارستان

  ورودي تئاترها، سینماها، مدارس،بر درب 

  ها، بر جایگاه پرچم



 گرد است ٨٣

 

و  شدند میها، همه جا همگان بر طنابی گرد در حال مرگ بودند، دار زده  بر روي جرثقیل فوتبال هاي دروازهاز تیر 

  استخواندند طناب دار گرد  مردم می

ي  به طول همه آنچهلیم برایشان خواند، که به پیروزي رسیدند، انقالب کردند، دگرگون ساختند هم باز تعا آنجاحتی 

ي  ه جا را جنازگان بر دار فرو گرفت، در هم خورد و چهرهمهدوباره  گونه اینعمر دانسته بودند را تکرار کردند و 

  شد زدگان دار شهر، شهر

  زدند میاي فریاد  در میانش با صداي بلند و یکپارچه، کوفتند میکم و سریع پا کوفتند، مح پا می

  هو

  چندي نگذشت که شعاري همه جا را فرا گرفت

  طناب گرد است

  باز همه خواندند و ادامه دادند تا یکی فریاد زد

  دانکار را اعدام کنی

دیدند  آنان، دادم می، طناب را به دست در برابر دیدگان نشان گسستم میطناب را از هم  من بر روي جایگاه بودم،

شده و خطی صاف را ساخته است، اما جماعت به گردي طناب ایمان  که طناب دیگر گرد نیست، از هم متالشی

  ،آمدندداشت، پس با فریاد اعدام باید گردد از دور صحن به جایگاه 

بودند را با نمایشی از خود نشان  آموخته آنچه این بار گرفته بودند، همه جا را پر کردند،فرا  آدمیاندور و اطرافم را 

  فرا گرفتند، آنانشد که همه جا را  گونه اینرا تصویر کنند و  اند آموخته آنچهتا خود  بودند آمده آنان ،دادند می

  :من فریاد زدم

  آورداي پدید  نظم تازه توان میي بی پایان نیست،  طناب گرد را گسستم، دیگر نیازي به ماندن در این دایره



 سبوعیت ٨٤

 

تر شدند تا یکی طناب را از دستم  نزدیکاي خندان نزدیک و  لبخندها بر لبان جماعت حاضر شد، همه با چهره

گرفت، طناب را به دست باال برد و به دور گردنم انداخت به سرعت از برابرش کسی طناب را گرفت و تعداد 

  بیشمار از هر سوي طناب را به دست گرفتند و از هر سوي فشار دادند،

  ر خود بلعید و جماعت پایکوبان فشار دادند،طناب گرد بود، دوباره گرد شد و به دور گردن من چسبید، نفسم را د

دار دگان آنی را دار زد که در برابر شهر دارز گونه اینفریاد زدند و شادي سر دادند، طناب را دوباره گرد کردند و 

  ...زدن ایستاده بود
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  را به سرعت پوشید و چند اسکناس مچاله را به روي تخت انداخت، هایش لباسمرد از روي تخت بلند شد، 

، مرد بی د و خود را در ملحفه دفن کرده بوداي به روي خود کشیده بو زن چروکیده و مچاله بر جاي بود، ملحفه

  از صحن دور شد،به او نگاهی بیندازد از درب اتاق بیرون رفت و  آنکه

انده بود، احساسش به او فرا خو آنچهشادمان از ، کشید میمرد شادمان بود، هواي تازه را با ولع بسیار به درون 

در  توانست می آسودهپاسخ گفته بود و حال راحت و  آن، احساسی که به دید میرا رها شده  آناحساسی که حال 

  .ادامه یابد آن

 اصالً ي احساسات را به درون خورده بود، را در خود دفن کرده بود، همهاما زن احساسی را برون نداده بود همه چیز 

اطه داشتند، مرد او را او احساسی نداشت، در طول این چند ساعت او چیزي را حس و لمس نکرد، همه چیز بر او اح



 چرک ٨٧

 

و زن را به بند مرد رها شد  ها ریختنها عرق  و سرآخر تمام تکان آوردت مرد او را به بند در احاطه کرد، احساسا

  کشید،

از نزدیکی با این احساس حس اندامش دردمند بود،  رد، درد داشت،را لمس ک آنزن دستش را به اندامش برد، 

  ،کرد مید برایش نجوا از زنده بودن او مرده بود، هیچ از زندگی در اختیارش نبود و حال در آخرزندگی کرد، 

  اي تو درد کشیده پس هنوز زنده

از لذت دریافت کرده بود سراسر رهایی  آنچهکرد او را لذت در هم نوردیده بود و حال با  احساس درد نمیاما مرد 

، نفس رفت میدن راه در جانش را برون داده بود و حال با حسی از رها ش مانده تهاحساس مانده و اش کرد،  دوره

دام زمین و اسمان برایش میخواندند که تو مالک م، همه را به تسخیر در آورده بود، زد میقدم  شادمانانِ، کشید می

و امروز زنی را تصاحب کرده بود، با مبلغی اندك، با  کرد میاي، همه چیز را تصاحب  بر جهان هستی شده

  هایی از اسکناس مچاله

  بنگرد، را در اختیار بگیرد و دوباره به زنان ها اسکناس آنحال چند تماس کافی بود تا جایگزینی چند برابري از 

  :زنان در خیابان را برانداز کرد، از خود پرسید

  را توان مالک شدن خواهم داشت؟ آنانچند تن از 

است، در میان همان  ها تماسدر همین  شک بیطریقت اوال  خواهم شد هر کدام را به طریقتی ورا مالک  آنان

تر از پیش  در اختیار خواهم داشت، پس مغرورانه ها اسکناس آناي از  را دوباره به دادن مچاله آناناست،  ها اسکناس

او  تند و با لبخند او را پذیرا شدند،کدام چشمک زد، برخی پاسخ گف ت و به هرگام برداشت، به زنان نگریس

  پیمود میرا  آغازینها راه  ه تصاحب خواهد کرد و به این چشمککه هر کدام را چگون دانست می



 سبوعیت ٨٨

 

به تصاحب  گونه اینخود را فروخته بود و  د را در اختیار دیگري داده بود،ي نشده بود، خواما زن مالک چیز

  ي مرد صحه گذاشت و حال باز هم در میان همان ملحفه خود را خفه کرده است، مالکانه

  :گفت گونه این، مردي در پشت درب آوردصداي درب او را به خود 

  ي دیگر باید اتاق را تحویل دهید تا سی دقیقه

و تنها بنشیند،  آرامنیاز داشت تا براي چندي در این اتاق  تصاحب این اتاق براي چند ساعتیبه  ،کرد، به اتاقن فکر ز

  صاحب این اتاق چه راهی به پیش داشت؟، براي تکرد میباید چه 

ود را در سکناس این اتاق را براي چند ساعت در اختیار گرفته بود و حال زن یا باید خهایی از ا مرد با دادن مچاله

به واسطه  آنچهو را به حال خود در اتاق وا نهد و یا باید از چندي ا آنکهبا شرط  داد میق قرار اختیار مرد صاحب اتا

  .گرفت میمرد قبلی داشت اختیار را به کف  آغوشدر اختیار گذاشتن خویش به 

شبی را سحر کند،  توانست میاز این فروختن کسب کرده بود  آنچهبا  ان این برده شدن دوباره را نداشت،لیک تو

  ،خاست برمیپس باید از جاي  باشد، آسودهد، حداقل شبی یا دو شب لقمه نانی بخورد، شاید اتاقی را در اختیار بگیر

ز خود پاك را ا آلودگیباید ، شست میخود را به حمام رساند، باید خود را  ،کرد نمیاو را رها  اش تناسلیدرد اندام 

هر ي مرد تمام تن او را به نجاست کشانده بود، مرد خود را رها کرد و  مرد، احساسات رها شده ، احتیاجاتکرد می

  .شد می رها گیر دامنم ده بود و حال زن باید از این شرچه از شرم و دیوانگی بود را به او سپر

کبود شده بود، مرد مالک او  سر پستانش م نگریست،حما ي آینهاند، به سختی خود را شست، به خود را به حمام رس

شاید  او را بخورد، خواست میاو را بدرد، شاید  خواست می انش را از میان پستانش مکیده بود،هد جرا مکیده بود، ش

با  بر جانش داشت، به کبودي چشم دوخت،اي از این درماندن  همه چیز او را تصاحب کند و حال تکه خواست می

  دست رویش را مالید،
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این پستان تا  ،گرفتند میي او نبود، این براي آنانی بود که او را در اختیار  سینه آناش سوخت،  درد داشت، سینه

تنها دردش براي او  ،کرد میرا تصاحب  آنید امشب کس دیگري چندي پیش براي مرد پیشین بود و شاید فردا و شا

  بود

  جاي کبودي را قیقاًدشرد، اش را ف ینهبا دست س

  :چشمانش سیاهی رفت، پستانش فریادکنان به او تازید از درد بی امان

  ؟کنی میدیوانه چه 

داراییم  ازمرا  خواهی می آیادرد هستم،  آنمن صاحب  مانی در پاسخ به او گفت، دردت براي من است،زن با شاد

  دور کنی،

ي کبود را فشرد و از درد چشمانش  ، زن چند بار دیگر نقطهچیزي نگفت و تنها به رنگ کبودي پر رنگتر شد پستان

مام بدنش درد داشت، او را فشردند، به زیر ت ،کرد میدست به اندامش کشید، همه جایش درد  آنگاهسیاهی رفت، 

  پژمرده شد، او تکیده و گونه اینه او دادند و ها ب ي داشته له تقدیمش کردند، از مچالهپاي له کردند، تفا

  هایش را، پستان کرد میبیزار بود، تنگ  ها لباساز این پس از شستن خود لباسش را پوشید، واي که 

فرا ي وجودش را  ، احساس خفگی همهکرد میچسباند واي او را در خود خفه  ، به خود میدرید میبدنش را 

، زن با کمري خمیده ردندک میدند، او را در خود مچاله آور او را در حصر در می ها لباسي  ، همهگرفت می

  ي دیده شدوکبود دش را کمی از میان لباس بیرون داهای تنگ خود را به تن کرد، سینه هاي لباس

  نت فرستاد، چگونه این اندام دردمند را به دیگري بفروشم؟زن فریاد کنان لع

  دار من خواهد شد؟ ي زخم چگونه او طالب این سینه

  خواهد خواستچه کسی مرا این گونه دردالوده 



 سبوعیت ٩٠

 

  ردن کمرم نیستب برانم، اما توان ایستادنم نیست، توان راست کباید سینه را جلو و باسن را به عق نباید خمیده باشم،

  نایستم چگونه زندگی کنم، خواهند می آناناگر انگونه که 

  گونه زندگی را گذر دارم،چ

  کردم می، باید کار کردم می، باید کلفتی شستم میباید رخت چرك دیگران را 

کرد، به خود لعنت  د، با صداي بلند گریهرا پوشیده بود گریه کر هایش لباسرا گفت و در حالی که  ها این زن

و  دي را پنهان کرد، بدنش را جال داد، سینه را جلو بردي کبو در اختیار داشت همه آنچهچندي با  فرستاد و پس از

  بیرون برود تتوانس میباسن را به عقب راند، حاال 

او را نخواهند  که با لباسی راحت دانست میده است، راحتی با خود نیاور هاي لباستاد که چرا باز به خود لعنت فرس

تا  آورد میه فتاد اما باید لباسی راحت به همرانخواهند خرید و براي تصاحبش به جان هم نخواهند ارا پذیرفت، او 

  هایش را تنگ به هم میفشرد سینه آنچهامش بماند و نه در حصر ی و آرتبعد از فروش تنش در راح

زن دیگر را  بعد از دور شدن از هتل و تا رسیدن به محل کار تا کنون چند رفت میمرد مغرورانه در میان خیابان راه 

نی که سی را صاحب شده است، زک کرد میبراي تصاحب چندي یورش برده و فکر  آناناز میان  زیر نظر گرفته بود،

با چرب زبانی با  مثالًهاي اسکناس کسی را صاحب شود،  مچاله آني  اش این نیست، شاید بتواند بدون هزینه حرفه

  گفتن دوستت دارم یا عناوینی از این دست و امروز موفق به چنین کاري شده بود،

  ل را ندیده بود،هت آناو از  آمدنشناخت،  زن در برابر او را نمی آن آیااما 

بود و تمام شهر او را خوانده  خوابگی همزنی را با پول به  رفت می آنجابه  هتل مکان بدکاران بود، هر کس آن

ي  تمام بدکاران شهر رابطه داشته است، شاید زن این را دانست و بیشتر شیفته او با دانستند میهمه  شناختند، می

  مردانگی او شد
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بزرگ  آلتیو را با مرد ا هاي چشمکه ، یا دست کم زن تسلیم شده باي از مردانگی بزرگ او مردي بود با نشانه

  د،تصویر کرده بو

زنان بدکاره را تصاحب کرده، حتی اگر از مردانگی نصیب چندانی نبرده باشد  گونه اینحقا او مردانه است که 

  از احساس مردانگی لبالب و پر است، شک بی

، زنان خوردند می غبطهمردمان شهر با دیدن او به خود  ،کرد میو خود را به او نزدیک  خواند میرا  ها اینزن 

  خواستند به او نزدیک شوند و مردان با دیدنش او را ستودند

  رده است؟چند زن را به خانه ب

  با چند زن رابطه برقرار کرده است؟

  اند؟ کشیده آغوشچند زن او را در 

زدیک او هر بار برخی به او نزدیک شدند تا از رموز دروسش بیاموزند و زن در ن دند،خور غبطهمردان او را دیدند و 

  فرستند میمتواضعانه در برابرش کرنش و او را درود  آدمیاندید که چگونه 

 آنگاههاي هتل پایین رفت و مرد صاحب هتل به او نگاهی انداخت،  ، از پلهآمدتنگ بیرون  هاي لباسزن با همان 

  :گفت آرامخود را به او نزدیک و دستی به باسنش کشید، 

  اگر شب زمان داشتی به من هم سري بزن

این باسن که  شد، از درون سوخت اما کاري نکرد، بدنش مور مور لش دستان مرد را بر باسنش حس کرد،زن ما

 خوابگی همهم با پیشنهاد  آن ها شتريمتا شاید بپسندند و حال یکی از  زدند میست را د آن ها مشتريعلق به او نبود مت

  ؟چه جایی براي اعتراض در میان است او را دستمالی کرده بود،
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را  ید و از با چه کسی به کلنجار بر آید، باسنش را به درون برد و کمی خودفریاد بزند، چه بگو توانست میچه 

  برداشت،شت، از هتل بیرون رفت و چند قدم خمیده کرد، توان ایستادن را ندا

  ،کرد می آلودهکرده است، او همه چیز را  آلودهدنش هوا را بود، نه خودش باور داشت که با آم آلودها هو

بود و در میان همین افکار زنی از پشت موهایش را کشید و فریاد کنان او را به زمین  آمدهبه میدان  آلودگیاو براي 

  کوفت

  فاحشه هرزه، کثافت، لجن،

  اي زاده او را اغفال کرده حرام تويِاي،  ل کردهتو همسر مرا اغفا

ي محکمی بر صورتش نشست، زن رو در رو فریاد کنان ادامه  از زمین برخاست که ضربه آرامزن بر زمین افتاده بود 

  داد

  لکاته میخوابد ، هر شب با تواي ن دور کردهو را از مو حرام زاده هستی، تو ات

م برخی بر روي زن بدکاره توف انداختند، برخی او را ناسزا گفتند، برخی او را دشنا مردم به کنارشان جمع شدند،

او با هم گالویز نشوند خود را به  آنان آنکهمردانی به او نزدیک شدند و براي  دادند و برخی به او نزدیک شدند،

د نش را به دست گرفتند و زن از دربرخی باس هایش را لمس کردند، اندامشان را به او تکاندند، برخی سینه ماالندند،

اش سوخت اما چیزي نگفت، تنها  باسن و سینه ،دري دیگري به صورتش خو به خود پیچید، در حالی که ضربه

  برخاست و از معرکه دور شد

رخی توف کردند، برخی دشنام را شنیدند، برخی لعن فرستادند، ب فریادهاي زن مردم شهر کتک خوردن او را دیدند،

زن طلبکار  آنهمه او را متهم و به باالي دار نشاندند اما کسی ندانست همسر  و همه زن را به قضاوت نشستند، دنددا

  کیست
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شناختند اما نمیدانستند  اي را جسته و همه او را می بود، او زن تازه آمدههتل بیرون  همسر زن طلبکار چندي پیش از

  که همسرش کیست،

  در چنگال زنی تصویر نکرده بودند، گاه هیچزنان بود و شاید او را  دارد، او شکارچینستند او همسري ید نمیداشا

از زن بدکاره پرسیدند و مرد برایشان از چگونه رابطه داشتنش گفت، و شکارچی به میان همکاران رفت، همه از او 

را وادار به خوردن ادرار کرده است، گفت که او را کتک زده است، گفت که بدنش را کبود و هر چه  اوگفت که 

او راه  از اش قسم خوردند، نگیااست و همکاران او را ستایش کردند، بر مردخود کرده  آنلذت خواسته را از 

چگونه بدرند و چگونه تصاحب کنند،  زه راباید زنان هر د، دانستند باید با زنان چه کنند،ش آغازجستند و تعالیمشان 

گفت که در ازاي هر چه خواسته تنها چند اسکناس مچاله به زن داده و بعد از  آنانشکارچی با بادي به غبغب به مرد 

  اي رها کرده است، لذت او را به مثال تفاله

  اي هنینداختدهان به رویش  آب آیایکی گفت 

  تکان داد مرد در پاسخ سرش را به نشان تأیید

  رد در برابر گفت، زمان جدا شدن چه، او را تحقیر نکردي؟م

  او را از هتل بیرون کنی؟ مثالًیا  توف نینداختی،

  ن کاري خواهد کردچنی حتماً این بارو تصمیم گرفت که یافته بود  اي مرد شکارچی راه تازه

در خاك  هایی کرمودند و همگان به مانند در خود لولیده ب آنان نشست، اي گوشهزن در میان همکارانش ملول در 

ز عور از خانه بیرون را دیرو آنانیکی از  آخرریستند، زبان به تحقیر هم برمیداشتند، نگ تنها با سري بیرون به هم می

که لذت را مرد صاحب برد او را بیرون کرد و حال او بود که فریادزنان به زن کتک خورده در  آنگاه کرده بودند،

  اند؟ براي تصاحبت چند اسکناس دادهرزشی هستی، امروز تو روسپی بی ا گفت می، داد میروسپی  لقبخیابان 
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  ارزشت چند اسکناس مچاله است امه داد، تو روسپی بی ارزشی هستی،او دوباره ادو زن چیزي نگفت 

بدکاره و زشت  د،روسپی خواندن خود را آنانرنجاندند و در تأیید یکدیگر را تحقیر کردند،  به تحقیر یکدیگر را

ه هر بار در پستی به پیش رفتند، زن را دیگر تاب و تحملی نبود بود ک گونه اینود و توخالی راندند و دانستند، بی وج

  زد میکه باید به مادر پیرش سر 

یاد ضرباتش افتاد  ،هایش هایش، بی بند و بار خواندن یش، فریادهایش، خطابهها هایش، سرکوفت او افتاد، یاد نالهیاد 

کار او را ، به مانند زن همخواند می، او را روسپی کرد می، به مانند او خطابه کوفت میبه مانند همسر شکارچی 

توان دور ،  او را باز هم در کنار خویش داشت و حال در بستر درد بود، اما زن کرد میروسپی بی ارزش خطاب 

نده که توان راندن نخواهند داشت، او را شدگان راندهکردن و راندن در جانش نبود که او را همگان رانده بودند، 

  اري دیگر را پذیرفتشده تعلیم دید و باز او و هز

مرد  ايخود را به دست و پ لوندانِکه خود را براي او تدارك دید، خود را زیبا کرد،  اما مرد در خانه همسري داشت

او را از دست بدهد، مردش مرد مردان بود، از همه مردي بیشتري داشت و حال که خیانت  خواست نمیماالند، 

  جنگید میکرده، حال که با پول صاحب شده است، خواهان بسیار داشت و زن براي تصاحب 

نبود  شید، مرد را دیگر احساسیخوابش را پو هاي لباسرو کرد بعد ه سبرایش غذا برد، چاي و قهو آمدانه او که به خ

بر  را بوسه باران کرد، کار خیانترفت،  آغوشش ي احساسش را تحریک کرد، او را مرد کرد و به که زن همه

  را پاس داشت و بزرگ خواند کار خیانتاندامش بوسه زد و 

الکش ت به مزن خود را در اختیار او گذاش گونه ایندیگران بود و  سرآمدمالک شدن قهار بود، او را پرستید، او در 

  فاحشه طاهر شد گونه اینبا من بکن و  خواهی میتعظیم کرد و خواند هر چه 



 چرک ٩٥

 

موقع که از دل همکاران دور شد مدام یاد  آنهنوز به خانه نرفته بود، او توان خانه رفتن نداشت، از  اما زن در خیابان

دانستن او مبدل به جهنم شد، دوست داشتنی که به دانستن او مبدل به  ، عشقی که بهکرد میاش  سخنان مادر دیوانه

  خواند گري روسپیبودن را  آغوشهرزگی شد و در 

او را  او را به این چه هست خوانده بود، که احساس داشت احساس را مبادله کردند و او خریدار بود و حال آنجا

  در کنار خیابان بود آمدههاي برون  نگ سینهت هاي لباسشد و با  گونه اینخواند و حال  گونه این

هایش را فشرد، مرد  گرفت و سینه آغوشمرد دیگري او را از پشت در  نش برد،مردي نزدیک شد، دست به باس

به او فرمان داد تا بنشیند، نشست، به گوشش زدند، او را تکه و پاره کردند، نه خیابان بود دیگري در برابر ایستاد و 

و  خواستند میمی سه دانستند می آنخود را مالک  آنچهاز  خواست میهر کس غنیمتی  لمس کردند،تنها او را 

  اي از جان او را تصاحب کرد اما زن دیگر نخواست هر کس ذره گونه این

 خواست می، او خواست میم نداشت همه چیز براي دیگران بود، او خود را هیچ نداشت، اندامی ه احساس نداشت،

 ، او را تصاحبکردند میکسی را مالک خود نبیند اما مردان او را دوره  خواست مییشتنش شود، تا مالک خو

بود که زن  گونه این، خواستند میاو را براي خود  ها آناین نباشد و  خواست می، او خواستند میو همه او را  کردند می

  آوردرا در خیابان در  هایش لباس

راه دیگري را  این باردوباره و  خواست میدوباره باشد،  خواست می، او لخت و عور شد، آوردهمه چیز را در 

همه چیزش را به اختیار دیگران قرار  خواست می را بفروشد، غرورش را معامله کند، زمانش ،خواست میبرگزیند، 

به دست گرفت و به خیابان  کنده را هاي لباستنش را خویشتن مالک شود پس از این رو بود که  این باردهد لیکن 

  رفت
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به لباس تنش  این باردوباره تازه شود و  خواست میکار کند،  خواست میاو  ها را پاك کند، ي اتومبیل رفت تا شیشه

  اي را شروع کند رفت تا کار تازه

شد لیکن شیشه او را  نزدیکدست دراز کرد و به شیشه  رساند میي اتومبیلی  در حالی که خود را به نزدیک شیشه

 جاي ن همهخورد و خو زمینگرفت و از زمین به هوا راند او به اسمان رفت و عور به زمین افتاد، سرش به  آغوشدر 

  زمین را گرفت

با دستمالی به او را داغدار مرده و حال عور  ها است، که تنش پر از کبودي دیدند میهمه زنی را  ،دیدند میهمه  

او  ا پاك کند به اتومبیل در حال حرکت خورد و در چند ثانیه مردي اتومبیلی ر شیشه خواست میدست در حالی که 

رها کرد تا  احساسش را در رحم زنی این باري احساس را رها کرد،  همسر دوباره همه آغوشتمام شد و مرد در 

  ...سازد میان فاحشه فردا باز بیافریند این نظام حاکم و باورهاي بیمار را که از او طاهر و از طاهر

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  لعن کین

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  .سرآخر موفق شدیم

  !باالخره توانستیم

 آنباور کند که  توانست مینگرم برایم باور کردنش سخت است، چه کسی  گذشتیم می آناي که از  وقتی به گذشته

  !خم کند سرحکومت تا دندان مسلح در برابر خواست ما 

مان جنگیدیم، های ي خواستهحقا که او سر خم نکرد ما او را به این شکست وادار کردیم، ما در برابر او ایستادیم و برا

  ها کشیده بودند، عام ما نقشه که براي قتل ها آن

باالخر طغیان انداز است، مرا دیوانه کرده است، از شوق توان نفس کشیدن را هم ندارم،  آواز پیروزي بر گوشم طنین

گري پاسخ گرفت، واي که چه مقدار ما را به متوهم بودن راندند، واي که تا کجا  ما راه چاره شد، باالخره این یاغی

دیم، ما بودیم که هاي پلیدي داشتند، اما پیروز این کارزار تنها ما بو قشهي که چه نها کشیدند، وا براي تخریب ما نقشه

  برخاستیمبه ایمان 



 نیلعن ک ٩٩

 

  تنها دلیل پیروزي ما در این انقالب چه بود؟به واقع 

  ي انقالب در ذهنمان جاري شد؟ چه شد که ایده ها اینفراتر از  اصالً

 کردند میراضی  ها مانده ته، همه را به خفقان و سکوت وا داشته بودند، همه را با گفتند میهمه از اصالحات سخن 

  بود؟اما ما موفق به انقالب شدیم دلیل این پیروزي چه 

ایمان بود، ما به قدرت ایمان با یکدیگر هم  شک بیها به انقالب  فرا خواندن توده آندلیل این پیروزي و فراتر از 

دادیم کسی  بست اگر تنها به مانند گذشتگان فریاد سلب سر می پیمان شدیم، اگر ایمانی در وجود ما نقش نمی

بال و  آنان آرزوهايساختیم به  آرزو آنانراه خود کردیم، براي ها را هم ، ما به توان ایجاب تودهشد نمیهمراهمان 

  براي ساختن و نه نابودي آمدملتی یکپارچه پدید  آخرشپر دادیم و سر 

بهره بردیم ایمان ما به ساختن بود در برابر  آنبه کار گرفتند و ما براي ساختن از  انهداماز پیشترها انقالب را براي 

  همه را با هم متحد کرد، گونه اینایستاد و  ها می ویرانی

راندند، هر کس را به  روزها که یکایک آزادگان را می آنروزگاران سرگردانی،  آنروزها دورباد،  آنخاطر 

ها را به جان خرید،  دور کردند، گاه فریاد سرکششان در برابر بود، هر کس سخنی گفت، شکنجه ها میدانطریقتی از 

  را بر این خار راندند، اما همه را که بدین طریقت خاموش نکردند، ها به جانش رسید و او ضربه

، او فرزند این ریا است، او همه چیز را آمیزداست تا به خدعه در  آمدهها در میان بود، این نظام نوین جهانی  خدعه

ا را در خوابی شمار م ها کسب کرده و به راحتی همه را در خود خواهد بلعید و چگونه جماعت بی در این ریاکاري

  جدا کردند، آنانما را از از غفلت مسخ کردند، چگونه هر روز جماعت بیشمار را از ما دور و 
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اي در میان بود، گاه فریاد اعتراض  هست هر روز خدعه خاطرتاننشدند،  آویزانخاطرتان هست به چه دستاویزها که 

 آنانو گاه به حکمت پدرانه،  بزرگانِ، گاه به بخشش را به فرمان ملوکانه در خود نشاندند، گاه به فضیلت شاهانه

  بودند تا در برابر هر چه طغیان است بایستند، اما چه خوش ایمان که ما را فریاد زد، آمده

  هایمان رسوخ کرد، خاطرت هست چگونه ایمان به رگ

 آناند، دیگر در برابرتان غولی بدشمایل نایستاده است، دیگر  اینان ایمان را پست انگاشتند، اینان همه چیز را شناخته

او خود را آراسته است، او همچون خود شما است، گاه از  این بارراند،  خود نمیو بد صورت فریاد زنان شما را از دی

اي از خدعه است، او در حیله و  تغییر خواهد شد، او نطفهو سردمدار شما نیز در اعتراض پیشی خواهد گرفت، گاه ا

  مکر پرورانده شده و تعالیمش را به نیرنگ آموخته است،

بود که  گونه اینرا خار شمردند، در برابر علم نهادند و  آنبود که همه بر ایمان تاختند، به استدالل و علم  گونه اینو 

  تا طغیان و ساختن را از ما ربودند، تغییرامت و همه چیز از شه آنی کردن به سالخ

بر دیربازان چگونه همه را در این انفعال به حصر برده بودند، خاطرت هست که هر ایمان برا آنخاطرتان هست در 

  فریدند،آها سکون را  به این آمیختن آنان، آمیختندنی را در هم ي معا با کفر بود، اي واي همه

  ؟خواهی میه دار بود، چ سکون میدان

  اعتراضت به چیست؟

اند و گاه به چوب و تیغ و درفش، برایشان تفاوت نیست که چگونه شمایان را  پاسخ به اعتراض را به نوازش گاه داده

  سپري شده است آغوشبرانند، راندن مقصد بود و خاموش نهاي باورها و حال که راه گاه به تیغ و گاه در 

کسی را یاراي ساختند تا  گونه اینفرا خواندند، اینان  ها پستیي دیگر  ت هست چگونه هر بار پستی را به پشتوانهرخاط

  لبان کوفتند و هیچ صدایی نشنیدند،به مهر را  گونه اینو  تمیز دادن نماند و همه به پستی بگرایند



 نیلعن ک ١٠١

 

را د این جماعت پرتی را، ما را هرت و سخنمان ها سوار بر پیشانی ما نقش بست و خواندند، دریابی ها بر ننگ انگ

که توهم به میانتان النه کرد، هر کس سخنی از تغییر داشت باید که به چوب وهم  بود گونه اینپرت خواندند و 

  ، جهان تعقل را بپا کردند که سازندگانش جماعتی چرتی بود،شد میرانده 

، اند آمیختهاز در هم بودن بود، چگونه همه چیز را در هم  نشئتنعشه کردند در این وهم خود خوانده که همه 

مگر اند،  شدیم و اینان در وهم زیسته همگوناند، ما  معنایی نیافته آناي اینان در پی اوهامی برآمده که خود از  دیده

 توان میمگر دو جماعت متنفر از هم را زیر چارچوبی فرا خواند،  توان میتعادلی میان خیر و شر مانده است، مگر 

و از  آمیزندکدیگر را ببینند، نه ببینند که کار کنند که با هم در که هر بار با هم و هر روز ی آوردرا به میدانی در  آنان

  هم شوند،

داستان وهم را خواندند و بیچاره جماعت خوش خیال که خیاالت را به واقعیت  آنانما توهمی خوانده شدیم و 

  آمدهدر خیال پرورانده است بر  آنچه روز که هر روز طالب نآترجیح داده بود، نه از 

خواهند را بخوانند و در برابر جماعتی که خود قدرت تشخیص را از  که باز هر چه خود می آنانچه آسان توان از 

