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  سخنی با ش

  

  یگانه منجی جانداران آزاديبه نام 

اي به چشم بخورد و همگان چنین نگاشته یمها غاز کتابآدانم تا در سربر خود وظیفه می
  .از این درخواست باخبر سازمرا 

برخی را به خود بخواند، قشري  آنواسطه  نیما شهسواري، دست به نگاشتن کتبی زد تا به
  .افکارش را نشر دهد چنین ینرا به آزادگی دعوت کند، موجبات آگاهی برخی گردد و ا

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

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

  .حال دگربار بازگو شود

ان و یا هر نام دیگري انس عیسی، ،یهوه بیکران خداوند، اهللا، يها بپا خواستم تا برابر ظلم
 آزاديت و هدف را هماره باقدرت تالقی داده است، فریاد برآورم و یکه غا

احترام و  آنرهایی جاودانی که داراي یک قانون است و . سازم نداران را فراهمجا همه
  .ها است نرساندن به دیگر جانداران، گیاهان، حیوانات و انسان آزار



است قانون  آزاديدانم که در راستاي رسیدن به این هدف واال که همانا خود ننگ میبر 
  .دگر جانداران شوم آزاررهایی را نقض و باعث 

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

  .زیبا غارت شود و موجبات مرگ این جاندار و تخریب طبیعت را حادث گردد

ام از هایم را بر کاغذ، جان درخت نشر ندادم و تنها خواستهنگاشته گاه یچمن خود ه
حال چه از روي سودجویی و چه . ها بر کاغذ استناشران کتب نشر ندادن این نگاشته

  .یسانر براي ترویج و اطالع

گیري از فناوري در برابر مرگ و تخریب درختان این جانداران واال توان با بهرهامروز می
مدد از شک بیدانید که بیایستادگی کرد، پس اگر شما خود را مبلغ افکار آزادگی می

اگر هم تنها هدفتان سودجویی . به قتل طبیعت دست نخواهید زد گاه یچاین نگاشته نیز ه
توانید از فناوري بهره عام درختان می بهره از کشتار و قتلین پیشه پا فشارید بیاست و بر ا

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

  ندارانجا همهو رهایی  آزاديبه امید 



  
  

  

  

  فردید
  
  
  

  درون حصـــر بـــی بـــال اســـت او جـــان    
  

  پـــیش در خـــویش اســـت مهمـــان    قفـــس بـــر 
  

ــش زان   ــر دلــ ــی بــ ــاب هیچــ ــدارد تــ   نــ
  

ــادي  ــزان آنکـــــــه از شـــــ ــادي گریـــــ   شـــــ
  

  چــه تلــخ و ســخت کــام اســت ایــن رهــایی 
  

  چــــــــــه درد بیکـــــــــــران درد تبـــــــــــاهی 
  



 حیجان ٩

 

  چــرا در ایـــن قفـــس مهمــان بـــر او خـــان  
  

  بــــر ایـــــن جـــــان نـــــزارش اشـــــک پنهـــــان 
  

  بــه هــر ســو از صــدایی خوانــده بــر دوســت 
  

ــن پ    ــردن در ایـ ــس مـ ــام قفـ ــر کـ ــه بـ ــتکـ   وسـ
  

ــت    ــرار اسـ ــودن در فـ ــن ز بـ ــان و تـ   ز جـ
  

ــت   ــزار اســ ــتی او نــ ــه زشــ ــدن بــ ــن مانــ   از ایــ
  

  آنفدیـــه بــــر   کــــامی تلـــخ چـــرا ایــــن  
  

  بــــــر ایــــــن عاشــــــق رهــــــایی النــــــه ارزان
  

  بــــر او ایــــن خانــــه را در پــــیش اذعــــان
  

  کـــه النـــه بـــر تـــو ایـــن حصـــر اســـت ارزان     
  
  



 دیفرد ١٠

 

ــتان او نگـــــاهی    ــه ســـــوي دوردســـ   بـــ
  

ــاهی    ــان تبــــ ــایی جــــ ــر رهــــ ــاهی بــــ   نگــــ
  

  ان او پــــرواز آســـــان کــــه هــــم جانــــ   
  

ــن قفــــــــس اي واي ترســــــــان     و او از ایــــــ
  

ــه   ــاران لقمـ ــاعت روزگـ ــه سـ ــیش بـ   اي پـ
  

ــیش  ــد کــــ ــرد بــــ ــده داد مــــ ــه او ارزنــــ   بــــ
  

  از او بـــــودن رهـــــایی را ربـــــود اســـــت
  

  بــــه جــــانش زشــــتی و زشــــتان کبــــود اســــت
  

ــرد     ــس بـ ــر او را نفـ ــرگ گـ ــام مـ ــه کـ   بـ
  

ــرد  ــه کــــس بــ ــاي مــــرگش النــ ــر پــ   اگــــر بــ
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ــان   ــیش ترســـ ــتا پـــ ــین او را نکشـــ   چنـــ
  

ــه  ــان   آزاديکـــ ــی جـــ ــرد بـــ ــانش مـــ   ز جـــ
  

ــان او   ــه نــ ــه لقمــ ــانو بــ ــان خرابــ   هرســ
  

  هالهـــــــل مـــــــرد ارزان   آنبـــــــه زهـــــــر  
  

ــران   ــود حیـ ــتن بـ ــه جسـ ــق بـ ــه او عاشـ   کـ
  

  اگــــر از گشــــنگی مــــرد اســــت بــــا جــــان     
  

  نش بــــه ســــوداي رهــــایی   جــــا  همــــه
  

ــاقی  ــه پـــــــرواز بـــــ   بـــــــه ســـــــوداي همـــــ
  

ــق     ــه جــاي مــرغ عاش   قفــس نیســت  آنک
  

  شکســـــتن النـــــه بـــــد زیســـــت    آنببایـــــد 
  



 دیفرد ١٢

 

ــه ــر جــاي    هم ــت ب ــر و حصــار و زش   حص
  

ــاي  ــتن پـــ ــود داشـــ ــواهی خـــ ــه خودخـــ   همـــ
  

ــوي    ــر پ ــویش ب ــان خ ــه ج ــود ب ــام خ ــه ک   ب
  

ــوي  ــن و کــــ ــان و تــــ ــتن نــــ ــراي جســــ   بــــ
  

ــت   اندوبـــــــاره او نگـــــــاهش دور دســـــ
  

ــه ــیل  بــــــ ــرزان آنســــــ ــتویان پــــــ   پرســــــ
  

ــود    ــوا بـ ــان هـ ــه مرغـ ــر همـ ــه بـ ــه النـ   کـ
  

  بـــــه قلـــــب آســـــمان عاشـــــق ز راه بـــــود     
  

ــوردن آنبــــه یــــاد    پریــــدن جســــت خــ
  

ــاد ــوردن  بـــــه یـــ ــه خـــ ــج در ایـــــن النـــ   رنـــ
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  بـــه یـــاد دهشـــت و وحشـــت از انســـان    
  

ــل   ــاد قاتـــــــ ــه یـــــــ ــان آزاديبـــــــ   جـــــــ
  

ــر بســـت     ــازم نظـ ــر بـ ــمانش نظـ ــه چشـ   بـ
  

  بــــه یــــاد آســــمان عقــــل و دلــــش رفــــت     
  

ــوا    ــودن در هـــ ــه بـــ ــان آزادکـــ   او جـــ
  

ــه  ــر لحظــ ــی بــ ــان   یکــ ــن خــ ــر ایــ   اي ارزد بــ
  

  اگـــــر جـــــان و جهـــــان در راه او بـــــود
  

ــر آســـــــمان رود    ــب او بـــــ ــاره قلـــــ   دوبـــــ
  

ــه  ــان  بــ ــر درختــ ــاهش بــ ــرواز و نگــ   پــ
  

  بــــه کنکــــاش دلــــش بــــر آســــمان جــــان     
  



 دیفرد ١٤

 

ــ  ــه هــ ــا از  کــ ــایی دنیــ ــت آنر زیبــ   اســ
  

ــرواز و  آناز  ــت  آريپــــــ ــمان اســــــ   آســــــ
  

ــایی و دو آن آناز    یــــــــــــدنرهــــــــــ
  

  دریـــــــدن چـــــــرخ زشـــــــتی را پریـــــــدن   
  

  هــــــا پریــــــدن بــــــر نهــــــا آزادگــــــی
  

ــاه  ــواي بـــــــودن مـــــ   جهیـــــــدن بـــــــر هـــــ
  

  چنـــین بـــد سرنوشـــتی ســـاخت انســـان    
  

ــود   ــدان خـــ ــر زنـــ ــدکـــــه بـــ ــرزان همبنـــ   لـــ
  

  ربـــــود اســـــت  آزاديبیارایـــــد کـــــه  
  

  خـــود از خـــود خویشـــتن را او وثـــوق اســـت    
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ــرد  ــان بـ ــه جـ ــدان بـ   خـــودش را در دل زنـ
  

  نــــان بــــه زنــــدان او بــــه جــــان مــــردجا همــــه
  

ــت   ــرورد و آراســ ــتن پــ ــاره خویشــ   دوبــ
  

ــن کاســـت     ــدش در ایـ ــر بـــه فردیـ ــی دیگـ   یکـ
  

ــدان  ــه در حصــــر زنــ   همــــه زنــــدان همــ
  

  تبــــــــــاهی را رهــــــــــایی خوانــــــــــد ارزان
  

  ایـــن دوار گـــردون زشـــت آراســـت   در 
  

ــه دل خواســـت     ــتی را بـ ــتی قلـــب زشـ ــه زشـ   بـ
  

  و فرجـــــامش چنـــــین مرغـــــان عاشـــــق
  

ــر و واي    ــه حصـــ ــدان و بـــ ــه زنـــ ــببـــ   تائـــ
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  تنــی پســـت  آنهمــه در حصــر و مالـــک   
  

  رهــــایی خـــود بــــه خـــود بســــت   آزاديکـــه  
  

ــود   ــس بـ ــن قفـ ــه او در ایـ ــاال کـ ــی حـ   ولـ
  

  نش بــــه حصــــر بــــل هــــوس بــــودجــــا همــــه
  

ــمام   ــه استشـــــ   بـــــــرون داد آزاديبـــــ
  

ــد  ــویش خوانـ ــاره خـ ــان داد  و دوبـ ــویش جـ   خـ
  

ــاز    ــه آغـ ــاري بـ ــر بـ ــو هـ ــد از نـ ــه بایـ   کـ
  

ــرواز   ــد پــ ــد خوانــ ــت بایــ ــدن گفــ ــه خوانــ   بــ
  

ــر  ــمان  آنبــــ ــود آســــ ــا الال کبــــ   هــــ
  

  هـــــا جــــان  چشــــانش بســـــت نغمــــه جـــــانِ  
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ــان   ــت خویـ ــار زشـ ــر و در حصـ ــه حصـ   بـ
  

ــان راه   ــر جهـــــ ــا از هـــــ ــیکن او رهـــــ   ولـــــ
  

ــویش از او اســـت آزاديکـــه  ــراوش خـ   تـ
  

ــان  ــه جــ ــت   بــ ــه او اســ ــا همــ ــتن دنیــ   خویشــ
  

ــودن رهــــایی اســــت    اگــــر او طالــــب بــ
  

ــر تبــــاهی اســــت  ــه پیشــــش بــ   همــــه دزدان بــ
  

ــدان      ــه زن ــر و ب ــر حص ــر و ب ــن زنجی ــر ای   ب
  
  

ــتی    ــه زشــ ــه بــ ــن النــ ــر ایــ ــان  بــ ــاي انســ   هــ
  

ــد    ــر را کنــ ــه زنجیــ ــل و همــ ــه قفــ   همــ
  

ــتی   ــه زشــــــ ــانهمــــــ   را بیفکنــــــــد آنــــــ
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ــرواز زان کـــــرد    ــاره بـــــال زد پـــ   دوبـــ
  

  کـــــرد نشـــــان و جـــــام جـــــان   آزاديبـــــه 
  

ــد  ــاز دردیـــــ ــازم بـــــ ــد بـــــ   بیافردیـــــ
  

ــد  ــمان دیـــ ــق و آســـ ــان و عشـــ ــی مرغـــ   یکـــ
  

ــید  ــان درخشـ ــروازش شـــکوهش جـ   بـــه پـ
  

ــد  ــا زیـــ ــن رهـــ ــر تـــ ــرواز او هـــ   از ایـــــن پـــ
  

ــان   ــه انسـ ــههمـ ــان  جا همـ ــر خـ ــان و هـ   نـ
  

  رهـــــایی را بـــــه جـــــان دیـــــداو پــــس   آناز 
  

ــت     ــمان اسـ ــر آسـ ــس بـ ــاي نفـ ــو جـ   بگـ
  

ــان    ــاوان جــــ ــو تــــ ــت آناز  آريبگــــ   اســــ
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ــان از    ــوان جـ ــاب و تـ ــو تـ   اســـت آنبگـ
  

ــت     ــمان اســ ــم آســ ــین هــ ــم زمــ ــایی هــ   رهــ
  

ــار  قفــــس ــر بــ ــاد هــ ــته بــ ــا را شکســ   هــ
  

ــن    ــر تـــــ ــمان و هـــــ ــه در آســـــ   آزادهمـــــ
  

ــرد جـــا همـــه ــن جـــان رهـــا بـ   ن و همـــه تـ
  

  همـــــه زشــــــتی کـــــه پژمــــــرد   آزاديبـــــه  
  

ــود   ــا بــ ــرد و او رهــ ــه کــ ــدالت خانــ   عــ
  

ــه ــایی خانــــــ ــود آناي از  رهــــــ ــا بــــــ   مــــــ
  

ــا    ــه ایشـ ــم بـ ــا هـ ــاي را بـ ــن مـ ــو ایـ   نبگـ
  

  ن و جهـــــان زان جـــــا  همـــــهبگـــــو مـــــا را  
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ــوان بگــو مــرغ اســت عشــق اســت    بگــو حی
  

  بگــــو انســــان بــــه انبــــات اســــت حیجــــان     
  

ــان    ــر جـ ــاز هـ ــدن بـ ــاز خوانـ ــردا بـ ــه فـ   بـ
  

  کــه ایــن جـــام جهــان جــان اســـت هــی جـــان     
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  تنیده
  

  

زمین و زمانه را در نوردیده است هوا گرم است و باز مثال دیگر روزهایی که چنین گرما 
النه کرده است و دوباره از خود دلیل این تکرار  برجانمطراوت کمی ، حالم بیبی جان و 

  پرسم ها را می روزها از شب

  دار تا به کی ادامه پیدا خواهد کرد؟ به راستی این مسیر دنباله

  تا به کی این چرخ گردون در پی خویش خواهد گردید؟

جهانم را احاطه کرده است، امروز هم به مثال دیگر روزهاي  سؤاالتی از باز هم دریای
گرما به جان  آتشام و  بر روي این دو چرخ عجیب چشم بر جهان باز کردهام  زندگی

  مشتعلم رسوخ کرده است،
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ي جانم را بیشمار موهایی  تر خواهد بود، همه پر جان مو هوا گرمي  میان این توده در
اي هر چند  یچ جاي خالی بر تنم نگذاشته است تا وجودم به محفظهپوشانده است و ه

اي هم بر تنم جاي  کوچک شادمان شود از رسیدن هواي تازه، اما حتی اگر چنین محفظه
  درخشید، ي بی موي بدن هم بیشتر بر وجودم می داشت باز هم گرما از میان همان تکه

ي دیروز و دیروزهاي پیشتر  جهان به مثابهبینم که  ام و باز می حال که از خواب بیدار شده
در این گرماي  آمدهدر حال گذر است، دوباره باید در پی طریقتی باشم تا روز تازه بر 

ک در خود داشت به پایان برم و باز در اي نسیم خن جان فرسا را به شبی که شاید جرعه
  ،اي کوچک به ایفاي نقش بپردازم ذرهاین سیر دوار 

را  آنانام معدود جاندارانی هستند که  سکنی گزیده آنکه من در   در این محله
برم و حال در این ساعت به  ارتباطات کژدار و مریضی را به در می آنانشناسم، با  می

  اند، از کمی دورتر در حال رسیدن ها آنخصوص با بیدار شدن من از خواب دو تا از 

و براي چند صباحی مرا  آیند میدیدن من به نزدیکم  پایان عجیب که با آمدنشان ودو آن
 آباي  اي غذا و گاه جرعه کنند، گاه برایم ذره گیرند، نوازشم می می آغوشدر 

  ایم دیر زمانی است همدیگر را شناخته خوانند و حال مرا به خویش می اند آورده

دانم که هر روز با بیدار شدنم  ایم و من می و ماندن در کنار هم عادت کرده آمدنبه این 
و در نزدیکی همان دو چرخ عجیب که  آنانکمی بعدتر از ، آمدبه پیشوازم خواهند  آنان

ام، یکی دیگر از دوپایان هم النه  النه کرده آنشوند و من بر  سوار می آناین دو پایان بر 
 آبآورد، گاه  ن چرخ دوار زندگی من است، گاه برایم غذا میدارد، او هم بخشی از ای
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خواستم  هرگاهاي برپا کرده تا  حریم خویش النهتر از  اش کمی بیرون گذارد در النه می
کند تا به غذایی میهمانم  گذرم صدایم می از برابرش می آراممنزل کنم و حال که  آنبر 

دهم و طول مسیر در برابر را به راه رفتن  ر میاي س ي تشکر برایش نغمه به نشانه آرامکند، 
  پردازم، می

در این ساعت از روز که آفتاب هنوز با تمام قدرت بر آسمان خویشتن را نگسترانده 
کنم، بیشمارانی از هم  روم و تمام دوستان را عیادتی می عادت به راه رفتن دارم، راه می

  ،اند کنندگانهاي پرجان از مو هر روز از شمار عیادت  همین توده ،نوعانم

اند، همدیگر را عاشقانه  دو خواهر که با عشق بر هم حریمی براي خویش بر پا کرده آن
ام،  را یافته آنانبازي با یکدیگر  ام در حال عشق دوست دارند، هر وقت به عیادتشان رفته

براي هم الالي  برند و می آغوشند، همدیگر را به کش به آرامی بر جان هم زبان می
خوانند، واي که با دیدنشان تمام جانم داشتن چنین دنیایی است، آنگاه که  محبت می

ي  توان ادامه ام به سرعت از کنارشان خواهم گذشت جز معدود صحبتی نمی را دیده آنان
  که جانم را از درون خواهد سوخت،بیشتري به این مراوده داد 

دخترك بازیگوش از هم نوعانم است، آنکه سر پر شور از  آنیکی دیگر از این دوستان 
تا  آیاکند،  زنده است و زندگی می ،جهد به آسمان می مهابا بیشادمانی دارد، او که 

  کنون به این چرخ گردون و تکرار مکررش فکر کرده است؟

و شاید هنوز از تکرار  فشرده آغوشکه این جهان را در شاید نه اما او سالیان کمی است 
از شادمانی و جست و خیز خواهد خواست  دلی همبه مالل ننشسته است، با او بودن  آن
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ها توان پیشتر آنام دگر  ن و جان خستهنیست، این گذر سالیان دراز بر م که در توان من
  را به جاي نگذاشته و حال بیشتر عمرم به انزوا خواهد گذشت،

ه دراز به سکوت بنشینم و گذر روزها را از شب به محاسبه بنشینم ک هاي باید که ساعت
ي برخاست و مرا دریافت، در میان همین افکار و در ا شاید از دل این تکرارها هواي تازه

 هیچ بیگفتن  هیچ بیفرار او را به چشم دیدم،  باره یکبودم که  مبرابر دوست بازیگوش
  محو و ناپدید گشت، باره یکسخن به 

و ي دیدن چیزي بود که او را به پرواز در آورد و دوباره بر او  اید به واسطهش
ي جانم را به  به شادمانی در آید اما بویی همه گونه اینتا اش سایه انداخت  بازیگوشی

اي بزرگ  مرد عبوس است، با چشمانی در هم و کله آنخواند، اي واي بوي  خویش می
زند که  اي دارد و باز بر امیالی چنگ می خجسته دلآید،  به نزدیک من می آرامحال 

براي بر آوردنش جانی بر دلم نیست، نگاهش را به من دوخته و با صحبتی کوتاه 
کند، نزدیک و  خواهم که از کنارش دور شوم اما او باز هم به کنارم النه می می

  ي صبرم را لبریز کرده است، شود و سرآخر کاسه تر می نزدیک

باز هم بر آشفتن و باز هم رنجاندن، انگار این چرخ گردون براي آوردن  ،باز هم خشونت
پایان کرده  هاي بی هاي بسیار پیموده است، تالش راه آنخشم و نفرت براي پراکندن 

  خواهد را از این جماعت بر زمین دریابد، تا آنچه می است

مان را پوشانده در این ساعت روز و در این گرماي جان فرسا که آفتاب تمام سطح آس
  منزل کنم، آناست، دیگر خبري از دو چرخ دوپایان نیست که بر 
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اي سکوت و آرامش است و  در طلب ذره  ام هماره در این ساعت از روز جان خسته
ي درختی در این آفتاب جان گداز رحمت است و حال  خواهم به خواب روم، سایه می

النه کرد و به  آناست باید به زیر  ي با برکت صاحبی بر خویش ندیده که این سایه
اي از گرمایش را کم کرد و به ما جان داد تا  آرامش آسمان چشم دوخت تا شاید ذره

ي بیشمار مو بر  بمانیم، چشم بستن و دوباره در میان فکرها غرق شدن، دوباره به این توده
اه تکانی بر کشیده است و ناگ آتشهمه وجودم را به  جانم فکر کردن بر این گرما که

  ي افکار را خشکانده است جانم تمام ریشه

داده است،  ماي از جان دیگري بر جهان نوید تازه ،تکانی که وجودم را به خود فرا خواند
واي مگر ممکن است پس از گذر این دراز سالیان، پس از چشم دوختن به کودکان 

چه از جانم خواهد هاي وجودم حال این تکانه  گرفته شدن و اشک آغوشبیشمار در 
با من سر شوخی را باز  آیاي این چندین ساله و از تمنا ،داند از وجود من خواست، چه می

  کرده است؟

هاي  دارد تا در این سال آنخواهد تا با من به بازي بنشیند، شاید به سر سوداي  می آیا
  پایانی عمر دیوانه شوم،

 اي از وجود جان حال زمان داشتن قطره ،در حسرت ماندن و پس از گذر این سالیان دراز
  است؟ مدر خویشتن

  رسیده است تا به این حسرت طول و دراز خاتمه دهم؟ آنحال زمان  آیا

  مگر ممکن است، مگر چنین صورتی اتفاق افتادنی است؟
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اي است که اینبار  خورد، شاید این هم بازي تازه ي جانم در شک و تردید غوطه می همه
  نوبت مادري من فرا رسیده است؟ آیااست،  جانم با من گشوده

اي بر  جان تازه نوید ، در این سالیان واپسین عمر،حال در این گرماي طاقت فرسا آیا
  است؟ اي در برابرم تازه راهگشايجهانم 

فشارم  به خویش میرا گیرم، او  را در بر می آنکنم و  گیج و مبهوت سر بر شکم گرد می
  شوم، استشمام عطر زندگی او در خویش میي جان در حال  و با همه

د، واي که چه شاعرانه غزل هستی واتر اشقانه از خود عطر بودن را میواي که چه ع
ي تغییر و  دهد، حال زمانه سراید، واي که مستانه نوید بودنش را می بخش را می

ها است، حال زمان با هم و  کشیدن و ماندن آغوشها است حال زمان در  دگرگونی
  ها است شدن صدا کی

ي وجودم عطر  هاي بیشتري بر جانم لمس کردم و همه روز باز هم تکانه آنبه فرداي 
اي خواهد  ي من طراوت تازه و روییدنش بر این زندگی سالخورده آمدنبودن او شد، 

بخشید، حال دیگر زمان ماندن بر دو چرخ دوپایان نیست، حال باید بیشتر به خود اندیشید 
  ام اي بر خویش شده ان تازهکه حامل ج

خورم تا او هم از  بیشتر می اند آوردهبرایم غذا  آیند میدوپایان به سویم  آنحال آنگاه که 
برند بیشتر در حفظ خویش کوشا  آغوشط کردند تا مرا به جانم سیراب شود، اگر قس

  ،خوردخواهم بود تا مبادا به او ضربتی 
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اي فدیه  دو پاي دورترها به من النه آنبماند، حال که  آرامي وجودم  ریشهخواهم  می
بخوابد و  آرامتا فرزندم  دالنه کن آنپذیرم تا وجودم در  میرا با جان و دل  آنکند،  می

تر شود، در دور فردایی سر برون  جان بگیرد و بزرگ و بزرگ ،در وجودم ریشه بدواند
بسامانی بایستد و از پاي ننشیند، باید که قدر قدرتمند گردد که در برابر هر نا  آورد و آن

  ست،اي نشسته ا بر جانم جان تازهسو جست که  آناز دیوارها پرید به این سو و  آرام

ي پرمو به سویم هجوم برد باید  توده آنباید از جنگ و نزاع در حذر بود، اگر باز هم 
  ؟ي رسید چها ها بر جان او لطمه که از چنگش بگریزم، اما اگر در این گریختن

  بنشانم، دورم خویشتن را از معرض همگان باید بیشتر به انزوا بنشین

آمدند و برایم الالیی  آمدند از دوپایان تا هم نوعان پر مویم، همه می هر روز به بسترم می
دادند و جانم را به  به جانم دلداري می ،گفتند از مادر شدنم می ،خواندند عاشقانه می

کرد و بیشتر به بودنش به داشتنش  کشیدند، عطر وجودم در تمام جانم النه می می آغوش
  روز موعود فرا رسید ،آخربالیدم و سر  به آمدنش به خویشتن می

زدم به تنهایی و در  دوختم و فریاد می که به آسمان چشم می آنجابه پایان درد  آخرسر 
که تمام  آنجام در چرخش بود، که زمین و آسمان به دور سر آنجاسوختم،  می آتش

  شد، صدایی آشنا جانم را به نور خویش تاباند، جانم آکنده از رنج می

نبود او به جانم بود  گونه اینراندم، نه  کشیدم و با فریاد او را ز خویش برون می زجر می
  ،کاري نشدنی و محال بر من ،تر از من از جانم بود و راندنش کاري دوردست

  راندن از خویش گره خورده بود، اما آمدنش به
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  داشتم، در خود نگاه میو او را از خود  کاش اي ،بلعیدم را خویش میاو به  کاش اي

زد حال زمان راندن است،  پروراندم، اما زمین و آسمان فریاد می او را درونم می کاش اي
و تنم  آمد مید رساند تا بیشتر او را از خویش دور کنم، رنج به فریا درد به راندن مدد می

زدم باز هم نعره  ي جان مشتعل در درد باز هم فریاد می کشید، با همه می آتشرا به 
میان بلعیدن او در  ي مرافعهدانم این درد  اي از جان من است، نمی که او ذره آوردم برمی

بت کند که دي دوباره که به زمین و آسمان ثاخویش و راندنش از من بود و یا درد تول
  رنج بودن استاین 

هایم  خاکستر شدم، هر بار در تنهایی و ظلمات به نعره آتشهر چه بود من سوختم و در 
  برون رسید، در پناهم نبود تا او به کس هیچسوختم و 

تا به  آمدد، یرم و او مرا در بر خویش بگسترانتا او را در بر بگ آمد ،تا تنها نباشم آمد
جان دادم و سر آخرش ، پس او را نراندم که به خویش اي بگیرم بودنش باشم و جان تازه

  شکوفه برون زد سر از پیله گشود و پروانه شد

خواستم  مو و به رنگ صورتی، واي که به دیدنش می هیچ بیي جانش کوچک بود،  مهه
رون خویش برانم که این دنیاي جاي تو نخواهد بود اي زیباي ناالن من، ببلعم به داو را 

  ي من،اي کوچک زیبا

به جان او  کاش اي ،ي پر جان مو بر جانم رشک بردم براي نخست بار بود که به این توده
گزندها در امان  آتشاو را از  کاش اي ،گرفت او را در بر می کاش اي تراوید می
  دادم، تم و به جانم منزلش میگرف راندم در بر می ا به خویش میباید او ر آريداشت،  می
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به جانش منزل کردم، لمس  آرامبه رویش آمدم، او را در خویش فرو خوراندم و  آرام
  ، به دست گرفتن ماه تابان بود، خورشید درخشان بود،لمس آسمان بود وجودش،

زبان نرمش بر  ،عاشقم کرد، دهان کوچکشهاي کوچکش وجودم را فشرد و  سر پنجه با
ش ترم کرد، به هر مکش ید و باز عاشقکم ي جانم می از شیره آرامکرد،  وجودم النه می

  جانم را به خویش خواند و فرو داد از او شدم به جانش رفتم و یک جان شدیم،

ي  ام، اي همه در کنارم بود، زیبا و کوچک، اي مادر کوچک دوست داشتنی آرام
فشرد،  خویشتن را به من می آرامبست و  ي من به الالیم چشم فرو می اي عاشقانه ،وجودم

ي او  تراویدم، دگر هیچ جز او بر جهان نبود هر چه بود ناي عاشقانه ه فشردنش باز میب
ام بخوان و بمان که به داشتنت دوباره شدم از  انهکرد، اي خنیاگر زم بود که برایم خنیا می

  سر آغاز شدم و باز تراویدم نو

 او، او آمدنبود، با ان تدارك دیده اي بود که دوپاي در نزدیکی برایم منزلمان همان خانه
دانست و او  از داشتنش هیچ نمی ،از بودنش کس هیچجز او  ،را در خویش مخفی کردم

  آورد، آبی می اي برایم هر از چند گاهی غذا و جرعه

این الماس واالي جهان را به کسی نشان دهم،  ،دوست نداشتم این جوهره و زیبایی
درونم به او منزل دهم و از و به دوست داشتم او را براي خویش محفوظ بدارم، به جانم 

را به دیدنش خویش بپرورم، ریشه کنم ساقه دهم پیش روم و به آسمان گام نهم، ماه 
ود و غذایش ش منزل دهم، روشناي نورمان جان ماه شا پیشکشش بیاورم و به النه

  ي جانم عصاره
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کرد و  پروراند، او ساقه می نوشید و مرا مستانه می ي جانم می از عصاره آرامواي که او 
شد، به رنگ جان  اي از مو مزین می دواندم، جانش به توده هایش ریشه می من به ساقه

بود، زیباتر  ي جهان خودم بود، من که تا این حد زیبا و ستودنی نبودم اما او واالتر از همه
  را به جان داشت، چیز همهي جانان بود او نها بود و  از همه

گرفت و من از  هایش جان می شد، پنجه چشمانش گشوده می ،کرد وهایش رشد میم
کشیدم، به آسمان چشم  شدم، عاشقانه فریاد می بردم، دیوانه می دیدنش حظ می

رفت  ایستاد و پیش می بود به پاي می زدم، او جان گرفته فریاد میوار  دوختم و دیوانه می
  جهیدن بود، آرزويدویدن بود، در  آرزويواي که چه قدر مستانه در 

توانستم او را به دیگران نشان دهم او راز بر  بازیگوش و فعال در پی پریدن بود، اما نمی
یگري، د آني جان من بود نه از  او به عیان و نهان من بود او همه ،ام بود سینه مهر کرده

  کرد، او براي من بود، دوخت، نباید او را لمس می کسی نباید به او چشم می

جستم، حال دگر او بیشتر از دیربازان  اي می نشستم و غذاي تازه ، میآمدم به بیرون می
بستم تا  ي جان را به کار می آوردم، پس همه طالب غذاي تازه بود باید برایش فراهم می

دیدم، باز  باز هم همان دوستان پیشترها را میه او فدیه دهم، هر آنچه طالب است را ب
ي  رفتند غذا را براي شیره آوردند و می آمدند برایم ذره غذایی می دوپایان به پیشم می

آمدند مرا در  شدم، دوستان هم نوع هم به عیادتم می بردم و از خوردنش سیر می جانم می
نشستند  ي مادر شدنم را به جشن می کشیدند و نداي پیروزانه می آغوشبه  ،گرفتند بر می

