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  سخنی با ش

  

  یگانه منجی جانداران آزاديبه نام 

اي به چشم چنین نگاشته یمها غاز کتابآدانم تا در سرخود وظیفه میبر 
  .بخورد و همگان را از این درخواست باخبر سازم

برخی را به خود  آنواسطه  نیما شهسواري، دست به نگاشتن کتبی زد تا به
بخواند، قشري را به آزادگی دعوت کند، موجبات آگاهی برخی گردد و 

  .دهد افکارش را نشر چنین این

واسطه رزمش تجارتی برپا دارد و این رزم پاك را  بر خود، ننگ دانست تا به
  .سازد آلودهبه ثروت مادي 

نیاز به تحقیق  آنهدف و آرمان، من از کسی پوشیده نیست و براي دانستن 
داشتم و اگر کسی  یانب سخن را ساده و روشنهماره گسترده نباشد، زیرا که 

  .ربار بازگو شودمطلع نیست حال دگ آناز 



انسان و یا هر  عیسی، ،یهوه بیکران خداوند، اهللا، يها بپا خواستم تا برابر ظلم
ت و هدف را هماره باقدرت تالقی داده است، فریاد ینام دیگري که غا

رهایی جاودانی که داراي . سازم همه جانداران را فراهم آزاديبرآورم و 
نرساندن به دیگر جانداران، گیاهان،  آزاراحترام و  آنیک قانون است و 

  .ها است حیوانات و انسان

دانم که در راستاي رسیدن به این هدف واال که همانا بر خود ننگ می
  .دگر جانداران شوم آزاراست قانون رهایی را نقض و باعث  آزادي

توان راه گذشتگان را در پیش نگرفت و د از علم و فناوري امروزي، میدبا م
دگر چون گذشته براي نشر کتب از کاغذ استفاده نکرد، زیرا که این کاغذ 
از تن واالي درختان زیبا غارت شود و موجبات مرگ این جاندار و تخریب 

  .طبیعت را حادث گردد

هایم را بر کاغذ، جان درخت نشر ندادم و تنها اشتهنگ گاه یچمن خود ه
حال چه از . ها بر کاغذ استام از ناشران کتب نشر ندادن این نگاشتهخواسته

  .یرسان روي سودجویی و چه براي ترویج و اطالع

گیري از فناوري در برابر مرگ و تخریب درختان این توان با بهرهامروز می
داران واال ایستادگی کرد، پس اگر شما خود را مبلغ افکار آزادگی جان



به قتل طبیعت دست  گاه یچمدد از این نگاشته نیز هشک بیدانید که بی می
اگر هم تنها هدفتان سودجویی است و بر این پیشه پا فشارید . نخواهید زد

گیرید تا توانید از فناوري بهره عام درختان می بهره از کشتار و قتلبی
  .گردد یمتکر حق و قابل اندیشان به آزادکردارتان از دید من و دیگر 

  و رهایی همه جانداران آزاديبه امید 

 
  

  

  

  



  کند جان جهانی را بر جهان و جان تالوت می

  جهان در جان بیاراید همه بودن نشانی را

  است ینام یباگر جان در میان ناشد جهان را هیچ 

  دنیا خودش جان است و جانانی است بگو

  باشد همه جان است و این جامی است  جهان تا  گویم  چه

  که همتاي نفس بودن همه جان است و پرسانی است

  دنیا را پدید آورد و او آن کیست گونه نیاچرا 

  پدید آمد چگونه او جهان را زیست؟چرا انسان 

  یش صدهزاري پرسش پرسان که تو دانبه پرس

  ت و این جام جهان بر کیست ارزانیجهان در چیس

  



  

  پرسش و صد گفتن بی سود این انسانپر از صد 

  است او پرسان دورهمه زیدن  ودن دور و ازکه دنیا را به ب

  هرسانن چگونه چیست بودن را چرا ازاي ای

  مرگ داده او نفس جان و تن ایمانبه کام 

  خود او کیست يایرؤرگ در کام همه به کام م

  چرا اینسان به مرگ آورده خود را و در این تن چیست

  د هزاري جان دیگر آنجام جهان انسان به خود داربگو 

  همه را تحفه خواند او به کام خویشتن انسان

  ز دل اوهام او زاییده خود را سانبلد از ترس و مولود ا

ربر در میان آورده دندان جانکه سان غول ب



  دنیا براي من همه دنیاي را دستانبگوید او قضا از آن من 

  نساناش ا لیخود خوانده در این بدشک  به  را او پیشتر  که ترس

  ه دیگر در دلش او را چنین انگاشتو شاید صدهزاري را

  کاشت دیو درتنرا  رو گشت و خودش  به  یواند از بدسیماتر  که

  اند سال در راه هم از پیش هم از تکرار در پیش هزاران

  اند مرگ جان تو خویش و بهاین انسان که ملکش خوانده دنیا و 

  ي تاریک ه در آن خانهبه دل غار است او را بین ک

  نگاهی برد بیرون راند و او را دید او خاري است

  راهی استتر بیند پیش  و  ن در پیش خود چشمیبه چوب ناتوا

  را خار پنداري استاو  در بر رفت و نِبه سوي جا

  



  

  اول او تنش را خون به جان در خاكبه ضرب جهل 

  شت تن زد در امانی کشت او را باكبه خاك پ

  ام اي واي من در این فساد افتادهبه باك و ترس 

  این تن را بیا فرسوده را ما راي بیا دریاب

  کرد و دید روي ابانیآسدانی براي به دن

  که بیجا کشته آن جان را و در سوگش به خود لرزید

  ام من جان همهمه سر داد آري کشتهشتابان 

  در پی آن تن حریم من شدا او ران که چشمش

  کردم من چنین از خاك خود تقدیربکشتم خوب 

سیابانان و دندان دلم لرزیدمنم آن پاسبانانان و آري آ



  

  والی نیست تا بیند که اینسان جانآن ح کسی در

  مرگ در آمد به خونش غره شد انسانبه کام 

  ها گفت لعنت و آري هزاران آفرین خودش را دید بر خود

  خودش را او ستود و از دلش رختی به دور از مهر تن او خفت

  چهره را او دید آنخود خوانده و  هزاري بار بر

  دید یارؤهاي او را خواب  و بودن تکاپوها

  اش نقشی و تصویرش بر آن تصویر لگون چهرهبه گ

  را زید آغشتنشه خون دید و به خون همه تن خود ب

  دن به کام مرگ بودن بود تا آنجايهمه زی

او برون آمد بدیدا یک تنی تن چیدبه غارش 



  

  ب نفس جانی بدو در باد او با سنگبه تعقی

  همه زهر خودش را ننگنشاندست او  به پشت سر

  او اینسان که جانی در جهان بیدادبه روي و بر زمین او دید 

  تکاپو جان دهد بیمار و او بیزار به مرگ و در

  ها او جان به جان خود نفس لرزید به لعن و کینه

  ي و چهره از آن دیرین خود را دیدزمین افتاد و اشکش جار

  بیزاربدیدا کشته یک تن را به چوب و درد در 

  او خجسته بال گشتا لیک جان بیماربه مرگ 

  در اوهام و در این کام وهم آفاق به بسط فکر

  بگفتا در کنارش گوشت خواهی تازه خونی دارما در باغ



  

  ال جاننظر بر تیره رویش دید او کشت است حا

  خواند از خوردن به خون انسان می کند تناول می

  به دندان آسیابان راه در تن بود او آن تنز یادش دور 

  از خون و به سختی آن فرو در گور به کامش برد

  ست بود و کشت او در کام خاکی جانیکی در د

  عده برده او اینسان به خاك انسانیکی در گور م

  و هر دم بخواند باد به خاك سر به رو آویزد

  ود خواند به یادآورده او این دادبه خاموشی خ

  یا و به کوه و هر چه در هستی استباران و به دربه 

ر افکنده به قعر مرگ او هستی استنظر را دو



  

  شد او از جنون و هر دمی را خواندبه کام جهل 

  ودکش را در دل تعلیم خود او راندسر آخر ک

  تیغ از دست هرباري به او این گفتبه راندن او به 

  این دریدن خوي کن آري پدر بدر جان را بدر با

  این دیوانگی و جهل در آن خاك دورخوي او را ساخت 

  دیوانه بود دیوانگی تمدن زایشش از قلب این

  او آموخت او یکی را کشت دیگر تن به

  خون خروشیدن به او دیوانگی را کوفت

  از خود برون با خشمهر تنی در قلب این دیوانگی 

  دانستن آنان هر چه دانایی بدانند و خرد در رشککز همه 



  

  باد و خاك و طوفان سنگ آسان گفت هر چه

  هر چه حیوان داد کرد و آن نباتان رفت

  ن میانه نیستچ تن را آن صدا در آهی

  ن قلب فریاد هزاران راي را نشنیدهیچ کس آ

  یش آید چیستنیست دیگر آن صدا هر چه صدا در پ

  همه دانندگی در این میانه کیستد جز نداي جهل فریا

  به راهی نیست آنانگردي  ر دل شبهیچ تن را د

  دوران دار راهی برده در این زیستکز همه راهی به 

  د و کسی فریاد آنان را شنیدا سنگباز خواندن

فریادش یکی او را به خود در چنگ سنگ با صد داد



  

  بر باد و به باران گفت سنگ شادان روي

  و شنیدا این صدا از جاي خود آشفتا

  تا به شادي در میان سنگ راهی بود آري دید

  او تراشیدن بدیدا قلب خود را چید

  اند د سنگی را به تخت شاه در پیشدی

  اند به ترس خود نیایی را پرستیده بدین کیش

  خامبد رویی و اینسان  سنگ تصویر خودش را دید در آن کام

  جاماز آن  خوانده را قی کرده بادا بادمالک  شاو به کام خوی

  او ساکت خموش و دیگر او هیچ است زبانش بست

  جهان بیکرانی او خودش را خوانده از پیش است



  

  گر هیچ و جهان در روي او بیش استخود د

  رابر خاك و سجده در چنین کیش استجمع انسان در ب

  از پی این جهل و اینسان هیچ سکوتسنگ م

  هر دم به کام خویشدر پی مرگ است او 

  اند فوج این آدمان بهر همان سنگ فوج

  اند او صدا را ناشنیده در پی جنگهیچ تن از 

  عظیمان در پی هر دم از این آفاق و عزمجنگ این 

  ره بر کرا و در این دولت از عشاقدر پی آن ذ

  در پیشاند و پی ایمان خود  ه خاكیا ب

  یا به عزم ساختن یزدان دیگر روي هم در بیش



  

  ام و اجرام و همه دنیاي را اینانیک به یک اجس

  چک شمردن خار هر تن در دال ایشانبراي کوته و کو

  کز تنی در خاك در آن قلب آسان آستان خورشید

  دچرخی چنین اینتراود هر تنی در شمع خود او  بوي قدسی می

  این وهم و از این آلودگی در وجد دام پردازان از

  دل آن تن فریبا خورده از تن سنگ یک به یک را در

  ر این معبد به کام هر تنی در کیشسنگ دیرین بت ب

  با هم همدل و همراز و آن هم ریش صد هزاري مرد

  درد دریا در دلش غریده فریاد استباد دید و 

  جاري به این مسکوت ماندن درد بیداد استرودها 



  

  آنان بود هر چه از طغیان و از بودن به این زیدن در

  جهل شاد آنان خوانده این بر پود مرگ بر کام و به

  نسان را او غالم و واي حوري داد تار و پود این

  رد در این ناجوانی جان جانی دادوخهر تنی را 

  دگر را کشتل او سیل ضیر خود را فبر دل تحق

  با همه کوچک شمردن خار کردا رشد تیغی داشت لیکنکه نه 

  مت روز در روز دگر پیش استرشد از او را غنی

  ز دیگر مردمان آري همو خویش است حال او افضل

  که با هر راهداري روي در نیش استدر بر آن بر

  واي زیباتر کمال فضل دنیا از همو خویش است



  

  ارباب این دنیا است یزدان و خدایک به یک سلطان و 

  ها است شاه از شاه دگر والد خدا در پیش رو آن

  تن هر چه در پیشان بگو قدسی است خاك در پیش و همه

  به کام من بگو آن شهد ما سمی استهر چه در روي و 

  ن به روي کام او بلعید آن تن خارزهر این نوشا

  شادان از این انکار دش او شاه رابه خاري از خو

  ش او زاده هر تن را در این حیرانمکر دادار از دل

  شادي مست او انسانبه کام خود چنین بلعد به 

  او تراشیدا هزاران تار از ایمان آمد از غار و به سنگا

  همان راي از دلش خواند به زشتی تنش در خون آن دیوان 



  

  خویشتن او خواند هر دم رويه صرف یکایک را ب

  اش افزوي از جهل و جنون بر تیره که کامش را پر

  این طریقت زشتی آري برتري را پیشتو بخوانا 

  منا باشا قبیله من در این بد کیشبخوان و از 

  محترم بشمار هر تن را خدایی ناب یکایک

  زیستن در این جهانا بایدا پر تاببراي 

  اي در چشم سورمهك پاي آن خدا بر به خاك پا

  براي طاعتش ریختن به خون هر تنی پر خشم

  را او گالویز چنین بازي بدمستان خودش

  د را فریبی داد او ترسانبه کام این جنون خو



  

  فرید و خود در این بازي مهیا شد خودش را او

  براي خویشتن او در چنین بدطینتی را او پذیرا شد

  شمانش بدوزد هر تنی پر ترسدور چ به تخت

  روز فرداي خودش را دید او پر بزمبخواند 

  ه تخت شاهی و خدایی و تنی در رويکه هر چ

  دنیاي باشد اوياو باشد همه  آنهمه از 

  شد آن دیوانه ها ماند و ر این دیوانگیبدینسان او د

  ند در این جهل و با این وهن هم خانه شدخودش را خوااو 

  را راي چنین اینر او شمارند برش بیکایک در 

  تویی آن مالک و ملک جهانت پیش تن برساي



  

  زد یمرمان تو فرمانبران بسیار در امر کن ف

  خویشتن خیزد فوج بسیاري براي ترس او در

  یکی در دورتن راهی تو را او چید آن

  ها را دید ترس جانت را به غوغایی به دیگر راه

  او را و این کین را به کام خویشاي  دیده

  برکن و برخوان و برجایش نشان کن طینت بدکیش

  نتقام و آز تن هر تن خودش را دیدکینه را از ا

  ان لرزیدبادي آسم گونه نیاخود شد و از آن شد و 

  ی بسیار باد و هر چه در دنیا استباز هم تنهای

  دیوانگی لرزان و او تنها استهر چه جان از بهر این 



  

  د از چنین دیوانگی و جهل آري راههیچ تن را خوش نیام

  لیکن او جبر و به فرمان خوانده خود را هر تنی از شاه

  زادو به تحمیل و همه مرگ تن از آباز جبر است 

  ستی از پی آزادي و بسط همه بیدادمرگ هر تن را در

  بخواند راز دا بر این زمین انسانسلطان شد خ شاه

  ن سازگوید هر تنی را او است در آخواند ب هر چه می

  کار و خواند آرام از دلش اینسانساز خوش کوکش به 

  چنین آسان يزیآمود به کام من در ي و خبه کام من درآ

  د و باز در پیش دلش جانیبه دستش سنگ بو

  به زخم سنگ او دردا بریدا سر ز انسانی



  

  و را نثار شاه باشد در چنین فانییکی را کشت تا ا

  ا بکشته با همان سنگی است ارزانیدگر تن ر

  وش و خوش به بادي او به رویش دیدسنگ پیشین را خم

  ترسیدل انسان بود آري او ز خود باد بر چنگا

  قلب آسمان در خود به خود پیچید از دل رعد و به

  دل این زشتسان بد زیدا نیایم در دگر باز من از این دور و

  ها در دست و چوبان در بر روي است سنگ

  ها به دنبال نفس کوي است نسان آنحمله از جمع 

  اد و به دور از این نسان جوي استآن هوا را بین که فری

  است رگ از خويخواند به جاي زندگی این م مرگ می



  

  دگر رخشیدد و با چوبی که در جان به سر کوبن

  به ماه و انتحاري گشت آن خورشید مرگ را خوانده

  تراود مرگ هاي دیگر می دم از دموا مصیبت هر 

  ستیدند و در این مرگ پیشه بردن جنگمرگ را اینان پر

  در دل قعر زمین و بر دل آن کوي

  زان روياو چنین جستا یکی از تیره رو

  ان آهن را برون داد و یکی را کشتج

  مرگ است او را کشت چنین اینبراي  زدسا هر چه می

  ر تنی انسان و آهن دید خود لرزیدکشت هرسان ه

  داد زد فریاد کرد و آسمان را او به خود دردید



  

  را بست و بدینسان آدمی فریاد کرد آسمان چشمان خود

  کرد آهن و سرب و همه دنیاي را بیمار

  اوي و یک به یک را خواندهر تنی آیات بر گوشش بخواند 

  تکرارش بخواند و مرگ را او راند پوي از نو تکرار و به

  ها هر تنی را دید ر میان سیل جانبه راندن د

  را به کین او چیدها  کشت و نفسز تیغ تیز او 

  چون او را به خوردن میل آري داشتیکی را کشت 

  شت تن بود و بدنمایی کاشتیکی را کشته چون او ز

  را او درید و خواند او طرد استر تن دگ

  است باور نها ایمان ما او زشت تن مرد مرتد از



  

  آن تن دیگر به تیغ تیز او رقصید

  برید و خواند این شعر عبث را چیدسر ز اندامش 

  تن به قربانی براي شاه شاهان شادباید او کش

  این جهان او داد او مقامش را به تنفیذ منا در

  دنیا بداد و داد از داد همو آزاداو همه 

  او زاد چنین اینهمه نازاد گر او  زاد و بی زاد و

  اند ه بیسان از شمارش روي در رويهر چه مهمل ناگهان دیدي ک

  ل و مرگ کشتن هر تن به جان پوینداي فرمان قت دیده

  بریدن سهل و آسان تیره روزي کشت اي گردن دیده

  ستن باید همه تن را به تن آن کشتاي فکري میانه نی دیده



  

  ستان خود او خوانددو دور کشتن ارباب جهان از دور

  جهان و کشتن از کشتار ما او شاد باید از کشتن گذر در این

  ن دد سیرتی و مرگشاد و شادان از چنی

  لک خود را او پرستیدن به کام جنگم

  چه اوپدید از این جهان آوردست و هر هر چه در پیش ا

  رگ را او حکمتی بر خویشتن پر کرداز دل این آفریدن م

  پیکار جنگ دیگري در خویشتن فریادجنگ در 

  ها از داد باز بر پیش و بخوان بر جنگ دیگر جنگ

  دیوانگی را از پی جهل دگر با کوشهر تمدن خوانده یک 

  ات را روي ند آن حدیث زشتیید بخواهر تنی آ



  

  آن همه حافظ شدا در این چنین کام جنون و جهل

  منشأ هزاري زشت رویی آفریده قهر کز یکی

  زند در دشت تراود او شکوفه می میکینه هر سان 

  ابان از همین خوانده خودش را خشمدشت جهل این خر

  زد یکی از راه دیگر راه را ایمانسا خشم می

  انخرابد از جنون دیگري بر ج میدین دیگر 

  اند یکی در درد دیگر آن صداي زورهر تنی خو

  خواند همه دم از براي کشتن تن گور زور می

  گران و شاعران و کاسبان عارفان هذیان

  گران و خالقان این چنین آن عالمان صنعت



  

  ان کز همه جهل و جنون خواند استهر تنی از علم این

  است تراود بهر هر چه او به دیرین آن زمان گفت می

  هر دم به تکرارش چنین خواند است شنید و شادمان می

  جهان دانم به قدرت مست او هر دستمن همه چیز 

  هنگ و از دانش به عرفان و تمدن بودهر چه از فر

  ها بر رود کام آن جهل سترور خانهیک به یک در 

  ي کردداناخود کشتار  آنان را به این کشت هرسان جان

  ي کردنا ها ها را در این دیوانگی نو آزهر از آز و حماقت خواند 

  پیش این جهل قدیمین روز پر بگشايباز در پی 

  او تراود مست تو شادان از این جهل خودت زیباي 



  

  به سرب و از دل آن سرب یک تن دیداز دل آهن 

  یکی کل جهان لرزیدا واي دیدي با بمب دید

  هایی ناب هر دمی از جهل آري جنگ تراود می

  جنون خواند است اینسان او بهایی تابهر تنی در این 

  با جانش همه دنیاي را ویرانه دیدبا دلش با خون و 

  ن خانه دیداین جنون را در دل ایباز دید و 

  تن در دل این صد جنون و کاست زیددید هر 

  پرسان در پی بیداري این راي دید دید و

  به باد در خفا او گوش تن جان برد

  به سنگ در حماقت مانده از انسان همو سر خورد



  

  ر در آن آسمان خورشید جان را گفتبه تابان نو

  ارکی و هر چه زیبایی جهان را گفتن ماه او از تبر دل آ

  است هزند به زیبارا و آن اشجر  دید آن تن جان زیبا

  بیننده است تن شنیدا درد بودن را کهدید و از او، او 

  هاي دید همه جان ن به جان خوداز دل مهر همه حیوا

  به جان خود درید و جان خود را او دوباره جان خود آزاد زید

  ش او بیشی و در آن پیش تن رو رايبه جا از پی

  لش برپايد در بر دیگر نفس او از دبیام

  خرد او هر چه تیره روزیا را راستبه مغز و در دل اینسان 

  به حصر این خرد اینسان به کام مرگ آري هر تنی برخاست



  

  تنی دور از دل اینسان پلیدي راه هر چه بودا کز

  ام من راي ادمان فریاد راهی جستهاو شنید و ش

  دمان خواند استمعبر او هواري شا داد زن در قلب

  نفس جاندارگان در پیش من جان استپیش آیید اي 

  آري جهان را دید ان بدیدم جان منمن جهان ج

  زادي جان و جهان رخشیدآ چنین اینجان بدیدم 

  آزادگی برپاي برخیزد چنین اینن احترامی را که از آ

  در این سام و سامان را بپا خیزید من بدیدم نشر

  مه افضل به کهتر خواندنا را کاستو او هخیز در پیش و بخواند 

  داد فریادش برابر بودنی بودا که ایشان خواست



  

  م صدا آواز تندي او به رو تن دادباد او را ه

  باد و بدان از تن رهایی را فزانِي د بر هر تن که پیش آخوان

  داند و آرام در دل دنیا نفس چرخیتندر دریا به طوفان خو

  تقامان محو از این تیره روزي دیدنه دور بادا انآز کی

  دل جانان به پا فریاد گردان رود بیشماران از

  دا این تیره روزي را چه باشد سودما همه با هم ج

  ان یک تن همه هم جان و از هم کیشما بخو

  بخوان راه همه ما در دل هم خویش راه ما را یک

  خوانده هر دمی جسته کز دلش فریادراه را این جام 

  جان را تالوت جان ما بیش از کمی هر دمی خواند است این



  

  ایی و به این بندا بلندي باد رايگر به ایمان و ره

  دنیاي دادار است جايما چنین فریاد دنیا دار بر 

  ن فریاد جام و جان دنیاي است پايبشنو ای

  ه فریادي است نايدیربازان دور دستی دادآن بشنو از 

  من هزاري خواندم و او خواند در این دور ماندن راه خویش

  را بگو با خود بخوان از راه پیش حال فریاد بلندش

  جان به فریاد و به طغیان او تو را خواند است پیش

  سان رزم خویشاست در این دراو تو را فریاد آو

  خواند و بر آرمان این جهان را میاو تو 

  پنداشت جان چنین اینآرمان شهر تو را او 



  

  جان همه دنیا همه زیدن همه تن جان بد است

  ها را خوش است نسان جهیدن آسمانبر دلش ای

  در پیش و این خاك و همه جام جهانآسمان 

  است خوش دلآید کز جهانم  در دل ما پیش

  پیش شادان هزاري صد هزاران تن به چنین این

  ده در پیش فریادي رساندا بهر بیشآم

  دریابیدن و دریافتن در این سراي بهر

  ن در کنار یار و در جان و به پايبهر بود

  خواندن از جان هر چه معنا دار آنبهر اینسان 

  نمانخوانده او یک تن برابر جان هر تن جا



  

  فریاد آزادي نشان چنین ایناي از  دیده

  ترامی کز همه معناي آن اي شادماناح

  ن صدها هزاران در دل معبر به پیشباز ت

  بودن تو بیش چنین اینطغیان براي  در دل

  ریاد و به ارزش صدهزاري راه ساختباز ف

  یاد خود او آن جهان را داشت کاشتاز دل فر

  دهزار آزاد زادباز در پیش است و زایش ص

  باد بودن هزار آزاد روز و بدین زادمان

  از چنگال زشتی او رها در پیش بودباد 

  خواند از این بودن و آري کیش بودهر تنی را 



  

  یش مهر او از قلب جان در بیش بوداو به ک

  بیداري صداي آنچه دریا خویش بود او به

  جهان تکرار کردو ریا خواند خورشید هر چه د

  فریاد کردفت و اشجر و سنگ و همه جان بگ

  ده سنگ از اینسان جهان بیدار جانلب گشو

  نا او دگر آن سنگ دیرین نیست پايشادما

  اري بسیار از سیل نسان تکرار کردلب بر این بید

  گفتند را این جام انسان ناب کرد هر چه او گفت و دگر

  ن دوردستان جان بد زي نیست جاناو دگر آ

  هم جان دیگر جان دنیا بود آناو همه 



  

  زید يایرؤ چنین اینهمه در  شادمانانِ

  کشید د را در دل این جام و این دنیاخو يایرؤآن همه 

  به تکرار همه نقشش هزاري راه دیداو کشید و صد 

  ل تغییر در این جام دنیا او رسیدآن هزاران تن به صف او

  دگرگون و جهان دیگري در پیش باد حال دنیا را

  از فریاد این جام جهان را پیش زاد باید

  قلب این دنیا به بیداري است جان زادگاهش

  بیداري جهان دیگري را بسط زانبه او 

  ه فریاد بیداري و اینسان راه دارزان هم

  این جهان در پیش باید خواندنش را پیش دار



  

  ت در دستان و فریاد بلندي آسماندس

  خویش جان به تغییر جهان ازجام دنیا را 

  خود را پیش کرد رؤیاهر تنی فریاد آن 

  خودش درگیر کرد رؤیاهر تنی از بهر 

  ها را به هم در پیش تن فریاد بودآرزو

  از آن اوج در آن ساختن برداد بودهر تن 

  د را او به فریادي بلندا جار کردداد خو

  ردا راه خود را او طریقت باز کردجار ک

  ارزش چه تن واالي زیدال و با جان چنین وا

  هر تنی بر جان خود رخشید و او را آفرید



  

  ن که اینسان هر چه تغییر است پیشباز دنیا بی

  وان ما چنین دنیا دگرگون باد بیشبا ت

  یک دل به فریاد بلندي خواند جان با هم و

  این جهان را با دل و این خشت جانباز سازم 

  پیش در پیش از بهر همه تغییر جان من

  عزم بیش بایدا این جام را سازم بدین ساز

  فریاد همه جان جهان این است خوانمن نه 

  خوان و این فریاد را از جان بدانمن به دوري 

  فریاد دنیا و همه از جان به پیش چنین این

  دنیا به زیبایی رود او راه بیش چنین این



  

  دنیا آن همه جان جهان در پیش رو حال

  دل و بر جان و بر اندام او چشم دوزد بر

  آن تن تویی کز قلب تو فریاد راد او تویی

  این جهان را آن همه تغییر در پیش است داد

  