کف داده است، تفسیر دروغ بر صداقت آسان است، چه بی کنش خواهد توانست همه را به انفعال فرا بخواند و 

  در خویش بمانید و از خویش بخوانید: بود که هر بار ندایی زمین و آسمان را پر کرد گونه این

اما این دنیا که دنیاي خویشتن نیست، این روزگار که براي فردیت بنا نشده است، این جهان دنیاي با هم بودن است، 

دیگر کسی جز خویشتن کسی را نشناخته  خواندند که همه یکدیگر را از یاد بردند، قدر آناما خاطرت هست چگونه 

نظم حاکم و فریادهاي اکثریت است، فریادش به مانند نجوا  آنچهاند در برابر  معدود که یکدیگر را شناخته آنبود و 

  ها رسید به گوش
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در خویش نماندیم، ما که در این اسارت سر تعظیم فرو نخواندیم، ما به طغیان زاده و در  گونه ایناما ما که 

به دروغ و تکرار بر همگان خواندند  آنچهرا فریاد کرد،  هایمان آموختهایم و این روح سرکش  گري بارور شده یاغی

  ا از نو فرا خواند،بود که به نقد همه چیز ر گونه این پایه خواند، به همه چیز شک کرد ورا بی 

که اسیر در سلب بودند، از  آنان، براي انهدام و نابودي خواندند، آمدندخاطرت هست در برابر بیشماران که به نفی 

  را فریاد کن خواهی می آنچه، خاطرت هست که فریاد زد، آموختکردن را  آرزوایجاب خواند، خاطرت هست که 

  :گفت خواندیم و جهان به پاسخ ما گونه اینما 

سر داده و اسارت را با خود  آزادياید هر چه در برابرش بود را از میان خواهد برداشت، شما فریاد  شما خواسته آنچه

ه است، جهان برایمان خواند و عدالت گریخت ریاد زده و نا عدالتی از ترساید، شما برابري را ف به دورها فرستاده

  چیز گرو در خواستن ما خواهد داشتشتر دانستیم که همه هر بار بی گونه این

به  آنکهنتها راهی جز رسیدن نخواهد داشت و ما دانستیم که بیشتر از ها پیروزي است، تالش به ا سرآخر ایستادگی

راه براي انقالب بتراشیم به بیداري دست بردیم و او را فرا  آنکهایم، ما فراي  انقالب بیندیشیم به تغییر اندیشیده

یداري را به خدمت گرفتیم و دست در دست او هر بار کسی را با خود همراه کردیم، بر او خواندیم تا خواندیم، ما ب

آوردیم، دل در  جان تازه را پدید می آنانخواندیم و از  به تعلیم تغییر پیشه کند، باید همه را به این ایمان تازه فرا می

خواهد ساخت، اجتناب را به کناري خواند که این ماهیت  ها خود انقالب را گروي انقالب نبود که این تغییر توده

  تغییر است

به هر حیله ما را به انفعال فرا خواندند، گاه فقر را دستاویز  آنانروزها که  آنروزگار چیزي نگذشته است، از  آناز 

این طغیان را  آتشند تا کردند، گاه خشم را، گاه از کینه بهره بردند و گاه از اختالف، هر بار به طریقتی دستاویز شد

  فرو بنشاند، چه سالح مریضی به دست بیماران بود،
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به این  آنانخروش کنند و از هر چه باور و ایمان است دور و دورتر شوند،  آدمیانفقر را عاملیت دادند تا به فقر 

اش ایمان نیست، ایجاب نیست و اعجاز نیست، اینان دل خوش به خاموشی در  شورش دل خوش کردند که پشتوانه

  دند،ف سپردند و خاموشی ما را دعا کرفقر بودند، اینان مستانه دل به اختال

ها این طریقت روغن  خخود به چر گونه ایند و از قدرت این تغییر خبر داشتن آنانشد شاید  آغازشاید از همین جا 

ها  کردند تا پیش از ساخته شدن نظم در ذهن بیشماران، تولد جان آرزوزدند تا زودتر به گردش در آید، شاید اینان 

  ها چیدند نقشه آیندهرا دیدند و براي خود و جایگاه در  آیندهانقالب کنند و ما را امان دهند، اینان 

است را به ایشان نقل و از  آموزههر چه  توان میاین باور بارور کرد، چگونه  همه را در توان میچه باید کرد، چگونه 

  اند حتی پیروزي انقالبی پیش از موعد که دشمنان از هر حربه بهره جسته آنگاه آفریدجان  آنان

و زاده شوند و خواندیم تا از ن می آنانکردیم بر  را به جان مبدل می آدمیاندادیم  خواستیم ما باید تعلیم می ما زمان می

، همین ت که امروز گریبان مرا دریده استهمین اس شک بی، آمدندتعلیم بود به میان  آنچهتر از بود که زود گونه این

به پیروزي دشمن  آنان، همین طی نشدن مسیري به تعلیم که از دیو رویان بود، کرده است مغشوشر مرا تا این حد ام

حربه از جهان آموختند تا  قدر آنها  به طول این سال آنانخود را بیافرینند،  آیندهند تا پیروزي خویش همت گماشت

  ه چاره خود باز هم گام برداشتندبود که به را گونه اینبیندیشند و اي  ي خویش در تنگنا نیز چاره اي آیندهبر

اند، اینان در  اند، دوباره جان را به کناري نهاده و از تعالیم پیشترها مدد برده امروز دوباره اینان فریاد انسانیت سر داده

  اند، خود واگذاشته ا ساخته شده بود و حال باز ما را به تنهايکه از پیشتره آمدهجستجوي راهی 

که است ون نکرد، پس از این رو را نخواند و مجازات را قانفت، کسی را به حذر فایمان ما که به زور و جبر پیش نر

از تغییر است را به کناري نهاده و در  آنچه، دوباره برند میهاي دست به باور خود سجده  دوباره در برابر تندیس

  .استوابستگی مورد پرستش  آخرکه در دنیاي وابستگان در  پرستند در جا مانده است را می آنچهبودن  هطلب ایستاد
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رویم و در راه تغییر فرو نخواهیم نشست، در  اما ما که از ایستایان نیستیم، ما که همانند موج خروشانیم، به پیش می

  خواهیم ایستاد، ها اندیشی کجبرابر این 

را معدوم کنند من در برابرشان  ها آناهم ایستاد، اگر بخواهند هاي پیشتر باشد من در برابرش خو اگر قرار بر دیوانگی

  خواهم ایستاد،

اهم فرستاد، حتی اگر شده را به کشوري دیگر در امنیت خو آنان را از کشور فراري خواهم داد، آنانحتی شده  آري

ند اینان ا خواهم ایستاد که اینان به سنت پیشینیان مفتخرند، اینان از ما نیستند و دوباره با ما زاده نشده رزمان همدر برابر 

  زنند میباز هم در همان احواالت دیوانگی پرسه  ،اند آمدهاره به افسار انتقام در دوب

  ،اند کردهده حالی دیرباز استعمال پی تازگی بر نیامده و از همان پژمر در

  زمان تغییر فرا نرسیده است؟ آیا

  بازگردانده است؟راه نخستتان  ه تغییرتان دوباره شما را بهنباید نیک بنگرید ک آیا

 تا قانون را براي کینه ننگاریم، ما آمدیم تا به همگان بنگریم و در آمدیممدیم، ما ما براي از میان بردن انتقام بر آ

  خویش فرا نخوانیم

مگر  ي ما است که سر بر آورده است، ینهکشتن مخالفان، پیشینیان مگر نه اینکه براي ما است، انتقام ما است، این ک

  است، ها اینور از چیزي د

 آرزود، ما که براي خویشتن چیزي را را خواهیم داد، چگونه دل به این مرداب خواهیم سپرن جنون چگونه دوباره ای

  اند قسمت آیندگان، اند علت، همگان اند معلولایم، در فلسفه و جهان بینی ما همگان  نکرده

فرا نخوانده بود،  گونه اینشناسم، باور ما که  ا نمیها ر در چشمهاي به دل مانده را، این انتقام  باورم نیست این کینه

  در این منجالب تنها بمانیم، گونه اینو  نیافرینمرا  آناندور بمانیم،  گونه اینبه تسریع ما را فرا خواندند تا  آنان
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 نیافرید گونه اینانستن دور کرد و نحل فرا خواند، این تعجیل ما را از دیاین تسریع و فرا خواندن فقر ما را به فقري ال

  اند در دام این ایستا ماندن افتاده اند و ارند، ایجاب را دور خواندهکه حال باز دل در گروي سلب د

  !خواهم داد ريرا از کشور فرا آنانم کنید من ورا معد آناناگر بخواهید 

  مرا از میان خواهید برد،د، واهید راند، مرا معدوم خواهید کرچه خواهید گفت، مرا به خیانت خ

این ایمان را نشناختید و ندانستید او زندگی را از براي همگان طالب  که شمایان از باورمان دور ماندید،اي واي 

  خیاالت است که همه را به زندگی دیده است که زندگی در پیش روي ما است، آنچهاست، نه در وهم و در 

 آرزو آنچهرا خود تفسیر کنند و  آزادياند را زندگی بدانند،  خود خواسته آنچهباورمان فریاد زد که باید همگان 

  را خود به ثمر بنشانند، پس این غول بدطینت تحمیل دوباره از کجاي سر برآورده است اند کرده

است تا از ما  ردهما بدرد و ما را از خود دور کند، دوباره کینه او را از خواب بیدار ک دوباره فقر او را فرا خواند تا از

  بکاهد و بر قدرت بیفزاید

تید بدارید کینه را لعن فرس آناني خون فریاد خواهم زد که دست از سر  قطره آخرینتا  ر خواهم ایستاددر میدان شه

ي درخت انتقام دوباره کینه است، باز به همان  که میوه این ریشه را خواهد سوزاندو انتقام را از خود دور کنید که 

  واهیم گشت و دوباره در همان خواهیم لولید،دوار خ

کنند،  آرزورا جاه خواهید داد تا  آنانخودتان  آنگاهرا به خویش بخوانید و  آزاديرزوهایمان بنگرید، آبه 

مرگ را به  آرزواز خشکاندن  شادمان خواهند شد و آرزوز داشتن دیگران خواهند بود، ا آرزويرزومندان در پی آ

  عین خواهند دید

  دانستید که انقالب هدف نیست، وسیله است، کاش بیشتر برایتان خوانده بودم، اي کاش میي ا
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نرساندن به گوشت  آزارکه فریاد  آنگاهش جست، را در قانون آزاديبه ایشان بگو که باید  دوباره برایشان بخوان

را  اند کرده آرزو آنچهتا  آموختخواهی  آزاديارانشان را به و ی آنانکنند،  آرزورا جاه خواهی داد تا  آنانرسید 

  دانیم زندگی کنند، ما که می

است که در شهر  گونه اینبراي هر تن معنا شده است، تنها قانونش را پاس خواهیم داشت و  آزاديما که خود دانسته 

 آزارما را  آنانو  آزاررا  آنانما  آنکهبه دنیاي خود خواهند زیست بی  آنان آريما دشمنان جاه خواهند داشت، 

  لیک نه به توهم اکثریت و ساختن اقلیتی بیمار دهند،

ام شعله از انتقام ، به انتقآورددوباره دیوانگی سر بر خواهد بخوان برایشان بخوان که به راندن به دیوانه پروراندن 

  ه دار بکشنددشمنان قلع و قمع شده به فریاد فرزندان ما را ب خواهد شد و دیري نخواهد پایید که روشن

به  اکثریت است را آنچهدر انتظار خواهند بود تا خطاي ما را به دریدن پاسخ گویند، به خدعه  آمدگانبه اسارت در 

ما را به خموشی خواهند  آنگاهایید که اقلیت اکثریت و اکثریت دوباره اقلیت شود و دیري نخواهد پ آمیزندخود در 

  .فروخت

  ام از میان بردم که ساخته این کابوس را به روشنی حقیقتی

پروراندیم که دوباره  قدر آنروراندیم، خیزد، سالیان دراز جماعتی را پکه انقالب بپا  آندیدم که چگونه پیش از 

 آخرروز بود که طغیان ما را به انقالب فرا خواند،  آن د و در این ایمان به کمال رسیدند،همه دانستن زاده شدند،

کشانده یا پدرمان بیمار است،  آلودگیاوت نکرد که کشور را به شدن طغیان از وجود ما بود، تف آفریدهدیگر به نو 

که ترسیم کرده و مانی به رزم حق خود را بستاند، حقی که شناخته، ای آمدهکه  یدرا برابر د هر که زور گفت یاغی

  ن را دگرگون کردیم؟حال دیدي که جها

  زي به فراري دادن دشمنان نبود،دیگر نیا صادقِ رؤیايدیدي به این 
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را خوانده و شناخته دشمنان را پاس داشتیم که زندگی  آزادي را شدیم کهثریت و آاک آویزانگداز  نه به توهمی جان

  کنند،

بود که دیدیم دشمنان در سرزمین خود به امت و دولت و  آنگاهاین درس ما را خواند که همه به باور خود زیسته و 

 را روشن ساخت آن آزاديو اگر در این میان حق و نا حق بود نه تحمیل که  آمدندملت و هر چه خود خواندند در 

  ورده استست و چه کس حقیقت را در اختیار آخود نشان داد چه کس اباطیل ا آزاديکه 

  مین دنیاي آزاد ما استدیدم که حقیقت ه رؤیاراستی در 

  .بمانیم آن آرزويمعترف شویم و در  آنحقیقتی نبود که به  آزاديفراتر از 
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  اي مرموز مرا انتخاب کردند، امروز براي مصاحبه با کارخانه

چیزي به  ها تفاوتي این  ها داشت، درباره رفتم که قوانین و ساختاري متفاوت با دیگر کارخانه اي می باید به کارخانه

کنم الزم است را ذکر  آنچهروبرو و در این تفاوت  ها تفاوت آنمن نگفتند، شاید انتظار داشتند تا خود با 

ها  براي بهتر فروختن این روزنامه ها ایني  همه ،آورندقلمم در واقعه را به تصویر روبرو شدن من با این  خواستند می

  بود

  ،شناختم نمیرا  آنتفاوتی که  ابر من تفاوت در این کارخانه بود،تنها سرنخ در بر

  شود میشاید این کارخانه با قوانین صفت و سختی اداره 

  متشکل از زندانیان آزاد شده باشند، آن کارکنانشاید 



 سبوعیت ١١٠

 

  زنان باشند یا بیمارانی خاص کارکنانششاید 

  تر بود شیرینزدم برایم  ، اگر حدسی مناسب با حقیقت میشدم میروبرو  آنچیست اما باید با  ها تفاوتاین  دانم نمی

  ها چیست؟ ي شما با دیگر کارخانه دلیل تفاوت کارخانه

ت بسیار اکه با تشریف آنگاهم، این است، زمانی که به داخل کارخانه برس شک بیبراي شروع مصاحبه  سؤالبهترین 

شکوه بی حد و حصر، در میان اتاقی با کماالت بسیار در  آناز میان کارگران عبور کنم و به اتاق رئیس برسم در 

ي بحث  بهترین شروع کننده سؤالاي در دست دارد این  پیپی در دهان و قهوه احتماالًبرابر پیرمردي ثروتمند که 

  خواهد بود

  ي کارگران مرا دوره کردند، را همه، چاند کردههمه مرا احاطه  آدمیاناست، چرا این  گونه ایناما اینجا چرا 

  اند؟ اینان دیوانه شده آیا

  اند؟ چرا کسی نیست تا نظم را به اینان فرا بخواند چرا طبقاتی براي جدا کردن اینان از هم نساخته

، خبري از اتاق من شوك ابتدایی را خوردم آمدندر شمار که گرد من دجماعت بی آند به کارخانه و دیدن وبا ور

که خود را  آنگاهتنها درب باز شد و  ،آمدو نه کسی به استقبالم  آوردندنبود، نه تشریفاتی براي حضور من گرد 

  محصور شدم آنانام کردند و در میان  معرفی کردم و جماعت دانستند من خبرنگار هستم همه دوره

  ،کرد میام برخورد  یک به یک به پیشانی ها سؤال

من خبر داشتند، اما مگر این معمول بود که رئیس کارخانه چنین  آمدنپیش از ورود من به کارخانه از  آنان

  خود مطرح کند؟ کارکنانموضوعی را با 

  این موضوعی است مربوط به واالنشینان و ارتباطی با کارگران نخواهد داشت
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ي روساي دوراندیش است، شاید او خیرخواه و نیکوکار بوده و در چنین دورانی همه را با خبر کرده  دستهشاید او از 

  است

  ؟کند نمیرا سرپرستی  آناناما چرا کسی 

  دهد؟ چرا کسی فرمان سکوت نمی

  ؟کند نمیرا از دور و اطراف من دور  آنانچرا کسی 

  چیست؟ ها تفاوتکجا است و این  اینجا دگر دانم نمی

  رسید مییک به یک به من  ها سؤال

  ؟اید آمدهنامه از کدام روز

  خواهید کرد؟کی مصاحبه را شروع 

را ختم کند خبري نشد تا یکی از کارگران گفت  قائلههر چه انتظار کشیدم که رئیسی مرئوسی معاونی مسئولی این 

  شود آغازگوشه برویم و بگذاریم تا کار  آنبهتر است به 

  او سرکارگر بود؟ آیااي مکث کردم،  ذره

در میانه نبود و با گفتن  بردار فرمانتا فرمان، کسی هم  داد میاش بوي پیشنهاد  به مانند دیگران بود و جمله هایش لباس

  :او دیگري در پاسخ گفت

  ...توانیم هواي خوشی دارد و هم می ري است، هما به نظر من حیاط کارخانه جاي بهتام

  :ید و گفتده بود که دیگري به میان حرفش دواش به اتمام نرسی جملههنوز 

  میز و صندلی به تعداد کافی براي نشستن خواهیم داشت آنجابهترین جا سالن غذاخوري است، 
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، کدام از این سه نفر چیست آنانند، معناي سخنان دانستم این جماعت چه میگوی من جا خورده بودم و نمی

کجا است و ما براي چه و به چه منظوري باید با هم و در کنار هم جمع شویم از این رو بود سرکارگر است، رئیس 

  :سخنور پرسیدم آخریناز که 

  رئیس کجا است؟

  صدا و با هم گفتند با گفتن این جمله از من همه با هم خندیدند و در جواب به یک

  ما

رستادم و دفن شده بودم، به خود چند باري لعنت فتوانستم موضوعات را از هم تمیز دهم و در این منجالب  نمی

قبلی نباید براي مصاحبه  من همین است، بدون گرفتن وقت يانگار پاسخ این سهل دور شوم، آنجاخواستم از 

شفته بر سر آي رئیس کارخانه را تصور کنم که بعد از دانستن این موضوع چگونه بر توانستم چهره حاال می ،آمدم می

  د خواهد کشیدکارگران فریا

ي جبران  لطمه اي از بی ثباتی و بی نظمی چه چاپ چنین رویه با دانست میي اصلی شهر بود و  ي ما روزنامه روزنامه

  کنم آغاز گونه اینحق او است باید ابتداي مقاله را  واقعاًناپذیري را خواهد پذیرفت، اما 

  ...ي  بی نظمی تنها نظم حاکم بر کارخانه

  :ي افکارم را از میان برد و گفت ریشه یکی از کارگران

  نظر تو چیست، براي مصاحبه به کدام قسمت کارخانه برویم؟

  :ی جدي گفتمجور کردم و در پاسخ به او با حالتاي حواسم را جمع و  ذره

  اند؟ آقاي رئیس کجا را براي این مصاحبه در نظر دیده

  :یکی از کارگران گفت



 ما ١١٣

 

  کسی به او خبر داده شک بیاین را ، از جنسیت رئیس ما هم با خبر است

  :جماعت کمی خندید اما به سرعت یکی دیگر از کارگران گفت

  اند؟ مگر به شما از شرایط این کارخانه چیزي نگفته

  اید؟ ها چیزي نشنیده شما از تمایز ما با دیگر کارخانه آیا

هرج و مرج  آناندانستم که تنها تفاوت  حال میبودم و  آمدهکه من براي تمایز این کارخانه به اینجا  آمدتازه خاطرم 

  است ها آنمیان 

  سردي همه چیز را در وجودم منجمد کرد آبکه  دادم میکار خود بال و پر به اف تازه داشتم

  شود میي ما اداره  ما رئیسی نداریم، در واقع این کارخانه به دست همه

ممکن است، انسان بی داشتن رئیس، طبقات و تمدن کردم، مگر  سکوت بر کارخانه حاکم شد، فکرش را هم نمی

  اي داشت که به دست کارگران اداره شود؟ حاکم کاري را به پیش برد، مگر ممکن است که بتوان کارخانه

  :این غیر ممکن بود اما توان بیشتر فکر کردن را دوباره از من گرفتند و یکی گفت

  دوست داري کجا مصاحبه کنیم

  :در پاسخ به او گفتم

  خواهید کرد؟ ي شما در این مصاحبه شرکت همه

  :اعالم موافقت کردند، یکی گفت صدا یکرأیی مثال زدنی میانشان حاکم بود که همه  هم

ما با جامعه  رودررویییدا کنیم این اولین پدهیم در این مصاحبه همه با هم حضور  ما سخنگو داریم اما ترجیح می

  پیشرفت کرده استي حقین ما برابر شوند و بدانند چگونه این کارخانه  است که همگان با چهره آناست، بهتر 



 سبوعیت ١١٤

 

ي متفاوت که  هاي سردبیر افتادم که تأکید کرد این کارخانه به یاد جمله ي پیشرفت زنگی در گوشم نواخت، لمهک

اهی ست حال در دورقام نخست در پیشرفت را کسب کرده اچند سالی است دایر شده است براي سه سال پیاپی م

  مبهوت مانده بودم

را نه به نابودي که به پیشرفت فرا  آناناین هرج و مرج و این در برابر نظم حاکم بودن چگونه  این حجم از بی نظمی

تا باور کنم، این  شنیدم میرا  آنانباید دالیل اقامه شده از  ،کردم میمصاحبه  آنانیگر باید با خوانده است، حال د

  نهاده بودفروپاشی مرا در خود وا

  کنیم آغازمصاحبه را به سرعت گفتم، تفاوتی براي من نیست هر کجا که دوست دارید 

  و جماعت بیشمار از کارگران در برابرم نشستند اي گوشههمه به سوي ناهارخوري گسیل شدیم و من در 

هاي صنفی بود با چنین جماعت کارگري روبرو نشده  تا کنون جز براي مباحثی که اعتصاب کارگري و خواست

مگر در مراسم تحصن که با جماعت بیشمار روبرو  گفتم میمواقع هم بیشتر با سخنگویان اصناف سخن  آنبودم، در 

ي  ترین کارخانه موفقن نبود، من در برابر ، اما حال خبري از تحصن و انقالب، اعتصاب و نارضایتی در میاشدم می

  شتم که رئیسش تمام کارگران بودندشهر قرار دا

  :گفت گونه اینپرسیدم تا یکی چیزي ن آنانکنم، از  حوصله بیرا  در خود وامانده بودم که کارگران قدر آن

  د ما با شما مصاحبه کنیم؟خواهی جناب روزنامه نگار می

  ؟کنید مینگاري فعالیت  روزنامهي  چند سال است که در حرفه

ام  دانستند چگونه اسیر در برابرشان مانده آناننگار سردرگم و سرگردان از روي جهل پاسخ گفت و  این روزنامه

  :یکی گفت



 ما ١١٥

 

شاید مواجه با چنین رخدادي برایتان سخت و نا مفهوم باشد اما بدانید که این حقیقت است، حقیقتی که ما براي به 

  ایم خورده ها دلواقع بدل کردنش خون 

را نه از پیرمردي ثروتمند که  سؤالاما این  رك دیدم،براي شروع مصاحبه همان بود که از دیرباز تدا سؤالبهترین 

نگریست، از جماعت بیشماري از  هاي خود می ن چشم دوخته بود و من را نیز به مانند دیگر داراییمغرورانه به م

  ي شهر کارخانه ترین موفقتر بودند و در عین حال مالک  پوش ان پرسیدم که از من نیز ژندهکارگر

  ها چیست؟ ي شما با دیگر کارخانه دلیل تفاوت کارخانه

  :خواند گونه اینسرآخر کسی  آنکهرف میانشان رد و بدل شد تا کمی تعا سؤالبعد از پرسیده شدن 

  ایم، مدهآتفاوت ما از میان بردن فرمان است، ما نه به طاعت که به اتحاد گرد هم در 

  دیگري در ادامه گفت

زرگ ایم، این تفاوت ما است، ما به کوچکی دیگران ب دهنما رئیسی در میان خود راه نداده و همگان را به ریاست نشا

  ایم نشده که با بزرگی خود دیگران را بزرگ کرده

بیشتر در زمانی دورتر  توانستم میو  شد میضبط  آنانخواستم، اما صداي  زمان بیشتري می آنانعبارات  براي درك

  میخواندند آنان آنچهعبور دهم  ها آزمون ازبیندیشم و  آنبه 

  چگونه این کارخانه را دایر کردید؟

  یکسان این بنا را ساختیم، آرزوییما در کنار هم و با 

دیم را تمنا نگفتیم و بر ساختنش پا کوفتیم و کر آرزو آنچه، ها انساني  در میان برابري، به طول عمر همه آرزویی

  آمداین بنا به میان در  گونه این



 سبوعیت ١١٦

 

از برابر  را گفتند میهمگان  آنچهنظم بود را به کناري زدیم و  آنچههمه در کنار هم براي ساختنش از جان گذشتیم، 

  ما آرزوها را پروراندیم و براي تحققش تنها به تالش درود گفتیم آريد را بسازیم، خو آرزويدور کردیم تا 

  ي کارهاي شما حاکم است؟ نظمی در میانه آیا

 گونه اینرا فرمان توان پیش بردن نداشت ما به اتحاد فرا خواندیم و  آنچهنظم به مهر در میان ما حاکم است،  شک بی

 آزاديي قانون است و  میدانی نظم دیوانه آخرشدیم و نظم از ما جان گرفت، در کنار هم  آزاديه تحمیل که به نه ب

  ساخت میکه شناختیم تنها قانون بود، قانونی که به رعایتش آزادگی را  آنگاهرا 

  دن دیگران در هراس نیستید؟از تنبل ش آیا

  برند؟ برخی از این برابري به منفعت خود بهره نمی آیا

که هر کس هر چه ساخته براي خویشتن او است،  آنجاده است، ها کر اي همگان گره در این ساختنآنجاي که دنی

که حتی غریزه هم او  زاديآنه تنها مهر، نه نظم، نه  تن و موفقیت خود گام برداشته است،که براي پیشبردن زیس آنجا

  الزم است کند که باید براي پیشبردن آنران را مدد خواهد رساند تا در کنار دیگ

این طریقت  تنها بهره بران ازکه  آنگاهایم  را ساخته خواهیم می آنچهد که خو آنجاما را به بیهودگی و تنبلی چه راه 

  ایم شتهود گام بردازي خخویشتنیم و براي فیرو

  بیشتر کوشش کند؟ آنکههمه را در این عدالت سهمی برابر است، حتی  آیا

 شک بیلیک  همین برابري است، آزاديس داشت که مبناي زیستن ما در از دیرباز خواندیم که باید برابري را نکو پا

بیشتر کوشش  آنکهنه در اصل که در فرع گاه را ارج نهاده و  آنرا شناخته و  تمایز براي بهتر زیستن است آنچه

هدف  آنچهابودي برابري که به تالش بیشتر و بیشتر ماندن در ري خواهد برد، اما نه به مرگ و نکرده است سهم بیشت

  او است



 ما ١١٧

 

  یعنی مرا خواهید گفت که گاه میانتان نابرابري حاکم است؟

بیشتر تالش کرده است  نکهآ ا به نابرابري خواندند،ر آنت، من از تالش گفتم و دیوانگان خیر، عدالت مکتب ما اس

  ه برابري سهم کمتري خواهد خواستبیشتر در فراغت است ب آنکهشید و ي برابر بیشتر خواهد نو در این چرخه

  بزرگ براي تغییر جهان نداشتید؟ آرزویین بنا را بپا دارید و دل در گروي افتادید که ای آنونه خویش به فکر چگ

که نفس  آنجاتا  شک بیما است و  هاي بودنبه قلب و در نزدیک  ن ما است،هماره در جها آزاديري و براب آرزوي

یاري دهد براي تغییر جهان خواهیم بود، لیک این زیستن کوتاه شاید که کفاف تغییر جهان نداشت و باید براي تغییر 

  جهان نخست از خویشتن شروع کرد و این شروع بالفعل ما از خویشتن است

است هیچ از نظم  فرمان آنچهتن خود فراهم آوریم تا بدانند بی داششدیم تا دنیایی کوچک به دور  آننخست بر 

ان ببینند و به کردنش ما کردیم تا دیگر ایم، تنها فرمان به اتحاد بدل و زور را با مهر پوشانده کاسته نخواهد شد،

  طالب شوند،

  ما را بشنود و براي تغییر جهان خویشتن فریاد بزند آرزويخود را بلند فریاد زدیم تا دنیا  آرزوي گونه اینما 

  ایم، از ما طالب در خود ماندن مباش که به هر جا و از هر روي براي تغییر سر بر آورده

  اند پرورانده شده گونه این طغیانگرانرا تغییر خواهیم داد که  عدالتی ناهر 

  ندداشتند را به سرانجام رساند آرزوچگونه اینان هر چه 

  ایم چگونه هر چه در خیالشان بود را به واقع بدل کردند و باز ما در خود باز ایستاده

  بسپار، خیاالن بینخست خویشتن را تغییر ده و دنیا را به باد  که جهان قابل تغییر نیست، خوانند میدوباره برایمان 

  در همان منجالب غوطه بخوریماند و باز باید  تهرا در این خیال موهوم فروخ مااند،   اینان ما را فروخته

  را به حربه و فریب، به تیغ و زر و زور و تزویر خواهد رساند آنان آورددر  لغزِهر تغییر که نظام حاکمشان را به 



 سبوعیت ١١٨

 

  در گوشم فریاد میزند زنگبارانِکارگران بیشمار  آنصداي 

  را خویشتن بساز خواهی می آنچه

  اي به جنگ در اي کرده آرزو آنچهبراي 

  است را خواهد برد آرزو آنچهزگار هر خود منشین که گرد رو آرزوهايناي در تم

زور پرستان به زر و زور و تزویر گرد جهان را به هوا خواهند فرستاد  گفتند، آنانخود  آنچهام  افزوده آنحال من بر 

  آوردپدید  آنانتاریکی ذهن  تا همه چیز را با خود از راستی دور کند و دنیایی به اعماق

  :ي صدایشان مرا به خود خواهد رساند فریاد خواهد زد باز هم زنگباره

روستا  ر اتحادتان به بزرگی روستایی است،اگ است را در هم بشکنید، نامالیمات هر چه در برابرتان از در جا نمانید،

  ون خواهد شدگجهان هم دگر آنگاه بسازید،ها را  اي کارخانه را از تغییر خود رها کنید و اگر کارخانه