اما دیگر زمان آمدنش بود، زمان دیدنش، زمان شکفتنش، حال دیگر زمان تازه و شروع 
  اي بود دوباره
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ان به هر چه خواستم تا مانعش شوم تا او را براي خویش حفظ کنم، هر چه کردم هیچ تو
از جهان دور کنم، هر چه تقال به دل بود و به جهان و هایش  هتا او را از خواست جانم نماند

جست،  راه میبه بیرون  سالنه سالنهدوختم و او  هیچ برایم نگذاشت، به شوکتش چشم می
  ،چه عاشق بود ،رفتنی داشت چه زیبا بود، چه راه

 آني دنیا از  گویی همه ،بود آوردهبه خویش و در نهان خویش در  را چیز همهواي که 
  منی که در کنار او هستم آنو است و شاید از ا

 ،خشم شد ،ي جانم رشک شد نخستین روز که دیگري دست به سویش برد همه آن
اما او که  ،گرفتم و سوختم که چگونه او را به دیگري دهم چگونه از او در گذرم آتش

جانش  خشم را فرو خوردم و دوباره به ،مستانه از نوازش او شادمان شد بر جاي نشستم
این دوپایان که جاي  آمد میي جهان از دیدنش به ذوق  شد همه چشم دوختم، مگر می

گرفتند باز هم به خود  آغوشدو یار آمدند و او را در  آنکه  آنجااند،  خویش داشته
  هم لذت برد، آنماندم تا جهان پیش رو را فرزندم ببیند و از 

که او را  آنجا آمد میکه او به پیشگاهم  آنجاي دنیایمان به بازي میان خودمان بود  اما همه
هایش  زد، به جست دندانم می آرامآورد و باز  راندم باز هجوم می به نوازش از خود می

رفت،  سو می آنبه این سو  آرامرفتم و او چه  کردم به خیزهایش به زمین می پرواز می
ي وجودش را همان موها با همان رنگ بر جان من گرفته  شده بود، همه جانش پر از مو

جویدنش  آرامکرد، واي که خوردنش،  رگ جلوه میولی بر وجود او چه زیبا و بز ،بود
شد و باز به  چه زیبا و عاشقانه بود، چشم دوختن به او در حال خوردن زیباترین جهان می

  منشستم و از او هیچ سیر نشد اش می نظاره
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ي جانم بود او گرسنه شد باید او را سیراب کرد  من سیر نشدم اما او گرسنه بود او که همه
  ،اي غذا رساند او را به النه نهادم و پیش رفتم باید براي او جرعه

ي را زیر و جا همهزمین را گشتم و بر آسمان نشستم  ،اي غذا بجویم رفتم تا برایش ذره
ماه نبود  ،اسمان نبود ،غذاي بجویم اما هیچ نبود، دنیا نبوداي  زبر کردم تا براي جانم ذره

را سوزاند، هیچ به جهان نماند و من به خاکستر دنیا در  چیز همهو  آمدخورشید به زمین 
مشتعل به آسمان رفتم و باز هم هیچ نبود  ،شدم آتشبه جان  ،خویش ماندم و سوختم

باز به خویش و  آرامجاي نگذاشت و  آسمان را هم برهوت و نیستی در نوردید و هیچ به
جان من گرسنه بود، غذایش را  ،درون خود رفتم او گرسنه بود، او هیچ نداشت تا بخورد

  هیچ نداشت و هیچ نشد، ،اما هیچ نبود ،باید که بجویم

چرا  ،ي وجودم را گرفته است چرا همه ،چرا به جانم النه کرده است ،ي مو این توده
  ،ش به زندان کشانده استمرا به خوی گونه این

  و همه را دور کرد آمدباید به فریاد در  ،برون شد آنباید از  ،باید که او را درید

درند،  این دوپایان جانکاه اینان که جان می آريي همین نابخردان است،  ین توطئها
خورند و چگونه  چگونه می ،کشند می آتشام چگونه به  ام، دیده هایشان را دیده ضربه

  است آنان آناست، جهان از  آنان آناز  چیز همهام  درند، پوست کندنشان را دیده می

این جهان  چیز همه است، آنان آنخشم از  ،است آنان آنزشتی از  ،هستیم آنان آنما از 
  اند و مالک بر جهان ما آنان
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هیچ باقی نمانده است،  آندگر هیچ بر خود ندارد و از  ،واي که جهان هم هیچ نیست
 آتشام را به  زندگی چران چشممردك  آننکند  ،نکند این زشتی از هم نوعانم بود

  ...نکند ،دو خواهر آن، نکند کشاند

 آتشي جانم را سوزانده است، مرا به  کشید، اما گرما همه آتشباید مرد و به  ،باید درید
  جهان هیچ به جاي نمانده است، هیچِ کشیده است، دگر از

است و باز هم به میان این گرما و فردایی در  رقصی خوشیر دوار باز هم به ادامه و این س
باز زندگی به جریان است، اما حال باید  ،سوزاند دورترها به سرمایی جان گداز می

  د،ها را دی پنجه آنها را بست به جایی دورتر چشم دوخت و باز  چشم

ه ب بار این، رانمت دگر نمی بار این ،باز او را به خویش خواند ،جان صورتی را دید آن
پیوندمت و تا  به جانم می ،تو را از خویش خواهم کرد بار این ،دارمت جانم محفوظ می

  اشتاهمت دجهان باشد از خویش خو

 آرام هیچ را نبین و ،هیچ را نشنو ،به آغوشم بخواب آرام ،اي نهاي من ،اي جان من
ي جانم براي تو  باش که همه آراما تو رنج نبین و ، امتا رنج دهد آمدهبخواب که جهان 

  تو است آنو از 

اد که مرده اي افت چشمش به گربه ،خیابان بود در حالی که رفتگري در حال جارو کردن
ها  جاي بسیاري از زخم ،ي او دقیق شد و دید که موهاي تنش ریخته است است، به جنازه

ها را  گرفته چشم آغوشدر حالی که خویشتن را در  آرامبر جانش النه کرده است و 
در همین حال و زمانی که  ،برده است آغوشدرون خویش را به گویی  ،بسته است
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و رو به مرد رفتگر گفت چه شده  آمداش بیرون  کرد مردي از مغازه داشت به او نگاه می
  است؟

  با اشارت به گربه به او واقعه را نشان دادپیرمرد 

  مرد یکه خورد و بعد از کمی شروع به توضیح کرد

 آذوقهدر روزي که براي جستن  ،اي شد او صاحب بچه چندي پیش بعد از سالیان دراز،
 آنبراي طفلش از اینجا دور شده بود کودکش را زن و مردي با خود بردند و از فرداي 

موهاي  ،به هم نوعانش حمله کرد ،بیزاري جست آدمیانروز این گربه دیوانه شد، از 
  بینی شد که می آنتنش را کند و جانش را جوید و سرآخر 

  :رفت گفت اش می در حالی که به داخل مغازه آخرو سر  این را خواند

  .خواهند دید آزار مانبر با دیدن این صحنه کودکاناو را زودتر ب

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  آرزو
  

  

کنم که  جهانم تغییر کرده است، با خود هماره فکر می چیز همهچند روزي است که 
اي در حال وقوع است اما به واقع این چه اتفاقی است که تا این حد دنیاي ما را  اتفاق تازه

  تغییر داده است

دورترها ما هر روز در ساعتی معین  آنبه مثال روزهاي پیشتر نیست،  چیز همهدیگر 
هاي اطراف به گشت و گذار  ها و مرتع رفتیم، در دشت چرا میبه  خاستیم برمی

تنهایی  آنشد و در  پرداختیم و یکی از دوپایان همراهمان بود، گاهی دست به نی می می
نزدیک رفتیم، گاه به او  سو می آنزد و ما مستانه به این و  و فراغ دست به نواختن می

دادیم و بیشتر در این احساس مستی غوطه  شدیم و بیشتر به صدایش گوش می می
رویم و باز هم چرا  خوردیم، اما حال در این روزهاي تازه هر چند به مراتع اطراف می می



 آرزو ٣٦

 

آوازد، به سرعت ما را به  زند و صدایی از نوایش نمی دوپا دیگر نی نمی آنکنیم، اما  می
رداند، گویی او از این همه گ هایمان بازمی رعت به النهسد و به دار خوردن مشغول می

  اي است عجله در پی چیز تازه

است، چند شده اما زمان چرایمان کم و کمتر  ،رویم در این روزها باز هم به چرا می آري
روز پیش بود که برفی را از پیشمان بردند، خیلی با هم حرف زدیم و به مباحثه نشستیم، 

سرایید، یکی  اما کسی ندانست که چرا او را از ما دور کردند، هر کس داستانی می
از چندي پیش برخی او را دیده  آخراند تا به احوالش رسیدگی کنند،  گفت او را برده می

  چندان خوشی ندارد،بودند که حال 

اند او دچار بیماري هادي شده است و از  اند زیرا فهمیده گفتند او را برده برخی دیگر می
  بیماري دچار نشویم، آنما دورش کردند تا ما نیز به 

اند تا  اي داشت او را برده گفتند او چندي بود که از دوپایان خواسته برخی دیگر می
هاي در گوشی بر سر دانستن  دریایی از صحبت اش را عملی کنند و باز خواسته
  شد، اش آغاز می خواسته

اند تا به  گفتند برفی عاشق یکی از گوسفندان همسایه شده و حال او را برده برخی می
  وصال یار برسد،

و از دوپایان خواسته تا او  آمدهو هوایی اینجا به ستوه  آبگفتند او از شرایط  برخی می
و  آبهایش را در همین  ي دردها و مریضی ن فضا دور کنند که ریشهرا براي چندي از ای

  دید، هوا می



 حیجان ٣٧

 

هر گفتند،  اش می ي او براي رسیدن به عشق قدیمی ي خواسته هایی درباره برخی داستان
دانستم و  گوسفند سپید روي زیبا چیزي نمی آنبا میشل  چند من از داستان عشق آتشینش

اما بسیاري بودند که از این عشق آتشین بسیار  ،ن نگفته بودگاه از او چیزي به م برفی هیچ
  دادند دانستند و هر روز به گسترشش ادامه می می

هنگام مزرعه بود، اما به جز او و این کوتاه شدن ساعات ه برفی بخشی از این تغییر نا ب
دیگران  اي براي ما ساخته بود و من بیشتر از  چرا چیزهاي دیگري هم بود که روزگار تازه

 کس هیچنشستم  دانستم، هرگاه در باب این تغییر با دیگران به صحبت می از این تغییر می
کردند اما من این تغییرات را به  دانست و مرا به مهمل بافی متهم می چیزي نمی آناز 

  دیدم وضوح می

ه سابقه گا ه دل مزرعه بود، هیچیکی دیگر از این تغییرها رفت و آمدهاي بیشمار دوپایان ب
ارند، اما حال تعداد زیادي از ي کوچک بگذ پاي در این مزرعه آنانداشت تا این حد ن

ي  ها به نظاره گذاشتند و ساعت ي کوچک و محقر ما می هر روز پاي بر این مزرعه آنان
  نشستند، ما می

چرا در  ،گذاشتند ي ما نمی گاه پاي بر مزرعه هیچ آناناین اغراق است اگر بگویم  آري
ي محقر  پاي بر این خانه آنانهر از چندگاهی تعدادي از  ،شد هاي پیشتر هم می دیر زمان

ي بیشتر که هر کس قدر آنبیشتر بود،  آمدما بگذارند اما در این روزها این تعداد رفت و 
کردم بیشتر هم این  داشت و منی که بیشتر از دیگر هم نوعانم فکر می را به فکر وا می

  کرد به فکر وادارم میقضایا 



 آرزو ٣٨

 

  چیست؟ آدمیاناین تعداد بیشمار  آمدندلیل 

و بیشتر از هر چیز دیگري به ما چشم  آیند میبه اینجا  آنانچرا هر روز تعداد بیشتري از 
  دوزند؟ می

دوپاي همیشه همراه  آندر حال سابقش بود، به جز  چیز همهزمانی که  آنکمی پیشتر 
برد یک دوپاي دیگر هم در مزرعه بود که گهگاه به ما  زد و ما را به چرا می که نی می
من او را چند برد،  می هایمان النهکشید و هر وقت ما در النه نبودیم دستی به  سرکی می

ی این عادتم بود که بعضی اوقات وقت آخرباري وقتی همه در حال چرا بودند دیده بودم، 
هایمان هم  م و این سرك کشیدن به النهحال چرا هستند سرکی به اطراف بکش همه در

ها خوش نبود و دوپایان با همان پاهاي استوار  رسید، هر چند انتهاي این سرك کشیدن می
کردند اما باز هم به خاموش کردن این احساس هماره  بر زمینشان چند لگدي مهمانم می

و بیشتر از اطرافم با  خود مالک پنداران بخورمه چند لگد از این ارزید ک زنده بر جانم می
  خبر شوم،

مزرعه سرك  هر روز به این آدمیانبیشماري از تغییر کرده بود، تعداد  چیز همهاما حال 
آمدند، به  نشستند گاه به سمت یکی از ما می ي ما می ها به نظاره ساعت ،کشیدند می

کل انداممان را وارسی  ،بردند هایی می ه سوي دریچهما را ب ،کشیدند بدنمان دست می
  پرداختند، کردند و باز به جستجو در میان ما می می

  بود، دلیل این رفت و آمدهاي بیشمار دوپایان چیست؟ سؤالاش برایم  همه

  پردازند؟ به جستجوي چه چیز می



 حیجان ٣٩

 

  در طلب چه چیز از ما هستند؟

  و شدها چه خواهد بود؟ آمدسرانجام این 

هاي بی پاسخ دیگر، من هماره از این تغییرات تازه ظهور کرده به  و هزاري پرسش
را مثال معمول و  چیز همه آنانآوردند،  هیچ به روي خود نمی ها آنگفتم و  دیگران می

مان جمع شد با  هنگام وضعیت زندگیه دانستند، نبود برفی و تغییر نا ب در حال گذر می
  ارمان را تغییر داد،اي که باز روزگ اتفاق تازه

ي دیگر هم براي دوپایان داشت  ي ما یک النه ي کوچک و محقر ما که به جز النه مزرعه
روزهایی که براي چرا به بیرون  آنکردیم  النه می آنبا حیاطی که گهگاه ما در 

کشیدند، حال  بردنمان و یا روزهایی که دیگر دوپایان براي بازدید بدینجا سرك می نمی
نور شد،  جا همهتغییر کرد،  چیز همه باره یکسیماي دیربازان را نداشت، به  آندگر 

ي محقر ما  ي دوپایان و حتی النه النه آنسر حیاط  آننورانی و رنگارنگ، از این سر تا 
  نورانی و رنگارنگ شد،

را به  جا همهو  آمدي دنیاي ما بود، دوپایی به منزلگاه ما  در روزي مشخص که تغییر تازه
  هاي رنگارنگ کوچک مزین کرد، نور این المپ

ي  رنگی و نورانی کرد پس از کار فرو ننشستند و همه گونه اینرا  جا همهگفتند باید  می
 آنبزرگی زدند و بر این مزرعه نورانی و رنگارنگ شد، بر دیوارهاي مزرعه کاغذهاي 

 آناي از ما بر  چهرهها چیزي در نیافتم اما دیدن  نقش و نگارهایی رسم کردند، ازنقش
  همه را به جاي خود میخکوب کرد،



 آرزو ٤٠

 

تر  تر و قوي هیکل تمثیلی از ما بود، از نظر من خیلی به ما شباهت نداشت، کمی از ما چاق
  ،نمود می

  را تمثیل برفی خواندند، آن صدا یکزمانی به خود ندید که همه  اما این ماندن تمثیل

ابتدا دور از ذهن بود، چون تمثیل بر دیوار هیچ شباهتی به برفی نداشت،  آنبراي من در 
از  تر نحیفهیکلی به مراتب  خال و یا رنگ دیگر، هیچ بی، برفی رنگی سپید داشت

  تمثیل بر دیوار داشت، اما تصویر بر دیوار درشت هیکل بود،

هاي خاکستري و  نگهایی از ر رگه ،آناصلی موهایش سپید بود اما به جز با آنکه رنگ 
شد به جماعت بیشمار همنوعان من  کرد، اما این را نمی اي بر بدنش خودنمایی می قهوه

  فهماند

روز به تمثیل  آنشاید همان روز نصب تمثیل و یا شاید فرداي  صدا یکیکدل و  آنان
 گفتند که دوپایان تمثیل او را به عنوان نمادي از می آنانبرفی یکدل و یک رأي شدند، 

  اند تا جاي و منزلت او را بزرگ دارند، ما بر دیوارها نگاشته

است که او از دنیا رفته است و  آني  به واسطه بزرگداشتگفتند این تمثیل  برخی می
اند و چه اشکی از  این یادبود را نقش دیوارها کرده ،براي بزرگی جاه و منزلت او

  گرفتند، همنوعان می

ریختم، اما  ها آنکنار اي اشک من هم در  چند قطرهدروغ است اگر اذعان نکنم که 
اي به خود  ي تمثیل برفی بر دیوار باز هم ادامه داشت و هر روز رنگ تازه درباره ها داستان

  گرفت، می



 حیجان ٤١

 

 آناي گرفت، چند روزي از زدن  اي رنگ و بوي تازه ي این تغییرات با اتفاق تازه دامنه
ذشته بود که باز جماعتی از دوپایان به درون تمثیل بر دیوار و نورانی کردن صحن نگ

هاي منظمی در آوردند، به پیش بردند و به  ي ما گام نهادند، آمدند و ما را به صف مزرعه
هایی که در  راه نشاندند چندي نگذشت که با جسمی در دست موهاي پرپشت و بلند آن

  نخست صف ایستاده بودند را کوتاه کردند،

اولین نفرهاي صف خیلی سخت بود، وقتی جسم را نزدیک پوستشان در ابتدا و براي 
ند و از خود حرکتی براي دفاع لرزید  شد به خود می تمام جانشان ترس می ،کردند می
دیم اما در برابر چنین ترسی ناخودآگاه از خود بو آرامدادند، با آنکه ما بسیار  ز میبرو

را کردیم، اما این واکنشات و رفتارهاي پر خشم دوپایان طولی نکشید تا همه  دفاع می
  پایین آوردند،ي تازه  سر بر این خواسته شدند، آرامکند و همه  آرام

را  ها آنبرخی به سرعت تمام موهاي بلند ما را به زمین ریختند و بعد از کوتاه کردن  آنان
نادم و نگران بود به  آمد میکردند، هر کس که از این آرایش موها بیرون  جمع می

شی کرد بخ شد، احساس می خزاند و از دیگران دور می اي می سرعت خودش را به گوشه
اما این احساس ضعف و ترس و ناتوانی با یک رنگ شدن  اند، از وجودش را به یغما برده

اي گرفت، همه در برابر هم آمدند و با هم سخن  هم رنگ و بوي تازه ي ما در کنار همه
شان صحبت کردند، برخی به خود بالیدند که این سیماي تازه  هاي تازه گفتند، از چهره

فروختند  رفتند و به دیگران فخر می اي ستبر راه می است، برخی با سینه آمده آنانبیشتر به 
  گفتند، سخن میي تازه  از این چهره آرامو برخی 



 آرزو ٤٢

 

اي براي ما ساخت، اتفاق با ارزش ماجرا  بیشتر از این کوتاهی و اصالح مو که روز تازه
دنیاي ما تغییر کرده است، منی که از  چیز همهاین بود که همه با من هم رأي شدند که 

مان سخن گفته بودم و با  چند روز پیش به این تغییرات لب گشوده بودم و از زندگی تازه
دیدم که همه با  ، حال این جماعت بیشمار را میهم نوعانم هماره روبرو شدم تفاوتی بی

  از شرایط تازه سخن راندند،من هم رأي شدند و 

خاطرم نیست چند ساعتی از این همدلی گذشته بود که خبري تمام مزرعه را پر کرد، 
  ساختخبر به سرعت پیش رفت و همه را بر این امر مهم هم رأي و هم نظر 

اش میشل  این عروسی برفی بود، برفی بعد از سالیان طول و دراز که از عشق همیشگی
اش رسیده و در همین نزدیکی این  دورمانده باالخر با وساطت دوپایان به وصال معشوقه

  عروسی به پا خواهد شد

سخن راندند  الوقوع قریبي گوسفندان شد، همه از این عروسی  این نقل مجلس همه
تر  هایشان افزوده و افزوده دانستند و هر لحظه بر دانسته تاریخ دقیقش را هم میبرخی 

  شد، می

شان از تغییر  خر بعد از گذشت چندین روز از همان نخستین اتفاق که من به همهباال
ي برفی به  پدید شدن یکبارهنا آنکه اتفاق از چه قرار است،  همه دانستیم جهانمان گفتم،

  ي دوپایان بود، اش از میشل به وسیله يي خواستگار واسطه

میانمان با دل و جان  ي مهر و مودت به واسطه آناناو این خواسته را در میان گذاشت و 
  پذیرفتند، به خواستگاري میشل بر آمدند و او را براي برفی به زنی گرفتند،



 حیجان ٤٣

 

این عشق اما داستان به همین جا ختم نشد، باز هم پیش رفت، دوپایان براي منزلت بر 
بزرگ  رؤیايبرآمدند تا مجلسی وسیع و بزرگ براي این  آنپاك و بزرگ بر 

گوسفندان فراهم آورند، دیوارها را به تمثیل همنوعان مزین کردند، تمثیل برفی و میشل 
برفی و دیگري ي  چند تمثیل بر دیوارها بود، یکی چهره آريرا به دیوارها کوفتند، 

  در میان بود هایی میشل براي بقیه هم نام

همتا گوسفندي زیبا و جسور که چندي پیش از دنیا رفته بود، دوستان براي نام او و  مثالً
اش را زنده نگاه داشتند، براي  سیماي بر دیوارش چندي سکوت کردند و یاد و خاطره

تاجی از تور ساختند و بر تمثیل بر دیوارش نهادند و  ندده بوداو را ندی گاه هیچمیشل که 
ي برفی را به کالهی بزرگ مزین کردند تا سیمایی زیباتر در روز عروسی داشته  هچهر

هایی فاخر در روز معین خبر  ل در لباسي او و میش ند همه از تصویر تازهباشد، هر چ
اما باز  خواهند درخشید و آسمان را متعجب خواهند ساخت آنان گفتند میدادند و  می

  ،ها تفریح دوستان بود هم تغییر بر تمثیل

ي مزرعه را نورانی و رنگارنگ کردند تا این روز با شکوه را در  دو پایان دیوارها و همه
ي ما را به آرایشگاه بردند تا در مراسم دوست عزیزمان  کنار ما جشن بگیرند و همه

  پیراسته و آراسته حضور به هم آوریم،

به جا مانده تعداد بیشمار  سؤالبرایمان به پایان رساندند و برایم تنها را  چیز همه آري
  کردند می آمدروزهاي پایانی بود که مدام به داخل مزرعه رفت و  آندر  آدمیان



 آرزو ٤٤

 

براي شرکت در  ها آنبرخی گفتند  مثالًهاي متنوعی شنیدم،  هم گفتم و پاسخ آناز 
  زنند، ینجا سر میکنند و هر روز بد مراسم خودشان را آماده می

کنند، از این رو  آوردهما را بر  آرزوهاي آمدهدوپایانی هستند که  آنان گفتند میبرخی 
ها گفتند،  هاي دیرپاي دوردست ، از عشقروع به آرزو کردن کردندبود که بیشمارانی ش

از خواهران و برادرانی که گم کرده  ،ها از پدران در دوردست ،از مادران از دست رفته
  از کودکان فراموش شده، ناپدید شده، ،بودند

دیدم که  شد، هر روز بیشماري از هم نوعان را می افزوده می آرزوهاي  هر روز بر دایره
شان اشک  کودك ناپدید شده يها برا د، ساعتکردن نشینند و زیر لب آرزو می می آرام
رعه هم بسیار به وقوع پیوسته بود که کودکی از مادرش به در همین مز آخرد، ختنری می

کردند همه  و حال همه آرزو می و یا به قول هم نوعان نا پدید گرددربوده شود  باره یک
که دوپایان به پیش  آنجازدند گاه  سپردند گاه فریاد می نوشتند و گاه به سینه می می
  زدند فریادش می باره یکآمدند تند و  می

روزها بسیار شده بود که دوپایی در نزدیک یکی از هم نوعان خشک بماند که  در این
  :گفت می، کرد میرا تکرار  آرزویشدوخت و مدام  به روي او چشم می همنوع

لطف کنید و دلبند مرا نیز برفی را برآورده کردید،  آرزويشما که  ،شده ناپدیدفرزندم 
و دوپاي بر جاي خود  کرد میها را تکرار  باز پس دهید، او به سرعت این آغوشمبه 

پراند و حال دیگر همه معتقد بودند که این  ماند، بعضی اوقات لگدي می خشک می
ها است، به نوعی عهد بستن و پیمان بستن  نوعی گوش دادن به خواسته آنانلگدپراکنی 
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هاي جهان نیز با شاخ زدن و یا  ر از جاناعتقاد داشتند که برخی دیگ آناناست، زیرا 
  بندند چنین کارهایی پیمان می

گذاري  رفت تا سرآخر روز موعود فرا رسید، روزهاي بیشماري را نامبه پیش  چیز همه
گذاري شده  کرده بودند که روز عروسی برفی است، باالخر یکی از همان روزهاي نام

  فرا رسید و ما را به پیش بردند،

بودند تا در این جشن و  آمدهنیز  آدمیانکه هم نوعان گفته بودند بیشمار  طور همان
مه به زمین و آسمان پایکوبی در این وصال عشق میان برفی و میشل شرکت کنند، ه

، هر از چند گاهی همه کردند می، شربت و شیرینی پخش کردند میدي شا جهیدند می
گفتند این نواي یکدلی و صمیمیت  و هم نوعان می کردند میاي را ذکر  جمله صدا یک

میان ما است، امروز میان ما و هم جانانمان عهد و پیمانی بسته خواهد شد تا پاي جان به 
  هم وفادار بمانیم

چگونه دوپایان دیدند که  می ،گفتند نزدیکی میو گفتند از این مراسم  همه می آري
به ما نزدیک  آمد میبه نزدیک ما  آنانکی از یجهند، گاه  دمان به زمین و آسمان میشا

گذاشت که تا پاي جان به هم وفادار  بست و پیمان می کرد، عهد می شد لمسمان می می
شد، این چیزي بود که  و این عهد بسته می پاشاند آخرش نشانی به رویمان میو سر مانیم
مان را نشاندن عهد و ، این عالمت گذاشتن بر جان و تنکردند میي هم نوعان تکرار  همه

  یش رفت،پجشن با شکوه به  آريخواندند و  پیمان می
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یستادند و مدام به تکرار در کنار در کنار هم به صف و منظم اتعداد بیشماري از دوپایان 
این  آريفریاد زدند  صدا یکهم حرکاتی را انجام دادند، چیزي نگذشت که هم نوعان 

  بوداي دیگر براي عهد و پیمان میان ما  هم نشانه

خواهند با  می آناناند،  نگاه کنید چگونه خود را به مثال ما به شکل چهارپایان درآورده
  به ما ثابت کنند که ما برابر و یکسان هستیم و این عهد هم جانی ما است کار این

خته بودیم بر این عهد و اخوت چشم دو آنانما که از کمی دورتر بر این حرکات مدام 
بالیدیم تا بعد از اجراي این یکرنگی و یکتایی باز دوپایان پیش آمدند و  بیشتر به خود می

هایی منظم به پیش بردند، هنوز چیزي نگذشته بود که هم نوعان فریاد زدند  ما را به صف
کس باز نظري داشت اعالم برابري کنیم، هر  آنانرویم تا با  این هم ماییم که به پیش می

  را به روي دو پاي بیاورند تا نشان دهند که یکسانیم، ، شاید ماگفتند می

اند را براي ما نیز فراهم کنند، اما  کردهکه گفت شاید آیینی به مانند کاري  دیگري می
  همه در این آیین برابري هم رأي و همراه بودیم تا آنکه باز به پیش رفتیم

  اي بزرگ رسیدیم و همه بر جاي خود خشک ماندیم، ازهوبه درهایی منظم  در صف

  ،و آویزان برفی بر این محراب بوداین سر بریده  آري 

دوپایان با دیدنش همه ناخودآگاه و بی میل چند گامی به عقب برداشتیم اما تعداد بیشمار 
  باز ایستاند، در پیشتر از ما، ما را از عقب رفتن
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که این تمثیل برفی است و این محراب محل پیوند  آمدیکی از هم نوعان به صدا در 
و باز به پیش  یکدل بر او درود فرستادند و همهزناشویی او با میشل است، او این را گفت 
  رفتند، پیش رفتند و خون را برزمین دیدند،

خون جاري شده بر زمین را دیدند، همه بر دل وحشت کردند و باز به دل خواندند این 
است و این نوعی  ها آنعشق فروزان  بزرگداشتدو با هم است، این  آنمراسم عروسی 

  ها است، از آراییدن صحنه

دید، یکی مادرش را دید که  آرزوییاي  رفتند و هر کس در گوشه همه به پیش می
اي افتاده است، یکی فرزندش را دید که با گردنی بریده  وستی کنده به گوشهبا پ جان بی

بر جاي مانده است، یکی همسرش را دید که از پاي آویزان است، یکی گوشت تن 
د و همه دیدند، همه یکی اجزاي تن مادرش را دی که ترسان است، پدرش را دید

همه دیدند و ترسیدند به خود  به دل مانده را به چشم دیدند، دراز سالیانه آرزوهاي
  راند، را به پیش می آنانگرفتند، باز از کمی پیشتر کسی از میان دوپایان  آتشلرزیدند و 

  نزدیک کند، آرزوهاراند تا او را به  می

 اینجا آريخواندند  لرزیدند و با خود می د با دهشت به خود میتمام جانشان وحشت بو
 آرزوهایمانتا ما را به  آمدهاین دوپایان  آريمکان تالقی ما با آرزوهاي ما است، 

نزدیک شویم در میان این تقال و فکرهاي همگانی بود که یکی از هم نوعان فریاد زد 
  میشل
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هاي  آلود او را بر زمین دیدند، حال زمان هیچ نبود، تنها تیغ ي خون همه برگشتند و جنازه
زمین خون  بر افکند، ن به زمین میها را به خو رفت و گردن آسمان میه برانی بود که ب

  ،کرد میهاي بیشمارانی را ذوب  تن آتشافتاد و  و به غلیان می کرد میجاري 

و آنگاه که تیغ بران را نزدیک رفت  از میان دوپایان به آسمان می اکبر اهللاصداي بلند 
  د تا مبادا چیزي را از قلم بیندازند،شدن کردند با تمام حواس معطوف بریدن می می

خون را  مثالًرگی را زودتر قطع کنند و یا قبل از بریدن گردن نام خدا را ببرند و یا  مثالً
گرفتند و خون ریخته را به آسمان  نظر میرا زیر  چیز همهبه کلی از بدن خارج نکنند، 

  گفتند میم به هم تبریک کردند و مدا د، بر آسمان فدیه میرساندن می

  این فرا رسیدن عید قربان را

در میان درد و  آنانحتی برخی از  ،ا آخرین لحظه از زنده ماندنشانباز هم هم نوعان ت
  گفتند، آرزورنج بردن از رسیدن به 

ها از  ه در دوردست، به منزلی کهمه به هم در آمیخته خواهند شد گفتند از فردایی که
  این دو در هم در آمیخت، صداي آرامو چه  خواهد بود آنشان

ها براي  ها خواندند از این خون از زندگی در دوردست آناندوپایان گفتند و ما شنیدیم، 
را برآورده خواهد کرد  آنان آرزويي  ها گفتند که همه ارضاي کسی در دوردست

ار خواهر به برادر نزدیک خواهد شد، دوباره همه بید ،فرزند به پدر ،دوباره مادر به فرزند
دگر کسی میرا نخواهد بود و جاودان و مانا بر آسمان منزل خواهد کرد و  ،خواهند شد