 

  

  

  



  

  

  

  ١فصل 

  

هیچ باقی نگذاشتیم تا  آندنیاي سبز دیربازانمان را به نابودي سپردیم و از 

  زندگی بر ما ارزانی دارد،

بر خویشتن و جانان جهان گریست،  خود دنیاي نخست سرخ شد و در خون

شان پیش روند و  هاي خودساخته بودند تا باز به ارزش آنبر  آدمیانلیک 

  شد که جهان را سیاهی فرا گرفت، گونه این



 نی شهسواری ٤٥

 

ید، او نیز کالفه شده رویمان نتابگشت و دیگر خورشید به تیره و تار  اسمان

و شنیدم که در شبی خویشتن  آمدوار به تنگ  بود، او هم از این دنیاي دیوانه

  را کشت تا آسوده بخوابد

  ،چه غمناك بود طلوع کند آنبر  آفتاب آنکه بیآسمان تیره و تار 

را  به ماه سفر بردند و او آدمیان آخربه جاي مانده بود،  توان بیماه کم سو و 

او را به حصر کشیدند و مالکانه بر او تاختند دست و پا بسته بر جاي نهادند، 

که با توانی تحلیل رفته و جانی دیدیم  و حال هر بار ماه را می دبتاب آنانتا بر 

بر جاي خشک مانده است و او را توانی براي رفتن و دورماندن  رمق بی

ا بر دنیایشان بتابد و یگانه نور او را محکوم به ماندن کردند ت آدمیاننیست، 

  باقی مانده بر جهانشان باشد

هاي بسیار کشیده بودند، شنیده بودم که  هر چند براي ماه هم نقشه

نه چندان دور او را تکه تکه کنند و از اجسام او ابزار  اي آیندهدر  خواهند می



 رویا ٤٦

 

خلق کنند و اي  بتوانند ماه تازه بودند تا آنتنها به انتظار  آناناي بسازند،  تازه

پس از مطمئن شدن از ساختن نور تازه، به سر اسیرشان  کنند وجایگزین او 

  اند، کرده آرزوبیاورند که  آن

خویشتن را پیش  آنجاابناي بشر تا  داشتند، خورشیدبه سر خیال ساختن  آنان

 اره بیافریند،بود تا ماه را دوب آناو بر  دید که هر ناممکنی را خلق کند، می

از  آنچهخواست تا  او می بازآفریند و ابرها را بارور کند، خورشید را دوباره

  انده بود را به جهانیان ثابت کند،دورتري خو

دوربازان هزاري نام قدرت بر دیگران نهاد و نتوانست وجود  آنشاید در 

نه قدرت روز که خویشتن را یگا آنرا بر دیگران به اثبات رساند اما از  آنان

به تمام  را آنشد تا بر این ادعاي خویش صحه گذارد و  آندنیا خواند بر 

  جهانیان به اثبات رساند و امروز روز اثبات مدعاي او بود



 نی شهسواری ٤٧

 

اي بود که انسان خالق  حال دوران پروردگاري او به جهان بود، حال زمانه

اخت، او س اي بدل می را به کرده اي نکردهشد و هر  یکتاي جهان نامیده می

به همگان  این بارهر موجود در دنیا را ناجود کرد تا دوباره بیافریند و 

  خویشتن است ،بفهماند که خالق جهان

  جاي زیستن نبود، تنها جاي کار کردن بود، آدمیاني  دنیاي آلوده

معناي زیستن را از خاطر برده بودند، جز معدود شمارانی که بر تخت 

ها نشستند و خدایی کردند، دیگران محکوم خوانده شدند و باید  حکومت

 ،بود که مدام در فالکت گونه اینکه اربابان امر فرمودند و  کردند می آن

غوطه خوردند و معناي زیستن را از خاطر بردند، اگر از کسی  آدمیان

  هیچ به خاطر نداشت، آنپرسیدي از  ي شادي می ربارهد

در  آنچهاما تا هر  پرسیدي برایش غریبه بود، عاطفه میاگر از او در باب 

پیرامون ابزار بپرسی، پیرامون پیشرفت  آناناز  توانستی میاختیار داشتی 



 رویا ٤٨

 

بودند  آنانبرتري بخوانی و بیشمار از و  فنّاوريکنی، در باب  سؤالها  ماشین

  اند کنند که اربابان فرا خوانده آنو  آیندکه دوباره به کار در 

ها نظارت  را برگماشتند تا بر کار ماشین آناندر این روزگاران برخی از 

هاي بیشمار فرا گرفته بود و  کنند، تعدادشان بیش بود، دنیاي را ماشین

داد و جهان را  ن میکرد، ابزار برو ساخت، تولید می ، پیاپی میمعطلی بی

که در حصارهایی  آدمیانبودند بسیاري از  آناندر کنار  ،کرد میاحاطه 

ساختند، باید ابزار به  ، باید راه میکردند بنشسته باید از صبح تا شام فکر می

 آنانو  پروراندند میراي رسیدن به امیال اي ب باید راه تازه آوردند، وجود می

  خطاب شدند ساختنبراي  محکومان به فکر کردن

که زندگی از  آنانیرا پروراندند، بودند  آنخویشتن  آدمیانبه دنیایی که 

هر چه از عاطفه  آناندیگران ربودند و خویشتن زندگی کردند، هر چند که 

هیچ از مهر باقی نماند، لیک  آنانو مهر بود را از خود دور کردند و در 
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بهره جستند، به دنیایی  آناز  گرفتند و آغوشلذات زندگی بود را به  آنچه

  آفرید که همه چیز را از نو می

که فکر  آنانپس  شدند تا لذت بیشتر برند، آنن بر واالنشینان و مالکا

وس از شام تا سحر و از سحر تا شام ایده بحهایی م در اتاق کردند می

بود که کارگران ساختند  آنگاهو  آفرینند آنانپرداختند تا ابزاري براي لذت 

 آدمیو سرآخرش واالنشینی به تخت از ابزار ساخته لذتی برد که تا کنون 

و به بالکن برجش در  برخاستفاتحانه  آنگاهاز هیچ به دنیا نبرده بود، 

  :ي صدم رفت و فریاد کشان به همگان خواند طبقه

  که انسان خالق یکتاي جهانیان است

به  آبیي  ناي قطرهها بودند بیشمارانی که در تمبه زیر پاي او در میان شهر

  جان هم بیفتند،
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شور را تصفیه کرده  آب، ساخته بود، ساخت میرا نیز انسان باید که  آب

معدنی  آبچه  ها هر تمیز برون داده بود، از دل کوه آبها  بود، از فاضالب

د معدو آبلیک  آفرید آبفت و ر آناو واالتر از  بود را استخراج کرد،

بود را از میان برد، گاه به  آببود، به طول این عمر کراي انسان هر چه 

مصرفش کرد، دیگر آبی براي دیوانگی به خون رنگینش کرد، گاه به آز 

باقی مانده بود و یا توان به ساختنش  آباز  آنچههمگان وجود نداشت و هر 

به  آن، پس از شد فرستاده می که از واالنشینان بودند آنانبراي  در انسان بود

ها را به کارگران سپردند تا  مانده و ته کردند میفکر  روز شبانهدادند که  آنانی

  جان براي ساختن داشته باشند

متفکران و واالنشینان بود،  ،کارگران ازآنچهفراتر  آناناما شهرهاي 

کردند، در  خطاب می آلودگانرا  آنانبیشمارانی داشت که هیچ نداشتند، 

تازه  هاي آزمایش آنانسپردند تا بر  را به تیغ می آنانانفساي دنیاي گاه این و

نیرویی ماورا عطا  آنانکنند، گاه انسان را به ابر انسان بدل سازند، گاه به 



 نی شهسواری ٥١

 

، دندان تیز و چنگال آورندرا به یاد گذشتگان به پرواز در  آنانکنند، گاه 

ض به تنشان سم زدند و تکان بران به او بخشند و گاه براي از میان بردن امرا

اي براي  چارهتا شاید راه  را در کف و خون به نظاره نشستند خوردنشان

  براي درمان دردهاي واالنشینان درمان دردها بجویند،

را چندین برابر  آدمیتوان عمر  کردند تا بدانند چگونه می آزمون آنانبر 

ان و در سوگ انسان، هزار بسیار به مرگ آزمونبه  گونه اینو کرد، کردند 

صد ساله شد و به صد سالگی جوان پنداشته  برابر عمر کرد، چندین آدمی

 گونه اینرا به دست گرفت و از خود کرد و  خواست میهر چه  آدمیشد، 

  ي عمل پوشاند در سر پرورانده بود جامه آنچهبه 

جان شدند به  اب میخط آلودگانکه  آنان ،از اشراف به زیر برج صدها طبقه

براي  ها شغالآدر میان  گر را دریدند،یکدی آببراي  هم لول خوردند،

  تصاحب غذا صورت یکدیگر را پاره کردند،
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ا به خود دفن کرده همه چیز ر را فرا گرفته بود، آدمیاني دنیاي  ها همه زباله

 آناني  زباله داشتند تا از آنرا بر  آلودگان هاي واالنشین، بود و حال انسان

را به کام بردند، گاه از  آنانهاي نوشیدنی  گاه شیشه و بیاشامند، بخورند

  هاي شیمیایی نوشیدند خوردند و گاه از زباله آنانظروف پالستیکی 

در برابر دیدگانشان شان  گلوهاي پاره ،آوردند می، خون باال کردند میفه سر

نگاه بردند و به هم  آنانسپردند و باز خالقان بر  بود و در این ظلمت جان می

 آلودگانها باید که  از زباله آلودگیخواندند که براي از میان بردن این 

  آفریدبیشتري 

  را آفریده بودند؟ آنان

ها طلب  شاید به اسارت خوانده بودند، شاید از ماشین شاید پرورانده بودند،

  ود،ش آنان گزار خدمتتا تنها  آوردنداي پدید  ند و شاید ابناي تازهکرد
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با جان و تن به راه او و  ،تا به اربابان خویش پاسخ گویند آفریدندرا  آنان

 آنباز پیش رفتند و  آلودگانبود که  گونه اینپیشرفتش خدمت کنند و 

  کردند که اربابان فرا خوانده بودند

رفت و شهرها را  رفت، می هاي نامرئی و مرئی به پیش می به بمب ها جنگ

  برد، از میان میر چشم بر هم زدنی د

بود،  آموختهبا هر چه از انتقام  ها کینهها و  دیروز با تمام عقده ي زاده آدمی

حال باز هم به مانند گذشتگان  ،خوانده بود با هر چه از قدرت به خویش

  نشست کرد و در انتظار می براي دریدن دندان تیز می

زنان و  اي میان دو کشور خواند و فریاد خویشتن را مالک رودخانه

را به خاك و خون  آنانها را به روي شهر برابر ریخت،  کشان بمب عربده

که پیروزمندانه رفت تا دریاچه را صاحب شود، دید که خون  آنگاهبرد و 

بنوشند  آلودگانرا  آبدستور داد تا  دریاچه را سرخ گون کرده است، آنان
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و  خون را خوردندمانده بودند  آب بیها  که از مدت آنانو سیراب شوند و 

براي تصاحب زنی در دوردست،  این بارن او شدند تا باز به فرما تر دریده

ان به دهان گذاشتن با کودکی از پشت چشم نازك کردنی از خانان و ده

گوشت تن  این بارند تا به پیش خوانده شو آلودگانمنصبان،  احبص

  ندانهمسایگان را بدرند و فرمانروایی پادشاهشان را به رخ دیگران بکش

انان جهان را به ده بود، جو خاموش هیچ از جان به جاي نمان در زمین سرد

ی دوربازي در سالخی از میان بردند و همه را منقرض کردند تا یگانگ

ي  یگانه آدمیانماند و دوباره فرمانرواي عالمیان گردد، تنها نام انسان به جاي 

  جهان شوند

شدند تا به انقراض  آندیدند بر  که خویشتن را آفرینندگان جهان می آنان

جهان  ها آفریدناز جانداران جهان است، بیافرینند و در این  هر چه نسل

از درخت بود را از میان بردند و به  آنچهمیان شهرها اي را بیاالیند، به  تازه
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بلعید و هوا  که گازهاي سمی را به خود می آوردندپدید  آهنی  تکه آنجاي 

  داد، باز پس می آنانبه 

 آنساخته به دستان بشر  هاي دیگر درختی نبود تا زندگی بخشد و ماشین

هزاري مشکل  آنانکه درخت کرده بود، لیک در ساختن  خواست بکند

گازها بخش برخی آنی ساختند که  ، در رقابت به ساختن این جانآمدپدید 

 هوا ساخته بودند تا آنچهربود،  آنانزگرداند و نفس از نفس را به طبیعت با

هاي  درست کار نکرد و دوباره سم به جهان بخشید، درخت تصفیه کند را

هوایی که باران خواست سوخت و بر زمین ساخته به دستان بشري به  آهنین

  جهان را پر کرد، آهنباز زباالت  وریخت 

تا دوباره هر چه از نفس بر جهان باقی  آمدماشینی پدید  به جاي نفس بخش

هایی به  که از واالنشینان بودند ماسک آنانبود را به کام خویش ببلعد، پس 

از سم و کثافات  آنچهباشد و دیگران  آنانرو زدند تا نفس نیز ارزانی بر 

  است را استشمام کنند
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شدند تا  آنپس بر  ند،ا بدرند و از گوشت و خونش ببلعدیگر جانی نبود ت

تر از  طمع گوشتش، خونش خوش آنچهبراي دریدن،  آورندجانی پدید 

و با خلقش به انتظار بارور شدنش نشستند،  آوردنددیگران بود، او را پدید 

برخی از  ا سالخی کردند و از گوشتش خوردند،که بارور شد او ر آنگاه

بود پروراندند تا به دورگاهی  آلودگی آنچهرا به دنیایی دورتر از  آلودگان

زمین بفرستند  همتایان بیرا براي  آلود خونهاي  را سالخی کنند و گوشتاو 

  بدرند و سیر شوند آنانتا از جان 

 آنان آنکه بی بازآفرینیو هر  آفریدندآفرینندگان زمین همه چیز را  

  خطاب کردند، آلودگانبخواهند را 

این  داران داعیه آنانتا  کنند تولیدمثل آنیافتند تا از  هاي برتري دست به ژن

خطاب  آلودگانرا  که وراي این ژن برتر بودند آنان تازه شوند، آفرینندگان

بردن جهان به دست آفرینندگان تالش  کردند که باید تنها از جان براي پیش

جان را بسازند، از  آنانرفتند تا دنیاي  به پیش می آنانکردند، باید  می
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 آنانهاي  انهبردند تا به زیر خ فرو می آنانهاي  ، به کام از زبالهگذشتند می

هاي ساخته به دستشان مدفون  د و جهانشان به این آشغالاي باقی نمان زباله

  نشود،

بود که کسی از آفرینندگان ظرف نوشیدنی خود را به  آنانهاي  به زیر برج

ا خوانده شد تا در چشم بر هم فر آلودگانیکی از  آنگاهزمین انداخت و 

سرور فرا خوانده است را ببلعد و در کوتاه زمانی جان دهد،  آنچهزدنی 

هاي ساخته به  اش تبدیل به سوختی براي سوزاندن گردد تا ماشین جنازه

  افکار واالنشینان بهتر از پیش کارکنند

بودند  آلودگانکه از  آنانها را یک به یک فرا خواندند  آفرینندگان وظیفه

از  آفریدند میرا که خویشتن  آنانداشتند و  آنانتنها جانی براي تقدیم بر 

ها همه  د، از انسان ساخته به دنیایشان تا ماشینجهان بو جان بیهر چه جان و 

کنید که فرمان به روي شما خوانده  آنخواندند تا  آنانرا ابزار دیدند و بر 

  است
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به  اند آفریده آنانی خاص هر که را د تا به ساعتشهرها کوك ش هاي ساعت

 آنکه نیروي تازه را جستند بر  آنگاهبه خواب رفتند و  آنان خواب روند،

  ،آوردنداز ابزار است را پدید  آنچهتا  خوانده شدند تا کار کنند

که خلق خوانده شدند به خلق کردن پرداختند،  آنانساخته شد و  تولیدات

آوایی براي خوابیدن کرد، کار  ،اعتي روز از صبح تا شامی که س همه

وظیفه به دوششان بود را عملی ساختند،  آنچهبی هیچ خواسته تنها  کردند و

 كبا شنیدن صداي کو آمدندغ راه از ساختن فک آنگاهساختند و  آنان

  کار کنند ه به صداي زنگی برخیزند و دوبارهها به خواب رفتند تا دوبار زنگ

  :که ژن خوشی داشت فریاد زد آنانز یکی ا

است، ما  آناننشانی از تنبلی بر جان  ها آنبیشتر کار کنند، این خوابیدن  باید

ساختن ماه تازه و براي  ایم، براي خورشید نام نهاده آنچهبراي ساختن 

  داریم، آنانینی دوباره نیاز به کار کردن بیشتر ساختن زم
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 زمایشاتهزاري آ آنانخواند و بر  را به پیش فرا آلودگانپس او جمعی از 

بازگرداند و  آناني نیرو را به  که همه آوردکرد تا سراخرش دارویی پدید 

دستور  آناننیاز به خوابیدن بود کار کنند و دوباره همه چیز را که  آنکه بی

  اند بسازند داده

مرد و  آلودگانچندي از  ،ها آزمایشها و در میان این  اختندر میان این س

اش را که به جان در خدمت خالقان بود عملی ساخت تا به سراخرش  وظیفه

، هر چیز که در بازآفریننددوباره تولید کنند، بی وقفه بسازند و همه چیز را 

  زندگی ارزانی داد آناندوردستی به جهان زنده بود و به 

شی سپرده اموهر چه از مهر و زیستن بود به فر در این دنیاي وانفساي انسانی

براي  آنانهیچ باقی نماند تا کسی مبادا هواي زندگی به سر کند،  آنشد، از 

خوانده شد براي ساختن پا به جهان  آنانزیستن به دنیا نیامدند و به 

  اید گذاشته
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را واداشت تا دوباره کار  آنانشعارها یک به یک برایشان خوانده شد و 

نه  بتراودساعت صدایی  این بار آنکه بیکنند، کارگران به داروي خورده 

خوابیدند و نه استراحت کردند تنها کار کردند تا بسازند و دوباره همه چیز 

 ساخته بودند شد، آنچهپر از  آدمیانبود که جهان  گونه اینرا از سر گیرند و 

ابزارهایی که دیگر  هان را ابزارهاي بیشمار فرا گرفت،همه جاي ج

  ازي اسبابی براي خوابیدن ساختند،در دیرب نآنا مثالًبالاستفاده بود، 

کسی در دنیا نیازي به  آنکه بیها ادامه دادند  به این ساختن حال دوباره

کسی  آنکهرا بیشتر از  ته شد، دنیاهر چه ساختند بر هم انباش ،خواب کند

زیسته باشد، سازندگان فرا گرفت و هر کس به  آنبراي مصرف به 

 آنان ،دان زیسته آنانبه دورتري از  کنندگان مصرفکشورش تفکر کرد که 

 آنکه بیاند بهره برند اما  ساخته آنان آنچهساختند تا در همان دوردست از 

بود  گونه اینهایشان نیست و  بدانند ساختند و دیدند کسی را طالب ساخته
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نفس از خویشتن  آنکه به هزاري ابزار که خویش ساختند غرق ماندند و در 

  ربودند

ي  ستاره آننفسی براي ادامه نداشت، یار دیرینش  کرد، زمین مدام سرفه می

مدام به گوش زمین  آخرشعظیم چندي پیش خود را کشته بود و با نداهاي 

از  آنچهخواند که خویشتن را از میان ببر، لیک زمین که مادر اینان بود با  می

باقی  به دنیا آنان کند که دیگر هیچ از آنمهر به جانش باقی بود نتوانست 

روزي به  آنانخواند که  ماه و خورشید می نماند، مدام براي دیگران به

  آوردره زیستن را به یاد خواهند و دوبا آمدخویش خواهند 

 آنجاکه زمین سبز بود،  آنجا، آورد میزمین مدام تصویر دورتري را به یاد 

و به یاد  آوردد زیستند، مدام خاطراتش را به یا هاي بسیار می که بر تنش جان

  ریخت و جانش بیشتر از پیش خورده شد می روزگاران اشک آن
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جهان به سبزي تنش گام  در روزگارانی پیشتر که جانان آوردبه یاد 

که  آنجاي، گستراند میکه خورشید به رویشان چهره  آنجاي نهادند، می

هاي سبز مادر  بر علف دادند، نفس ارزانی می آنانکوه به با ش درختان

مهر را به جان ارزانی کشیدن یکدیگر  آغوشبود که به  آنجايو  نشستند می

هایی بر صورت یکدیگر زندگی  وسهبود که به ب آنجا بخشیدند، می

و واي که  آموختندکشیدن جانی زندگی  آغوشبه  بود که آنجا کردند، می

 آنهیچ از  به خاطر نداشتند، آدمیاناز  کدام هیچرا  آورد مید او به یا آنچه

شرفتی به ساختن و ابزار ي دنیایشان را پی روزگار برایشان به جاي نماند و همه

  داشتن تصویر کرد

اش  و سرب فرا گرفته بود، حال سبزي آهنحال تمام جانش را  ،زمین ناالن

س به جانش دمیده شود، سم بود که از نف آنکهجاي  به تیرگی بدل شده بود،

ها یک به یک تنش را خورد و درون  نواخته شد، بمب هر سوي به نهایش

سوزاندند و تنش را به  آتشها هر کدام طراوتی داشتند، گاه به  رفت، بمب



 نی شهسواری ٦٣

 

کردند و در  آباش رسیدند، گاه به سمی او را  درون خوردند و به هسته

جانش را خراشید و به  ها وم صداي سرفهگاه به عطري مسم خود وانهادند،

  اکستر شدن برد و هر بار به بمبی در خود سوخت و خاندرو

و  آمدپدیدار شد، ماشین به میان  آهناز جان بود  در ازاي هر چهبر تنش 

ا در همه جا را صنعتی به حرص انسان فرا گرفت، ابزاري ساختند تا او ر

خواست تا  او از این منظومه هم کالفه شده بود، می آخر آسمان نگاه دارند،

تري رود، اما براي مهار او نیز دستار پدیدار کردند تا چون ماه  به دوردست

  در بند کشند و به حصر برند آهنیبود زمین را نیز به  آمدهکه به بند در 

و  آمدهاي بسیار داشت که همه از خالق شدن انسان پدید  زمین به تنش زخم

بود که هر بار  گونه اینهر چه از دور گفت را به خویشتنش تعبیر کرد و 

  آغوش شد و دوباره با مرگ همسکوت مرگباري فرو رفت بیشتر در 
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که در طلب  آنانیکه ساخته شدند تا بجویند  آنانیبودند  آدمیاندر دل 

ند را به دار مجازات درآوزیزند و به همگان بخوان آنان اند، زندگی زیسته

  ي خالقان است چه سرنوشتی خواهد داشت خواسته آنچهکه ارتداد در برابر 

هر گوشه پرسه زنند و هر چه از  ند تا درشد آنهاي جستجوگر بر  ماشین

  ندگی است را ویران کنند،ز

او  بود، آلودگانکشیده است، او از  آغوشدري کودکش را به دیدند که ما

خواست تا به مهر با او  ه بود، میدر خفا کودکی را به نزد خویش خواند

بود که با هر بوسه اشکی به زمین  گونه این، اي گیرد باشد و از او جان تازه

از  دوردستانی را که مادران آورداشک چشمانش زمین نیز به یاد از  ریخت،

ز حیوان تا گیاه از انسان تا ماه همه و همه به ا ابناي هر چه جان در جهان بود،

اشک چشمان او به جانش رسوخ  و اشک ریختند، آمیختندمهر در  آغوش

  هاي بسیار از جانان جهان را در خویشتن دید کرد و هر بار اشک
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را  آنانرا دیدند و به چشم برهم زدنی  آنهاي جستجوگر  او دید و ماشین

را که  آنانی، دست و پا بسته بردند تا در برابر آفرینندگان نشان دهند

  ،دنیاي نام داشتند عصیانگران

 آدمی آنچهبسپارند، را به دست دستگاه دوردستشان  آنانپیشوا فرمان داد تا 

  ،که خالق خوانده بود آوردپدید تا از او کسی را  ساخت 

هاي  زمانی به تکان کودك و مادر را به درون دستگاه سپردند و در کوتاه

شد و هر  ماشینی که باید بارور می ،آمدنددو، دو ماشین تازه پدید  آنشدید 

شد و ماشینی که با چند گام در درون  زمین کشت دیگري خوانده میبر بار 

آمد  ابزارهاي انسان جهیدن به فردا بدل به ماشینی براي جستجوي مهر برمی

  برد و دوباره نظم حاکم را به پیش می

ر خویش دید و از دیدن این دردهاي مداوم به خون گریست، د زمین می

 رشید را فریاد زد و از اورگ کرد، چند بار نام خوم آرزويماند و در خود 



 رویا ٦٦

 

از یاد برده بود که دیگر از خورشید  بسوزاند، آتششخواست تا او را به 

پدید و در تدارك  آدمیاناي نیز به جهان باقی نیست، دانست که  ذره

  اند آمدهاند بر  خورشید نامیده آنچه، آوردن

  قان حقیقین دنیابالند که خال اي افرا بر خود می که با سینه آناناز دید بیشمار 

 آهند که خورشید تازه را که به بو آنگاهروند و  پیش می به ،اند همان

 آتشسوخت بر اسمان نهادند، او بر جاي ماند و  می آتشینب گداخته و سر

به مانند  اند آفریده آنچهدانستند که  آدمیان هر چه از زمین و اسمان بود، زد،

است اما او را جاي دادند و بر این  آمدهبهر نابودي به پیش خویشتنشان 

  ها بالیدند آفریدن

از براي  آدمیاني  دید که جنگ تازه سوخت می می آرامکه  گونه همانزمین 

، قواي آفریدندکه این خورشید تازه را  آنان، است آمدهخورشید تازه بر 

ماره ه گونه اینو  آوردندند و او را به حصر در زمین را به دست گرفت

بود تا از خورشید  آناگر گاهی نیاز بر  خویش کردند، آنخورشید را از 
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اند پرورانده شود، خورشید را دور کردند و زمین  ساخته آنچهدور شوند که 

براي تصاحب و به  آدمیانبود که باز زمین دید  گونه این را چرخاندند و

 ریزند، دوباره ي هم میهاي تازه به رو اند، بمب رشک به جان هم افتاده

سوخته است جان پر  آتشر در بیشت آنکهکشند و  می آتشک را به یکای

فریاد  آمدهدر خویش به تنگ  زمین است که از داشتن چنین جانی درد

  دهد مرگ مداوم سرمی

ها  را در برابر بمب آلودگان ود،و خون و جنگ به میان ب آتشاره دوب

 آنکهدوباره پس از  آنگاهمان دارند و ارا در  آناننشاندند تا به جانشان 

خویش را به سوي دشمنان بتازند و  هاي بمببه مرگ رفتند  آلودگانبیشمار 

ي حریق شوند، نتوانند نفس بکشند و در  طعمه یباز آلودگانی در دوردست

  هزار بیماري جان دهند

شان مدام تکرار شد و هر بار به طریقتی  و طواف دیوانگی آنانش دوار چرخ

ها و  ها در بمب همه را سوزاند و زمینی به جاي ماند که در اجساد و زباله
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ر حسادت و عاطفگی و خشونت، د مهري در بی جانی و بی ها در بی بیماري