هیچ تن  آنجايدر حال  اي به برابري بنا کردند، هاي خود کارخانه در تمناي دگران ننشستند و با خرده پول آنان

 آنانار از دسترنج و ره خواهند برد و خونخواري انگلاند به ساخته آنچهتحقیر نخواهد شد، همه برابر کار کرده و از 

اند و تصویرشان در جلد نخست  یام دادهفرا خوانده و دنیا را به عدالت ق خویشتن را به برابري آناننخواهد بلعید، 

  روزنامه فراخوانی براي تغییر است

  خواهد شد آغازهایتان  شنوید، از میان خانه صداي پاي انقالب را می

  و یاغی شده استفرزندتان است که دیگر به فرمان گوش نخواهد سپرد، افریاد 

 آرزو آنچهتا نظم پیشینیان را در هم بشکنند و  آمده آنانتا همه چیز را دگرگون کنند،  اند آمدهبه میدان  طغیانگران

  را دوباره از نو بیافرینند، اند کرده

  ...اند ن ساختهخواهید شد به دنیایی که یاغیا آفریدهدوباره  شما نیز
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  چرا این جهان جایی براي زیستن ما در خود ندارد؟

  چرا ما را در خود جاي نداده است؟

  این جهان بزرگ مادر همگان است؟ آیا

  ؟است ما را به کدامین دستان سپرده ،مام وطن

  و تنم را پاره پاره کرد، وطنم

  را به جانم روانه کرد، مرگتلخی 

  فرزند تو بوده است؟ آنچهاي با  دهوطن چه کر

  خاك من بوده است؟ آنچهاي از  به من عطا کرده چه



 وتن ١٢١

 

د، هر دو به یک تفاوتی میان کردارتان نبو آخرخواندند،  آنانتو همانی که  شک بیواندند تو را پدر و مادر من خ

  چوب مرا از خود راندید

  اید؟ بر من تاخته گونه اینچه بود مگر در میان این جان الجور من چه بود که 

تم و مردان را به خود راه زنان را به جان طلبیدم، یا مرد هسمن زن بودم و  تمایالتم با شمایان تفاوت کرد، آري

  ها نهفته است؟ ي دنیاي ما در میان همین شهوت مگر همه آخرام،  داده

 ها خوابگی هما میان همین آلت و ي دنیا ر در میان روز، ماه و سال بنگر و خود به قضاوت بنشین که چگونه همه

  اند کردهر تفسی

  است، ها عبادتدر میان همین طاعت و  شان زندگیي  اینان همه شک بی

  عبادت است؟ شان رانی شهوت

  ستایش است؟

  ؟برند میاینان به آلت سجده 

  نزدیک نشود؟ آنکسی به تا  دانند میو شرمگاه  کریهرا قبیح و   شاید آن

  به چوب راندند و تنم را پاره پاره کردند،، اما مرا دانم نمی

گوشت تنم را به دستانم  اي از ، هر بار تکهرویاند میمرا  در سرم جوانه کرده است، هایتان شالقیاد تلخی و سوزش 

  ام، نخواستم با مردي بخوابم و خود را به اختیار او واگذارم زنی نهاده آلتاید، چرا که آلت بر  داده

  اید؟ اید در خود که همه چیز را مالک شده دیوانگان شما چه دیده آخر

این چه جسارتی  س که شمایان را خلیفه خوانده است،ک نیست آتک موجودات، شما چیستید و کاز جهان تا تک 

  اید، بر حریم دیگران فرو برده قبیح شده که سر گونه ایناز کجاي  دتان النه کرده است،واست که در وج
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  پندارید هستید را راه جهان می آنخود طالب  آنچهو  کنید میرا مهار  ها بگیخوا هم

ینان او را بر این کار ، او از اینان بود و اشاهدي بود که همه چیز را دیده استراستی براي زدن شالق بر جانم 

  است، آفریدهدیگران بودن اینان را سر در گریبان  ي این فلسفه اند، گمارده

  تا نه خود و نه دیگران هیچ تن زندگی نکند، آمدندنان در ای آري

  فروشید  فخر می آنو بر  اید آوردهدر  آلودهمهر و عشق را به حصار باور 

  هرزه نام دار جهان شمایان منم ادر هر دو به یک نام مرا خواندید،وطن و م

  اي؟ در نیامده آغوشیتو از سر عشق به  آیاتفاوتمان در چیست  شک بیاما 

وجود  آنچهاي که تن را باید محفوظ داشت و بر  شده آلوده آنانبه حماقت  آیا خوانی میتو خود را از باکرگان  آیا

  اي مادر داده آتشینت آغوشاست لعنت فرستاد، یا تو پاسخ مهر را به 

ز دنیاي مریضتان ردید و حال اهمه چیز را به وظیفه بدل ک گونه اینشاید اینان شما را از مهر تهی کردند که 

  مرد چه بر دنیاي داده است آغوشزنان چیست، مرد در  آغوشن در زنا خوابگی همل شرمید حاص می

به جهان افزود تنی  هایش خوابگی همخود فراهم آورده است، او و ي حقیقت را به نزد  گوید، او همه مادرم راست می

  آفریداو براي پاره پاره کردن جانم مرا  را که بدرند، نه جهان که هیچ، خود خویشتنش را بدرد،

صدا و با یک لحن سخن هر دو به یک آري، اید آمدهجهان به گوشم که هر دو از نطفی برابر به  ندایتانچه نزدیک 

  گویید، می

  ن دگر سخن نیست، تنها فرمان استای

  و باز فرمان میرانید اید کرده شما به فرمان عادت

  ام پست نبوده نبردارا فرمان آناما من از  
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سر  آنکهنظم بیمار شمایان را بخوانم، بی  آنکهام بی  کشیده آغوشمن آنم که اگر مهرم بر دل زنی بود او را به  آري

  در برابر کثرتتان فرود آورم

  اید فرا خوانده تدبیر بیهمه چیز را در میان همین زایش  شک بیازدیاد خود ببالید که به 

  را تکرار کنید و همان مرگ تکرارها را فرا بخوانید و باز زایش کنید آلودهبا هم همان درد 

  ی بی حاصل و عبث استد که این هم آغوشد و برنهان بتراشیباز از همان زایش خود مدد گیری

ارزش را بی  ، شمایان در این پوچی جهانتان هراید کرده آلودهمهر نزدتان بی مهر است، همه چیز را به بی نامی خود 

  اند دو زن که دنیا را در خود دیده آتشینغوشی آهم  آنش خواهید خواند و چه خواهید دانست از ارز

  ؟اند آمدههم در  آغوشیبه هم  آناناند، شما را چه سود و زیان که  ندیده

  ها تلف بردید که کسی از دورتري مدام برایتان خواند شما حق بر زمینید دنیا را در میان همین جستن متما

مادر را  ،داند زاده مرا دیده است، او مرا از تخم و ترکه خود نمی پدر که حرام آن خواند می، خوانند میو حال بر من 

و صورتم خواهد کوفت که بی عفتی من بی عفتی  مادر فریاد کنان بر سر تی خواهد راند که او ولد زنا است،به تهم

  ها آسمانبیمار در  آناند این بیماران به فرمان  ختهاي واي که چه دنیاي مریضی سا او را خوانده است،

که عرش خداوندي به  آنگاه ي مرا به چشم ببیند، ست تا بوسهشاهد در کمین ا آنو  خوانند میو اینان  خواند میباز 

  ظلم و جنایت به جنایتی دیگر شتم استحکام خواهد دید این تخت پربه هر بار کوفتن شالق بر پ آمدلرزه در 

عبور  ها کوهاین تن الجان را از دل  ر میان همین الشه اسیر مانده است،وطنم، بی وطنم وطنی ندارم و همه چیز د

ام و  ام من بی وطن در جستجوي وطنی برآمده م، خطر را خریدها ام، دریا را پیموده به میان تیرها رفته آريام،  داده

  اي تازه منزلگاه من است حال خانه
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دیگر پدر نیست تا به زخم زبان مادر را به جایگاه دیوانگان بکشاند و دیگر تو  تا به زخم بخشکاند، نیستگر مادر دی

  نیستی تا به هم آغوشیمان تخت بلرزانیم، شالق بچرخانیم، نگاه برقصانیم و دنیا بخشکانیم

  مردمان ي آلودهدیگر هیچ کس نیست جز نگاه 

  دیگر هیچ تن نیست جز زخم زبان غربتیان

  ما را بیرون خواهند فرستاد آنانخشکانند، واي  سخر می، ما را به تمدانند می آوارها را ، مخوانند می آنان

ي در جهان نیست که که بی پول و رونق جا د فرستاد، به ما نگاه خواهند کرد، شاید از ما کام بگیرندما را باز خواهن

دنیا را دگرگون خواهند کرد تا کام  آنانبراي بهره جستن خدا را نا خدا خواهند کرد،  آناندارد،  آسودهزیستن را 

اگر به آلت سجده  آنان ،آنالتر از اباند، نه  آلت و لذت را با هم و در کنار هم پرستیده ،لذت است آنچهگیرند از 

اي مهر را طلب کنم زیر  ذره آنکهبی  اند و حال من عاملیت لذت را پرستیده در دل لذت بود، آنانند چون میدان برد

  کشم اي لذت پرست فریاد می دیوانه

  اند اند و وتنم را دریده و تنم را فروخته اند ، وطن و تنم را خریدهفروشم میتن 

  ام بی وطن مانده

  این تن دریده را گاه به سوداي لذت دریدند و گاه به نجواي قدرت

شهر بی عصمتی و بی  آنانتا نشان دهند شهر  آمدند ،آمدندام کردند، چگونه به استقبالم  اي واي که چگونه دوره

  عفتی نیست،

نان مرد ، وجود مردان زن نما و زخواند می آنانهایی از دوردستان که بر  ان داد یا یادوارهرا فرم آنانعرش لرزان خدا 

  ا مرا هالك کنندشدند ت آنبر  آناننما دنیا را به هالکت خواهد رساند پس 

  و تنم را دریدند
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ره کنی، باید هر چه نمانده و حال باید که پا آنزي از را در بیاور و به برون بریز، دگر چی ها استخوانبدر و بشکن، 

  بدر تنم را بدر و پاره پاره کن ی،بنشین آراممانده است را به جان من وا نهی و عقده در دلت 

  ،ها چوبها به سنگ بدل شد و شالق به  مشت

  وجود الجانم را به الشه بدل کند، تا با بلوکی سیمانی آمدمردي از دور 

  رهایی ندادو ا ، باز شکست مرکوفت، اما باز صداي شکستن استخوان بود

  اند این جان را واندههیچ مگذار که الیق دریدن خدوباره بشکن، دوباره پاره پاره کن، بدر و 

و به ناتوانی ما تن را دریدند، برخی به قدرت دریدند و حال  آمدنداما همه در این شهر براي دریدن نیامدند، برخی 

  تا به تدبیر و حکمت باز هم بدرند اند آمده

  ام کردند بر من خواندند که باید یک جنس را برگزینم یا از زنان باشم و یا از مردان، دوره

را افسار شده نزد  من از شمایان نیستم به نظم شمایان نیستم این چه دیوانگی است که همه د رها کنید،مرا به حال خو

راه نداشت و  آیین و نافرمانی اجتناب و این فرمانبري را که به شما آموخته است که فرمان دادن خواهید، خود می

  دهید میحال فرمان 

اي  تا آلت به جانم بکارد و زین پس مرا نام تازه آمده را ببرد، آلتمتا  آمدهختنه کند،  تا مرا آمدهاو  اید آوردهقصاب 

  آورندتا از من تازه انسانی پدید  آمدهتا مرا دگرگون کنند،  اند آمدهنهد واي 

و  داد می، همه را در خود فرو بلعید میه خود همه را ب اند، ساخته آدمیاناشین کشت را که م آندر خواب دیدم 

  همه را یکسان خواهند کرد، گونه اینند و رینان از تغییر بیزا، اساخت می برابري با دیگران

همه یکتا شدند مرا  گونه اینهمه را به یک شکل ساختند و  همه را به آلتی یکسان بدل کردند، در خواب دیدم که

  ماشین سپردند اما من تاب یکسان بودن نداشتم آننیز به 
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دیار نفرین شدگان  آنمرا به باد تغییر تکان داد، من از اینان نبودم و به نظمشان در نیامدم، باد به جانم دمید و مرا از 

اند به بهترین ها او مرا برد و خو ر از دیوانگیدور کرد، خود را به دستان باد سپردم، بر او خواندم مرا وطنی ببرد دورت

  فرو روي آنانباشی و در کام  آناند تا از ي بشر تو را منزل خواهم دا خانه

  بهشت موعود

  آرمان شهر

  همدینه فاضل

  ه انسان حاکم بودک آنجا

  ا خواندفر آنانور خواندند و مرا وطنی از حکم فرما و هر چه از تعصب خوانده بودند را به د آدمیقانون 

  کردند آرامو تنم را 

  ي وجودم را فرا گرفت ساختند و انفعال همه مسکوتو تنم را 

ي وجودم را  کسی به تحقیر زبان نگشود و ترحم همه کسی را میداندار دریدن نبود، این بار ام کردند، باز هم دوره

  اسیر خود کرد

  نگاه کردند، مرا دیدند و هر کس خواند، او بیچاره است

  بی وطن و بی خانمان است

  او درمانده است

  ی پناه استر دل خود جاي داد که بباید داو را 

  او بیمار است

  بیمار است
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  او بیمار است

  در خیابان بودم همه نگاهم کردند، در گوش هم گفتند

  او بیمار است

  بیمار دیدند،و تنها مرا معیوب  تأمل بیهم به نظم خود شک نبردند و  بار یککسی تفاوتم را ندید، حتی 

ترحم، گاه بر من خواندند که باید خود را به چنگال تغییر در راه همرنگی بسپاري و گاه اه قابل گاه بیمار بودم و گ

  دیرکوفت، تکه و پاره کرد، تنم را د اي مرا دیوانه

اي مرا به درون خواندند و مسکوت نگاشتند و تصاویرم در این سکون و سکوت ترویج شد و به  هر بار به تحفه

  عرصه رسید

  اند دوباره تنم را دریده

 مرا جایگاهی نخواهد بود دانند، اند، مرا از خویشتن نمی مرا به تفاوت ندیده آنانمرا با دیگران تمایز است،  این بار

  تنفري در درون خواهند خواست و خواهند داشت آنانکه 

  را به راهی دور از نظم خواهم برد آنانبود که من  آنبه من خواندند  آدمیاني این  اي که همه تنها نقطه

  زد ندند که نظم اینان را برهم خواهمدهنده خوا آزارمرا  آنان

بود که گاه  گونه ایندور خواهد کرد و  آنانثبات را از  ها آندل بودند که بودن من در کنار همه یکصدا و یک

شدن، گاه دور ماندن از عدالت و گاه مرگ شالق، گاه تهدید، گاه دشنام، گاه تحقیر، گاه ترحم گاه بیمار خوانده 

  کمینم کرد

  تنم را دریدند آخرخواندند و به  همه یک چیز

  که مرا دور کن، مرا از این دنیا دور بر و وطنم را به من بنماي خوانم میو وطنی ندارم به باد  حال که تنم دریده است
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  او چیزي نگفت و نزدیکم نیامد

  و با ستارگان در میان گذاشتم اما هیچ تن مرا پاسخ نگفت د خواندم به ماه گفتمبه خورشی

  متفاوت بودم،هم  آنانهمه مرا طرد کردند، شاید با نظم 

  ی مرا پاسخی نگفتهم از اینان بودند و کس آناند و هم تولید مثل کردن آنان ،آمدندهم زوج  آنانشاید 

اما  رساند میو این وطن تازه مرا به خموشی  واندخ میتنها عزلت کردم و در خموشی با خود خواندم، دنیا برایم 

  سرآخر همه چیز تنم فریاد زد

ستخوانش تکه تکه شد اما را به جان خرید، دردها را کشید، اده شده فریاد زد، درد کشید رنج برد، شالق این تن دری

  ها تنم خواند تمام ایستادگی آخرباز ماند و ایستادگی کرد، به 

  وطنت را بساز

و فریاد کشید، ستارگان  آمد، خورشید نورش را بیشتر تاباند، ماه در روز بیرون آمداو گفت باد به رقص در 

  ، همه و همه بر من خواندند که وطنت را باید خویشتن بسازيآمدندها به وجد  رقصیدند و دریا و کوه می

ناالن  تحقیر نه به دشنام بهراسند، نه بهنند، منزل ک مهمراهان آنتنم وطنم بود و حال وطنی خواهم ساخت که در 

  دنیاي خود را بسازند اري دور خوانده نشوند و خویشتننه به شالق داغان شوند، به سهل انگ شوند،

  تنم وطنم را ساخت

  و زندگی را به وسعت باور خویشتن بپروراند آرزوپنداشتند وطنی خواهد ساخت که  آلودههمان تنی که دیران 

اي در کنار ما است، هم  است و هم وطن هم باوري که دور در این دنیا نزدیک به تالش ما در آینده وطن مهد باورها

  ...بسازیم خواند تا وطن را با تنان دردمندمانوطنان را فرا خواهم 
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  در میان نبود، آشامیدنچند کودك در میان صحرایی مانده بودند و چیزي براي خوردن و 

برد، اما باید که این راه را براي جستن  را به اضمحالل می آنانشت و توان گذا را به جاي می آنانگرسنگی و تشنگی 

  دند و همه جا را زیر پا گذاشتندپیمودند، از این رو بود که به راه رفتن خود ادامه دا و تکه نانی می آبجرعه 

  همه در هراس مرگ بودند،صحرا چیزي براي خوردن نداشت، 

  بود؟ آنانان زندگی این پای آیا

را  آنانافزود و  آنانتوان ادامه دادن بر  خواند میرا به خود فرا  آنانش رو و نگاه بر سرابی که اي در پی یندهآامید به 

تا بتوانند در این حیات ادامه دهند، ادامه دهند و مرگ را از  برد را به پیش می آناني راه کرد، امید  وادار به ادامه

  خود به دورتري برانند،

  کردند، شتعقیب در دوردست دوید و دیگران با دویدن او مشتاقانه یکی از کودکان به سوي مسیري
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رساند، دوید و مشتاقان را  آنخود را به  آبر دید و در تمناي سرابی او را به خود فرا خوانده بود، او سرابی را از دو

  را دریابند آبها  تمام سراب آخرویدند تا در د آببه دور خود جمع کرد، همه با هم در جستجوي 

برایش  آنچهجستن از  بهره بی گران ، به تالش پاسخ گفت و نگذاشت تالشآفریدرا  آب ،سراب به امید شک بی

  اند بمانند، کشیده ها زحمت

ت معده را که وجودشان در خود جاي داش آنجافرو بردند و تا  آبرسیدند، با سر خود را به درون  آبکودکان به 

رسیدند و باید این مرگ در زودترها را به دورتري  آبشان کرده بود، حال به منبع  عطش دیوانه پر کردند، آباز 

  ،سپردند میبراي جستن غذا 

 ها آبمیان همین در را منزل کنند که حیات  آبتصمیم گرفتند در کنار  آناناي از  پر بود، عده آبها از  معده

  منزل کنند، آبغالب بر جمع شد و همه یکصدا پذیرفتند تا در کنار  آناندیدند، نظر 

را به مرگ  آنانبود که پاسخ شد لیک این گرسنگی  آببود، تشنگی به سیرابی  آوردهرا از پاي در  آنانگرسنگی 

شدند که باید براي  آناي بر  را کفاف نکرد و از این رو بود که باز عده آنانبه معده رفت  آب، هر چه خواند میفرا 

  دور شوند، آبجستجوي غذا از 

هایی سپردند تا  به مخزنرا  آب آنانبراي خود ذخیره کنند،  آبتا  آوردندگرد  پس از این تصمیم بود که ظروف

 نشدند، آبي  د، همه موفق به ذخیرهدور شدن آببود که همه از  آنرا حامی در برابر مرگ باشد، پس از  آنان

ظروفی به این موضوع فکر نکردند که تمام خیالشان در جستن غذا مانده بود و برخی موفق به جستن  اصالًبرخی 

د به راه در صحرا ادامه دادند تا شای آبخی بی رذخیره و ب آبیهر چه بود برخی با  نشدند، آببراي محفوظ داشتن 

  را از مرگ دور کند، آنانتکه نانی 

  کسی نانی جست،ها  ادامه داشت تا سرآخر تمام رفتن سرانجام بیراه طویل 
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به  توانست میرا سیر کند،  آناني  ي بود که همهقدر آنهایی نان در دل صحرا جسته بود، تعدادش زیاد بود،  او تکه

این کفاف زنده ماندن من در در دست چشم دوخت و با خود گفت  هاي نانزندگی ببخشد، کودك به  آناني  مهه

  :این صحرا را خواهد داد، بعد به ظرف آبش نگاه کرد و گفت

  شده به در برمانم جان سالم از این دیار نفرین تو و مقدار نان می آبي  با این ذخیره شک بی

  با خبر شدند، ها نانکه ناگاه دیگر همراهان از او و در میان همین افکار خام بود 

برداشت و به دست گرفت، او دیگر توان  آنهاي بسیار از  کودکی که نان را براي اولین بار جسته بود تکه

دیگر کودکان پس از شکسته شدن  ها نانبا دیدن نبود،  ها کردنجایی براي این ذخیره  آخرسازي نداشت،  ذخیره

، همه نانی برداشتند و در میان جنگ و بردند میها هجوم  ، به درندگانی مبدل شدند که به نانبهت و حیرت میانشان

  قدرت هر که قدرت بیشتري داشت نان بیشتري را مالک شد

همین امر باعث  سته بودند،ین جنگ جهایی نان که در ا با تکه را بر زمین انداخت، آنانیاري از این زد و خوردها بس

 ناها را با هم از این درگیري بخشی از نان آناني ضعف  را دوره کنند، حال برخی به واسطه ها آنشد تا دیگرانی 

گاه تیمار و  آناناي به گوش  که در اختیار بود مالک شدند و برخی با چاپلوسی و خواندن معاشقه مغلوبانِت قدر 

در اسارت را  الزم را نداشتند، درایت و روحاز کودکان که قدرت ند و تعدادي ه نانی مالک شدتک آرامگاه فریبی 

  بودند با سري بی کاله دستی دراز به کنار ماندند و هیچ عایدشان نشد، آناننخواندند و دورتر از اصل و نظم 

 آنانو کولیان و بخت برگشتگان تنها به دهان  بردند میو به دهان  کردند میاره هاي نان را پ مالکان مغرورانه تکه

  نبود، توانی براي مقابله و جنگ با مالکان را آناندوختند،  چشم می
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اما چیزي جز چند مشت و دهانی  آمدندبرخاستند و به طلب سهمی از نان به جنگ در  آنانچند باري برخی از 

چشم دوختند و دیدند چگونه قدرتمندان و  ها خوردنین دریده عایدشان نشد، از این رو بود که ناتوانان تنها به ا

  اند گرسنگی خوردهده و سیراب از عطش خود کر آنن هر چه در میان بود را از عاقال

را  آننی باقی بود و ها را پر کردند که دیگر جایی براي خوردن نبود لیکن باز هم تکه نا معده قدر آنحال برخی 

ان انداختند تا از ن ترحم نانی را میان جماعت ناتوکه نان داشتند و سیر شدند به نشا آنانبرخی از  ذخیره کردند،

  ید راهی برگزید میان زور و تزویربراي تصاحب با آموختند آنان تفریح کنند، تکه نان آنبر سر  آنانجنگ 

  خندیدنداي شنی تکیه زده بودند  ی که به دیوارهیادر ج شادمانانِگذراندند و  وقتمالکان 

و براي  باقیمانده را در ظرفی که پیدا کرده محفوظ داشتند آن آناناما دیگران با باقیمانده نان چنین نکردند، برخی از 

  آمدنددر دست بود به میان ناتوانان  آنچهبا و برخی  ها کشیدند آتیه خود نقشه

  :هر کس ناتوانی را در اختیار گرفت بر او خواند

بخشم و تو زین پس باید بدانی که در خدمت من خواهی بود، براي  کرامت من است که به تو میاین از بزرگی و 

  ي خود به تو ببخشم ز عطاي ملوکانهمن خواهی ماند تا من ا

 آنچهز خواندند ا آنانکردند برخی از کسانی که نان خود را خورده نیز به میان ناتوانان رفتند و بر  آنان آنچهبا دیدن 

شما را سهمی خواهیم بخشید تا  شک بیما نشد، لیکن اگر زین پس در اختیار ما بمانید شبود چیزي را سهم در میان 

  لذت ببرید آناز 

  :بودند با فریاد بلند رو به جماعت ناتوان خواندند نان به جماعت داده هاي مانده تهدیگرانی که کمی پیشتر از 

  کمک کنید ها نانشمایان خواهد بود اگر ما را در جستن این  آني ما از  ما به شما رحم کردیم و این بخشش ملوکانه

  راه ادامه کرد، گونه اینهر کس براي ناتوانان چیزي گفت و 
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در میان  آنچهو هر کس از  دادند میرا به ناتوانان  آنان، برخی خوردند میبرخی که باز هم از نان مانده داشتند  حال

  جست اي می نی که امتدادي در این زندگی و مرگ داشت بهرهجها ،ي جهانش بود براي آینده

  :بگویند آیندهاب مسیري هموار در در ب آنانشدند تا براي ناتوانان بخوانند و به  آنبر  آناناي از  دسته

 آندر  آبکه فزونی نان و  کرد میرا ترسیم  اي آینده، رسید مینان با قدرت بیشتري به گوش در میان ناتوا آناننداي 

  شدند، ها می وفق به گذر از این دوران ناتوانیبستند و تنها م دل می ها دوردستدر  ي آینده آنباید که به  آناناست، 

و  آوردکسی از زورمندان که نانی به دست  آیاها را در میان گذاشت،  دانست چه کسی اولین بار این گفتهکسی ن

پرتاب کرد و  آناند و به دیگري نبخشید، یا تنی که نان را به میان نان را خود خور آنکهسهمی به ناتوانان داد، یا 

ها از دل خود ناتوانان بود، برخی  داد، اما بیشتر باور داشتند که این سروده آناناش اندك اندك به  کسی که از ذخیره

که کسی را با نیاز اخوتی  آنجاگفتند  ها دوردستي در  از آینده آنانگرداگرد دیگر ناتوانان جمع شدند و بر  آناناز 

د این دوران است به بی نیازي که هر که نیازمن آمدکه همه بی نیاز خواهند شد و جهانی پدید خواهد  آنجایینیست، 

  بی نیاز در این جهان است نیاز را در جهان پیش رو خواهد چشید آنکهجهان پیش رو دست یابد و در 

هر روز از عدل سخن  ها آنو  شد میدر برابرشان تصویر  ، برابريي تمام این ترسیمات از عدالت بود سرچشمه

  ،ندراند می

  فرما نیست؟ چرا هیچ عدلی در میان ما حکم

  دل را از میان برده است؟چه کسی این ع

  پس انصاف چه زمان رخ به ما خواهد تابید و چه زمان است که با او اخوت کنیم؟

صداي  ،زدند میمیان خواب و بیداري فریاد ، شب تا صبح در کرد میر کرا  ها گوشهاي ناتوانان در میان شب  ناله

 آغوشچگونه مرگ را به  روند، درد جان فرسا به کام مرگ میهایشان در آسمان بود که چگونه در این  ناله
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مان بود که کسی در میان همان شب و در دل ه آنگاه ه باشند،اي عدالت را در این دنیا دید ذره آنکهبی  کشند می

  :خواند آنانها براي  ناله

هاي  خود را به این عدالت ید، جهان پیش رو معناي عدالت است،دل خوش نکن آنبر  این جهانی زودگذر است،

  ساختگی و ناقص محصور ندارید که عدالت حقیقین در اختیار شمایان نخواهد بود،

زورمندان هر چه توان دارند را به خرج  آنکه در  گفت میهر بار از جهانی در پیش رو و  خواند می آناناو براي 

 آنچهبا خیال به  آنانرا سیراب کند، ) ناتوانان( آنانتا  آمدهاي نخواهند برد که عدالت  خواهند داد اما از عدالت بهره

 آن آرزوو گاه در  دیدند میعدالت را به عین  آن، گاه خواب رساندند میبرایشان تصویر بود شب را به سحر 

  ساختند صاویر را میت

فریبی به خرج دهند،  آنکهبی  جستند میلذات بود بهره  آنچهجماعت بیشماري از ناتوانان که در گرداگرد هم از 

تالش خود را با ناتوانی در جهان کرده بودند  آنانلذت است تالشی کنند،  آنچهقدرتی در توان داشته باشند و براي 

  و حال جهانشان در میان همین ناتوانی در ادامه بود

و داستان تکرار شد، دوباره کسی قرص  کرد میو دوباره همه چیز ادامه  آمد میگرسنگی دوباره به سراغ جمعیت 

را جسته بود حال به قانون در میانشان  در نخست گام نان آنکه باره زورمندان به سوي نان دویدند،نانی جست و دو

مکر و فریب و  ن بهرااحربه دو  کردند میبرد، زورمندان با استفاده از قدرت نان بیشتري کسب  سهم بیشتري می

 آناننان بود و دوباره برخی به مکر و برخی به قدرت بر نده به میان ناتواام دوباره نان ته ،بردند میخدعه سهم 

  همین منوال در عرضه بودبه  شانرخه در میانبخشیدند و این چ

  جان داد آبیرانجام اولین ناتوان از رنج گرسنگی و بی ادامه کرد تا س قدر آن
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داغ دیده را به میان کوفتند، هر کس  دوستانش بر سر و صورت می ،شد میبه آسمان رفت صداها شنیده  نجواها

  داد آنانها به  و این مرگ درس آورد

راز زنده ماندن را  جستند میها را  که نان آناند، گفتن را در میان مرگ جستند و بر قدرت خود درود زورمندان خود

را زنده نگاه داشته همین مکر و فریب و  آنان آنچهها تالش به پیش بردند و مکاران دانستند که  در میان همین جستن

  خدعه است،

هاي بخشنده چشم  د تا از مرگ در امان باشند، برخی به دستناتوانان برخی دانستند باید با بزرگان نزدیکی کنن

ي زیستن فکري  کس براي ادامه هري او شوند و  ي نظر کرده گذاشتند تا شاید برده آنان دوختند و خود را در اختیار

  اما عدالت باز هم در میانه بود، کرد،

  :که یکی از دردمندان فریاد زنان گفت خواند میرا فرا  آنانبرابري فریاد کنان 

برابري حقین است بهره برد، در سرزمینی که او منزل  آنچهاو رفته تا از  رو رفته است، او به سرزمین و جهان پیش

قدرت بزرگی از عدالت را  آنکه، برد مرگ نخواهد مندي و ناتوانی بهره بهگر کسی را نیاز نخواهد بود، نیازکرده دی

  مند خواهد شد بهره آناز پذیرفته 

هاي پیشینش بلندتر  هر بار بر گفته گونه اینو  داد میاي در عدالت نوید  کرد از رفتن او همه را به آینده او سوگ نمی