  را از بر گفتندباز همین قصه 
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ی که در آسمان گرفته خواهد شد عروس آنبر آسمان سخن راندند، از از میشل و برفی 
و به  ها شنیده ستبر هم از آرزوهایی که کسی در دورد ،ها از این رسیدن همه بر آسمان

ها ریخته  تا خون آمدبه تکرار در  ،دوباره دوره شد چیز همهو  عمل خواهد رساند گفتند
د و هزاري به میلیون در آمدند میلیونی به میلیارد بدل شدند و باز خون ریخت و باز وش

همه عشق و جان  ،ها همه بودن ،آرزوهاي  تا همه آمددر به پیش سیراب نشد و باز تکرار 
و جان باقی نگذارد که همه بمیرند و  آرزوبه قبر در آید و هیچ از و گورستان  به ،ها شدن

  ها و جایی دورتر است بمیرانند که زندگی در دوردست

و همه را به خون خویش غرق کرد تا فریاد بزنند همه میرا و مرگ در  آمدباز خون 
ها است و باز چه  بودن و جان را به کناري ده که مانا بودن در دوردست ،نزدیکی است

ا خون بریزند و خونشان بر زمین ت ش سپردند تا بمیرند و بمیرانندها گو بسیار که به البه
از دورترها تا به آیندگان در میان  بیشترها بود و کمی  ي این جاري شود، در میان همه

ها و قربانی  ها در میان قربان ي کشتن ، در میان همهآرزوهامرگ و ها  ي مردن همه
  ها که کسی بیدار بود ي خون ریختن ها در میان همه نردک

من بودم شاید کودکی بود، شاید دوپا بود، شاید چهار پا داشت، شاید پیر بود و شاید 
  :ها فریاد زد جوان هر چه بود به طول تمام این دیوانگی

جانم،  دورانبه طول تمام دنیاها به طول تمام  ،ام در دنیا است جانم و جانم تمام داشته
  نیست آنجانت را پاس بدار و زندگی کن که هیچ واالتر از 
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ها را سیراب کن و هزاري  ربانگاه، بکش و قساوت کن، خون بریز و قحال بمیر و بمیران
  ،اند پشیمانان هاي پیشتر به ظلمتش کن که کرده

  ،اند ي عمر تکرار کرده ند و به طول همها نجا همهکه بدان 

  .ام در دنیا است شتهجانم و جانم تمام دا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  دریدن
  

  

ــیش  ــه پـ ــدبـ ــاالك  آمـ ــوان چـ ــی حیـ   یکـ
  

ــاك    ــر بــ ــب اي واي بــ ــم و غضــ ــر از خشــ   پــ
  

ــاد    ــرش یــ ــا و فکــ ــه دنیــ ــرد آنهمــ   مــ
  

ــاد   ــه یــــــ ــک درد  آنبــــــ ــرادر مالــــــ   بــــــ
  

ــتی اســت      ــام زش ــودش هــر ن ــا خ ــا ب   بگفت
  

ــام او پلشـــــتی اســـــت  ــق بـــــه نـــ   همـــــه الیـــ
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ــه   ــق و همـ ــه حـ ــورد همـ ــرا خـ ــک مـ   ملـ
  

  ن مـــــرا بـــــر لـــــب بـــــر آورد   جـــــا همـــــه
  

  اگـــر او ایـــن نبـــودا مـــن چنـــین بـــود     
  

ــاره  ــین بیچــ ــن بــــود    چنــ ــت زیــ ــر پشــ   اي بــ
  

ــد   ــا صـ ــه بـ ــودا کـ ــو بـ ــههمـ ــتی حربـ   پسـ
  

ــتی    ــیش دســــ ــرا او پــــ ــهم مــــ ــه ســــ   همــــ
  

  بــه ســهم ارث خـــود او قــانع کــس بـــود    
  

ــواري   ــت خـ ــوردن مفـ ــه خـ ــود بـ ــوس بـ ــل هـ   بـ
  

ــورد    ــتر خـ ــت و پیشـ ــیش رفـ ــان پـ   بدینسـ
  

ــهم  ــه ســــ ــرد همــــ ــه در بــــ ــان را بــــ   یتیمــــ
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  چــرا اینســان بــدو مهـــر اســت بــر جـــان     
  

  چـــــــرا او را بـــــــه الال اســـــــت مهمـــــــان   
  

ــد   ــو دیـ ــان همـ ــر جـ ــدر هـ ــادر پـ ــرا مـ   چـ
  

ــان   ــدنش اینســـــ ــرا از دیـــــ ــیدچـــــ   برقصـــــ
  

ــر    ــر مه ــف و ه ــر لط ــرا ه ــر او بــود  يچ   ب
  

ــود   ــو بــ ــا همــ ــن دنیــ ــر ایــ ــاحب بــ ــرا صــ   چــ
  

  چــــرا هــــر جــــان زیبــــایی همــــو دیــــد
  

  چـــــرا هرســــــان بــــــه عشــــــق او برقصــــــید 
  

ــ ــت وا داد مـــ ــرا در پســـ ــان مـــ   را اینســـ
  

  اســـــت بـــــر زاد  ام شـــــاد چـــــرا از پســـــتی 
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ــت      ــان اس ــتی جه ــر زش ــه ه ــل ب ــو عام   هم
  

ــت    ــان اسـ ــویش جـ ــن خـ ــدن مـ ــر مانـ ــبب بـ   سـ
  

  اگـــــر اینســـــان بـــــه زشـــــتی راه دارم   
  

ــف   ــه از لطـــ ــیطان در  آنهمـــ ــت آنشـــ   اســـ
  

ــت    ــمنی پســ ــد دشــ ــام او صــ ــرادر نــ   بــ
  

ــتی  ــه در پســ ــوی همــ ــنش اش در خــ ــت بــ   بســ
  

  تــن نیســـت  زشــت پــاي او در   کســی هــم  
  

ــت   ــان زیســ ــه جــ ــد بــ ــوده نتوانــ ــی آســ   کســ
  

ــد   ــان او راه یابـــ ــون دیوانگـــ ــه چـــ   کـــ
  

ــار دارد    ــیش خــــ ــه پــــ ــن را بــــ ــه تــــ   همــــ
  



 حیجان ٥٥

 

  زبـــان چـــرب هـــر جـــان    آنبـــه خـــار  
  

  هـــر جـــاي جـــان اســـتکشـــد  بـــه خـــاري مـــی
  

ــردن   ــد کـ ــه بایـ ــین روي  آريچـ ــر چنـ   بـ
  

ــوي   ــاختن پـــــ ــد او را ســـــ ــه بایـــــ   چگونـــــ
  

  نفــــس نیســــت آنچگونــــه در کنــــارش 
  

ــه  ــت او بـ ــه جانـ ــت   بـ ــن کیسـ ــته تـ ــم آغشـ   سـ
  

ــتن  ــد کشـــــ ــدن  انبایـــــ ــد بریـــــ   بایـــــ
  

ــان    ــان را از او اینســــ ــس جــــ   دریــــــدننفــــ
  

ــت     ــی کش ــر تن ــتش ه ــان زش ــا ج ــه او ب   ک
  

ــک   ــن مشــ ــوده تــ ــه آســ ــتارش همــ ــه کشــ   بــ
  



 دنیدر ٥٦

 

  چنــین حیــوان چــاالکی بــه پــیش اســت     
  

  تمــــام کینـــــه را در پــــیش خـــــویش اســـــت  
  

ــت    ــا بســ ــه جــ ــرادر را بــ ــا بــ ــا تــ   برفتــ
  

ــت    ــین پســـ ــان دادن چنـــ ــاي او نشـــ ــه پـــ   بـــ
  

ــت  ــد از رويبرفــــ ــتش را خوانــــ   و نیــــ
  

  از ایــــن چــــاالکی و کشــــتار جــــان خــــوي    
  

ــه بـــــاالي ســـــر      تـــــن بـــــرادر  آنبـــ
  

ــمگین  ــد خشــــــــ ــم آذرو بیامــــــــ   خشــــــــ
  

ــرد   ــن کـ ــاقوي تـ ــی چـ ــاالکی یکـ ــه چـ   بـ
  

  بـــــه خـــــون ســـــرخ او دیبـــــاي تـــــن کـــــرد
  



 حیجان ٥٧

 

  بــــاز ترســــان کــــرد اوبدینســـان چشــــم  
  

ــن راز    ــت ایـــ ــرادر چیســـ ــان بـــ ــا جـــ   بگفتـــ
  

  چـــرا بـــر جـــان مـــن چـــاقوي کـــردي     
  

ــان  ــرا اینســ ــردي   چــ ــوي کــ ــونم جــ ــه خــ   بــ
  

  چـــه کــــردم بـــا تــــو اي جـــانم بــــرادر   
  

ــان درد را   ــه اینســـ ــه کـــــردي  کـــ   بـــــا مویـــ
  

ــت    ــمان او ریخـ ــک از چشـ ــان اشـ   همینسـ
  

  خـــونش خــون خـــود ریخـــت زمــین ریـــزد بــه   
  

  بــــه چــــاالکی بــــرون دارد چنــــین تیــــغ
  

ــد   ــرب لغزیـــ ــدین ضـــ ــا و چنـــ ــی ده تـــ   یکـــ
  



 دنیدر ٥٨

 

  بـــــــرادر آنبــــــه جـــــــان دردمنـــــــد  
  

ــر     ــه بــ ــش النــ ــا یکــ ــک تــ ــی یــ   درد آنیکــ
  

ــد جــا همــه ــر از خــون خــون زمــین دی   نش پ
  

ــید   ــانش بترســـ ــس جـــ ــرگ نفـــ ــن مـــ   از ایـــ
  

  بــه خــود بــر دســت بــر جــانش نگــاهی      
  

  خــــــودش را دیـــــــد او در ایـــــــن تبـــــــاهی 
  

ــتم    ــانم بکشــ ــس جــ ــن نفــ ــه مــ   چگونــ
  

ــردم واي کشـــــــتم    ــل کـــــ ــه قتـــــ   چگونـــــ
  

ــه   ــدي خانــ ــان پلیــ ــر اینســ ــود مگــ   ام بــ
  

ــین رود   ــتی چنــــ ــان زشــــ ــر دارد جهــــ   مگــــ
  



 حیجان ٥٩

 

ــان داد  ــادي جهــ   ســــرش در دســــت فریــ
  

ــه  ــداي نالـــــ ــان داد  صـــــ ــاي جـــــ   اش دنیـــــ
  

ــان را    ــام جــ ــد نــ ــرارش بگویــ ــه تکــ   بــ
  

  اخـــــــوان جــــــــان را  آنبگویـــــــد نــــــــام  
  

ــون  ــغ اســـت از خـ ــر تیـ ــه بـ ــیکن او کـ   ولـ
  

  مجنـــون بـــه مـــرگ خـــویش مهمـــان اســـت     
  

ــرد     ــان کـ ــه جـ ــان را النـ ــغ جهـ ــه تیـ   همـ
  

  بــــه جــــان خــــود همــــه تیغــــان عیــــان کــــرد 
  

  مگــــر دارد جهــــان اینســــان بــــه زشــــتی
  

  پلشــــــتیچنــــــین دیوانــــــه ســــــر در ایــــــن 
  



 دنیدر ٦٠

 

ــت   ــی کشـ ــان کسـ ــی جـ ــد کسـ ــر تانـ   مگـ
  

  مگــــر تانــــد بـــــه نیــــت کشــــت از پشـــــت    
  

ــت از دور   ــد پشــ ــو صــ ــه بگــ ــرادر نــ   بــ
  

ــتن واي    ــه کشـــ ــانی بـــ ــر تـــ ــورمگـــ   اي کـــ
  

  چشــــــانش هــــــیچ نادانــــــد نبینـــــــد   
  

ــن را   ــیچ تــــــ ــد هــــــ ــداو نخواهــــــ   ببینــــــ
  

ــت   ــتن کشـ ــتن را خویشـ ــد خویشـ   نخواهـ
  

  همـــــان قـــــداره را بـــــر جـــــان خـــــود بـــــرد
  

  سـوخت  مـی به مرگش جان و در جانش که 
  

ــه  ــکبـ ــاره یـ ــت   بـ ــان دوخـ ــم جـ ــانی چشـ   تکـ
  



 حیجان ٦١

 

  همـان حیـوان کــه در کـابوس خـود کشــت    
  

  خـــــودش جـــــان بـــــردار را چنـــــین کشـــــت 
  

ــان دیــد     ــابوس ج ــتن همــه ک ــن کش   در ای
  

ــد   ــان دیـــ ــتی را عیـــ ــابوس زشـــ ــین کـــ   چنـــ
  

ــال  ــن سـ ــان در دل ایـ ــه انسـ ــت کـ ــا پسـ   هـ
  

ــدا مســــت  ــل شــ ــه کشــــت اســــت او قاتــ   همــ
  

ــان را    ــت جـ ــواهر کشـ ــت خـ ــرادر کشـ   بـ
  

ــادر   ــر مــــ ــان را  ســــ ــان جــــ ــد و جــــ   بریــــ
  

ــیش  ــران را کشــــت در پــ ــی از دیگــ   یکــ
  

ــود کشــــت     ــانی خــ ــوان بــــه قربــ ــه حیــ   همــ
  



 دنیدر ٦٢

 

ــان داد  ــتن جهـــ ــر کشـــ ــزاري راه بـــ   هـــ
  

ــان داد  ــا او بلنــــــــدي را نشــــــ   بــــــــه تیغــــــ
  

ــرد    ســـر کـــوهی یکـــی را پـــرت جـــان کـ
  

  مـــرگش مـــرگ خـــان کـــرد   بـــه تیـــغ کنـــد   
  

ــان ــار  تکــ ــر بــ ــر هــ ــداوم زجــ ــاي مــ   هــ
  

  بـــــه زجـــــر پیشـــــتر زجـــــري نشـــــان کـــــرد
  

  کشــت هــر تــن را کــه پیداســت    دوبــاره 
  

ــاز   ــد و بـــــ ــان را او دریـــــ ــردنهـــــ   زان کـــــ
  

  چنین حیـوان کـه از دیـدن بـه خـود گفـت      
  

  مــرا کــابوس مــرگ اســت مــرگ هــم خفــت      
  



 حیجان ٦٣

 

ــان نیســت     ــاي ج ــه کــاري ج ــین دیوان   چن
  

ــیرینم از   ــان شـــ ــانم جـــ ــه جـــ ــت آنبـــ   نیســـ
  

  زیــر لــب گفتــا چنــین او اســت      بخوانــد 
  

ــه ــا همـــ ــان جـــ ــت  آزادم جهـــ ــان دوســـ   جـــ
  

  ارزش همـــان اســـت کـــه جـــان تنهـــا نهـــا
  

ــه آزارش جهــــان زشــــتی و خــــان اســــت       بــ
  

  بــــه تکــــرار رهـــــایی گفــــت قـــــانون   
  

ــه  ــان دور آزار، آزادهمــــــــــــ   از جهــــــــــــ
  

  بــــــه الالي شــــــبانه خوانــــــد تکــــــرار
  

  از جهـــــــــــــان دور آزارو  آزادهمـــــــــــــه 



  

  

  

  

  

  بلور
  

  

توان کمی که در ، از جاي برخاستم و با تمام جانم را گرفت اي اندازه بیاحساس سرماي 
  تن داشتم خود را به پیش بردم

بسیار کوچک و تنگ در این چند روزي که در این قفس  ،فضاي کوچکی است
به به سختی  ،ام را اندازه گرفته آنبارها و بارها سر و ته  ،ام اي به حبس در آمده شیشه

  رسد، ده دست و پا میبیشتر از 

ام، در این  اي محبوس شده درست خاطرم نیست چندي است که در این قفس شیشه
  ام، هام را از یاد گذراند ري خاطرات گذشتهچند باام  مدتی که در اینجا به بند در آمده

و چندي از گذشته  آورند میجسته و گریخته هر از چند گاهی خاطرات به سویم هجوم 
  چشمان فرزندم راآورم، بیشتر از همه  را به یاد می



 حیجان ٦٥

 

رفت، دستان همسرم  سوزاند بر جانم و پیش می چشمان نافذ و دوخته بر پیکر من که می
  آورم و حرکات تند و چاالك دوستان را، را نیز به خاطر می

چه  آخرهاي  لحظه آنآورم در  هایشان به درستی در خاطرم نیست و درست به یاد نمی نام
کنم از همان ابتدا در  دفون شده بر جانم احساس میکردیم، گهگاه در این مرداب م می

شود و نفس را از  ها بر جانم تنگ می این شیشه قدر آنام،  همین داالن مرگ به دنیا آمده
هاي  برم، تنها همین بیغوله و این غول گذشته را از یاد می چیز همهرباید که  وجودم می

  ام، بیابانی در برابرم را به یاد آورده

 ندگی ما هماره پر از خطر و وحشت دراند، ز بیشماري همواره در کمینم بودهموجودات 
بایستیم و در برابر این خطرات از  نامالیماتي توان در برابر هر  مرگ است، باید با همه

جان یکدیگر محافظت کنیم، با آنکه موجودات بیشماري براي کشتن و بلعیدن ما دندان 
  تر است، تر و بزرگ وحشتناكوپا داند، اما این موجود  تیز کرده

شدم و باید جان ناچیز را به هر قیمتی که بود  اي روبرو می هاي خونین گربه گهگاه با پنجه
دادم، گاه در برابر شمایل پر وحشت ماري باید که ایستادگی  از مهلکه نجات می

به مرگ خاتمه  آنانبردم، وحشت از  کردم و به هر زحمتی بود جان سالم به در می می
  یافت، به آنی مردن و پایان زندگی، می

  خواست، ي دو پا چه از جان ما می اما این غول بدقواره

که  موضوعات فراوان شنیده بودم الجثه عظیمه از دوستان از این موجود چندي بود ک
 نشینند و در کسري از ثانیه نیز یکی دیگر از شکارچیان جان ما هستند، به کمین می آنان



 بلور ٦٦

 

گفتند که گاه و  هایی می از چنگال قطاران همآورند، دوستان و  ما را به حصر و بند در می
کرد، دنیا به دور دیدگانشان تیره و  آورد و تنشان را زخمی می بیگاه به جانشان هجوم می

کردند، گاه به اغما  آب سر می و بیغذا  بیآمدند روزهاي بیشمار  شد به بند در می تار می
گاه وحشیانه زنده  گشتند و بیچاره آنانی که در این شکنجه د، گاه از مرگ باز میرفتن می

جهان برایشان دهشت و  چیز همهي خویش ترس داشتند و  ، دیگر از سایهگشتند بازمی
رفتند در حالی که از  به پیشواز مرگ می آنانوحشت بود، گاه دیده بودم که برخی از 

رفتند و یا ماري را از وجود خود با خبر  اي می گربهبه سوي  ،لرزیدند ترس به خود می
هاي وحشتناك دوپایان  ساختند تا از این دهشت رهایی یابند و منی که این کابوس می

  جوید سرآخر به تورشان افتادم، ام را می همواره خرخره

  روزها در خاطرم نیست آناما وا مصیبتا که هیچ از 

گفتند اینان دست  ، برخی از دوستان میاست روز گذشته آندانم چندي از  حتی نمی
خواندند که هر  براي هم قطاران می گونه اینو  غیب آسمانی هستند تا ما را مجازات دهند

  اند، آسا برایمان فراهم دیده اشتباه از جانب ما مجازاتی دارد که این دوپایان غول

عمو رازي که به مرگ  مثالًهاي بسیار هم داشتند،  هایشان سند و مدرك براي گفته
جرمش دزدیدن تکه را به سزاي عملش رسانده بودند،  محکوم شده بود و دو پایان او

 چنین کاري کرده است بار یکفتند او گ می ها آنمارا کودك یتیم بین ما بود، پنیري از 
قطاران  او را به سزاي عملش رساند، اما همیشه در برابر این هم گونه اینو دست غیب 

اتفاق غذاهاي بسیاري براي  آنگفتند عمو رازي چند باري بعد از  بودند که می جمعی
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را  چیز همهکودك یتیم آورد تا از دلش در بیاورد و گناه خود را ببخشاید، اما باز بسیاري 
  پرداختند، هاي بسیار می کردند و به داستان سرایی کتمان می

بود که  آوردهها به وجود  ت ما موشمیان جماع اي همدلی تقریباً ،این موضوع مجازات
آساي جهان ما هستند و  باور داشته باشیم که اینان مجازات کنندگان غول صدا یکهمه 

  ،نشویم آنانتا گرفتار  کوشیدیم هاي خود می ها و نکرده بر کرده هرکدام

ها بود، زیرا برخی اوقات کسانی از هم قطاران ربوده شدند که کسی  بر نکرده سؤال
  ترین رفقا، حتی ریزبین ،انگی بیابد ها آنتوانست بر  نمی

که اگر کسی نسبت به دیگران و براي اي مطرح شود  ي تازه همین امر باعث شد تا ایده
  اقع خواهد شد،و آنانمورد هجوم  تفاوت باشد و کاري نکند نیز بیرفاهشان 

  آید، کنم چیزي باز هم به خاطرم نمی حال که هر چه فکر می

  ام؟ من کاري کرده آیا

  ام؟ شاید کاري نکرده

اش برادر رایان بود  روز بارها و بارها به دیگران کمک کردم، نمونه آناما من که بعد از 
رفتم و  او میمن بودم که هر روز به باالي سر  ،وقتی درون سوراخ تنگ گیر کرده بود

  بردم، برایش غذا می

یی واي که باز این دیوانگان دوپا در حال نزدیک شدن هستند، تمام جانم را سرما
  وحشتناك فرا گرفته است،



 بلور ٦٨

 

والدین به جانم رفته بود، هاي پ چنگال آن، چندي پیش یکی از آورم به خاطر می حال
بود که در حالت رعشه به زمین افتادم و بعد براي چند صباحی هیچ به خاطرم  آنبعد از 

  نماند و باز در سرما از جاي برخاستم،

  ،اند گرفتنباز در حال کمین 

اند، ما در مواجهه  اند، واي که اینان دیوانه این چه مجازاتی است که براي ما در نظر گرفته
مانیم، دنیا برایمان جهنم  وامی آناني با قتی به تنگنامیریم، و می بار یکا ها و ماره با گربه

بود محو و نا باره یکر میان جست و فرار به د شد، همه آرزو داریم که حداقل دخواه
چندین برابر مرگ است، تجربه کردن مرگ در چند نوبت  شویم، اما به تنگنا افتادن

  میریم، گرفت میفکر مرگ جانمان را فرا  رسیدیم و بست بنکه به  آنجااست، 

  میریم، که با دیو در برابر روبرو شدیم دوباره می آنجا

  میریم که او به سمتمان هجوم برد دوباره می آنجا

  این مردن چندباره است،شویم و  و آنگاه که چنگال و دندان به جانمان فرو برد ذبح می

تر است، آنگاه که به قعر  تر و دهشتناك تلخ آناز  آمدنواي که به چنگ این دوپایان در 
میریم و  ایم، به هر تقال و جست و جیز می مرده بار یکآییم  اي در می هاي شیشه این زندان
شویم، هر بار ما را به تنگنایی نشانده و دوباره احساس مرگ به جانمان النه  زنده می

برند و واي باز هم  ال میآورند و باز مرگ در کمین است، چنگ کند، دست پیش می می
بریم تا چندي بعد دوباره به  ایم و رنج می ها باز هم زنده ین مردنتمام ا آخرتکرار و سر 

  مرگ سالم دهیم
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را دست  آني بیمار اسارت ما در میان دوپایان است، همین بود که بسیاري  این چرخه
شان هربار به دنبال گذاشتند، براي مدعای صحه می آندانستند و بر  غیب و مجازات می

  کردند نمیطریقتی بودند تا به اثبات برسانند و از هیچ کوتاهی 

سرایی  بانو کویین وقتی به دست دوپایان محو و ناپدید شد، همه شروع به قصه مثالً
اند، زیرا او زنی بود  بودیم که او را هرگز دوپایان نبرده القول متفقکردند، همه اش  درباره

ش سر نزده بود و به ، هیچ گناه و معصیتی از جانکرد ن، به همه کمک میفرهیخته و مهربا
  ها بود، ي موش نوعی مادر معنوي همه

ها کردند و تا زمانی که دوباره  ها ریختند، البه بسیاري بعد از ناپدید شدنش اشک
او مرتکب خطایی  مهم این بود که کسی باور نداشتبرگشت مویه کردند، اما موضوع 

دن و چه بر نکردن شده باشد، اما او بازگشت و همه فهمیدند که توسط دوپایان چه بر کر
قطاران به شکست انجامید و همه بر  پردازي هم بود که این افسانه آنجاشکنجه شده است، 

ها هیچ ارتباطی به مجازات  شدند که این دوپایان دشمن ما هستند و این اسارت آن
  نخواهد داشت،

ي محبت و  با همه ،با تمام دل رئوف ،بانو کویین با تمام مهربانی اما باز ورق برگشت،
ه و تکیده دزد، افسر موش گذشته نبود، حرف نمی آنر ، پس از بازگشت دیگسخاوتش

کرد و در خود مانده  خورد، معاشرت نمی آمد، غذا نمی بر خود وامانده بود، بیرون نمی
  لندي به پایین پرت کرد و جان داداز بدر برابر چشم همگان خود را  آخربود و سر 
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ي گناهان او  این کفاره آريقطاران باز سر جنباندند و گفتند،  ها شروع شد، هم همهمه
ي  ماجرا و دوباره ایده آخراست، او پر از گناه بود و سرآخر خویش را رها کرد و اال 

  مجازات دوپایان در میان ما مطروح شد

ام، باز دریاي افکاري تمام جهانم را  له واماندهراي چندي در این بیغوحال که من ب
  ،ام ام که به مجازات در چنین جایگاهی درآمده چه کرده و یا نکردهبلعد،  می

هاي پوالدین است، اجسام دردناك به جانم هدیه  پنجهاش،  شکنجهکه هر روز  یجایگاه
و  آمدهاي در  عمهمیرم، هر بار به شکل ط کنند، با ترس و پر وحشت روزي چند بار می می

  ام، اما باز هم زنده کشد میبرد  کند حمله می نشیند، کمین می شکارچی برابرم می

  ام، کشم و باز هم زنده درد می ،شود زنند، خون جاري می به جانم چنگ می 

کند و بودن را  اي نفس را به جانم تنگ می اما این پایان ماجرا نیست، دوباره قفس شیشه
  رباید، میاز وجودم 

ها  خویشتن را به شیشه آزادي آرزويشوند، هر بار در  ها به جانم نزدیک می شیشه
خوانند، باز از  اي مرا به خود می ام، باز دیوارهاي شیشه کوبم باز راهی به برون نیافته می

  سوزاند، کند و می دوپا به جانم النه می مروت بیکمی دورتر نگاه شکارچیان 

  این پایان ماجرا نیست،باز هم  گیرم و می آتشچشمان فرزند کوچکم  سوزم و در یاد می

، او اند مرگ را به وجودم خورانده هاي قطرهجسم سخت به جانم منزل کرده با درد 
هایم به دهانم  شوم تا درد بکشم، گاه روده ام دوباره زنده می رود و من که چندي مرده می
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هاي جهان منزل جانم  خواهد شد، گاه تمام رنج کند، گاه بدنم پر از غده و چرك النه می
گیرند و هر بار در درد به مرگ سالم  می آتشوزند و س است، گاه اجزاي بدنم می

  ام کنم و باز زنده می

دست کم بگویید تقاص کدامین گناه کرده و نا کرده را  ،بزرگوار قدران گراناما اي 
  دهم؟ پس می

بک هیچ براي گفتن ندارند و گهگاه چون ال مص آناناي دریغ و صد افسوس که 
  دوزند، اي تنها به من چشم می شکارچی دیوانه

باز خواهم تا بگویند مجازات چه کرده و ناکرده را  می آنانزنم از  من عاصی فریاد می
بودن در درد  اي به زنده درد تازه و مرگ دوباره ،یادهادهم، اما پاسخ تمام فر پس می

  دوباره است

کنم دوباره مرگ به  وار به جان خود النه می شوند و دیوانه ام رد می د گامیباز از چن
دهد و دوباره دور  است ولی این شکارچی دیوانه تنها رخی نشان می آمدهسراغم 

  شود، می

  شوم؟ داند با هر بار آمدنش من تا چه حد به مرگ نزدیک می می آیا

  ها هم بخشی از مجازات من است؟ این آیا

به من نزدیک شده و  ان خسته است، گرنه چرا تا این حدکه مجازات این ج حتماً آري
  ،دکن راه کج می
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  د،گیر چرا مدام رفتارهاي مرا زیر نظر می

ها آنگاه که چنگ  مردن آند تمام اما بع ،درست خاطرم نیست چند روز پیش بود 
هایم را چندي به  بود که از درد به خود پیچیدم و روده آنجاوالدین به جانم النه کرد، پ

ي دوپا به من  دهان بردم باز به درد در آمدم و بر خود لولیدم از کمی دورتر این دیوانه
  چشم دوخته بود و حرکاتم را زیر نظر گرفته بود

  اگر این مجازات نیست پس چیست؟

بینند تا عدالت را بر  چشم میاین مجازات است که اینان درد کشیدن مجرم را به  آري
کنم که اینان دست غیبی  افتم و باور می قطاران می قرار کنند، حال بیشتر به یاد سخنان هم

  مجازات هستند،

  به کدامین گناه، آخراما 

  ،نگرفتم آغوشو او را در  آمدباري که کودك دلبندم به سویم  آنبه گناه شاید 

ي نگاهش بر  هاي نافذ که همه چشم آني من است، یاد  این مجازات همان کرده آري
ام  سوزاند، شاید همان بار و همان کم محلی جان من دوخته شده بود تمام وجودم را می

  فرجامی است،جب چنین ومست

 آغوشرا در کشد، چگونه او  می آتشي وجودم را به  دارش همه هاي دنباله یاد نگاه
توانستم  می کاش ايهم اکنون در کنارم بود،  کاش ايودم نراندم، او را به وجنفشردم و 
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بگیرم و به خود بفشارم به جانم ببرم و با او  آغوشاي هم که شده او را در  براي چند ثانیه
  ،یک تن شوم

  ي او را خواهم دید؟ دوباره نگاه مستانه آیا

  ا خوردنش را به نظاره خواهم نشست؟دوباره غذ آیا

تا چه حد از جویدنش لذت  برد هاي خشک شده نان لذت می تا چه حد از خوردن تکه
  باز هم خواهم توانست تا خوردن نانش را به چشم ببینم؟ آیابردم،  می

در کمی دورتر از این قفس ساخته براي مجازات من یک  ،گذرند دوباره از کنارم می
افتد او که بر زمین نقش  قطاران می گشایند و چشمانم به یکی دیگر از هم پارچه را می

  ،کنم را نظاره می سوزد شده و در درد می

  گناه او چیست؟

  ؟اند آوردهاو را به کدامین کرده و نکرده به حصر در 

  ،کم محلی از خود رانده است او هم فرزندش را با آیا

و بی ودك یتیمی ربوده و یا شاید به هم نوعانش کم محلی شاید او هم تکه پنیري از ک
  محلی کرده است،

  مسئول نبوده، آنانشاید در برابر دردهاي 
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درد نبرده و شاید حتی در فکرش به زشتی نظري  آنانشاید از فقر و درد و گرسنگی 
  افکنده است و حال در این جهنم به مجازاتی ابدي محکوم شده است،

  شده باشم، آنانکنم باز هم گناهانی بوده که مرتکب  حال که بیشتر فکر می

در دعوا میان هم قطاران وقتی گوش یکی  ها وقتی کودك بودم، دوردست آنشاید در 
  بزرگی شدم، ال را گاز گرفتم مستوجب چنین مجازاتاز کودکان هم س

 آناز پیشتر از تکه نان  آنشاید وقتی تکه نانی برداشتم تا شکم کودکم را سیر کنم 
  دیگري بوده است