دفن شد و  رنج و درد،ي در یگانگی و قدرت در کینه در انتقام و برتر

  سوخت و خاکستر شد

از جانان جهان  ،داد ناله سر می زد، یریخت، فریاد م اشک میزمین مدام 

گفت، از دنیایی که  شان می طالب بیدار شدن بود، برایشان از دنیاي نابودشده

او  آنچههیچ از  شده مسترا به نابودي همگان خواهد برد و انسان  آنان

ساخت و  دوباره باید می به جهان چشم دوخت،گفت نشنید و دوباره مالکانه 

او در این جنون به ساختن دوباره ساخت و دوباره پروراند تا بیشتر  ،آفرید می

  اش در جنون غرق شود و دفن بماند در این اجساد ساخته

را  آنانهیچ به دنیاي باقی نماند،  آلودگانرفت که از  روزگاري به پیش می

که گاه به مهر چشم  آناننیز به تباهی بردند، را  آناننیز منقرض کردند، 

ي جانان جهان قشري به  دوختند نیز محکوم به نابودي شدند و تنها از همه

جاي ماند که ژن خوب و هوش مصنوعی داشت، صاحب بود و فرمانده 



 نی شهسواری ٦٩

 

د، او بود که همه چیز از ماشین تا شد، آفریدگار و خداوند بو خطاب می

لقب گرفت و  ابزارسازبود، او بود که دوپاي  دهآور پدید جان و خورشید را

 آناو بود که مالکانه به دنیا چشم دوخت و حال دنیایی بود که تنها او در 

  باقی ماند

را  آنان بود را نخست طعمه بر خویش کرد، متفکراناز کارگران و  آنچه

 هاي قدرتمندتري پدید نمانند و دوباره بمب نتا بسازند، در خویشت واداشت

کار کردند که  قدر آنتاخت تا  آنانو بر  را به بردگی واداشت آنان، آورند

  بر جاي ماندند و قلبشان باز ایستاد جان بی

ها را به پیش برد،  تا ابزارها و ماشین ابزارها بیفزاید آنبود تا بر  آنبر 

 که صدها برابر به انسان کار ننداي بیافریند که همه کار بک هاي تازه ربات

ساختند و به  ا به آخرین روزهاي زیستن کارگرانر آنانیش برند، و پ کنند

  جاي خود نشاندند،
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دستور خوانده شد را به  آنانبه  آنچهدوباره ساختند و فرمان بردند،  آنان

به یکتایی همه چیز را  ها سر گرفت تا خالقان پیش بردند و دوباره جنگ

بر  قدر آنران را از بین برد و قدرت بیشتري داشت دیگ آنکهصاحب شوند، 

هزاران اقوام به جاي  آنو بمب افکندند تا سرآخرش یکی از  آتشیکدیگر 

  ماند و همه چیز را صاحب شود

بود  آنجاتنها خالقانی به جاي ماندند که قدرتمندترین جهانیان لقب گرفتند، 

به  آنبه نام فاتحان به زمینی چشم دوختند که هیچ از زندگی در  آنانکه 

دنیا و به تکاپوي  آنجاي نمانده بود و همه چیز نیستی و نابودي بود، در 

 آنان ،برتر هاي هوشهاي خوب و  شدند تا در میان ژن آنبر  آنانیگانگی 

  گیرند تا دنیا را دوباره بسازند، که کهتر خوانده شدند را به بند

و برخی و دستور دادند تا برخی فکر کنند  آوردندرا به بند در  آنان

  و دوباره جهان را تکرار کنند به نظم کهن خویش کارگري پیشه کنند
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حیوان  ند،خواست می، درخت کردند میاینبارخالقان فرمان به خلق زندگی 

د ساخته به دستشان بیشتر خورشی زندگی که ادامه یابد،براي کشتن و 

  ند،را سوزاند و بیشتر به پیش می می

اي بنا کنند و  و خواند که باید خورشید تازه آمدبه پیش  آنانباري کسی از 

همه را دوباره به کار گماردن تا  قدر آنبرخی را به این کار گمارد، 

غوطه خوردند و به نیز هیچ تن باقی نماند و همه در مرگ  آنانسرآخرش از 

  کام رنج رفتند،

د او نیز علتی بر ش خورشید ساخته به دستشان هر بار قدرتمندتر می آتش

و دوباره خالقان در میان خود کهتران را جستند و  گ بیشماران گشتمر

ت و تکرار شد تا این سیر دوار گذش قدر آنماشتند، را به بردگی گ آنان

دان، خالقان و مالکان در تمنقدر آن سراخرش کسی باقی نماند و چند تن از 

ین اي یگانگی در اسمان و زمو دوباره نجو آرایی کنند برابر یکدیگر صف

  را به خویش فرا بخواند آنانها را کر کند و  گوش
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درون که همه از یگانگی و صاحب بودن از  بود که به هزاري زشتیِ آنگاه

 آنانشد تا  آنگرفت بر  ، از قدرت و انتقام سرچشمه میبرتري و کینه

در میانشان خون جاري شد و سراخرش  درند و تکه و پاره کنند،یکایک را ب

  برترینشان به جهان ماند و یکتاي عالم شد

ن خورشید خود ساخته و ماه در به فراز جهان رفت و بر زمین و اسما آنگاه

خداي دیربازان و خداي امروز، انسان مرده و انسان از میان رفته، تمام  بند،

  رباز تا کنون بود خواندجانان جهان که منقرض شدند و هر چه در دنیا از دی

  ي دنیا، خداي جهان و پروردگار عالمیانم من یگانه

ها ساخته بود را پدیدار کرد و در  او در طول تمام این سال آنچه آنجاي

کرد، ماه در  مرگ می آرزويباقی نمانده بود، زمین  آندنیایی که هیچ از 

به زمین بند در شرف مردن بود، خورشید ساخته به دست بشر هر لحظه 
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اي  شد و هیچ از زندگی و جان باقی نمانده بود دست بر دگمه تر می نزدیک

  اي او را در بر گرفت برد و با فشردنش هاله

او  داشت، دور او را در حبابی نگاه میاي با شکوه و نورانی که دور تا  هاله

بمب و ساخته بود عمل کرد  آنچه آنگاهبه این تصویر بر خویش بالید و 

  شد منفجر

 آنه بود و بر ساخت  میدآتا کنون  آنچهبزرگ، واالتر از و بمبی عظیم 

قدرتی فراخ که هر چه قدرت در جهان است به پایش سجده  بالید، می

اي پر زور و  او بود، کینه آنخواهند برد، برتري وصف نشدنی که همه از 

و اینسان بود که جنون  گرفت میي دنیاي را  هزاران ساله که انتقام همه

ي  اي دنیاي را پایان داد و در چشم برهم زدنی همه به فشردن دکمه آدمی

  دنیا ویران شد
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و همه همه  ،جان و گیتی ،انسانحیوان، انبات،  ،زمین ،اسمان ،ماه ،خورشید

  .یچ از دنیاي باقی نمانداز بین رفت و نابود شد و ه

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  ٢فصل 

  

ت احتماال قدر آني بشریت و جهان ساخته به دستان او  صدها ساله ي آینده

تصویر را در برابر دیدگان  آن داشت که هر بار کسی نقش الوقوع قریب

  ،را تصدیق کنند آنو همگان  عموم نمایان کند

و کسی  کرد میزندگی تصویر  ي آیندههر بار کسی تصویري از دورنماي 

کردند  آن آدمیاننبود، زیرا که به دنیاي حال،  آنرا یاراي اعتراض در برابر 



 رویا ٧٦

 

کردند قابل وقوع  دیگران تصویر می آنچهتر از  به مراتب زشت اي آیندهکه 

  تر شود نیز دهشتناك آنانهاي  توانست از کابوس و می بود

ي  اسطهوو جهان پیرامونشان به  آدمیان ي آیندههر کس که تصویري از 

پایان  آناي مشترك داشت و  نقطه تصویر کرد با دیگران آنانکردارهاي 

  جهان به دست این دوپاي خودشیفته بود،

د که این ننر هم نقش دادند تا به انسان بخواهمه تصویرهایشان را در کنا

ي  تباهی و نابودي همه ها ما را به زیستن شمایان با چنین ارزش ریقتط

  ان و حتی ابناي خودمان خواهد کشاندزمین و اسم جانداران،

که چگونه بر  دیدند میچگونه است،  آدمیاندیدند که دنیاي حال  می آنان

در اختیار را دانند و حق زیستن از همه  همه چیز خویشتن را مالک می

  خوانند، را به مرگ فرا می آنانگرفته و خویش 



 نی شهسواری ٧٧

 

اند و همه را در حصر و  اشتهدیدند که دنیاي را به جبر و تحمیل واد می

کنند، همگان این تصویر انسان را دیدند و هر  اسارت خویش تصویر می

  ي جانداران جهان بود برابر با نابودي همه آنانبر  اي آینده

هاي  در زباله آنگاهو  آوردند میهمه چیز را به تسخیر در  آنانشاید باري 

ابر ابزاري، هوش مصنوعی و ماشینی  شدند، شاید به ساختن خود دفن می

باختند، شاید به نابودي درختان و  می آنانآسا دنیاي را به  عجیب و غول

دادند،  شام به زندگی همه خاتمه می آخرربودند و  گیاهان نفس از خود می

و  کردند میدرازي در جهان خورشید را به خویش نزدیک  شاید به دست

هاي  به ابزارهاي ساخته در زیر چرخ سوزاند، شاید جهنم زمین را می

سبوع  قدر آنشدند، شاید به از میان بردن جانان  پوالدینش خرد و نابود می

بودند که سراخر به جنگی همه گیر همه را در رشک و خودخواهی 

  سوختند، سوزاندند و خویشتن می می



 رویا ٧٨

 

به دیدن حالشان تصویر شد چیزي جز  آدمیان ي آیندههر تصویر که به 

از دوربازان به خویشتن  آنچهي  نبود و انسان دید که به واسطه آنودي در ناب

کشانده و دنیایی که در این دیوانگی بنا کرده است به سرآخر خویشتن 

  جهان را نابود خواهد کرد

تصویر شد،  آنانبراي  اي آیندهاما مگر به دنیاي حالشان چه بود که چنین 

مالک شده بودند و جهان همه چیز را  به داشتن قدرت و یکتا بودن در آنان

ري دانستند جز به برت دیگر از زندگی هیچ نمی آنانر بردند، زیستن را از خاط

بود که هر روز به تحمیل و جبر  گونه اینو بر دیگران امر کردن،  آمدندر 

به یغما  ها بودنشدند و دنیاي را در این مالک  آنانو جزئی از  آمدنددر 

  بردند

تصویر  آنبر  اي آیندهدنش دید و به دی یش را میروزگار کنون خوانسان 

در زمین بود را  آب را مالک شدند و هر جا آبه چگونه دید ک می کرد، می

به کام خویش فرو بردند، دید که چگونه زندگی از دیگران بردند  صاحبانِ
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 یکدیگر را تکه آبتا خویشتن زندگی کنند و دید که در دور زمانی بر سر 

  و پاره خواهند کرد،

 ي آیندهد که هر روز به تصویرهاي در برابر به جهان کنون دیدن آنانآري 

دیدند که چگونه براي سود و منفعت خویش جان  چه خواهد بود، آنان

کنند، براي استخراج نفت و مرگ، درد به  یي جانداران را لگدمال م همه

هایشان  ، همه جا را به زبالهکنند ، زمین را لگدمال مینگارند جان دریاها می

منابع در  آنچههاي بسیار از  اند و سرآخر بر جنازه و مدفون کرده آغشته

  جهان است سود خواهند برد،

کنند که برتري واالنشینان را  آن ،آندنیاي را به قفسی بدل کردند تا همه در 

 ترمعتبر هم حاصل شود، بر سر تکه کاغذي که خود ساختند و از جانشان

به ترس از د به جان هم در افتادند و یکدیگر را تکه و پاره کردند، گاه ش

جان او بر  ي بی نداشتن و فقر تن دیگران را به زیر دندان دریدند و از الشه



 رویا ٨٠

 

هایشان هم  زمین کام گرفتند، از تن خونین بسیار تنان کام بردند و به الشه

  هایشان تناول کردند رحم نکردند و از خون و جنازه

تا از صبح به شام کار کنند و  آوردندبیشمار را به حصر در  ،در این قفس

ینند، نه لذت برند، نه عاشق هیچ از زندگی خویش ندانند، نه بخوانند، نه بب

نه به مهر خلوت کنند و نه  ، نه محبت بشناسند،آینددر  آغوشنه به  شوند،

پیکر خانان جهان را  هاي غول هیچ از زیستن بیاموزند، تنها کار کنند و سازه

  تاج بتراشند آنانبسازند و براي 

در  اي آیندهده و چه ید که با دنیاي پیرامون خویش چه کرهر بار انسان د

او دید که چگونه هر که قدرتش بیش باشد فرمانرواي  کمین او است،

کسی باشد که حجاب را  آنعالمیان است، انسان دید که اگر قدرت از 

را به جبر در حجاب خواهند کرد و تحمیل را فرا پسندیده است، همه 

  اند، امر فرموده آنانکند که  آنتا خواهند خواند 
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اند  که حجاب را نفی کرده در آید آنانیانسان دید که اگر قدرت به کام 

که  آناندید که چگونه  حجاب از سر دیگران بر خواهند کند،چگونه 

ي به سر کارهاي دولتی و هزار ،ها دانشگاهاند را به مدارس،  حجاب داشته

 آنموقعیات راه نخواهند داد و باز تحمیل را به پیش فرا خواهند خواند تا 

  اند کرده آرزو آنانکند که 

خویشتن را به هر دري  آمدهکه به میدان  آدمیانانسان دید که هر کدام از 

 آرزو آنچهفرمان به  آنگاهخواهد سپرد تا به نهایش قدرت را به کام گیرد و 

  فرما است، ، انسان دید که تحمیل به همه جا حکمخواهد داد است کرده

را پست  آناناند و  نکوهیده دید که اگر به کشوري نگاهی اقتصادي را

ر کشوري خواهد بود که نگاه برابر را لعن کند و هر چه شمارند در براب می

  د،دیگران نیز به تحمیل فرا بخوانن آناند،  به تحمیل کرده آنان



 رویا ٨٢

 

نگاه و طبقه کسی را به  آناز  آناندیدند که چگونه اگر به مملکت 

راه نخواهند داد تا  آنانحکومت راه نیست در برابر به کشور مخالفان از 

  حکومت را به کام خویش برند،

تا به قدرت همه چیز را به  آمده آدمیانانسان هر بار دید و دانست که این 

 قدرتش بیش است به نهایش همه آنکهتحمیل و جبر بر دیگران بخوانند و 

حب خواهند خواند و به هر چه لذات است چیز را دارا خواهد شد، او را صا

  دست خواهد یافت

ن دنیاي ساخته به دستانش به ای اي آیندهبار دید و بیشتر دانست چه  هر آدمی

به پیش  که از براي چه خت انسان راست، هر بار دید و شناا آناندر کمین 

و  کشد آغوشقدرت را به  آخرربازان و خدمت را بهانه که از دو آمده

به  اي آیندهدنیاي حالشان را دیدند و باز خواندند که  آدمیانبود که  گونه این

  ها است ي جان نابودي در کمین همه
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و  آوردهي دنیا سر بر  گوشه گوشهدیدند که هر بار باوري در  می آدمیان

سر  آنکه قدرت را به خدمت گرفت به جبر همه را بر  آنگاهپس از چندي 

این بازي دیربازان را  آنانخواهد سایاند و بر همگان حکومت خواهد کرد، 

بود که دوباره  گونه اینشناختند و  را می آناز خیلی دورترها دیده بودند و 

ها و در میان  تخوانرا به چشم دیدند و هر بار حرکتش را به زیر اس آن

  به نظاره نشستند هایشان رگ

شاید به  کرد، بازي تغییر می لیک گاه، اسبابِ ،بازي همان بازي دیربازان بود

خواندند و حال  را به جبر در خود می آدمیاندیربازي به تیغ و خون باید که 

به  ها کردنرنگ  ها، به هم به در مغز فرو بردن ها، به تکرار باید به گفته

اي کوري که همه چیز را بر ه هاي در تکرار، به مردمک بر ذهن فراخوان

تا  ه شدهمرا آنانکرد و با  دست همرا  آنانباید  ند،تصویر کرد شاندیدگان

  اند فرموده آنانکه  کنند آنبه اخري در جبر 



 رویا ٨٤

 

به تصویري تازه و در لباسی  این بارباز تحمیل و جبر به راه بود و باز قدرت 

نو همان کرد که صاحبان امر کردند و جبر به پیش رفت تا بیشمارانی را به 

  تحقیر نمایاندن تسلیم کندزیر پاي خود براي پرستیدن و خویشتن را به 

هیچ به یاد  آننداخته و از مهر را به دور ا آدمیانواري بود،  دنیا، دنیاي دیوانه

د که تا باور داشتن هایشان خیالبود که مردمان به  گونه اینآوردند و  نمی

رهاي مخفی شده به دل نیز باقی نخواهد ماند، چندي دیگر هیچ از این مه

در این سبعیت و دیوانگی غوطه خورده بودند که به راحتی هر  آنان قدر آن

ته هاي ساخ ماشین و خویشتن را به دستانچه از مهر است را از یاد برند 

  بشري بسپارند،

رینند منزل کنند، مهر را تشبیه کنند و دوباره بیاف آهن آغوشرفتند تا به  آنان

  هاي در انتظار مانده از صاحبان، جیبنیز به کام سود و براي  آن
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دردناك در انتظار او است، انسان دید  اي آیندهانسان دید و باز شناخت که 

هاي او دنیاي را فرا  از تالش اي آیندهبه این سبعیت خود ترسید که چه و 

  خواهدت گرفت

دیدند که چگونه همه چیز را از یاد  آنانبه جریان بود و  آدمیاندنیاي زشتی 

ارزش دیرباز  آناند و از  اند، رنج کشیدن حیوانات را فراموش کرده برده

هایشان رسوخ کرده تا خویشتن را مالک و این حق را براي  به ذهن قدر آن

  کنند،ببا جان دیگر جانداران  خواهند میخویش بپندارند که هر چه 

 آناندریدند،  ها سر از تن حیوان می نهخا دیدند که چگونه در سالخ آنان

 ، دیگر کسی ندید،آنانوشی از نگاه که براي فرام بود گونه ایندیدند و 

در برابر  آنچهند و تا تنها بخور آموختندرا  آنانگر به نهان سر بریدند و دی

از  ی نبود که از کجاي تأمین شده است،هرج آناناست را مصرف کنند، بر 

ه در برابر بود را مصرف رفته است و باید هر چ آنانکجاي به کام 

  ،کردند می
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جهان است هیچ به  انج آنچهست که به فرداي از انسان این نگاه را دید و دان

  هد مانددنیا باقی نخوا

ها بیدار  اي مهر به دل انسان دید که اگر از رنج دیدن جانی در جهان، قطره

ي سبوعیت را بر خواهند کند، دیگر ندیدند و  جامه خواهد گشت و این

ها  تصویر به بی دردي بردند و باز جعبه دیگر بر دیگران نشان ندادند،

بخورند که  آنگردند و از تا به دنبال کودکان جانان  ن کردبرایشان نمایا

  نهفته است آنطعم حقیقین خون در 

هاي شهر در میان نور و  انسان دید و باز مصرف کرد، دید که در ویترین

اي و در میان تصاویر رنگارنگ،  افسانه هاي آرایهفراخ در میان  هاي چراغ

در میان هاي زنی زیبا و خوش پوش گاه  به شهوت در میان سینه آلودهگاه 

هان پوشانده شده پوستی از تن جانان ج دستان مردي کشیده و جذاب،

نستند که باید مصرف کنند، دیگر تصویري از بریده شدن است، دیدند و دا

تکه از  آنبراي ساختن  ها کارخانهکه در  آنانیسرها به میانه نبود و بودند 
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اي بشنوند و  اي نالهصد بار یکحتی  آنکه بیکار کردند  ت حیواناتپوس

مصرف  آنگاهتنها ساختند و  خون و جانی در بند را به نظاره بنشینند آنکه بی

  کردند

ندیدند و باز به مصرف شدن  ،دیگران خواستند ببینند آنچهدر  شدگان اشباع

ي درختان که به دست  گاه جنازه ،کردند میخوانده شدند، باید مصرف فرا 

ن و جانکاهان جهان بریده شده بود و گاه تن خونین حیوانی که بدل دیوانگا

  به لباسی فراخ شد،

 آتشرا به  بخش تن جان آنر پیش عمل کردند و ها به امر دتن آنان

نه نیاز به سوزاندن از براي گرم شدن نبود، پس به  سوزاندند تا گرم شوند،

سوار شدند تا هر چه امر براي پیش بردن بود را  آنو بر  دندآورجسمی در 

  کنند که امر در پیش خوانده است آنبه چشم و گوش فرا گیرند و 



 رویا ٨٨

 

و او را بیشتر  ی انباشته شداخته به دستانشان هر بار به دستهاي کاغذ س تکه

 آوردهبه دست  آنچهکرنش کردند و با  ، بیشتر در برابرشفرمانروا خواند

یدند که بیشمارانی را هیچ نصیب از د آخرشوباره بیشتر کسب کرد و دبود 

 آنکه بیدر تمام روزها به اتاقی نشسته است،  آنکهاند نیست و  ساخته آنچه

  است و خورده برده کار کند همه چیز را به تصاحب

ند، هر بار از لذتی که به جبر در کار بودند، هر بار حقیرتر خوانده شد آنان

هر بار به کار غرق ماندند تا  ماندند، هر بار به دانستن غریبه شدند،محروم 

که  آنان آنگاهرا حقیران جهان خطاب کنند،  آنانبتازند و  آنانبیشتر بر 

خطاب کردند و  مایگان بیرا  آنانتاختند و  آنانصاحبان جهان بودند بر 

و  آوردندچندي نگذشت که خویشتنشان نیز به کهتري خود ایمان 

 آنچهرسیدن به  آرزویشاناالنشینان را بزرگان جهان خطاب کردند و تنها و

  بود شد آنانجاه و مقام 
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ها  بیشتر از همه از این دریدن آنکهبه جان هم افتادند یکدیگر را دریدند و 

 آنانلذت برد، همان واالنشین دیرترها بود، همان بود که به جبر هر چه 

همان بود که از  حلقش فرو ریخت،کام خویش برد و به کردند را به 

را  آنانش شد، بیشتري نصیب آنانهر بار بارورتر شد و از جنگ  آناني  کرده

به جان هم بیفتند و  آنانرا به سالمت به در برد تا  خموش کرد و خویشتن

  .دست خویشتن از خویشتنشان قربانی شاگر این بازي قربانی خواست به د

ها بود،  ، دنیایی از دیوانگی و قدرت تا جبر و خودخواستنآدمیاندنیاي حال 

هیچ از دنیاي برایشان مهم خوانده نشد مگر به سود و منفعت خویش، هیچ 

به مهر را  سودبخش بود، ذره ذره آنانبراي  آنچهبرایشان ارزشی نبود جز 

حاکم  آناناز ابزار بود را بر  آنچهذره ذره  دل همگان کشتند و گردن زدند،

کنید که ما امر  آنکردند و ذره ذره بود که به تحمیل بر همه خواندند 

خویشتن را به  که همه چیز از آوردندرا به بندي در  آنان این بارایم و  کرده

  دباد فراموشی بسپار
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و چه  است آمده روزگارشانچه به  شده است، چه آناندیدند که با  آدمیان

آنمان دیدند که به جبر کسی پیروز خواهد  است، آناندر کمین  آیندهدر 

پس  است، آوردهاختیار و خدمت خود در  شد، کسی که قدرت بیشتر را به

که از دیرباز در  گونه همانار قدرتمندان است در اختی آیندهدانستند که  می

اي قدرت را به دست یکی از  هر کس به قرعه این باربود و  آناناختیار 

به تباهی  اي آیندهاز  ت در تسخیر تصویريقدر آني صاحبان داد و با  طایفه

  همگان نشاند

هر چه ارزش نام داشت بود و بی ارزش کردن  آنانفراخوان دیگر از دنیاي 

تا ارزش را از میان  دند تا همه چیز را بی ارزش خطاب کنندش آنبر  آدمیان

ارزش و اخالق است هیچ از دنیاي  آنچهي از میان بردن  برند و به واسطه

باقی نگذارند و همه چیز را به باد فراموشی سپارند، انسان دید که چگونه در 

  سطح واماند و به هر چیز که به پایش ریختند رقصید
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و هر کنند  حقیقت است دور می آنچهانسان هر بار دید که چگونه او را از 

اند که گاه به  هر بار او را در منجالبی انداخته خوانند، ه فرعی فرا میبار ب

ارزش و اخالق  آنچهتفریح و گاه به لذت، گاه به فراموشی و گاه به نخوت 

  است را نابود و فنا کنند

و باري را ترویج کردند دید که چگونه هر چه  بند بیانسان دید که چگونه 

آنی ساختند که هیچ  آدمیانایم را به تمسخر بردند و از  ارزش خوانده

که بی باور و ایمان شدند به سادگی به  آنگاهان نباشد و شی بر جهانشارز

برایشان  آنچهد و در د رفت، به سادگی بلعیده خواهند شخواهن هضم

  رداند تحرك خواهند ک ساخته

عمول در دیدند که خریدن و فروختن همگان به امري م هر بار می آدمیان

اگر کسی نتنش را فروخت، اگر کسی جانش را به میانه  است، آمده

گذاشت، اگر کسی شرافت و اخالقش را معامله کرد، همه با هم خواندند 

 آنانبود که  آنگاهترین اتفاقات به دنیایشان رقم خورده است،  که معمول



 رویا ٩٢

 

بی امید هر چه برایشان  ،آیندهو باور، بی ارمان و  ایمان بی اخالق و ارزش یب

  تدارك دیدند را به پیش بردند و از هیچ ناراحت و خشمگین نشدند

خطاب  را ابله آنانه خیابان بود باید که اگر جماعتی براي احقاق حقوقش ب

بر هره بردن گفتند، از ب کردند، باید دوباره برایشان از خویشتنشان می می

کس براي تغییر و  نبدانند هر آ آنانگفتند تا  می شان دیگران از دنیاي هماره

  نادان و کاهل است کامی دیگران به میدان است، اي نیکبر

رزشی و زندگی به سطح غوطه برایشان مدام تکرار شد و هر بار در بی ا

در فراهم  نیاز به دنیاي بود، آنچهو رفت در ي دنیایشان فر همه خوردند،

به  آناناز احتیاجات دنیا بود و صاحبان دانستند با درگیر کردن  آنچه آوردن

طح در جات و صرف شدن و صرف کردن، به دنیایی از سدنیایی از احتیا

  اند فرموده آنانخواهند کرد که  آنخواهند ماند و 
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 سروران آنچهخواند  دست می زور به نزدیکی تزویر بود و با او هم این بار