، اما دیگران زورمندان خواند میو از ناتوانان که حال دردمندتر از پیش بودند تعداد بیشتري را به خود فرا  خواند می

  ماعت هر کدام سخنی گفتو براي جنیز به فکر افتادند  آناننماندند،  آخربه  هقافل نیز در این

را ترغیب کرد تا به سوي  آنانگفت که براي زنده بودن باید که تالش کنید،  آناناز زیستن خواند، بر  آنانکسی بر 

گوشزد کردند که در  آنان، به است آنا بکاوند، زیرا که باز هم نعماتی از زندگی در مه جا رهصحرا گسیل شوند و 
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بود که تعداد بیشماري از ناتوانان به میان صحرا گسیل  گونه اینهید برد و اي خوا ندگی است بهرهز آنچهپناه ما از 

  شدند و براي جستن لقمه نانی به پیش رفتند

عقیب نان رفته بود به ت که خود کس قدرت بسیار داشت، آن آنکهمکار بود تا  آنکهخواندند از  آناندیگران نیز بر 

بسیار  آذوقهها و  وانان بود به سوي صحرا رفت و پس از چندي نانهر که از نات آخرشسر  ان خواندند تاهمه برایش

  جست

دارند که با قدرت و مکر،  محافظانی آناناند،  ن صحرا همواره غذاها را جستهدر میا آنانمدیدي است که  حال مدت

اند که هر  اند و حال این ناتوانان را از شر دیگران در امان داشته آنانو بازوان توانمند  با تزویر و ریا، با عقل سرشار

  اند چه براي خوردن است را جسته

د که ش گونه اینبرخوردار شوند و  آناني  اند را به محافظان خواهند داد تا از عدالت ملوکانه هبه ابتدا هر چه جست

سی که ک آنانا هر مرگ در میان گاه به رفتن برخی جان دادند و برخی تلف شدند و ب زنده ماندند، آنانبسیاري از 

  خوانده بود قدرتمندتر شد ها دوردستاي از بی نیازي و عدالت در  را به راه در آینده آنان

 آمدهدش بود، دیگر کسی در جستجوي نان نبود، حال همه به شکار انسان سه طیف در گر آنین چرخه در میان ا

سهم بیشتري و  کرد میخود  آنرا از  آناننزدش بود  آنچهخور او هر کدام به فر خواستند میرعایا  آنانبودند، 

  برد می

ت را به دست گرفتند که با قدر  ناهر بار هر علت باعث شد تا جمع کودکان رو به سوي دیگري برد، باري زورمند

در  آنانهر چه  ،دادند میشر دیگر موجودات رهایی  جماعت را از آنر از و یا فرات تر جماعت را میراندندخشم بیش

تر بردند و قدرت بیش شد که سهم گونه اینگرفتند بیشتر سرسپردگان در برابرشان به خاك افتادند و  قدرت پیشی
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ماندن از  د براي دوردر عقل از دیگري پیشی گرفته بو آنکهنبود، گاه  راهگشا آناناما تنها توان  بیشتر کسب کردند،

  شد آناني  جماعت شیفته گونه اینخطر و امنیت گروه حربه کرد، خدعه و ابزار ساخت و 

بود را به مکاران،  آذوقهحرا رفتند و هر چه از فوج کودکان از ناتوانان به میان صدرست در همین زمان بود که فوج 

نهاده شد، همانگونه  آنانرت از سوي بندگان بر دانیان اندیشمندان فدیه دادند، این اسامی بود که در دوران اوج قد

ي دیگر خود  که به مرگ جماعت دردمند چرخید بر پاشنه آنگاهکه پیشتري زورمندان را سالطین خواندند و چرخه 

  چرخید

خوان  آیندهبود که  آنگاهباري صحرا طوفان کرد و از جماعت ناتوانان بسیاري را بلعید، همه را در خود فرو برد و 

به  را آنانن و زورمندان، مکاران که ي دیو رویا روز که همه آن را نوید به روزي بزرگ داد، آنانصحرا  بزرگ

د که او را بو گونه اینومان را خواهد گرفت و کسی داد مظل د به دست انتقام سپرده خواهند شد،ان صحرا فرستاده

  جماعت بسیار فرا گرفتند

 آمدنر رویه و باال غییهمیشگی از دل کودکان همان ناتوانان بودند زیرا که به مدد از ته بود که تنها گرو آنجاجالب 

، حتی از ناتوانان اند نگر دیده بدل به مکاره شده است، یا مکاره را آیندهکه زوگویی م دیدند میروهی گاه و بیگاه گ

کودکان در گروه غالب افزوده شد اما با هر  ها دیگر شدند و هر بار به تعداد نیز برخی رنگ تغییر دادند و از گروه

  چه افزودن هماره تعداد ناتوانان از همه بیشتر بود،

تا گروه غالب بیشتر بخورد و  کردند میتالش  آنان، کردند میو از همه بیشتر تالش  خوردند میاز هم کمتر 

توانمندتر شود، گروه توانمند که دیگر نیاز به گشتن نداشت، تفکرش را به دل جستن نان و زنده ماندن ندوخته بود 

  کرد میبیشتر فکر 
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خود  آناي را از  جست تا باز سهم تازه اي می و هربار طریقت تازه کرد میاز صبح تا شام به هر جاي که بود فکر 

اند  را نیز تخمین زده آیندهدر میان این تخیالت  آنانیلی باور داشتند که ، سشد میهاي تازه باعث توان بیشتر  راه کند،

  دتوانان را هیچ مجال فکر کردن نبواما نا اند کردهرو آماده  و گروه خود را براي تغییر به گروه غالب پیش

  ، چه در میان بود؟شد نمیاگر تکه نانی پیدا  رفتند میباید به میان صحرا  جستند میباید که  آنان

  بود، آنان آناي از  لقمه جستند میمرگ، اگر نان را 

بود  آنانبرخی با جستن نان از دل صحرا گریختند و به امید جستن نان براي خویش از گروه دور شدند، اما با رفتن 

حتی اگر گروه  آنانهمه را خواهد گرفت،  نگران داد سخن دادند، به جماعت گفتند از شري که دامان آیندهکه 

از دل این گروه جدا شده باشد و براي خویشتن راه  آنکهگفتند  آنانغالب نبودند هم براي دیگران خواندند و به 

  دور شود، عقوبت بدي خواهد دید گروه نگذارد و از جمع گروه تیاردر اخرا  آند و بجوید نان را بیابد و بخور

نان را بدون در اختیار دادن به دیگران و اربابان در  آنکه شک بیافزودند، گفتند  آند و مکاران بر نگران گفتن آینده

مبتال خواهد  آنتنهایی بخورد و به سهم خود قانع نباشد دچار نفرین خواهد شد، نفرینی که قدرت بزرگ او را به 

 ها و باز قصهبرخی که فرار کردند  که دزدي کردند، آناندند، برخی از پیکان زورمندان برخی را دری آخرکرد و در 

اي در این  در جهان دورتر با تعقیب عقوبت کنندگان، آینده آیندهگفت،  آناناي از  ادامه کرد و هر کس از آینده

  اي به مدد از تخیل مکاران، جهان به قدرت زورمندان، آینده

او  اند، نگ شده، او را درندگان دریدهاو مبدل به س ه است،ن در دهان فرار کرده خشک شدا که با نااند کسی ر دیده

  دهد میحال دیوانه شده است و فریاد بخشش سر 

 آنان آخربه مرگ و زندگی در میانه نبود،  آناندار نبود، حال جهان  میدان آبشده بود، دیگر تنها نان و دنیا پیچیده 

ن را به اده خواستند رسیدند، افسار قدرت آنچهافزودند و بر  آنتخیل را بر  آناناز قدرت تعقل خود استفاده کردند، 
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رسیده   ، همه چیز به دوردستزد میغریزه هم فریادها  بودند در این میان آمدهنیاز در  افسار دست گرفتند که خود به

  بود،

ی سپرده شده بود به دست فراموش همه و همه آیندهها زندگی  ن سرزمینبرابري رسیدن به دورتر از ای آزادينجات،  

  نگران بود را فرا گرفته که از اتحاد میان زورمندان، مکاران و آینده آنانو نظمی جهان 

کسی ندانست اما یکی را از  آوردندها را پدید  ساختند و یا ناتوانان خود این گروه اننقربانی این معادالت را ناتوا آیا

که اولین  آنگاهنه و ناالن بودند، که همه گرس آنگاهصحرا  آندیرباز همه از خاطر بردند، همان کسی که در میان 

  :و گفت آمدبه میان  تکه از نان را جستند،

که به  یک تکه از نانی هر تن عدالت او را میان خود تقسیم کنید،واهد بخشید، تنها باید به این نان همه را زندگی خ

  مه خواهد رسیده

  با او چه کردند؟

ند، شاید او را زورمندي خفه کرد، شاید مکاري نگران و یا ناتوانان کرد ان آیندهزورمندان، مکاراو را بدل به یکی از 

ر نگري او را بدعت گذار عدل د یندهآهوش او را تحسین کرد و به دعوت او را به گروه خویش خواند و شاید 

مان بسیاري گذشته است و این نظم را کشیدند، حال ز آتشاو را به  گونه اینه در توان ما نبود جهان خواند، عدلی ک

همه  آخر، اند کردهحرف را نیز قربانی  آناین را گفت، بلکه  آنکهپرستند این در روزگاري است که نه تنها  همه می

  اند و هر که این قانون بازي را نپذیرد معدوم خواهد شد، دهمعتاد به این نظم ش

نگري است  آینده آنز نانی که براي مکاري است، همسري که ا زورمندي است، آناي که از  حال باز در میان خانه

رسیدن به گروهی واال دیگر  آرزويتا خود همه چیز را صاحب شوند و ناتوانان هر روز در  اند کردهدنام همه را ب
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در اختیار دارد بر گور  و بیلی به دست همه است، هر که با هر چه توان شود میها خوانده  حربه و درند میناتوانان را 

  ریزد که او این نظم را دگرگون خواهد کرد، برابري خاك می

به  با زیستن اشتباهش آنانتا این نظم که  سپارند میرا نیز به خاك در دل برابري  آمدهکودکان حتی نان به دست 

  را برهم نزند،اند  گرفتهخود 

اند، نظمی  اند تنها نظم را گرامی داشته د بردهزندگی را از یا آناندانیم که  می ،بینیم میرا  آنانحال که ما از دورتري 

 ها آندر دل  آفریدهو در میان همین چند خط پایانی بسیاري به دل با نوازش نظمی که  اند آن ي آفرینندهکه خود 

  .اند است مرا در وهم و خود را حقیقت جهان خواهند پنداشت که نان بیشتري را طالب

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  دریاب

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  در میانه بود، آتش

  همه چیز را با خاك یکسان کرد، ،فرونشانداي را در برابر چشمانم  بمبی خانه

  ،رفتند میجویدند و به پیش  ها را می ها استخوان تانک

، سرب به سپردند میشدند، همه را به تیغ تیز  چگونه بی پروا وارد شهر می دانی نمیچه حال و هوایی بود،  دانی نمی

  هستی وجود را کرد میو خون قی  رفت می ها قلبدرون 

  ي سوت هواپیماها را،، بمباران و صدادیدم میان شهر را در می آتش ،دیدم میهمه را به چشم 

بمبی به زمین خورد و  بار یک، دیده بودم آخر، دش میشلوارم خیس ، آمد می، هر گاه صداي سوتی کردم میادرار 

اش به اسمان  خون از میان دست بریده ون داشتن دست در خیابان در حال دویدن است،من مردي را دیدم که بد

  را به چشم دیدم، آنجهید و من  می
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 ها ایني  اي همه، وکشید میخود را به زمین  مردي در کنارش بدون داشتن پا ،کرد مینفس نفس زنان مرد گریه 

  سوغات جنگ بود، جنگی که من پنج ساله را به عزا نشاند،

اش کردند،  در میدان شهر دوره اره شد، خواهرم که تنش را دریدند،مادرم که تکه و پ به عزاي پدرم که سوخت،

  ،ی در پا به مانند یخ سرد شده بودبرادرم که با جراحت

ها  مپارهجهید، هیچ تن در برابرش قدرتی نداشت، خ او به آسمان زمین میخشید، ب زن که جان می آناو را هم دیدم، 

ی به یک آمپولیبود را با دست برون کرد در حالی که  آمدهش فرود ترکشی که در دست ،کردند نمیبه تنش برخورد 

تن بود، هیچ مرگی بر او افاقه نکرد  او روئین گشتند، ازمیبه جان ب آنانبرد و  ن می، سرنگ به تنشازد میاز قربانیان 

  بود تا زندگی را نشر دهد آمدهاو  آخر

هاي پا و دست مرهم  را تیمار کرد، بر زخم آمدبخش جهانمان بود، هر که از درد به سویش  ، او جاندیدم میاو را 

  مرد بی دست دست عطا کرد، آنمرد بی پا را امان داد بر  آنگذاشت، 

اش برد او  دست که به پیشانی ،آمدگی آشنا کرد و به سوي برادرم بود همه را به زنداما هر چه  کرد می چه دانم نمی

جرعه جرعه از خون زن بر جان برادرم رسوخ کرد، او را  آنگاهي سرما را سپرد بر دستان فراموشی و  گرم شد، همه

  او را جان داده است بخش جاندر بر گرفت و او زنده شد، از مرگ بازگشت و من دیدم که زن 

ام را به من داد و حال او را  گرفتم، او برادرم را به من بازگرداند تنها داشته آغوشبه پایان هر چه کرد من او را به 

  به من بگو تا به تو ارزانی دهم خواهی میبوسه باران کردم و به تشکر به او گفتم هر چه 

 آرام تا شب بخوابد و خواست میز من الالیی هاي من بود، یا شاید او ا دنیاي از خور شاید در خیالم او را خواسته

  :به گوشم خواند آرامگیرد اما او 

  ه دیگران را دریابندبخوان ک آنانگران را دریاب و بر که من تو را دریافتم دی گونه آن
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مان صدا مرا تعقیب ه رساند،ینجا بود، همان جمله مرا بد وشم طنین انداخته است، همواره همراهماش در گ جمله

  ت و مرا به این سکو رساندکرد، هر گاه به خلوت و در جمع بودن به من گف

خود را از من دانسته  اوام، من خود را از  روم، به مانند همان جان بخش لباس پوشیده حال در میان بیماران راه می

برخی گفتند او  دانم نمیکرد را من ادامه دادم، او کرد و ن آنچهایم و در هم حلول کردیم،  هم شده است، ما از

را ویرانه کرد و زن را  آنجااما خبر انفجار بیمارستانش را شنیدم، بمب  دیدم مینبوده است من که او را مانا  تن روئین

  هایی از گوشت بدل ساخت به تکه تکه

بخشد و  لتیام میا ها رنجبر  پوشاند، را می ها زخموباره ، ددهد میاما او مانا است او در جان من جان شد و باز ادامه 

  .تا همه را به زندگی فرا بخواند کند میي زندگی تکرار  جان را در ادامه

  من او هستم و او در من است،

  دکتر من توان این زیستن و در این رنج ماندن را ندارم، باید مرا در این امر همراهی کنید

بگیرم و از شر این رنج رهایی  آغوشدارو برایم غیر ممکن است، مرا یاري کنید تا زودتر مرگ را در  آني  هزینه

  یابم

  به گوشش خواندم آرام

  بخوان که دیگران را دریابند آنانکه من تو را دریافتم دیگران را دریاب و بر  گونه آن
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بود که سرنگ را به رگش بردم، خونش همه را به خود بلعید او در انتظار این نوش دارو بود و حال تمام  هوش بیاو 

  بلعید میرا  آنتنش 

  نوش دارو چه قدر شد؟ آنبهاي 

هر چه از پدر و مادر نصیبم شد،  آني کار کردنم بود، فراتر از  همهو بهایش طول زیستن من در تمام این سالیان 

ه قرض دیگران واداشت، هر چه بود او را جان بخشید که ما به دریافتن جان زیسته و جان را معناي زیست بیشتر مرا ب

  ایم خوانده

پزشکم بود، با هر چه خون دل  آنچهبرخاستم از نوش دارویی که مرا در امان داشت، نوش دارو به رگانم رفت با 

  شنوم میا درونم زیستنم رفت و حال هر بار صداي او رهاي  ي زندگی او به درون شریان داشت و نداشت، همه

  خوانند میهاي بدنم، خون در رگم به من  ذرات جانم، سلول

  بخوان که دیگران را دریابند آنانکه من تو را دریافتم دیگران را دریاب و بر  گونه آن

، مرا مرده از مغز نامیدند اما جانم به ضربتی سرم شکافته شد و خون در مغزم لخته ماند جانم را در خود فرو خوردند،

در میانه بود، ، او به عهدي با جهانش داد میماند باید ادامه  ، او هنوز باید در جهان میکرد می آرزو، تنم زد میفریاد 

  و این راه را خاتمه در میان نبود رساند میاز او خواسته بودند را به پایان  آنچهباید 

  او من است و من از او هستم میان دیگري از نو پروراندم و حال تنم را در

  را قلبم با هر تپش بر من خوانده استچ دانم نمیما از یک تنیم و 

  بخوان که دیگران را دریابند آنانکه من تو را دریافتم دیگران را دریاب و بر  گونه آن

ي جان هم خواهم  براي از میان رفتنشان از همه و مابر دیدهر چه درد بود را در بربراي دریافتن به پیش رفتم، رفتم و 

  تمفاي را به رنج دریا بود که گربه گونه اینگذشت و 
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  ست،هاي مرا طالب ا ي داشته ندگی همهاو را به تیمار بردم و دیدم که در رنجی جان فرسا برابر ز

قلبم با هر تپش خواند که او هستی بخشید و همه  ، همه چیز جان است،زد میان فریاد همه را بخشیدم که جان جه

  دانستیم که جان اصالت جهان است

  جهد سمان میآاره بر جاي بود و دیدم که چگونه به زمین و برخاست، دوب آرامگربه 

  او را دیدم و بر او خواندم هاي بازيدیدم که در میان آفتاب خود را رها کرده است، اي واي 

  بخوان که دیگران را دریابند آنانریافتم دیگران را دریاب و بر که من تو را د گونه آن

او  داند، مرا احاطه کردند، او نمی ها آنیانه بود، ، براي کوتاه زمانی تقسیمات به مدانست نمیاما او که از ما نبود، از ما 

را  بهاتري گرانباید جان  ديکر میدر اختیارت بود را براي هم نوعی هزینه  آنچهنیست، باید  آدمیانکه از انسان و 

  یافتی، درمی

  ه است؟چه دیانت اجدادي در خود حصر کردمرد را  آنبخش دانست که  زن جان آیا

گر تفاوت میان ژاد قلبش را به سینه برده است، اما این دیقلبش را بخشید دانست که چه کسی از جنس و ن آنکه آیا

ها بود که  در میان همین خواندن آوردن دوار را به گردش در که ای حیوان و انسان است، او را که توان نخواهد بود

  گربه فریادکنان کسی را با خود همراه کرد

دفن شده بود، خاطرت هست  آوارکه شهري در میان  آنجاه دیده بود، ریختاي  هست که او را در میان خانه خاطرت

  ین را کند و کودکی در دل زمین را جستکه او زم

که با دندان  بود که مدام در حالی گونه ایند و کودك در خاك را دریاب آنرا به مدد خواند تا او رفت کسی 

  :ناناطقش دهان به چشم برد و بر گوش دل کودك خواند مان زبانبا ه کشید میضعیفش کودك را از خاك بیرون 

  بخوان که دیگران را دریابند آنانکه من تو را دریافتم دیگران را دریاب و بر  گونه آن



 سبوعیت ١٤٨

 

برون  آتششد و در حالی که خود در میان سوختن بود زنی را از دل  نشان آتشحاال کودك بزرگ شده است، او 

  داد

خواند تا همه بدانند جان را باید که پاسداشت و  گونه اینز جان گذشت که ارزش جان را شناخته بود و او دل ا شجاع

  بزرگ نهاد

  برون کشیده و خود مشتعل فریاد میزند آتشزن دید مرد او را از دل خاطرم هست که 

  بخوان که دیگران را دریابند آنانکه من تو را دریافتم دیگران را دریاب و بر  گونه آن

او چشمان گربه را دیده بود که برایش خوانده است و حال در ، کسی این جمله را براي او خوانده بود، سوخت میاو 

این بود که  گونه اینایان است دیگري را فرا خواند تا بر این راه همت گمارد و زندگی خود در پ دانست میحالی که 

  این ندا در دل زنی بلند به آسمان برخاست بار

که  آنجادر رنج زندگی سر بردند، که کودکان  آنجامندان رساند، او از دیارش برون شد، خود را به خاك دیار درد

  گذشت آناناند و از همه چیز براي خدمت به جان  به رنج درماندهاند، دید چگونه  بی غذا تلف شده آناندید چگونه 

قسم  را به جان و زندگی هم آناناد تا سپري کرد و هر چه در توان بود را به خرج د آناني عمر را براي بودن با  همه

  کند

  خواند میاین الال را  رفتند میکه کودکان براي خواب به جاي خود  آنگاهه زن هموار

  دیگران را دریابید دیگران را دریابید دیگران را دریابید

کرد بر دیگران جان فزونی داد  د هر کدام در طریقتی جان ارزانییش رفتنپبه  آنانزن مرد و کودکان بزرگ شدند، 

  ندکه جان را شناخت و هر کدام در این زندگی بخش بودن این جمله را به برابر خود خواند

  بخوان که دیگران را دریابند آنانکه من تو را دریافتم دیگران را دریاب و بر  گونه آن



 ابیدر ١٤٩

 

ي ذهن کردند، همه در کنار هم  را آویزه آنو همه  کردند میرا تکرار  آنچرخید همه  این ندا در کوچه و شهر می

داشتند،  و هر چه رنج بود را از او دور می کردند میا دردي امان نداشت تا او را بدرد، بسیار او را دوره کسی ر بودند،

ی معنا و دور از خیال بود و حال دنیایی را همه دیدند که ب ها دریافتندنیاي  آنهان است در امروز ج آنچهنظر بر 

  رفتندگ ن بخشی بر دیگران از هم پیشی میبراي جا

در برابر دیدگانم بود، مردي در حال کمک به زنی  آنانري از و هر بار تصوی دیدم میبه هر گوشه و کنار  دیدم می

  د، او که زمین خورده بود را بلند کردبو

ي با کودکی او را کشیده بود، حیوانی در حال باز آغوشزنی در حال مدد به حیوانی بود او که دریده بودند را به 

 آنکهکرد، همه در کنار هم بودند بود تیمار  آمدهر و کودکی دیگر کودکی را که خون از پایش تعلیم کرد به مه

هاي شراب در دست  نداشت جرعه آب آنکه خوانند میهاي نان فرا  ري او را با قرصهغذا نداشت دید که بسیا

  اند، دیگران را دید که او را به بزمی فرا خوانده

  پیچید همه با هم و در کنار هم بودند و این صدا در میان شهر می

  ریابیدجهان را د

  دریابیدجان را 

  یکدیگر را دریابید

  اي قدسی را به جهان خواهند رسانداز مرزها هم عبور خواهند کرد و این ند آنان

  این قدوست جهان ما است 

  دریابید جان را دریابید جهان را دریابید



 سبوعیت ١٥٠

 

 یدآفرخواهد هر بار کسی را  فتن، این زایش به کمک دیگران است،قداست ما فریاد میزند به کمک کردن و دریا

از بیشمارانی که براي مدد به دیگران در  آوردگران است و لشگري پدید خواهد که زنده بر جان بخشیدن بر دی

  اند رقابت

  ون خواهد کردخیال این قداست هم مرا مستدریافتن دیگران خواهد شد،  آنانارزش جهان 

  زند بنگر که تو را فریاد میما ي  به ارزش تازه

  بخوان که دیگران را دریابند آنانکه من تو را دریافتم دیگران را دریاب و بر  گونه آن

ایم، حال در هیچ جاي توان در بند داشتن ما نیست  اي را پدیدار ساخته ، نظام تازهاند کردهها تغییر  ارزش شنوي می

به مدد همه را بیدار ست، رش نیرا یاراي ایستادگی در براب بی که کسیخوبی را نشان دیگران خواهیم داد، خو که ما

تر است  اي دریافتن جان از دیگران پیشی خواهند گرفت و چه کسی از دیگران با ارزشو همه زنده خواهند بود، بر

  این ارزش را بیشتر نکو داشته است آنکه

مدد  نیمی را آنان، آمدبراي نیکی کردن به میدان خواهند  هکه به دست هم بسازیم هم ها دوردست آندر دیار ما در 

جان دیگري را پاس بدارید و حال خواهید دید که  آنهر چه قداست است که در  به دیگران تفسیر خواهند کرد،

  کارناوال و مراسم ما براي کمک به دیگران در میدان است

سال به سال در میدان جمع خواهیم شد، اما نه به سر و صورت خود خواهیم کوفت تا عزاي خود نشان دهیم نه سیاه 

یم ود، ما در این گردهمایی خود خواهجهان هستی خواهیم ب شادمانانِمست دیوانگی خواهیم کرد که بگوییم ما 

  خواند که دیگران را دریابید



 ابیدر ١٥١

 

بد، خواهید دید که تا هر که نیاز بر مدد دارد را دریا ستماعت پر شور در پیش اچگونه این جه دید ک خواهی آنگاه

 آند دیگران را خوانده و از شد درهد بود، هر که در هر کجاي جهان باچگونه دیگر هیچ تن مظلومی به جهان نخوا

  خواهد برد که به دریافتن او جهانش روشن خواهد شددرد 

ید که دریابید دیگران ي دنیایمان خواهید د ته خواهد شد و هر بار در گوشه گوشهوشنایی این جهان به مدد ما ساخر

  .است  ترین ارزشواال را که جان

دیگران خواهند بود که این  سرآمدساخته خواهد شد همه در مدد رساندن  آرزوهایمانر جهان آرمان ما که به د

رفت، هر چه در  یشواز هر رنج و درد خواهندپنه به خواهید دید که چگو آنگاها خواهد بود، جهان م ارزش نخستین

  ج خواهند داد که دردي بر جان دیگري نماندتوان است را به خر

 دوار ساختن این بودن همت گمارد وت باید که به این گردش و هر که به مدد زیسته اس آنیشتر از زن نه پ آن

  یاد خواهم زدن فررا فریاد بزند و حال من به شمایااش از ترویج  خواسته

  بخوان که دیگران را دریابند آنانآنگونه که من تو را دریافتم دیگران را دریاب و بر 
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  .است آمدهشهري به محاصره در 

ر کردند در راه را بارو آنان، اند آموختهاند که براي دریدن سالیان  اي فرا گرفته دور تا دور شهر را سربازان آزموده

  ، در این سبوعیت و دیوانگیآدمیانسالخی 

  رسید میبه گوش  ها آسماناز دوردستی صدایی در 

  را مالک شوید آناندر راه من جهاد کنید، کافران را به خاري بکشید و اموال 

  ،رسید میپیچید و به گوش سربازان  صدا در آسمان می

و رو به جماعت  آمدخودي به سر شمشیري در دست به پیش  برخاست، او امیر اینان بود، با کاله آنانمردي از میان 

  خواند گونه این



 سبوعیت ١٥٤

 

تا دین پاك خداوندي را به جاي جاي جهان نشر دهید، باید که  اید آمدهما است، شما سربازان خدا  آنپیروزي از 

  استکافران را به تسلیم وادارید و امروز روز پیروزي ما 

  از هیچ نهراسید که خداوند با ما است،

را دریافته بود  آنان، داد میفرمان  آنانبود، به  آنانبود، با  آنانمردان فریاد زدند خداوند با ما است و خدا به نزدیک 

، چندي پیش او در کنار یکی از مردان همین عشیره به مباحثه نشست، بر او خواند میامرهایش را فرا  آنانو مداوم بر 

را از عقوبت  آدمیانخواند که باید دنیا را از کافران پاك سازي یگانه دین خداوندي را بر زمین جاري کنی و 

  کنی آگاهسخت پروردگار 

تا  داد میرا راهکارهاي بسیار فرا  آنان، گفت میسخن  شان مادريبه زبان  آنانبود، با  آنانو در نزدیک  آنانخدا با 

  دیگران را بدرند و تسلیم بودن در برابر خدا را اصل جهان کنند،

با صداي بلند  آناناو دید که چگونه در ساعتی معین یکی از  ،دید میرا  آناني  ن حصار امن همههاي شهر و ایدیوار

است و دید که چگونه جماعت در برابر بزرگی خدا به خاك همه را به عبادت و تسلیم در برابر خدا فرا خوانده 

  افتادند و او را پرستیدند،

نگرند، کسی به باالي  اند، با وحشت به روزگار در پیش می او دل شهر را دید، دید چگونه مردمان به ترس افتاده

  ندخوا میرا دیده و فریاد کنان به جماعت در شهر  آناندیوار رفته است، تعداد بیشمار 

اند، سربازانی بزرگ جثه و تنومند، با فریادهایی  اند، انواع ابزار جنگی را به خدمت گرفته ان مسلحتا دند آنان

، مدام نام خدا را به زبان جاري کرده و برند میسمان آو شمشیر را به  زنند میخراش به فرمان امیر خود فریاد  گوش

یا ما را به دین خود بگرایند و یا خونمان را به زمین بریزند، خدا  هم قسم شده که آنانستایند،  را میبزرگی او 

  را فرموده است آنان گونه این



 میتسل ١٥٥

 

یکپارچه  به این ایمان مستحکم آناناند،  یک صدا شده گونه اینبه قدرت ایمان  آنانکسی از مردمان شهر خواند، 

  است آنان، ارتش ایمان اند و این ارتش شده

در سینه حبس شده بود، کسی را یاراي سخن گفتن نبود، مدام تصاویري  ها نفسلرزیدند،  مردمان سخت به خود می

و در راه خدا  آسودهیالی سرها را با خ آنانکه  دانستند می، کردند مینقل شده بود را دوره  آنانکه در این دوران از 

همه  آنانخوانده بود که  آناناند، کسی از  یی در آسمان جستهرحمی در دلشان نیست که این امر را از قوا ،درند می

قائل شده است از این  آنانو این حقی است که خداي در آسمان براي  دانند میخود  آنچیز مردمان مغلوب را از 

اش را به تن گرفت، او را به خود نزدیک کرد و محکم به خود فشرد، اشک در  رو بود که مردي دختر هشت ساله

در همین میان تسلیم شدگان از  رفت مینگریست و صداي فریادش به آسمان  چشمانش بود به سرنوشت او می

  :خواند گونه اینو امیر برایشان  آمدندعبادت فائق 

شما است، از زنان تا اسیران، از مال تا  آنید از دورآ دست بهسی ما است، هر چه در میدان جنگ این جنگ قد

شما است که با جالل  آنخواهید از جالل جهان از  ارزانی خدا به قوم منتخب خود است، هر چه می ها اینجواهرات 

  جهانیان با ما است

  سربازان فریاد زدند

  خدا با ما است

  :امیر ادامه داد

همواره به نزد خداي  آناني مجاهدان است،  خدا با ما است، از مرگ نهراسید که مرگ زندگی دوباره آري