اینان به من فرصتی  کاش اي، اما ام که به یاد دارم و از یاد برده اوینهزاري دیگر از این عن
گذاشتند تا از او طلب  می کاش ايدادند تا دوباره نگاهم به چشمان کودکم بیفتد،  می

بی محلی از جانش عذر بخواهم،  آنبگیرم و بابت  آغوشتا او را در  بخشش کنم
ه دوست هم سن و سال بگویم ک آنبه  وها النه کنم  توانستم به دوردست  می کاش اي

بخواهم  عذري دنیا  توانستم از همه عمدي در گاز گرفتن گوشش در میان نبود و شاید می
  که به وجود آمدم و با بودنم به دیگران درد دادم که بودم

ي وجودم دوباره دیدن  ي جانم است، همه ها خواسته ها به دور که فراتر از این اما این
با  آمدنقطاران است، دوباره به پرواز در  گرفتن هم آغوشت، دوباره در دوستان اس

همسر و همراه است، او خواهد بود و حافظ جان کودکمان خواهد شد، به بودنش به 
مان باشد و واي که ها حافظ جان کودک بالم به داشتنش به اینکه در برابر زشتی خود می

  خواهد کشید آتشبه  یادت جهانم را
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  یگانه باور مناي 

را به را  چیز همهدارت  اي چشم دوختن به نگاه دنباله همتاي من، براي لحظه اي کودك بی
تا دوباره به نگاهت چشم بدوزم، از خویش برون شوم به جانت النه  از یاد خواهم برد

، توانم بر پاي خویشتن بایستم باز می ، اگر از این دوزخ رهایی یافتم،کنم و باز با تو باشم
توانم دوباره و از نو  ام، حال می ي گناهانم را داده دوباره از نو سرآغاز شوم، من که کفاره

  بنیان شوم،

  اما بانو کویین چرا خود را کشت؟

  ي ما باشد؟ گر نخواست تا مادر همهچرا از دنیا رفت و دی

باره مالقات ها، این هزاران  این مردن و دوباره زنده شدن ،این دردها ،ي این روزها خاطره
ماندن نخواهد ، دگر راهی براي دوباره و پیروزي زندگی در دردباختن بر مرگ و مرگ 

  ،گذاشت

 تلوتلوخورم و  بدنم سرد و سرما به جانم النه کرده است، هر از چند گاهی به زمین می
رسانم، اما باز هم راهی براي برون رفت از این  ها می خوران خویشتن را به پشت شیشه

اي جایم با  براي ثانیه کاش ايتوان شکستن بر دستان کوچکم بود،  کاش ايدوزخ نیست، 
بخشش دهم تا دیگر و عفو  آنانشد تا جان ببخشایم تا به  ران دوپا عوض میپیک این غول

  ند که زندگی ببخشند و زندگی کنندندرند و دیگر نهراسان

قدرتشان براي چندي بر بازوان من بود تا این شیشه را در هم  کاش اي ،آننه بیشتر از 
بکوبم و بر دورترها منزل کنم، سوار بر ابر شوم به خورشید سر بزنم و در ماه منزل کنم 



 بلور ٧٦

 

واهم شد، ن خمیهما آنانخواهد بود، بر جان که سرآخرش منزلم بر جان همسر و فرزند 
  ها باشم چه؟ اما اگر به هیبت این غول

  واهند داد؟باز هم مرا به خویش راه خ

  هم مرا به جمعشان خواهند پذیرفت، باز

سرما کمی پیشتر به گرما و سوختن بدل شده و باز  آنسوزم،  تنم داغ است و در تب می
و باز  آمدخواهم  باز هم به درد در ،باز هم کابوس خواهم دید ،هم هذیان خواهم گفت

  هم بر مرگ سالمی خواهم کرد،

اند،  اند، توان کشیدنش را داشته اند را کشیده میهمان جانم کرده آنانها که  این رنج
  ي این دردها بر چه کسی راه دوانده است؟ تجربه

ناپدید دیگر و محو  ،اي دریغ و درد و صد افسوس که نگاهت از چشمانم دور شده
ره رمق بر جانم نمانده تا ذ آنسوزم و  اما حال که در تب میچشمانت در برابرم نیست، 

  پیش روم باز یکی از دیوانگان دوپا به نزدیکم النه کرده است،

من هم  ،دیگر ترس و دهشت مرده است ،دیگر توان مرگ هم نیست ،اي دیوانگان
 دهد به بازرسی جانم را تکانی می ي بی هدوزد، الش ام، حال به چشمانم چشم می مرده

بمان، نترس این ترس به وجودم رخنه کرده است،  آراماندامم مشغول است، اي قلب نزن 
دیگر جزئی از جانم شده است،  ،ها ماندن ها در کنار این غول به طول تمام این بودن

را هم  آنشاید  هم رحم نکردند، ام دیگر نترس و خاموش باش، اما اینان شاید به جنازه



 حیجان ٧٧

 

هم نظاره  آنها به  شاید ساعت ،و داغانم را بیرون کشیدند یدند، شاید اجزاي متالشیدر
  کردند،

ر حالی که دیگر جانی بر تن هایم را د ام، شاید تمام رنج شاید دیدند چگونه درد برده
از جانم دوباره  و باز ایستاد،م دیدند، شاید به میان قلبم که هزاري تپید از وحشت نداشت

به هر بار تب و  ن،به هر بار فرو بردن چنگ پوالدی ،آنانبیرون پرید به هر بار شکار 
ند همه به هزاري رنج که به جانم فدیه کردند، دید ،لرزهایم، به هر بار ترشح درد بر جانم

  شمانم منتظر تو را هم دیدند،چ آنرا دیدند و فراتر از 

بگیرم، تویی که  آغوشتا تو را در  کنارت باشم اي تا باز به دیدند چگونه چشم دوخته
تویی که بی من بی  ،واهی بود، یتیم خعمري از وجودت نگذشته است، تویی که بی من

اما اینان به طول تمام این  ،جان خواهی بود، به چشمانت نگاه کردند و باز درد را دیدند
  تا درد دهند، آمدهاند، اینان  سالیان دردها را دیده

بیمار از این به دور هر چه افکار  هاي بی شاخ و دم، ل از این غولهر چه خیا به دور
، هر چه فکر ارزانی تو باد همه در نگاه تو خالصه خواهد بود، به دیوانگان در قفس

هایت  به خوردن و جویدن ،هاي ریز و خردت به دندان ،به دستان کوچکت ،چشمان تو
  همه در نگاه تو خواهد بود،

، هر بار نگاهی کردند و ی جانم بر زمین است و هر بار به این الشه ضربتی زدندي ب جنازه
بود تا  آننگاهی ببرم و نه ناي  ها دستبود که به دور  آننه ناي  ،قلبم تپیدهر بار دوباره 

که پایان  آناناینان آمدند و باز هم ادامه داشت، درد  ،هم قطار در دورترها را ببینم



 بلور ٧٨

 

نداشت اما به چشم بر هم بستنی باز هم بودنت بود، باز هم دیدنت بود، باز هم جهیدنت 
ماند و باز نظاره کردم، رفتن خویش را هم نظاره کردم، رفتم تا ذره نانی میهمانت کنم، 

  طالب جویدن بود،چرا که جانم 

در  رویان دیول رفتم تا جویدنت را به نظاره بنشینم و رفتم تا به چنگا ،اي جان به فدایت
این رفتن به  کاش اياما  ،رفتم تا زجر بکشم و ناله کنم، رفتم تا از تو دور بمانم ،آیم
ا دیگر کشیدم ت مام گناهان را به دوش میبار ت کاش ايندن تو بود، ي در امان ما مثابه

  بمانی آزادو  آرامتا کسی به این قربانگاه برده نشود و تو  کسی در این رنج نماند

ببرم، تو باشی تو نفس بکشی و چشم بدوزي که من از دیدنت  حظبجوي تا من  شامآر
  به خویش ببالم،

  ها بود، این سرآخر تمام رنج بردن کاش ايها بود،  این پایان تمام رنج دادن کاش اي

  زدم ایستادم و فریاد می در برابر غوالن دوپا می و خاستم برمیاز جاي  کاش اي

  همه را پاك کنم،ام تا گناه  من آمده

  ام تا گناهی به جاي نماند و مجازات همه را بکشم، مدهآ

  د، اما به دیگرانم دست درازي نکنیدرنجم دهید، درد به جانم فدیه کنیتا پایان عمر 

و زدم  میحسرت توانم بود و فریاد ي  همهزدم، کاش  ایستادم و فریاد می می کاش اي
 گونه همانکه نشنیدند و نگفتند گناهمان چیست،  هگون همان، نشنیدندگفتم و باز هم  می



 حیجان ٧٩

 

گوش فلک کر شد و سر  زدیم که قدر آنکه هزاري فریاد را نشینند و باز فریاد زدیم، 
  .جان بود ،یگانه ارزش جهان آنکه در  آمداي پدید  آخرش نظم تازه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  مهرخ
  

  

  کـــوي هـــا در پـــیش بـــر   میـــان دشـــت 
  

ــی  ــب آنیکــ ــیش در پــــوي   ،اســ ــه رخ پــ   مــ
  

  بـــــــه دور دوردســـــــتان او نگـــــــاهی  
  

ــاهی و  ــوایی نگـــــــــ ــداییو نـــــــــ   صـــــــــ
  

ــا واي بــر اوســت  ــر خــویش گفت   بــه خــود ب
  

  ي او اســـــت چنـــــین زشـــــتی ســـــرایی النـــــه
  



 حیجان ٨١

 

ــام   ــا نـــ ــه گفتـــ ــتان آنچـــ   را دور دســـ
  

  طویلــــــــه زشــــــــت مســــــــتانبخواننـــــــدا  
  

  بدیـــدا خویشـــتن در طـــول ایـــن عمـــر    
  

  مـــــــــرداوي پژدر ایـــــــــن بـــــــــدجایگاها  
  

ــن جــان  و شــدیکــی انســان  ــر ای   صــاحب ب
  

  بـــــر ایـــــن جـــــان گـــــران نـــــاز رویـــــان     
  

  یــــال و کوپــــال آنخــــال ســــیه  آنبــــر 
  

ــر  ــان آنبــــ ــال  مژگــــ ــپیدان روي تمثــــ   ســــ
  

ــه جــان کشــت  ــه جــانش او ب   شــدا مالــک ب
  

ــن نفـــس     ــه حصـــر ایـ ــنگ در مشـــت  آنبـ    سـ
  



 مهرخ ٨٢

 

ــر روز   ــر هــ ــرش در حصــ ــیاهی در بــ   ســ
  

ــر روز ــد بـــــــــ ــباهنگام در پیونـــــــــ   شـــــــــ
  

  درد اســـت ایـــن جـــان  دگربـــارا پـــر از  
  

  از ایـــــن انســـــان زشـــــتی زشـــــت انســـــان    
  

ــام ــان او در پـــــیش هنگـــ   بـــــه روي جـــ
  

ــان    صـــــدا شـــــالق در پـــــیش اســـــت اي جـــ
  

ــان     ــو اي ج ــر ت ــا ب ــه دنی ــن و ب ــود لع ــه خ   ب
  

  زشــــت انســــان   آمــــد کــــه انســــان پــــیش    
  

ــی درد  ــانش یکــ ــر جــ   یکــــی شــــالق بــ
  

ــرگ    ــت در مـــ ــار اســـ ــدام پیکـــ ــی انـــ   یکـــ
  



 حیجان ٨٣

 

  یکــی بــر خــون دگــر بــر جــان مجنــون      
  

ــی در  ــزون یکــــ ــت افــــ ــن درد اســــ   درد ایــــ
  

  یکایــک ضـــربه بـــر جــانش تـــنش خـــرد  
  

  دلــــش مــــردو یکــــی خــــورد و دگــــر جــــان 
  

ــت   ــن پسـ ــت در ایـ ــام در ظلمـ ــاره شـ   دوبـ
  

  نظـــــم جـــــان پســـــتدر ایــــن دادار زشـــــتی  
  

ــرار  ــاز تکـــ ــاز درد و بـــ ــردا بـــ ــه فـــ   بـــ
  

ــار آندوبــــــــاره  ــدا شــــــــالق اینبــــــ   صــــــ
  

ــیار   ــان او در درد بســـ ــه جـــ ــه رعشـــ   بـــ
  

ــا آغــــوشبــــه خــــون خــــود در    راســــت اینبــ
  



 مهرخ ٨٤

 

ــر    ــان دیگـــ ــه فردایـــ ــردا و بـــ ــه فـــ   بـــ
  

  ته بـــر پـــاي اســـت ایـــن ســـر    دو دســـتان بســـ 
  

ــار    ــر بـ ــالق هـ ــه و شـ ــوب و ترکـ ــه چـ   بـ
  

ــیار   ــان او در درد بســـــ ــتی جـــــ ــه زشـــــ   بـــــ
  

ــاز تکـــرار     ــام و بـ ــبح و بـــه شـ ــه صـ   همـ
  

ــیار   ــکنجه رام بســــ ــن شــــ ــب ایــــ ــه قلــــ   بــــ
  

  دیـــد را او بســــت در زور  کـــس  آنهـــر  
  

ــور    ــن جـ ــت ایـ ــون و در درد اسـ ــربه خـ ــه ضـ   بـ
  

ــور و   ــین ج ــاداچن ــت  فس ــتی اس ــک هس   مل
  

ــتی اســــت  آنهمــــه از  ــه پســ ــر چــ ــان هــ   انســ
  



 حیجان ٨٥

 

ــد و در    ــود بالیـ ــه خـ ــت  آنبـ ــتر گفـ   پیشـ
  

  بــه جــان خفــت  تــویی صــاحب تــویی مالــک    
  

ــا اســت   ــودن هــر چــه زیب   بــه جــانش مهــر ب
  

ــت آراســــت     ــه ایــــن زشــ ــه مــــردا همــ   همــ
  

ــت     ــان اس ــه ج ــر چ ــان ه ــبان االغ ــه اس   هم
  

ــت  ــان اســـ ــتار زمـــ ــه کشـــ ــق بـــ ــه الیـــ   همـــ
  

  جــان در او بــودنــه حیــوان جــان هــر کــس 
  

ــت   ــان اســـ ــالق زمـــ ــه شـــ ــق بـــ ــه الیـــ   همـــ
  

ــون    ــت او خ ــیش اس ــه در پ ــر چ ــاره ه   دوب
  

ــون    ــت اینگــ ــون اســ ــام مجنــ ــون کــ ــه خــ   بــ
  



 مهرخ ٨٦

 

ــربه  ــر ضــ ــه زیــ ــیار   بــ ــالق بســ ــا شــ   هــ
  

ــر دار    ــار هــــ ــا هربــــ ــون دردهــــ ــه خــــ   بــــ
  

ــت   ــا درد او گفـ ــر نفـــس بـ ــرگ هـ ــه مـ   بـ
  

ــت    ــان خف ــت واي ج ــان اس ــه ج ــاحب ب ــان ص   نس
  

ــار      ــر ب ــر روز ه ــب ه ــه ش ــبی ک ــین اس   چن
  

  هـــا خـــورد اســـت بســـیار    نش ترکـــهبـــه جـــا 
  

ــان   ــتی انســـ ــه زشـــ ــالق همـــ ــه شـــ   بـــ
  

ــین ســـــان   ب ــس جـــــانش چنـــ ــتندا نفـــ   کشـــ
  

ــیش   ــه پ ــدب ــویش   آم ــی درد در خ ــه رام   ب
  

ــویش  ــن خـ ــولی دادنـــش شـــاد اســـت ایـ   بـــه کـ
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  چنــین خویشــی کــه از روي خــودش پســت
  

ــط   ــر قسـ ــت بـ ــردا زشـ ــو نکـ ــم خـ ــود هـ ــه خـ   بـ
  

ــرد    چنــــین اســــبا بگفتــــا واي خــــون کــ
  

ــه ــا همــ ــوان رود  جــ ــو حیــ ــرد ن تــ ــون کــ   خــ
  

ــتندا ــر   بکشـ ــار و هـ ــد بـ ــه صـ ــرد آنبـ   کـ
  

ــرد     ــان کـ ــان جـ ــان مهمـ ــه جـ ــتی را بـ ــه زشـ   کـ
  

ــوان  ــه حیـ ــتی بـ ــن زشـ   هـــزاري گفـــت ایـ
  

ــت ارزان     ــود اســ ــان بــ ــن نســ ــم ایــ ــه زخــ   بــ
  

ــد     ــان دی ــوان و ج ــک حی ــود را مال ــه خ   ک
  

  بـــــه شـــــالقش تـــــن حیـــــوان و تـــــن زیـــــد
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  بزیـــــــدن درد زیـــــــدن دردهـــــــا داد  
  

  هــــا نشــــان داد   همــــه حیــــوان بــــه زشــــتی   
  

ــن ــران  در ایـ ــود حیـ ــان بـ ــر انسـ ــر و بـ   فکـ
  

ــان آنکــــه دیــــدا یــــک تنــــی انســــان در     جــ
  

ــالق   ــت او شـ ــیش دسـ ــه پـ ــد بـ ــین دیـ   کـ
  

  بــــــه پیشــــــا رفــــــت جــــــان و دل بلرزیــــــد
  

  بــه هــر بــاري کــه بــردا پــیش بــر جــاي      
  

ــد آنیکـــــــی    درد را او بـــــــر تـــــــنش دیـــــ
  

ــرد   ــر درد رو کــ ــرس و در دل پــ ــه تــ   بــ
  

ــرد  ــرو کــ ــودش را روبــ ــر ســــختی خــ ــه هــ   بــ
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ــت در  ــد کیســ ــان  آنببینــ ــر جــ ــر بــ   زیــ
  

  و مهمــــــانکـــــه شـــــالق چنــــــین انســـــان    
  

ــر تـــــن راد    ــیش دیـــــدا بـــ ــا پـــ   برفتـــ
  

ــاد     ــیش در بــ ــن پــ ــک تــ ــته یــ ــی بســ   درختــ
  

ــانش   ــوع زبـ ــم نـ ــش هـ ــم دلـ ــی از هـ   یکـ
  

ــامش    ــن و مقــ ــم دیــ ــان و هــ ــم جــ ــه هــ   همــ
  

ــو  ــوانش   آنبگـ ــون و خـ ــم خـ ــتر هـ   بیشـ
  

  بگـــــو فرزنـــــد و تـــــن از پـــــیش جـــــانش    
  

ــت   ــر دســ ــالق بــ ــی شــ ــا یکــ ــتا بــ   ببســ
  

  او پســـــت بکوبــــد هـــــر زمـــــان بــــر جـــــان  
  



 مهرخ ٩٠

 

  بـــه خـــون آغشـــته در درد و بـــه هـــر بـــار 
  

ــار    ــر جـــ ــه هـــ ــازارد بـــ ــر بیـــ ــی دیگـــ   یکـــ
  

ــار ب ــه هربــــ ــاد و بــــ   خوانــــــد داد فریــــ
  

  ون بــــاربــــه شــــالق و بــــه تکــــرار و بــــه خــــ
  

ــبی   ــد اسـ ــاره دیـ ــد را دوبـ ــون دیـ ــه خـ   کـ
  

  بدیـــــدا خـــــون انســــــان خـــــون در زیــــــد   
  

ــان    ــن خـ ــدار ایـ ــدن و دیـ ــدن دیـ ــه زیـ   بـ
  

ــی ــه مــ ــان   کــ ــه جــ ــازد بــ ــان آنتــ ــر جــ   پســ
  

  جـــان خـــودش او را ز خـــود دیـــد کـــه از
  

  دوبـــــاره کوفـــــت و بـــــر خـــــود بلرزیـــــد    
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ــرد  ــان کــ ــجار جــ ــر دل اشــ   نگــــاهش بــ
  

ــرد    ــان کــــ ــه جــــ ــاهی و بــــ ــی نگــــ   تالقــــ
  

ــی  ــجر یکــ ــی اشــ ــا آنیکــ   اســــب گفتــ
  

  همـــــه رحمـــــت در ایـــــن انســـــان نبـــــودا    
  

  بــه خــود گفتنــد در هــر اشــک هــر بــار      
  

ــدا    ــا ندیــــ ــین دنیــــ ــوي زمــــ ــین دیــــ   چنــــ
  

  بــــه زیــــر هــــر تنــــی شــــالق جــــان داد
  

  ادش جهــــــان را او نشــــــان داد  بــــــه فریــــــ  
  

  کـــه در زشــــتی نباشـــد هــــیچ بــــر روي  
  

ــوي   ــن پــ ــازد زشــــت تــ ــایش بتــ ــر پــ ــه بــ   کــ
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ــیش  ــت در پــ ــتان گفــ ــی از دوردســ   یکــ
  

ــد  ــیش آیـــ ــه روزي پـــ ــیشبـــ ــان کـــ   راه جـــ
  

  همــه یــک جــان یکــی انبــات و حیــوان     
  

ــان    ــت حیجـ ــان اسـ ــان جـ ــه جهـ ــر چـ ــان هـ   نسـ
  

  بــــه پشـــــت جـــــان او شـــــالق بســـــیار 
  

  بگــــو فـــــردا بـــــه شـــــالق و بـــــه جـــــان دار 
  

ــا بیشــــــتر گفــــــت   ولــــــیکن او بگفتــــ
  

ــان او خفــــت     ــان و جــ ــه جــ ــا بــ ــه یکتــ   همــ
  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  انسانگاه
  

  

هیاهو ي وجودم  وحش از یکی از دوستان همه ندي پیش بود که با شنیدن نام باغاز چ
  شده بود تا این بناي عظیم را از نزدیک ببینم،

که  اي الجثه عظیمو  هیکل قويگفتند، از حیوانات  دوستان مدام از این جاي اسرارآمیز می
ها و  هاي شیرها تا بازي خرس هاي گرگان تا نعره ، از زوزهاند سرتاسر عمارت را پر کرده

ي جادو از این حیوانات  پیکر و منی که هیچ بار در زندگی به جز در جعبه هاي غول فیل
هم که شده این  بار یکزي ندیده بودم تمام وجودم هیجان شده بود تا چی الجثه عظیم

  موجودات عجیب را به چشم ببینم
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بافتند و براي  هاي بسیاري می گفتند، قصه ها می دوستان موضوعات فراوانی از این رفتن
  آورد، شوق بسیاري به بار میهایی  من ده یازده ساله شنیدن چنین افسانه

 ي دریده شدن انسانی را به گفت در رفتنش به باغ وحش صحنه یکی از دوستان می مثالً
ي میان دو حیوان  گفت مبارزه دست یکی از حیوانات وحشی دیده است و یا دیگري می

هاي بیشماري از مارهاي بزرگ و سرکشی که  و یا داستان همه را مبهوت خود کرده بود
ي شهر  دنیاي ناشناختهقدر برایم از  ها آن تانبلعند و خالصه این داس یکدیگر را می

  پدر و مادر را مجاب به رفتن به این النه کنم، ،شوم آنتا بر  حیوانات حیرت آفرید

قدري شلوغ بود که  در میان گذاشتم و پدر طبق معمول سرش آن آنانام را با  خواسته
ام و باز باید دست به  هنشنیده از کنارم رد شود و حتی به خاطر نسپارد من به او چه گفت

هاي باغ حیوانات گفتم و هر چه از  ها و افسانه دامان مادر شد، گفتم و او شنید از داستان
دوستان شنیده بودم را چندي برابر به خورده مادر بیچاره دادم، او هم که خود تا کنون به 

هاي  ازيدوخت تا از ب هاي من چشم می باغ حیوانات نرفته بود پر شوق به من و لب
اي که برایش ترسیم  سرایی کنم، بعد از شنیدن دنیاي تازه عجیب حیوانات برایش داستان

انداخت و به طوري که به من بفهماند زیاد هم برایش این  غبغببادي به  ،کرده بودم
  :دنیاي سر به مهر مانده مهم نیست گفت

  به رفتن کنم،هایت بیاوري تا پدر را راضی  ي خوبی در درس عزیزم باید نمره

دیدن این دنیا چندي پیش دلش غش و ضعف  آرزويگویی نه آنکه خویشتن در 
  اي در خور بود، رفت، پاسخ به چنین مکر و حیله حربه می
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ي خوب شما با پدر موضوع را در  گفتم شرط به جایی است پس تا آوردن یک نمره
م کرد، او رفت و من پس میان بگذار و من هم با آوردن نمره بساط رفتن را فراهم خواه

ي باالیی که چند روز پیش گرفته  نمره ،رختخوابماز چندي به اتاق رفتم و از زیر تشک 
من به این  چشم دوختم و با خود گفتم این کلید رسیدن آنبودم را بیرون کشیدم به 

تصمیم گرفتم چندي بعد به طوري که مادر و پدر شک نبرند  حیوانات است، وحش باغ
  هم شد گونه اینو  نشان دهم تا بساط رفتن فراهم شود آناناین نمره را به 

همان هفته به دیدار باغ حیوانات برویم، دل  آخرشد که  آننشان دادم و قرار بر  آنانبه 
از این خبر خجسته  آنانرفتم به  ن میساال در دلم نبود، مدام به بیرون از خانه و به میان هم

ام، گاهی مواقع با اکراه نشان  رفته قبالًزدم که  گفتم، گاهی اوقات برایشان الف می می
 ها آن روم و به آنانی که صمیمیت بیشتري نسبت به دادم که به اصرار پدر و مادر می می

  گفتم و سرآخر روز موعود فرا رسید داشتم از هیجانم می

ست پدر و مادر به جایی دورتر از محل زندگی کمی دورتر از شهر رفتیم، دست در د
  پرسیدم کی خواهیم رسید، مدام در طول مسیر از پدر و مادر می

گفت چندي بعد و مادر بعضی اوقات با قربان و صدقه و دادن  می تفاوتی بیپدر با 
الفه جویاي زمان گذشت و باز من ک کرد، دوباره زمان می اي در دستم آرامم می میوه

  قدر این بازي ادامه پیدا کرد تا پدر برآشفته فریاد زد، شدم، آن رسیدن می

  ساکت باش دیگر، ،رسیم می
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همین فریاد کافی بود تا تمام شادي رفتن به یأس و درماندگی بدل شود، اما مدام با خود 
ها رو در رو خواهی  کردم حال زمان ناراحتی نیست، امروز با دنیایی از نشناخته تکرار می

اي خواهی دید، نگذار تا کسی مانع شادي امروزت شود،  شد، امروز چیزهاي تازه
کدامشان حرفی نزدم و به  ست که در کل مسیر دیگر با هیچهم شد، درست ا طور همین

از سوي مادر که  آنقهر کردم اما به محض رسیدن به باغ حیوانات و اعالم  آنانقولی با 
کردن فضا  آرامدر طول مسیر بعد از قهر من هم چندین بار با تعارف تنقالت سعی در 

زدم و فریاد کشیدم، باالخره  ي پدر اي از پشت سر به گونه داشت، ورق برگشت، بوسه
  رسیدیم،

اي  هجوم بردم، حتی ثانیه وحش باغسراسیمه از ماشین پیاده شدم و به سوي درب ورودي 
 آني وجودم خواهشی براي دیدن حیوانات بود،  هم براي داخل شدن قرار نداشتم، همه

  حقیقی بود، آیاي جادو  تصویرهاي در جعبه

  شان حضور داشتند؟ همه آیا

  ،آخر االها و  ها، شیرها، ببرها، خرس ها، گرگمار

  همه در کنار هم بودند؟ آیا

بود، با نگاه عبوس مرد دربان رو در رو شدم که  سؤالي وجودم پر از  در حالی که همه
ورودي کرد، من هم که گیج و هاج و واج بودم با پرخاش گفتم  بلیتاز من تقاضاي 

  تهیه کنی بلیتببینم، گفت باید  ام تا حیوانات را آمده

  با پرخاش گفت، پدر و مادر این بچه کیست؟
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پدر که کمی دورتر بود با دیدن این صحنه عصبی شد، به هیچ وجه دوست نداشت تا در 
  گفت زنان تشرو  آمدجمع آبرویش را ببرم، 

تهیه کرد و با هم داخل شدیم، دوباره  بلیترویم و بعد  داخل می اآلن ،اي امان بده ذره
آلودش، اما باز هم  بود، دوباره تشر پدر فریادهایش، نگاه غضب آمدهبه سراغم  کامی تلخ

با خود تکرار کردم که امروز روز شادمانی است، روز کشف و اکتشاف است، پس باز 
ي در  ولین خانهشدن به سمت ا وحش باغغصه را از خود دور کردم و به محض وارد 

برابر هجوم بردم، دست پدر و مادر که مرا صفت به خود گرفته بودند پس زدم و به 
 انداخت ي سبز رنگ در برابر حرکت کردم، صداي مادر در گوشم طنین می سمت النه

کرد، اما من  هایی را زمزمه می که مواظب خودت باش، خیلی دور نشو و مدام حرف
  حیوانات بودما در پی دیدن جهان شنیدم و تنه ینم آنانگویی هیچ از 

  ي مخروطی شکلی که در برابرم بود، چشم دوختم به خانه

ها بود،  به رنگ سبز ارغوانی با روکشی از برزنت، به شکل چادرهاي بنا شده در بیابان
ي سبز رنگ دیدم،  ي مخروطی تمام نشده بود که خود را درون کلبه هنوز نگاهم به خانه

  اي بزرگ را گرفته بودند، گرداگرد شیشه آدمیانانبوه بیشماري از 

گرفت،  هاي حصار کننده تا سقف بلندش را فرا می سقف چادر بلند و بزرگ بود و شیشه
آمدم و تاب  حقیر می آنانجمعیت زیاد بود و من با این قد کوتاه و قامت خرد در برابر 

ي  راندم تا به شیشه جلو میرا نداشتم، خود را به هر زحمتی بود  آندیدن شیشه و اندرون 
  محصور کننده نزدیک شوم،
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ودم را نزدیک به شیشه کردم، حال آنکه در این بین چند باري پس از تقالهاي بسیار خ
 ،نزدیک بود تا خفه شوم و چندین بار غر و لند از مردمان مشتاق در برابر شیشه شنیدم

شیشه بزرگ و محصور  به جنب شیشه رسیدم و در میانبا هر تالش که بود سرآخر 
  کننده دو مار بزرگ و تنومند را دیدم،

  ي جادو چند باري دیده بودم، که در جعبه ها آنتر از  خیلی بزرگ آسا غولدو مار 

هایی فرا  ها و چمن ها و برگ کل تنومندشان چشم دوختم، دور تا دورشان را خزهبه هی
بی که مثال دیگري خود را در میان چو آنکرده بود و گرفته بود یکی در سویی کز 

  شاخه درختان بود به حصر برده بود،

اند،  چشم دوخته ها آندیدم چگونه با ولع بسیار به  انداختم و می نظر می آدمیانبه چشم 
  ،دبستن ها را می کودکان گاه و بیگاه چشم

رهاي فشردند و مردان گویی هیچ ترسی از ما هاي مردان را به صفتی می زنان دست
  زدند، اي می آسا ندارند به شیشه گاه و بیگاه ضربه غول

، توانی براي مقابله با این جماعت نداي خزیده بود و توان در گوشه تاب بیاما مارها 
وس شده محب خأل، گویی در سو رفتنی آننه به این سو  ،بیشمار نداشتند، نه حرکتی

شاید  ه بودند، شاید مرده بودند،هایشان را بست کردند و چشم بودند، هیچ حرکتی نمی
  ...خواستند ببینند و شاید نمی

کردند و در  گالیه می آنان تحرکی بیزدند از  غر می ،کردند گاه و بیگاه ناله می آدمیان
ها باعث شد تا  زدند، همین گالیه ها ضربت می مردانی قرار داشتند که به شیشه آنانرأس 
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ها در سینه حبس شده بود، تقابل او با  به داخل شیشه برود، همه نفس آدمیانیکی از 
ترس و  هیچ بیبراي همه غیر قابل تصور بود، اما او  اي الجثه عظیمچنین موجودات 

کرد و با چوبی که در دست داشت به مارهاي  نزدیک می آناناضطرابی خود را به 
  زد، آسا ضربه می غول