بود که همگان فراخوانده  گونه اینامر کردند و  آنان این بارخوانده بودند، 

ي لذت شدند تا مصرف کنند تا در احتیاجاتشان صرف شوند و هر بار برا

 آنبا شهوت  ،آمدندهزاري در  آغوش، به آمدندکسی در  آغوشبردن به 

  خواند، وار می ه افسار گسیخته و دیوانهکردند ک

چه صاحبان خواندند هر بار به دنیاي سطح و در نیاز واماندند و فراتر از  آنبا 

و اعتقاد بود پشت پا زدند تا در برابر آینه  اخالق، ایمان، باوربه هر چه  آن

  خویشتن را حقیر بپندارند و به ناخودآگاه دیگر از خویش هیچ انتظار نکنند

ف شدن و فراي فراخواندن به سطح و در حصار نیازها به مصر

ها، برخی را فراخواندند تا در برتري و رقابت یکدیگر را تکه و  کردن صرف

و  آینددر  ها رقابترا فراخواندند تا به هزاري عناوین از  آنانپاره و کنند، 

خواندند که یگانی حق  آنانبراي تکه و پاره کردن هم سر از پا نشناسند، به 

 آناندن به داد و براي این برتر ششما را باید که بر برتري جاه  شما است،



 رویا ٩٤

 

 ودند را تصویرکه برتر شده ب آنانین جایگاه و منزلت دادند، گاه در برابرشا

در کمین خواندند و  رؤیایی اي آیندههایشان از  کردند و گاه به گوش

خوانده فراخواندند و از تکه د که بسیاري را در این رقابت خودبو گونه این

گران فهماندند، هم بعیت و دوري از مهر را به دیرس سپاره شدنشان، هم د

را به یگانگی دعوت کردند و برابري را به کردارشان در همگان کشتند  آنان

خویش بدل  آنتمثیل از قهرمان براي دیگران بود را به قهرمان از  آنچهو هم 

  کرده است آرزوکه  کند آنکردند تا براي خویش 

به ابزاري که  آنجا ،در آیدح و نیازهایش نده شد تا به سطکه فرا خوا آنجا

ه بدل شود تا بیشترانی را به این مصرف شدن و صرف کردن بدل کند و هم

در جهان  آنچها مبادا کسی به دنیاي واقع و را به دنیاي نیاز فرا بخواند ت

  اند کرده آرزوکرد که  آن، بر فرمانروا لبیک گفت و نظري کند گذرد می
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کسی به رقابت و در تصاحب قدرت در پیش بود و  آدمیانجهان 

کنیزي خواهد برد، کسی  ه قدرت را بهدانست سراخرش کدامین طایف نمی

  د،ها بیشتر بو ها و گمانه اما حدس دانست نمی

پرستی  بر انسان و انسانخواندند که تکیه  را صاحبان فردا می آنان بیشتر

پنداشتند و  نابودي میا رو به هاي کهن ر ي قدرت دوره بیشماران ،کردند می

که انسان را  آنان این باراما  کردند، را تمام شده فرض می آناني  دوره

و با این ترویج  عطا کردند، صاحبان فردا خوانده شدند مرتبی قدسی

رفت، بیشتر براي  می آنانبود که بیشتر دنیا به سوي  آنانها از دنیاي  ارزش

  کرد را فرمانرواي عالمیان خطاب می آنانهموار بود و بیشتر  آنان

خواستند قدرت را به دست گیرند  ها همه می ها و شنیدن در این دوران دیدن 

  و همگان را به جبر بر فرمان خویش بنشانند،
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دیگري را علم کردند، فرمانروایی به  هاي قدرتکه  آناندر دوربازانی 

در انتظار انسان و  ،دنیادست بردند و دنیاي را به دیوانگی واگذاشتند و حال 

  پرستان جهان بود، انسان

در و خاموش خواندن مهر  اخالقی بی، اخالقی به ارزشی بیهایی به  ارزش

در خیال و به واقع را رقم زد تا  آینده را ساخت، آیندهجهان پیش رفت و 

اي تازه شکل گیرد و جهان  نطفهجان از جهان بال زند و دورتر شود و هر بار 

  وي خود فرا بخواندرا به س

 شد، ارزشی خالصه می در بی ها ارزشجهان خوانده شد،  ترین ارزش بیجان 

که براي  پیشرفتی بود، آنانهاي بزرگ دنیاي  از ارزشبرتر بودن یکی  مثالً

ارزش ها خویشتن را فرا خواهد خواند که خویشتن است، در گام نخست تن

  همان خویشتنشان است، آناندنیاي 



 نی شهسواری ٩٧

 

ي به خویشتن بیندیشی و برا باید توو هست  آمدههر چه در جهان بیشتر از 

  داري آرزوکنی که  آنخویشتنت 

وطنان  دادند و یا هم همشهریانشاید نجوایی به  آناندر میان  ی بکرشرایط در

به ابنایش خواند و انسان  آناني  نژادان را ارج نهادند، فرزانه را خواندند و هم

  هماره خویشتن را فریاد کرد لیک عوامشان را خطاب کرد

 آنها در  به دنیایی که در طول تمام سالیان بودنش، به طول حضور انسان

ت جبر و تحمیل قدر آنهماره قدرتمندي به خویش فرا خوانده و به مدد از 

داد و به  را بر همگان فرا خوانده است، دوباره به تکرار همان راه ادامه می

د و همه را به نگذشتگان را بپیمای تا همان راهرفت  رفت، دوباره می میپیش 

رمان به نشستن را تدارك دیده و ف آنجبر به دور میزي بنشاند که خویشتن 

  ،اند داده آندر دور 
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با توانی بیشتر در هاي تکراري در شرف وقوع بود لیک  دوباره همان قصه

 تند،نشس دیوانگان به تخت قدرت می دیربازان که آندر  ،آدمیاناختیار 

کشتند و غارت  ن توان میتوانی محدود در اختیارشان بود که به هما

ایستادند، گاه  گاه با شمشیر و گاه به تبر در برابر دیگران می آنان کردند، می

 آنانو حال در اختیار  گشودند می به منجنیق و گاه به تیر و کمان شهرها را

اره را نابود کند، دوبم بر هم زدنی دنیاي تواند در چش توانی است که می

و  اندازه بیک به توانی هاي انسانی لی همان راه سابق با همان دیوانگی

  ،نشانده است آنانکه دهشت به دنیاي  و حصر حد بیبه قدرتی  نامحدود

  ؟آمدخواهد  جهان آینده آدمیانچه به روز 

که انسان  در نابودي تصویر کرد اي آیندهشد و نقش زده هر بار تصویري 

  تر از پیش به ساختن ابزارهاي بیشمار شده است هولناك و حال هولناك
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اي  بود که هر بار به جبر دیگري به گوشه آنانصدها باور به زیستن در میان 

اي رفت که قدرت نداشت و به جبر در حصر ماند  فرا خوانده شد، به گوشه

ر اختیارش تا روزي که قدرت د آمداي عظیم در دل به انتقام بر  و با کینه

که در برابرش ایستاد را  هر که قدرت به کام و در فرمانش بود، آنجا رسید،

 آنان داد تا به تیغ تیز سپرد و خویشتن را صاحب خواند و به جبر بر همه فرم

  ده است،کر آرزوکنند که او 

به جبر  و گرفت میاي قدرت را به دست  و هر بار طایفه چرخید میاین دوار 

  خواند، فرا می اندن باور خویشهمه را به خو

از او جزا  طاعتی نابه دوش همگان بود،  آنو اطاعت از  خواندند امر می

شد، هر چه شد تکرار همان  آویختهگاه سوزانده شد و گاه به دار  داشت،

که همگان حق زیستن و بخواند  آوردباري کسی سر بر  آنکه بیپیشترها بود 

را محق به زیستن در باور  آنانکسی بخواند باید که  آنکه بی خواهند داشت،

  خود دانست



 رویا ١٠٠

 

اگر  نرفت، پیشبه  آنانو احقاق حقوق  اما هیچ تن براي زیستن دیگران

بود که باید خویشتن مشکل داشت و در نابودي  قدر آندیربازان بود که 

غ اي تی به یاد انتقام بود که به هر روزنه قدر آنیافت و یا  ویش را در میخ

کین به دست گیرد و در برابر قدرتمندان بایستد، به دنیاي دوربازان کسی به 

تنها فریاد  براي به حق پنداشتن همگان برنخاست،احقاق حقوق دیگران و 

یگانگی و حقانیت خود سر داد و حال به دنیاي امروز نیز چون گذشتگان 

 آناند،  کنند که دیگران کرده آنبازان رتا به مثال دو اند آمدههمگان بر 

کاله به تاج بدل  آنکنند تا از نمد در برابر کالهی براي خویش بسازند و 

شده را در برابر هزاري به فرمان فرا بخوانند و باز کسی از دیگران نخواهد 

  خواند

در جهان امروز که همه فرا خوانده شدند به خویشتن را دریافتن و  آنوراي 

  ،چه انتظار محال از اینان براي خود زیستن
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اند تا در لذات و صرف شدن به نیاز دست و پا زنند و  فرا خوانده شده آنان

توان  هر بار برایشان از این ارزش خوانده شده است و در چنین دنیایی نمی

هم نه از خون و نژاد،  آنکه کسی براي احقاق حقوق دیگري  توقع داشت

وطن که از باوري به دوردستان و شاید فراتر  هم ، نههمشهرياز خانواده و  نه

  از جانی در جهان دفاع کند آناز 

که باید  آنجاو برایش به گلوله نشستند اما  آمدندبه میدان  دفاع کردند،

را  آنانخواند  ران را براي این تغییر فرا میو بیشما رسید مییی به گوش صدا

در زور خاموش کردند، به بدنامی در تزویر نهان کردند و به باج  اي گلولهبه 

  خزان کردندو خراج در زر 

و زور  عدالتی نافراي هر که فریاد زد، هر که به طغیان دل بست در برابر  

اکثریتی در اختیار که در دنیاي  ،رسید میستاد، صدایی غالب به گوش ای

 و آموختند و هیچ براي نبر لذت می آند از نخور ساخته برایش روزي می

و  اند هانجام دادن و ایمان داشتن نداشت براي هیچ ،اند هنداشت کردن فکر
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تا مبادا  ندکه او را به صرف شدن خواست آنانبراي  نددوباره مصرف شد

د و حق خویش و دیگران را نن و قدرتمندان بایستروزي در برابر زورگویا

  دنطلب کن

ها را در  کسی ریشه گاه هیچکه بسیار فریاد زدند در برابر ظلم  فراي نجواها

ي هزارتوي    ریشه آنلیک  ها رفت، و برگ ها ساقه نیافت و هر بار به جنگ با

  و مسلخ برد قتلگاههر بار سري برون کرد و بیشمارانی را به 

دنیایی است که هر بار در بی مهري و بی ارزش شدن  آدمیاندنیاي حال 

 آن، دنیایی است که در خواند میشود و بیشتر به خاموشی فرا  رق میبیشتر غ

از  آموختنو به مانند پیشینیان و به  اند آوردهبه چنگ در بیشمارانی قدرت را 

  گذرند، اي داشتن زور از جانشان میبه زر و تزویر بر آنان

و  بودند آدمیانبان که از روز نخست صاحبان است، همان صاح آننیا از د

خود کنند و حال  آنهر بار به طریقتی جبر را فرا خواندند تا همه چیز را از 
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با  صاحبانِنند تا همه چیز را مالک شوند و هم بر آ یاي امروزيدر این دن

و دنیا است را شادمانه قدرت در اختیار بر همگان امر کنند و هر چه از لذات 

  جهان شود آرزويیگانه  آرزویشانکنند و  آرزوصاحب شوند، 

 نیرومندتر از دیروز شده است،  ست انسانبه دنیایی که همه تکرار پیشترها ا

و حال این دیو بدخوي و بدسیرت در  آوردهقدرت بیشتري را به چنگال 

این خویش بخواهد لیک به  آنکه بیي دنیا است  شرف نابودي همه

  اهد کشاندسرآخر همه را به نابودي خو ها خودخواهیخودپرستی و 

تصویري که از دنیاي امروز در برابر دیدگان همگان نقش بسته جماعتی 

ر شده ام آنانکه به  کنند مینی و هر بار آ اند آمدهاست که به مسخ در 

فرا خواندن از فرستند و گاه با  رجی به خلوت میرا در تف آناناست، گاه 

براي مدتی خاموش  اگردانند ت بتی خودساخته پیروز میرا در رقا آنانکذبی 

را در اختیار نگاه  اند آوردهبه چنگ  آنچهکنند تا  اي می شوند، هر کرده

  دارند
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اي  ک چه کسانی از چه طایفهدور و نزدی اي آیندهتفاوت نیست که در 

یگانگی است  آنچهکه هماره براي تصاحب  شک بی قدرت را قبضه کنند،

 آنجاان نشان خواهد داد و است چنگ و دند آموخته آنچهي  انسان به واسطه

 آناناست که  آنجاتخت نشسته باشد، ارزش  بی ارزش است که چه کس بر

اندیشیده و چه باوري دارند همه را به بند در  به چه آنکهشک فراي  بی

 آنانو به تحمیل به  همه را فرمان به جبري فرا خواهند خواند و آوردخواهند 

  اند کرده آرزوامري خواهند رساند که خویشتن 

چه گفته و به  آنکه بیهر که به فردا به تخت بنشیند و قدرت را قبضه کند 

چه ایمان داشته، حتی اگر از جان خوانده و بیکران به برابري فرا خوانده 

همه  گفته است، آزاديستاده و هماره از است، حتی اگر در برابر اسارت ای

از خودخواهی و خودپرستی را به نابودي خواهد برد، چرا که این احساسات 

است  دهي انسان است، با او است و با او پرورانده ش ا قدرت و برتري خاصهت

باید که در برابر این احساس ایستاد و او را  و باید که به مهارش همت کرد،
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حل منطقی برایش داشت نه ابلهانه در انتظار درمان  به بند کشید و راه

  فرجی دور از این احساسات شویم رد که ما بهک آرزوخویشتن شد و 

یگران است، این خودخواهی و ذوب شدن در قدرت انسان تباهی د ي آینده

 آنبر  خواهد شد، هر چه تصویر کردند و هر چههمگان عث تباهی با

بشر به دستان خود  ي آیندهنشاندند همه همین را نشان داد و به ما فهماند که 

ودي همگان به بار نخواهد یزي جز ناباند چ گذشتگان کرده آنچهبا تکرار 

  .داشت

است که سالیان وقت  انتها بیدراز و  آنانخواندن از دنیاي کنون  قدر آن

توان تصویر ساخت و بر  می قدر آن شان آیندهبراي  آوردرا به نثر  آنخواهد 

را در برگیرد و از اند  تهداد که هر چه کتاب تا کنون نگاش بال و پر نشان آن

دنیاي  آنچهتصویر کنون دنیا است و  آنچهلیک واالتر از  بیش باشد، آنان

فت و بر گ آناي است که باید از  ت، چارهبه همین راه خواهد رف آیندهدر 

که در خواب نگاه داشته و  اند بیشماران که خاموش کرده آنا خواند ت آن
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تغییر به که  آینداند بیدار شوند و به میدان  هر بار به افسونی سحر کرده

  .میسر خواهد شد ري همگان و با هم بودنبیدا

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  ٣فصل 

  

پس بر  آناز  ي خویش را دیدند، در زشتی مانده مردمانی که دنیاي اینسان

  نشسته است آنانهولناك به انتظار  اي آیندهنظر افکندند که  آن

هایشان به  به طول تمام بودن آنانشدند تا جهان را تغییر دهند،  آنبر  آنان

افتادند تا  میظلم و زشتی بر جهان بود به این تکاپو  آنچهجهان با دیدن 

تالش کنند از این رو هزاري براي  آنجهان را تغییر دهند و براي دگرگونی 

و زشتی جهان بود  عدالتی نا آنچهو در برابر  آمدندتغییر به حرکت در 
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هاي این جهان نشدند، زیرا  گاه موفق به سرنگونی زشتی ایستادند، لیک هیچ

هایی هزاران  به نظمی واحد در حال چرخش بود، ارزش آدمیانکه جهان 

از  آنچهاحاطه کرده بود و به طول هزاران سال همگان به راستاي را  آنساله 

  ردند،ک بودند راه را تکرار می آموختهپیشینیان 

 آناني  ایستادند و براي نابودي جاه و آوازه حتی شاید در برابر گذشتگان می

ماندند تا  وفادار می آنانبه نظم  آنانلیکن با نابودي  کردند میتالش 

و به طول تمام  کنند، از این رو بود که هر بار را کسب آنانخویشتن جایگاه 

 آنن را تغییر دهند و از وقوع نتوانستند نظم حاکم بر جها آناناین تغییرات، 

  ،هولناك و این حال دهشتناك در امان بمانند ي آینده

 آنانو در برابر نامالیمات ایستادند،  آمدندکه به جهان  آزادگانچه بسیار 

ها  و به قدومشان از سنگینی این بار کم کردند، در برابر زشتی آمدند

لخ رفتند، قهرمانانه در برابر مساي ستبر به  قدي افراشته و سینهایستادند و با 

  ظالمان ایستادند و حق مظلومان را باز ستاندند،
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داران جهان ما بودند، با مشعلی به  چراغ آناندلیران دنیاي ما بودند،  آنان

راه هموار را به ما نشان دادند و براي بسط داد از  ،دست به سوختن جانشان

  ،بسازند رؤیاتا تغییر دهند و  جان گذشتند

  :هاي سربی ایستاد و فریاد زد در برابر گلوله

ف شمرد، را برابر دید، باید که به او حق داد و این حق را شری آدمیباید 

  زشتی و ظلم بر دیگر نژادان دنیاي بود، آنچهایستاد و فریاد زد، در برابر 

را به خون و  آدمینگانی که روزگار بودند دیوا آنو در  آنانبه دنیاي  آخر

گاه در برابر  کردند، جایگاه عطا می آناند و بر پنداشتن برتر می نژاد،

کردند، گاه به  ایستادند و گاه سیاهان را تکه و پاره می پوستان می سرخ

به  آنانکشند،  کشیدند و می تاختند و گاه بر بهاییان تیغ می می یهودیان

د و به راندن بردند و با عصاي قدرت در دست همگان را می برتري منزل می

  خواندند، کام مرگ فرا می
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جهان  آزادگانکه  آنانایستادند  فریادکنانبند بود که  آنمسلخ و در  آنبه 

که باید  آنانچشم بر جهان گشودند،  آزاديکه براي برابري و  آنانبودند، 

ي فریادشان در پیش هزاري را به  گرفتند و به واسطه قراوالن نام می پیش

 آزادگانشدند،  به بیداري بیشمارانی علت می خواندند و خود فرا می

هاي ریخته  زشتی و ظلم بود جنگیدند و با خون آنچهایستادند و در برابر هر 

اول و به چپ آنانبر زمینشان، نهال برابري را کاشتند، چه بسیار که فریادهاي 

 دار داعیهرا به خود غصب کردند و دوباره  آنانغارت رفت، بیشمار صاحبان 

ز در خود فرو ماند ، چه بسیار که این فریادها به تیغ تیبرتري و قدرت شدند

 آلودهبرتري فریادها که پس از پیروزي به قدرت و  و گسترش نکرد و چه

  دیربازان هیچ به جاي ننهاد، آنشد و از 

نظم هزاران ساله به جاي بود  آنفریادها کرد و نکرد، دوباره  آن آنچهوراي 

ست جبر به قدرت و برتري و یگانگی ا تحمیل و آنچهبر که کسی در برا

نایستاد و این غول هزاران سر را عزل نکرد و به جاي ننشاند، او را به جاي 
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ننشاندند و هر بار به بودنش در این تغییر نقصانی به جاي گذاشت، گاه به 

 از خویش خواند و گاه به تحریک در به تزویرکشتار خاموش کرد و گاه 

بود را به جاي وانهاد تا دوباره  آزادگانفریاد  آنچهد، هر بار خود کر

  خویشتن به تخت نشیند و فرمانروا باشد

  و به جان ایستادند، آمدندز دیرباز ا آزادگان

اي کنده شد، به کاه او را پر  روز که پوست تنشان به دست دیوانه آنواي از 

همگان پاسخ به تغییر را آویختند تا را اش  ي شهر جنازه کردند و در دیواره

  ،و سرانجام یاغیان را ببینند بدانند

به شکنجه او را بیمار به جاي نشاندند تا  قدر آنرا به بند کشیدند و  اي آزاده

  سرآخرش در برابر عوام به لعن خویش بنشیند و بر دیوانگان درود فرستد،

بر خاك را این هرز تن  آنانکنند، به خون  مینکردند و  آنانها که بر  چه

که  آنگاهنشینند،  پرورانند و به چنگال و دندان این دیو بیشتر بر جاي می می
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به فریادش دیو خزید و  بند در میدان شهر دست و پا زدند،را به  اي آزاده

پیش رفت بر تخت و به جان پادشاه حلول کرد و او را به دریدن بیش فرا 

و از هر سوي تنش را دریدند، به  آوردندرا به بند در  آزادهخواند، دوباره 

تر از پیش به بیش رفت و همگان را به  فریادش دوباره غول هزارسر پرتوان

  آمدندو در سوگ همه از یاد بردند از چه روي به تغییر در  آوردتسخیر در 

ادگی است را به بند و آز آزادهدوباره دیوها به تکاپو افتادند تا هر چه از 

از شکنجه بود روا داشتند تا او از  آنچه آزادگانند بر ، در بکشند و کشیدند

عمر بود در  آنچهنشست، به طول ا خوانده است به کناري بنشیند و فر آنچه

عذاب بر جاي ماند و دیوها به در بند بودن او بزرگ شدند و بیشتر دنیاي را 

  کردند، آلوده به زهر خویش

ید نه به توان خویش و بر است، شااز جاي برخواهد خو آزادهبه روزي  لیک

 آمدهپاي خویشتنش، شاید به جان استوار دیگري که به راه آزادگی در 
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ي عمر فریاد زدند را فریاد خواهد  به طول همه آزادگان آنچهاست و مدام 

  کرد

کردند  آزادگاندر طول دوران  آنچهدنیاي به نیستی و زشتی به پیش بود و 

 آنچهکرد و در برابر  اي کم قطره آدمیاند، از سبوعیت راه به جایی نبر

  و پیش رفت، ها بود دوباره ادامه کرد دریایی از این دیوانگی

زیستند و براي تغییر سر از پا نشناختند، هر  آننیز در  آزادگانتا جهان بود 

زیستن را  آنانه زیستن بود تالش کردند که بِ آنچهبار به پا خواستند و براي 

دیدند، شاید هزاري اشتباه به راهشان  راي همگان مینه براي خویش که ب

ها نظر نکردند و به  بود، شاید هزاري راه را به اشتباه رفتند، شاید به ریشه

 آلودگیبه در شدند، شاید به  آناناي از  ربهبه حدر این وانفسا  آخرش

و آزادگی را از یاد بردند، لیک هماره به میدان بودند و تا  آمدندقدرت در 

  ان به پیش است به دنیا خواهند بودهج
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به مرگ به روي داشت، دوباره  اي آیندهبدین دوران در پیش که جهان 

آزادگانی به جهان بودند تا هماره به دنیاي خویش نظر کنند، ببینند و به 

هایشان بیدار شوند و  به جهان متصور شوند، به دیدن اي آیندههایشان  دیده

ها رفتند،  ها و تپه بودند که به روي کوه آنانجهان کوشش کنند،  يِبه بیدار

  ،دیده بودند به شور گفتند آنچهبا  ها نشستند و به دل جنگل

کالم شوند، رفتند تا با حیوان پر مهر جنگل  رفتند تا با درخت پیر جنگل هم

مدد  او ي عاشق را ببینند و از سخنی گویند، رفتند تا به فراز کوه پرنده

ردمندشان، زمین نهادند و به مادر پیر و دخواهند، رفتند و سر به بالین ب

به زمین از  آدمیانبودن  هایی که به طول هاي او گوش فرا دادند، به ضجه ناله

، از این فرزند ناخلف بسیار دید و ذره ذره از او خاکستر شد، رفتند کرد آنان

از  ها سخن گفت، ساعت بود که برایشان ماه آنگاهو به ماه درود گفتند، 

خواند که او خویشتن را به مرگ خواهد سپرد، از روزي که دگر  اي آینده

خبري از جان به جهان نماند و همه چیز را انسان و ابزار ساخته به دست او پر 
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خویشتن به اجماع نشستند، سخن گفتند، بحث کردند، کند، رفتند و با 

تا  در برابر هم سخن خواندند قدر نآو  حل شناختند، به مناظره نشستند راه

  راهی براي جهانشان بجویند

به جنگل در برابر درخت پیر خواندند که چه باید کرد تا جهان را  آزادگان

  ز نابودي در امان داشت،ا

  :درخت به پاسخ خواند

  نید تا جهان را از نابودي در امان داریدز چه روي بر آ

  به میان خویش به کالم خواندند و به شور نشستند آزادگان

هم به نابودي که  آنز چه روي باید در برابر نابودي جهان ایستاد، اکه 

  ي جانان جهان را به نابودي خواهد کشاند همه
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در اسمان چرخ زد و به استان  آزادي  ها بود که پرنده در میان شور انسان

 آزادگانرو به  کنان نداکرد  رواز میکه در اسمان پ گونه همانرسید،  آنان

  :خواند

  ؟اید آمدهها بر  به تعقیب کدامین ارزش

و از یاد بردند  آمدندکه به جاي مانده بودند از سخن او به شگفت  آزادگان

شدند تا بجویند که به تعقیب کدامین  آندرخت پیر گفته بود و بر  آنچه

بود که حیوان مهربان در جنگل در  آنان، در میان تفکر اند آمدهها  ارزش

  :خواند آنانبر  گونه اینسبز شد و  آنانبرابر 

  اید تمنا داشته آنچهبسازید  آنو از  آمیزیدبه مهر در 

خوانده بود، ارزش خویشتن را مهر  حیوان مهربان آنچهبه دانستن  آزادگان

براي مهر و از ایم  خطاب کردند و با خود خواندند ما به تعقیب مهر بر آمده

  نخواهیم که جهان به نابودي کشانده شود
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خواندند، خورشید به  بودند میدریافته  آنچهبه شوق از  آزادگانکه  آنگاه

  :گفت آنانبه ش تأللوئ

  ترین جهان شما است؟ چه چیز با ارزش

  :و هر کدام چیزي خواند آمدندبه بحث در  آزادگان

ایثار را  آنانرا، یکی از  یکی شجاعت را واالترین خواند و دیگري ایمان

  معیار خطاب کرد و دیگري از وطن یاد کرد

  :خواند آرامهایشان ماه  خواندند و در میان خواندن با هم می آزادگان

  خواهان محافظت خواهید بود؟چه چیز از خویشتن را 

  :خواندند آزادگان
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شجاعت را، برخی شرافت و برخی  فریاد زدند آناندگی را، برخی از آزا

بر دیگران خواند کرامت را، بسیار گفتند و هر کدام به محافظت از ارزشی 

  به یاد گفتار حیوان مهربان افتادند و برخی مهر را حافظ شدند آنکهتا 

  :زمین که دردمند بود گفت آنگاه

  ام؟ بر خویشتنم بالیدهچه ارزشی من به داشتن 

زمین گفته بود  آنچهبه تفکر در خویش ماندند و پاسخی براي  آزادگان

  :خواند آنانماه با صدایی دور از دنیاي  این بارنداشتند که 

به جان بنگرید و خویشتن را از جان بپندارید که بی داشتنش هیچ از شمایان 

تأمل کردند و با خود ماه خوانده بود  آنچهبه  آزادگان، به جهان نخواهد بود

است جان است و چه بی ارزش خوانده  با ارزشدر برابر و  آنچهیشیدند اند

 آمدههایی به دوردست بر  که به تعقیب ارزش آدمیخواهد شد از سوي 

  که جانی در برش نیست آنگاه است
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گوش سپردند به گفتاري از جان که به طول تمام  آنانبه گفتار  آزادگان