روزي خواهند خورد و با او خواهند بود، اگر در میدان جنگ کشته شوید اجرتان بیشتر است، هر چه از  ها آسمان

  شما است آنلذات که بخواهید در جهان دیگر از 



 سبوعیت ١٥٦

 

مسرانشان دور مانده بودند با ولع به تصاویر حوریان چشم دوختند، مردي از علماي دین مردان جنگی که چندي از ه

، گرفتند میکام  آنانرا دیدند که از  حوریان را به تصویري مصور در خیال به حوریان نمایید، آنانچند روز پیش 

  :میر گفتخیال نگاه دارد و فریاد کنان رو به ا آنکسی از سربازان نتوانست که خود را در 

  خواهد بودنیز ما را نصیبی  آناناز زنان  آیا

  :امیر با قاطعیت خواند

  حالل بر شما خواهند بود، شما سربازان خدا و خدا با شما است آنانزنان 

از جهانیان کام بگیرد،  خواست میاو  خواند میرا زنده  آندر برابر داشت که باید سرباز تصویري از جنگ 

را از میان برد و  آنانرا مالک شود و در خیال خود به پیش رفت، بر دشمنان تاخت تا  آنان انزیباترین زن خواست می

ود، او را به کنیزي نب آنانکه همتایش در میان صحراي هاي ویران شده زنی را جست  خانه آندر دل یکی از 

حوریان آسمانی افتاد او خود را به شمشیر بران در خیال به یاد  دیگري هر بار از او کام گرفت، گونه این پذیرفت و

گیرد و دیگري خود را در تمناي بودن در معیشت خدا  آغوشدشمنان سپرد تا به ورودش یکی از حوریان را به 

دید، او مستانه به شهادت چشم دوخت تا کمی دورتر در محضر خدا و اولیا باشد، تصویر بر تخت نشسته خود را در 

 آنان آنکه همه چیز جهان از  در کنار اولیایی معصوم ،افزود ي میا نقش و نگاره آنو هر بار بر ید پرست کمال می

ز نعمات بودن دنیا ا آنچهدوباره در کنار او به مانند  خواست میر کنار او زیسته بود و حال او نبی را دیده بود، د بود،

که در سجود بود  آنگاه، ریخت مییدن دوباره نبی اشک او ببخشاید و دیگري در تمناي د در کنار او داده است را به

اشک چشمانش پاهاي سرور  و بر قرص نگاه او چشم دوخت و اشک ریخت، به دید می سیماي مانند ماه او را

اي کسب  جهانیان را شست و هر بار در جنگ بی پروا به دل دشمنان رفت تا از شمشیرهاي بران و تیغ تیز اندوخته

  کند و به سوي سرور بشتابد،



 میتسل ١٥٧

 

ي نزدیک کرد همه در این و را به این جهان و یا جهان دیگردر جستجوي تمنایی بود که ا آنانهر کس در لشگر 

  بود آرزوهایشانبه  آنانهاي رسیدن  هاي شهري چشم دوختند که دروازه دروازهبه  آرزو

شنیدند، لشگر خدا همه را از  را می ها داستاندند، به ترس قناعت کر آناننداشتند،  آرزوییدر برابرشان مردمانی که 

شده و ست، همسرش را مالک را به دار آویخته ا آنجامیان برداشته است، شهر پیشین را با خاك یکسان کرده و امیر 

 آتشسوزاندند و مردمان را زنده زنده به کام  آتشاند، شهر دیگري را در  ر خود فرستادهاو را به عنوان کنیز به دیا

به میان  آنانرا سالخی کردند، گردن زدند و هیچ از  بود به تیغ تیز سپردند و همه آندند، دیگر شهر را هر که در سپر

  نماند،

را دریدند، چند  آنان گونه اینري بدرید و و فرمان رسید که کافران را به خا مغلوبان را اسیر خود کردند ،در جنگ

  هزار انسان سالخی شد؟

در کنار هم  درید می، لشگر خدا با قساوت سرها را آمد مییدگان در برابرشان به رقص دانستند اما تصویر سر بر نمی

، نگاه به چشمانشان افتاد میاي گرد از خون بر زمین  دایره ،رسید می یر به سرهاشنشاند و با فرمان امیر ضربت شم می

هایی به برابر  ها به جریان است، در صف به پایان دیدند باز هم سر بریدن گونه اینو  دید میبود که هنوز همه جا را 

را در  ها آسمانخداوند بزرگ است و گاه ندایی زمین و  تنها یک صدا در آسمان بلند بود کهو  درند میرا یکدیگر 

  نوردید که خداوند با ما است می

  شکافت میو آسمان را  زد میشهر ترس را به جان مردمان پیوند  هاي دروازهفریادها به پشت 

  خدا با ما است

تند و در نگاه یکدیگر سر دوخ به هم چشم می کردند میبلعیدند و حذر را برون  ، وحشت را میدادند میترس را فرو 

هر بار ان را به بردگی و کنیزي بردند و کودکانش ،مالک شدندرا ي خود را دیدند، دیدند که چگونه زنانشان  دهبری



 سبوعیت ١٥٨

 

ها بود که فرمانی از امیر جنگجویان به  میان همین وحشت رد را به نظاره نشستند، دردر چشم همشهري خود این د

  شهر رسید

ین ما شما را به د او است، آنکه همه چیز از  آوریدر د ها آسمانتسلیم خداوند بزرگ زمین و  مردمان خود را به

  و اسالم بیاورید، در برابر حق خداوندي نایستید که خدا با ما است دهیم تسلیم شوي یکتاي خداوندي بشارت می

دیوارهاي شهر سخن امیر جنگ را  ها و پیچید و مردمان در میان تنها حصار از امنیت دروازه صدا در دل شهر می

  شنیدند می

د شد و جان و تن و ناموس و خاکتان از برنگزینید به تیغ شمشیر سپرده خواهیاگر بر دین خود پایبند و طریقت ما را 

  لشگریان خدا است آن

  سربازان در پشت دیوارها فریاد زدند

  خدا با ما است

تنها یک راه به پیش رویتان است، بندگی ما را بپذیرید و شهر را  اگر به صلح همت کنید و بر دین خود پا بفشارید

به باج و  گونه اینما شمایان را به بردگی خواهیم پذیرفت و  کنیم، آنخدا فرموده است با  آنچه در اختیار ما نهید تا

  نیک بنگرید که خدا با ما است، سال شما را زندگی عطا خواهیم کرد،خراج در 

  دانستند که میان اسالم جزیه و مرگ باید راهی برگزینند آنانردمان شهر رسید و سه راه امیر به م

ی تسلیم و اسالم آوردن را راه داشتند، کسی از خو بر بردند میان به جزیه و بندگی راه یدار بود، بیشتر ترس میدان

برابري و دفاع حرفی به میان نیاورد و در میان جستن راهی از جزیه تا اسالم آوردن به مجادله نشستند، از امیر زمان 

  را رخصت داد آنانخواستند و او 



 میتسل ١٥٩

 

امید کردند تا حتی  به زندگی گفتند راهی برگزیدند و آنان آنچهمجادالت در میان شهر حاکم بود همه به ترس از 

  لیک برخی را سخنان دیگر در میان بودبه بندگی باز هم زندگی کنند 

 آنکهواهند کرد، بعد از شما را سالخی خ آنانناي مرگ است، نتان به معکسی از مردمان شهر گفت، تسلیم کرد

  تسلیم کنید، یک به یکتان را گردن خواهند زد و زن و فرزندانتان را به اسارت خواهند برد، آنانشهر را به 

  :کسی حرفی براي گفتن نداشت، دیگري ادامه داد

خواهید بود، هیچ از زندگی نصیبتان نخواهد شد که  آناني عمر رعایاي  اینان شما را به بندگی خواهند برد و همه

  نی خواهند داد، برخیزید و از حق خود دفاع کنیدزندگی را به شما ارزا آنان

خاطر نداشت که این مصیبت تسلیم  آنانبود گفتند لیک کسی از  آناندر کمین  آنچهو از  آمدندبرخی به میدان 

ان هیچ به میان نیاورد که زندگی را حتی گدآینو  آیندههزاري سال همه را در این منجالب خواهد کشاند، کسی از 

  پذیرفته بود،به بندگی 

جان  صحبت از ند و باز هم زندگی را درود گفتند،بران دیوانگی دید  مالمت که جان را در برابر تیغ آنانچه بر 

به میان نخواهد بود،  بدون داشتنش هیچ براي گفتن نیست، عرضی نیست، سخنی است، تمام هستی در میان او است،

  ها به پایان رسیدن ی هم نیست، دیگر تمام نیستی است وحتی اعتراض

کودکان ما را به بندگی نخواهند برد،  آنانرهانیم،  گفت، ما به تسلیم شدن زنان خود را می آنانکسی فریاد زنان بر 

  است ها آنگانمان مختوم خواهد شد که خدا با ند گذراند، ایستادگی ما به مرگ همرا از زیر تیغ نخواه آنان

  خدا کجا بود؟

  سلیم شدگان نشسته بود؟در نزدیکی چادرهاي ت

  بود؟ آنانبه میان شهر و در نزدیک 



 سبوعیت ١٦٠

 

  دید نمی آنانرده و حال هیچ از دنیاي به دورتري منزل ک آناناو دورتر از  آیا

 آنان ان هم به خداي غالبان درود گفتند،چه سود و زیان بر احوال ما که تسلیم شدگان خدا را با خود دیدند و مغلوب

  را دیدند، آنانیک چادر خود خداي در نزد با چشم

  کشید میو با عصبیت فریاد  داد میفرمان  خدا ریش بلندي داشت

  افران را به خاري بکشیدک

او همتاي امیر  نشدند و به چشمان او چشم دوختند، کر و کور آنان ان شهر خدا را به چشم دیده بودند،مردم

خدا در وجود او  رسید میو بلند  خراش گوشجنگجویان بود، به ریش بلند او ریشی همتا داشت، صدایش به مانند او 

  حلول کرده بود و یا همتاي او در کنارشان نشسته بود، مردمان در خیال خدا ناگاه صداي سربازان را شنیدند

  خدا با ما است

  ر در شهر صداي خدا را شنیدندامیر فریاد زد و مردمان محصو

  باشید، تنها راه رستگاري برایتان همین خواهد بود، مؤمنانتسلیم شوید، اسالم بیاورید و از 

  کنندگان است خدا بدترین عقوبت

را، دیدند چگونه  ها آسمانجهنم برپاي در  ر خدا به وجود مغلوبان رسوخ کرد و دیدند،صداي امیر در تصوی

مذاب به  آبچگونه ، دیدند اند آویزاندیدند زنانی را که از پستان  اند، فرو برده آدمیانان داغ به ج هاي میله

ر برابر همسران بی عصمت نه زنان را داست، دیدند چگو آنانده است، دیدند چرکابه غذاي خوردشان داده ش

و خدا  شد میتصویر  برایشان مدام جهنم را دیده بودند، آناندیدگان فروش فرزندانشان را دیدند، در برابر  ،اند کرده

  خواند میفریاد زنان 

  اسالم بیاورید، از خداي بزرگ جهانیان بترسید و از هراس او شهادت دهید که او بزرگترین بزرگان است



 میتسل ١٦١

 

  بگویید خدا بزرگ است

نقش بسته  و تنها به تصاویر کشیدند نمی، نفس هم خوردند نمیمردمان شهر بر جاي خود خشک مانده بودند، تکانی 

  جزاي بدکاران چیست؟ ،سپردند میبا صداي خدا گوش 

  زدند میفریاد  رسید میحصارها به گوش  صداي سربازان پشت

  خدا با ما است

نشاند،  ر دیدگان مردمان مغلوب تصویر میبود حال از دیوار شهر گذشته و در براب ها آنبود، در نزدیک  ها آن خدا با

خدا  در برابر آنکهو مردمان شهر دیدند چگونه  کرد میشمایل ، عقوبت بدکاران را داد میاز جهنم  نزاررا  آنان

اي بر زبانش کنند، زنجیرهاي داغ بر تنش  گون میله به اعماق جهنم رفت تا سرخ ایستاده است به درك واصل شد،

، به مانند سربازان دید میا کنند، او فرشتگان عذاب ر را بی عفت تدوست داش آنکهبنشانند و در برابر دیدگانش 

انداختند و  آنانهاي  را به میان خانه آتشهاي  و از دیوارها گذشتند، مشعل آمدند آنان، آمدندلشگرش به دور شهر 

  ندرید را به تیغ تیز آناندا فرمان داد، برون شدند، خ آتشینمردمان با تن 

 فضاي آتشسوختند، بوي زخم گوشت در میان  می آتشدویدند و در  سو می آنو و مردمان تن سوخته به این س

را  ها لباسسمان ه فرمانی از اان شهر ایستاده بودند، سربازان ب، زنان در میددیدند میشهر را پر کرده بود، واي همه 

  را بی عفت کردند، تنشان را لمس و آلت بر دهانشان گذاشتند آناندر برابر دیدگان  دریدند،

  همه در کنار هم و خدا فرمان داد بودند، آمدهزانو در  به مردان در برابر گودالی

 ،دیدند میاي بریده م برهم زدنی سرها را به زمین انداخت، از میان دیدگان سرهششمشیرها به اسمان رفت و در چ

  و برد و خود را از رنج رهایی داد، زنی که تیغی تیز در دست داشت به شکم خود فرزنند میزنان فریاد 

  کودکان چه شدند؟اما 
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  کودکان دختر را به وصال بردند، شش ساله بودند؟

  ها را چه؟ پنج ساله

نیز دست  آنانرا غالم خواندند بر تن  آنان وصلت کردند،با پسران برده نیز  آیادند، کنیز ش آناننه ساله که حالل بود 

  بردند و خود را در این شهوت غرق کردند؟

 شدند، به سختی کار ، گاه بازیچه میخوردند میگاه شالق  ،زدند میتسلیم شدگان کودکان فریاد هاي  در میان خانه

مدام در میان زجر و درد  گونه اینبوسیدند و  ، دست و پاي ارباب را میگفتند میو بر ارباب خود درود  کردند می

  گذراندند میزندگی 

ودال از خون انسان گدیدند که  ،بریدگان مردمان شهر دیدند مان سرهمه را به عین و مجسم از نگاه خدا در میان چش

 آوردهاي بریده را در میان گودال رها کردند تا هر چه خون در میان است به جریان در  پر شد، دیدند که گردن

  ساخت مینان  آنانآسیابی را که با خون 

  زدند مینان در خون بر دهان خدا بود و سربازان فریاد 

  خدا با ما است

ها  نکند، حتی از جنازه اسرافبود تا از نان در خون طبخ شده بخورد و بیاشامد اما  آمدهبود،  آمده آنانخدا به بزم 

  سیابان سپردند تا از کاه نان بسازد و از خون شراب،آرا به  آناننکردند، خون  اسرافهم 

اي بر  و در حالی که خون لخته شدهدهان خونی را باز کرد  ،نوشید میبه دست امیر بود که خدا  شراب خونین

  :مانده بود فریاد زد دندانش

  تسلیم شوید

  مردمان شهر به خاك افتادند، فریاد بلندي سر دادند و بلند خواندند



 میتسل ١٦٣

 

  خدا بزرگ است

ر خاك بر جاي پاي او ها گذشت، مردمان ب صویر امیري پر غرور از دل شهر و دروازهت و احترام در تخدا با عز

  را زندگی بخشیده بود، آناناو  ،دزدن میبوسه 

  شد میهاي شهر گذشت و به درون مردمان رخنه کرد حال صدایی بلند در شهر شنیده  خدا از دروازه

  خدا با ما است،

نظر  آیندهندانستند و حتی گاهی به  آنان است، آنانبود، خیلی سال است که با  آنانا ، خدا بگفتند میحقیقت را 

در امان مانده خدا را  آنانجان، زیستن و تمام دنیا بود، حال  شک بیجان خود را محترم شمردند که  آناننیفکندند، 

  ،ایم اند و ما هزاري سال است با همان خدا هم خانه شده در این شهر منزل داده

  او یکی از شهروندان است؟

کرده  آلودهمه را به خویشتنش ستا نیست، هاو در حال زایش خود بود، او ای ي شهروندان است، او همه آننه بیشتر از 

خود جاي داده است و مردمان شهر و حال همان شهر دورترها هزاري خدا در  آوردههمه را به رنگ خود در  است،

  خوانند می

  ما خدایگانیم

 دستی خونیناي با  در دل خانه یري به مردي عوامهر بار خدا تکثیر شد و از دل ام گونه ایننیک گفتند و خدا شدند و 

تا به تعلیمش هزاري همچون او  آفریدها فریاد زد، همه جا بود و از همگان شد او زایش را  برون شد و در کارخانه

  اند، سر برآورند و گاه و بیگاه به اشتباه بخوانند خدا با ما است، در حالی که خدا همانان

  است، خدا بزرگ است،در آسمان است، خدا با م ها ضجهو صداي  برند میبشنو باز سر 



 سبوعیت ١٦٤

 

خدا شدن  آرزويترین است و سیل تسلیمان در  من خدا هستم و خدا بزرگ، خواند میاین فریاد را دوباره بشنو، بلند 

  هم خدا شوند آنانتا شاید روزي  درند میهر روز 
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بودند و با دستانی پینه بسته رو به جماعتی در انتظار  آمدهگرد  آدمیانسکویی عظیم تعداد بیشماري از در برابر 

  رحمت نشسته بودند،

  این خبر در میادین شهر پخش شده بود که امروز روز رحمت بزرگان است،

ندند تا از نعمات ي سرزمین خود را به این میدان اصلی و در برابر این سکوي فراخ رسا همه از گوشه گوشه

  ي ملوکان بچشند و زندگانی گذر دارند بزرگوارانه

بودند تا شاید از این بخشش ملوکانه   اي مغفرت بر آمده ها را رو به آسمان بلند کرده و در تمناي جرعه مردمان دست

  شود، آنانچیزي عاید 

  اي که باید کار نکردند؟ اندازه آنان آیا

  این شهر و پیشرفتش تالش کافی را به خرج ندادند؟ آبادانیدر 



 تحفه ١٦٧

 

  هاي خود کوتاهی کردند؟ در انجام وظیفه آنان آیا

  تا از این عطاي شاهانه استفاده کنند آمده آنانکه  دیدند می، اما همه اند کردهچه  آناندانست  کسی نمی

با نگاهی از باال به پایین به مردمان در برابر  ها برون شدند و و مغرور از پشت پرده آراممفاخر عالم، بزرگان و اغنیا 

  چشم دوختند،

شوري به میانشان دوید و فریاد کنان نام بزرگان را بر لبان بردند و دستان را به پیش و در برابر  آنان آمدنمردمان با 

  این بخشش ملوکانه بودند، ي آماده آنان، بلند کردند

که تنها جایگاه بزرگان بود، مفاخر را به خود جاي داد، بزرگان به این تهیدستان خرد نگاهی  آنجابر روي سکوها 

  ،ریختند میبه زمین  آنانافکند و با ترحم مقادیري از طالهاي اندوخته را در برابر  می

که تا چندي پیش  انآن، کرد میو مسکینان را به تکاپو وادار  آمد میبارید، بر زمین فرود  طال از آسمان به زمین می

افتادند و براي جمع کردن طالها بر سر  بر جاي خود خشک مانده بودند حال با حرص و آز به جان یکدیگر می آرام

  کوفتند، و صورت هم می

آسمان را طالگون کرد مالک  آنچهها بر کول یکدیگر از  طال به زمین رسید، در میان آسمان برخی با کوفتن گام

دریدن  گونه ایندردمندان به درد یکدیگر را بدرند و  آنبر زمین ریخت کوس جنگی را دمید تا به  آنچهشدند و 

  شد آغاز

را باید که  آني  حال فضلهجمع کردند و بر مال خود اندوختند که  قدر آنمال اندوزان جهان در طول این روزها 

، پس ساخت میاي درخشان را  رایشان آیندهباید ب ن بارایآینده که  بی، اما نه برون دادنی بی نتیجه و دادند میبرون 

  در سر پرورانده بودند از طال و رونق در اختیار به مسکینان بخشیدند، آنچهبا  آنانبود که  گونه این

  :یکی از اغنیا فریادکنان گفت
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  من مالم را به کسی خواهم داد که از دیگران دردمندتر است

به  آدمیان، باید خود را دردمندترین بردند میان خود را در این دردمندي به پیش شد، حال باید مسکین آغازرقابت 

  بود که درد بر دردها خود افزودند گونه اینکشاندند و  رخ می

  :دیگري از اغنیا فریادکنان خواند

  من مالم را به کسی خواهم داد که بیشتر از دیگران نیازمند باشد

شد، دیدند که چگونه مسکینان خود را نیازمندتر آفریدند، بیشتر در این نداري و ماتم اشک ریختند  آغازرقابت نیاز 

که هر عابري به حال ونزارشان دردمند  دادند میزاري سر  اي شیون و و بیشتر خود را به فالکت رساندند، به گونه

بود که نداهایی در میان دردمندان به آسمان  نهگو همینشدند،  تر از پیش می و اغنیا در شکوه واالتر و بزرگ شد می

  :رفت

  اند ار ما بهترین مردماناغنیاي دی

  اند بزرگترین بزرگان آنانهر چه داشته را در اختیار دیگران نهاده و  آنان

  آمدو حال اغنیا را طالب بزرگ شمرده شدن  شد میندا در میان اغنیا شنیده 

  شک از مقربان من خواهد بود را تنفیذ کند بی آنبزرگی مرا بستاید و  آنکه

  از خار در درگاهان بود، آنچهشدند تا از میان این مسکینان بینوا براي خود بتراشند  آناغنیا بر 

در حال دعایی در کرامت و بزرگی  آنان، گفتند میرا چون ورد  هایی نام، بردند میمسکینان نداهایی بر آسمان 

  پیچید در آسمان می آناني  فرادستان بودند و نغمه

  اغنیا بزرگان جهان هستی خواهند بود
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حال آنگونه بود که همه  ،داد میمردمان تعلیم  آزمونبه و  شد می، باز تولید ساخت میها  و ارزش رفت میدا به پیش ن

  افتادند به خاك  بود که در برابرشان به کرنش گونه اینپنداشتند و  اغنیا را بزرگ جهانیان می

و در  برند میخود را به پیش در برابر است، لولند  به خاك افتاده بر زمین می آنکه مسکینان  گذر کردن بر شهري

د کرد و حال ببین چگونه این فرو دستان همه چیز را براي نپویند عذاب را به جان زنده خواه برابر اغنیا به خاك می

با تن رنجور سنگفرش  ،اند سپرده آنان، همسران را به دستان اند کرده آناناند، ببین کودکان را پیشکش  خواسته آنان

  ،خوانند میرا  آنانو بزرگی  زنند میاند، بلند بلند فریاد  شده آنانهاي  گام

  اند ترین مردمان همانا اغنیا بوده که کامل خواند میاي که به هر کوي و برزن  اي این ندا را شنیده شنیده

  ر فروخته تا اغنیا را پاس بدارندحقیچگونه یکدیگر را به کام تستمندان اي که م دیده

  اند، اندوزان فروخته مالي این  را به حجله اي چگونه کودکان خود دیده

  استشمام کرده تا تبرك جویند آنانو از هواي  زنند میها  چگونه بوسه آنانپاي بر جاي 

  اند ترین مردمان اغنیا باهوش

  اند ترین مردمان اغنیا رحیم

  اند مردمان ترین فرهنگاغنیا با 

  اند ترین مردمان با فراستاغنیا 

را بزرگ انگاشته  آناناین نداها را از زبان نه اغنیا که از کام فرودستان خواهی شنید، هر بار خواهی شنید که چگونه 

  هاي پیش رو است گام آناند و واالترین آرزویشان رسیدن به  گام نهاده آنانو بر جاي پاي 

ن رفت، در میان فرودستان گام به خیابا اندوز لما ییغنیاا ،تر از روز رحمت حال در میان همین شهر و چندي پیش

  اند ها گفته او در میان خود فسانه آمدننهاد، فرودستان از 
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او  آمدها در  ر کنار این کولیاند، او تاج کیانی را به دور افکند و بر خاك د دهاو را در لباسی مبدل میان خود دی

  را با پشت پایی به کنار زد و خود را به میان عوام رساند الوهیتترین بزرگان است که این مقام  بزرگ

نگی کودکی که نان براي خوردن نداشت اشک بود، فرودستان دیدند که او از گرس او با لباس مبدل در میان مردمان

  ،ریزد می

  هاي او را شنیدند دیدند و صداي ناله ها آن

  چه دل رئوف و مهربانی داشت،اي واي که این اغنیا 

کودك بنشست، در برابر  آناي پر طمطراق در برابر  که با سفره بود اواي واي که او دستگیر از نیازمندان بود و حال 

همه او را در لباس  گونه اینتا کنون ندیده بود و  آنچهاو بنشست و او را به غذاي بسیار میهمان کرد، بر او خوراند از 

بزرگ مردمان شهر چگونه در قامت مستمندي در کنار طفل یتیمی نشسته است، او نشسته و مبدلی دیدند، دیدند که 

درد  چگونهریزد،  کودك یتیم چگونه اشک می آن، حتی همه دیدند که اغنیا از ولع بیند میغذا خوردن کودك را 

  او کودك را سیراب کرد همه با هم خواندند آنکهفرستد همه او را دیدند و بعد از  چگونه لعن می و کشد می

  او واالترین مردمان است

  او دستگیر مستمندان است

  او بزرگ بزرگان است

  او کریم کریمان است

چه  آناناغنیا پس از رفتن از میان  آنکهچه ارتباط بود  آنانبه  آخر، دید میلیک کسی بعدتر را ندید، نباید که 

  خواهد کرد
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او رفت و پس از چندي دانست که بازار از گندم فراوان پر شده است، او دانست که براي فروش انبارهاي فراوان 

  کرد اید که کارها به نرخی که او را سود دهد ب هایش گندم

  اند ترین مردمان اغنیا باهوش

  :رانه فریاد زدبود دستور داد و عام گونه اینو 

  بکشید آتشهر چه انبار از گندم است در شهر را به 

بکشند و  آتششدند تا انبارها را به  آنفرودستانی از جماعت بسیار که در قرابت او بودند به دستور شاه شاهان بر 

  :ترین مردمان گفت کشیده شد و هیچ اثر از گندم در شهر نبود غنی آتشکه انبارهاي بسیار به  آنگاه

  ام خوانده آنبها که من بر  آنگندم به نزد ما است را در میان شهر بفروشید با  آنچهحال 

ري پر شد نیا از زي اغها ها از زر پر شد، کیسه و کیسه مقربان رفتند و هر چه گندم بود را به بهاي سرورشان فروختند

که از مقربان بودند از  آنانده است، خون را ندی آنر برابر نیست، کسی بود، اما خونی که د آلودهکه به خون هزاري 

اند که براي بودن در  فقر و درد را دیده قدر آندند را به جان خری آموختاو  آنچهد و در او دیدند بارور شدن آنچه

ر چه امر رسید را به گوش جان به پیش برند پس روز عمر لب نگشایند و ه آخریناست تا  آنانجایگاه از  آنچه

  ید و ندانست و خونی بر زمین نبودندکسی 

 آنچهنی بر کام فرو ندادند، با اري را بی نان گذاشت و نایسها زمین را پوشاند، گندم با بهاي بسیار، ب لیک خون

در میان این حماسه  هایش را اغنیاي بزرگ پیش برده بود، حال بسیاري در رنج بی خوردن نان تلف شدند و امروزب

یکی را به میان جماعت انداخت، یکی را به دست کسی داد که با ي زر،  میلیون کیسه است، از یک آمدهغنی 

، یکی را به کسی داد که براي بزرگی او شعري سروده بود، یکی را به زنی داد زد میدستانی به پیش بر پاي او بوسه 
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با او میلی پر توان در جان غنی شد و یکی را براي  خوابگی همکه اندام زیبایی داشت، هر چند از فرو دستان بود اما 

  سیر کردن شکم جماعتی با نان گندم داد

او امروز شش کیسه زر بخشیده است و از این حیث از  دانستند میزرها خرج شد همه دانستند، همه  آنچند کیسه از 

هاي  تعداد کیسه گونه اینبودند و  زودهاففرودستان افزودند که بر بزرگی او  آندیگران پیشی گرفته است و بر تعداد 

در اختیار گرفته از چه بابت و به چه دستور ي زر  ي او به ده رسید و هیچ تن ندانست او چند کیسه زر وقف شده

  است

است، همه دیدند چگونه  آمدهد او را که با لباسی مبدل به دل مستمندان دنبود را نیز ندیدند همه دی آنچهواالتر از 

کودك ناالن را که  آناي طعام شکم کودکی یتیم را سیر کرده است همه این را دیدند و به دورتري ندیدند  به سفره

یکی از  این باردوباره چیزي براي خوردن نیست، ندیدند که  ان گندم دوباره بی نان مانده است،به بهاي گران شدن ن

که تا هر زمان نانی در اختیار بود  بار یکده است، نه نان خشک در اختیار داشت به او بخشی آنچههمان تنگدستان از 

  و برایش خواند د با ریشخندي او را به حمله کشیدفقیر را ندید و هر که دی آناو را سیراب کرده است، کسی 

  به نان خشک سیر کردن یتیمی شاید مرگ براي او داشت

  عصاکش دیگران نخواهد بود مستندي کورکه  به کوري چشم او نگاه کردند و به عصاي در دستش ضربتی زدند 

 گونه اینبود که فقیران  آنمستمند را به هزاري انگ سپردند که باور بر  آنهم فراتر رفت و برخی  آنحتی کار از 

  اند آمدهبدسیرت و بدذات بر 

در میانه در گپ و گفتها شنیده شد را همان دردمندان بر هم خواندند و دوباره اغنیا از دورتري برایشان  آنچهبیشتر 

  دست تکان دادند
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تا براي کرامت  آمدند این باررا برپا داشتند و  ها بزرگداشتها گرفته شد،  به راه افتاد جشن ها کارناوالدوباره 

  ها بگیرند نانسانیت جش

  ها بود، دیوارها را از جنگ پر کردند ر از رنجبر دیوارها تصاوی

ها افکندند،  ها بستند، به بمب همه را به گلوله آنانبارید، در شهري دورتر از شهر  هاي مرگ می همه جا بمب و خوشه

  هیچ بر خاك نماند جز کودکانی بی خانمان و بی جاه آنانها رستند و از  سالحبه 

ها را  دیدند، خانه آتشکه پدرها را به  آنانکودکان از  آنبیشماران از  وردندآاغنیا بود،  این میدان جشن بزرگ

  را بهانه به بزرگی اغنیا خواندند، آنانو  آوردندان و رگبار تیرها را دیدند، ویرانه دیدند، مادران در مید

 میخواندند، آنانو از بزرگی  ستاییدند میرا  آنانمستمندان با دهانی باز در برابر بزرگی اغنیا در خاك بودند، همه 

پدران اسمانی نسل بشر نام گرفتند،  آنانسوزانند، شاید  زرگان که براي همه دل میواي که چه واال و پر فروغ این ب