ها با  بردند و مردان بیرون شیشه در خویش فرو می العملی سر عکس هیچ بیمارها 
زد،  کردند، او هم باز ضربه می تر مرد را وادار به حرکات بیشتر می هاي محکم ضربه
قدر بر این کار ادامه داد تا سرآخر یکی از  زد آن می آناندستی بلندش را به تن  چوب

انی داد، با تمام خستگی و ي مصنوعی درخت نشسته بود به خود تک مارها که بر روي تنه
ها دور شد، اما همین حرکت کوچک  توانی خودش را به حرکت در آورد و از انسان بی

شوند، فریاد و هلهله سر دهند و برخی از  خیز نیمها  او بس بود تا جماعت پشت شیشه
  ترس برابر دیدگان را بگیرند، اما من به چشمانش چشم دوخته بودم،

ز نگاهش کردم و کالفگی را ا مندش نگاه میشمان دردبه چ ،کردم نگاهش می
اي دورتر خزید، باز چشمانش را دنبال  خود را تکان داد و به گوشه آرامخواندم،  می

کردم و با نگاهش به من فهماند که از دیده شدنش کالفه است، از حصر و در قفس 
  ،ماندنش بیزار است

اش  اقل او را نبینم، به نظاره دور شوم ال اآنجبه من فهماند که اگر طالب زندگی هستم از 
ننشینم و از اسارتش شادمان نشوم، همه را با همان نگاه دردآلودش به من فهماند و 

  اي خزاند، خویشتن را به گوشه
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دور شدم، رفتم تا  آنجابا همان تکاپو و تقال که خود را به نزدیک شیشه رسانده بودم از 
  غ دیگر حیوانات بشتابم،ها سفر برم، به سرا به دوردست

اي را به بند  دور شدم، رفتم تا به قفسی بزرگ رسیدم، آنجایی که پرنده آنجارفتم و از 
دید، به  کشیده بودند، او نادم و نگران بر درختی نشسته بود، چشمانش به اشک خون می

  ، نگاهش کردم، گفتکرد میها را از خون سیراب  بارید و دریاچه اشک می

  زندگی هستی به دردهایم چشم ندوز و از من دور شو،اگر طالب 

مدام اشک او اما ماندم و دنیایش را به نظاره نشستم، مردمان به او چشم دوخته بودند و 
اي بسازد، شاید  هاي روانش رودخانه خواست به سیالب اشک ریخت، شاید می می
یش براند و در خواست این جماعت بیشمار را از خو خواست طوفان کند، شاید می می

  درد خود البه و مویه سر دهد،

  گفت، آنانو به  ان گردن کلفتش به مردمان روي کردمتصدي زندان او، زندانب

روز تا کنون  آنش را از دست داده است، از اهاین بوف ناالن چندي است که همر
  دهد، ریزد و ناله سر می همواره اشک می

  او چشم دوختند و زنان به همسرانشان نگاه کردند، مردمان به

حادثه هیچ جفتی را براي خود برنگزیده است، هر که را به  آنزندانبان گفت از بعد از 
ریزد و یاد و  ایم باز هم در تنهایی و سکوت مانده است، مدام اشک می سویش آورده

  ي همسر را گرامی داشته است، خاطره
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ها را نظاره کردم، اشک ریخت و بر من  اشکش چشم دوختم، دوباره به چشمان پر درد
  خواند،

گفتم که این  خواندم به بسترش می او از غم و درد اسارت جان باخت، برایش الال می
خواهیم بود، اما او  آزادکرد و واهد رسید، دوباره پرواز خواهیم روزگار تلخ به پایان خ

از من دور شد، تو طالب زندگی ا وانهاد و در درد جان داد و مرا به تنهایی گذاشت مر
  ها را بشکن، و قفس باش

نشنید و همه  کس هیچباز درد ریخت و  و گفت و باز اشک ریخت، از دردهایش گفت
باز به چشمان دردآلودش چشم دوختند و باز تخمه شکستند از تنقالتشان خوردند و 

  گهگاه به یکدیگر طعنه زدند، از او دور شدم که طالب زندگی بودم

از دور بود،  آوردهها که بیشمارانی را به حصر در  ها بود، بیشمار زندان باز هم قفس
  استصداي مادر را شنیدم که در پی من 

اما میان من و او باز هم حصاري بود،  ،خواستم بازگردم تا به او از خویشتنم خبري برسانم
و نجواکنان به گوشم  آراماي را دوباره به بند در آوردند، پرنده  پرنده آنحصاري که در 

  :خواند

  مادرت دل نگران تو است؟ آیا

  :تا خواستم پاسخ دهم، گفت
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ایم، او را دریاب و از بودنت مطلعش  فرزند من هم نگران من است، ما به نگرانی مرده
  الود است، مرگساز که این درد جانکاه و 

نبود و باز ضجه زد، گفت از  آرامشد و دورتر رفت اما او  آرامگفت و فریاد زدم، مادر 
هاي  زندان از بال از حصر و ،از دور شدنش از پرواز ،ي دورترها برایم البه کرد همه

ها خواند، از بیشمار کودکان که چشم بر اسمان  از پرواز بر آسمان، اش گفت شکسته
اي غذا  اي نان به کامشان دهد، گفت چگونه در رنج در انتظار ذره اند تا ذره دوخته
  :اند، از من پرسید مانده

  اند؟ زنده آنان آیا

  :گشود و پرواز کرد، گفت هایش را چشم به زمین دوختم و هیچ نداشتم، بال

آیم، خواهی برایت به رقص در ر کنم، میخواهی کارهاي فرات ، میآمداز پریدنم خوشت 
توانی از  خواهی خواهم کرد، اما می کنم، هر چه می ها سرگرمت اعتخواهی س می

توانی خبر سالمتم را به  به من دهی می آنانتوانی خبري از  کودکانم چیزي بگویی، می
ها  ي پرندگان براي رنجش بال ایشان دهی، گفت و باز بال گشود، او نگشود که همه

ها به یاد هم جانشان بال گشودند و گفتند بیا و از  از دوردست ها طاووسگشودند، 
برایتان  آمدهدر  خواهیم به بند پرواز نمی دیدنمان سیراب شو، بیا و زیبایی ما را دریاب، ما

ها بگو که  ها را بده به بازها و شاهین کنیزي خواهیم کرد، اما پاسخ مادر عقاب
را  آنان، بگو بعد از به چنگ افتادنشان آمدند دوپایانی که اند سالمتفرزندانشان سالم و 

را هم بردند و فروختند، خریدند و  آنانرا در امان بدارند و یا  آنانکه  سیراب کنند
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 آرامدوز و ایم به رقص ما چشم ب ب کردند، خریدند و بازیچه ساختند ما که بازیچهکبا
ده در که در مان توان ما بدارند هاي بی کن که دست از گرده آراما باش و این دیوانگان ر

  رویم، فرزندان به کام مرگ می آزادياي  پی جرعه

 آنانرفتم تا دیگر از درد  ،دور شدم آنانلولیدم از  سر به خود می ،وار در درد دیوانه
نات لذت برم، از در قفس ماندنشان، از نشنوم، رفتم تا دورتر جایی از بودن این حیوا

  م،یدحصر و رقصشان، از بازي و دریدنشان، رفتم تا به پاي شیر رس

  :کرد، گفت افشانهایش را  و یال برخاستشیر 

و کوپال است، او را به  یال بیاگر طالب زندگی هستی به من چشم ندوز که این شیر 
اند تا زندگی را از جانش دور کنند، چه باید کرد، طالب  در بند کشیدهاند،  اسارت برده

  اي را داري؟ هرد درماندهاي م هاي جان من هستی، اما توان شنیدن ناله غرش

 ام، چشمانم به چشمانش دوخته بود، گفتم نعره بزن فریاد کن، من براي لذت بردن آمده
که به  آنجاکه دریدند را به نظاره بنشین،  آنجاهایم جان بسپار،  نعرهگفت پس بنشین و به 

اش را به  کردند، خانه حرمت بیکه چگونه شیر را  حریمم آمدند را به خون دل ببین
کشیدند، به اسارت درآوردند، به بند کشیدند و با چشم بسته به جانش شلیک  آتش

اند،  رقص شوق کردند و درس شجاعت دادند که ما را دریده اش کردند، به باالي جنازه
ما به  دریم و یارانت فریاد زدند ان نمیخونخواهی و درد دیگر و کسی گفت ما به خون

فاتحانه به تخت شاهی خواهیم نشست، گفتند ما پادشاه جنگل را دریم و  هر درد می
  :ایم، فریاد زدم دریده
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دریدند و پادشاه شدند براي غصب  آنانمن پادشاه نیستم و جنگل بی پادشاه است، اما 
را بریدند، زن شاه را  تاج بیوجود نداشت که پادشاه نداشت پس سر  که آمدندتاجی 

  هایمان کردند، ي خانه ربودند و درد را هدیه

  رد زن ربوده چه فرجام خواهد داشت؟م

ام  رد دلم درد دریدن همسرم است، به چشم دیدهوز دهایم گوش سپار که امر ه نعرهب
زنم، از این تاج که  و حال نعره می اند چگونه در برابر مردي زنی را سالخی کرده

شدند تا با  آمدند و طالب تاج می می پیشاین دیوانگان به  کاش اي ،خواهانش نبودم
 م من تنهامن پادشاه نیست ها را بشکنم و فریاد بزنم هاي خود تاج به سرشان نهم، تاج دست

ما ام، پس اگر طالب زندگی هستی چشم از من بردار و به ما نگاه نکن که  طالب زندگی
  درد و رنجیم مأمن

اند، هزاري به درد زن و شوهر به درد فرزندها  از او چشم ربودن باز هزاري به درد نشسته
 آدمیاناند و در این شادمانی  تهبه درد مادر و پدران به درد رفقا و دوستان همه به درد نشس

کنیم، باید پاي کوبید باید  کوبی پاياند تا ما شادي کنیم، برقصیم و  هزاري رنج برده
  وار پاي کوبیدم شادي کردم و به زمین و زمان جستم، شادي کرد پس دیوانه

، هم دیوانه شده بودند آنانها رفتم تا در این شادي با هم برقصیم،  به سوي قفس میمون
  ساییدند، هم دیگر چهره بر زمین می آنان

رو کرد و  آناني جنگل به  مانیم، ما شبیه این دوپایانیم و حال همه می آنانوا مصیبتا ما به 
و پستی بر جاي پاي  حربهدرید و به  به زخم ذهن می آناننید، به مثال گفت شما از دوپایا
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پایکوبی کردند و با من رقصیدند، باز  ،ها دیوانه شدند اید، پس میمون نقش نگاشته آنان
اشک ریختند و من هم اشک ریختم، هر دو  آنانوار به جاي ماندیم،  رقصیدیم و دیوانه

کاله انسانیت را از سر برون دادیم پاره کردیم و فریاد زدیم و دوباره رقصیدیم، باز به 
پس هر چه شمایل خواهند  می گونه این آدمیانپایکوبی همه را سر مست کردیم که این 

م بردند، یکایکمان را به بند هایمان هجو ان شوند، به سوي النهبود برایشان کردیم تا شادم
ا کردند و باز رقصیدیم و دم بر ا از مادر و همسران را از پدر جدکشیدند، کودکان ر

نیاوردیم، باسن به هوا بردیم و باز رقصیدیم تا شادمان شوند شاید دست از سر دیگران 
رداشتند اما نکردند و باز به بند کشیدند، پرندگان را از پرواز گرفتند، جهندگان را از ب

دزدیدند و پستان به دهان مادران دریدند، باز هم  ن ربودند، ماهیان را از شنا کردنجهید
ها  ها و ناله کشتند و باز هم خوردند و به سرآخرش زندان ساختند تا در بند به ضجه

ام تا لذت ببرم، شادمان شوم  آمده آدمیانال در این دیوانه سراي شادمان شوند و ح
  برقصم و پرواز کنم،

 آناناند تا شاید به جاي  ما پرواز کنیم، پاها را بریده آناناند تا شاید به جاي  ها را بریده بال
تا شاید ما به جایشان بخندیم، پس خندیدم  آوردههایشان را به اشک  ما راه برویم و لب

زوزه کشیدند، از در برف ماندنشان  آنانها خندیدم و  برابر قفس ببرها و گرگدر 
آمدند و چگونه اسیر  نشان راندند، گفتند چگونه به حصراز تورهاي بزرگ بر جاگفتند، 

که به جان خریدند و ان خونین شد، گفتندنشدند، گفتند چگونه به زخم شالق جاش
زد، از درد گرسنگی گفتند،  آتشرا کشت و  رام کردنشان انسان همه آرزويگفتند در 

نشسته بود،  آراماز شکنجه و عذاب گفتند و باز هم به زوزه همه را خواندند، یکی 
هزاري دورش را گرفتند و براي زنده ماندش از زندگی خود گذشتند، از غذاي خویش 
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 به جانش تازیانه زده بود، همه از گرسنگی آدمی سوخت که گذشتند، یکی در درد می
ها زوزه  باز آمدند تا همه را یکسره بدرند و باز گرگ آدمیانمردند تا او زنده بماند و 

  کشیدند و فریاد زدند،

 آخرند، که حرکتی نکن جان بی قدر آنجان  و بی آرامکردند،  آرامدارو ببرها را به 
کرد،  شت میده آناناز بودن  آدمیان آخرد، رسیت می آناناز فریادهاي  آدمیودکان ک

چشم  آدمیان جانشان بیهاي  کردند تا به جنازه آرامرا به قرص و دارو و دوا  آنانپس 
  اند آوردهبر خویش ببالند که مالکان جنگل را به حصر در  آدمیانبدوزند و 

شما اشرفان،  آني صاحب شدن از  هزاري گفتند ما مالک بر هیچ نیستیم همه آناناما 
بود پس  چیز همهشما صاحب بمانید و ما را در همین زندگی رها دارید اما انسان مالک 

ي کودکان در وحشتی دور شده  را به بند در آورد و در رنج زنده نگاه داشت تا همه آنان
و جنازه مانند است از بزرگی انسان به خود غره شوند و  آراماز جانشان که حیوان در بند 

  اي دوباره سر برون آورد ین دیوانهنفردایی دور همچبه 

به بند  آناي بزرگی را در  اي از قفس بود که خرس قهوه در راه رفتن و دیوانگی النه
توپ را بر  آرامرفت و او  ایستاد، شالق به آسمان می بر دو پایش می آرامکشیده بودند، 

بی  آرامم افتاده بود، خرس ه به جانشد رعش گرفت، صداي شالق شنیده می دستانش می
و من به جایش  و به چشمانم چشم دوخته بود چرخاند میآنکه چیزي بگوید توپ را 

اند،  راندم واي چندي بر جانت کوفته م درد میریختم، از صداي شالق به تن شک میا
این دیوانگان  به درد در برابر گونه اینه ک اند اند، چه با تو کرده چندي تو را دریده

  و به من چشم دوخته بودداد  رقصید و توپ را تکان می رقصی، او می می
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ه بودند توپی از یکی او چشم دوخت  بسیار به قفس آدمیاندر حالی که  من به پیش رفتم 
 آنانرا بر دهان بردم چرخیدم تا  پریختم تو بودم و در حالی که اشک میاز کودکان ر

دار  هاي دنباله مرا نظاره کنند، چندي از جان پر درد او نگاه بگیرند که تنش به شالق نگاه
  مرا ندید و باز با شالق به جان او کوفتند و باز نگاه کرد، سوزد، کسی می آنان

و   ود لعن دادم و به گونهدر خود شدم به خنگاه کرد و به نگاهش به جان سوختم  آرام
نه  ،ام اما نه از این دیو رویان بد صفت اي جغد دانا من طالب زندگی ، فریاد زدم،انواعم

خواهم برپا راه  نمی ،دوپا باشم خواهم ، من از اینان نیستم نمیاز این دیوانگان بد طینت
  :روم به دو زانو نشستم و چهار دست و پا راه رفتم، جغد ناالن گفت

  زندگی را براي همگان دریاب ،طالب زندگی

اي در اعماق خاك رسیدم که زندانی  رفتم به چاله که بر پاي و دستانم راه می هگون همان
بودند، عظیم بود و بزرگ فیلی با هیبتی زیبا  آوردهدر خویش داشت، او را هم به بند در 

  :کشید، به چشمانم چشم دوخت و گفت و محصور کننده، گرسنه فریاد می

دانی نخوردن چیست،  گرسنگی چیست، میدانی درد  ام، می اي طالب زندگی گرسنه
اي به سویش رفت، رفت تا او را سیراب کند، از  که دیوانه چشم به زمین دوخته بودم

کند، چیزي بود نارنجی رنگ به  ه خوردش داد، داد تا او را سیرابو گنداب ب مانده ته
کرد، گون، به کامش بردند و به ظرف چندي همه را قی  مردابشکل خمیري بد شکل و 

  ام، فیل قی کرد و فریاد زد، گرسنه
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هاي دردناك سیرابش  گرسنه بود و جماعتی از دورتر او را سیراب کردند، به شالق
گرفت و بر  آتشها به آسمان رفت به تنش چسبید، سوخت  کردند، ضربه زدند، ضربه

 آدمیانگرفتم به دردش سوختم، پیش رفتم در دل این دوزخ  آتشآسمان ضجه زدم، 
  گریزانم، چیز همهبه پیش رفتم بیزار بودم و از 

ارم در کن کس هیچتنها بودم و حال که نبود، تنهاي  کس هیچپدر نبود مادر هم نبود، 
  شنوم، وار حیوانات را می نیست فریادهاي ناله

  ؟اند سالمتکودکانمان  آیا

  پدرم زنده است؟ آیا

  اند، او را بند در نیاورده آیا

اند تا برایشان خوش  دیدم که چگونه همه را به بند کشیده ،در بند بودنددر بند بود، همه 
را به بند کشیدند  آمدها هر که به دست  ي سال رقصی کنند، دیدم که چگونه به طول همه

 آتشو حال پدر را به بند در آوردند به تازیانه زدند و کوفتند، سوخت و خاکستر شد، به 
سوخت که همه از حیوان و حیجان به سوختن  کشیده شد و مادر به جانش سوخت،

خویشتن را سوزاندم تا اگر دوباره برخاستم اینبار نه انسان که جان  آتشبودند و من به 
برآیم و همه را در برگیرم براي زندگی همه بیندیشم، بنگارم بجنگم بمانم و تا آخرین 

هر که جان دارد و  ي جانداران همه باشم نه براي خویشتن که براي نفس طالب زندگی
  .او است آزاديواالترین ارزش نزدش همان جان غرق در 



  

  
  

  

  

  دهشت
  

  

ــا ــمانش نگــــــاه و دار دنیــــ   بــــــه چشــــ
  

  همــــه در چشـــــم ایـــــن یـــــار اســـــت زیبـــــا 
  

ــت    ــه کامـ ــودن بـ ــن بـ ــر از ایـ ــه واالتـ   چـ
  

ــت  ــانم جهانـــــ ــو اي جـــــ ــه واال از تـــــ   چـــــ
  

ــت   ــو دوسـ ــام تـ ــان از کـ ــا جهـ ــه دنیـ   همـ
  

ــو ــا تــ ــه بــ ــت  کــ ــاد از او اســ ــا شــ ــام دنیــ   جــ
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ــد او ــرواز  بخوانــــ ــعر پــــ ــادم شــــ   دمــــ
  

ــر راز  ــینه پــ ــقش ســ ــه عشــ ــعري بــ ــین شــ   چنــ
  

ــان در قفـــس بـــود    ــه گـــر در دام انسـ   کـ
  

ــق    ــقی عشــ ــان عشــ ــین مرغــ ــود چنــ ــس بــ   بــ
  

ــیش   ــر پـ ــرده بـ ــدان کـ ــه زنـ ــا بـ ــر دنیـ   اگـ
  

ــن خـــویش      ــان مـ ــانی جـ ــو جهـ ــانی تـ ــو جـ   تـ
  

ــت    ــویی دوسـ ــانم تـ ــس جـ ــا اي نفـ   بگفتـ
  

ــی    ــزل رگ در پـ ــو غـ ــعري تـ ــو شـ ــتتـ   و پوسـ
  

ــام     ــا شـ ــبح تـ ــه از صـ ــم همـ ــه روي هـ   بـ
  

  نگــــــــاهی قعــــــــر دل دنیــــــــاي را گــــــــام
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ــوردم  ــن اشـــک خـ ــام دلـــت مـ   کـــه از کـ
  

ــر  ــردم   آنبـــ ــک بـــ ــازت رشـــ ــمان نـــ   چشـــ
  

  اگــر مــن چشــم بـــودم بــر تــو اي جـــان     
  

  عشـــــق مـــــردم تــــو از جانـــــت بـــــه تـــــو از 
  

ــا  ــه دنیـ ــت   آن يهمـ ــق اسـ ــرغ عشـ   دو مـ
  

ــت   ــرد اســـ ــق مـــ ــراي عشـــ ــا بـــ ــه دنیـــ   همـــ
  

  در حصــــر اگــــر در بنــــد در زنــــدان و  
  

ــت    ــت و در بســ ــر اســ ــرواز در حصــ ــر پــ   اگــ
  

ــان   ــه جـ ــک بـ ــدا مالـ ــان شـ ــر انسـ ــا اگـ   هـ
  

ــان   ــان از جـــــ ــو را دارم جهـــــ ــا آنتـــــ   هـــــ
  



 دهشت ١١٢

 

ــانش  ــمش زبــ ــم او چشــ ــر چشــ ــه زیــ   بــ
  

ــه  ــوردن دانــ ــه خــ ــق  بــ ــا از عشــ ــت آنهــ   اســ
  

  دوبـــــاره دیـــــد در دنیـــــا یکـــــی یـــــار
  

ــار    ــر دل نـــــ ــرزد بـــــ ــا بیـــــ ــه دنیـــــ   همـــــ
  

  بــه نــار و چنــگ و ســاز و هــر چــه آواز     
  

  مـــــرغ اســـــت پـــــرواز   نآبگفتـــــا عشـــــق  
  

  یکــــی از روزهــــا در قلــــب ایــــن شــــهر
  

ــر   ــه انســــــان و بــــ   در آنبــــــه قلــــــب خانــــ
  

ــار  ــاك انگــــ ــه را او پــــ ــد خانــــ   بیامــــ
  

ــدار    ــت پنــــ ــن زشــــ ــتی ایــــ ــر زشــــ   ز شــــ
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ــق  ــه از عشـ ــانی کـ ــار  دو مرغـ ــر بـ ــد هـ   انـ
  

  بــــه کــــام ایــــن جهــــان در عشــــق بســــیار     
  

ــار    ــه اینبـ ــد کـ ــی خواهـ ــازي خوشـ ــه بـ   بـ
  

  یـــــــار آنببینـــــــد عشـــــــق را در قلـــــــب   
  

ــد  ــاز  بیامــ ــه در بــ ــرون کــ ــس بیــ   از قفــ
  

ــار   ــش تــــ ــاد دلــــ ــه فریــــ ــا بــــ ــد تــــ   بیامــــ
  

ــار  ــر بــ ــق هــ ــب عشــ ــه قلــ ــاید کــ   بیاســ
  

  بینجامــــد بــــه هــــر عشــــقی از ایــــن کــــار     
  

ــت   ــزي اسـ ــودن در تمیـ ــر بـ ــان در فکـ   نسـ
  

ــت    ــدي اســـ ــتی پلیـــ ــدن از زشـــ ــه آالییـــ   بـــ
  



 دهشت ١١٤

 

ــی  ــتار او راز آنیکــــ ــت در دســــ   دســــ
  

  بــــــراي مــــــرغ عشــــــقان بــــــود پــــــرواز    
  

ــاد   ــهمگینش داد فریـــــ ــداي ســـــ   صـــــ
  

  در پـــــی ایـــــن بـــــاد در کـــــار   چـــــه رازي 
  

  کــــه مــــرغ عشــــق دیگــــر بــــود بیــــدار
  

ــیش  ــد  آمـــــدبـــــه پـــ ــار آنببینـــ   صـــــدا کـــ
  

ــتش   ــدا دوســ ــیش او نیســــت بدیــ   در پــ
  

ــق   ــد عشـــــ ــید نباشـــــ ــارش واي ترســـــ   یـــــ
  

ــو   ــن سـ ــه ایـ ــرواز  آنبـ ــد پـ ــس را دیـ   نفـ
  

ــاز    ــیش در بـــ ــدا در پـــ ــرس صـــ ــه از تـــ   کـــ
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ــود    ــت در گ ــا رف ــک ج ــه ی ــروازش ب ــه پ   ب
  

ــه گـــــود   ــدا و  آنبـــ   مـــــردنفـــــس  آنصـــ
  

  جســـت از جـــایش بـــه دل کـــار    بدیـــدا
  

  بــــه پــــرواز و بــــه تــــن در پــــیش اصـــــرار     
  

  هـــــا افلـــــیج بیکـــــار دو دســـــتان بـــــال
  

ــا  ــن بیاســــــ ــد تــــــ ــن زارینتانــــــ   د در ایــــــ
  

  بـــدون هـــیچ راهــــی در دلـــش خــــورد   
  

  ن و دل و عشـــقش بـــه خـــود مـــرد    جـــا  همـــه 
  

  آمــــــدنســــــان در پــــــیش  آنبدیـــــدا  
  

ــردبـــــه قلـــــب  ــدا دســـــتار در بـــ   و بـــــر صـــ
  



 دهشت ١١٦

 

ــب همــــان راه    ــرد در قلــ ــتش بــ   دو دســ
  

ــار    دو چشــــمان بــــاز بــــا تــــن بــــر زمــــین خــ
  

ــدا واي  ــه دیــ ــت در دار آنچــ ــار اســ   یــ
  

  طنـــــــابی در نفـــــــس بـــــــار    آنبـــــــه دار 
  

ــمان او خشــــک    بدیــــدا اشــــک در چشــ
  

ــدا  ــرد  آنبدیـــــ ــیش او مـــــ ــس در پـــــ   نفـــــ
  

ــار ــاد و نفــــــس تــــ   بدیــــــدا واي فریــــ
  

  خــــــود بــــــار  يبدیــــــدا و همــــــه دنیــــــا  
  

  نـــه حرفـــی نـــه زبـــان از کـــام بیـــرون      
  

ــش خـــــو    ــیچ اجســـــام و دلـــ ــانی هـــ   نتکـــ
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ــر   ــه قعـــ ــاد از ذات  آنبـــ ــین فریـــ   زمـــ
  

  ببلعــــــا مــــــن ببلعــــــا ایــــــن نفــــــس تــــــار
  

  نســــان بــــرداي جــــان را آنبــــه دســــت 
  

ــه در    ــت خانـــ ــه پشـــ ــاه  آنبـــ ــان راچـــ   خـــ
  

  جــان و تـــن پـــاك  آريبــه قعـــر خـــاك  
  

  قصـــه در خـــاك  آنبـــه پایـــان جـــان و تـــن    
  

ــو  ــا روز از نــــ ــردایش بگفتــــ ــه فــــ   بــــ
  

  عشــــق بــــر مــــرغ   آنیکــــی دیگــــر بگــــو   
  

  روز بــــر خــــاك  آنولــــیکن مــــرغ از  
  

ــرد افــــــالك  ــزون کــــ ــیچ افــــ   بشســــــتا هــــ
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ــد     ــود نیـ ــه خـ ــی بـ ــارد و هیچـ ــانی نـ   تکـ
  

ــد   ــر زیــ ــاك بــ ــود و خــ ــاك بــ ــه در خــ   همــ
  

ــیش  ــد تـــا دگـــر پـ   یکـــی مـــرغ دگـــر صـ
  

ــد   ــاره خوانـ ــویش   آندوبـ ــان خـ ــه جـ ــامی کـ   نـ
  

ــدون حـــــرف در  ــزون آنبـــ ــعر افـــ   شـــ
  

ــس از   ــر نفــــ ــا هــــ ــون آنبگفتــــ ــو خــــ   تــــ
  

ــون راه  ــون جنـــ ــش جـــ ــا در دلـــ   بگفتـــ
  

ــه از  ــا  آنهمــــــ ــیش برپــــــ ــو در پــــــ   تــــــ
  

  کــــرد آندوبــــاره هــــر دمــــی از پــــیش 
  

  همـــــه دنیـــــاي خـــــود را او نشـــــان کـــــرد    
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  رم و میــــــرم نمیــــــرم  بگفتــــــا مــــــی 
  

ــرم  ــاره اوي گیــــــ ــردم دوبــــــ ــر مــــــ   اگــــــ
  

ــر ــذا در پـــیش  قـــدر آنهـ   در پـــويي غـ
  

ــوي   ــر خــــ ــاز بــــ ــورد بــــ ــاره او نخــــ   دوبــــ
  

  نســــان ترســــید و در بــــاز و رهــــا کــــرد
  

ــق   ــرغ عشــــ ــه مــــ ــرد آزاديبــــ ــا کــــ   عطــــ
  

  برجـــاي مانـــد اســـت  ولـــیکن بـــر دل و  
  

  نـــه در پـــیش و بـــه جـــاي خـــویش مانـــد اســـت
  

ــی روز ــان  ایکـــ ــاز انســـ ــت و بـــ   گذشـــ
  

ــد او جــــــان    ــدن خانــــــه شــــ ــه آالییــــ   بــــ
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ــان   ــود ترسـ ــتش بـ ــه دسـ ــتارش بـ ــه دسـ   بـ
  

  صــــــداي دهشــــــت و در پــــــیش پرســــــان   
  

ــی اســـت    ــرواز مرغـ ــه در دل پـ ــه ناگـ   کـ
  

  کـــــه دنیـــــایش همـــــه در پـــــیش او زیســـــت
  

  برفــــت و پــــیش او بــــر آســــمان رفــــت
  

  ن یـــــارش در همـــــان رفـــــتبرفـــــت و جـــــا
  

ــه کـــام     صـــدا در پـــیش زان کـــرد   آنبـ
  

  کـــه بـــا پـــرواز خـــود عشـــقش عیـــان کـــرد      
  

ــان آنبـــه قلـــب    صـــدا وحشـــت کـــه انسـ
  

ــاکی مـــــی   ــه پـــ ــد  بـــ   خانـــــه ارزان آنکشـــ
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  یکــی مــرغ و دو تــا مــرغ اســت حیـــران     
  

  بـــه عشـــق خـــود چنــــین خانـــه شـــدا جــــان     
  

ــرد   ــان کــ ــاد جــ ــق را فریــ ــاره عشــ   دوبــ
  

  کـــرد چنـــین حیـــوان بـــه عشـــقش عشـــق جـــان
  

ــانم  ــق جــ ــن عشــ ــان مــ ــا اي نســ   و گفتــ
  

ــم  ــده آنـــــ ــودم زنـــــ ــق بـــــ   بـــــــراي عشـــــ
  

ــیم  ــر آنـ ــان بـ ــه یـــک جـ ــا همـ   همـــه یکتـ
  

  کــــه زنــــدار و رهــــا بــــر خــــویش جــــانیم     
  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  بارکش
  

  

ها به  کشید بار گرانی را و با تمام دردها و رنج فرساي تابستان به دوش می در گرماي جان
به او چشم دوخته بود، نگاهش را به  حاکمانِرفت که کمی دورتر از او دوپایی  پیش می

تر فکر و چشم  دور ها ر انتظار رساندن بار به فرسنگاندام دردمند او دوخته بود و د
  دوخته بود،

اندام الغر و نحیف او را به خویش  مستهلکهاي  غر بر زمین با سمدست و پاي الچهار 
داد،  هایی دردمند با مژگانی برافراشته که رنج تمام دوران را برون می کشید، چشم می

اش شده بود، گهگاه  ي چهره بلند که این بارزه قدر آنهایش بلند و کشیده بود،  گوش
فرسا بر جانش کم کند، با این اندام  اد تا از گرماي طاقتد ها را به دو سو تکان می گوش



 حیجان ١٢٣

 

هاي دراز کارکردن و بیگاري کشیدن ترسیم شده بود  ي سال نحیف و الغر که به واسطه
  ي خودش، کشید چند برابر جثه باري بر دوش می