حیوان و درخت و تا  ین و اسمانبودن جانان جهان، از ماه و خورشید و زم

برابر بود را به دیده در  آنچه آناناند، لیک  خوانده کوه و دریا هزاري

ارزش از  آنچهد و از خود دور کردند تا به طول هزاري سال با نپذیرفتن

 آوردهبنیان را به چنگ  آنچهها بود در آمیزند و هر بار به تغییر نتوانند  انسان

  است دگرگون کنند

شدند تا این ارزش واال را بیشتر  آنبر  آمداز جان برون  آنچهبه دانستن  آنان

اي راستین زندگی که همان در امان بودن و به بود که به معن آنگاهبشناسند و 

 آنانجانی در بر  آنکه بیبود که دانستند  آنگاهردند، زیستن جان بود باور ک

ویش نیز نخواهند رسید، ي خ هاي خودساخته از ارزش کدام هیچباشد به 

 آناناز  جان بیاند و  بود که دانستند همگان به جان در جهان مانده آنگاه

هاي حیوانی گوش سپردند که به  هیچ به جهان نخواهد بود، به صداي ناله

  جانش او را ز دنیا پیش بردند و دیدند که چگونه عاشق به زیستن است،



 رویا ١٢٠

 

به جهان بود، دیدند که  آناناز ابناي  آنچهدیدند و به خویش نگریستند به 

را  آن هر بار از جان دورتر شده و زیستن است، آنچهونه به زایل کردن چگ

 آنچهه طول تمام این سالیان، اند، دیدند که چگونه ب خطاب کرده تر ارزش بی

به  خودساختهاند و هزاري ارزش  یگانه ارزش دنیا بوده است را از میان برده

اند، دیدند که چگونه به این واماندن در دیوانگی دنیاي را  هنشاند آنجاي 

 بود که دانستند باید در آنگاهو  اند اند و از زیستن دور شده به نابودي کشانده

  و جان را واال خواند نظم حاکم است ایستاد آنچهبرابر 

ا اهی رر برابر دریا ایستادند و هر بار رها رفتند، د هر بار به دل کوه آزادگان

زند وبیام آنانکالمی با بیشمار جانان جهان در پیش گرفتند تا از  براي هم

  کشانده است نابوديرا به  آنانجهان  آنچه

 آنچهدند، به خواند گوش فرا دا ماه می آنچهبه نجواهاي  آزادگانهر بار 

زمین و خورشید خواندند تأمل کردند و هر بار به جانی از درخت و حیوان 
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 تادن در برابر چنین نظام چه بایدم شدند تا بدانند براي ایسکال و انسان هم

  را دگرگون ساخت آنکرد و چگونه باید 

دنیایشان هایشان به گفت و شنودهایشان از چیزي خواندند که  هر بار به جمع

و دنیا را به  آوردهاز قدرتی که همه را به بند در  را به تباهی کشانده بود،

و از این برتري  آوردهاز قدرتی که یگانگی را پدید  نابودي کشانده است،

 آنانبرابري است به کام مرگ فرا خوانده شده است،  آنچهها  خواستن

کذاب هاي  یافتند ارزشاز جان را در ن آنچههایش خواندند گفتند و به ن

  جایش را گرفت

 آنچهشدند تا در برابر  آنهایشان بر  و شنیده ها گفتهبه اعماق  آزادگان

ن الال خواند، بود که زمین برایشا آنجاایستند، قدرت خوانده شده است ب

از حالی که در این  گفت که دنیاي را به تباهی بردند، برایشان از گذشتگانی

  خواند را به جبر فرا می آدمیاناند و از این قدرت که  مرداب در مانده



 رویا ١٢٢

 

ه بِ آنچهربایند و با این تحمیل  ختیار را از دیگران میآدمیانی که به جبر ا

اي بر  و ذرهدانند  که از جان هیچ نمی آناناند،  زیستن است را از میان برده

مه را از جان ت هقدر آن آغوشبه این تحمیل و در  اند، ارزش نگزارده آن

بار  هر آدمیاناست که دنیاي به تباهی منزل و  گونه اینساقط خواهند کرد و 

  اند از زیستن دور و دورتر شده

بر جبر خوانده  دورانخواند از دنیایی که به طول تمام  آزادگانزمین براي 

تحمیل خواندند قدرت  آنچهکه جبر را پیشه کردند، براي  آدمیانیشد، 

  قبضه کردند و هر زشتی را روا داشتند،

تند و حال اید به جاي نگذاش خوانده آزادي آنچهبود که هیچ از  آنجاي

  ند تحمیل به دیگران شده استا خوانده آزادي آنچهدنیایتان به 

  :گفت گونه این آزادگانو رو به  آمداند خو زمین می آنچهماه به میان 

  خواهد داد؟ آزاديچه چیز به شما احساسی به نزدیکی 
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تیار خواندند، همگان همگان از اخ تفکر کنند، آنکه بر  آنو بی  شک بی

بود که زمین به نجوایش  گونه اینیار داشتن در نظر گرفتند و را اخت آزادي

  :ادامه داد

گرگون تا جهان را د آمدهکه  آزادگانزمین گفت، اي فرزندان راستینم، اي 

کس نامی از شمایان داشته بخوانید، این زمین از  نکنید، بروید و به میان هر آ

در برابر شما است، بگویید، مادرمان خویشتن را براي زیستن ما  ي همهبراي 

زیستن است لذت بریم و بهره جوییم، او خواند تا  آنچهنهاده است تا ما از 

 آنچهد هر بپندارید و بدانی آزادرا به اختیار خویش به شمایان بگویم، همه 

برابر  است اید، اسارت دیگران روا کردهخوانده و به جبر بر  آزاديشمایان 

  ارزش است آنو علیه  آزاديبه 

رو به فرزندان خواند، روزگار درازي به شمایان  آنگاهزمین اشک ریخت و 

تا در  لقب داشتید، به شما چشم دوختم آزادگانچشم دوختم، به شمایان که 

تا جان را محترم بشمارید و  تا دنیایی به برابري رقم زنید برابر ظالمان بایستید
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شدید و  آزادينام  دار داعیهاست را به جهان نشر دهید، شمایان  آزادي آنچه

به دیگران فدیه  آزاديدر برابر ظالمان ایستادید، لیک چگونه به جبر 

  همانا اختیار خوانده شده است آزاديکردید، چگونه باري نیندیشید که 

طلب ، بارها آمدمهاي مدام شما به تنگ  اي واي فرزندانم از این دیوانگی

تصمیم خواندم  آنچهمرگ کردم و به بودن جانان جهان در خویش از 

برم و هر بار  منصرف شدم و حال به طول تمام این سالیان، تنها بیدار رنج می

  کنم تمناي مرگ می

خوانده بودند را نظاره  آزاديمردمان  آنچهبه دنیاي نگریستند و  آزادگان

بود در برابرشان نقش  آدمیاني به دنیا آزادي آنچهکردند، چه تصویر از 

 آزادگانرا جبر حاکم بود و اختیار از همگان سلب شد،  آنانبست، چگونه 

 آنچهاند دور از  تا کنون کرده آنچهجهان خویشتن را دیدند و دانستند 

  بوده است نام خواهد گرفت آزادي حقیقت
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ارزش به دنیا  آنچهیا باید که یر این دنیي تغدیدند و دانستند برا آزادگان

باز به  آزادگان، آوردانده است را دگرگون کرد و دوباره از نو پدید خو

شور نشستند و باز براي هم خواندند، هر بار به مشورتی از جانان جهان 

اي بدل شود و همه چیز را از نو بنیان  دانستند که باید ارزشی به ارزش تازه

  کرد،

  :اي در اسمان گفت پرنده بار یک

  دگرگون کنید آدمیاناید را به اختیار در میان  تحمیل خوانده آنچهباید 

  :باري دریا فریاد زنان به خروشش خواند

یگانگی است را به شرك بدل کنید و قدرت را به تقسیم و تقسیط  آنچهباید 

به شرط و نظارت وادارید تا این دیو در بند توان دریدن را از خود دور بیند 

  خیزدو به یاري شمایان بر

  :کرد الال می آرامماه 
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 آنچهرا به تصویر برابري تغییر کرد و  برتري خوانده شده است آنچهباید 

  اند را از میان برد ارزش به برتري خوانده آدمیان

یک به یک  آدمیانهاي  اند تا ارزشو خو آمدو فریاد زد،  آمدر جانی هر با

را به دگرگونی خویش متغیر  آناني دنیاي  تغییر کند، تغییري عظیم که همه

به انتظارشان بود  فردا آنچهبود، دور از  آنانامروز  آنچههانی دور از کند، ج

  آوردرا پدید 

ها و تمام  دیدند و به نهاي تمام فریادها، تمام اندرزها، تمام خروش آزادگان

دنش را یگانه دلیل بو آندند و قانون خوان آزاديودها از جان گفتند، از در

جهان دیدند، خواندند که باید جان دیگران را پاس داشت، باید به در 

به جهان حاکم  آزاديدیگران احترام کرد و باید همه را به اختیار وانهاد تا 

 آنچهبود که دنیایی به عظمت  گونه اینمدام این را خواندند و  آنانشود، 

  بود را براي خویش تصویر کردند آزادي
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داشت که  آن که هر کدام توان آزاده، هزاري نآزادگاتصویري از دنیاي 

هایی که دنیاي را  هاي تازه فرا بخواند، به ارزش بایستد و همه را به این ارزش

  اي بدل خواهد کرد کند و جهان تازه دگرگون می

او کتاب شاید تمام این فریادها و تغییرها را پیرمردي به دل جنگل نگاشت، 

به  آزادگانراي دیگر تغییر جهان بود را باز  آنچهنوشت و پس از مرگش 

  ،یادگار گذاشت

که در دل صحرا تبعید بود و به  خواند میرحیشاید تمام این فریادها را 

را  آناندر پیش گفت،  آزاديهزاري را به خود خواند و برایشان از  ،نگاشتن

  زشی فرا خواند که همه از جان و براي جان باشدبه ار

سرزمین خویش بست و  آزادياي زد که دل به  تهمینه شاید این فریادها را

 آنبر  آنگاهرا طالب است،  آزاددر سرزمینش دانست که جهان  آزاديبه 

  فریاد کند آزاديشد تا ارزش جان را به جهان نشر دهد و براي 
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بود که در خیابان فریاد زد، به میان  نامی بی آنشاید تمام این فریادها از 

ش بر هم و در هزارتویی نداي او را شنیدند و گوش به گو آمد آدمیان

  دخواندند تا جهان را پر کر

دیدند و  رؤیاییو  خواببه شبی در  آدمیاني  ید تمام این فریادها را همهشا

  بیدار شدند تا همه در کنار هم باشند و فریاد کنند آنگاه

ریا زدند و انسان شاید تمام این فریادها را ماه و جنگل و درخت و حیوان و د

  مأمور شد تا جهان را دگرگون کند عقل خواند آنچهشنید و به داشتن 

کنار هم و به یک روز به هم و با هم در  آدمیانشاید این فریاد را بیشمار 

که  آنگاهاي دریابند و   به شور نشستند تا راه چاره قدر آنخاص زدند و 

  خود فرا خواندنددریافتند جان را فریاد کردند و جهان را به 

گفت، چه بی ارزش که چه  آنشاید این فریادها از هزاري بود و شاید تنی 

بود که فریادش چه بود و به تغییر این  آنرا فریاد کرد، ارزش  آنکسی 
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نظام چه ارمانی تصویر کرد، فریاد کرد تا فریادش را بخوانند و نظم تغییر 

 ،پیشین تغییر کرد و جهان که نظم آنگاهدهند تا جهان جاي زیستن شود، 

  خاطر برند و دیگر از او یاد نکنند، جهان جانان شد نام او را باید که از

  ،دانستمرا کیستنش فریاد زد و  آنکهفراي 

به  این فریاد همگان باشد، این ندایی از دل همه و خواست هزاري زمین می

دنیا است در  آنچهدانستن همگان باشد تا روزي همه با هم براي تغییر 

  و برایش از جان بگذریم، آمیزیم

گفت، این آرمان تازه  خواند و به هر تن که در برابرش بود می زمین مدام می

 آنانو یگانه ارزششان جان  اند جاناي است که  و تغییر جهان، فریاد همه

است به  آزادي آنچهراي ساختن جنگیده و ب آناست، براي احترام بر 

بدین برابري  آنانال به ارمان برابر شدند، به جان برابر و ح آنان، دانند می

  و دانستند که باید با هم بود آوردندجهان برابر پدید 
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خواند و ما خواندیم و دانستیم که فریاد تغییر از همگان بود و براي  زمین می

  ،که جان یکتاي همگان بود و در اختیار همگان بود همگان بود

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  ٤فصل 

  

شدند تا به  آنبر  آزادگانها بود که  ها و دانستن بعد از تمام این خواندن

را به این طریقت براي دگرگونی جهان  آنانبیداري همگان همت گمارند و 

و براي همه خواندند،  آمدندبه هر کوي و برزن در  آزادگانفرا بخوانند، 

به در خویش نماندن و برون شدن،  ،خواندند تا بیدار کنند مردمان را به فریاد

  به ایستادگی و تالش،
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و مردمان را به این طریقت تازه فرا خواندند، صداي  آمدند آزادگان

 ي آیندهها رسید و مردمان شنیدند، شنیدند و اندیشیدند، از  آرامشان به گوش

، از حالی که جهان را به نابودي کشانده است، مردمان که در کمینشان

از مظلومان جهان بودند به شنیدن فریادها واکنش نشان دادند و بیشترشان 

خواستند دنیاي ساخته در برابر را دگرگون کنند، لیک بیشمار ظالمانی 

جهان را احاطه کرده بودند تا در برابر این تغییر بایستند و براي حفظ تاج و 

  تخت معترضان را به کام مرگ بفرستند

به تاج و تخت،  آرزومندانشستگان و ظالمان و قدرتمندان، بر تخت ن

هزاري ارتش ساخته بودند، هزاري نیرو براي در امان داشتن خویش فرا 

  ،ه بودند و در تمام جهان نشر داده از مراقبان خویشخواند

با هم جمع  بدیلشان بیهاي  ها، به تنفر میانشان، به خواسته به تفاوت آنان

دانستند این اتحاد و یکپارچگی،  شدند و در برابر دشمن واحد ایستادند، می

را  آناناین تغییر براي پدیدار کردن جهان آرمانی موجبات نابودي قدرت 
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ن به یکدیگر فراهم خواهد کرد، پس از این رو بود که با هر تفاوت میانشا

ي  نابود کنند، هر که در دایرهتغییر در برابرشان بود را  آنچهدست دادند تا 

همراه شد و  آنانبا رسیدن بر قدرت داشت  آرزويرتمندان بود و یا قد

  است آمدهجهان دانست که نیرویی براي تغییر بر 

ه به خواستند و از براي چ گفتند، چه می که چه می آنانداناي بر ما بگو از 

  بودند؟ آمدهتغییر در 

مردمان نا هوشیار در گوشه مانده و خواب هم خواستند تا بدانند از 

، جماعتی که به خاموشی موجبات بودن ظالمان را پدیدار آنانفریادهاي 

هاي او  پرستی اند، مردمانی که به طول تمام سالیان بودن انسان و قدرت کرده

هر بار  آنانر هیچ نکردند و به خموشی به کناري نشستند و براي تغیی هماره

اند،  در خواب مانده آدمیانتر شدند، هر بار دانستند که بیشمار  ظالمان جریح

رنگ نخواهند شد و بخشی از این دگرگونی را نخواهند  به این تغییر هم

  ،داشتند رؤیاکردند که  آنبا خیالی رها  آنان گونه اینو  ساخت
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 آنانخموش بر خود بالیدند و دانستند تا  آدمیانزورگویان به داشتن چنین 

هم  آنان این بارولی ماند، خواهد  آنانبیدار نشوند تاج و تخت از براي 

  خواستند بدانند که از براي چه دلیل این سیل خروشان به راه افتاده است می

گان خواندند که باید جهانی به دور از تحمیل و جبر پدیدار کرد، بر هم آنان

بر همگان ندا دادند و همگان را به اتحادي عظیم فرا خواندند تا هر  آنان

کس به راه باور خویش و براي کشور و میهن خویش به جنگ با زورگویان 

دانسته بودند که براي تغییر این نظام جهانی باید که جهان تغییر  آنانبر آید، 

عی غرور انگیز تا در طلو آیندبه کنار هم در  آدمیاني  کند و باید که همه

  به نظم جان بدل گردد ي جهان دگرگون شود و نظم کهن جهان همه

دارند تا  آنند و همگان را بر تا جان را یگانه ارزش جهان کن آمدندبر  آنان

فریاد احترام بر جانان جهان سر دادند  آناناز این ارزش واال پاسداري کنند، 

ها رسانده  به جان آزارو همگان را فرا خواندند تا در برابر هر ظلمتی که 

خطاب شد تا به  آنانجان ارزش واالي را تغییر دهند،  آناست بایستند و 



 نی شهسواری ١٣٥

 

دیگر هیچ جانان جهانی به زیر تیغ سپرده نشود، نه براي  آني  واسطه

، نه براي در اختیار آدمیانه از براي لذات و شهوات ها، ن خونخوارگی انسان

داشتن پوست و خونشان، نه براي به اسارت بردن و بهره جستن، نه براي 

  جایز نبود آزاراز براي هیچ ها  بزرگ کردن قلمروها و افزودن بر جاه و مقام

را  آني جانداران به جهان پاس داشته شود و  فریاد زدند تا جان همه آنان

 پاسبه احترام بر جان و  آزاديم بدانند، جبر از جهان ریشه بر کند و محتر

ها و در دل مردمان خواندند و  به خیابان آزادگاناختیار تصویر شود،  داشتن

نشان دادند، نشان دادند که  آناناز جهان ارمانی را به  يهر بار تصویر

 رؤیاهاها و  هایشان قابل تغییر به ایده به تالش آنانزشت و تاریک  ي آینده

ساخته بال و پر دادند تا  رؤیاهايتصویر کردند و هر بار بر  رؤیا آناناست، 

  بیشتر آدمیانی را به خویش فرا بخوانند

ي جانداران، میهن  تصویر جهان ارمانی، جهانی به وسعت اختیار داشتن همه

خویشتن است هر بار در میان  رؤیاي هآنچي جانداران و زیستن به  براي همه
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زیستن به جهانی  يکه داشت برا نشر پذیرفت و هر که به هر باوري آدمیان

شریک دید و  ها آرمانرا به پیوستن در این جهان در آرامش خویشتن، خود 

  آمدبه میدان 

ر با دیدن بیشمارانی که براي هر با آمدهاکثریت خاموش در حصار  آن

هر که که  دپیوستن آنانهایشان به میدان بودند بیدار شدند و به  ساختن آرمان

 آرزونبود تا همه به یک  آنخواند، نیاز بر  در این رزم آرمان خود را فرا می

 رؤیايبه اختیار دیگري باشد و از  آزاديبیندیشند، همه تمنایشان از زیستن 

به  آمدهپدید  رؤیاهايبه  آنان این باربخورند و بیاشامند،  آناني   فروخته

دن به میدان خود در براي جنگی آنان این بارافکار خویش در میدان بودند، 

بود که  گونه اینکردند و  خویشتن را جستجو می آرزوهايو  کارزار بودند

ر بیدار شد و از ه آدمیانبیشتر و بیشتر در دل  ها آرمانایمان به جهان 

  آوردپدید  اي آزادهکدامشان 
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جهان به خود لرزیدند،  زورمندان به دیدن این اتحاد و بیداري خاموشان

به تحمیل  آنچهخود را به شرف نابودي و خزان دیدند،  هاي با شکوه تخت

را به نابودي دیدند و باز با  سالیان از قدرت در اختیار گرفتند در طول این

  هم نشست گذاشتند و بیشتر به هم نزدیک شدند

اي که براي نابودي یکدیگر سالیان  دشمنان دیروز، دشمنان قسم خورده

ها کشیدند و بارها یکدیگر را به طمع و آزمندي قدرت تهدید و  نقشه

تازه سر  تحکیم کردند، حال به کنار هم براي نابودي دشمنتخریب و 

رساندند و هدفشان نابودي این  به هم یاري می کشیدند، برآورده نقشه می

را از  آنانو قدرت  آنانبود که جهان بر جهان  آوردهدگرگونی تازه سر بر 

  برد میان می

  باید بر تعداد نگهبانان شهر افزود، باید با معترضان به سختی برخورد کرد،

  را به مرگ میهمان کرد، را از زیر تیغ گذراند، باید همه آنانباید 
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را وادار به گفتن  آنانهاي طویل مدت انداخت، باید  را به زندان آنانباید 

ن سخ آني خویش بایستند و علیه  کرد تا در برابر این نظم خود ساخته

  را وادار به در آمیزي با قدرت کرد آنانباید  بگویند،

  را به طمع زر و زور به خویشتن نزدیک کرد آنانتوان  می

را به بازي در  آنانتوان  را به کشتن از صحنه دور کرد و می آنانتوان  می

  خویش نگاه داشت

 برگردد، آنان جان به آدمیاني  باید که راهی جست تا خاموشی دوباره

 یارؤ و بپردازند حالشان زندگی به بیشتر تا واگذاشت فقر به را آنان توان می

  ببرند یاد از را

ها به نظاره  هاي بسته ساعت هاي تاریک در پشت درب زورمندان به اتاق

 شمول جهانها به هم سخن گفتند تا در برابر این تغییر  نشستند، ساعت

و به  ها مدد بردند بایستند و راه عالجش دریابند، از هر کدام این راه
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ته از جان تازه برخاسي  شتند، اما این جرقههمت گما آدمیانخاموشی 

بیشتر بسوزد  آناني  ریخته آبور بود که به  شعله قدر آنهمگان براي تغییر 

  و پیش رود

کشور  آني  خوابیدند، چهره و آمالشان می آرزوهادر بند به یاد  آدمیان

برابري معیار مالك  آنکردند، کشوري که در  آرمانی خود را تصویر می

نام خداوند  آنر دین باشد، کشوري که در گ سلطه آنباشد، کشوري که در 

گانه معیار گردد و هر تن ی آزادي آنهماره خطاب گردد، کشوري که در 

خویش تصویري به جهانش داد تا به فریاد خویشتنش سرپا شود و  آرزويبه 

  جان گیرد

از  حربهبودند و با هیچ  آزادگانخاموش دیروزها، امروز همه از  آدمیان

  نشستند زورمندان در خود نمی
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هاي  هزاري را دست و پا بسته به جوخه ،به میدان شهر در برابر دیدگان بسیار

هر تهمت بر  و دیوانگان خطاب کردند، خواهان آرمانرا  آناندار سپردند، 

را به گلوله به مرگ نشاندند، اما به کشتنشان  ها آن آخرشخواندند و به  آنان

را پدیدار کردند و جاي جاي  آناني  که فریاد دوباره نآدمیانه خاموشی 

خیابان بودند، تصویري از تغییر به خود داد، همه در  آنانجهان به کشتن 

کرد، جهانی که در  می آرزوهر که ارمان خویشتن را  زدند، همه فریاد می

، کسی را قدرت تقسیم و تقسیط گردد ،در آیدان ت به اختیار همگقدر آن

خویش زندگی کند،  آرزويیاراي تحمیل بر دیگران نماند و هر تن به 

ي  دیگران را کاهالن جهان خطاب نکنند و اگر برتر پنداشتند به دایره

  آزارشان منع و غیر ممکن باشد آنانخویش دورتن از 

، شعارها تمام آمدندهمگان درود گفتند و به میدان  آزادگانطویل  رؤیايبه 

غرق  آزادگاندر شور ي عظمتش  هاي جهان را پر کرد، جهان به همه خیابان

ت خطاب قدر  ناایستادند، به نیروهاي نگهب آنانشد و زورمندان در برابر 
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در برابرشان که در خیابان است را به تیر بندند و  کس آنکردند تا هر 

 آزادگاندر برابر  آور اشکو گازهاي  ها باطومهاي سربی،  بایستند، گلوله

  شلیک شد

 آزاديي  در دور فریاد کشیدند و جهان به واژه رؤیاهايبه  آزادگان

  عطرآگین گشت،

  آزادي آزادي آزادي

  آزادي آزادي آزاديبگو 

براي همگان معنایی یکسان داشت، معنایی به بزرگی بزرگ  آزادي این بار

گان را و اختیاري که هم آنداشتن جان جاندارگان و پاسداشت و احترام بر 

را سر داد  آزاديخویش رهسپار کند و هر کس به هر جاي شعار  آزاديبه 

  بدل شود ها آرمانتا جهان به جهان 
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چهره گسترانده از ظالمان در برابر فریادها ایستاد هاي تیز و تزویرهاي  تیغ

را نداشت که هر کس  آزادگانبزرگ  آرزوهايلیک توان رویارویی با 

  خود به خیابان بود آرزويبراي 

کنونی از جاي نروند و  شمول جهانعهد بستند تا دگرگونی نظم  آزادگان

به خیابان بمانند، به کنار هم باشند و یکدیگر را مدد کنند، زورگویان به هر 

بودند تا در برابر این موج خروشان  آنچه اسباب در اختیار داشتند بر 

را به تنگناي فقر و تنگدستی سوق  انآن را به تنگنا وانهند، آنانبایستند، 

براي امداد به یکدیگر راهگشاي جهان  آزادگانپیمانی  دهند، لیک این هم

  بود آنان

، براي به بند تزویر زورگویان آنچههر که هر چه داشت براي از میان بردن 

نیز بدل به  آنانجانان به فقر بود را از میان برد و این نیرو از  کشاندن

ي  آزادگانی به وسعت همه این بارنشد،  آناناي فرو نشاندن راهکاري بر

ماندگان و خموشان دوران به میدان بودند،  ي در خواب مردمان جهان، همه
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در کنار هم  آنانبدیل  بی هاي آرمانآرمانی یکتا براي همگان که نه  این بار

  ده بودها کشان همه را به خیابان ها آرماني  براي ساختن جهانی به وسعت همه

  ها بود؟ تنها طریقت از میان بردن زورگویان همین در خیابان بودن آیا

در خیابان حق خویش را  ،آمدند میبراي دگرگونی به خیابان آري باید که 

 آنانزدند، این حق را کسی به  خود فریاد می آرزوهايخواستند و براي  می

خویشتن را زورگویان حقوق داد و کسی طلب از  فدیه و تحفه نمی

ان خویش را خودشان بودند تا حقوق خویش و جه آمدهمه ه کرد، نمی

  ظلم از زورگویان بود بایستند آنچهبسازند و در برابر 

براي  آنانگاه  بود، وعده آنانشد و خیابان کارزار  فریادها در هم تنیده می

ها  ذهندر  آنچهه بود، بوده شدر آنانبه طول هزاران سال از  آنچهباز ستاندن 

ها سالیان سال پرورانده بودند و هر بار به طریقتی از سوي زورمندان  و دل

  گشت، عطا نمی آنانچیزي به  آنشد و از  غصب می
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گرایان را به  و آرمان آرزومندانخوردند و هر بار  کردند را می آرزو آنچه