  زدند میشاید کریم و رحیم خوانده شدند و حال همه با دهانی باز کرده دستانی رو به آسمان فریاد 

  لمت ما هستندکه نور دنیاي پر ظ اغنیازنده باد 

و  زدند میحضار دست  گرفتند، ها را می بر زمین با رنجی بر دل، خاطري مکدر، گوشنی کودکان دردمند با چشما

  شنیدند را می ها بمب، صداي کردند میهایی فرار  به گوشه آنان

بود تا حضار را به این بزرگی فرا بخواند، بگوید اغنیا چه واالمرتبگانی بر جهان ما هستند  آمدهتصاویر بر دیوارها 

آمدند،  زجر می ي دنیا چه کسانی هستند اما کودکان از تصاویر در برابر به دهنده چه کسانی را نجات و نجات آنان

  دیدند میها را  دوختند و بمب به تصاویر چشم می
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دیدند  آنانکرد،  و در چشم بر هم زدنی خانه را به تکه سنگ بدل آمد، از اسمان به زمین بمب در میان آسمان بود

دیدند که بمبی بر بدن پدرشان نشسته است و از پدر  آنانبر سر نقش بر زمین است، حتی  اي که مادرشان با گلوله

  هیچ باقی نگذاشته است

ی از اغنیا پیش رفت و با دستی بر سر یکی از کودکان او را ي مردمان یک دیدند و اشک ریختند و در میان هلهله آنان

  به فرزندخواندگی پذیرفت

  مانست میبه بلندي فریاد صداي نجواي فرودستان 

  اند ترین مردمان اینان بزرگ

  اینان شرافت دنیاي مایند

  اند ه از کریماناینان کریم میان هر چ

را  آنانرستادند تا به آخرش کودکان دردمند دوردستان نیز مردمان بلند فریاد زدند و همه بر بزرگی او درود ف

پرستیدند، حتی همان کودك که بمبی مادرش را تکه کرد، پدرش را علیل کرد و کشورش را از میان برد به سجده 

  اي زد و این بزرگی که او را به شأن و خون او رساند را ستایید افتاد بر پاي غنی بوسه

او را افاقه  آدمیانا و نداي ه ، کودك را از خاطر برده بود، بوسهکرد میها فکر  داشت به تعداد فروش بمب نیغ

ها  طالب تفنگ بودند، اما با این قیمت ها آنفروخت،  هایی می که امروز باید به هر دو طرف مخاصمه بمبکرد  نمی

  را بیشتر خواهد کرد اسلحهدیگر قیمت این بیفزایند، چه تعداد جنگ  آناو راضی نخواهد شد و باید بر 

  اگر دو جنگ دیگر در گیرد چه اتفاقی خواهد افتاد؟

  ي چه قدر خواهد شد؟ا خاصمه برخیزند قیمت یک بمب خوشهاگر ده کشور دیگر با هم به م



 تحفه ١٧٥

 

، از آوردید رفت تا کودکی همتاي خود پد ،ها و فریادهاي مستمندان از میان رفت را پرسید و در میان بوسه سؤاالت

  با کماالت زمانه خود آدمیاناز باهوشان و از  اغنیا

شدند با دهانی کج  بارور آنبال و پر دادند و در  آن ، مردمانی که گدا بودن را آفریدند برآویزانهاي دراز و  دست

  هایی چروکیده در برابر اغنیا ایستاده بودند و چهره

هایی برجسته در میان لباسی تنگ و بلند، اندامی تراشیده شده، موهایی  خ سینههایی فرا نمایشی به پا بود، اغنیا با لباس

ها زمان آرایشگران را گرفته عطرهایی افسون کننده و چشمانی به رنگ دریا در برابر فرودستان گام  که ساعت

  کرد میرا مست  آنانو از عطر تنش  رفت مینهاد، راه  می

  فرودستی به زن خود نگریست،

اموال  آنانو اینان از تنگدستان بودند،  آوردي زیبایی را به چنگ  خون دیگري بود، او از نژاد برتران بود او همهاو از 

را با بزرگی خود آشنا کند و دست بر کیفش برد و  آنانبود تا  آمدهبود تا ببخشاید،  آمدهدیگران بودند و حال غنی 

اي زر و مقداري سیم ریخت، او ریخت و جماعت به خود لولید،  ذره اي کاغذ، در برابر دستی که دراز مانده بود تکه

  تر کرد، بر زمین بر خود جمع شد، بر خاك خود را کوچک و چروکیده

و راضی  کردندها خود را خاك کردند خار  یمبا نگاهی دردمند به بزرگ چشم دوختند و در طلب س آویزانبا زبانی 

  و شدند،به رضاي ا

هایش باز زر ریخت، باز رونق داد و باز برکت بخشید و گدایان را در خاك به  از میان سینه زن دست برد و آنگاه

نبود و حال یکی از دورتري بر  ها کردناي از کار  حال خود رها کرد، کسی را یاراي اندیشیدن نبود، کسی را خاطره

  زند فریاد می آنان

  ؟اید کردهچند ساعت کار 



 سبوعیت ١٧٦

 

  ؟اید کردهچند روز در ماه در سال در زندگی کار 

  کارتان به چه جهانی بهره رسانده است؟

  بی بودن شما جهان چه خواهد شد؟

، زنند می آتشه انبار گندم را ، او همه چیز را دیده است، او دیده که چگونخواند میزند و مدام بر اینان  او فریاد می

که کار  آنانآفرینند، او حتی  که کار می آنانرا هم دیده  آنان، نه بهتر از فروشند حه میاو دیده چگونه بمب و اسل

اند را دیده است، او همه را دیده و باید به این بیشماران نیز نشان دهد و حال  نکرده و به وارثت در این مال غرق شده

  :زند او تنها فریاد می

  اید؟ اي از کار مداوم و همیشگی خود برده چه بهره

  است؟ آمدهاتم بخشی اغنیا از کجا این ح

  کار و ثروت بود در میانتان بود کسی را حاجت به مدد دیگران بود؟ آنچهاگر به برابر از 

هر چه دیدند را پذیرفتند شنیدن کافی نبود و دیدن همه چیز را قناعت کرد و  آنان آخرنشنیدند  آناناو فریاد زد اما 

از  ها آنبخورند و بیاشامند و به  آنانروز باز مستمندان رفتند کار کردند تا اغنیا از کار  آنشد که فردا صبح  گونه این

  .تر بر فرودستان حکومت کنند اي صدقه دهند و دوباره بزرگ و بزرگ است ذره آنانبراي  آنچه
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  شهر ما شهر خوبی است،

 آزادي آنچهرا به چنگ آوریم، ما براي داشتن  آزاديهاي بسیار ریخته شده تا ما  نجا خونشهرها است، ایبهترین 

  ت که شهر ما شهر خوبی استاس گونه اینایم  ها خورده ر خون دلاست بسیا

  گویند، چه می ها بیخودياین  دانم نمیمن 

 ایم شاخ ما به دست آورده آنچهدهند که در برابر  ها را درك کنم که چگونه به خود جرأت می توانم این الجان نمی

این نابخردان چگونه به خود اجازه  دانم نمیاست  آمدهها با از جان گذشتگی بسیاري پدید  و شانه بکشند، این زیبایی

  نندرا خراب و این نظام را به فساد بکشا آندهند  می

  نام دارد قرار خواهد گرفت؟ آزادي آنچهایم دور از  ما به عنوان طریقت دنیایمان ساخته آنچه آیا



 رام ١٧٩

 

  این تقصیر خود او بود، او خود باعث این ننگ شد، او خود همه چیز را از میان برد

  چه کسی از او خواسته بود که در برابر این نظم حاکم قرار بگیرد و براي تغییر تالش کند؟

  ایم، ما را چه سود با این نابخردان؟ دهز داشتیم را به دست آورنیا آنچه ما ،ایم تغییرهاي الزم را انجام دادهما 

  روزي ما است، او ما را به کام این زشتی نشانده است او مسبب تمام این زشت آري

، او باعث این انهدام شد نمی گونه اینرساند  این رسوایی نمی اگر او ما را به کرد نمیاز لب باز اگر او نبود اگر او لب 

  است، باید بیاید خود مسئولیت این نابخردي را به عهده بگیرد

  عاري از هرگونه خبط و زشتی باشد آنحکومتی را پدید آوري که  مگر ممکن است،

  هنم را به زمین خواهند ساختگردند ج به دنبال بهشت بر زمین میکه  آناناین خیال خام متوهمان است، 

رساند، چرا باید مردمان در میان این تمدن بزرگ، در میان این نهاي تفکر  آشوباو خطا کرد، او ما را به این  آري

  شوند؟ اي تازهیند و طالب طریقت آبشري به پیش 

  ایم عطا نکرده آنانخواهند که ما به  چه می ها این

  در میان انتخابات تقلب شده است؟

  اند؟ زور خریدهرأي بسیاري را با زر و به 

توانیم به خاطر چنین ایرادات کوچکی به جنگ نظم  الح کرد، ما که نمیاص توان میالح است، این را قابل اص ها این

  حاکم برویم و این نظم را دگرگون کنیم

ان کنی، تو از ج آیی و همان اباطیل را تکرار می ي بیمارت در برابرم است، هر بار به روي صورتم می چهره آنباز 

  ؟خواهی میاین نظم حاکم چه 

  خواستی همه چیز را به طغیان و قیام می آیاکمی باز بود تا براي بهبود و سامان دنیا گام برداري،  ها دروازهبرایت  آیا



 سبوعیت ١٨٠

 

  شنوم گویی، صدایت را نمیچه می

  ؟کنند میهایمان شکنجه  در میان زندان

این دروغ است، این خطا است، این اخبار و شایعات دشمنان ما است، این را دشمنان علم کرده تا ما را به  کنند نمی

  تمدن ما را با خاك یکسان کنندباد تحقیر ببرند، این را به وجود آورده تا 

  کار بر مردمان و ملت خود خوانده خواهی شد تو خائنی، تو خیانت

است که قانون معدوم کردن  ها سالن و دمکشیم، ما مت ما که کسی را نمین مرگ است، اما کارا جزاي خیانت

نظم را دگرگون کنی، تو  خواهی میبربرها هستی که  آنوان، تو از بربران نخ آنایم، ما را از  را از بین برده آدمیان

  اند برخاستهبا نظم به رزم  آنانها از دل بربران است،  ترین نشانه و این بزرگ طغیانگرياغی ی

  ایم دوباره تکرار نکن، ما کسی را شکنجه نداده

  چه کسی در زندان ما بر اثر شکنجه مرده است؟

  اند؟ چه کسی را کشته

  چه کسی این اباطیل را باور خواهد کرد،

را با  آنتو باید  آیادر میان زندان یکی بر اثر شکنجه جان داد،  آريایم،  گویی ما کسی را کشته باشد، تو راست می

  دیگران در میان بگذاري؟

  این خیانت به مام میهن نیست؟ آیا

  دانم تو براي هیچ چیز ارزشی قائل نخواهی شد، تو وطن نداري، تو بی ناموس و بی وطنی، من می

  تو براي ارزش جهانت کسی را از بین نخواهی برد؟ آیاتو بگو ارزش دنیایت چیست،  اصالً



 رام ١٨١

 

هاي من نداري و همیشه  دانم تو پاسخی براي پرسش روي، می گذاري و می می سدر مینجا هر گاه که صحبت به ای

که همه  بیند میآید  که به میدان رزم در می آنگاهترین کار نقد کردن است، اما  دان نیست سادهبراي کسی که در می

و قابل حل نیست، باید گاه کسی را کشت، کسی را شکنجه داد، باید کسی را  آرام کند میهم که فکر  قدر آنچیز 

  نظم بر جاي خواهد ماند، گونه اینتبعید کرد،  ،به زندان فرستاد

  ام اقرار کنم، کرده آنچهتا من به  اي آمدهتا من اعتراف کنم،  اي آمده، تو اي آمدهتو براي اعتراف به نزد من 

  ارزش تو در جهان هستی چیست؟باري تو پاسخ من را بده، 

هاي دیروز، همان شعرهاي سابق و تکرارهاي بی پایان،  دانم همان قصه نرساندن، می آزارو  اناحترام به جان دیگر

کنی، در برابر کسی که بودن تو و نظام  ، تو در هپروت خود زندگی میشناسم میمتوهم را  يدانم من تو می

  ی کرد؟چه خواه کند میات را تهدید  فکري

  نرساندن به دیگران تشویق خواهی کرد؟ آزاراو را به 

  نخواهی برد؟او را از میان 

  ادار نخواهی کرد؟هایش به اعتراف و اطالع از نقشه او را براي آیا

  ه نخواهی داد و اگر کشته شد فریاد پست بودن خود را خواهی زد؟او را شکنج آیا

ده را پاس تو را با ارزش کر آنچهکرد و یا  اش تالش خواهی یاگر در نظم خود اختاللی دیدي براي دگرگون

  خواهی داشت

 خواهی میام،  کسب کرده آلودهي ارزش خود را از این نظام فکري  بگویی که من همه خواهی میدانم  می آري

ام و  بگویی که من پیش از دانستن تصمیم به دانستن گرفته خواهی میبگویی که تعصب مرا از دیدن دور کرده است، 



 سبوعیت ١٨٢

 

به کجا این افکار خام  تو با ام اما و من هماره در بند بوده آزاديام، تو  از همه چیز براي تأیید افکار خود استفاده کرده

  خواهی رسید؟

  ازه خواهد بود،اي از پیشینیان کسی را یاراي ساختن جهانی ت کنی بدون داشتن پشتوانه فکر می آیا

  ؟آوردکنی فقدان هویت تو را از پاي در نخواهد  فکر می آیا

  ست؟هاي جهان در میان ا ي نظم ییر همهاي که کسی را توان تغ خیال کرده آیا

  تو را به حماقت و توهم، به دیوانگی و مستی از خود خواهند راند

که تعادل را در میانه خواهد تفکري که همه را در دل خود جاي خواهد داد، تفکري  آناز  ما است، آنقدرت از 

نه به جنگ مذهب رفته است، نه نظام وحدانیت را به تمسخر گرفته است، نه آشوب و شورش را ترویج داده  داشت،

هایی تو و امثال تو  تندخویی و در برابر این خواند میام که اعتدال را فرا  است، من از نظام فکري آمده طغیانگرو نه 

  ایستاده است،

  است نارساگویی صدایت  چه می

  براي حفظ و گسترش این نظام فکري که از پیشینیان است همه کار خواهیم کرد آري

هدف  آنزنم، هدف وظیفه را توجیه خواهد کرد، چه تفاوت که از چه راه و به چه مسیر بر  من هم فریاد می آري

هدف بزرگ را به دست آوریم و هر مانع در برابر را از میان بر خواهیم داشت، حال اگر  آنما باید ایم،  غایی رسیده

  در میدان جنگ مرتفع شود و یا در زندان و به شکنجه

ما را  آنان، بردند میشهروندهاي ما را از میان  آنانکردیم  حمله نمی آنانایم، اگر ما به  جنگ هم کرده آريجنگ، 

  کشتند می

  :تو چیزي بگویی من خواهم گفت آنکهبخند بگو، ولی پیش از  آريریشخند بزن، 



 رام ١٨٣

 

  افکار تو متوهم و دور از جهان واقع است

 وفرستادیم تا شهروندانمان زنده  آتشکه ما را به جنگ طلبیدند را از میان بردیم، بمب و  آنانجنگ کردیم، 

  را کشتیم آنانتند و به قصاص ما را کش آنانمانند، باقی ب قدرتمند

  دهانت را ببند،

خیال و دور از  ها اینقع است، دور از جهان وا ها اینمالت تو متعفن است، ي انتقام پایانی ندارد، این ج خهاین چر

  ات، به این سکوت مداومت، ست، به خودت بنگر، به چهرهواقع ا

  اخبار را با همگان در میان گذاشتی؟ آنچرا 

  اخبار کذب را چه کسی در اختیار تو گذاشته بود؟ آن

  هاي اطالعاتی دشمن در ارتباطی؟ با سرویس آیا

کارانی تو خود را به  اي است، تو از خائنین و با خیانت ، این چه سخن بیهودهکنم میاست که از تو  سؤالیاین چه 

  از میان ببرياي تا هر چه آبرو از کشور ما است را  بهاي اندکی به اجنبان فروخته

  ؟ایم ما جنایت جنگی مرتکب شده

  ایم؟ غیر نظامیان را کشته

  ؟اند کردهسربازان ما به زنان تجاوز 

به پاي حکومت  توان مید، این اشتباه فردي را چگونه ربطی با نظم حاکم در کشور ما دار، اما این چه اند کرده آري

  ما نوشت،

ایم اما ما که فرمان به تجاوز نداده و کسی از غیر  ما به میدان رفته و بسیاري را قتل عام کرده ایم، ما جنگیده آري

  ایم، نظامیان را هدف گلوله قرار نداده



 سبوعیت ١٨٤

 

  ایم؟ ما فرمان به تجاوز داده آیادانستی،  تو باید حقیقت را می

  اند که غیر نظامیان را از بین ببرند ما و فرماندهان گفته آیا

  اي ویی تو با فریب قسط تشویش اذعان عمومی را داري و به خیالت به این خیال خام رسیدهگ تو دروغ

دگرگونی را نگشوده که تو ه براي جاي براي تغییر را نگشوده است، مگر این سیستم توانگر رامگر سیستم حاکم ما 

  اي؟ دست به طغیان زده

دارید، شما را به نظم چه کار که طالب هرج و  ار گام برمیو ید و همیشه در این شورش دیوانهشما بیماران طغیان هست

  مرج و عصیانید

آمدي و در راه این تغییر به کنار  به راه می کردي مینظر بر این هدف واال  اگر دل به بهتر شدن دنیاي داشتی تو آري

  ورش و طغیانگريدادي نه با ش دنیایمان را تغییر می آناندیگر مردمان کشورت از راه مردم و به ساالري 

  آیند هاي تو هم به خیابان نمی ريگ با تمام هوچی آنانین، ببین کشورم را بب آراممردمان 

سته فرستاده و حال ببین را به دنیایی که خوا آنان، ما ایم آموختهرا  آنانرا هیچ اخوتی با تو و دنیایت نیست، ما  آنان

  خواهند نظر خواهند کرد می آنچهبه هر  آنان آرامکه چه 

اي را به تو خواهد گفت و کسی  هاي متمدنانه ر چه باید کرد همه راهکه بپرسی براي تغییر کشو آنانام از هر کد

  طغیان را بر نخواهد گزید

  چرا؟

  کنی دلیل این مقدار از اطاعت در میان مردمان چیست؟ تو خیال می



 رام ١٨٥

 

آیند، اعتراض  خیابان می به آرام آنانتوان بردن نیست،  خردي بیوران را به د آنان اند، دن و فهیم شدهممت آنان

و هر  کنند میاعتراض  آرامهم  آنجاروند  هستند، به اصناف خود می آناندر حالی که سربازان ما در کنار  ،کنند می

  بار در دل خود این را خواهند خواند

  مردمان اخذ کرده استقدرتش را از  ما و نظام فکري ما بهترین جهان است و

اند را هر بار و هر بار  بخشوده آناننخواهند شورید، ما این قدرتی که  آناند بر  دهمی که خود قدرت را بخشیمرد

  است آنان آنبدانند همه چیز از  آنانتر خواهیم کرد تا  و پر رنگ پررنگ

بی چهار سال است، چهار سال دیگر تغییري دوباره، انقال آنانرا توان تغییر خواهد بود، چهار سال نهایت تحمل  آنان

  خواهید که برهم زنید اید، شما این نظم را می در برابر نظم ایستاده ات اما تو و دوستان دیوانه آرام

  به تو چه گفته است؟را بگو، دشمن  حقیقت

  را با چه فریفته است؟تو او 

  پست مقام ثروت؟

  اي؟ را به تو خواهد داد، چرا به مام میهنت خیانت کرده ها ایني  کشورمان همه

وست داشتی را طلب کنی، اما د آنچهبود تا به سیاست گام برداري و هر  آندر طلب هر کدام از اینان که بودي توان 

  ن نظم را نشانه رفتی و مواجبش را از دیگر کشورها گرفتیتو ای

  راستی چگونه از کشور خارج نشدي؟

  اي؟ را در کشوري ندیده آنانشمنان ارتباط برقرار کردي و هیچ بار چگونه با د

  تبلیغاتشان تو را افسون کرد؟ ه من بگو چگونه تو را دوره کردند،ب



 سبوعیت ١٨٦

 

نان سخن بگویی تا به خبار دشمهم به کذب و با ا آنما از فساد ما از کشتار و تقلب ما  هاي جنگچگونه توانستی از 

  بزنی ل این حکومت ضربهي آشی پاشنه

، دوباره هر چه روند میهر روز به سر کار خود  آرامباز هم  ها آن، ببینکشورت را نگاه کن، به بیرون بنگر و مردم 

  را از ما طلب خواهند کرد، دوباره اعتمادشان ما هستیم، خواهند می

  ما است آنادو از ي ج جعبه

  ما است آناخبار از 

  سازیم را ما می ها حرف

  ایم گرفته هنر را ما به دست

  آموزش براي ما است

  پرورش مردم به اختیار ما است

قیامی  را به هیچ آنان، ببین که ر هیچ از تو به یاد نخواهند داشتدیگ آرامرا که  آنانهمه چیز مال ما است و ببین 

  اند نسبت به طغیان ایزوله شده آنان اي، زنده نکرده آناندر نکشاندي و هیچ احساسی را 

ها و دیگر قوانین  ها دیگر نظم مت، بزرگترین تفاوت ما با دیگر حکودانند نمیچ از شور و شورش هی میدانی دیگر

  دانی در چیست؟ می

  ...نباید، نباید بردي میخود را به خطا  گونه این، نباید کردي میگفتی، نباید با کسی چیزي را مطرح  نباید می

  

  

  



 رام ١٨٧

 

ي قدرتمند، یک سازمان  زمان مخوف، یک وزارتخانهشاید یک ساازمان اطالعاتی باشد، اینجا س کنم میفکر 

  ،ها اینقوي یا چیزي شبیه به  اطالعاتیجاسوسی وطنی، یک سیستم ضد 

  شود جاست اما این تصویر در برابر ساعتی است که از برابرم دور نمیک دانم نمیدرست است که 

  زدن است، اي در حال حرف ، او ساعتی است با جنازهسال میانمردي است 

  کشته است، کرده بار کذب به میهن خیانت میخود را در حالی که با اخاند که او پسر جاسوس  به من گفته

  دانم باید چه کنم، زاد شوم میآچه حالی دارد اما من بعد از اینکه  دانم نمی

و مردم ما چه موجوداتی ساخته باید داستان این پدر را نشر دهم، باید همه بدانند این نظام فکري از پدران، فرزندان 

  ...است
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  اند سالیان درازي است که دور این صحن گرد به تماشا ایستاده آناناند،  به دور صحن گردي مردمان بسیاري نشسته

  را پر کرده است ها آسمانصدایی زمین و 

  را بدریدبدرید، یکدیگر 

  تا ما خون ببینیم بدرید

  کشاند و صحن را به خون می شود میتکرار  آدمیانصداي مدام از دل 

  آوردندشمارانی را به دل این صحن واي که چه بی

دندان تیز  آنانیدند و براي جنگ د، مردمان با صداي فریاد هورا کشنخست دو سگ را به رو به روي هم نشاندن

نی که به دست ادو سگ به روي هم دندان کشیدند، دناي د بلعیدند و با صداي نقاره می بوي خون را آنانکردند 

راب را به ش آناندادند،  آذوقهبا خون را  آنانده بودند، هایی که براي این کار پرورانده ش مردمان تیز شده بود، سگ



 سبوعیت ١٩٠

 

 آناناند،  را گرفته آنانینند و حال دو تن خون سیراب کردند، نگذاشتند تا نوري ببینند، نگذاشتند تا مهر را به چشم بب

  دوزند میبه صحن چشم  خیز نیم و مردمان کنند میبه سوي هم رها را 

  رود، واي خون به جان یکدیگر فرو می ها دندان

  شود میده و مردم را شادمان کرد صدا شنی آمدخون 

  بدرید، یکدیگر را بدرید

  د تا ما خون ببینیمبدری

و به تیزي دندان تیغ  کشند میبه روي هم دندان  آنان، کنند میشده است، سگان یکدیگر را تکه و پاره  آغازدریدن 

اي از گوشتش بر زمین ریخته و بوي خون را مردمان  شده است، تکه، بدنی یکی تکه ریزند میند و خون گشای می

  کشند میبلعند فریاد  می

  بدرید

افتد و  مین میاز رنج به ز ،کشد میزند، زوزه  است، فریاد می دندان دیگريها بر  اي از گوشت یکی از سگ تکه

  زنند میا چشمانی به رنگ خون فریاد ب مردم خونخوارانِ

  بدرید، یکدیگر را بدرید

  د تا ما خون ببینیمیربد

، خون به دمد میبه چشمان مردمان آزمند به خون اي  نور تازه این بارخیزد و  سگ بر زمین افتاده دوباره بر می

  :زند ، یکی فریاد میدمد می آنانهاي  شقیقه

  او را آماده دریدن کنید

  راند به پیش می خواند میبر گوش او  آرامکسی سگ بر زمین را با وردي که 



 خون ١٩١

 

  مندان خواهی بودر آي از او شو، تو به قدرت از آزبه قدرت د

  سگ پیش رفت گوش سگ در برابر را به دندان گرفت، کند

ر زمین فوران کرد و ب آننداخت، خون از میان گوش بریده از جاي مانده را برید، به دهان برد و بر زمین ااو گوش 

 قدر آنصحن را پر کرد، مردمان شادمانه تر از پیش فریاد زدند و تکرار به دریدن دادند،  مریخت و بوي خون تما

دیگري را از  ها سگشد که یکی از  گونه اینو  زدند میمستانه فریاد  گونه اینپرستیدند که به فورانش  خون را می

  ه گرفت و بر زمین کوفت،خرخر

  فرسایی عالم را به درد واداشت و مردمان در صحن دوباره فریاد زدند ن صداي جا

  بدرید، یکدیگر را بدرید

  د تا ما خون ببینیمبدری

بود که جماعت با ولع بو  گونه اینرا خون گرفت و  شده همه جا خون بود، تمام صحن اي پاره ه سگی مرد، با خرخر

دو  بود که دو قفس از گونه اینشدند و اي  فریادکنان طالب رزم تازه آنان ،دید می، چشمانشان خون کشیدند می

  ش رفتندپیطرف باز شد و دو شیر به 

جنگید نه  ز براي حریم و غذا مییوانی که ااما هر دو طرف حیوان بود، ح دانم نمیشیر بودند، گاو بودند، سگ بودند 

، پرستیدند می آنچهاز  حال به عطش تیده بود وخون را پرس آدمیبه شادي مستانه خون دیدن و خون پرستیدن، اما 

  نداداشترا به جنگ هم و آنان

به جان فرو رفت،  ها دندانبه هم خورد، لگدها یکدیگر را خرد کرد،  ها شاخبود که  گونه اینواداشت تا بدرند و 

  به خون طلبید و همه جا را خون گرفت و مردمان فریاد زنان خواندند ها چنگالتیزي 

  بدرید، یکدیگر را بدرید



 سبوعیت ١٩٢

 

  تا ما خون ببینیم بدرید

اي از خون تراشید و همه را مست خود کرد، اینان طالب دیدن خون  و رودخانه آمد، آمدو به جریان در  آمدخون 

  بسیار به زمین بود، ايه خونبودند و حال 

و  بار خونهاي انسان، همه و همه فضا را  ها، عربده ي صحن را گرفت، دندان در گوشت تن، زوزه خون همه

  بیشتر، هاي دریدنآلود کرد و تالوت شد براي  خون

اوت انسان هاي قس دوباره به خون یکدیگر را دریدند آنانی که در این بازي به مهره ،دریدند میباز هم یکدیگر را 

  خون و طلب خون به جنگ واداشت را به آناندل شدند و این دوپاي بیمار ب

  بدرید، یکدیگر را بدرید

  تا ما خون ببینیم بدرید

شمرد و تنها خون را  ر میجان را بی ارزش و خا ،برد میو دندان بیشتر به وجود  کرد میندایی زمین و آسمان را پر 

  داد میدر این وادي مستی مستانه هلهله سر  آدمیبود که انسان طالبش بود و  آنچه، خون طلبید می

  کردن کشتند؟ کوب پايچند فیل یکدیگر را با 

  دیگر را به شاخ دریدند؟چند گاو یک

  ند شیر دندان بردند و چند گرگ به چنگال دریدند؟چ

و مدام خون کف  ریختند میو خون  کشتند می آنانبا ورد  آدمیانا نداي و ب دریدند میشمارشان بسیار بود  دانم نمی

  ،رفت میصحن باال و باالتر 

خون به شمانی قرمز به رنگ رفته بود و حال با چجز خون چیزي را ندید، همه جا را خون فرا گ آدمیان هاي چشم

  رسید، آنانکه به نزدیک  آمدباال  قدر آن دوختندخون بر صحن چشم 



 خون ١٩٣

 

  هاي شکسته یون و زاري بود، استخوانباز ناله بود، فریاد بود، ش

  نوردید ا در میهاي بر تن و خون بر زمین ریخته و ندایی که آسمان و زمین ر هاي بر زمین افتاده، دندان گوشت

  بدرید، یکدیگر را بدرید

  تا ما خون ببینیم بدرید

صحن برد دست را به درون برد و ناگاه با دست پر شده از خون  ردمان بود که سر به درون خون بریکی از همان م

  را به کام فرو برد آنبازگشت و 

  فریاد کشید

  درم می

  ي درنده خویانم من درنده

  تا به خون ریختنم ببینید و لذت برید ام آمدهمن 

برك بودن او باز فریاد شتند و قدرت او را کرامت بخشیدند، به تمردمان به سجود او را پرستیدند، او را بزرگ دا

  زدند

  بدرید، یکدیگر را بدرید

  تا ما خون ببینیم بدرید

  ها گشوده شد قفس هاي دروازه

چشم بر  تعلیم به خون دید و حال در آدمی شتن دادند وعلیم به کبر صحن بود و سگی را در برابر دید، او را ت آدمی

  هم زدنی با ضربتی سگ را بر زمین کوفت،

  ها باز هم گشوده شد همتاي نیرومند خود هلهله سر دادند و قفس مردمان از دیدن



 سبوعیت ١٩٤

 

  را درید آنان آدمیاش کردند، به تیغ تیز  دوره ها فیلها حمله کردند و  ، خرسآمدندشیرها 

  ي هیبتش به زمین افتاد، ن با همهتیغی را به اندرون قلب فیل برد، فیل با صدایی ناال

او از این درنده خویی  کشید میاش را درید و بر زمین افتاد زوزه  شیر بر جاي خشک مانده بود که شمشیري سینه

  زد میفریاد  آزموده آدمیمانده بود، نتوانست تکان بخورد، 

  تان را بدرم بیایید تا همه

و با خنجري بر دست به زمین  او را به تعقیب آدمیقساوت نبود و  گونه اینخرس پا به فرار گذاشت، او را تحمل 