است را بار این دردمند چهارپا کند،  آوردهشده بود تا هر چه به دست  آنبر  آدمی
که کسب کرده بود را به دوش این االغ تکیده به چند  اي آذوقهي  خواست همه می

ش بردارد و زندگانی هاي جاري زندگی را از پی هزینهفرسخی دورتر ببرد تا با فروشش 
واند تعادل ت دید االغ نمی آخرین لحظه با آنکه می آن، از این رو بود که در را سپري کند

خود را حفظ کند، باز هم چندي دیگر از بارها به دوشش گذاشت تا چیزي نماند و 
  د،را به سرمنزل مقصود برسان آذوقهي  ههم

توانست تعادل خود را حفظ کند،  بی بار نمی ،هوا گرم و جان فرسا بود به طوري که دوپا
رسید و در میان  ادن میرفت و گاه در شرف افت لغزید، گاه چشمانش سیاهی می گاه می

هاي جاده االغ دردمند با هر ضرب و زور که  ي این گرما تمام نا خوشی و نا همواري همه
  رساند، بود باید بار را به مقصد می

ي تالش را بر  داشت، با دقت بسیار همه ها را افتان و خیزان برمی رفت، گام راه می
اش را داشت و دوپایی  تجربه آخرن افتد، کرد تا مبادا ناگاه به زمی هایش جمع می اندام

ند کردن شالق بر آسمان و آوردن صداي تازیانه او را به این لکه کمی دورتر گهگاه با ب
  کشاند، خاطرات می

 آنجاکرد،  دار می که شالق تن رنجورش را خونین و زخم آنجااد افت به یاد دورترها می
شد و در تب  می  ي بدنش میهمان شالق در پاسخ افتادن و به زمین ریختن اجناس همه که
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کرد، گاه  شنید و خویش را بیشتر جمع و جور می سوخت، صداي شالق را می درد میو 
خواست تا  شد، می شد، توان برآمدن نفس هم از جانش گرفته می دهانش خشک می

استراحت بکند، اما دوپا کمی دورتر از او  اي بنشیند و ذره آرامبنوشد،  آباي  جرعه
  داد، اي را نمی او چنین اجازه گاه به ایستاده بود و هیچ

مکان موعود مسافت بسیاري راه در نوز مسافتی را طی نکرده بودند، هنوز تا رسیدن به ه
 آببرد،  خود را به پیش می آراماي دهد، پس االغ  توانست چنین اجازه پیش بود و نمی

و  آورد میاي از عطشش کم شود، صداي شالق را به یاد  داد تا ذره را قورت می دهانش
پوش  لمس کند، تن جانش را آناي آتشین ه برد تا نکند ضربه را به پیش میخود 

سوخت اما اینبار  دردش می آتش نشست و از چندي بر تنش میروز  دردناك شالق هر
  را جزم کرد و به پیش رفت دوباره عزممیهمان جانش کند، پس  خواست این درد را نمی

پشت این  دقیقاًو  هایی که راه باریکی براي رد شدن داشت راه پر سنگالخی بود، کوه
برده  آنجابسیار بارها را تا  سنگالخ مکان موعود در پیش بود، دفعاتکوه و این راه پر 

دانست  خواهد خورد و می آبدانست کجا  چه قدر راه است، می دقیقاًدانست  بود و می
هاي پیش بود و توان را از  چه وقت استراحت خواهد کرد، اما اینبار بارها بیشتر از دفعه

شد و گاه به سوي  توانست خویشتن را مهار کند، گاه به این سو کج می داد، نمی کف می
برد و  یشالق را باال م باره یکهاي  دیگر در حال افتادن بود و دوپا با دیدن این تکان

اي به جان او فرود آورد احتمال  دانست که اگر ضربه داد، می صدایش را بیرون می
تنها به  ،کرد را قبول نمی چنین قماريپیامد بیشتر خواهد شد پس از این رو افتادنش 

  کرد، غرش صدایش اکتفا می
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پس  چند بار در دل گفت، عجب االغ نفهمی است، حتی توان بردن این بار را هم ندارد
خواست  داد و می چه ارزشی در تو مانده است که بروز دهی، مدام بر دل به او دشنام می

کرد که  سریع با خود عهد می اي به شالق او را میهمان کند، بعد توانست ضربه تا می
باز چندي بعد از خاطرش  رها شالق مفصلی به او خواهد زد وبعد از تخلیه با حتماًز امرو
  ذاشتگ کشید و کوه را پشت سر می وش میاز هم صبورانه بار را به درفت و االغ ب می

در طول مسیر باز هم بر  کرد که شد، گاهی با خود فکر می سنگینی با هر دقیقه افزون می
اند، آنگاه که حواسش نبوده است دوپا بر بار افزوده تا بیشتر به پیش برند، بر  بار افزوده

ه که تا این در ابتداي را آخری بر دل نداشت، شکاین موضوع مطمئن بود و هیچ جاي 
تا این حد که سنگینی را احساس نکرده بود، چگونه  حد احساس درد بر اندامش نداشت
  تا این حد وزن بار زیاد شده است،

ي  اندازه آنبیشتر از برم  اند، افزوده تا حال که من بار را می افزوده آنبر  حتماً آري
  همیشگی ببرم و باز لب بر سخن نگشایم

تواند  ست که چندي بعد میرا حس کرد، دان آبش رفت، نزدیکی گفت و باز به پی
دانست که هر بار در  شان بود، می محل میعادگاه همیشگی آنجابنوشد،  آباي  جرعه

رسیدند،  هر وقت به این نقطه می است ها آناین راه که راه همیشگی  بردن مسیر بر
با خود نفس اي استراحت کند تا دوباره بار را به پیش ببرند،  توانست آبی بنوشد و ذره می

اي نجات  چند گام دیگر مساوي است با لحظه اي کشید و به خود دلداري داد که آسوده
  و آرامش
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  نوردید، ریخت و هوا گرم را در می با شدت بر زمین می آب

تابستان  ي در گرماي وحشیانهسرد  آببه قلب  هوا بیخواستی  میبا شتاب  با دیدنش
تراوید و سرماي زمستان  از دل کوهی می آبها به قلبش منزل کنی،  بگریزي و ساعت

اي خواهد  آونگ تازهاي از زمستان  سوز تابستان لحظه به راه داشت، در میان گرماي جان
  زیستن امآربودن و  آراماي را براي  ند و بسازند قطعهداد تا بنواز

نماند که بار  آنپیش رفت و بر  آدمیبرپا کرد اما سرما داد و  آبو دریا کرد،  آمد آب
توانست بایستد، اینبار بیشتر از هر بار بر جان او ریخته بود، او را بارکش  بسیار بود، نمی

و توانست بار را خالی کند او را بنشاند  جهانش ساخته بود، به استثمارش رانده بود و نمی
دیر خواهد داشت و جماعتی که منتظر رسیدن بار بر  برخاستندانست این نشستن  می

  اند، پس االغ را پی کرد، دوش االغ مانده

 آبرا از جان دور دید، ه بود براي چندي آفتاب و سوختنش سایه بر پیشانی االغ نشست
ده بر کام را خواند، زبان خشک ش کرد و او را به پیش می نواخت البه می وزید، می می

خواست و هیچ برایش نبود، هیچ نبود باز باید که به  می آباي  برون داد، تشنه بود، ذره
  خواند، گام برداشت، مستانه برایش می آبرفت، به سوي  پیش می

بمانی  آراماي  ذره ،گفت اینجا سراي تو است، باید به پیش روي خواند و به او می می
نزدیک  آباستراحت کنی و از من بنوشی و سیراب شوي، پس االغ به پیش رفت و به 

  ،رفته و راه را کج کرده است آبدو پا او را دید به سوي شد، 
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اي بر آسمان کوفت تا االغ را به صدایش بر جاي بنشاند، اما  شالق را هوا کرد چند ضربه
مه کردند و ترانه سرودند، او پیش رفت و ق آواز خنیاگران بود، به گوشش نغشالصداي 

  هر بار نامش را خواند، آب

اي  ها به پیش آي جرعه ها، اي بارکش انسان ، اي مرثیه سراي میهماندوران دردکشاي 
  ات در همین نوشیدن بود، از من بنوش که شاید رهایی

در خویش دو پا دیوانه شده بود، هر چه با شالق بر آسمان کوفت تا به صدایش او را 
  باید به او شالق زد؟ آیابنشاند نتوانست و سراسیمه دو دل بود 

  اگر زدم و او بر زمین افتاد چه؟

  اگر تعادلش را از دست داد چه؟

  :در همین حال و هوا بود که به خود گفت

به راه شویم، در میان گفتن فریاد کشید نه هرگز  آنبنوشد تا بعد از  آباي  بگذار ذره
ي دورماندن است، به معناي دیر رسیدن  ي نشستن است، به منزله خوردن به منزله آباین 

  پیچی است،ها به معناي سر ي این راتر از همهاست و ف

  فرمان یکتا است و در پیش است چه کس توان در برابر ماندنش خواهد داشت،

  در خویش فریاد زد و شالق را بر آسمان برد



 بارکش ١٢٨

 

اي در امان ماندن است،  واند که این لحظهخ یبر او مو کرد  زمزمه می آبحالی که در 
  به سرعت الال کرد آبگرفت،  آتشپشتش سوخت و 

اند تا دست و پایت را به بند کشند،  نمان، بیا و حرکت کن، آمده آرامهیچ نیست بیا و 
  برهانند در خویش نمان و حرکت کن، ماندن آزادتا تو را از بودن و  اند آمده

ندا داد فریاد زد و برایش خواند اما جانش  آبگرفت، باز  آتشوخت و دوباره تنش س
  نشست سوخت و در آتشش به خاکستر می می

جور االغ زده بود، حتی پشتش را خونی هم وانه شده بود، چند ضربه به تن رندوپا دی
رفت، گویی طلسم شده بود، چشمانش هیچ  ایستاد و به پیش می  کرده بود اما االغ باز نمی

وار دوباره شالق را بر آسمان برد  رفت، دیوانه دید و باز به پیش می در برابر نمی آبجز 
  را داد ینافرماني قدرت پاسخ به  ي دیگر کوفت و با همه و چند ضربه

که از فرمان  کس آنمجازات شد  آتشرا سوزاند و در  جا همهگرفت  آتشداد و 
یکتایان عدول کرده بود، اما با هر آنچه مجازات کردند یاغی به پیش بود، اواي را 

اش  ي گذشته خواند از همه خواند، می شنید، اواي رهایی بود او را به خویش می می
که  آنجاگفت، از از دیرترها برایش گفته بود، تمام سالیان پیشتر را برایش نشان داده بود، 

  شش نهادند و به پیش بردندش،به دورا  چیز همهر بار چگونه ه

ها، به شالق آتشین و  در میان تابستان و به سرماي زمستان به اندرون برف و در دل باران
دند، به جانش ز آتشهاي دیوانگان، به دوشش نشستند، گوشش را کشیدند،  به ضربه
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ي  رد کشید، مزد همهاي مهمانش شد و هر بار د ربهتنش را داغ کردند، هر بار ض
  هایش چه شد؟ هایش، همه مدد رساندن ي بودن هایش همه فداکاري

کار کرد و هر چه به دوشش نهادند را به پیش برد تا سرآخر او را باز هم به درد  آري
که از دستور تمرد کرد، سه  بار یکمیهمان کنند، باز هم در رنج النه دهند، غذا نباشد، 

باري را به زمین افکند، چند روز غذا نبود، باري که لگدي از سر  روز غذا نبود، باري که
به رنج خانه  دوراني  نبود و به طول همه آبدردهایش که به جانش دادند زد روزي 

  خواند، فرایش می آبکرد و حال 

زد و االغ پیش رفت و  کردنش نداشت و مرتب ضربه می آرامدوپا دیوانه شده بود تاب 
  فرو کرد، آبسر بر 

هاي تمام  ، از زخمنش را شست از هر چه درد و رنجي حیات نوشید، جا فرو داد و از مایه
از  ،ها ي دردها و مصیبت از همه ،ها از اسارت و بیگاري کشیدن ،ها این سالیان، از بردگی

 آرامسرد جهان شست و  آبمه را به ، هساالنش هاي هم از رنج ،جانانش استثمار هم
  از خون بی رنگ شدند،هایش  زخم

نوشید  ها را از یاد ببرد، می ي زشتی مهاي از خاطر ببرد، ه وشید، هر بار بیشتر نوشید تا ذرهن
، بعد آمد میت به جانش گران ا که دیوانه شده بود این تمرد سخشد و دوپ می آرامو باز 

و به  او برخیزد از آنکه االغ آبش را خورد باز شالق را بلند کرد و بر آسمان ضربه زد تا
به جانش  ،چرخاند و اینبار ضربه زد ،پیش رود اما هیچ افاقه نکرد باز شالق چرخاند

  کوفت و باز هم افاقه نکرد، اما چندي نگذشت که االغ به راه افتاد،
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باز هم او را خوانده بودند، از دورترها کسی او را به خویش خوانده بود گفته بود بیا که  
باید برخیزي و به پیش راه من بر ی در انتظار تو هستم، به او گفته بود من در همین نزدیک

  تو است، آمدنکه امروز نوبت آیی 

استه خبر آنهاي شالق و از درد  مرد دیوانه شده بود، ابتدا فکر کرد که به خاطر ضربه
مید که او یاغی شده است، به جلوي ي االغ را دید فه که راه کج شده است اما بعد

هایی  رفت، افسارش را به دست گرفت و کشید اما قدرت االغ بیشتر بود، با ضربهراهش 
به تنش خواست او را از راه در پیش رو برهاند که باز هم موفق نبود و هر چه از شالق تا 
ضربه و ایستادن کرد به جان االغ افاقه نکرد که نکرد و او به راه خویش پا چسباند و پیش 

  رفت

ها باز هم  ها و ایستادن اند و چشم را به راه بست و با بار به گرما با ضربهاز دور او را خو
  اي دید، درهبه پیش رفت تا به فرجامش دوستی را به نزدیک 

و باران و باد گفته بود که من به تله  آببه  ،خواندش او صدایش کرد، او هماره می
  ام و مرا دریابید به چنگ مرگ مانده ،ام افتاده

روان گفتند تا او را فرا بخواند و حال در کنارش بود به سویش رفت و با  آبهمه به 
  کشید، ي توان او را به بیرون از دره  چسباند و با همهاو ن خود را به جا همه

دانست چه شده و چه باید بکند، به  دو االغ بود نمی آندوپا دیوانه شده بود، نگاهش به 
  غبارها فکر کرد، به بارهاي بر دوش اال
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گفت اگر بیفتند چه خواهد شد، دیوانه شده بود، شالق را به دست گرفت و به سویشان با 
ن زخمی او که تمام فکرهاي این مدت را از جاسرعت دوید باال برد تا چنان ضربتی بزند 

  یاد بارها خاطرش را مشوش ساخت باره یکباز پس گیرد اما 

شالق را انداخت و محو دو االغ  ،د رفتبر فنا خواه چیز همهدانست که اگر ضربه بزند 
ي  ها را به جان خرید و خویش را تا بدینجا رساند و حال با همه ي رنج شد، چگونه همه

  توان در گرما و با تمام وزن بار در حال کمک دادن به هم جانش است،

را به سمت خود  ها آن ،شتافت شان یاريجود به ي و و فکر به دور افکند و با همهنگاه 
و االغ گرماي دستانش را به جانش لمس کرد باز هم تالش کرد و باز هم کشید  می

این زمان برخاستن  آريتالش کردند و با خود چندي خواند و باد به تصدیقش وزید، 
انسان است شاید او هم دوباره زاده شد، شاید او هم اینبار جان شد، شاید یکتا شدیم و 

هاي  واندیم، برده نداشتیم همه برابر بودیم، عدالت حاکم شد و پردهها را بازخ ارزش
ها را به خود خواند و گفت شاید به هم جانمان کمک دادیم و  تزویر به کنار رفتند این

  یک جان شدیم

را نوازش کردند که  آنانباز خواند و باز بادها وزیدند به گرماي تابستان نسیم دادند و تن 
ز درد رهاندند و مرگ را دور خواندند که اجانی مدد رساندند او را دوش به دوش هم به 

  قسم به کنار هم بمانند، هم همبود که به جان  آنواالتر از هر چیز 

بود خواب بود وهم بود و انسان باز شالق داشت، باز بارها را به دوش  رؤیااش  همه
فردا چه کسی مشخص نبود و  ،االغی را به بند کشید و دیگربار انسانی را بار یکگذاشت 
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ید و خون به زمین نشاند و فردا چه خواهد زد باز هم مشخص ن را درباز شالق زد آسما
بود که فردا چه  آننجات یافتند یا همه به دل کوه افتادند و دیگر نبودند مهم  ها آننبود، 

  به فردا زنده خواهد شد چیز همهخواهند کرد و باز 

دریافت او را  هم جان شدن ایستاد و با هر چه در توان داشت جان را ،پاك رؤیايبه 
را بوسید و شالق را سوزاند، دگر تازیانه نبود تیمار بود که به  هایش زخم ،کردتیمار 

نوعانش دگر هم نوع نداشت، کرد، از هم  ضجه می ،ریخت کشید، اشک می جانشان می
همه بود بر زمین که مال همه بود در  آناز جان بودند و همه یکتا در اسمانی که  همه هم

بودند و این بار اگر سرود اگر  آزاد آنهمه بود و در جهانی که همه بر  آنهواي که از 
و برابري که بر جهان بود خواند و نوشت و  آزادي شت و اگر خواند به زیبایی و عشق،نو

  .اي نزدیک خواهد بود ما به آینده آنگفت که همه از 

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  بزم خون
  

  

ــان  ــود انســـ ــامی بـــ ــز شـــ ــه دور میـــ   بـــ
  

  بــــــه جمــــــع بیکرانــــــی بــــــود مهمــــــان    
  

ــان    ــن دوپایـ ــا ایـ ــام زیبـ ــن شـ ــه در ایـ   کـ
  

  کنـــــار هــــــم بــــــه بــــــزم شــــــاد مهمــــــان 
  

ــه در  ــیش آرزويهمـــــ ــام در پـــــ   شـــــ
  

  نگــــاهی بــــر نفرهــــا چیســــت ایــــن بــــیش     
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ــرغ اســـت  ــه مـ ــر دارم کـ ــا نظـ   یکـــی گفتـ
  

  چســــب دلدگــــر گفتــــا کــــه شــــاید جوجــــه 
  

ــه  ــب  آبهمـــ ــیش از لـــ ــان در پـــ   دهـــ
  

ــیش پــــــر تــــــب آن بــــــزاق   دهــــــان در پــــ
  

  کـــه شـــام امشـــب از بـــزم مـــن و دوســـت
  

ــیش در رو اســـــت    ــا پـــ ــادي مـــ ــراي شـــ   بـــ
  

ــاه ــا شـــ ــرواز  برفتـــ ــیش پـــ ــن در پـــ   تـــ
  

ــازبیارایـــــد چنـــــین ســـــفره بـــــه    خـــــان ســـ
  

ــی   ــس بزرگـ ــک دیـ ــود یـ ــتش بـ ــه دسـ   بـ
  

ــیش تنگـــــــی    ــه رو در پـــــ ــاورد و بـــــ   بیـــــ
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  پــــرواز شــــرابی داد هــــر انســــان بــــه    
  

ــاز   ــود جانبــ ــادي بــ ــه شــ ــن بــ ــص تــ ــه رقــ   بــ
  

  بزرگــا بــود بــر خــویش     آنو  دیــس بــه 
  

ــذا    ــوي غـــ ــه بـــ ــیش  آنهمـــ ــت در پـــ   مســـ
  

  بــه عطــرش هـــر نفــر دنـــدان تیــز اســـت    
  

ــت      ــز اس ــه ری ــون ب ــرخ و خ ــه س ــمانی ک ــه چش   ب
  

ــد   ــردا بایــ ــاد کــ ــی فریــ ــورد آنیکــ   خــ
  

ــزمش    ــه بـ ــادي بـ ــن شـ ــه ایـ ــرد بـ ــان بـ ــه جـ   نالـ
  

  چنــــین میــــزان بــــه میــــزان میزبانــــان    
  

ــه  ــیش بـــــ ــدپـــــ ــدارد روي داران آمـــــ   بـــــ
  



 بزم خون ١٣٦

 

ــت  ــه مســـ ــرون داد و نگـــ ــا بـــ   در ظرفـــ
  

  اي بـــــودا نگـــــون پســـــت بــــه چشـــــم بـــــره 
  

  و بـــه روغـــن ســـرخ جـــان او آبکـــه در 
  

  بــــه ســــرخی خــــون تــــراود جــــان بــــی مــــو 
  

ــزاق   ــان بـ ــه مهمـ ــرون داد  همـ ــان بـ   از جـ
  

ــون   ــوردن خــ ــه خــ ــان داد  آنبــ ــود را نشــ   خــ
  

ــه ارزان  ــه چــ ــن تحفــ ــیش ایــ ــا پــ   بگفتــ
  

ــان   ــن دوپایـــ ــام ایـــ ــه کـــ ــان بـــ ــود اذعـــ   بـــ
  

  یکـــی در پــــیش دســـتانش بــــه ره بــــرد  
  

ــرد   ــه بـــ ــه تـــ ــتان بـــ ــاي او دســـ ــه ران پـــ   بـــ
  



 حیجان ١٣٧

 

  بکنـــــدا جـــــان او از پـــــیش ترســـــان   
  

  بـــه خـــود انـــدام خـــود ایـــن تـــرس جانـــان      
  

  کشــد خــونش زمــین ریخــت بــه دنــدان مــی
  

  دیـــد آنش جـــانش بـــر ا از ایـــن خـــوش کـــامی
  

ــان  ــیچ پرســـ ــش هـــ ــا واي طعمـــ   بگفتـــ
  

ــان    ــت جانـ ــا اسـ ــن زیبـ ــت ایـ ــردي گوشـ ــه تـ   بـ
  

ــی  ــین رود  آنیکـ ــون زمـ ــر خـ ــاز دیگـ   گـ
  

ــرخ   ــه سـ ــمانی کـ ــه چشـ ــون در و بـ ــود آنخـ   بـ
  

  بــــره بــــودا دیــــد تــــن زیــــد آنیکــــی 
  

  بــــه پـــــاي خـــــود نگـــــاه و جـــــان بترســـــید 
  



 بزم خون ١٣٨

 

ــه دنـــدان     ــین پـــایی کـ ــدایا مـــن چنـ   خـ
  

ــود ارزان   ــان بــــ ــن دوپایــــ ــام ایــــ ــه کــــ   بــــ
  

  مـــــــن جهیـــــــدم  آريدویـــــــدم آي 
  

ــدم  ــاي دیـــــ ــتم و دنیـــــ ــا رفـــــ   بـــــــه دنیـــــ
  

ــردم   ــرواز کـــ ــادرم پـــ ــان مـــ ــه جـــ   بـــ
  

  بــــــــراي او نفــــــــس آغــــــــاز کــــــــردم   
  

ــن رود   ــایم در ایـ ــد پـ ــدان کشـ ــین دنـ   چنـ
  

ــون    ــه خـ ــن رود بـ ــود  در ایـ ــن سـ ــت زیـ   و زشـ
  

ــن  ــتم  آراممـــ ــیش رفـــ ــا در پـــ   و دوپـــ
  

  بــــــــراي ایــــــــن رمیــــــــدن راه رفــــــــتم   
  



 حیجان ١٣٩

 

  بــــــرفتم پیشــــــتر در پــــــیش رفــــــتم   
  

ــتم   ــیچ رفـــ ــن هـــ ــیچ از تـــ ــدان هـــ ــه دنـــ   بـــ
  

ــر   ــو بــ ــر زانــ ــدان دگــ ــود آنبــــه دنــ   بــ
  

  دود آنتکــــــــه از قلــــــــبم در   آنیکــــــــی 
  

ــه ــش بـ ــی آتـ ــی مـ ــند و مـ ــان کشـ   درد جـ
  

ــان درد جــــان هــــا مــــی بــــه خــــون   هــــاي انســ
  

ــر ــان از  کــــه هــ ــان آنجــــانی جهــ   ایشــ
  

ــران    ــت حیــ ــتی اســ ــر از زشــ ــاي پــ ــه دنیــ   چــ
  

  قلــــبم بــــه جــــانم عشــــق را زاد آنمـــن  
  

  بــــه عشــــقش یــــک تنــــی را دیــــد فریــــاد     
  



 بزم خون ١٤٠

 

  تـــو خـــوردي جـــان مـــن قلـــبم بـــه نیـــزار
  

ــه  ــشبـ ــی آتـ ــت خونبـــار    مـ ــی اسـ   کشـــی قلبـ
  

  آببـــا بـــه دنـــدان نســـان خـــون بـــود     
  

  بـــــــه ایـــــــن خونـــــــاب او مســـــــتار از ذات
  

  و تــــن را تکــــه هــــر پــــاره بــــه دنــــدان
  

  کشـــد جـــان اســـت انســــان    بـــه دنـــدان مـــی   
  

  بــــه دیــــروزش چنــــین پــــرواز او کــــرد
  

  بـــــه پـــــروازش جهـــــان را زیـــــر و رو کـــــرد
  

ــی ــود  کمـ ــن بـ ــه تـ ــق بـ ــو عاشـ ــا همـ   پیشـ
  

ــود  ــدن بـــ ــود عـــ ــراي خـــ ــادر بـــ ــی مـــ   یکـــ
  



 حیجان ١٤١

 

ــزانش   ــه خیـ ــتانش بـ ــه جسـ ــاد  بـ ــه فریـ   بـ
  

  آزادبــــــه جــــــان زنــــــدار بــــــه شــــــادي او 
  

ــی  ــدان م ــه دن ــود   ب ــن ب ــه ت ــانی ک ــی ج   کش
  

ــی  ــه دردي مــ ــود  بــ ــم بــ ــه کــ   دري دردش چــ
  

ــود    ــو اي جـ ــان تـ ــر جـ ــه بـ ــه دردا النـ   کـ
  

  بــــر خــــون و در رود کــــه جــــان کــــودکی   
  

ــت     ــان اس ــن نس ــام ای ــه ک ــودك ب ــی ک   یک
  

  جوجـــه جــــان اســــت  آنیکـــی ایــــن بــــره و  
  

ــان اســت     ــتن دردا بــه ج ــه مــادر خویش   ک
  

ــاودان اســــت     ــونین جــ ــو خــ ــدان تــ ــه دنــ   بــ
  



 بزم خون ١٤٢

 

ــن د  ــه درس ایـ ــی بـ ــدن مـ ــان ریـ   دري جـ
  

ــان ــه جــ ــی بــ ــا مــ ــان  هــ ــو انســ ــان تــ   دري جــ
  

ــدي   ــن را دریـ ــی تـ ــا   یکـ ــه پیشـ ــان بـ   جـ
  

ــی  ــاال مـــ ــاه  و حـــ ــودت شـــ ــان خـــ   دري جـــ
  

ــان ــت  ز جـ ــق اسـ ــتار خلـ ــی کشـ ــا در پـ   هـ
  

ــه  ــشبــ ــی آتــ ــت  مــ ــلطان درد اســ ــد ســ   کشــ
  

ــش کـــه بیـــدار     ــین کشـــتار بـــر ذاتـ   چنـ
  

ــی  ــدان مــ ــه دنــ ــن بــ ــد ایــ ــار کشــ ــان بیمــ   جــ
  

  خــون بــه پنــدار    آنبــه دنــدان خــونی و   
  

ــار   ــت اینبـــ ــرون داد اســـ ــردارش بـــ ــه کـــ   بـــ
  



 حیجان ١٤٣

 

  همـــه پنـــدار و افکـــارش در ایـــن خـــار    
  

ــدکار  ــار بــ ــدا ایــــن خــ ــار جــــان شــ   کــــه خــ
  

  ســــر میــــز کــــه مهمــــان داردا بــــیش    
  

ــی ــی ران مـــ ــویش آندرد  یکـــ ــري خـــ   دیگـــ
  

ــار  ــتارند اینبــــ ــار کشــــ ــه در کــــ   همــــ
  

ــون ــه خــ ــار  بــ ــر بــ ــتار هــ ــده در کشــ ــا زنــ   هــ
  

  هــر تـن جســت او تـن را بــه خـون کــرد   بـه  
  

ــب   ــه خـــون قلـ ــون کـــرد  او را شخـــود بـ   جنـ
  

  در ایـــن بـــد مســـتی و بـــد داد بـــر ذات    
  

ــه   ــودش را طعمــ ــون کــــرد   آريخــ ــر جنــ   بــ
  



 بزم خون ١٤٤

 

  دوبـــاره بـــر دلـــش دنـــدان چنـــین کشـــت
  

ــتن دل آشــــــفت    ــزاقش از تــــــو و کشــــ   بــــ
  

ــوان   ــت حیـــ ــري او کشـــ ــار دیگـــ   و بـــ
  

ــی  ــودکی را  آنیکــــ ــان کــــ ــت انســــ   کشــــ
  

  چنــین گفــت  کــه از تــردي و از طعمــش  
  

  بــــــراي لــــــذتش کشــــــتار جــــــان خفــــــت
  

  و هــر بــاري کــه لــذت جویــد از زشــت     
  

ــدا     ــدفون شـ ــه او مـ ــتی کـ ــن زشـ ــتدر ایـ   کشـ
  

  بــه کشــت ایــن جهــان افــزود بــر خــوي     
  

ــن روي   ــت تــ ــون و زشــ ــن جنــ ــام ایــ ــه کــ   بــ
  



 حیجان ١٤٥

 

ــت     ــان اس ــر جه ــان و ب ــه ج ــل ب ــه او قات   ک
  

  همــــو قاتــــل بــــه کــــودك در جهــــان اســــت
  

ــود     ــون ب ــه خ ــدان ب ــان دن ــا در زب ــین ت   هم
  

  جنــــون بــــود و بــــه کشــــتار دگــــر پــــیش    
  

ــز در پـــیش     ــن در دهـــان در میـ ــی تـ   یکـ
  

ــیش   ــام دد بــــ ــین از کــــ ــر زمــــ ــد بــــ   بیامــــ
  

  نش چنــین بـــره بــه جــان کـــرد   جــا  همــه 
  

  خــــودش را او عیــــان کــــرد آمــــدبــــه پــــیش 
  

ــرد    ــان ک ــه ج ــه دردش ب ــم و هم ــه زخ   هم
  

ــرد    ــان کــ ــی را نشــ ــت رویــ ــان زشــ ــه انســ   بــ
  



 خون بزم ١٤٦

 

ــان    ــو اي جـ ــب تـ ــو از قلـ ــام تـ ــه از کـ   کـ
  

ــه دردي  ــیچـــــ ــراود مـــــ ــان تـــــ   واي انســـــ
  

  رانـــی کـــه دنـــدان بـــود بـــر جـــان آنبــه  
  

ــام انســـــان     ــر کـــ ــب ســـــوخته بـــ ــه قلـــ   بـــ
  

ــا   ــیش و راه رفتـ ــه پـ ــویش بـ ــرد آنخـ   کـ
  

ــتی ــان زشـــ ــه انســـ ــرد بـــ ــان کـــ   اش را او نشـــ
  

ــان     ــود انسـ ــتا بـ ــه مسـ ــی کـ ــن بزمـ   در ایـ
  

  خــــودش را او نشــــان بــــر جــــان خــــان کــــرد
  

ــاك     ــر خ ــت ب ــازي و او جس ــیش و ب ــه پ   ب
  

ــود را   ــادرش خــ ــب مــ ــه قلــ ــرد  بــ ــان کــ   نشــ
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ــورد     ــن خـ ــاز تـ ــد و بـ ــان بدیـ ــه انسـ   همـ
  