  بردند تهمتی از میدان به در می

از ارمان و ایمان بود، به چوب تکفیر  آنچهیان که به طول سال آنانبه دنیاي 

اي زدند و به دیوانگی متهم کردند، چگونه  کنایه آنو هر بار بر  رانده شد

  زنده شد و همه به راه آرمانشان به جنگ رفتند دوباره

را گرچه به طول سالیان در همه خشکاندند و همه را به تکفیر در  ها آرمان

م به دیوانگی و ز ارمانی گفت متهخود واداشتند، گرچه هر بار هر کس ا

ها  واندهي خ به طول همه آدمیاني  لیک به دل همه زندگی در خیال شد،

از جنس خودشان بیدار بود، هر کس براي رسیدن به جهانی در  آرزویی

ها  به جمع ،عزلتو داشت، هر بار هر کس به تنهایی  آرزوییخویش  رؤیاي

بود  آنو با دل سپردن به  افتاد مینش درون ذه آرزوهاي، به یاد و با دیگران

ت این توانس بود که می آنوصال بر  آرزويکرد، به  که دنیاي را سپري می

 آرزويبار را طی کند و حال هر کس به نداي خویشتن و به  زندگی نکبت



 نی شهسواری ١٤٥

 

خواندند  آنو دیوانگی در  گرایی آرماندر خویش به خیابان بود، هر چند از 

یگانه امید  ،ها را خاموش کنند که ارمان در دل لیک نتوانستند بذر امید

  بود، آنهمگان به دنیا و زیستن در 

از خاطراتشان در ارمان  آنچهپس به فریادهاي هزاري هزاران بیدار شدند و 

امیالشان بود را بیدار کردند تا به تالش خویشتن  آرزواز  آنچه، هایشان ایدهو 

  را باز ستانند و در برابر ظالمان بایستند آن

دند تا بو آمدهغیان بیدار بود و یاغیان زنده شده بود، ط آدمیانشور به جهان 

داشتند را به دستان خویش بسازند، کسی را یاراي برابري  آرزواز دنیا  آنچه

ساخته به دنیاي خودشان،  آرزوهاينبود، هر چه داشتند از  آنان آرزوهايبا 

با معیارهاي  آزادي آنچههاي خودشان و  بافته از ذهن هاي آرماناز  آنچه

 آرزوهایشانضه کردند و در برابر عر آدمیاندنیاي خودشان بود را به 

  ،کنند میند تا عرض انداتوانی نداشت زورمندان
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هایشان به  همه براي آرمان خود به خیابان بودند، هر بار با بستن چشم این بار

ی خود دنیاي آرمان تادند، تصویري ازاف در دوردستان می آرزوهايیاد 

هایشان را تصویر واقعی  تا دنیاي ساخته به ذهن آنساختند و زنده بر  می

  بخشند

  باشد، آنکه جنگی در  آنجهانی بی 

  شود، کن ریشه آنجهانی که تحمیل در 

  خویش زنده باشد آرزويجهانی که هر کس به 

هاي  و آرمان آرزوهاشود، میهنی به وسعت جهانی که هر تن صاحب میهنی 

  خویشتنش،

  ن او خطاب شدند،ورابا که هم آنانزندگی به کنار 

نشسته بود و  آدمیاناي در جهان از   به کنار خاموش مانده آزادگانیکی از 

  :گفت گونه این
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  اند؟ به چه زنده آدمیاندانی  می

ي ندانستن از او خواست تا پاسخ  به نشانه میل بیخاموش سري تکان داد و 

  :گفت آزاده آنگاهگوید، 

زیند و  اند می باور داشته آنچهبه  آنان اند، به باورهاي خویش زنده آدمیان

  باید که میهن و اجتماع تشکیل دهند، گونه این

با تکان دادن سرش به هر  آنگاههاي او دقت کرد و  خاموش مانده به حرف

  :با هیجان بیشتري رو به او گفت آزادهدو سو باز هم ساکت ماند، 

اجتماع ساختیم به جبر بود، هماره فریاد به  آنچهما به طول سالیان دراز 

بدانیم  آنکه بیچیست،  آزاديبدانیم  آنکه بیسر دادیم  آزاديو  آزادگی

و در برابر دیگرانی که در  تبرخاس آنگاهچگونه محقق خواهد شد،  آزادي

  :حرکت بودند گفت
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خطاب خواهیم شد که اختیار را  آزادهما  آنگاهاست، همانا اختیار  آزادي

  برگزینیم و جبر را به فراموشی سپاریم،

دند هاي او شوکه بر جاي مان از گفته مردمان در حال عبور و مرور در خیابان

  :با فریاد رساتري گفت آزادهکه 

  دانید که چه باید کنیم؟ و اختیار باشیم می آزاديپاسدار این  آنکهحال براي 

 آزادهکسی پاسخ گوید  آنکه بیمردمان در برابر به او چشم دوختند و 

  :خویشتن خواند

را مانع  آزاریاري که تخرا تنها با ا آزادينرسانیم،  آزاربه دیگران باید که 

  توان همیشگی و هموار کرد شده است می

که روزي  آنجاهایش گوش سپردند تا  ز کنار او گذشتند و به حرفمردمان ا

 آنانسر دادند به کنار  آزارها فریاد منع  بیشماري در خیابان آزادگاناگر 

  یاري خواهد رساند آزادينرساندن به مانا بودن  آزارنوایی کنند و بدانند  هم
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 آرامخاموش کنارش کرد و در حالی که بر جایش فرد رو به  آزاده

  :گرفت گفت می

اند و باید که میهنی به باورهاي خویش  به باورهاي خویش زنده آدمیان

اند بیشتر احساس  که وطن را به جبر به ارث برده وطن همدو  آیابسازند، 

که نه به ارث و وراثت که به تحقیق به  وطنی همکنند، یا دو نا  قرابت می

رنگ و نژاد و خون و میهن  دو به آناند، حال اگر  باوري مشترك رسیده

که باورشان یکتا و ایمانشان یکسان  آنجاهزاران سال از هم دور باشند، 

  بیشتر احساس قرابت به هم نخواهند کرد آیااست، 

که همچو او به  آنانهاي دور افتاد،  خاموش به یاد هم باورانش در سرزمین

نزدیک خود دید و  را به آناناندیشیدند،  آرمانی واحد براي بهبود جهان می

 آنگاهنزدیک شد،  آنانخواند و به  آنانشمرد، از  آنانخویشتن را همراه 

 آناناو به کنار  آنبود که در اعماق خیالش جهانی را تصویر کرد که در 

اهند کرد تا کنند، هر تالشی خو است زندگی می که آرمانشان با او یکسان
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برابر به  آنگاهتر شود و  اند نزدیک ارمان خود فرا خوانده آنان آنچهدنیا به 

  هم از هم خواهند شد

سرزمین و به  آنروز و فرداهاي بسیار دیگر در  آنرفت، اما به فرداي  آزاده

را به  آنانبسیار در کنار خموشان جهان خواندند تا  آزادگاني جهان  همه

و  آیندان به خیابان در بیداري رسانند و همه در کنار هم براي تغییر جه

  پر شد آدمیاني  بود که خیابان از قدوم همه گونه این

از ثروت و  آنچه رفتند، سو می آنوار به این سو و  زورمندان کالفه و دیوانه

زر و در اختیارشان بود را به خدمت گرفتند و در اختیار نگهبانان قرار دادند 

درت هم فهمیده بود که دیگر براي پاسبان باشند، اما ق آنانتا قدرت را براي 

 رفت جایگاهی نمانده است، سر به پایین انداخت و آناناو و ماندن در کنار 

ننگین را از تن  هاي جامهاند،  ها را کنده زورمندان دیدند که نگهبانان لباس

را به  اند داشته آرزو آنچهاند تا  شده ملحق آزادگاناند و به صفوف  ریدهد

  اختیار برند
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هاي  انهماره تصویر فرم ،آمدندشان به ستوه  ي زندگی همارهاز جبر  انآن

پیاپی را دنبال کردند و دیدند که زیستنشان هماره به فرمان دیگري بوده 

  است و حال خواستند تا دنیایی به اختیار را تجربه کنند،

ت خطاب شدند بسیاري ماندند و به کنار قدر  ناکه نگهبان آنانشاید از میان 

نفس کمر به کشتن جانان جهان بستند، لیک بیشمارانی  آخرینزورگویان تا 

را بچشند و به  آزاديم و جامه دریدند تا طع آمدندبه اختیار در  آناناز 

  آیندر او د آغوش

ي ، براي دنیا انقالبی داشت به وسعت همه هاي پر شور جهان تصویر خیابان

، جهان در شرف ها آرمانها، باورها و  اني ایم تن جهانی به وسعت همهساخ

ي هزاران ساله باید که تغییر  چهره آندگرگونی و تغییري سراسري بود، 

  بست، نقش می آناي در  کرد و سیماي تازه می
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بود، اختیار النه  آدمیانتحمیل هزاران ساله در شرف رخت بر بستن از جهان 

ن جهان به جانا این باربود تا  آمدهقدرت ي دنیا را فرا گیرد و  کرد تا همه می

در اختیار عمومی عظیم و به  این باربود تا فرمان نراند و  آمدهخدمت کند، 

  ي جانان قرار گیرد قانونی برابر در اختیار همه

یوانگی وامانده بودند که به د آنانت، قدر  نافریفتگ زورمندان و زورگویان،

 آنانرا به کویی دورتر جستند و در این دیوانگی از جهان رفتند و قدرت 

، به پشت آمدندها  بودند از ترس جانشان به ایوان آنانه بازماندگان ک

کردند عذر  آنچههاي جادو نشستند و در برابر دیدگان عموم از  جعبه

  خواستند و طلب مغفرت کردند

  سر دادند و احترام به جانان جهان فریاد شد، اديآزفریاد  آزادگان

ي جانان جهان، هر که  مانا نخواهد بود مگر با احترام به جان همه آزادي

  جاندار است و واالترین ارزش او به دنیاي جان او است
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که  آناني جهان را فرا گرفت و همگان به کنار هم  همه آزادگانفریاد 

ن خطاب کردند و به میان خویش به برابري دیروز زورگویان بودند را به جا

کنند و  ارمانشان است دفاعو  آرزو آنچهنیز به فردا از  آنانفرا خواندند تا 

ویش بسازند، لیک نه به جبر دیگران، نه به خ آرزوهايجهانی به وسعت 

  کردند میفریاد  آزادگانو  آزاديبه قواعد و قوانینی که  این بارجانان  آزار

در پیش بود به تصویري  آنننگین  ي آینده آنچهجهان دیروز و  گونه این

ي  ي باورها و به اختیار همگان و احترام بر جان همه تازه به وسعت همه

را جهان ارمانی گذاشتند و  آمدهجانان جهان شکل گرفت، نام جهان پدید 

  به وقوع پیوست آدمیان ي تازهجهان 

به دل مانده و آمال در جان همگان به  هاي آرمانتغییر هزاران ساله،  آرزوي

اند به تالش در پیش است،  خطاب کرده رؤیا آنچهوقوع خواهد پیوست و 

را پدیدار خواهد کرد،  آنرا تصویر کردن امیدي است که  آنهر بار 

کردند را  آرزو آنچههر بار تصویر کردند و به نزدیکی تصویرش  آزادگان
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ی اند به نزدیک خطاب کرده رؤیارا  چهآنبه تالش ساختند و فهماندند که 

  و به تالش حقیقت خواهد شد، آرزو

اید نظر کنید و با دیدنش با تصویرش و با  خوانده رؤیا آنچههر روز به 

ي جانان در  همه آنرا به تالش در اختیار خوانید که جهان از  آرزوامیدش 

  .زیسته و جهان را تغییر خواهیم داد رؤیااست، بدین  آن

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  ٥فصل 

  

جهان آرمانی و زنده به آرمان همگان به تالش جانان جهان شکل گرفت و 

ها که از  کردند، چه خون آنها که به راه ساختن  ، چه تالشساخته شد

، تالش بسیار آمدندکه به بند در  آزادگانپاکان جهان به زمین ریخت و چه 

از ایمان و امید به  آنانهاي دراز این تالش ادامه کرد، لیک  کردند و سال

تالش  آنچههر  آخربود که به  گونه ایننکشیدند و  جهان آرمانی دست

  یکایکشان ساختند، هاي آرمانکردند جهانی به وسعت 
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توان  آنهاي درون  هزاري بودند که ندانستند چگونه جهان را به تمام قدرت

بدل شدند و چگونه توانستند این دنیاي  آزادگانبه  آدمیانتغییر بود، چگونه 

ها  ها نگاه خواهند برد، بارها برنامه بدسیرت را چهره تغییر دهند، بارها به نقشه

این را از زیر نظر خواهند گذراند و بارها اندیشه خواهند کرد که چگونه 

  آوردنددنیاي را پدید 

رف بود، او نیز در شگ آزادگانم از وقوع انقالب آري حتی زمین ه

دانست چگونه ممکن است  نگریست و نمی می به صحن خویش زده هیجان

بازان به آزادگانی بدل شوند که هر چه قدرت در جهان بود را به دیر آدمیان

یر ر جاي ننشینند و تا تغیهمت گمارند و ب آنانو به عزل  آورندزانو در 

  ر جاي نمانند،ها ب ي بنیان همه

آمد  پرسید، خورشید به میان حرفشان می نگریست و از او می زمین به ماه می

خواست، دریاها مواج و  را می آدمیانراز موفقیت  آنانزده از  و هیجان

و جهانی براي  آمدندباالخر به خویش  آدمیاندادند که  خروشان آوا سر می
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 آنگاهنداي فراخی زمین و زمان را پر کرد و زیستن همگان فراهم کردند، 

  به نهایش همه دانستند،

 آزادهخطاب شدند، همه  آزادههمه دانستند که بیدار شدند آدمیانی که 

چه  گذرد و دنیایشان گذشته است چه میخوانده شدند که دانستند چه به 

د هماره این تصاویر نشان داده ش آنانخواهند داشت، به  آیندهتصویري در 

جبر را  خویش زندگی کنید، رؤیايخوانده شد که به  آنانبه  آنراتر از و ف

بود که  آنگاهانده شد و خو آناناز میان برید و اختیار را به خدمت گیرید، به 

براي اهداف و باورهاي خویش بدل شدند و هر که به  آزادگانیه مردمان ب

کارزار رفت، هدفی مشترك که زیستن به اختیار و حرمت راه ایمان خود به 

  مجزا که همه را به هدفی یکسان متحد کرد، هایی آرمانبر جان بود و 

خون به میدان بود و  ي قطره بود که کسی بر جاي ننشست و تا آخرین آنگاه

 آنانجهان در برابر این اکثریت مطلق توان ایستادن نداشت که هر گاه 

  بخواهند همه چیز را توان تغییر خواهند داشت،
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ها به وقوع  جهان آرماناین نداي واحد را همه گوش فرا دادند و دانستند که 

ها بگردند و مسیر  شاید باز هم برخی به دنبال نقشه آنکهپیوسته است، حال 

که  آنجايراه را بجویند که مسیر راه تنها به اتحاد و بیداري همگان است، 

 شک بیي رنج دیدگان ساخته شود،   در بند اتحادي به وسعت همه دمیانآاز 

راه بودن و ستاندن حق در همین  ، مسیرآوردهر قدرتی را به زانو در خواهد 

  .اتحاد خواهد بود

بود شاد  آدمیانتغییر به دنیاي  آنچهزمین و آسمان و ماه خورشید از دیدن 

  :و به هم تبریک گفتند، زمین خواندشدند 

  :سربلند خواهد کرد، خورشید پرسید دانستم که فرزندم به نهایش مرا یم

اره به ند عمل خواهند کرد و جهان را دوبگفت آنچهبه  آنانکنی  فکر می آیا

  کام قدرت نخواهند سپرد؟
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بر جایش ماند تا به نداي ماه همه به جانان  آرامزمین به فکر فرو رفت و 

  را به نظاره نشستندشان  جهان نگریستند و دنیاي تازه

  :اي ایستاد و در برابر دیدگان دگر همراهان خواند به قله اي آزاده

ایم، باید نخست به جانان  کنیم که وعده کرده آنامروز باید که جهان را 

مانا و جاودان به اختیار بماند  آزاديشویم تا  آناناحترام کنیم و پاسدار جان 

  نداشته باشد آنو کس توان زایل داشتن 

هایش شعاري دادند، لیک در  گفته تأییدي  او گفت و برخی به نشانه

  که فریاد زدند، آنانیبرابرشان بودند 

توان به دیگر جانان نیز  می آننخست باید جهان خویشتن را بسازیم و پس از 

  جایگاهی عطا کرد

 گفتند در هم شد و به کناري رفت، خورشید آدمیان آنچهماه از دیدن 

  :فریاد زد تر مشتعلتر و  سوزان
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  اند، دوباره جهان را به زشتی خواهند کشاند اینان برابري را از خاطر برده

زمین در خود مانده بود و از شادي پیشترش چیزي به جاي نماند که دوباره 

  :ها فریاد زد بر فراز قله اي آزاده

پیش رفتیم در قسم شدیم، ما براي ساختن جهان ارمانی به  هم آزاديما به 

، باید آوریمکنار یکدیگر از جان گذشتیم تا جهانی به اختیار و برابري پدید 

هر کار دیگر کنیم، به جانان جهان احترام بگذاریم  آنکهکه نخست پیش از 

  د بودخواه آزادياحتراممان حافظ این که 

اي در گرفت، مردمان به برتري از خویش خواندند، یگانگی  دوباره همهمه

براي  آرامو  آورددوباره سر بر  دیرباز در وجودشان النه کرده بود،از  که

از  آرام آرامقدرت  شان کند، دوباره به خویشتن آلوده تا رجز خواند آنان

رفت تا بیشترانی را به خویشتن  می رفت، خزید و باال می ر پوستشان میزی

  وادارد و در خویش فرو برد و این فریادها را به جنگی بدل سازد
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ان جهان احترام نکنیم و باز مان خواندند که اگر بر جانبراي مرد آزادگان

شک جهانمان به  ایم را به دست فراموشی بسپاریم، بی از پیشتر خوانده آنچه

اگر بر جان احترام نکنیم و براي ساختن  مرداب پیشترها بدل خواهد شد،

ها پدیدار خواهند شد، دوباره برتري  حریم او از جان نگذریم، دوباره تقسیم

وانده قدرت بیشتري کسب کند، یگانه خ و هر کس آمدبه پیش خواهد 

نظم فاسد دیروز تصویر خواهد  آنخواهد شد، دوباره به چشم بر هم زدنی 

از  آنچه، باید که بر این بارب خواهد کشاند، پس شد و ما را به همان منجال

که یگانه راه  بنا را به پیش بریم آن آخرقسم بمانیم و تا  ایم، هم پیشتر گفته

  نهفته است آزاديبخش در جان  رهایی

زمین بیشتر به فکر فرو شد و  مجادله بیشتر شد، مدام سخنانی رد و بدل می

چندي گذشت که ماه ناالن دور شد و خوابید، دیگر توانی براي  رفت، می

در  آیندهره تصویرهاي نداشت، دوبا آدمیانادن به سخنان گوش فرا د
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 دید، را در دل اینان می نظم زشتی آنشد و دوباره  برابرش تداعی می

  :خورشید فریاد کنان گفت

هروزي نخواهد بود که ، اینان را راه براي پیروزي و باند قدرت  نااینان اسیر

  اند روح خویشتن را به قدرت فروخته

  ،ریخت میگفت سر در خود مدام اشک  زمین باز هم چیزي نمی

 آوردندبه یاد  آدمیانهمین گفت و شنودها بود که در همین هیاهو و در دل 

را در پیش دارند، زمین به  اي آیندهچه گذشته است و چه  آنانبر 

را دوباره تصویري به دور و دیر نشان داد،  آنانهایشان نظر افکند و  نگاه

و فریاد احترام بر جان سر دادند، از  آمدنددیر بر بود که تنی بیشتر از  آنگاه

 آنچهزمین به دیدگان نشان داد و  آنچهبرابري در جان گفتند و به غوغاي 

  .نخستین تغییر جهان آغاز شدو  آوردندبه یاد مردمان فریاد زدند،  آزادگان
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که  گونه هماننی را شدند تا نخستین خشت از بناي جهان آرما آنبر  آدمیان

احترام بر جانان جهان بشمارند و بر زمین نهند،  شده بود، از پیش خوانده

گرفت، ماه از  آغوشرا تنگ به  آنانزمین به جانش جانان لمس کرد و 

اشک به چشمان خورشید مانده کرد،  بود و به زمین نگاه می برخاستهخواب 

  کرد مانا بودن براي جهان می آرزويبود و مدام 

گیاه بود  آنچهو به حفظ  داشتندرا پاس  ها جنگلقلمروها مشخص شد، 

همت گماردند، همگان دانستند که در مرزها و خاکشان مناطقی خواهد بود 

بود نیز  آناندر خاك  آنچهاهایی عظیم وراي حیوانات است، سر آنکه از 

به سراسر جهان خاك حیوان قلمداد شد و قوانین براي حفظ جانان جهان 

به هر باور و آرمان براي  ي جاي جهان قوانینی برابر در همهنگاشته شد، 

  ،آزاديبرابري و مانا بودن 

به همه جاي ي جانداران، اعم از انسان و حیوان و گیاه  رساندن به همه آزار

نبود تا به هر دلیل حیوانات را بکشد، نه  آنجهان منع شد، کسی را یاراي 
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براي شکار و تفریح نه براي سیر کردن خود، نه براي استفاده بردن از پوست 

و  آزارو خونش و نه به هیچ علت دیگري، جان حیوانات مصون از هر 

  شکنجه بود،

زیستگاه  آنچهي داشته شد و فرابخش جانان جهان گرامی  درخت، این نفس

زنده بودند به همه جاي جهان  آنو درخت و گیاهان به  براي حیوانات بود

براي به جهان مانده است را ارج نهند و  آناناز  آنچهخوانده شد تا حرمتش 

ي مرزها  مناطقی براي زیستن گیاهان به همه بکوشند، آنانپروراندن بیشتر 

نبود، چه براي  آنانقطع کردن و از بین بردن  شناخته شد و کسی را یاراي

  شد، ابزار انسان خطاب می آنچهسودجویی و چه براي ساختن 

  ترین ارزش به دل جهان ارمانی، جان بزرگ آزاردرخت جان بود و منع 

 آنانبه  ،گرفت می آغوشدرختان را  زد، دید، شادمان لبخند می زمین می

گام نهادند و زیستن را برگزیدند،  زاديآبه راه  آدمیانخواند که سراخر  می
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را  آنان آرامو درخت  جهیدند میرفتند،  حیوانات به جان درخت باال می

شدند، از  کردند و یکتا می به جان یکدیگر حلول می ،کرد مینوازش 

  جان انگاشتن به جهان بود آنچهیکدیگر و با یکدیگر بودند و این شروع 

آموختند و  زیستن به دل جانان جهان بود، زیستن می آنچهمردمان از دیدن 

دانستند  اند است، می پیشرفت خوانده آنچهدانستند زندگی بیشتر از  می

ت چشم دوختن است، در کنار سرو طبیع بودن است، به آغوشزیستن به 

است، زمین خواندن است و مهر را به دنیا راندن  آغوشاندن است، به م

  زیستن دانستند و خواستند زندگی کنند ،موختندآمردمان دیدند و مهر 

و بر زمین پیش رفتند، به  آمدندبر بلنداي زمین به رقص در  شادمانانِ آنگاه

انان جهان یکدیگر نشستند و با هم شدند، پرواز کردند و از زیستن ج آغوش

به خویشتن بالید و بر خویش  آنانزمین از دیدن  درخشیدند و بارور شدند،

خواند که روز تغییر فرا رسیده و هیچ تن را یاراي نابودي این جهان نخواهد 

  بود،
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  :رو به ماه و خورشید و همگان گفت شادمانانِزمین 

ی خواهند کرد بر جهانند، زین پس به دنیا زندگ اینان فرزندان خلف من

  آزاري به دیگران روا دارند آنکه بی

اش شادمان شدند، لیکن خورشید به  هاي زمین و شادمانی دیگران از گفته

  :خواند میآرا

  به کنار هم خواهند زیست؟ آنانزین پس  آیا

ن چه تفاوت که با هم باشند و یا در سراسر جها: زمین به سرعت پاسخ گفت

اند و به جان به  زلت جان را شناختهدیگر قدر و من آنانپخش گردند، 

  صلح خواهند زیست با یکدیگر

  :و گفت آمدماه به میان حرفش 

خویش زندگی  هاي آرماننداي دهم به  آنانداشتم تا بر  آناي کاش توان 

هاي به  که این بودنرا نبرید  آمدیدبرایش به میدان  آنچهکنید، از خاطر 
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که بیدار شوید و این سرمستی از  آنگاهکنار هم روزي پایان خواهد داشت، 

که رویایتان را کسی ربوده است،  آوردجانتان دور شود به یاد خواهید 

ها به جبر همه  ایدهترین  آرام آنگاهآرمانتان را به ارمان خویش بدل کرده و 

را در خویش اسیر خواهد کرد و دوباره مظالم یک به یک سر برون خواهد 

  داشت

 آنچهبه زمین پس از  آزادگانفکر فرو برد که  ماه گفت و زمین را به

  :سرمستی از دانستن زیستن بود به فریاد بر همگان خواندند

رویایتان بود به  آنچههایتان را از یاد مبرید که شما براي  و ایده ها آرمان

داشتن  باید که به اختیار میدان داد، آزادي، ما دانستیم که براي آمدیدمیدان 

تن پس حال که سرمستی از دانس جهان است، آزاديتیار همانا معناي اخ

  میهمان کند آزاديان دهیم تا جهان را به ایم به اختیار مید زیستن جسته
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او گفت دیگرانی خواندند که حال باید جهان را به مرزهاي  آنچهبه ادامه از 

 آنانر رانش به کناباو هر که به اختیار خویشتن و همتا  آوردمشخصی در 

  زندگی کند آنوطنی تشکیل دهد و به 

  :و فریاد زدند برخاستند آدمیانبرخی از میان 

شدیم تا به مرز  آنهستیم، به طول هزاران سال بر  مرز بیما طالب جهان 

یکدیگر را از هم دور کنیم و در حصارهایی به تنهایی وابمانیم، حال که 

ا شناخته و قانونش را پاس ر آزاديایم، حال که  ارزش زیستن را دریافته

 ها کشی خطاز مرز و  آنچهداریم، باید که به کنار هم زندگی کنیم و هر  می

  است را از میان بریم

وم را محک آنانتاختند و  آزادگاناو گفت و بیشمارانی را به فکر فرو برد، بر 

 آنانرا طالب جاه و مقام پنداشتند و  آنان کردند، آدمیانبه قسم قسم کردن 

، جهانی مرز بیکشیدند جهان  به قدرت خطاب کردند، فریاد می آلودگانرا 
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باشد، همه زیر یک سقف و در کنار  آنمرز و محدوده در  آنچهفارغ از 

  یکدیگر

او با صدایی رسا  این بارکردند کالفه شده بود،  می آدمیان آنچهماه از دیدن 

  :به همه خواند و اعالم کرد

ظلمت از پیشتر بود مبتال خواهد شد، چرا که  آنچه دوباره به آدمیانجهان 

دوربازان هیچ به خاطر ندارند و باز به  آناز  اند، همه چیز را از یاد برده آنان

  نیست آناند که هیچ تفکري در  تلنگري به راهی افتاده

پا  هایشان غریزهچرا اینان هماره خرد را زایل داشته و بر : خورشید خواند

اند تا در کوتاه زمانی براي همه چیز  بسته آنهماره دل بر  اند، چرا فشرده

  کنند میاند را فنا  اندیشیده آنسالیان به  آنچهحل جویند و  راه

  :زمین ناالن گفت
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است، هرگاه مبتال خواهند شد و به احساس در وجودشان  آنچهاینان به 