  سرورشان را ستودند کنان هلهلهافکند، از پشت جانش دریده شد و مردمان 

  ارباب درندگان

  پادشاه بربران

  مرگ دهندگانحاکم 

  آمدندتا گاوها در  کشیدند میو مستانه فریاد  دادند میشعار 

  ارباب به روي سکویی رفت و فریاد زد

  بدرید، گاو پیش را بدرید

  تا ما خون ببینیم بدرید

، دیگر زد می، ارباب هم تیغ زد میو هر کس تیغی  دوید میتیز به پشت گاو کوفتند، او  ها تیغها با  مردمان بر صحن

دار بود، پس همه دریدند و گاو را تکه تکه  ریزي، شکنجه و قساوت میدان نودار نبود حال تنها خون و خ میانهکشتن 

، باري شیري را دریدند، باري فیلی را و هر بار کسی براي آمد، دوباره گاو به میان ریخت میکردند، خون به زمین 



 خون ١٩٥

 

ها بارور شدند و به نهاي هر چه دریدن بود ارباب به باالي گودي رفت و  دریدن میانه دار بود و همه به این دریدن

  ترین درندگان است فریاد زنان خواند چه کس درنده

  مردمان فریاد زدند

  اربابتویی 

و دریدن دوباره  آدمیبود که صحن به  گونه اینارباب ندا داد حال فرزندان خلف من براي دریدن به پیش روند و 

  خونین شد

یکدیگر را تکه و پاره  آنانکوبند،  می اند، به روي صورت هم مشت همه دیدند که مردمان در برابر هم ایستاده

  زنند میکوبند و شاید شاخ  ، شاید پا میکشند میشاید چنگ  ،برند می، شاید دندان اند کرده

  سود میانه خون بود، خونی که جاري شد و مردمان را به فریادي فرا خواند ها کوفتناز تمام این 

  بدرید، یکدیگر را بدرید

  تا ما خون ببینیم بدرید

  ها مشتي  ، گاه به واسطهآمد میخون 

و این  دریدند میها، همه هم را  ها، سر بریدن و تکه پاره کردن ار زدنگاه با تیغی در دست و گاه به فرمان امیران، د

  خواند میصحن مدام در خونی بزرگ غرق بود و به دریدن ندا 

  :زد میارباب فریاد 

  بیشتر بدرید با تمام توان بدرید بدرید و خون بریزید

دند، خون از دری لگد یکدیگر را می هاي خونین به مشت و که در قفس آناندو طرف مبارزه را دو مرد پر کردند، 

  کرد میتر  ن صحن دیوانهو مردم را در میا ریخت میابروان 



 سبوعیت ١٩٦

 

ن نبرد، گاه با تفنگی بزرگ، گاه در میادی هاي چوب، گاه به شمشیر در دست، گاه با دیگر را دریدندگاه دو زن یک

  سر پر،

ان بردند و خون ، اسید ریختند، جآوردنددند، چشم در ها، حتی دست بری اي بر چهارپایه ضربهي دار و با  گاه بر چوبه

  خوردند

  زد میو صداي مردمان با ندایی بلندتر فریاد  کشتند میهمه 

  بدرید، یکدیگر را بدرید

  تا ما خون ببینیم بدرید

جنون  تمام این تصاویر را همه دیدند و به چشم همه چیز را پرستیدند و این ارزش را پاس داشتند و همه چیز در این

را به  آناندر میان همین خون بود که کودك زاییدند،  ،آوردندها طفل  در میان همین دیدن آنانخونبار ادامه کرد، 

هر چه از تعالیم بود به دریدن پیش رفت و هر بار به هر کوي و برزن صدایی  گونه ایندیدن همین خون پروراندند و 

  خواند میفریادکنان 

  بدرید، یکدیگر را بدرید

  تا ما خون ببینیم بدرید

اي همسال را با  اند، گاه بچه گذرانند که در حال دریدن لی اوقات میدکان بر پشت میزهاي کوچکشان در حاکو

ده و حال در میان ریده و ندریده را به بازي بدل کرهر چه د آناناند،  دریده آتشمشت دریده و گاه حیوانی را با 

  رین جانداران استید درنده باشند که انسان درنده تبا آموزند که باید بدرند، کودکی می

بیشمار همان کودکان پیشین که بوم زندگیشان به خون ریخته رنگین شده است در  آنانفرداي همین روزها است که 

  درند میها  میدان



 خون ١٩٧

 

  کجا؟

  ها صحنگاه در میان همین 

  ها گاه در دل خیابان

  خواند میچه  بباتا به فرمان بدرند و ببین که ار گاه در میدان جنگ و برخی تعلیم دیده

  حربیان را بدرید

  کافران را بدرید

  مسلمان را بدرید

  اند مجوسان را بدرید و جانان را بدرید و ببیند که همه در حال دریدن

تا بدانجا ادامه کرد که کودکانی را  ادامه داشت آلود خونصحن  آناما بازي به اینجا افاقه نکرد و میدان دایر و 

  کرد میرا پر  ها آسمانندایی زمین و  آخرزاییدند تا بدرند  آنانزاییدند تا بدرند، از همان کودکی، 

  بدرید، یکدیگر را بدرید

  تا ما خون ببینیم بدرید

یدان کودکان یکدیگر را بسیاري را براي دریدن و حال در م اند ساختو سخ گفتند به نداي آسمانی پا آنان

ه زمین کوفت و او را ب دندان کودك دیگر را به دهان گرفت،حمله برد او رفت و با دریدند، از دور کودکی  می

زوزه سگ و را نشنید، ي او است اما کسی او را ندید، نداي ا نالهاین صداي  شنوید آسمان برد می اش را به صداي ناله

را سیراب کرد و حال در میان این جنگ سبوعانه دو کودك یکدیگر را به تیر تفنگ  ه اورا ندید و تنها خون بود ک

  و باز ندایی همه جا را پر کرده است کنند میدشنه دندان و چنگال پاره 

  بدرید، یکدیگر را بدرید



 سبوعیت ١٩٨

 

  تا ما خون ببینیم بدرید

که دور تا دور صحن را پر کردند  آنانبر تخت نشسته با نگاهی به ارباب  آخرشو به این ندا را مردمان دادند 

  فرمان داد گونه این

  بدرید، یکدیگر را بدرید

  تا ما خون ببینیم بدرید

و حال هر که دور صحن نشسته بود دیگري را  آمدهحال صحن بر جاي است، اما دگر در صحن کسی نیست، امري 

  درید

ي  انگشت بر حدقه ، یکیدستی خود برده است بغلکسی دندان به خرخره  بینم که بینم، می را می آناناز دورتري 

بینم و این گرداگرد صحن  کوبد، همه را می ترین جان نزد خود را به زمین می با پا نزدیکچشم دیگري و دیگري 

  خواهد میاست که در حال دریدن است و ارباب که از دیدن خون رضا شده حال خود خون 

نان در این را بجوید او کسی را درید و پاره پاره کرد و فریاد ز او رفت و در میان همه گشت تا خون قدسی خود

ی نماند، د و کسی جز خون باقبیشتري فرا خواند چندي نگذشت که همه هم را دریدن سبوعیت همه را به تالش

بسیار  ستان همان ارباب بود که بعد از گرفتن قربانیانپر خون آخرینرا ندایی دهد،  آناندیگر هیچ به میان نبود تا 

  خون خورد تا مرد و هیچ دگر باقی نماند، قدر آن

براي  آرامی نمانده است و من ندایی را شده و دیگر هیچ باقن است، همه چیز به میان خون غرق خو تماماًحال میدان 

  خوانم جانان جهان می

  دارید که همه چیز به نزد او است بها گرانمهر را 



 خون ١٩٩

 

ام کنند، به دار بیاویزند از پا  اند، تمایز نیست که شکنجه در حال دریدن من اند یا تفاوت نیست که من را دریده

  دست و پایم را ببرند، جالدي که به باالي سرم ایستاده است را نیز به همین خطاب خواهم کردشوم و  آویزان

  ...دار که همه چیز به نزد او است بها گرانجان مهر را  هم
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  امان از روزي که بیمار شوي،

که تو به رنج نداري آشنا  آوردوقتی بیمار شدي تنها درد و رنج النه کرده به وجودت تو را از پاي در نخواهد 

  خواهی شد

  که نیستم، تن روئین آخردانی من هم درد به وجودم النه کرد،  من هم آشنا شدم، می

نبود که هر چه در این سالیان اندوخته بودم را از من برباید و به  مهابا بی قدر آناما بیماري که گریبان مرا گرفت 

  کردن وقف نداري شوم،ي زندگی  بهانه

  :گفتند می گونه اینبیمارستان به هم  آنمردمان در دل 



 سبوعیت ٢٠٢

 

  گرفتي جانت را نیز خواهد  گیرد که اندوخته بیماري تنها جانت را نمی

از جان در وجود الجانت مانده  آنچه، نخست دست به گریبان کشد میت دانی این بیماري المروت دندان به جان می

  هاي جانت حمله خواهد کرد، شد که از تو چیزي نخواهد ماند به اندوخته آرامخیالش  آنکهخواهد برد و پس از 

چیزي براي دریدن باقی نماند او را چه کار خواهد است، خب وقتی از جانت  آمدهگفتم که او براي دریدن جان 

  ماند؟

  رو به تو خواهد کرد و خواهد دانست که تو در طول این سالیان با جانت چه ها کردي، شک بی

تمام عمر را به صرف جانشان مال  آنانبیمارستان همه با جان همه چیز را اندوخته بودند،  آنبیشتر مردمان در 

اندوخته بودند  آنچهاندوزي کردند و حال که بیماري دانست از جانشان چیزي باقی نخواهد ماند شروع به دریدن 

  کرد تا از جان چیزي نماند

رور باید داشت در خود با آنچهیعنی جانم بیش از دانی بخشی از بدن من اضافه بود،   وقتی در بیمارستان بودم، می

  :نگریستند، برخی به من گفتند کرده بود، همه به چشم مردي دارا مرا می

  فضل تو است به طبیبان رو کردي آنچهچرا براي از میان بردن 

این هم از دارا بودن بیش از حد است، او مشاهیر خود را از دست داده و هر که براي خود داستانی : کسی گفت

  ن فضل من چه دردهاي بیکرانی در طول بودنم به من هدیه کرده است،دانستند که ای نمی آنانساخت، اما 

فضل  آنتاختند که هر چه در این سالیان اندوخته از برکت حضور  و به من می کردند میهایم نظر  برخی بر اندوخته

  نبود و مرا تابی براي پاسخ دادن نماند گونه ایندر جانت بوده است، اما 

یدم و از کار کردن باز لول فضله جانم به خود می آن، از درد کردم میکه هر بار وقتی کار گویم ب آنانیم، به چه بگو

این درد توان  آخري افزون خود لعن گفتم، بگویم که  شتهرها عذر مرا خواستند و بر این داایستادم، بگویم که با می



 یارشف ٢٠٣

 

در  آنچهرا چیزي نگفتم،  آنانچه بگویم و از این رو بود که  ها آنبه  دانم نمیمرا گرفت و به این نوانخانه راهم داد، 

 آنبود تا بخشی را که مانده است از  آمده ام بود و حال این فضله رکت سرسختیطول این سالیان اندوخته بودم از ب

م و براي توانم است بیندوز آنچهر از اي تراشید تا کمت ش هر بار بهانهخود کند، بسیار دست و پا زد در طول بودن

  آوردمانده بود را از کفم بر  آنچهزهر خود خواست تا فزونی  آخرینپس انداز کنم و حال به مبادایی چون امروز 

موفق شد و سراخرش توانست کاري که عهد کرده را به پیش برد اما او را توان از میان بردن همه چیز من نبود  آري

  ،زنند میهاي جان بود بیمار فریاد  از جان و اندوخته آنچهکه برخی با  دیدم میو 

از مال  آنچهکه چگونه  دیدم میامان از روزي که بیماري به جانت النه کند، او هر چه از جان است را خواهد برد و 

زونی شم افمرا به چ آنانخوردم، اما  و به حالشان افسوس می دیدم میرا  آنانبرد، همه  اند را با خود می اندوخته

را  آنانهر چه بود گشودند و شاید مرا لعن گفتند،  یشاید لب به نفرین م دانم نمی کردند میا و شاید آرزوه دیدند می

  دیدم میرا هر بار به چشم  آناناحوال سالمی در میان نبود و مرا کینه به دل نماند که این درد 

  چه درد داشت، دانم نمی، دیدم میاو را هم 

تان به سر و روي خود دوید، در داالن بزرگ بیمارس و میس آنخستین بار که او را دیدم بی مهابا به این سو و ن

  دانستم رنجش از چیست، و نمی دیدم می، استیصالش را هر بار به عین کوفت می

چرا او مرا به خود جذب کرد، شاید چون  دانم نمیتر شدم،  از این کالفگی او به جستجو آمدم و هر بار به او نزدیک

و  شد می، شاید چون بیشتر در برابرم سبز زد میفریاد بیشتري جهید، شاید چون  بیشتر از دیگران باال و پایین می

  ...شاید



 سبوعیت ٢٠٤

 

شوم، ، رفتم تا از درد او با خبر تر کردم ود و خود را به او نزدیک، همه جا در برابرم بدیدم میه هر چه بود او را همیش

درد امان او  بود که بیماري العالجی گرفته است اما به نزدیکی از او دانستم عزیزي به تخت دارد و آننخست خیالم 

  همسرش بود، کنم می را بریده است، خیال

و حال  شقانه دوستش داشتعشقش بود، عا شک بیکه بود اما  دانم نمیاید هم فرزندش بود، همسرش بود، ش آري

کشاند و باید براي  سو خود را می آن، باید به این سو و زد می، باید بال و پر کنده فریاد دید میاو را به تخت درد 

  کرد گونه اینو او  داد میهر چه در توان داشت را به خرج  شفاعتشطلب 

گوید، تنها طالب سالمت  خاضعانه سخن می آنانخود را به دست طبیبان سپرد، هر بار دیدم که چگونه در برابر 

  شفاعتش کنند، خواست می آنانو چون مسیحایی از  کرد میرا نگاه  آنانعشقش بود، 

تا کسی درمانی براي نازنینش بجوید و همه او را به دورتري فرستادند، من  گفت میایستاد به همه  در برابر همه می

  هم به تعقیب او رفتم

ه او را به دوردستی فرستادند، ها داشتند از این رو بود ک او بود نیاز به راهدرد به نزد  آنچهمسیحان براي دانستن 

و  آوردباجه به او نگاه کرد کاغذي مچاله از جیب برون  اي رساند، مردي پشت در برابر باجهیم رفت و خود را مستق

  :دار فرمود رو به مرد گرفت، مرد باجه

  پانصد اشرفی براي آزمایش خون

  :در این سالیان اندوخته بود به او داد و با خود بلند بلند گفت آنچهاز  شادمانانِمرد دست به جیب برد و 

  ساخته استرا  آنجانم  آنچهنازنینم سالمت خواهی شد با 

 د، خیالز دریافتند، رخصت درمان رسیده بوکاغذي به دستش دادند و او رفت و طبیبان او را دریافتند، نازنینش را نی

  :پانصد اشرفی مرد باجه دار در بلندگوي برابر فریاد زد آنبعد از گرفتن  کنم می



 یارشف ٢٠٥

 

  او حق زندگی را پرداخته است، مسیحان، طبیبان و بزرگان او را دریابید

موفق به دیدن نازنینش نشدم، اما من هیچ وقت  آخرم، گویم، من ندید فت، نازنینش را میش رنسرنگ به دستا

نگونه که او گفت و بعدها از او شنیدم دانستم که هر بار سوزنی به دستانش رفته است و بعد از کمی خواندن و آ

، کاغذ مچاله را به دست مرد داد و مرد پس از کمی آمددار  هاي طبیبان دوباره او بازگشت و به سوي باجه گفتن

  :تأمل گفت

  پانصد اشرفی براي آزمایش تکمیلی

  :در این سالیان اندوخته بود به او داد و با خود بلند بلند گفت آنچهاز  شادمانانِبرد و  مرد دست به جیب

  را ساخته است آنجانم  آنچهنازنینم سالمت خواهی شد با 

د، خیال ز دریافتند، رخصت درمان رسیده بوکاغذي به دستش دادند و او رفت و طبیبان او را دریافتند، نازنینش را نی

  :پانصد اشرفی مرد باجه دار در بلندگوي برابر فریاد زد آنگرفتن  بعد از کنم می

  او حق زندگی را پرداخته است، مسیحان، طبیبان و بزرگان او را دریابید

ه سوي مرد باجه دار من دیگر دانستم که او را کجا خواهم یافت، دیگر او را ب آمدندوباره سرنگ و باز دوباره 

اي را  و کاغذ مچاله آمدن دیدم، هر بار او را به عیا آمدنهر از چند گاهی ایستادم و کردم، نزدیک باجه  تعقیب نمی

  دار گرفت رو به مرد باجه

  پانصد اشرفی براي سونوگرافی

  چهارصد اشرفی براي رادیولوژي

  اسکن تی سیهزار اشرفی براي 

  پیهزار اشرفی براي اندسکو



 سبوعیت ٢٠٦

 

  اشرفی براي تزریقات صد هشت

  آزمایش ادرارپانصد اشرفی براي 

  اشرفی براي آزمایش پروتئین خون صد شش

  ...هزار اشرفی براي

  خواند میها در بلندگو  هر بار مرد باجه دار بعد از اخذ هزینه آمد میو دوباره  رفت میمرد 

  او حق زندگی را پرداخته است، مسیحان، طبیبان و بزرگان او را دریابید

او مسیري را به طول این داالن گذر کرد و هر بار براي تشخیص او را به دستگاهی  آمد میو دوباره  رفت میمرد 

هر چه  شادمانانِي جانش بود را براي پاسداشت جان نازنینش طلب کردند و او  به نزدش از هزینه آنچهسپردند، 

او را با سرنگ گاه با رسید، طبیبان، مسیحان و بزرگان، نازنینش را دریافتند،  دوباره رخصتداشت را پرداخت و 

ها به اجسام، به  ها چشم دوختند، به شکل معاینه و گاه با شیئی خارجی دریافتند و هر کدام نظري داد، به عکس

  ها هر کس چیزي گفت، کاغذها، به بدن و حاالت به او چشم دوختند و به نهاي تمام دیدن

  کن او را جراحی

  با داروهاي شیمیایی او را درمان کن

  ام درمان کن با پیوندي که من تشخیص دادهاو را 

  اي که در کشورهاي بیگانه رایج است درمان کن به درمان تازهاو را 

  را به نزد مسیحان دورتر از خاك ببر و او را دریاب که زیستنش بدین گونه ممکن است او

طلبیدند و هر کدام  مه جان میاي از جان او بودند، ه ها همه طالب جرعه  ي گفته هر کس چیزي گفت و به نهاي همه

  خواستند میبه گفتنش چند سال از زندگی او را 



 یارشف ٢٠٧

 

  براي جراحی پانزده سال از زمانی که او جانش را در اختیار دیگران فروخته بود الزم بود

  هاي شیمیایی ده سالبراي دارو

  براي پیوند بیست سال

  براي درمان تازه سی سال

  سال براي بردن به خارج از مرزها پنجاه

  چند سال کار کرده بود؟

  ند سال جانش را به دیگران واگذاشته بودچ

  ده سال؟

  بیست سال؟

  پنجاه سال؟

باز خواهد گشت، او رفته بود، او پس از  آنجادانستم که هر سویی برود دوباره به  من نزدیک باجه منتظر او بودم، می

پر بازگشت، دستانش از گذشت چندي با دستانی  با طبیبان سخن گفت، صحن بیمارستان را ترك گفت و بعد آنکه

  اش، فروخته شده پر بود از جان

  ،آوردبار  اوم به دیگران یک کیلو کاغذ را بهچند سال فروختن جان مد

دانست کدام با  ، نمیآن، نه بی ارزش تر از آنیک کیلو کاغذ با ارزش که معادل زندگی نازنینش بود، نه واالتر از 

  کاغذها داشت را روي باجه گذاشت، آنتر است تنها دیدم که هر چه از  ارزش

  :دار به او نگریست، کاغذي نداشت، دیگر فرمانی نبود، مرد به چشمان او نگاه کرد و با صدایی بلند گفت باجه



 سبوعیت ٢٠٨

 

ي  ي اندوخته نینم را به من بازگردانید، این همهام را دریابید و ناز ها از فروش جانم اندوخته این سال مبه طول تما آنچه

  من است

  مرد باجه دار از وقاحت او سرخورده شد، بعد گفت منظورت چیست؟

  :با نگاهی دردمند گفت مستأصلمرد 

خواهید او را عمل کنید، به دارو بسپارید، پیوند زنید و به خارج مرزها بفرستید من سالمت او را  ، میدانم نمی

  خواهم می

  ،آوردند آبو را نشاندند برایش ا

  با کیست؟ آبي این  راستی هزینه

  کارکردن او است؟ برابر با چند ساعت آبارزش این 

  اش خواهیم کرد، و او را خواند، امروز جراحی آمدبعد مسیحایی به پیش دادند،  آباما او را  دانم نمی

  خواند آرامدار با سر به عالمت تأیید او را همراهی کرد و  به باجه دار نگاهی انداخت و مرد باجه

  هزینه جراحی براي زیستن یکسان استها با  درمان خواهد داشت، مقدار اشرفی رخصت

 گونه اینند و مرد شادمان شد، نازنینش را جراحی خواهند کرد، او سالمت خواهد بود، او را زندگی دوباره خواهد ما

  بود که صداي بلندي تمام بیمارستان را پر کرد

  ي زیستن پرداخت شده است، بیمار را دریاب و او را شفا بخش هعود به سوي اتاق جراحی برو، هزینمسیح مو

، جراحی بی مشکل پیش آمدنیاز بود را کردند و بعد از گذشت ساعتی نازنینش بیرون  آنچهاتاق جراحی آماده بود، 

  اش را دید، معشوقه و در کنار تخت آمدده ماند بیرون ت و او زنرف

  طلبد، اما دوباره قی کرد، دید که چگونه به چشمان او نگاه دوخته و مدام او را به زیستن می
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  دوباره نالید، درد کشید و دوباره ناالن شد،

  :گفت مرد بی مهابا بیرون دوید، به سوي طبیبان رفت خود را به پاي مسیحا رساند،

  ،کشد میبرد، او دوباره فریاد  سرورم او باز هم رنج می

  پزشک او را به سوي باجه فرستاد

  پانصد اشرفی براي آزمایش خون

  دار دوباره رخصت و دوباره دریافتند، دوباره مسیحا فرمان داد و دوباره باجه

  هزار اشرفی براي تشخیص

  دوباره دوار گردي و دوباره مرد باجه دار

  اشرفی براي سالمتی صد هشت

  هزار اشرفی براي دارو

  هزار و دویست اشرفی براي معاینه

  اشرفی براي معالجه، صد هشت

از جانش در  آنچه، او پرداخت اما دیگر چیزي براي پرداختن نبود و مرد هر چه داشت را می شد میخوانده  خصتر

  ماند،طول سالیان داشت را پرداخت و دیگر هیچ اشرفی و دینار به جیبش ن

  ، به سوي مرد باجه دار بروزد میمسیحا فریاد 

  گفت میو بلند بلند  داد میمرد باجه دار از دور برایش دست تکان 

  اشرفی، دویست اشرفی صد هشتپانصد اشرفی، 

  خواهی خواهی جان نمی سالمت نمی واهی، رخصتخ درمان نمی
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  ،زدند میدند، همه جانی به دست فریاد طبیبان به روي میزها رفته بو

  مردم بیایید جان بخرید، جان سالم تنها یک میلیون اشرفی

  گفت میبلند  کرد میمرد باجه دار بازار گرمی 

  تشخیص تنها دویست اشرفی

  خواهد را نمی آنشفایی به نرخ پانصد هزار اشرفی دارم کسی  گفت میمسیحا 

بود، شوهرش بود، پدر و  بود، گربه بود، زنشسگ ، نازنینش کرد میمرد به نازنینش چشم دوخته بود، او را نگاه 

اما عشقش بود، نه فراتر هم جانش بود، او را به درد دید و فریاد زنان به سوي  دانم نمیمادرش بود، فرزندش بود 

  :ایستاد و گفت شبر روي میزها رفت، در برابر نیکی از طبیبا

  خرید؟ جان هم می آیاسرورم 

  :گفت آنگاهاي مکث کرد و  طبیب ذره

  چه براي فروختن داري آري

م ببخشید، او را دریابید و سالمتش کنید، نبه نازنی بها گرانجان  آناي از  ي شما خواهم بود تنها ذره مرد خواند برده

  از جانت چیزي براي عرضه داري آیاطبیب با ریشخندي گفت، بردگی تو مرا سود نخواهد بخشید 

  تزنان گف ت به روي میز رفت و فریادمرد برخاس

  ،بیند میروشنی در بدن من است، چشمانم به  بشتابید، کلیه دارم، کبدي سالم

اي براي  خواهید بیایید از من ببرید، جان تازه چه می شنود، دست و پایم هر ه چیز را میهایم سالمت و هم گوش

  فروختن دارم

  همه و همه او را دوره کردند و حال اشرفی دادندهمه او را دوره کردند، طبیبان، مسیحان، مرد باجه دار، بیماران و 
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  ، بیست هزار اشرفی بر زمین ریختآورداش را در  یکی دست برد و کلیه

  شرفی به زمین انداختهزار اي چشمانش را بیرون کشید و پنجاه  طبیبی دست برد و قرنیه

 آویزانرا  ها آناش  پشت باجه خواست می، انداخت میو به درون یخ  کند میدن او را دار با ولع بسیار تکه تکه ب باجه

هاي جان  انده به مشتريیزد و همه را با قیمتی که خود خودست و پا و انگشت و قلب را بیاو خواست میکند، 

  بفروشد

  خواندم آرامهمه چیزي کندند و من به کنار او 

  مهرت را نیز خواهی فروخت؟

در  آرامنش را برده بودند چیزي نگفت و چشمانش را بست و ده جانی در بدن نداشت و تکه تکه بمرد در حالی ک

  کنار نازنینش خفت
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، کنند میرا داغدار  آنانزنند،  ، نه تنها دار نمیزنند میدار  آندارم که مردمان را در  هاي شهري گام برمی در خیابان

  اند کردهو همه را تکه و پاره  درند می، همه را کنند میرا مصلوب  آنان

  ،اند آمدهبراي احقاق حقوقشان  زنند میشنوم، فریاد  شان را می بانهصداي غری

  ادها در گوشم طنینی به راه انداخته استفری

به طول تاریخ درازشان مدام در حال  آنان، بیشتر از صد سال است، زنند میاین مردمان صد سالی است که فریاد 

  اند فریاد زدن

  شنود؟ را نمی آناناما چرا کسی صداي فریاد 

  چرا کسی براي این فریادها ارزشی قائل نشده است؟
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  اند؟ چرا همه در جستجوي تفرقه برآمده

 راي تقسیم قدرت بودام، نخستین فریادشان از ب بوده آناناست، صد سالی است که با  آنانعمر من به عمر فریادهاي 

  شد میاما مدام فریادي به گوشم تکرار  اند، نفهمیدم که چرا فریاد کشیده م، هیچندانست آنو من در کودکی هیچ از 

  تقسیط قدرت

را بی پاسخ در اختیار سلطانی قرار ندهند، اما  آنبکاهند تا  آنتا از  آوردندقدرت را براي تقسیم و تقسیط به میان 

  بود را به درون فرو خورد آنانفریاد نخستین  آنچهاي دیگر درده

  شنوم، دیگر کسی براي تقسیم قدرت فریادي بر نیاورده است صدا را نمی آندیگر 

اجنبان شکوه و جاللی که  چگونه از پیشرفت و آنانهست که که به دیار دورتران رفتند، خاطرم  آنانخاطرم هست، 

ز دیگران دانستند و ا آنان راه هم مرامان خود را پیش گیرند، و خواستندخود به فریادها ساختند در عجب ماندند 

اما همان هم باوران هم راه را به بیراهه رفتند، شاید این  قدرت است راهگشا خواهد شد، آنچهم سیخواندند که تق

  است ن سکون واداشتههمه را به ایگیر کرده است، شاید  ها همه را در این منجالب زمین بیراهه رفتن

  و ارزش خاموشی است خوانند می، همه را به خموشی فرا اند مسکوتاي است که همه  اما زمانه دانم نمی

  سکوت من فریاد من است

و میدانم که این ارزش  کنند می، مدام برایم تکرار خوانند مین جمله بیزارم اما مدام به گوشم واي که چه قدر از ای

  شده است، آناني  تازه

  ردندپروح عصیانگر همه چیز را به دورتري س آنسکوت پاسخ گفتند و از به  آناندر برابر هر نامالیمات 

کشانده را  آتشدنیایتان را به  آنچهفریاد بزنید، تقسیم قدرت را بخواهید، تقسیط این بیمار زمینی را خواستار شوید، 

  کنیدرا خاموش  آنیتان به فریاد صدا آبهاي  ید و با سطلدریاب
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  سکوت راهگشا است

  اند  دیگر توان گفتن ندارند و همه را به خاموشی کشانده آنانکنند،  لب باز نمی

  فریاد دیربازانمان به کجا منزل کرده است؟ آن

  چه کسی او را از ما ربود و ما را به این اختگی مداوم راه برده است؟

  شاید اشتباه همه چیز را از میدان به در برد و همه چیز را از طغیان و قیام خاموش کرد دانم نمی

دند که خود راهبر جماعت ش آنانروید، قتدار حاکمان گز میان بردن این دیو چند روي به اصداي تقسیط قدرت و ا

 آنکها به شور فرا خواندید، مگر نه دورتر دیده بودید که مردمان ر شدند، چه از آنغوطه خوردند و از  در این اشتباه

  اید؟  تان را به این خاموشی فروخته تهو بیمار کرده است، چرا فریاد گذش گیر همه را زمین ،دانستید قدرت در اختیار

  گو به خلق کرد، خاطرم هست که فریادهاي دیروز چگونه ثمر داد، سلطان را به زمین افکند و او را پاسخ

به مشامم رسید، چرا پس همه در تعقیب این  آناز ده شدن، باز هم بوي ناخوش بردگی خواناي ننگ بر این خلق 

  اند فروماندن

 گونه اینقدرت دلیران کرد،  را مستبود که شما  گونه اینانداخت،  جانانهاي بیگانگان رعشه به  صداي پاي چکمه

  و او را علم کردیدکه باز براي خود سرور تراشیدید  بود

  بود، فراتر از قدرت اجنبان بود، این درس زندگی هزاران ساله ما است که گریبانمان را دریده است، آناز نه فراتر 

این همان درد مانده در جان و تن ما است که به تلنگري دوباره باز خواهد شد، زخم را درمان نکرده به حال خود 

  رها کردید و باز تلنگري او را پاره کرد و سر باز زد

این فرو ماندن و در خود بودن را به طول هزاري سال از دیرباز به  کرده است، شربت به وجودمان رخنه آنتمام شهد 