ــان  ــد و جــ ــون دریــ ــاره خــ ــه دوبــ ــرد کــ   پژمــ
  

ــون   ــین خـ ــردا چنـ ــان کـ ــر دهـ ــاره بـ   دوبـ
  

ــون   ــت مجنــــ ــان را کشــــ ــاره کودکــــ   دوبــــ
  

ــان      ــاره انسـ ــا پـ ــه دیبـ ــر چـ ــردا هـ ــه فـ   بـ
  

  خوانــــد بــــه تــــن جــــان دوبــــاره نقــــش مــــی
  

ــان    ــاد انس ــر جــان ب ــان و ه ــن ج ــن ت   کــه ای
  

  همـــه یکتـــا همـــه یـــک جـــان بـــه حیجـــان      
  

ــان از   ــن جهـ ــردا ایـ ــا اســـت آنبـــه فـ   زیبـ
  

ــا از  آناز  ــت  آنمـــــ ــدا اســـــ ــاك پیـــــ   پـــــ
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ــان    ــر ج ــان و ه ــان و ارزش ج ــه ج ــه مای   ک
  

ــان  ــر جــ ــود هــ ــایی شــ ــه یکتــ ــان بــ ــه انســ   بــ
  

ــا  ــان  آزار آزادرهــــــ ــت پنهــــــ   اســــــ
  

ــر  ــوان آناز  آزاديدگــــــــ ــو حیــــــــ   تــــــــ
  

  
  

  
  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  دریاب
  

  

ساالن به جست و خیز  روزها چه باالتر از آنکه با همدر هواي بهاري و نسیم خوش این 
اند و واي  دوند و زنده می ،پرند می ،جهند و در میان جهانشان به جهان نگریستن، می بودن

  ماندن و بودن آنانکه چه زیباست به کنار 

خواهر برادرها به از این رو بود که من و  ،فراهم آورد قوتیمادر رفته است تا برایمان 
  تا همه با هم بازي کنیم، آمدیمجمع بیشتري از هم سنان در 

بعد از جست و خیز و  ،دویدیم هایمان هم مشخص بود، حسابی دنبال هم می قرار بازي
توانستیم کسی را به چنگ آوریم تا جایی که  آنگاه که می ،تعقیب و گریز یکدیگر

زدیم، گاه شکمش  هایش گاز می به گوش آرامان رفتیم و با دند شد به نزدیکی او می می
کرد و  شد، بعد سریع دست و پایش را جمع می بر می زدیم و او از خنده روده را لیس می
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ها را از ما بگیرد و این بازي و  آورد تا تالفی خنده پس از چندي او به سویمان هجوم می
شدیم و مادر  از خانه دور میقدر ادامه داشت که گاهی  تعقیب و گریزها ادامه داشت، آن

  کرد، و همه را گسیل به خانه می آمد میاي عبوس و ناراحت به جستارمان  با چهره

توان  اما ما را چه خیال که حال زمان سرخوشی است، زمان جهیدن و پریدن است، نمی
 باید جست و خیز کرد و از بودن ،که تمام حواس را در اختیار داشت، باید دل به دریا زد

  لذت برد از این رو بود که پیش رفتیم و از خانه دور شدیم،

هیچ از به دنبال هم سانان دویدم و پیش رفتم که دیگر اثري از خانه هویدا نبود،  قدر آن
سراي در دل زمین پیدا نبود و ترسان به هر سو که نگریستم چیزي جز غربت و دوري  آن

ها در میان گاز  بازي در میان دویدن بسیار از النه دور شدم، در میان آرينجستم، 
تابوي دوري از خانه این غربت بر سرمان هوار شد، دیدیم  باره یکها،  ها و خنده گرفتن

  را من نفهمیدم در ابتدا شیري فهمید، که دوریم، خیلی دورتر از خانه، این

کالفه و ها و رفت و آمدهاي بیشمارشان  او بود که با دیدن جماعت بیشماري از انسان
دیوانه شد و پس از چندي پا به فرار گذاشت، فقط من و او در میان جست و خیزها تا این 
حد از خانه دور شده بودیم و او که دریافت تا چه حد از خانه دور شده است به سرعت 
خود را از قافله دور کرد تا راه خانه را دریابد و من با دیدن فرار او بود که همه دیوارها 

  م هوار شدبر سر

ام،  مانده کس بینجا غریب و ام تا چه حد ای تازه فهمیدم تا چه حد از خانه دور شده آري
  خاطره یاد مادر بود، واي او کجاست تا چه حد میانمان فاصله افتاده است، اولین
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  ،آمدبه دنبالم خواهد  آیا

  مرا پیدا خواهد کرد، آیا

  بی پاسخ دیگر جهانم را آشفت سؤالتوانم خانه را پیدا کنم و هزاري  من می

ي جهان نا آشنایی و غربت است،  برم و هیچ برابرم نیست همه سو نگاه می آنبه این سو و 
  واي که این چه فرجامی بود چرا پس این درد جانم را در نوردید،

 آناند و بر  کند انسان است، به روي میزهاي بزرگ و بلند ایستاده تا چشم کار می
و از  آیند میهایشان  ها هزاري به پیشواز میز اند در کنار این چیدن چیده چیزهاي فراوان

ها ناپدید  روند و در دوردست باري به پیش می کنند و پس از چندي با کوله طلب می آنان
  شوند، می

هاي  ام، تنها یاد چشمان مادر به تعقیبم است، پنجه اینجا کجاست و من به کجا وامانده
  هاي مداومش با زبان نرمش کجاست نوازشتنومند و بزرگش، 

  تا چه حد دنیایمان دور از هم افتاده است،

و غذا  آذوقهخوانند، بوي  بوهاي بسیار مرا به خویش می آدمیاني  در میان این همهمه
من و  باعث شد، که همانز خانه دور شود، داشت تا ا آنهمان که مادر را بر  آري

اش جهانم را در نوردیده است به  ال بوي مست کنندهاز خانه دور شویم و ح ساالن هم
ي جان استشمام  روم بو را با همه خواند، پس به پیش می جانم رخنه کرده و مرا به خود می

  آنچه در انتظار من است را دریابم،کنم تا به راه  می
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تازم و به  و من یکه می خواند میخوش غذا است که مرتب مرا به خود  این بوي آري
میزهاي بلند به کنار  آدمیانکه باز هم  آنجاتر است  بو از کمی دوردست ،روم پیش می
  ،اند آوردهرا فراهم  آذوقهمی از اقسا هرکداماند و  هم چیده

و ناپدید  به پیش میزها رفته و بعد از چندي با دستی پر محو آدمیانهر از چند گاهی 
  و باخود اندیشیدم آمد وجد ي جانم به همه آنانشوند با دیدن  می

انتظار  رفت درکنارش به خواهم دیک یکی از این میزهانز راهکار در همین است به آري
خواهد داد  اي غذا به من در رو شدم او هم ذره رو آدمیبا خواهم نشست وآنگاه که 

به  اي آذوقهدر انتظار داده است و من خواهم توانست تا با  آدمیانکه به دیگر  گونه همان
  زده کنم، را از این همه درایت و شجاعتم بهت آناندست به نزد مادر و خاندان بشتابم و 

ي دوري از خانه و مسیر رسیدن جانم را در نوردید اما به خود نهیب زدم  اما باز خوره
را  آنید که راه خانه به کدام سمت است و خواهم اندیش آنابتدا دریافتن غذا و پس از 

ویم ج مست کرده است راه خانه را نمی نیز پیدا خواهم کرد در ثانی حال که بوي غذا مرا
شدن این بو خواهم توانست تا بوي خانه را استشمام کنم در همین افکار بودم  آرامبعد از 

  به پیش رفت تا نوبت من فرا رسید قدر آنکه صف به جلو رفت 

به انسان پشت میز چشم دوختم و منتظر شدم تا جیره مرا نیز به دستم دهد به او چشم 
به دست گرفت و  آذوقهاي  در پشت سرم تکه آدمیاندوختم و پس از چندي یکی از 

اند پس  ي کوچکم است که مرا نادیده گرفته دور شد، با خود گفتم به خاطر جثه
  را خواستم ام آذوقهردم و سهم صدایش ک
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ي  سهم همهو  و سه خواهر و برادر دارم لطف کن به او گفتم که من به جز خود مادر
  ،را نیز به من بده ها آن

اي پر خشم چوب دستی را  هاي من شنید یا نشنید که با چهره دانم چه از صحبت نمی
  دور شدم آنجابرداشت و به سمتم هجوم آورد، پا به فرار گذاشتم و از 

ام و یا شاید نباید چیزي گفت تا سهم  لب را بد با او در میان گذاشتهطبا خود گفتم شاید م
زنند و بعد از رد و بدل کردن  ها با هم حرف می غذا داده شود، اما دیده بودم که انسان

در میان همان  چیز همهشاید راز  آريشوند،  می آذوقهچندي کاغذ میانشان صاحب 
  ...شان است و شایدي سهم نشانه آنهاي کاغذي است، شاید  تکه

ها  ها دید که ماهی در میان همین افکار و در پی جستن حقیقت چشمانم دید در دوردست
در حال  ها آنجهند  زنند، باال و پایین می در حال بازي هستند دیدم که جست و خیز می

  بازي، آرزويوار در  بازي کردن بودند و من دیوانه

اگر سخن از بازي به میان بود جاي من به هر جاي جهان که بود هر نقطه از دنیا 
خواهم بود و به کنارشان بازي خواهم کرد  آنانمن در میان  آرينزدیکشان خواهد شد، 

کرد و حال با هر چه فکر در اندیشه داشتم به  می آراماین بازي روح و روانم را  آخر
  میها رفتم تا به کنار هم بازي کن سوي ماهی

هایی بودند  تنها ماهی ،را آذوقهدیگر هیچ در خاطرم نبود نه مادر را به یاد داشتم نه غذا و 
  کردم بازي می ها آنن هم باید در کنار کردند و م که با هم بازي می
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جهند به کنارشان  و دیدم چگونه به باال و پایین می آمدمبه کنار ماهیان در  ،به پیش رفتم
 آرامو پایین جهیدم در میان همین سرخوشی و جهیدن بود که ماهی  به باال آنانبودم و با 

  :ندا داد

  ناي ماندنم نیست مرا دریاب

به چشمانش نظر کردم و دیدم درد به جانش النه کرده است او به خاکی مانده است و 
اند تا چندي  زنده ماند و حال که نفس از او بریده آبدر حال جان کندن است او باید به 

ي جانش التماس به کمک است، او  خواهد مرد، نفس براي کشیدن نیست و همهدیگر 
  دهد و در درد به مرگ سالم خواهد کرد جان می

  ،سو نگاه کردم آندانستم چه باید کرد به این سو و  نمی ،دیوانه شدم

انسانی ایستاده و هر از چندي  آنآبی نبود هیچ آبی نبود، تنها میز بلندي بود که بر باالي 
نتوانستم به درستی به شدند  دور می آنجارفتند و با دست پر از  به سویش می آدمیان

  بود،  ماهی آننفس نکشیدن  ،ه مهم جهانچیزي دریابم ک آندوزم و از میزش چشم ب

مرد،  نفس از جهانش ربوده بودند و تا چندي دیگر می ،او بود که به خاك نشسته بود
واگذارم و نه  آننه آبی در کفم بود تا او را به  ،اي داشته هیچ بیال من در برابرش بودم ح

  بردم، دنش رنج میدیدم و از درد کشی گذارم تنها میکه به جانش ب مرهمیهیچ 

  یدم که بر زمین ریخته و مانده استد آبهایی از  ناگاه بر زمین به کنارش جرعه
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 هاي آبریخته بود و زمین را کمی تر کرده بود، ماهی به کنار همان  آدمیاز روي میز 
پس پوزه بر خاك دادم  ،کشید میهاي با تقالیش را  مانده و نفس ،اندك بر زمین خشک

به جانش  آبهاي مانده بر زمین را به رویش ریختم، با هر تقالي من کمی  آب آرامو 
هاي  رفتم تا از آب سو می آنین سو و زد، مرتب به ا ریخت و باز هم نفس نفس می می

کردم  زنده بماند اما هر چه تقال می آناي پدید آورم تا به  مانده بز زمین برایش باریکه
  ،هیچ افاقه نکرد

رسانید او در حال مردن بکمک  ،پوزه بر خاك خویشتن به زمین افکندم و فریاد زدم
  است اما هیچ نشنیدند و شاید نخواستند که بشنوند،

تراویدم از زمین خواستم  آبیوانه شدم، فریاد زدم خاك بر سر ریختم پوزه بر خاك د
ریا شود و او را به ا به خویش برد، خواستم تا جهان داو ر ،بجوشاند آبخویش تا به قعر 

کام ببلعد تا نفس بکشد تا چشمانش از حدقه برون نباشد و درد به جانش منزل نکند، 
  گفت می آرامماهی 

  ماندنم نیست مرا دریابناي 

تا به او فدیه دهم،  آمد میجانی در حال مرگ بود در حال رنج دیدن بود و چه از من بر 
  دواي دردم بود آب

ان جان به رنج او ببارید و نگذارید بی سامطوفان کن، ابرها به درد من  ،اي آسمان ببار
  سپارد، کند، نگذارید برابر چشمانم تلف شود، نگذارید تا در درد جان
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زنم دریاب مرا و این دردکش را دریاب که  شنوي، فریاد می اي آسمان نجواي مرا نمی
خواهم تا جانم را بشوید، اي  می آبخواهم  می آبمن هم  ،تاب نفس کشیدن نیست

  شنوید، او به من نگفت به جهان و جهانیان گفت هاي او را نمی کجایید صداي ناله آدمیان

  دریابناي ماندنم نیست مرا 

زندگی دهید  آباي ابرها قسم به جان خسته او خواهم خورد که اگر ببارید و او را به 
جهان را به کام او فرو برید تا زنده باشد و زندگی  آبنخواهم خورد، تمام  آبدیگر 
ي جهانش همین جان است، او  او جان است، او زنده بر این جان است و همه آخرکند، 

  ماندرا دریابید تا زنده ب

ها و  شنوید ضجه نمی، اي آسمان، اي ابرها، اي خدایگان، آدمیاناي جهان، اي 
هایش را نشنیدید، درد کشیدن و بی نفس ماندنش را ندیدید در انتظار چه به سر  مویه
هاي مانده بر زمین هیچ  ام توان بیش ندارد این آب اید، این پوزه بر خاك مانده برده

اي است زندگی او در امان داشتنش  براي شما جرعه ،دنببخشایندارند تا به او زندگی 
  بشتابید و او را دریابید که این روز به نحسی مرگ خاتمه نیابد

هیچ مدد نرسید و جهان در خاك ماند که او را به  ،هر چه البه کردم ،هر چه فریاد زدم
م به دور ام هیچ توان نداشت در میان همین عجز و التماس دید هزپو ،خویش بلعد

  را آب، دیدم تنگی از تري دست

بود، او  آنجان او تشنه بر  ،بود آني زندگی به  همه ،بود آني حیات در  واي همه
  مددگر و تیمارگر دل بی کسان بود،
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هر چه فاصله بر میانمان بود را در پیش رفتم و تنگ را به دندان کشیدم  ،دیوانه شدم
یدم هر چه بود و نبود را پشت سر گذاشتم تا او را نوردیدم به دندان کشیدم به پوزه مال

  دریابم که ناي ماندن نداشت که فریاد مرگ سر داد

بش را به جان او به جانش نشاندم تنگ را شکستم و آ تنگ را به نزدش بردم و سرآخر
زندار کرد او را به جان نشاند و زنده کرد،  ،به میان جانش رفت، تراوید آبرساندم، 

ي درد نفس کشید و جان را به خویش خواند، صداي شکستن تنگ و  ا همهنفس کشید ب
را به خویش خواند تا ببینند تا ما را دریابند تا ماهی  آدمیانگرانش  آبروان شدن 

دردمند را ببینند و چندي نگذشت که همان مرد باالي سرم ماهی را از زمین برداشت و 
دوردستان زنده خواهد بود  آنمیز چه بود او چگونه در  آنبه باالي میز گذاشت، باالي 

اند چه  چه نهاده آدمیانباید رفت به اسمان منزل کرد و در میان آسمان دید که به میز این 
  ماهی دردمند را زنده خواهد کرد، ياند و چه اکسیر گذاشته

تري  ردستاو زنده بود و با تمام دردهاي مانده در چشمان پر رنجش زنده ماند تا دو
به درد و  آخربرون کند، درد کشیدنش را نظاره کند تا سر  آبکسی دوباره او را از 

و شکنجه جان دهد تا انسانی گوشت تازه نوش جان کند، لذت برد و باز به دنبال  زجر
  ایشان بود آناي برآید که جهان از  به دنبال جستن لذت تازه ،گوشت تردتري بگردد

با هر چه در توان داشت و نداشت جان بخشید  ،دندان در میان تنگ با ،ي بر خاك با پوزه
جان جاندارگان است، دریافت که خویش جان بود و جان ارزش  ،ي حیات که مایه
  جهانش



 ابیدر ١٥٨

 

هیچ نپرس هیچ ندان هیچ نگو که کیست که چیست که باورش کجاست و رنگش 
خویش بگذرد تا تا از  آمدهچیست هر چه هست طالب مدد است و مددرسان به جانش 

و کرد که زندار است بر این جان او را پاس بدارد و او را دریابد پس دریافت و جهان را ن
خاك و دوباره از نو سرآغاز خواهد که  دار نفساك که دوباره زنده خواهد شد به این پ

  این احساس را دوباره و هزاران باره به دل هر چه جان است زنده خواهد کرد

است تا حامی جان شود تا زنده کند تا بیدار ماند  آنبیدار با هر چه در جان است بر 
زنیم به کنار هم یک  حافظ جهان شود و این فرجام جهانی است که ما برایش فریاد می

که در دستان تالشگران است  آرزوییجان براي مدد به هم براي ساختن جهانی بهتر به 
ی بر خاك با جانی پاك با فریاد یها ان است با پوزهمبارز آنها از  جهان دوردست

  باك چاالك با عزم افالك با تن خونین بی

  .آزادگان است ، جهانفردا جهان

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  پوش خون
  

  

که صاحب بر همگان بر جهان فخر  اند مالککه جهان را  آنانجشن واالنشینان است، 
که نخست خداي نشانشان کرد و بر  آنانکه خلقت جهان برایشان بود،  آناناند،  فروخته

که خدا نبود و مرد و کشته  آنجاشان و پس از چندي تخت خالفت جانشین خود گماشت
  خدا شدند و دوباره جهان را سرآغاز کردند، ،شد

مه در میان جشن خدایان ه ،در میان جشن واال نشینان در میان جشن ثروتمندان و اشرافان
ها را به خویش بدوزند و جهان را مالک شوند و میان  تا چشم آمدهدرخشند، اینان  می

  شان آنکه بیشتر درخشید شاه شاهان است، همه
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هانی به پادشاه اربابان است و او است که جهان را مالک خواهد شد، حال گاه ج
  ي جانداران شان و گاه جهانی به وسعت جان همه وچکی بزم شبانهک

ستحمام شده خشد که پوست نحیفش به میان شیر ادر است که می آنه این بزم پادشا
اند تا زیباتر از پیش شود،  ها آالیش کرده است دست و پاهایش را جماعتی ساعت

اش بیشتر بدرخشد  موهایش به دست خبرگانی رنگ شد و آالیش شد تا به پیرایش چهره
نورش همه را روشن کند به همه با  تا آمدهسمان است که به زمین او خورشید میان آ

  او و هم قماشان او است، آنبفهماند که جهان از 

اند تا او پادشاهی کند لباسی به تنش کرده است تا بدرخشد تا  فراي آنچه بر او آالینده
بر اندام تراشیده  ،حریر و ابریشم جنس لباسش است بر تنش ند،بیشتر بر آسمان خدایی ک

رنگ دادند رنگ به خون تنشان  ،درخشد، به رنگ خون هزاري دردمندان اش می  شده
درخشد او را بیشتر نمایان  زدند و بر او دیبا نشاندند تا بیشتر بدرخشد، خون بیشتر می

  خواهد کرد،

 ز اوگذاشت تا ا قدر آنان گذاشت، از دیربازان گفتند که خدا هم بیشتر براي خلقتش زم
همتا، بینی را  ها را رنگی داد بی چیزي بیافریند که مثالش در جهان نیست پس چشم
اند  که تشنه به خون آدمیانتا  آوردخوش تراش و کوچک کرد لبان را به رنگ خون در 

شود تا از  همتا بیها خدا تراشید تا  خون هم را بمکند، اندامش را ساعتبراي مکیدنش 
نش به خون خویش بنشینند که رنگ دست را ببرند و از دیدکند همگان ش اغوا دیدن

  دیباي او رنگ خون جماعت بیشماري از رنجبران است
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اش بود مردمان به خاك  با هر چه برازنده ،ي زیبایی و وقار با همه ،او به پیش بود
جز سجود و تکریم پس بیشتر  ،اش هیچ براي گفتن نداشتند افتادند و در برابر زیبایی می
و ر فروخت و خدایی کرد، به رنگ دیبایش چشمان افسون شد و همه مستانه به او فخ

ها را به خود کشاند دیگري بر جانش بیشتر  وقارش چشم دوختند اما فراي هر چه نگاه
  ها را به خود دوخت چشم

ها را خیره  ش نگاهکیف و کفشی که از برق ،درخشید شال بزرگی که بر آسمان می
گزید  شد و لب می بر اندامش دیوانه می آالتکنارش بود از دیدن این کرد هر که در  می

او است او مالک به جهان ما است، جهان از او زیباتر به خود ندید و هر  آناین همه از 
  چه زیبایی سهم او است در جهان

از چرم پوست تن ماري بود که  ،زد برق میو درخشید  ها را دیدند که می پس همه کفش
ي لباسش  پوش پاهاي باریک او شده بود، شال گردنی که با رنگی از خون به قواره تن
حیوانی بود از پوست و موي او ساختند که زیبایی همه از  پوش تننشست چندي پیش  می
او است باید که چنین رخت حقیران را از تن بکنند شده او را بدرند و دیباي حقیقین  آن

  که الیق چنین زیبایی استکنند  آناز زیبایی را به تن 

رد و همه حلقه به گوش در و همه را مست خود کرد، عطرش جهان را پر ک آمداو 
اي به او  برابرش به خاك ماندند تا شاید یکی از میان این هزاران بر گزید تا بگذارد ذره

  نزدیک شود به این الوهیت دستی بکشد و قدسی شود

  او معصوم و قدسی عالمیان بود آخر
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 آدمیانها بر دهان  سپید را بر هم گذاشت آب مو بیکه پاهاي  آنجاگاه که نشست، آن
  او است آنها باال و پایین نرفت که همه زیبایی از  خشک ماند نفس

دیگر به دور گردن رها کرد  بار یککیف را به روي میز گذاشت و شال را  آراماما زن 
هاي  به دیدن سینه ،اش از میان دیباي حریر آتشین نمایان شود هاي فشرده تا سینه
رسوا شوند و رسوا کنند هر چه او  ،دیوانه شوند ،اش مردان باز خویشتن را بدرند فشرده

  او است آناز  چیز همهفرمان دهد کنند که 

لب به سخن داد همان  آرامتحکم و قدرت که  یان همینو در مدر میان همین سلطه بود 
 ده خدا شده بود، حال دگر کفش بوددا صیقلیپاهاي  پوش تنتکه پوست بی ارزش که 

درد داشت و از  کرد میناله  گفت میتوانست چیزي بگوید اما سخن  نه جان داشت نه می
  و رو به جهان گفت آمدبه صدا  آرامگفت  دردهایش می

اید، پوست تنم را بر پاي او  ردهاید که به پاي او ک است که دریدهمن اي از جان  این تکه
  ام دیده

شال  آنزن صدا را شنید اما هیچ نکرد و دوباره دست به میان شال به دور گردنش کرد، 
شد میان  ، اما حال حجابیبودنشیوانی بود که کمی پیشتر دریده که از موي تن ح

ه براي مکیدنش دندان تیز کرده بودند، او ماري کي زن با جماعتی بیش هاي فشرده سینه
برد و با هر تکان بیشماري را مست و مبهوت به جاي  داد شال را به هوا می تکان می آرام
ها بود که شال هم سخن  ها در میان همین اغوا کردن نشاند در میان همین تکان دادن می

  نجوا کرد آرام گفت
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اي از جان و وجود من  ت تن من است این ذرهپوس ،این حائل میان تو و این جماعت
  است

هایش برد، دست تکان داد  دوباره دست به میان رانزن دوباره شنید باز هم تأملی نکرد و 
مردي در کنار همسرش به  ،تا باز جماعتی را دیوانه کند کمی دورتر از او در میان میزي

  زد زنش دست به جانش برد و او را از خود راند دل فریاد داشتن او می

ي زیبایی را صدا  الهه ،خواند ي وجودش خدا را می با فریاد همه ،با صدا ،با جان ،با تن
هاي زن  زد چشم به ران ی که از میان لبانش بیرون میزد و با دهان باز مانده با بزاق یم

  بود دوخته

داد همین بس بود تا  آنزن خون پوش دستی به میان موهاي حجیمش برد و تکانی بر 
خیس از بودنش  ن زن لب خویش را خیس کند،مرد در برابر زبان بیرون آورد و به یاد لبا

  فشردنش آغوشاز لمس کردنش از مکیدن و در 

  :هاي زن فریاد زد راسوي به میان سینه

  اي اي از ترس به خود وامانده را چشیده زجراي، طعم  طعم درد را چشیده

  :ادامه دهد گفت تفاوت بیخواست  زن که باز می

خاموش  ،ام ترس را به جان خریده ،ام برده زجر ،ام درد کشیده ،ام همه را چشیده آري
  سیرت بیباش اي پست ذات 

  :گفت آراممار به میان حرفش دوید و 
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  اي اند، به درد کنده شدن پوستت به خود پیچیده کندهپوست تنت را 

  :نشست گفت و صاف می داشت برمیزن سراسیمه در حالی که پاها را از روي هم 

به تنم  ،اند کرده به میان خونم خانه ،به جانم النه کرده ،اند پوست تنم را هم کنده آري
م و عصبی شال را از میان گفت با تکانی محک ها را می اند و در حالی که این دست برده

  هایش برداشت و به روي میز نهاد سینه

اش بیشتر نمایان شود و مردان بیشماري از سراسر میزها  هاي فشرده همین کافی بود تا سینه
خواستند او  می ،خواستند او را بدرند می ،خواستند هجوم آورند خیز شوند، گویی می نیم

  را به جزئی از ملک خویش درآورند

  :راسوي بر میز افتاده گفت

فرار  ،به خویش لرزیدم آمدنشاناز هر بار  ،بر جان نداشتم هایشان هیچ به ترس گلوله
دست بردار نبودند و  آنانجالدان در امان بمانم اما  آنا از ت اي خزیدم کردم به گوشه

  ي عمر به تعقیبم درآمدند، همه

  ؟اي به ترس مداوم زنده بوده آیا

  :د زدفریا آشفتهزن 

 پوش تنشما را چه سود و ارزش بر جهان که حال پوست تنتان  ،ارزش بیاي دیوانگان 
  اي شده است چنین زن پر آوازه
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گویی فریادهایش نماد بیرونی داشت که جماعت را بیشتر به سوي خود واداشت همه به 
دیدند، پس  میکودکان هم او را و او چشم دوخته بودند اینبار نه تنها مردان که زنان 

، لبخندي تحویل جماعت در برابر توانست کرد فهمید که بلند سخن گفته است، چه می
  دارشان خالص شود هاي دنباله سر فرود آورد تا از شر نگاه آرامو  داد

خویش را  ،ترسید ،ي مار را دید و بر آشفت ها چهره تا سرش به پایین افتاد در میان کفش
  ها دوخت اه را به دوردستاي جمع کرد و نگ به گوشه

هایشان به ترس بودنشان به ترس  کی نفسهایشان به نزدی به شلیک گلوله آري: مار گفت
  ام زیسته

اند و به ترس  در دست گرفته ،اند بیرونتان کرده  از خانه ،اند ات هجوم برده به النه
  اند میهمانتان کرده

ها دروغ و دور از واقع  ره کرد ایندر خود ماند و هیچ نگفت زیر لب با خود دو آرامزن 
  است

  :راسو گفت

ا کم ارزش و پوچ ، ممیان جهان ما نیست حقیقتیهیچ  ،اش دور از واقع است همه آري
کنیم و هیچ از  ما فرزند نداریم، مادر نداریم ازدواج نمی ،هستیم و شما الیق به زندگی

را هم  آن ،رد را چهاما د هستیم، ارزشی بی، ما موجودات کم و فهمیم جهان نمی
  فهمیم؟ نمی
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مرد با چشم در حال  ،و شدهایش روبر ي مردي به سینه مستانهزن سر بلند کرد که با نگاه 
  :بیندازد که راسو ادامه داد ها آنخواست تا شال را به روي  ،مکیدنش بود

ایم، اجسام تنمان را  تیغ را بر گردن لمس نکرده ،فهمیم ما رنج مرگ را هم نمی آري
، رهایمان کردند و باز هم هیچ بی پوست و تن ،بی باله و دم ،و پا دست بیدریدند و 

  شما است آنجهان از  که دیمنفهمی

هر  کرد میاش پشیمان شد و شال را بر نداشت اما نگاه مرد را بر جانش حس  زن از کرده
دید فریاد  تا با او هم خوابگی کند و زن همه را می آمد می ،شد ر میت لحظه به او نزدیک

  :زد

، از خویشتنم و باز این را بلند و فریاد زنان آدمیاناز  ،جهان بیزارم چیز همهمن هم از 
  مردمان را به خویش جلب کند،نظر همین بس بود تا بیشتر  گفت،

  او دیوانه شده است، ندکرد میکم کم مردمان به گوش هم نجوا 

 آرامه است و زن که فروختند که او دیوانه شد خود می زنان چه فخر به مردهاي حریص
تا روي  آمد میباال  آرامرا دید که هایش  مار میان کفش ه بودچشم دوباره به زمین دوخت

  :اما مار گفت ،سراسیمه خود را تکان داد هایش رسید که زن ران

و شما صاحبان  ،دورانیم دردکشما  ،ار دردچه به ک ، مراام دهمن براي درد دادن نیام
به درد  ،دانی که معنی درد را می مخواهم بدان میاما  ،مالکان حق رنج دادن دارید

ي، ا ها را دیده در کمین بودن انساناین  ،اي اي این درد مدام و بی پایان را چشیده زیسته
بردند،  ها را می اي چگونه گردن درند دیده میاندازند در تله  اي چگونه به دام می دیده
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مادران را  ،در برابر کودکان ،کشند میکودك  ،اي که در برابر دیدگان مادر دیده
چنین  آیااي و  ها را دیده ي این همه ،اند ریدهاي طفل به شکم مادر را د ، دیدهدرند می

  ؟اي دردها را کشیده

اش به قرمزي دیباي  چهره ،فشرد را به هم می ها آنمدام  ،هایش عرق کرده بود زن دست
  با نجوا گفت آرامو  مستأصلاش را پر کرده بود،  ي پیشانی رق همهبر تن بود و ع

  ام دست از من بدارید دانم و کشیده ي دردها را می همه

آشفته بود  قدر آناش  طوري که کسی متوجه او نشود اما چهره ،این را نجوا کنان گفت
چشم بدوزند و هیچ شباهتی با زن آتشین نخست شامگاهان در بزم، در او  همه به اوکه 

  .نجویند

اي چگونه از  چگونه رنج تن و جان ما را به جان کرده ،اي دردها را کشیده: راسو گفت
  بالی؟ پوش جان ما به خود می سازي و از داشتن تن رنج ما دیباي به تن می

فشرد به شال چشم دوخت و چند بچه راسو را  زن خیس عرق بود و دستانش را به هم می
گاه گاز  ،دهند را فشار می همدیگرگاه  ،خورند دید که به جست و خیز به هم می آندر 
  پرند و چشمانش پر از اشک شد، گاه می ،گیرند می