 خوانده است را تکرار خواهند کرد، او آنچههایش ارج خواهند نهاد و  تکانه

زندگی در دیوانگی باز  آندور شود که دوباره به  آناناگر احساس از 

ي  و همه آیندبه احساس در  آنکهخواهند گشت و حال زود است براي 

خرد  آنچهحال باید به  آنان احساس است رقم زنند، آنچهه مبناي زیستن را ب

که سالمت از  آنگاهو ا بال و پر دهند ر آن خوانده شده است، تکیه کنند،

ي دنیایشان احساس شد، احساسی  همه اش آیندهشاید به  آمدندراه برون  آن

  راه را نشان داد آنانو به  آمیختخرد در به که به سالیان 

در جسمم خواهم نشان داد که چه به روزشان  آنانامشب به : ماه گفت

است  آیندهاز خاطرات و  آنچهگذشت و به مرور  آنان، چه بر آمدخواهد 

تا  آمیختندبه خرد در  این بارشاید دوباره به بیداري فرا خوانده شدند و 

عهد کردند و هر بار به جنونی از احساس  آنکنند که به  آنبیشتر بدانند و 

  اند را از یاد نبرند برایش تالش کرده آنچه
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ندند و هر بار تکرار به هم خوا آدمیانید که شب شود و ماه برون آ آنگاهتا 

باید به کنار هم بود و با هم شد،  را تشکیل داد، مرز بیباید جهانی  کردند که

از  آنان کسی خواست تا چیزي بگوید، خواست تا بر آزادگانهر گاه از 

را به  آنان آنچهاز هدف مشترکشان بگوید و از  روزگار پیشتر سخن براند،

طلبی شد و  قدرتمتهم به خیانت شد، متهم به  بود بخواند، آوردهبند در 

  نیز به پیش رفتند آنمتهم به هزاري انگ گشت، حتی بیشتر از 

 گونه این آدمیاني  اي رفت و در برابر همه ه قلهب آزادگانکه یکی از  آنگاه

  :خواند

را به اختیار دانستیم و حال دوباره اگر به جهانی در کنار یکدیگر  آزاديما 

را به جبر واگذار خواهیم کرد، در برابر باورهایی که به  آنم زندگی کنی

جان و در تار و پود ما است چه خواهید کرد، باوري که فرمان به برابري در 

اش را در برتري جستن  اقتصاد خوانده است و باوري که اقتصاد و شکوفایی

  دیده است، در برابر این حد از تفاوت چه خواهید کرد



 رویا ١٧٢

 

باره باید کسی غالب و دیگرانی مغلوب خطاب شوند، به دو آنکهمگر نه 

ها که باورهاي ما را ساخته است چه خواهیم کرد، نگاه به  هزاري تفاوت

را به طریقتی دیگر  آناي تفسیر و دیگرانی  را گونه آناي  مجازاتی که عده

اي به جبر  اره عدهتان دوبمرز بیبه دنیاي  آیا اند را چه خواهید کرد، هخواند

  اب نخواهند کرد؟اي را صاحبان خط و عده در نخواهند ماند

را دوباره به  آزاديهایمان چه خواهیم کرد،  به هزاري تفاوت در اندیشه

  یگانگی وا خواهید گذاشت؟

قراول خواهید کرد  پیشدوباره او را در اختیار جبر خواهید نهاد و نگاهی را 

و  آیندمحکومان پدید  کم وت ارباب و بردگان ساخته شوند، حاتا جماع

  از بین رود آزاديهان النه کند و دوباره نا برابري به ج

 آنچهتلنگر زد تا خام  آدمیانر در باالي کوه مدام خواند و ب ي آزاده

احساس سرمستی حاصل شده است نشوند و خرد را واننهند، لیک به پاسخ 
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ال واگذاشتند و چ سیاه، به بگرفتنداو را  آمدنداو گفته بود جماعتی بر  آنچه

ن بدون کسی را که در برابر این جها نرا گردن بزنند و آ شدند تا او آنبر 

به خونش این درخت اتحاد را برویانند و جهان  مرز ایستاده است را بکشند،

  خویش را تشکیل دهند مرز بی

 آنچهشدند تا  آنگفتند بیشمارانی نیز شوریدند و بر  آنان آنچهبه فراخور از 

بردند و او را کشان  آزادهاند را عملی سازند، دست به پشت گردن  شنیده

کشان به میدان شهر نشاندند، همگان به بهت و حیرت وامانده بودند که 

  را به خویش فرا خواند، آنانزمین کالفه بر خود شورید و ناگاه به تکانی 

واستند تا او را مانی خرا به بند در برابر دیدگان نشانده بودند و به فر آزاده

خواستند خونش  و به گلوله ببندند، می آویزندتا او را به دار در  گردن زنند

را به زمین بریزند که زمین کالفه از خورشید خواست تا غروب کند و 

ماه بر اسمان تابید و تصاویر را در  آنگاهرا به جاي میخکوب وانهد،  آدمیان

  برابر دیدگان نقش داد
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جهانی  این جهان ساخته به افکارشان داد، در اي آیندهتصویري از  آنانبه 

جهانی که دوباره یکتایی به خود  فرما است، حکم آنکه دوباره جبر در 

 خواهد ها ریخته فریاد زدند، خونشان به زمین آزادگان آنچهخواهد دید و بر 

د تا همگان بخورند و بنوشن قدر آن آناي حاضر را برابر بینند و از  شد، سفره

  در گرسنگی وامانند

در بند را نشان داد که چگونه به  ي آزادهتصویر خون ریخته از  آنانه ماه ب

کشتارگاهی بدل خواهد شد، هر کس علیه نظام موجود سخنی گفت به 

 آناندر برابر  آنچهبه  یرباز خواندند گردن زده خواهد شد،سنت از د آنچه

اند بگوید به مرگ محکوم خواهد  گفته نآنا آنچهبایستد و چیزي فراتر از 

  تصویر خواهند کرد شان گذشتهدر گره با  اي آیندهدیدند چه  آدمیانشد و 

هزاري  آتشهاي  کورهدوباره قدرت را دیدند و دیدند که چگونه به  آدمیان

 اند، چگونه هزاري را به دار سپردهدر برابر دیدگان دیگران  اند، را سپرده

  زمین فریاد زد آنگاههاي پر خون بر زمین را دیدند و  جنازه آدمیان
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احترام بر جانان را از یاد مبرید که اولین خون ریخته بر زمین ساختن جهانی 

  به ظلمت پیشتر است

در بند را رها کردند و به تصاویر در ماه چشم دوختند که  ي آزاده آدمیان

اند، تصاویر در برابرشان  برایش جنگیده آنچهتصویر کرد  آنانچگونه به 

  کرد را نمایان می آرزوهایشانبود، 

  زیستن در جهانی که کسی فقیر نباشد، آرزوي

  نام خداوندي شود اش همهزیستن در جهانی که  آرزوي

  خوانده شود آزادي سرتاسرشزیستن به جهانی که  آرزوي

، داشت ع تا اصلشان هزاري تفاوت به میانهکه از فر هایی آرمانها و  و جهان

که براي چه به  آوردندکرد را دیدند و به خاطر  ماه تصویر می آنچه آدمیان

تالش  ها براي چه ارزش ان را تغییر دادند،و از چه روي جه آمدندمیدان 

  اختیار را فرا خواندند آنگاهکردند و 
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  :یکی به فراز رفت و فریاد زد ه بود،ماه نمایان کرد آنچهبه میان 

نیم که به دنیایی به باورمان زندگی ، طالب آیهودیتدین ما باورمندان به 

  اند زیسته آنباورمندیم و باورمندان به ما در  آنکنیم، جهانی که ما به 

 شان آیندهرزمین به فریاد اویی بود که هزاري به پشتش ایستادند و براي س

قانون وضع کردند، ساختار ساختند و هزاري عناوین  ها کشیدند، نقشه

و  آمیختهاست بداند که با چه باوري در  آمدهدر  آند تا هر کس به بخشیدن

، به چه قانونی حقوقش خواهد ستاند و به چه اند کیانباورمندان همراه او 

و امیال  آرزوکه همه چیز را برابر با  آنگاهقانون مجازات خواهد شد، 

و به مرز خویش بماند که اختیار به درگاه  در آیدخویش دید به وطنش 

  بهره برند آزاديزندگی او النه کرده تا همه از 



 نی شهسواری ١٧٧

 

هیچ نیم تا دنیایی بی دولتی باورمندیم و خواهان آ بیدیگري فریاد زد ما به 

دور او جمع شدند تا دنیاي خویشتن را حکومت بسازیم، باورمندان به 

  باوران خویش بجنگند بسازند و براي پیش بردن جهان خویش و هم

 هم جهان خود راو به همراهی  آمدندبه پیش  ها آرمانو  یکایک باورها

شکل گیرد، هر که به دنیاي خویش در جهان  ها آرمانساختند تا جهان 

  هنی شود و به قانون خویش عمل کند،ارمانی صاحب می

 مجانین، کودکان، حیوانات و شک بیاست،  ها آنقانون  مصون از آنچه

 آن، لیک فراتر از آنانباورمند است تابع قوانین  آنانبه  آنکهطبیعت بودند و 

یگانه  آزادي قانون آناست پایبندند که  آزادي آنهمگان به قانونی که 

خواهد بود، احترام به جان همه جانداران و منع  یل مانا بودنشمنجی و دل

  آناناز  آزار



  

  

  

  

  ٦فصل 

  

جهان مرزبندي شد، میان کشورهاي مختلف خطی رسم شد تا هم باوران به 

  دنیاي خود زیست کنند و جبر را از میان ببرند،

 آنچهمرز به جهان داد همه به جبر بود، هر  آدمی آنچهبه طول هزاران سال 

ا شمشیر آخته سربازان در و ب به دور خود کردند همه به قوت زور کشی خط

مرزها را در نوردیدند و دنیاي را مالکانه تصرف کردند،  فاتحان جنگ بود،

قدرت در اختیار داشتند دنیاي را مرزبندي کردند و این مرزها  آنچهبا  آنگاه
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دین و باور خطاب شده بود همه چیز را به  آنچهوطن مردمان شد، به مانند 

نقشی ایفا کند به یکدیگر سپردند و مرزها هر بار  آنخرد در  آنکه بیارث و 

به قدرت زورگویی دوباره تغییر کرد، گاه کوچک شد و گاه به عظمتش با 

و مرزها ادامه کرد  آدمیانلود ه بر زمین افزوده شد و دنیاي جبرآخون ریخت

  را بزرگ و کوچک کرد

 آنشدند تا به اختیار مرزها را تشکیل دهند، بر  آنبر  آدمیان این بارلیک 

 گونه اینشدند تا جهانی بسازند که همه چیزش به اختیار خویشتنشان باشد، 

احب میهنی شدند و مرزها را رسم کردند، اما هر کدام ص ها آرمانبود که 

 آدمیان این بارنه به جبر و در اختیار زورمندان،  نه به خون و کشتن، این بار

تا به باورها و ایمانشان  شدند تا مرز خویش را ترسیم کنند آناختیار بر به 

وطنان در کنارشان نه به جبر و ارث که به  مملکت خویش را بسازند و هم

  دنهمراه شو آنانایمان و اعتقاد با 
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گوناگون شد،  هاي آرمانشکل گرفته بود و دنیاي تقسیم به  ها آرمانجهان 

بر سرش مباحثات بسیار رفت، چگونه قسمت  خرد بسیار کردند، آنبر 

ها را  کنند، کدام بخش از زمین به کدام گروه برسد و چگونه این چینش

جمعشان نظر  آرايها با هم نشستند و به  محاسبه کنند، به سر این جدال

  ،جستند میشرکت  آنانداختند که همه برابر باید در 

را دگرگون و گاه وخیم  هربار اوضاعو  آمدها به پیش  آري بسیار جدل

شد، بر سر زیستن در خاکی که برخی  جدال بود، بحث میرد، بر سر منابع ک

بود، بر سر زبان و نژادها و  پنداشتند بحث و هواتر می آبرا خوش  آن

حلی  ها به راه شد و هر بار هر کدام از این قسم هاي دیرین جدال می خاك

  شد پاسخ گفته و مانع از برابر برداشته می

رسید، زمین  که جدال بر سر منابع زمین بود و کسی به توافق نمی آنگاه مثالً

  :رفت و گفت آنان هاي جدالبه میان 
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 ام گذاشتهرا به اختیار شما  آن، است ي شما در زمین است، براي همه آنچه

بود که این جدال به پا در میانی  گونه اینتا برابر میان خویش تقسیم کنید و 

اد و خاك اجدادي خون و نژیان رفت، یا بار دیگري که بر سر زمین از م

ها باورمند است  فرا خواندند تا هر که به این نگاه آزادگان ،آمدبحث به میان 

  و اولویت نخست خود را برگزیند، آید پیشبه 

شاید کسی به نگاهی عرفانی باور داشت و در کنارش خویشتن را متعلق  مثالً

دید، اولویت باورش کدام بود، به همان اولویت سرزمینی  به خاکی می

  شد، گزید و مجادله خاموش می برمی

که خاك اجدادي را به هیچ  آنانیختم نشد و بودند  آنانتنها به  قائلهاما 

ن مرزها که به خون هر براي ای آناناشتند، گذ دیگران نمیطریقتی در اختیار 

 آننهادند و خویشتن را از اجدادي در  بسته شده بود ارج میبار گشوده و 

 آنکه توان بود تا  آنجايبسیار رفت و  آنانجدال بر  ،پنداشتند میك خا

وانهاده شود، وا نهاده شد و  درخورشان خاك به همان باورمندان به تعداد
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که تعدادشان کوتاه و اندك بود، خورشید برایشان تصاویري از  آنگاه

فهماند که اگر به طول این مرزهاي کهن دل بندید  آناندورباز داد و به 

که سرزمینی کهن به  توان تصور کرد، روزي را نشان داد برایش پایان نمی

یگانگی و  آنچهرا فرا خواند تا  آنانو  کرد مینیمی از جهان حکومت 

  خواند را به دور نهند و به زیستن نظر کنند فرا می قدرت

بودند تا یکدیگر را  آنبر  آدمیانها  هر بار بود و هر بار به بحث جدال بود،

این مجاب کنند و سراخر هر چه درگیري که در میان بود توانستند مرزها را 

  به خرد جمعی نقش دهند و همگان را به اختیار صاحب مملکت کنند بار

جنگل، همه نام ستارگان و  و اسمان، خورشید و ماه، دریا و کوه،زمین 

 آنچهزدند که فراي  خواندند و به یکدیگر لبخند می را فرا می ها آرمانجهان 

سراخر توانستند  ل به زمین و با دیگر جانان کردند،به طول هزاران سا آدمیان

 آنچهخرد در وجودشان خوانده شد بهره جویند و جهان را به  آنچهاز 

  زیستن است بدل کنند، آرزوي
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به مرزهاي ترسیم شده بر خردشان نشستند و به اواي جان گوش فرا  آنان

نکرد،  آزارباید که جانان جهان را  آزادياز  پاسداشتدادند که براي 

 آزارعامل  آنچهاد زدند و در برابر دیدگان فری آمدندبه میدان در  آزادگان

به  آنچهدیگران است را باید که از میان برد، باید که به کسی حق داشتن از 

  را نداد خواند میمرگ فرا 

همه را نابود کردند تا کسی به مرزهایش  سوزاندند، آتشرا به  ها سالح

کردند بودند کسانی  آنان آنچهسالحی به اختیار نداشته باشد، اما در برابر 

  بایستند، آنانو در برابر  آورندکه لب به اعتراض بر 

شت که در ندا آنح در مرزي بنشست و انتظار توان بی هیچ سال چگونه می

  ي دیگران قرار گرفت، دورصباحی مورد حمله



 رویا ١٨٤

 

بودند تا دوباره سالح در اختیار گیرند و  آنخواندند بر  می گونه اینکه  آنان

ها و دیگر ابزار مرگ  نبار کردن موشکاو  ها بمببه ساختن  به نام دفاع

  ره همان تصویر دنیاي را به نمایش گذارندبپردازند و دوبا

به هم گفتند و از هم شنیدند، برخی به داشتن سالح  آدمیان ،به جدل در برابر

دفاع است سالح ذخیره کنند و  آنچهدیگران را ترغیب کردند تا به نام 

  :خواندکه کسی  کرد میها کمر بستند، جدال ادامه  دي سالحبرخی به نابو

که ما براي دفاع سالح ساختیم و انبار  آنجايبه یاد روزگاران دور بیفتید، 

توان که در اختیار بود تا زندگی بخشد را به کام مرگ  آنکردیم، 

که به ساختن هزاري اسلحه قدرت را به اختیار دیدیم،  آنگاهفرستادیم و 

حمله کردیم، جبر نشاندیم، تحمیل کردیم، به برتري چشم دوختیم، یگانه 

شدیم و روح را به اختیار قدرت وانهادیم، امروز باید که سالح را از میان 

کمر همت بست که این اسباب نابودي به جهان ما  آنبرد، باید که به نابودي 

  است
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  :خواند کسی گفت گونه ایندر برابر او که 

که هیچ  آنگاهچه کسی توان تضمین زیستن ما به صلح را خواهد داشت 

  براي دفاع از خود در اختیار نداشته باشیم؟

که دریاي  آنجايدند تا راو گفت و به پشتوانی از او هزاري تکرار ک

ز خود بیندیشید، خواند که باید براي محافظت ا آنانخروشان به امواجش بر 

ساختن  آناید اندیشه کنید و  نام نهاده آزادي آنچهباید براي پاسداشت از 

  دفاع کند آزاديجایگاهی است که از ارزش جان و 

اش  ا کوه به استواري همیشهرا به فکر فرو برد ت آدمیانموج گفت و 

  :بخواند آنانبر  فریادکنان

تا بایستد و در  نان جهان شودو جا آزاديسازمانی تشکیل دهید تا پاسبان 

  برابر زورگویان از شمایان دفاع کند

  :ها خواندند ي سخن او بود که دیگرانی از انسان در ادامه
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باید که سالح را از میان بریم، باید اجازه ندهیم تا هیچ کشوري به  آري

سالح دسترسی پیدا کند و باید سازمانی براي دفاع تشکیل دهیم، یکی به 

  :و گفت آمدمیان حرفش 

  ریاست چنین سازمانی در اختیار کیست؟

  :همگان در فکر فرو رفتند که صداي درختان پیر به اسمان رفت 

 آزاديکه طالب نگهبانی از  آنانعمومتان قرار دهید،  آراير را به اختیا آن

عمومتان  آرايو با  آمدبه سراسر جهان باشند به این سازمان در خواهند 

  خواهند توانست تا از همگان دفاع کنند

باید که این قدرت را  و خواندند، برخاستند آزادگانت و درخت این را گف

 آنچههزاري ناظران قرار دهیم تا در برابر  آنانمهار کنیم، باید که بر 

که  آنانباید چندین برابر  است بایستند و ایستادگی کنند، آنانخودرأیی از 

بگماریم و براي تصمیمات خطیر به  آناندهند ناظرانی بر  می رأي ونظر 



 نی شهسواری ١٨٧

 

عموم مردم جهان بنگریم، باید این قدرت را مهار کرده تنها به اختیار  آراي

  ایم کرده آرزوکنیم که  آنزشتی بگماریم و  نچهآبراي رفع 

گفته شد افزودند تا سازمانی براي تأمین جانان جهان  آنچههمه گفتند و به 

تا در برابر هر زشتی بایستد و نگذارد تا نظام فاسد دیروز به  تشکیل شود

  جاي بازگردد،

تا هر  تا تغییر کند دند اصالحات کردندخوان آنچهمدام خواندند و بر  آنان

سازمانی تشکیل دادند تا در برابر هر  آنانبار بهتر شود و بیشتر به پیش رود، 

شدند  آنکند بایستد، اگر قومی بر  آزارکس که خواست جان جانداران را 

تا سالح بسازند و به دیگران حمله کنند، در برابرشان بایستد، اگر از قوانین 

بود کشوري تخطی کرد، سازمانی در  آزاديي  عمومی که همه بر پایه

  برابرش بایستد و حق مظلومان از ظالمان باز ستاند
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گفت و از  میبه دیگر جانداران  آزارشد، از منع  مدام تکرار می آزاديقانون 

از اختیاري که کسی یاراي به جبر خواندنش نداشت و  خواند، اختیار می

  سازمان باید که این اختیار را حافظ بود،

برابر به تعداد هم باوران گرد  آراییمانی متشکل از تمام کشورها به ساز

کرد، هر چند که  قدرت داشت، تنها به سخن اتکا نمی، سازمانی که آمدند

را  آزاديکه  آنگاهم مجادالت بود لیکن نخست به میان تما راهگشايسخن 

بود،  سازمان ایستادگی در برابرش آني  بردند، وظیفه اي به تاراج می عده

  خواندند می آزادينابودي  آنچهایستادن و تغییر 

تا به هایش را بیشمارانی گرفتند  عموم تشکیل شد، صندلی آرايسازمان به 

تحمیل و جبر است  آنچهعموم پاسدار جانان جهان باشند، در برابر  رأي

 آنچهبودند تا بر نگهبان بمانند، به کنارشان بیشمارانی را  آزاديبایستند و 

به مراتب از کرسی نشینان بیش بود و  آنانکردند نظارت کنند، تعداد  آنان
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بود که قوایی براي  گونه اینخواندند،  را برکنار می آنانبه خطاي کوچک 

  در جهان تشکیل شد، آزاديپاسداشت از 

  ها آرمانجهان  پاسداشتقوایی نیرومند براي حفاظت و 

  :زمین شادمان به دیگران گفت

ببینید که چگونه  اند، نه جانان جهان را پاسدار شدهفرزندانم چگوببینید که 

  اند، ایستادهدر برابر نامالیمت 

در  آنان شد تا سالحی بسازد، آنسرزمینش بر اگر کسی به جهان در 

  برابرش خواهند ایستاد و حق چنین کاري به او نخواهند داد،

دیگران تحمیل کند و  شد تا به زور شمشیر باورش را بر آناگر هر باوري بر 

در برابرشان خواهند ایستاد و  آنانبخواند،  آنانخویشتن را براي  آزادي

  نخواهند داد آناناجازه چنین کاري به 
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ي حمله کند، براي تحمیل باورها، کشور دیگرشد تا به  آناگر کشوري بر 

تر کردن مرزها و یا به هر دلیلی،  براي نشان دادن قدرتش، براي بزرگ

  را به جاي خویش بازگرداند، آنانانی ایستاده است تا سازم

را  آنانند، وق حیوانات و گیاهان را باز ستانشدند تا حق آنبر  آدمیاناگر 

در برابرشان  آزادگانرا لگدمال کنند،  آنانبه کام مرگ برند و یا حریم 

  نخواهند داد آناني چنین کاري را بر  خواهند ایستاد و اجازه

شان به خود بالید که  به داشتن این فرزندان و نظم ساختهزمین گفت و 

  :خورشید به نجوایی در برابر او خواند

قدرت نشوند و روح ام که به این نظم نوین دوباره درگیر به  بسته آنامید بر 

  و جانشان را در اختیار او وانگذارند

  :گفت آنانسري تکانم داد و دریا خروشان به  تأییدي  ماه به نشانه
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ناظرانی به مراتب بیشتر از  آنان، اند آمدهاین بار به مهار قدرت بر  آنان

چه  آنانتا بدانند  نظارت کنند آناناند تا بر اعمال  قدرتمندان واگذارده

  انرا از این وظیفه دور بنشانند آنانبزرگ به هر خطاي کوچک و کنند  می

بر  این بار آدمیانهایشان دیدند که  همه به هم نگاه کردند و در میان دیده

دور ننشینند،  آنبسازند و به هیچ رویه از  آزاديتا جهانی به زیبایی  اند آن

اي را به پیش  هر بار به پیشروي در این راه همت گمارند و هر راه نرفته

را بسازند و این ارزش واال  اي هاي تازه راه آزاديتا براي نگهبانی از  گیرند

به تکاپو بودند و بر جهانشان افزودند تا  آدمیانرا مانا و جاویدان سازند، 

  در خویش نماند و به پیش حرکت کند ها آرمانجهان 

تشکیل شد و مرزها شکل گرفت، حیوانات و  ها آرمانجهان  آنکهپس از 

ید، همه شدند نوبت به کودکان رس پاسداشتگیاهان و جانان جهان 

  ؟آمدپرسیدند به سر کودکان جهان ما چه خواهد 



 رویا ١٩٢

 

از جان گذشتیم، ما به  آنباور داشتیم رسیدیم و براي  آنچهما امروز به 

اي را  کن کردیم، ما نظم تازه از زشتی بود را ریشه آنچهو  آمدیممیدان 

توانیم به باور خویش زنده بمانیم، اما چه به روز  ریزي کردیم و حال می پایه

  ؟آمدکودکانمان خواهد 

  ایم را به دوش بکشند؟ شیدهما اندی آنچه، به ارث آنانبر این است تا قرار  آیا

د که گذشتگان کردند و محکوم کنن آنقرار بر این است که به نظم دور  آیا

  اند؟ زاده شده آنبه زیستن در خاکی شوند که در 

و گفت، اگر منی که امروز به باوري نظر  آمدبه پیش  آدمیاندیگري از 

را نخواهم داشت که به این  آنافکندم، فردا باور دیگري را برگزیدم، یاراي 

  تغییر مملکتم را تغییر دهم؟

است  رأيتغییر  آنچهایم خواهیم بود و  برگزیده آنچهدوباره محکوم به  آیا

  را ارتداد خواهیم خواند؟
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به تفکر نشسته بودند و به دنیاي در پیش رویشان چشم دوختند که  آدمیان

  :برخاست و خواند آنانیکی از 

توانیم به ارث  ه میما در برابر جبر ایستادیم و اختیار را فرا خواندیم، چگون

در صورتی که معناي جبر جهان است، ما اختیار را  ،انیمبخو بردن را ارزش

  نهفته است آندر  آزاديخوانیم که  فرا می

برد، به خود  هایشان لذت می کرد و از گفته نگاه می آنانبه  مسرورانِزمین 

کرد، خورشید هم دیگر  بالید و هر از چند گاهی نگاهی به خورشید می می

دیگر گوش فرا داده بود و  آنانهاي  فتهحرفی براي گفتن نداشت، تنها به گ

است، در میان همینان بود  آدمیانشن در انتظار ور اي آیندهکه  یقین داشت

  :که یکی برخاست و خواند

واگذاریم، کودکانی که به  آنانخواند که حق زیستن را به  اختیار بر ما می

را توان  آناناست که  آنگاهفردایی داراي قدرت تشخیص خواهند شد، 
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خواهند توانست چون ما باوري برگزینند و به باور  آنانانتخاب خواهد بود، 

  شناخته میهنی داشته باشند

  :هاي او نظر افکندند و به فکر فرو رفتند تا کسی خواند همه به گفته

ي باورها را بشناسند و در میان  را یاراي این خواهد بود که همه آنانچگونه 

  تخاب راه کنند؟سالی ان به بزرگ آن

  :در پاسخ به او دیگري چنین خواند

 آناندنیاي امروز ما به مانند گذشتگان نیست و بسیار طریقت خواهد بود تا 

درس  هاي کالستوان به  می آنبه باورهاي گوناگون راه یابند و فراتر از 

بگویند، قانون و  اد تا باورها از راه و طریقت خودهایی اختصاص د ساعت

ن انتخاب رسیدند که به س آنگاهکودکان بشناسند و  وجودشان را به ي فلسفه

  خویشتن مختار به انتخاب خواهند بود
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 آزادي که اختیار را حرمت نهند آنگاهند، همه او را تحسین کردند و دانست