  شدن نیز ما از تسلیم شدگان بودیم ، پیش از تسلیمآوردندین سجود بار خوردمان دادند، همه ما را براي ا
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همیشه با ما است و ما  آموزهسر را عوض کردید، این  مزدا به آسمان بود، اهللا جایش را گرفت، تاج همان تاج بود و

  ،کشد مین تاج بی سر فریاد است در طلب هما آمدهو هر که  خوانند میایم، باز برایمان  بارور شده آندر 

  اند کردهاند هم براي همان تاج دندان تیز  که فرمان به تقسیط داده آنانحتی 

نه رود، اي دریغ و افسوس از فقدان آگاهی که همه را به بیداري خود بیدار ها را نشا اي دریغ از فریادي که ریشه

  کردید آلودهرا نیز  آنکند، بیداري ما نیز به خواب کردن دیگران جان گرفت، 

  اند همه به سکوت قانع شده شنوم نمیدیگر صداي فریادي را 

حکم ین مدند تا به پوتها به دهان ما النه کر و برد، آجرهایش را به دهانمان کوفت، بمبتوپ مجلس را به کاممان فر

  بودیم دوباره فریاد بزنیم و ساالري براي خود بتراشیم آموخته آنچهاجنبان، نه به 

  ؟شنوي میصداي خدا خوانده شدن را 

تقسیط قدرت را  آنکه، همه ردایی به دست دارند تا بر تن یکی از شمایان کنند، اند آمدههمه در جستجوي خدا بر 

  ا سر داده است نیز به تعقیب همان ردا استبلند و بی پرو

ي فقدان اقتدار دوباره ردا را به  نکرد، کسی براي نابودي تاج پیش نرفت و بهانه اش پارهکسی ردا را بر نکند و پاره 

  تن یکی از دیوانگان پوشاند

اش را ما تنفیذ کردیم، ما او را بال شاه شد و قلدربونه خان خوان شاه شاهان لقب گرفت، او خان بود و دیدي چگ

ما او را به این قدسیت رساندیم و باز  نگال بخشیدیم تا هر چه خواهد کند،ما او را چ دادیم تا بر سرمان پرواز کند،

  سان برایمان خواند ولی را بر خویشتن برگزینیدان هاي ترساموش ماندیم که ندایی هزاران ساله به طول تمام خ
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چه کار لیکن مظلومان  آن، ظالم که ظالم است ما را با کردیم توپ مجلس را منهدم کرد و ما تقسیم قدرت را نابود

ي  را به فریاد فرا نخواند همه ترسیدند و باز بهانه آنانرا به تکاپو فرا خواند و کسی  آنانرا باید که دریافت، باید که 

  اي به صورتمان کوفت ترس چکمه

، خاطرم هست که زد میزدیم، خاطرم هست زنی را که براي نبود اجبار به ماندن در سیاهی فریاد  اد میخودمان فری

ر جانمان است را از میان بود تا فریاد بزند و هر چه سم مهلک د آمدهاو به میدان  کرد میکیسه بر جانش را پاره پاره 

  ي تن را خواهد گرفت مههاي دوباره  تکانه دانست که سم در خونمان محلول شده و حال به ما نمیبردارد ا

اما کسی چادر از سرش به زمین کشید و با  دانم نمیاو بود یا خواهرش سیلی محکم بر گوش او را من هم چشیدم، 

  ها بیدار بود را به خاموشی خواند، دوباره خواندند ضربتی او را نقش بر زمین کرد، دوباره هر چه در دل

  سکوت ما فریاد ما است

و گفت و او را قدرتمند کرد، میدانی جبر  آنو با دین، بر ضد  آمده دین این دیوانگی را، او ب کرد میدار قلدر بی

  دار خواهد کرد و بیدار کرد حماقت درونمان رارزمش به اختیار دوباره بی

ن جبر ، مردمان در ایاي برایمان ساخت هشوریدیم را قدیس آنخویشتن بر  آنچهبه ناخوشی فریاد او بود که دوباره 

، نگوییم و ها یک هدف را دنبال کرد، نیندیشیمتن آمدقلداران به پیش  آنختند و هر که از خود را به واماندگی فرو

  مسکوت بمانیم،

  بودیم را مبدل به زیبایی برایمان کرد آنمان خواند و هر چه خود بیزار از ما هیچ نگفتیم اما قلدري برای

ود تا بر ما بخواند که این اجنبان خود خویشتن ماییم که هر بار به نب آنروزگار بر  آنن، کسی را در باز هم اجنبا

و همه در  آفرینند میآفرینند، قلدران قلدر  از خود باز می آنان، آنانیمایم، ما نیز از  به استثمار در آمده آمدهشکلی در 

  اند یستهراه بقا به زایش ز
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ایم، کسی شما را نگفت که همه در سر  دهرآمدر بطن بقایمان تنها به جستجوي زایش ب کسی شما را نگفت که ما

  اند که دوباره بیافرینند، تکثیر کنند و از خود دوباره نشر دهند پرورانده

از دیگران پر  آنکهدار شدند و همه چیز را به دست گرفتند و  توزان میدان النه کرد، کینه ها دلاز کینه بود به  آنچه

  تر بود تاجدار خوانده شد، او را تاج بی سر بود و سر به درونش برد تا بتازد، از میدان در برابر تناول کند، باك

  جهانی گشود تا به انتقام به پیش روند، آنانتوزان را میدان داد و بر  به سستی کینه

انتقام و کینه نیز در حال زایش خویشتن است، او نیز در پی بقا براي ماندن  آخرشنید،  همه کر بودند کسی چیزي نمی

  نشر خواهد یافتریند و دوباره آف آفریند، از خود می و زندگی می

 آنچهراي خود تراشید و به تعقیب و در میان همه رخنه کرد، همه را با خود همراه کرد، هر کس دلیلی ب آفریداو 

چه به سر پرورانده است، چه خواستن به دلش  آنکهنه نوشید، براي هیچ تن تفاوت نیست خود بافته بود از شهد کی

، هزار رنگ شدند، به هزار حزب آمدندها در  به هزار دستگی آنان، پروراند میالنه کرده است که کینه او را 

  ، اما چه گفتند چه تفاوت میانشان بود؟برآمدند

  راه بردند، همه تاج را دیدند و برایش سري تراشیدندهمه از کین خواندند، همه به انتقام 

رابر، سري به دست ها بسیار بود لیکن مقصد یکسان و در ب گذشت، راه چه تفاوت که راهشان از دیگر معبري می

  طلبیدند ش تاج میداشتند که برای

  راه را به بیراهه رفتیم،

  مقصر که بود؟

  همه بودند، تاج داران بودند،

  بودند؟مبارزان 



 تیسبوع ٢١٩

 

  نشناختن بود

 رغبتیو دیگر  دانستند میدانستن نرساند، همه همه چیز را از دورترهایی  صالبتعرفان کوري بود که هیچ تن را به 

  ها را در نیافتند وز از شناختن دور شدند و هیچ از ریشهبود، پس در این عرفان بیمار هر ربراي دانستن میانشان ن

بودم و هر بار دیدم که چگونه دورتر  آنان، صد سال در تنهایی خویش با ندگی کردمکه من در کنار اینان ز چه تلخ

از تقسیطش سخنی بر لبان یار نبود، همه از تاج د، دار نبو قدرت دیگر میدان تقسیم اند، دهاز راه گذشتگان ش

  نگریستند و به دنبال تاج بودند به تاج می ،گفتند می

نه براي خواستن براي نابود کردن، نه براي هدفی غایی براي از بین بردن هر چه  آمدندبه میدان  آدمیانفوج فوج 

  هدف در میانه بود، نه براي تغییر براي انهدام و نه براي ساختن که براي تباهی،

  اند آمدهبدانند جز کین براي چه  آنکهبی  آمدندمشت مشت 

خود کرد و مردمان را به شهدش دوباره نوشاند،  آنز همه چیز براي کینه بود همه چیز را ا دار بود، کینه میدان

  کشاند و همه را به میدان می کرد می آلودهاي بیشتر در پیش بود و بیشترانی را به خود  هر بار به تکانه ها مانده ته

  ورز بود دار کینه تاج

  توز بود مبارز کینه

  عاشق کینه بود مدافع 

  تنها سر در میان تاج بود نشانه بر تاج رفتهمه مست کینه به میدان بودند و تغییر 

  کرده است آلودهرم را شهصدایی خیابان 

  مرگ مرگ مرگ

  همه جا را مرگ فرا گرفته است



 سبوعیت ٢٢٠

 

  آوردکسی از زندگی سخنی به میان نخواهد 

  است ها تاج آرزويتنها نداي زندگی براي همان سر در 

  اند، بر سري که تاج را مناسبش دیده فرستند میدرود 

 آن، از گفت می آنان ، از دورتري برايرفت میفریادها به روي بلندي  آنها و در بین تمام  هکسی در میدان بهب کاش

  گفت می آنانو با  رفت میما را به کینه بدل کرده است، اي کاش او  آرزوهايي  توپی که همه

  سوزاندند؟ به کینه او را نمی آیا

  ؟کردند نمیاو را از خود دور  آیا

  ؟شد نمیبه تبعید فرستاده  آیا

  راندند ایستاد را به کینه نمی کسی که در برابر کینه می

  او از دیگران بیشتر کینه را شناخته بود آريدار شد،  مالي کین میانه

شناخت، باورش به کینه پرورانده بود، هر  می ي کینه را ینه مستانه رقصیده بود، او نداي عاشقانهاو به هر آهنگ ساز ک

  شناخت کاته را میاین ل اطفالو او  بردند میتوزي راه  بار او را به درس کینه

  تر بود؟ چند گام از دیگران پیش

محلول در جانشان بودند در برابر او قدرتی  اینو تنها خجسته به  آموختند میها  درس که باید به مکتب کینه دیگران

  زیست آني عمر با  کینه را تنها در همین مکتب کوتاه آموختند و او به طول همه آنانعرض نداشتند، براي 

  بود که مالي کین میداندار جهانشان شد گونه این

را در قامت خدایی بر زمین کشیدند، نقش بر ماهش را هم دیدند، او خود ماه بر زمین دند، او تاج را بر سر او پرستی

  داد مین راهشا کردند میبود، او به هر چه اینان از کین طلب 



 تیسبوع ٢٢١

 

  ورز خواهند ساخت تورزان کینه و کینه آفریدقلدران قلدر خواهند 

  کینه همه جا را گرفته بود

  دیدم میاز جبر بود را  آنچه، رسید میبوي مرگ به مشامم 

  دار بود واپسین روزها را تنها مرگ میانه آنخاطرم هست 

  مرگ بر شاهمرگ بر شاه مرگ بر شاه 

  بگو

  مرگ بر شاه مرگ بر شاه مرگ بر شاه

  شنوي میصداي کینه را 

  بینی؟ سر تاجدار را می

  اي؟ شم دیدهانهدام را به چ

  اي؟ سلب همه چیز را به عین مشاهده کرده

  اي مشکی همه چیز را براي خود خواهد خواست در عبایی سیاه و عمامه دار است، میدان کینه

  خواند میدمان شهر براي خود خواهد خواست و نداي مر ي زندگی را همه بوي زندگی تنها براي او است،

  مرگدرود بر 

  روم توزان راه می من راه میروم من در شهر کینه

  ده استنازه مانبر دیوارهاي شهر تنها ج

  زنند میها مردم را دار  در مدرسه

  مردمان دیگر قبایل را به تیر میبندند



 سبوعیت ٢٢٢

 

  ،کشند میهمه را 

  زنان را به توسري به روسري میکشانند

  اند هر که از دوربازان است را به دار آویخته

آلوده  گاهی خونو خداي کینه مالي دیوانگی و جنون با تاجی بر سر و ن آفریدهکینه شادمان است، او ملت خود را 

  همه را نظاره کرده است

  را ساخته است آننام او مالي کین است این امت او است، امتی که نه او کینه 

  همه را از زیر تیغ گذرانده است،و  ستاید میاز هر که بر تاج است کینه را الیان دربینم به طول س بینم، می حال می

  بینم گورهاي دسته جمعی را می بینم می

  بینم میشهوت به جنگ را 

  بینم دار زدن را می

  بینم کشتن مخالفان را می

  زند است و فریاد می آمدهو ملت کین دوباره به میدان  بینم میبینم همه را  شکنجه را می

  درود بر مرگ

  ...المت بادجان کینه تا ابد به س
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  ایم؟ به اندامم بزند من یا او مرتکب زشتی شدهمادر، اگر پدر دست 

  بود که من در دوازده سالگی از مادرم پرسیدم سؤالی این

  :خواند گونه ایناو با شنیدن این جمله از من خشمگین شد، بر سرم فریاد کشید، مرا به باد ناسزا گرفت و 

  او پدر تو است، هیچ کار او بی حکمت نیست

دیگر جاي هیچ مقاومتی خوردم، او با قاطعیت پاسخ مرا داده بود،  اندرونم، سکوت کردم و همه چیز را به الل شد

ایم و بازگو کردن این حرف از من به نزد مادر  پذیرفتم که او یا من هیچ کار اشتباهی نکرده ود، باید میدر میانه نب

  برانگیخته استرا تنها خشم او 

تنها  هایم شبنمود، چرا کابوس  و بیمارگونه می ناخوشایندسردرگم و کالفه بودم، چرا دستان او برایم تا این حد 

  ؟کردم مینزدیکی پدرم به نزد من بود، چرا همیشه خود را از او پنهان 

باید  ،کشید میغوش آا در چرا، اما دستان او براي این کرده به میان نیامده بود، دستان او باید که به مهر مر دانم نمی

  مرا تنگ به خود نفشرد گاه هیچهایم بگشاید، اما او که  ذرهاي راه به کابوس آنکهمرا به خود میفشرد بی 



 رشم ٢٢٥

 

  اي نکرد مرا بوسه گاه هیچاو که 

  او که مرا با محبت به سوي خود فرا نخواند

  در خود اسیر کرد؟ این چه دستی بود که تا کنون به مهر به رویم باز نشد و به یکبار مرا

  به جنون کرد آلودهش به دورم حلقه شد، گریبانم را گرفت، مرا دستان

  دیبگشای، دستانتان را به روي من ي دستان شما باشم ام تا بازیچه آي پدران، واي مادران کجایید من آمده

که  آنگاهپرسیدم و  ي داشتن فرزند می درباره آنانرفتم، از  و زنان می گاه و بیگاه این ورد زبانم بود، به سوي مردان

  خواندم می گونه اینفرزندي دارند برایشان  گفتند می

  مرا با دستان خود به حصر برید، مرا به خود بچسبانید اگر مهري در دلتان نمانده است

  بودند، آفریدهمن کثیف بودم، من ناتوان بودم، من بیمار بودم، من را براي بهره جستن 

فرا بخواند، شده است مرا به مهر به نزد خود دم، ایستادم تا شاید باري هم که دستان ایستا آنن سال در طلب سالیا

به گوشم بگوید، تو دختر من هستی عاشقانه دوستت دارم،  آرامکند، برایم الالیی سر دهد و  دستانم را نوازش آرام

نفشرد، دستانم را  آغوشتنگ به  گاه هیچمرا  زمختهاي  دست آنبه نزدم نیامد،  گونه این گاه هیچها  دست آناما 

  آرامم نکرد گاه هیچلمس نکرد و 

  مهر، در عوضش براي بار نخست دستی به سویم رسید، دستی بی

در  ها را دست آن رؤیامن همیشه در خواب و به  آخرنخست بار که به سویم رسید خود را به نزدش فرا خواندم، 

 از پشت موهایم چرخید و سالنه سالنه به پیشرش به دوازده سالگی نزدیکم شد، و سرآخ یدمد میحال نوازش خود 

  رفت



 سبوعیت ٢٢٦

 

سرم را به دستش چسباندم، دوست داشتم نوازشم کند، اما او  تکان دادم، آراموهایم بود خود را که بر م آنگاه

  دیده بودمشرد من در خواب ز موهایم دور شد، بغض گلویم را فراه کج کرد و ا معطلی بی

فشرد، دست بر موهایم  به خود تنگ می، او مرا کرد مینوازش  آرامرا در خواب دیده بودم، او مرا  ها دست آنمن 

من سر زده بود که دست بر موهایم نماند، حتی باري هم مرا  چه خبطی از کرد میرا نوازش  آن ها ساعتو  برد می

  نوازش نکرد؟

را به  آنگرم استحمام کنم، باید  آبرا به  ها آنست، باید ها بوده ا ث این دوريي من باع دهاین موهاي کثیف و آلو

ي من  ر میان موهاي آشفتهرا زیبا و پاکیزه نگاه دارم تا او بیشتر زمانی را د ها آنبوي عطر روغن معطر کنم، باید 

  نکرد گونه ایناما او  بگذراند،

  آوردت و از گردنم سر در دستانش از موهایم به سرعت گذش

ش رفت و از گردنم گذشت به دست در گریبانم پیش رفت، پی آنماره افتاد و فسم به شموهاي بدنم سیخ شد، ن

بود و مدام نوکش  آمدههایم کمی بزرگ شده بود، به شکل گردو در  که تازه پستان آنجاییرسید  ،ر رسیدت پایین

  ،کرد میدرد 

  گفت میخواهند دید بیزار بودم، مادر مدام  آناش بیزار بودم، از اینکه دیگران مرا به  از برآمدگی

  شرمگاه را بپوشان آناي،  بزرگ شده

دیدم در حال عبور و بزرگ ي وجودم را فرا گرفت، به شرم مانده در جانم نظر افکندم و  شرمنده شدم، شرم همه

  ها هم به پیش رفت هد مرا در این شرم به پیش برد و دستخوا می ،واهدخ شدن است، او رشد می

  به پستانم رسید

  نفسم ایستاد، پدرم نزدیکم بود،



 رشم ٢٢٧

 

  ام فشرد، نوك پستانم را گرفت و من او را از خود دور کردم او دستی به سینه

  به اتاقم رفتم با خود خواندم از جاي برخواستم و از او دور شدم،، زدم مینفس نفس 

  و او به من خواهد خواند آمدهت که شرمگاهم مدام در حال رشد ، او دیده اسخواند میین شرم فرا ااو مرا به 

  تو در این شرم از دیگران فزونی خواهی داشت

  ي من رشد نکرده بود ي همساالنم به اندازه نهسی

  شدن بود؟ تر گ و بزرگداشتند و شرم من در حال بزر تري کوچکپستان  آنانچرا 

ستی سنابکاران و پلیدان جهان هستی خواهم بود، من در شرم پرورانده خواهم شد و در این  آندانم من از  می آري

  اوج خواهم گرفت

  درب اتاق را از پشت بستم، به پشت درب نشستم و چند بار دست بر پستانم بردم

  از بزرگ شدنش بیزارم

  داشتی و مرا به این شرم وانمی ماندي میاي کاش درون خود 

  ،زد میرب کوفته شد، محکم به درب د

است، مدام برایم در آسمان با  آمدهو من دیدم که دستانش از زیر درب به پیش  آمدهت درب او پدرم بود، او به پش

  :گوید میشرمگاه من است او اشارتش به  کشد میانش خط و نشان دست

  را خواهد داد، این بزرگ شدن پستان نوید هرزگی تو اي آمدهتو بسان هرزگان در 

و  برد میدست به الي موهایم اي کاش  ،کرد می، اي کاش نوازشی بر دستانم خواهد میرا  رؤیادستان در  آندلم 

  خواند میبرایم  آرام

  دختر زیباي من،



 سبوعیت ٢٢٨

 

ستانم کشید، تنها پ، نه دست به موهایم برد و نه دیگر دست به آمداما درب به محکمی باز شد و او به درون اتاق 

  :گفت

  اي؟ دیوانه شده

  کنی می گونه اینچرا 

  ام، پدران و مادران بیایید مرا دریابید مرا به دستان خود بسپارید و کودکان را رها کنید من دیوانه شده آري

  اي دیوانه، تو دیوانه و مسموم شده

  ام، در من دیوانه شدهپ آريام،  وم شدهممن دیوانه و مس

و  آمد میپس هر روز به نزدیکم در  آن، از خواند مین دیوانه را به خود فرا بود، او م آمدهاش در  او به تعقیب دیوانه

  خواند میبرایم  آرام

  با هم بازي بکنیم خواهی میي من  دختر دیوانه

  ي پستان تو چه قدر است؟ من ببینم اندازه خواهی می

کسی به شرم من واقف شود، اما او پدر من  خواهم نمیچه قدر هستند،  ها آنکسی بداند  خواهم نمی ،خواهم نمی

  است،

  ایم؟ اگر پدر دست به اندامم بزند من یا او مرتکب زشتی شده

  او صاحب و ولی و بزرگ تو است، هرگز، او پدر تو است،

جالی نبود تا به م اصالً دانم نمیي مردم میخواندند  همه مادرم این را گفت، پدرم برایم خواند، همسایگان گفتند،

مادرم خشمگین بر  ،شد میچه  گفتم میبود، اگر به کسی کسی را تحمل شنیدن چنین اباطیلی نسی خوانده شود، ک

  سرم فریاد زد، ناسزا به من گفت،



 رشم ٢٢٩

 

  هرزه خطابم کرد؟

ک مفصلی هم به مرا هرزه خواهد خواند، شاید کت شک بیاما اگر دیگري چنین بشنود چه خواهد گفت،  دانم نمی

  من بزند،

  دیوانه به عمویم هم گفتممن 

  :به او گفتم و او به من گفت

  چگونه به تو دست زده است

  چیزي نگفتم، ادامه داد به کجاي بدنت دست زده است، سرم را به زیر افکندم و او گفت، شرمگاهت

  کشیددستش را به رانم  آرامپدرم  این بارن شرم زده بودم و مگین بود، شرم در تعقیبم بود همه چیز من شرما

  ، پاهایم را به عقب کشیدم و او مرا محکم به خود چسباند،آمدمقرمز و به رنگ خون در 

ي وجودم را  با دستانش مرا لمس کرد همه آرامدستش را به درون ران پاهایم برد، شرمگین سر به زیر انداختم و او 

  لمس کرد،

داد و مطمئن بودم اگر قی کنم قلبم را به برون  ستبود، دوبار احساس قی به من د قلبم با فشار در حال بیرون جهیدن

  خواهم ریخت،

، مرا سوختم می، سوزاند میداغ شده بود و حرارتش تنم را  ش تغییر کرده بود، چشمانش نیمه بسته بود،ا اما پدر چهره

  رها کن

  خواهم، دستت را نمی، التماس کردم، مرا رها کن، بگذار بروم، به من دست نزن، من کردم میبگذار بروم، گریه 

  خواند میبه گوشم  آراممادرم 

  او پدر تو است، هیچ کار او بی حکمت نیست



 سبوعیت ٢٣٠

 

  لعنت گفتم از هر چه دست بود بیزار شدم، از مهر کینه به دل بردم و همه را لعنت فرستادم رؤیاهایمبه 

  د؟شما پدر هستی

د، دیوانه و درد خواهد کشید، او بیمار خواهد بورنجور خواهد شد ادرگذرید، او  از کودکتانمرا به دست بفشارید و 

  خواهد شد

  مرا دیوانه خطاب کردند و باز پدرم دست را به روي پستانم فشرد، آنان مرا راندند،

  تر باش، کوچک به تو بردم، لعنت به تو کوچک شو ها را سینه نفسم را حبس کردم،

  از تو بیزارم،من از این شرم و اندام بیزارم، من از بودن بیزارم، من 

، تو نجاستی، تو همه را آمدهاندام بزرگ شده و شرمگاه برون  آنتو، تو با  آرياز خودت، از خودت بیزارم، 

  تحریک خواهی کرد

  هم بر من همین را میخواندند، معلمم گفت آنانبر سر کالس درس بودم، 

  ي زن به زمین رانده شد مرد از وسوسه

  مان گفت دار محله مغازه

  اند ملعون ها زن

  متفکران از زشتی زن گفتند و همه مرا به این بیزاري فرا خواندند،

  گفت آراممادرم 

  او پدر تو است، هیچ کار او بی حکمت نیست

دستش را به روي پستانم فشرده است، آي پستانم، آي وجودم، واي تنم، بیایید بیایید مرا در خون خود بدرید، بیایید 

  شما است آنرا صاحب شوید، بیایید همه چیز از  بیایید هر چه وجود من است



 رشم ٢٣١

 

  پرسید مادر از عمو چیزي نگفت، اما عمو مدام می

  ، گفتشد میمز شده بود، عرق کرده و به من نزدیک ، قرکرد میانش را خمار چشم

  پستانت را گرفت

  پستانم را گرفت

بود، با دست او را از خود پس زدم،  هي وجودم را گرفت همه کراهتفشار داد، محکم به خود مرا چسباند، حس 

  تر فریاد زد ضربه زدم و او مستانه

  شتر دوست دارمیتقال کن، من تقالي تو را ب آري

م، من براي تحریک تقال نکردم، من کسی را وسوسه کرد زنان، من براي بازي تقال نمیپدر، مادر، عمو، مردان، 

  نکردم

  خواستم بدنم را بدرند من نمی ي متفکران، اندیشمندان و بزرگان،فالسفه، آ

  خواستم کسی تنم را لمس کند، اما او لباسم را پاره کرد شنود، من نمید، مرا دریابید، یکی فریاد مرا ببه دادم برسی

  گفت میمدام 

  را بیشتر دوست دارم تقال کن من تقال کردنت

  اي داشت، او مرد بود، نر بود، او آلت مردانه دانم نمیپدرم نبود، 

  بیزارم، از مرد بیزارم، از مردانگی متنفرم، اما از زن بیشتر بیزارم کراهتاز این نجاست بیزارم، از این  واي

  ،خواند میزنی برایم 

  اگر ما وسوسه نکنیم، مردان را به این دیوانگی حاجتی نیست

  ایم ناز کرده آنانمرد و به تعقیب شکار ما صید شدگان خود را براي  آنان



 سبوعیت ٢٣٢

 

  ،آوردهیچ نکردم اما پدرم آلتش را برون  آنانچه باور دارید، نکردم، من خود را براي نکردم، به هر 

  ا به هرزگی بخوانیدام، مر من هرزه آريام،  خنجرش به شرمگاهم رسید، شرم ندارم، من هرزه

 آنان، کنم میخواهند برایشان  گیرم و هر چه می را به دست می آن ،کنم میبازي  آنن باال میروم، با از آلت مردا

  درند میو تن مرا  کنند میواگذار  ،فروشند میرا در این حقارت به من  ، خودشوند میمست 

  را پدرم ریخت، آلتمخون نخستین از 

  را برون داده و باید از او کام گیرم آنخودم  من است، آناین تن بلورین از  گفت میاو 

از دست خوردن  که آنگاهبه من نیز او را بسپار که من از خون شمایانم، مرا به دست او سپرد،  زد میعمویم هم فریاد 

  گفت میرخصت پدر را شنید، پدر  که او آنگاهگفتن، 

  بگیرید، عمو هم درید کام شیرینبیایید این تن را بدرید و از این جان 

ي نرینگان همه با  اي در کمین بود، همه بودند، همه نهعمو نبود، مرد دیگري بود، همسر بود، مستی الیعقل بود، دیوا

  است بدرند و لذت ببرند آفریدهمرد  آن آنچهتا از  آمدند، همه آمدندآلتی در دست به سویم 

  شان خواند مادرم براي همه

  به حکمت او بکنید خواهید میپدرش اذن داده هر چه 

  کند میدوست دارد  آنچههمه هر چه خواستند کردند و حال نیز کسی 

  ار نخستی که پدرم فشار داد، مثل همان بدهد میانم محکم فشار دست به پست

  را خونین کرد آنپدرم مثل همان باري که  کند میرا خونین  آلتمکسی 

اما تفاوت من از دیرباز  کنند میخواهد را کرده است، ببین همه کار  کوبید، هر چه می مرا به زیر دست و پایش میاو 

  همگان بیزارم دم و حال هر روز بیشتر از پیش ازروزگار اشک ریختم و فریاد ز آنکه در  در این است



 رشم ٢٣٣

 

  از تو لذت بیزارم،

  از پدران

  از نرینگان، از مادران و از همگان بیزارم

رند که کودکی در خانه دا آنانات ببر، حاال مردان زن دار  ، پدر بیا و مرا به خانهخوانم میبه سویشان میروم و باز بلند 

با من  آنان اند کردهرا  خواهند می، همه هر چه اند کردهخواهند با تنم  و هر چه می برند میبیشتر از همه مرا به خلوت 

  نبرند، آنانچشم ندوزند، دست بر  تا به کودکان اند کرده

ت و من دیدم طفلش را که به سویم کار مرد تمام شده است، او لذتش را برد، او به همین لذت همه کار کرده اس

  دوید

  گرفت آغوشاو دوید و مرا در 

  به گوشم خواند آرام آنگاهدخترش دستانم را به صورتش کشید و خواست تا او را نوازش کنم 

  ایم؟ اگر پدرم دست به اندامم بزند من یا او مرتکب زشتی شده

  گفت می، مادرم مدام زد می قهقههخندید، عمویم  مرد می

  پدر تو است، هیچ کار او بی حکمت نیستاو 

آراست و او را بال و  او را می کرد میشهوانی  هاي رقصش چرخید برای و به دور هیبت مرد می گفت میمادرم این را 

  داد میپر 

 ها به هم فشرد و به من ي تکان دادن پستان پدرم هم ایستاده بود، به کودك نگاه کرد، دستانش را در آسمان به نشانه

  چشمکی زد

  گفت آنگاه



 سبوعیت ٢٣٤

 

  شود همخوابِخواهد با تو  بیا پدرت می

ر دست من است، کودك دست د آنمن عمري خاموش بودم، الل شدم، خود را خوردم و پیش رفتم، اما حاال 

اما م، د، شاید او را در دوردستی با خود به پیش بررینگان و مادگان دیوانه دور شویم، شاید با او از دیار این ندانم نمی

  اند کرده آلودههمه جا اینان زیسته و همه جا را  اند، دانم همه جا اینان لولیده می

  یش قضات رفتم، شاید رفتم و در کنار کودکی فریاد زدیمپشاید به 

  زد او را از میانتان برانید،نه به مهر که به لذت اگر پدري دست به اندام کودکش 

زنده است او را  آزارکند و هر که به فخر این  آزارده شده تا دیگران را او زا است، آزاراست، او معناي  آزاراو 

ما بیمار است، مجنون و دیوانه است، هر چه که هست و نیست او را با ما و در میان جاي در میان ما نخواهد بود، 

  جاي نخواهد بود

کرد، چگونه خود را در بطالت به خرج دهم، چگونه رنج  توان میواي که چه قدر کار در پیش است، چه کارها که 

  ست،وش بمانم، کارهاي بسیار در پیش ارا ببینم و خام

ي  کودك هر دو بسیار کارها خواهیم کرد تا همه چیز را تغییر دهیم، از فکر تا کالم و رفتار همه آنحاال من و 

  مادگان و نرینگان

  .است آزاري دنیایشان نفی  وباره زاده شوند جانانی که همهعمري به طول خواهد رفت که دما تغییریم، 
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