  راه خویش را هموار خواهد کرد

و دوباره را دکان بودند که یکی فرا خواند دیگران ي کو همه به اندیشه

  :پرسشش را تکرار کرد

ما محکوم به زیستن در  آیاي ما ارتداد راهی خواهد داشت،  به نظم تازه آیا

  ایم خواهیم بود؟ انتخاب کرده بار یکرا  آنجهانی که 

  :به پاسخش خورشید خواند این بار

به جهان خواهید زیست و هر گاه که خواستید توان  آزادشمایان مختار و 

یدن به باور دیگر را خواهید داشت، این اختیار معناي دور شدن از باور و رس

  است آزادي
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و اگر او بعد از ارتکاب : خورشید خوانده بود، برخی گفتند آنچهدر برابر 

ایمان داشته چنین کرد چه باید گفت  آنجرمی براي گریز از جزایی که به 

  ؟و چه باید کرد

را به عدالت فرا خواند،  نآناهمه به فکر فرو رفتند تا دریا به موج خروشانش 

اند، سازمانی  بنا کرده آزاديرا خواند تا به سازمانی که براي حفاظت از  آنان

  :بیشمارانی فریاد زدند بود که آنجايظ عدالت بنا کنند و حفبراي 

د و هربار بارورتر خواهد شد، این ما ساکن نخواهد بو هاي آرمانجهان 

 آناي براي بهبود  لقب خواهد گرفت و هر بار به ایده جهان جهان پیشرو

  تالش خواهیم کرد

 آنانشد که کودکان را کسی حق به جبر نداشت و  گونه این آدمیانجهان 

ي خویش  به کالس درس و به اختیار و عالقه آنانمصون از مجازات بودند، 

که به سن  نگاهآورها بدانند و ي با ها از همه تنهایی و به جمع توانستند در می
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اي وابستگی دارند و زندگی  تشخیص رسیدند انتخاب کنند که به چه جامعه

هر کس را چنین اختیار بود که در  آناند، فراي  را در کدامین باورها جسته

اي را براي زیستن  اش راه تغییر دهد و باور تازه هاي تازه طول عمر به شناخته

ه کشور دیگر براي زیستن نقل که خواست از کشوري ب آنگاهبرگزیند و 

  ،مختار است مکان کند

به خود سازمان دیگري دید که براي عدالت دایر  آدمیانجهان  آنفراتر از 

بود که  آن دار داعیهشد، دایر شد تا در کشورها و به باورها اگر کسی 

خانه فرا  عدالتبه او را اند  حقوقش را پایمال و او را مورد ظلم قرار داده

حکم ظلم  آنگاههایش را بشنود و مدارکش را زیر و رو کند  بخواند، حرف

  را بشکند، از میان ببرد و عدل را میهمان جانان جهان کند

به  آنانه زیستن همگان دایر شد، هر بار به پیشرفتی براي بِ آنانهاي  سازمان

ساختن ان بود و براي نرساندن به دیگر آزار آنقانونی یکتا ایمان داشتند و 
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عموم و  آرايمهار قدرت به  آنهر سازمان به چهارچوبی باور داشتند که 

  شدند، ناظران خطاب می آنچهک از تقسیم و تقسیط قدرت بود به کم

از زشتی قدرت خوانده و دیده بودند و هر بار براي مهار این دیو  آنان

  نشود انآنجستند تا دیگر حاکم به دنیاي  بدسیرت طریقتی می

از  آنچهبه جهان بود و هر بار نیرومندتر  آزادگانبه تکاپوي  ها آرمانجهان 

برد و به پیش  ا از میان میهاي فاسد پیشینیان به راه جبر و تحمیل بود ر سنت

راند  حکم می آناندنیاي را هیچ صاحبی نبود، نه کسی بر اسمان بر ، رفت می

خویش  رأيبرابر به  آنان خواند، میزمین خویشتن را فرمانده و نه کسی بر 

دوردست که نهایش  اي افسانهزیستند، اما نه به  بودند و در کنار هم می

 آنچهبا قبول  زیستند میبه کنار هم به صلح  این باردیوانگی را نشر دهد، 

  بود آزاديقانون 
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بردند و کسی را به تحمیل به راه کمال فرا  کسی را به جبر به بهشت نمی

باور بود که با ریاضت به رستگاري خواهد  آناندند، اگر قومی بر خو نمی

در بند  آزاديرسید به دنیا خویش مختار بود، اگر قومی باور داشت که 

هر باور به هر قانون که شد و  خدایان بودن است، محترم شمرده می

  شمرد، بودند را محترم می آن با آنکه به دانستن  آناننوشت،  می

کسی را به  را به تحمیل در خویش فرا نخوانند،تنها حافظانی بودند تا کسی 

  جمعی را به جبر به باوري نرانند از میان نبرند وبی عدلی 

دید تا  یاي کودکان نمیدنیاي صاحبی نداشت، کسی خویشتن را مالک به دن

را  آنانبیندیشد فرداي  آنانتا به جاي  تصمیم گیرد آنان ي آیندهبراي 

اند را عملی سازند و  اندیشیده آنچهسازد، کودکان اختیار داشتند تا به فردا ب

  به دنیاي خویش زنده بمانند
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د، همه جان دنیا صاحبی نداشت و کسی مالک به جان حیوانات و گیاهان نبو

  ،بودند آزادزیستند  می واال برابر به زیستنبودند و به این ارزش 

دیگران نبود که دنیا  آزاراسارت کشیدن و  کسی را یاراي از میان بردن و به

  داشت،خویش  آزاديحامی براي 

مشکل براي تقسیم کشورها  آنچهها مشکالت بود، به مانند  به جهان آرمان

و خودنمایی کرد، اما آدمیانی که به باور  آمدزبان به پیش خوانده شد، گاه 

گوش فرا داده صاحب بودن را از میان برده  آزاديزنده بودند که به الالي 

اختیار را حاکم کردند در برابر این مشکالت ایستادند و هر بار به نجواهاي و 

ماه و خورشید، اسمان و دریا، زمین و ستارگان، خویشتن و دیگر جانان 

پر کند،  آنانگوش فرا دادند تا هیچ مشکلی در برابر نماند و دنیاي را آرمان 

جان فریاد  آنچهایم و به شکوه  خوانده آزادي آنچهه زیبایی آرمانی ب

.ایم کرده



  

  

  

  

  ٧فصل 

  

تر از هر  بزرگ و عظیم به جهان بود و حال واقع رؤیایی، ها آرمانجهان 

بستند و خویشتن  همگان به دنیاي چشم میرفت،  واقعیتی در جهان پیش می

حتی دورتر از محال بود به  آنچهکردند،  را به جهانی در اختیار تصویر می

واقع نشست، به فریادها به ایستادگی و تالش، به در میدان بودن و از پاي 

ظلم خطاب  آنچهگري، به نماندن در جاي در برابر  ننشستن، به طغیان و یاغی

  و به ایمان بر خویشتن شده است
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خواند، برایشان از  براي جانان جهان در آغوشش می آرامیزمین الالي 

خواند، به دل جنگل، حیوانات  را به مهر فرا می آنانگفت و  یستن میز

ها به  گلوله آنکه بی، آدمیانبهراسند از  آنکه بیکردند،  جست و خیز می

و در قفس روزگار بگذرانند،  آیندبه بند در  آنکه بیود، جانشان میهمان ش

 هآنک بیجدا کنند،  آنانمادران از کودکان و کودکان از  آنکه بی

 آنانخویشتن را مالک بر  آنکه بیزیستگاهشان را به نابودي بکشانند و 

  خطاب کنند

دادند و زندگی  تر از پیش به جهان نفس ارزانی می درختان با شکوه

به دور از  آدمیانگی کنند، اند زند اندیشیده آنچههمگان به  بخشیدند تا می

را  آزاديکسی  ،زیستند خود می رؤیايتحمیل خوانده شده بود به  آنچه

نام نهادند را گرامی داشتند،  آزاديخویشتن  آنچهتعریف نکرد و  آنانبراي 

ندادن را ارج نهادند و اختیار را به  آزاردهند،  آزاردیگري را  آنکه بی
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خویش  هاي آرمانبه جهانی در  آنانبود که  گونه اینگرفتند و  آغوش

  که خویش باور داشتند تصویر کردند گونه آنرا  آزاديزیستند و هر بار 

هر بار به  زده بود، به جهان ساختند بهت آدمیان آنچهخورشید از دیدن 

یکدیگر را چه خطاب  ،گویند میرفت تا بشنود چه  می آناننزدیکی 

  نگرند، کنند و چگونه جهان را می می

ونه از دید که چگ می آنانهاي  رفت و به میان گفته خورشید نزدیک می

کنند بر  اند و یکایک را جان خطاب می ماندهالفاظ دور بازان خویش دور

به دنیا  آنچهاند،  نهند و زیستن را گرامی داشته ارزش جان یکدیگر ارج می

  ،اند آمدهش هاي دنیا به تال براي نشر زیباییپندارند و  است را زیبا می

از دیدن دنیاي خورشید ماه، دریا کوه، زمین و آسمان، هر چه به جهان بود 

بدل به واقع شد و  رؤیابه قلب  ها آرمانبالید و جهان  ي جانان به خود می تازه

  جهان را به خود ساخت
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را  آنرا یگانه نخواند، کسی  آنبه جاي نماند که کسی  ها آرماناما جهان 

حل ندانست و خواست تا باز به پیش رود، دوباره احیا شود، هر بار  تنها راه

جاي دوباره  ها آرمانهتر و بهتر گردد و راه را به پیش رود، جهان به تکاپو ب

اي مردمان  زیستن بود، جاي تغییر و دوباره خواندن بود، اگر کسی به گوشه

را فرا به زیستن به باوري تازه کرد، او را ارج نهادند و به او میدان دادند تا به 

را به جهان نشر دهد  است  باور تازه آنچههاي جهانشان  وبایمان بر چهارچ

  شود راهدارمیهنانش  و براي ساختن میهن و هم

سخن از  آنکهنبود که به جبر دیگران را به کار وانهد و یا  آنکسی را یاراي 

براي  آزادياز  آنچه، آورددیگران باوري پدید  آزاردیگران کند و بر  آزار

دوري از مالک  آنچهبودن و ماندنش قانون خواندند را همگان پذیرفتند، 

 آنچهدیگران بود،  آزاربه منع  آنچهبود،  به اختیار وانهادن آنچهودن بود، ب

ها جاي باز شد تا  چهارچوب آنخوانده شد، به قبول  ها آرمانقانون جهان 

  هاي تازه را به پیش گیرند و در جاي نمانند باز به پیش روند و دوباره راه
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 آنچهایان دنیاي نام نگرفت، تنها باور به الختام نبود و پ فصل ها آرمانجهان 

بر همگان  آموزشرا به  آنبود را به همه جاي نصب کردند و  آزاديقانون 

که به تو  شدي بودند معلمانی ان که زاده می، به هر جاي جهآموختند

 ها کردند، با خود و دیگران چه ها آرمانبه پیش از جهان  آدمیان بخوانند،

ها را پایه ریختند و چگونه به طمع قدرت یکدیگر را دریدند،  چه جنگ

بود ایستادند و به جبر همگان را واداشتند،  آزادي آنچهچگونه در برابر 

رساندن را به تقسیمات بیشمار  آزارچگونه ریشه از اختیار بردند و چگونه 

  ارزش خواندند،

یگانه منجی  آزادي، از هاي درس از این ارزش واال کسی بود تا به کالس

را  آزاديپاك فرا بخواند، قانون  آدمیانجانداران سخن بگوید، برابري را به 

بخواند که یگانه راه براي داشتن و مانا بودن  آنانبر  به همگان بیاموزد و

  نکردن دیگران است آزاراند  خوانده آزادي آنچه
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ا به پیش برد، هر کس هر چه خواست ر آندنیایی را تصور کردند که در 

کرده است، لیک بی  آرزوکند که خویشتن  آناختیار داشت و خواست 

هیچ قانون در برابر، او رفت و در پیش هر که در برابرش ایستاد را به تیغ تیز 

  سپرد،

ام،   من به جهان همین است که کرده آرزويخواند که  او مدام بر همگان می

به اختیار  گونه این من به جهان از دم تیغ گذراندن همگان است، مرا آزادي

ر چشم بر هم دیدند که د آنانتصویر رساندند و  را بدین آدمیان اید، وا نهاده

قدرتش بیش باشد،  آنکهزدنی دوباره غول قدرت بیدار خواهد شد و 

  آزادتر خطاب خواهد شد،

نپنداریم،  آزاديرا قانون  آن را منع نکنیم و آزارخواندند اگر  آنانبر 

را به قدرت خواهیم فروخت  آزاديحاکم بر جهان ما نخواهد بود،  آزادي

 آزارو دوباره برابري را لگدمال خواهیم کرد، اگر به هر قسم خواستند این 

نهند و دیگرانی را از  آنجاي  رساندن را تقسیم کنند و دیگرانی را در دایره
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ید که دوباره همه چیز را به قدرت فروخته و در بند دایره دور کنند، بدان آن

  خواهیم بود آن

را بیدار  آنانخواندند، به کودکان گفتند و  آدمیانها براي  معلمان به کالس

از  آنانرا بدانند، به کنارش براي  اند آوردهپدید  آنچهکردند تا منزلت 

را  آزاديکه از باورهایی  دند، از باورهایی که به جهان بود،باورها خوان

دیگر به مثال دوربازان نبود که کسی به جبر  براي خویش تعریف کرد،

در حصار تن ببیند و دیگران را به این حصار فرا بخواند و در را  آزادي

  را، آناندر حصار  آزاديکه تمسخر کنند  آنانیبرابرش باشند 

به  آدمیانود و مختار بهر باور که خواست دیگران را به خویش فرا بخواند، 

ن بگذرند یا بدان ایما برایشان خوانده شده بود، آنچهاز  توانستند اختیار

 آورندگذرند و دوباره به باور دیگري ایمان ب آن، خواستند دوباره از آورند

ها  به جهان آرمان آخرزندگی کنند،  ایمانان بیبه جهان  ایمان بیو خواستند 
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به دیار خویش زنده بودند و  آنانور نداشتند، که به هیچ با آنانیبودند 

  اي از باور است همگان دانستند بی باوري نیز گونه

شد تا به سالح صلح جهانیان را به خطر اندازد و به  آنکه دیاري بر  آنگاه

جبر جهان را به کام خویش فرا دهد، سازمان به قدرت عوام در پیش بود تا 

ست را ویران کند و ساخته ا آنچهد تا ساخته است بایستد، بو آنچهدر برابر 

اي بیندیشید و پیشگیري  بود راه چاره آیندهوقوع جنگ در  آنچهدر برابر 

  اي در راه کند و از وقوع فاجعه

فرا  قدرترا  آنچهجاي براي تغییر هماره در پیش بود،  ها آرمانبه دل جهان 

 آنانیشد، بودند  تر می رنگ و کم تر رنگ کماي تازه  خواندند هر بار به ایده

را دوباره  آزادگانباشند تا این جهان زنده به تالش  آنکه با دل و جان بر 

به  آنانزشتی است بایستند،  آنچهزیبا کنند، به فکر فرو روند و در برابر 

زمین در مهر فرا خوانده از جانان جهان به فکر رفتند و هر  آغوشخلوت به 

 این بارجهان پیش بود را به پیشرفت فرا خواندند، اما  آنچهاي  بار به اندیشه
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پیشرفت به ساختن ابزار تازه نبود، به زیستن در مهر بود، به جان بخشیدن و 

و از میان دند بود تحمیل خوان آنچهجان را گرامی داشتن بود، به برچیدن 

  بود، بردن صاحب خواندن

یستند باز به تفکر براي پیشبردن جهان اندیشیدند، باز به جهان ز آزادگان

همه اندیشیدند، اندیشیدن را پاس داشتند و همگان را به تعقل خواندند، به 

دانش  آنچهتفکر و دانستن تشویق کردند و چندي نگذشت که همگان از 

  آموختند  یبشري بود دانستند که باید م

 آنچهباورهاي جهان نه به زور و تحمیل، نه به قدرت و قواي در تکبیر که به 

این تر شد،  باور داشت بیشتر و بزرگ آنچهعمل کرد و به  آنچهخواند، به 

رد کرد، تکفیر کرد و ناروا خواند، نه کسی براي نه کسی باوري را ط بار

راب کردند تا به تحمیل ودي باوري تالش کرد، نه میهن دیگران را خناب

را تحفه  آزاديبفروشند، نه  آناناند را به  کرده آرزوخویش خوانده و  آنچه

هر  این بارخواندند،  آزاديتحمیل بود را  آنچهبه کسی دادند و نه به جبر 
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وران با مدد رساندن به همباور که نقصان به دلش بود، هر باوري که یاراي 

گفت را به دروغ و فریب پیوند داد،  آنچهرا راضی نکرد و  آناننداشت، 

از میان رفت و به  شد،نامالیمات کرد و ظلم پیشه برد، محکوم به نابودي 

باور نداشت و  آنکسی بر  بود را از میان بردند، آناز  آنچه آدمیاناختیار 

باورهاي پیشینیان است چیزي باقی  آنچهدیدند که در طول مدتی دیگر از 

  اند نمانده و همه به کناري رفته

و به  آنانیمان ، هر بار به اآدمیانر به دانستن شد، هر با باورها غربال می

شتر و بیشتر شد، مالك و معیار خطاي خودشان از میان رفت و یا بی آزمون

ز وراثت در باورها، به ذوق و شوقی ا این باراما نه  بود، آنانباورها ایمان بر 

ها، نه به ترویج دروغ و  نه به زور و جبر در ارتداد، نه به فریادها و قلدري

دیدند و  آدمیان آنچهبه  این بارهزارتویی از انکار، فریب، به تبلیغ ریا و 

  لمس کردند قضاوت کردند، آنچهن به خویشت
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داشتند و  برخی باورمندان بیش ا غربال شد و برخی از میان رفتند،باوره

به دانستن خویشتن باورمندان باورها از میان  این بار گونه اینبیشتر شدند و 

  .تر شد رفت و پر رنگ

شک نبود که تنها کار انجام  آنمشکل فراوان داشت، در  ها آرمانجهان 

که به داشتن این جهان تالش کردند، از جان  آناننشده بی عیب است، لیک 

گیري این  که در شکل آناناش به میدان بودند،  گذشتند و براي فیروزي

 آنچهتا  آمدندخطاب شدند، به میدان  آیندگانجهان نقش نداشتند و از 

قدسی نبود، بال تغییر و  ها آرمانند، جهان مشکل به دنیایشان بود را مرتفع کن

ها به  رمانها و آ بود که همگان به ایده آنشد، توان  مییگانه خوانده ن

را تغییر دهند و هر بار از  اند خواندهنظم  آنچه پیشرفت جهانشان تالش کنند،

را پایه بریزند، کسی را از تغییر باکی نبود که براي در امان داشتن  آننو 

انده اگر قدرت خو این بارقدرت خویش تالش کند، قدرتی در میانه نبود و 

، به دست بیشماران سپرده را حافظ شود آناناملی بدل شد تا شد تنها به ع
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از قدرت و یا  بود که کسی به طمع گونه اینباشد،  آنانشود تا نگهبان جهان 

و  ایستادکه تغییر را فرا خواندند ن آناندر برابر  براي پاسداشت جاه و مقامش

و باري به ارمانی تازه فت اي مشکلش از میان ر باري به ایده ها آرمانجهان 

  پیشرفت کرد دگرگون شد و

محترم شمردن جانان جهان بود، برداشته شدن جبر و به  بود، تغییر بال آنچه

قدرت  نبودن و از بین بردن یگانگی بود، بود، صاحب آزادياختیار خواندن 

 آزاديکه  هایی بود ود، ارزشبه عاملی بدل کردن برا به تقسیط خواندن و 

بود که همگان به  گونه اینخواند و براي بودنش شرط الزم بود،  را فرا می

  خوانده شد گوش سپردند، ها چهارچوبتعلیم بر  آنچهو به  آمدندتغییر در 

توان  آناندر خیال بود نیز به باور  رؤیایی آنچه ها، در دوردست مرز بیجهان 

 آرامخورشید و زمین که حال  ،ها آرمانوقوع داشت، روزي در میان جهان 

ند و تمام افکارشان گره به برد را به پیش می کردند میباید  آنچهبودند، 
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نداشت، به یکدیگر نظر کردند و با هم  آنانو حال اسفبار  آدمیان ي آینده

  شدند کالم هم

  :خورشید به زمین گفت

 آنچهبه جان همگان افتادند و  آدمیانچگونه  زمانی دورخاطرت هست در 

  زندگی بود را از یاد بردند؟

  :سري تکان داد و خورشید در ادامه گفت تأییدي  زمین به نشانه

به کنار هم زیست  آزاديبه صلح در  گونه اینکردي که روزي  باور می آیا

  کنند

  :زمین با شادمانی رو به خورشید گفت

سعادت است را به دست  آنچهروزي  آناندانستم که  آري هماره می

خویش جهان  راهگشاي، روزي که بدانند، تنها خویشتنشان آوردخواهند 

  :و گفت آمدهستند، خورشید به میان حرفش 
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  باور نداشتند اي خواندهتو  چه بدان آناني  روز تغییر که همه آناما 

دند کردند را به دیگران موصول کر می آرزو آنچهآري برخی : زمین گفت

 آزادگانفریاد  آنچهکرد و  آناندنیا با  آنچهلیک  ماندند، آنانو در انتظار 

همه دانستند که باید به عزم  آخرشرا نیز به خود فرا خواند و به  آنانبود 

  خویش جهان را دگرگون کنند

  :داد گفت خورشید با سري که تکان می

 آنچهاز  وارتر دیوانهه قدرت خویش پی بردند و پیشتري هم ب آناناما 

  پیشترها بود کردند،

به برتري  آنانرا به جان هرجی نبود،  آنان آنجايآري، لیک : گفتزمین 

 این بارکردند، اما این باور به خویشتن  وامانده بودند و به قدرت خدمت می

  ایم دیدهبه جان گره خورد و این ساخت که 
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کم شود و مرگ جهان را فرا  آتشمارم روزي از دوست ند: خورشید گفت

به مرگ فرا  به زمین نزدیک شوم که جهانیان را قدر آن آنکهگیرد، یا 

شد، پیش از نزدیک شدن خودم را از میان خواهم برد  گونه اینبخوانم، اگر 

  را جزا کرد آنانو نباید که به مرگ  اند آمدهکه اینان به زیستن در 

مرد و مرا نیستی  خواهند آناننیستم که روزي  آندیگر نگران : زمین گفت

زیستن بِه روزي را به  آنانکه  آنمشادمان از  این بار فرا خواهد گرفت،

یا  درازاي این بودن کم بود آنکهگرفتند، حال  آغوشزیستند و مهر را به 

  ،تر است فرا ما را چه سود که زیستن هزاران ساله به جبر از مرگ هم سخت

  :زمین در ادامه رو به خورشید پرسید

  چگونه خواهند زیست؟ دانی پس از این جهان و جانان می آیا

  :خورشید گفت
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شوم باز نخواهند  هاي آینده آندانم اما از این مطمئنم که دیگر به  نمی

به مدد  یکدیگر را درمان خواهند بود، آیندگشت، اگر به پایان به مرگ در 

من  آنکهدیگران بر خواهند خواست و جان را پاس خواهند داشت، حال چه 

بسوزانم و یا یکی از دوستانت راه گم کند را  آناندر آیم و دنیاي  آتشبه 

  و به تو اصابت کند

اند  جان را پاس داشته د،ان زیستن و مهر را فرا خوانده آناني آر: زمین گفت

 آنروشن خواهد بود و  شان آیندهدانم که  ، میاند آمدهو به برابري در 

به مهر در  آنانبندد، روزگاري است که  تصویر که هماره بر دلم نقش می

  کنار هم بی هیچ مرز زندگی کنند

که به جهان  گفت، بودند بسیاري جانان جهان می ي آیندهکه زمین از  آنگاه

امروز جهانمان نیز هستند که به  رؤیادوران در  آننه به  اندیشیدند، می مرز بی

  اند، اندیشیده مرز بیکسانی که به جهان 
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که تحمیل در پیش  آنجايتصویر کرد لیک نه  مرز بی توان جهان را می

 آمدهاست، قدرت براي به خدمت گرفتن و در خویش نگاه داشتن در برابر 

است، به  آدمیانکسی جان را محترم نشمرده و نا برابري ارزشی بر جهان و 

بسیار بر دیگران  هاي نامخویشتن را انسان خطاب کردند و  آدمیانجهانی که 

که به تقسیماتشان هر  آنجاينخواهد بود،  مرز بینهادند، جاي براي زیستن 

ن به کنار بار کسی را پست و دیگري را افزون خواندند جاي براي زیست

ن در خویش دست که هر باوري براي خواند آنجايیکدیگر نخواهد بود، 

تصویر کرد و دنیاي  مرز بیتوان جهان را  به گریبان تحمیل شده است نمی

  دنیاي دیوانگی بیشتر خواهد بود، مرز بی

 آنوار به پیش خواهد رفت و کسی نخواهد دانست که در  یگانگی دیوانه

ایم چه به  زشتی به طول عمر بدین روزگاران آموخته آنچهدر  رؤیاییجهان 

 تا انسان به جنس و نژاد، خون و دین و از حیوان و گیاهن جهان روز جانا

  ،آمدباور خواهد 
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 رؤیاهااي رو به  و پنجره آموختنجهان تعلیم است، جهان  ها آرمانجهان 

ي نقش دادند، لیک مرز بیاست، شاید به مثال زمین روزي را به تصویر 

که به چشم دوختن  رؤیاییاست،  ها آرمان رؤیا ،رؤیاي گذشتن بدان  دروازه

خواهیم کشید و شاید  آغوشرا به  آرزوخواهد شد و  آرزوو تالش روزي 

دیم و بدل کر آرزوبه  ها آرمانرا در جهان  مرز بیجهان  رؤیايدر دیربازي 

  داشتند آنزیستن در  آرزويساختیم که همه  مرز بی سراخر جهانی

که ما  آنجاي ،ستدیگر به وقوع خواهد پیو رؤیايهر و  ها آرمانجهان 

را به  رؤیااست که هر  آنجابخواهیم، برایش تالش کنیم و از جان بگذریم، 

  را زندگی خواهیم کرد، رؤیاو  آورددر خواهیم  آغوش

فریاد زده است، کافی است تا باري به  ها آرمانجهان  آنچهبراي دانستن 

بر جانان  آزارنع که م آنجايایم گوش فرا دهید،  دهخوان آزاديقانون  آنچه

اید را تصویر کنید،  کرده آرزو آنچهها را ببندید و  جهان را پذیرفتید، چشم
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خویش را به  رؤیازندگی کنید و  میهنان فردایتان باوران و هم به کنار هم

  ،خویش بسازید آزادي

  است، ها آرمانجهان ها  تصویر در ذهن آنو  آنجا

  و اختیار، آزادي ي جانداران براي زیستن به جهانی به ارمان همه

به که محکوم  آیندگانیراي اید را براي خویشتن و ب دیده رؤیابه  آنچه

و به  آمیزیدتصویر کنید، به تصویر در  زیستن در این جهان زشتی هستند

اید را بسازید، نه خویشتن الیق جهان کنون و نه  تصویر کرده آنچهش تال

براي خویشتن و  این بارهند بود، پس الیق به زیستن در مرگ خوا آیندگان

  .کنید رؤیاه میدان آیید و ب آیندگانبراي 
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