با  ا دید کههاي مانده در چشمان مارها ر نگاه را به کفش و کیف دوخت و اشک
  ،کنند میریزند و به او نگاه  اشک می ،اند ختهبه او چشم دو دردآلودچشمانی 
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ي بر  با چهره آمدتفاقات با هر چه پیش ي ا چشم بر حاضران دوخت، مردان باز هم با همه
نوك به با خونی رنگ صورت و هر چه که بود باز هم  ،پیشانی ، با عرق بري زن آشفته
هایش  و برخی ران مکیدند هایش را به دل می برخی لب ،خته بودندهایش چشم دو پستان

و به خود  کرد میرا به خود لمس  آناندار  نگاه تب ،دید همه را می ،کردند را برانداز می
 ،یاد دریده شدن اندامش افتاد ،یاد لمس تنش افتاد ،سوخت، یاد دستان مزاحم افتاد می

را دید که به دست آتشین و  آدمیانهمه را به برابر دید،  ،هایش رنج بردن ،یاد فریادهایش
  ،درند تنش را می ،آتش

هر که در پیش است و بیشتر از  ، تن همه است،ها است تن او نیست تن بیشمار حیوان
اند که خودش پیش قراول این جماعت  ردهدید که نه تن او را لمس نک ها آني  همه

ریزد گاه  درد، خون می به خون بر دهان می ،ونبه قداره بر خ ،به داس بر دست ،است
  کند و گاه بهره کشیده است ، گاه به تن مینوشد گاه می ،خورد می

دید و دیوانه شده بود تا چشم به شال انداخت دید، دو کودك راسو به او  همه را می
ت ي راسویی را پوس ارشان جنازهد هاي دردمند و دنباله اند و در میان نگاه چشم دوخته

  کنند می

  :ها بود که راسو مار و هزاري دیگر از حیوانات رو به او گفتند در میان همین دیدن

  ما جانیم و عاشق به زندگی کردن ما را امان ده که زندگی کنیم

کیف را به  ،ها را درآورد را به دور سرش گذاشت کفش ها دستفریاد زد  برخاستزن 
  رفت، آدمیانبود به بیرون بزم  زمین پرت کرد و در حالی که شال روي میز
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ها برخاسته بودند به او چشم دوختند و او را که دیوانه  دوید، انسان میکشید و  فریاد می
  دز و مدام فریاد می دیدو ند که ترسان و با چشمان گریان میکرد میشده بود نظاره 

  مرا امان دهید، مرا امان دهید

دور شده بود به  آناندر بزم که او کمی از  آدمیاندوید و  زد و می زن فریاد می
از کماالت خود  ،و تاب گفتند آبزنان از دیوانگی او با  ،خود ادامه دادند هاي حرف

هایش چشم  خواندند کودکان بازي کردند و مردان دوباره زنی را جستند تا به پستان
ي  اما در همه ،دافتبه جریان ا آدمیانلبانش را در خیال بمکند و دوباره زندگی  ،بدوزند

شنیدند و دریافتند و نه  اینبار کسانی بودند که فریادها را آنانها و بیشتر و فراتر از  این
  آزار هیچ بیو و رها  آزاد ،امان که جهان را جان پنداشتند که همه زندگی کنیم

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  درمان
  

  

وزید، بیشترین زمان لذت  با دوچرخه در حال پیشرفتن بودم و نسیم خنکی به صورتم می
ون رکاب زدن با سرعت موقع بود که بد آنرسیدم  موقعی بود که به یک سراشیبی می

  گرفت، ي صورتم را در بر می رفتم و نسیم خنک همه ش میبسیار به پی

رساند  ودم که مرا به سمت خانه میاي ب اما حاال در حال رکاب زدن و فتح کردن قله
رسیدم، این احساس دوگانه هر روز  ي مرتفع به خانه می قلهدرست بعد از رد شدن از این 

کردم، هر  ها وقتی این سراشیبی را به سمت مدرسه طی می یکی صبح ،آمد میبه سراغم 
اش  ي شادي ها و چندین ساعت تکراري همه آلود و فکر به معلم حالت خواب آنچند در 

اي هم که شده مرا از رکاب زدن وا  کم براي چند ثانیه بلعید اما دست را یکجا می
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ر حرکت ظهرها به سوي خانه دکه  آمد میداشت و احساس دوم زمانی به سویم  می
هاي تکراري و  این همه خستگی از کالستر بود، با  بودم، این احساس دیگر منزجر کننده

اما شاید رو به رو شدن با  ،مودسرباالیی را هم پی حاال باید ،گذران زمان بسیار به بطالت
توانست این احساس کالفگی  میاش  گرفتن او به همراه غذاي خوشمزه آغوشمادر و در 

  ز من دور کند،را ا

  بود آنیک سال و بیشتر از راه من هر روز به مدت  هر چه بود این قرارداد 

این همه تردد توان به مسیر ادامه داد باید چندي ایستاد و نفسی تازه کرد،  نمی گونه ایننه 
  ها براي چیست؟ انسان

و شهر و  هها به همین محدود ي انسان وجود دارند، تازه همه ها آنتعداد زیادي از  چه
، نهایی بی هاي انسان ،يشهرهاي بیشمار ي،د، کشورهاي بسیارنشو کشور خالصه نمی

هایم  اند، در میان چنین افکاري چشم حقا تعدادشان زیاد است و جهان را در اختیار گرفته
جهید و در پی جستن  رفت، می سو می آنکه جستان و خیزان به این سو و او را دید 

ند، به پیشوازش بود تا مرا به سوي خود گسیل ک اي بود، چشمان سبز رنگش کافی پروانه
دوست داشتم بدن پشمالویش را لمس کنم او  ،گرفتم هایش را زیر نظر می بودم و پریدن

از هر ساختار  دور بهکه بی آالیش و  آنانبگیرم و نوازشش کنم، گیرایی  آغوشرا در 
در  آنانباره یکی دیگر از کرد و حال دو می شان شیفتهمرا  پردازند انسانی به هیاهو می

  ها، ها و با تمام زیبایی ي بازیگوشی ها با همه برابرم بود با تمام شیطنت

  ،اما چرا در کنارش مادري نبود، پدرش کجا بود، او که سن و سال کمی داشت
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چرا او را تنها گذاشته بودند، شاید براي بازي از خانه بیرون شده بود و مادر و پدرش از 
شد به او بیشتر نزدیک شد  چه بود حال تنها بود و می کمی دورتر حواسشان به او بود، هر

من او را به سویم کشاند، حواسش  آمدندر کنارش نشستم،  آرامو او را لمس کرد، 
به سویم و یا  آمدنمعطوف به من شد، به من چشم دوخت و با احساسی دوگانه در پی 

اي برایش  بود ذرهگریختن از من بود، دست به کیف بردم و از کیکی که برایم مانده 
  همین کافی بود تا شروع رفاقتمان را اعالم کنیم، تم،ریخ

بدون زخم  آالیش بی ها آنها بود،  تر از رفاقت با انسان این دوستی با حیوانات برایم آسان
ام برایشان مسخره بود نه اسم  آمدند، نه چهره اي به نزدیکم می گفتن کنایهزبان بدون 

کردند،  اش می دیگري که هم سنان مسخره چیز هیچگر نبود و نه فامیلم، نه پدرم که دی
دالیل  ترین بزرگآمدند و همین شاید یکی از  که در پی مسخره کردن من بر نمی آنان

  بود، آنانبراي رفاقت بیشتر من با 

لمسش کردم، در  آرامبار دیگر نزدیکم بود، دست به پیشش بردم و  ها آنحال یکی از 
اش خوشش نیامده  ، گویی از مزهتکانی داد آرامزد سرش را  دندان می حالی که به کیک

را باز کردم  آن، من هم خوشم نیامده بود، بیش از حد خشک بود حتی موقعی که است
  طراوت الزم را نداشت،

اش  تر از بینی پاییناي در خود داشت،  جمع شده آببه او چشم دوختم، چشمان سبزش 
و تا دهانش امتداد داشت، سر نزدیک کردم تا او را از هایی خشک شده بودند  چرك

او سرما خورده بود، مثل من که  آريصداي خرخر گلویش را شنیدم،  ،نزدیک ببینم
کرد، حال  هایش درد می کشیدم، او هم مثل من استخوان خوردم و درد می سرما می
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پیش با  شد و کسل بود، اما او که چندي از دماغش جاري می آبمساعدي نداشت، 
  خفتم و ناي هیچ در بر نداشتم، من در احوال او فقط می کرد، یحشرات بازي م

بودند،  آدمیانتر از ما  جان سخت ها آن ،از خیلی جهات دنیایمان از هم تفاوت داشت
ایستادند و از هیچ هراس نداشتند در برابر  حتی در کودکی بر پاي خود می آنان آري
  راندند، که به زخم زبان یکدیگر را نمی آنانند و کرد ع میها خودشان از خود دفا تیسخ

  کردم، اما مادر، بردم باید او را درمان می باید او را به منزل می

باز هم او همچون سدي در برابرم بود، باز هم خاطرات پیشترها در برابرم به رقص در 
که چگونه هر بار که خواستم حیوانی را به خانه ببرم چگونه در برابرم ایستاد، مانع  آمد می

  :بردنش شد، به سختی با من رفتار کرد و فریاد زد

  جاي حیوانات در خانه نیست،

 آناند برایشان مقدس است و هیچ از  ترها، آنچه وضع کرده هاي بزرگ باز هم ارزش
 آنانو دنیایشان را به عذاب بکشاند، گویی کاسته نخواهد شد، هر چند که خود 

رساندن به  آزارچیزهایی وضع کرده تا یکدیگر و جهان را بیازارند، شاید به واقع براي 
  ،اند آوردهها را پدید  ارزش گونه اینجهان 

احوال است، شاید  کردم، اما او که ناخوش شد او را به خانه برد، باید فکر دیگري می نمی
با او  اصالًکند و اینبار اجازه دهد تا او را به منزل ببرم،  آراممادر را گفتن این حرف 

او را به خیابان خواهم کنم که بعد از رهایی او از چنگال درد و بیماري دوباره  شرط می



 درمان ١٧٤

 

را در میان  چیز همهباید به خانه رفت و با مادر  ،راه درست همین است آري، برد
  گذاشت،

  هرگز: پاسخ مادر قاطع بود

  حامل بیماري هستند، مریض و بیمار، آنانر منزل نیست، جاي حیوانات د

  در خانه نیست، آناناند و جاي  کثیف ها آن

هر چه تمنا و خواهش بر جان سخت او افاقه  ،هر چه اصرار ،هر چه مویه ،هر چه البه
هیچ آسمان و ریسمان بافتنی او را مجاب نخواهد  ،نخواهد کرد و آنگاه که بگوید هرگز

  کرد،

احتمال  آريپدر و مادرش کجاست، شاید پدرش مثل پدر من شهید شده است،  واقعاً
هاي  باز هم این از ارزش ،روند تا شهید بشوند دارد، اما حیوانات که به جنگ نمی

ش کشته شده است و جایی ندارد، اما شاید پدر آنانانسانی است و در میان  پرطمطراق
  مادرش؟

اند و او تنها نجات یافته از درد و  اند، شاید در زیر آوار وامانده شاید هر دو از بین رفته
ربوده است، اما به چه علت  آدمیاندو را کسی از میان  آنها بوده است، شاید  رنج

  را بربایند؟ ها آنبخواهند 

  اند، از همین سرماخوردگی مرده دان همین بیماري را گرفته ها آندانم، شاید  نمی

  زبان و دهان کوچکش از بین برود؟ آنهاي کوچک با  پنجه آناي نکند او هم با و
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که او  جا هماندوچرخه به  غذا باب طبع او را برداشتم و با رفتم و مقداري از میان قابلمه
دادم، اگر  یافتم باید او را از این درد نجات می را دیده بودم گسیل شدم، باید او را در می

  اش از این رنج جان داده باشند چه؟ خانواده

  ي مرگ باشد چه؟ اگر او هم در آستانه

 زد، حتی وقتی اي لم داده بود و چرت می در گوشه آرامشد،  آراماي  با دیدنش جانم ذره
صداي خرخرهاي به او نزدیک شدم  آراموقتی  ،استزدیک شدم هم از جاي برنخبه او ن

دماغش را  آبتر از قبل بود، در همان حالت خواب  نیدم که دردناكبلندتري از او را ش
و با اشتها  برخاستاز جاي  آناي از غذا ریختم و با بوي  کشید، برایش ذره مدام باال می

  خورد، آنو ولع از 

هاي کوچکی دارد، چه قدر اندام بدنش کوچک و زیبا است، دلیل این همه  چه دندان
  است؟ آوردهزیبایی چیست، چه کسی چنین جان زیبایی را به وجود 

که سطر سطر دفاتر و  قدر آناند،  اند، بسیار برایم گفته خدا، از او بسیار برایم خوانده آري
ها  درد را مهمان جان گونه اینو است، اما چرا ا آناز  چیز همهکتبم پر از نام او است، 

اي،  و مادر وا نهاده پدر  بیکرده است، خدایا چگونه کودکی در این سن و سال را 
  اي تا در تب و رنج بسوزد؟ چگونه به او درد داده

نداري که خرد و حقیرند، چشمان  ها آنیا شاید زمان براي او از خالیق تو نیست،  آیا
توان کرد، این رنج را  ها است، در این حال نزار از که مدد می سوي آسمان اش به درمانده
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کرد، درد و رنج بیماري را به که باید توان داد، درد تنهایی را با که قسمت  به که باز می
  تقدیم کرد و از که طالب مرهم بود،

بیهودگی نیست واي باز به دریایی از این افکار بی سامان غرق شدم و حال زمان چنین 
 حتماًدامپزشک  آنن دریافتن است، باید او را با خویش ببرم، در نزدیکی خانه حال زما

است،  آمدهتواند به او کمک کند، او شغلش این است او براي چنین کاري به جهان  می
شدم، فکر کردن به اینکه روزي دامپزشک  چه قدر از داشتن چنین شغلی سرمست می

  داشت یوانات کمک کنم جهانم را به شادي وا میشوم و بتوانم به ح

  زمان او نزد همان حکیم است دواي در آري

با خود به چه  واقعاًکرد،  گرفتم، احساس غریبی می آغوشدست نزدش بردم و او را به 
  کند من کیستم، غول بیابانی، اندیشد، فکر می می

فهمم،  م در آید حالش را میغوشکند تا از آ شاید بچه غول بیابانی، گهگاه که تقال می
که این غول دوپا شاید چندي بعد مرا ببلعد، دیدن این  کند میموقع به این فکر  آن حتماً
فهمید و  هایم را می برایش وحشتناك است، دوست داشتم تا حرفهاي بزرگ  جثه
تو  تا مرهمی بر دردت شوم تا کنم آرامبرم تا تو را  گویم می دانست که مدام به او می می

  را دریابم و از این رنج برهانم،

با هر سختی و مشقتی که بود او را نزد مرد دامپزشک رساندم و با سرمستی به نزدیکش 
  رفتم، به او گفتم که او حال ناخوشی دارد و باید به او کمک کند،
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توانم انبوه  گفتم چند صباحی دیگر من به تخت او خواهم نشست و می در دل با خود می
ي از حیوانات را دریابم و از درد و رنج برهانم، مرد در حالی که روزنامه مطالعه بیشمار

به من چشم دوخت، نگاهی از سر تا پا  امه را پایین گرفت و از بین عینکشکرد، روزن می
  :به من کرد و با صدایی خفه مانده در دهان گفت

  شود، قدر می فالناش  هزینه

انم چرا تا این حد ابله شده بودم چگونه محاسبه د ام ریخت، نمی سردي به پیکره آب
ونه به این نیندیشیده بودم، خواستم چیزي خواهد گرفت، چگ الزحمه حقکه او  نکردم

  به او کمک کنید او به کمک شما نیاز دارد، مثالًبگویم، 

 یا بگویم در حال حاضر پولی به همراه ندارم اما بعد از چندي به شما خواهم داد، اما زبان
در دهانم خشک ماند و لب به چیزي نگشود، جان به خنکاي برف زمستان شد، 

توانستم از جایم تکان بخورم، دیوار بلند آرزویم بر  توانستم چیزي بگویم و نه می نمی
دامپزشک شدن، به فردا من هم از این جماعت دردمند طلب  آرزويام بود،  فراز سینه

  سکه و دینار خواهم کرد؟

  توانی هزینه را بپردازي؟ می: ی رساتر گفتمرد با صدای

  بیرون برو: بیشتري گفت تأکیدبعد از چندي که جوابی از من نشنید بلندتر و با 

در حالی که نایی براي راه رفتن نداشتم بیرون رفتم، باید تالش  آغوشبا چشم سبز در 
راهی در برابرم است، خواستم  حتماًپول را به دست آورم  آنکنم، باید راهی بجویم تا 

کرد به یاد  هاي مادر که این کار را غیر ممکن می چشم سبز را به خانه ببرم، اما فراي ناله
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بیایند شاید در همان نزدیکی باشند پس  آنجاپدر و مادرش افتادم و گفتم شاید دوباره به 
  دمبه سوي خانه روان ش آناو را به همان میعادگاهمان بردم و بعد از 

  مادر با دیدنم آشفته گفت کجا بودي؟ ناهارت را چرا نخوردي

به سرعت خودم را به اتاق مادر رساندم و به او گفتم برایم غذا بکشد تا چندي دیگر 
گی نبود فکري در سر داشتم که براي عملی هم خورد، اما دلیل این خواسته گرسنخوا

داشتم، به باالي گنجه رفتم و دست  یاز اتاق دور نگاه مکردنش باید مادر را براي چندي 
وجود  آدمیاناي از همان کاغذهاي با ارزش  به کشوي دوم بردم، در میان کشو توده

حدي که مرد دامپزشک طلب کرده بود، براي رهایی او از  آنداشت، خیلی بیشتر از 
  هاي مادر، اي فاصله بود، جرعه براي دست بردن به پول چنگال دردها تنها جرعه

دست زد و در  ها آنش را از چندي پیش جسته بودم و جستن که نه باري در برابرم به جای
را هم در سر  ها آنحتی فکر به  وقت هیچمطلع شدم اما  ها آناین تنگنا من هم از جاي 

هاي مادر در میان کشو در  پروراندم اما حال درست بعد از مالقات دکتر مدام پول نمی
  ند،آمد برابرم به رقص در می

نگذاشتم دلم  آني حیات در  اي از جرعه دست را از میان کشو بیرون آوردم و ذره
 آوردهبرایمان فراهم  قوتاي  و ذره آباي  زنان جرعه آرایشراضی نشد، او که به 

شود، اما سر میز ناهار از او  تلنباراز دوست بر دنیایش  گونه ایناست، حقش نیست که 
خواستم به او دروغ بگویم و براي مدرسه طلب پول  ي حیات کردم، ابتدا می تقاضاي مایه
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گذاشت، اما دوست  اند بی معطلی در اختیارم می طلب کرده ها آنگفتم  کنم، اگر می
  را صرف کنم، آن خواهم که بداند در چه راهی می داشتم

  هرگز: بود اما جواب او باز هم قاطع

ها پناه برم، به خلوت بنشینم و مدام به جهان  تا به اتاق و تنهاییاین هرگز کافی بود 
پول ضامن حیات او خواهد شد، اگر  آنفکر کنم، در خیال به مادر بگویم  آدمیان

خواست هیچ دردي نبود و حال که براي رهایی جانی صرف شود پاسخش  مدرسه می
  هرگز خواهد بود،

  ها است، دامپزشک هم رفتم به او هم گفتم این معامله به خون جانبه سراغ 

هر دو شنیدند و هزاري پاسخ گفتند حتی به خیال من هم خویشتن را حق به جانب 
ظر انداخت به او فت باز به صندوق مهمل در آسمان نفراتر ر آناناما باید از  ،پنداشتند

هایت  از ساخته، اي طعمش را چشیده ،اي دیده آنگفت این حکمت و جهان تو است از 
شود  اي، اینجا جان جانداران به بهاي کم معامله می برده حظاز جهانت  ،اي بهره برده

اند در میان همین افکار  طالب درد در انتظار خریدنش نشستهفروشند و بسیار  اینجا درد می
بدنش پر درد پر رنج  کنند، به کابوس سالم گفتم، دیدم او را تکه تکه می آنو بیشتر از 

ها مادر و  لولد و در کمی دوردست هاي تنش می شود، به زخم و به چرك منفجر می
ها  شمارند، اما این کابوس هایشان را می مادرها، دکتر و دکترها همه و همه نشسته و پول

  کردم، گونه ایندادم و  پایان می آنباید که پایان داشت باید که به 
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که از خانه بیرون رفتم به سوي یکی از دوستان گسیل شدم، از  فرداي همان روز صبح
ترش گفته بود  ها یادش بودم برایم از برادر بزرگ به کابوس برخاستندیشب و در میان 

داران کمکش  به مغازه ها آناي که در فروختن  آورد به هر بچه میها بار  که از دوردست
ام به همراه  چندي در ازاي ساعت مچیکند پول خواهد داد به سوي او رفتم و پس از 

روزهاي بسیار  اصالًرفتم،  بار سهمم شد، امروز به مدرسه نمی آناي از  کارت مدرسه ذره
رفتم تا او سالم شود تا او را در بازي و جست و خیز ببینم بی آنکه  نمی قدر آنرفتم  نمی

شیبی و سرباالیی بود درد بکشد بی آنکه به رنج منزل کند، با همان دوچرخه هر چه سرا
ها نشان دادم،  هاي بسیار سرك کشیدم به همه از جنس را پشت سر گذاشتم، به مغازه

هاي  هاي برانش، از صابون از تیغ ،هایی نهانش اش، از خوبی گفتم از مزایاي ندانسته
ها هم برایم  ي حیات جستم، سرباالیی عطرانش و هزاري بافتم و سرآخرش مشتی از مایه

نهادم تا چندي دگر  ي جهان در اختیارم بود و جهان را زیر پاي می ش بود، همهلذت بخ
  زوهایم دست یابم،ي آر کنم او را دریابم و به همه توانستم او را درمان می

پول دواي درد شد، دامپزشک شادمان او را دید تنش را معاینه کرد به جانش سوزن زد و 
  ،ساعت مقرر به او دهماي دوا در اختیارم گذاشت تا به  ذره

دور شدم، به  آنجاکردم از  را دانستم و در حالی که چشم سبز را بوسه باران می چیز همه
اي برایش جستم که مادر و پدر اگر بازگشتند او را  النه زدیک همان میعادگاه دورمان،ن

ه برایش قصه گفتم ب م ،را به جانش خوراند ند، هر روز به بالینش بودم درماندریاب
جان هم حلول برایم بازي کرد و دلم را شادمان ساخت به  ،شم به خواب رفتآغو

کردیم و یک جان شدیم، جهانش را برایم ترسیم کرد و برایم گفت از هر آنچه که از 
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با هم درمان شدیم و با هم ماندیم  ،برخاستیم، با هم دانستم، با هم خوردیم جهانشان نمی
  ي ما بود همه آنکه جهان از 

 آنبه  ،بود آناي که در میان و بیشتر از  به دوره ،بود آنبه فردایی که نزدیک و دورتر از 
اي به وسعت  قدر بزرگ شد که مقاله آن ،طفل چشم دوختند و دیدند که بزرگ شد

خواري گفت شاید دامپزشک شد بی مزد و  با درد از فواید گیاه ،انسان و حیوان نگاشت
 آنها از جان گذشت، پناهگاه ساخت تا جان جهان را به  مواجب براي آرامش جان

دریابد، او همه را دریافت همه را جان انگاشت باري براي درماندگی کودکی ناالن شد 
ک ریخت و از جان گذشت تا از جان گذشت تا او زنده بماند، گاهی براي رنج مادر اش

ن بودند نه انسان نه حیوان و نه هیچ دیگر که همه یک نام داشتند و جا همه ،زنده بماند
اي  به رخت آزاده بار یکن بودند همه طالب و الیق به زندگی هر بار کاري کرد جا همه

 باطوموله و به خیابان براي اهدافش گل بار یکها ایستاد،  به میدان جنگید و در برابر زشتی
شکوه کرد باري به هیبت جان فریاد کشان طالب برابري بود، باري از فقر  بار یکخورد، 
براي مساوات تالش کرد و یک هزار شد میلیون شد جهان شد و همه را جان  برکف

ي جهان یکتا و برابر شوند همه به آرمانی  ریشه دواند و عظیم شد که همه قدر آنکرد 
  برابري بجنگند و جهان را سراي زندگی کنند، و آزاديواحد براي 

ي پلک زدنی به همت بر پاي ماندنی  روز که در همین نزدیکی است به فاصله آنبه امید 
  .و برابري است آزاديو به شجاعت بیشمارانی که فریادشان 



  

  

  

  

  

  

  

  روخجالن
  

  

ماندن  و هزاري قفس به وسعت هاي آهنی گوش تا گوش فضا را پر کرده است میله
، هواي نا مطبوعی فضا را پر کرده است و تعداد بیشماري از اند جانی در خویش به پا شده

هاي  اند، در میانشان گربه شده محبوسهاي ساخته  حیوانات کوچک در میان قفس
خورد و کمی  ي بسیار به چشم می شده هاي مختلف با نژادهاي اصالح کوچک به رنگ

هاي کوچکی با نژادهاي اصیل به  هاي ساخته شده سگ ر در میان همان قفسسوت آن
  خورند، چشم می

هاي محبوس درآیند و  به پیشواز این جان آدمیانبیشمار  آنیر کردند تا در این فضا را دا
شدند تا  آناشرفان و مالکان جهان هستند و امروز بر  آناناز میانشان انتخاب کنند، 
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اند تا حیوانات  اینبار قول و قرار کرده ،ي فروکش کردن امیال بسازنداي برا باب تازهسا
به میان خود به خرید و فروش بگذارند و اسباب بازي و را  ها آنکوچکی پدید آورند تا 

  ها است، گریز از تنهایی خویش را پدید آورند، اینجا زندان فروش جان

عدادي براي فروش دارند تا به تو اي که بر سر داشته باشی ت از هر نوع و نژاد و گونه
آید تا تو با این  ایش در میها برایت به نم ارزانی دهند و هر روز تبلیغات بسیار از این جان

بسپاري و سرآخر جیب  آنانساخته بشري آشنا شوي دل به دریاي بودن با   هاي تازهکاال
  ات به خانه راهی شوي را پر کنی و با اسباب تازه ها زندانباناین 

  اند، هایی براي خرید و فروش و براي لذت بردن آدمیان ها جان این

هاي  ها و سگ سوتر، ماده گربه آنهاي زندانی پوالدین در اتاقی  کمی دورتر از محفظه
تا دار شوند  یابند تا بچه خورند که در فضایی بسته پرورش می بالغی به چشم می

است  ها آنن در نژاد هایشان به مزایده گذاشته شود و انسان هر روز در پی دست برد بچه
  و زیباتر کاالي تجاري بهتري راهی بازار کند،تر  تا کوچک

آید  و جوابی بی آنکه بدانند چه به روز کودکانشان می سؤالاند تا بی  به حصر آمده آنان
هایی که  آورند، بچه هایی است که می تنها بچه به بار بیاورند و ارزششان به تعداد بچه

تري داشته باشند و بیشتر خود را در دل  هاي متنوعی داشته باشند اجزاي کوچک رنگ
  مشتریان جان جاي دهند،

پسرها و مردهایی  آنانص و دست نیافتنی وجود دارد، باز هم در دورتر نژادهاي خال
 آنانیابند،  هاي کوچک و تاریک پرورش می گیري در این داالن هستند که براي بهره
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اي به بار بیاورند که شخصی طماع در  هاي تازه ي بارور کردن دارند و باید بچه وظیفه
از شمایلش  قدر آنبگذارد، اي بر او  است تا قیمت تازه ها آن آمدندورتري در انتظار 

  بگوید تا مشتریان بیشتر مجاب به خریدن شوند قدر آنقصه بسازد 

تر  هایی عجیب تر با رنگ تر و نحیف اي از این کودکان به دنیا آمدند تا کوچک چه دسته
تر به جهان پا گذارند تا کاالي تازه انواع گوناگون بیشتر داشته باشد، در  با شمایلی تازه

کوچک  قدر آنتر به دنیا آمدند  ي کوچک هاي سینه با قفسه آنانن چه تعداد از این میا
به  آخرکه قلب را در خویش جاي نداد و به طول عمر با رنج قلب زندگی کرد و 

مانست از دنیا رفت فراي جانش که کوتاه و بی رمق بود به  کوتاهی عمري که به گل می
  سراسر عمر رنج کشید و در درد روزگار سپري کرد،

توانست به درستی نفس بکشد باز هم سخن  ي دیگري پدید آوردند و او نمی ي تازه گونه
مالک به جهان پنداشتند و هر  خویش را آنان آخر ،بود آدمیانشناسی  از زیبایی و زیبایی

زیبایی در دل را به کرسی بنشانند چه اهمیت که طفل  آنچه خواستند کردند تا 
تر از حد معمول بود و از این  اندامش کوچک ،کوچکی نتوانست درست نفس بکشد

 آدمیانها برد عمرش کوتاه شد عمر کوتاهش پر از درد ماند به دنیاي  کوچکی رنج
 آدمیاني  توان گفتن نداشت که کاالي تازه کس هیچختن النه کرد و ارزش در این فرو

کردند تا همه را به اغواي خویش در این تجارت  بود برایش تبلیغ می آمدهبه بازارها 
  خون به راه در آورند

در رنج بی  آمدهودکانی به حصر در بیشمار ک آنهاي پوالدین کوچک که در  قفس
 آدمیانها نشسته بودند تا زمانی که  گذراندند و به ویترین یمادر بی پدر در تنهایی روز م
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شان  ي گرم و با محبتی ارزانی النه کردند برایشان خوش رقصی کنند تا شاید خانه آنجابه 
  ،دوش

و  آمدها در خواهند  ن انساندانست چه فرجامی دارند به دست کدامی کس نمی اما هیچ
زاریابی درستش نداشت مهم فروش این کاالها و با کسی هم چنین چیزي اهمیت براي

انسانی است که در این فروش پیروز میدان شود این کاالهاي دردمند تازه  آنبود و برنده 
  ها بفروشد و در تجارت خون و جان سرآمد همگان شود، را به باالترین قیمت آمده

اگر پدران  ،ستشمام کردنداگر هواي نا مطبوع را ا ،اگر مادرها به رنج در اتاقی ماندند
اگر کودکان بی والد در تنهایی  ،هاي بسیار به حصر بی حرکت بر جاي نشستند ساعت

اگر  ،ي خون جریان داشت اگر بیماري و هزار بال در این تجارتخانه ،اوقات گذراندند
اگر کودکان دستکاري شده بر نژاد به هزار درد تازه چشم به  ،همه را بیمار و ناالن کرد

خوراندند اگر  آناناي به  اگر غذایشان به وقت داده نشد و از هر تفاله ،جهان گشودند
هیچ دکتري به عیادتشان نیامد و رنج بردند اگر حشرات جانشان را مکیدند هیچ ارزشی 

اش  ي تازه در میان نبود که مکندگان خون حیوانات انسان دوپا در میان بود و تجارتخانه
ي ساخته به  خانه بنیاد کرده بود و حال هر روز در این دیوانه آنانرا به فروش جان 

  اي را براي فروش برون دارد رفت که جان تازه اي می دستانش راه تازه

ها  تا به کاالي تازه نظر بیفکنند، چشم آدمیاناز  آمدندهزاري در  ،ي جان خانه به تجارت
خیره نشد که پر درد است که رنج  آنانهاي  دوختند، کسی به اعماق نگاه آنانرا به 

هاي  دهد که از دنج و درد بیماري که فریاد دوري و تنهایی سر می نبودن مادر دارد
اند،  تازه به او نداده آبکه روزي غذا نخورده و  ي شوم شاکی است فراوان در این خانه
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و عکس تطبیق ها را با فالن فیلم و کارتون فالن تبلیغ  شم دوختند تا شباهتچتنها  آنان
بودند تا در این  آمدهدر نظرشان افضل همه است، اینان دهند و آنی را برگزینند که 

به دیگران  آنانبودند تا با داشتن  آمده ،رقابت فزاینده خویشتن را به افالك بر آورند
هاي پاك و خالصی هستیم به حیوانات  بودند تا بگویند ما انسان آمدههزاري را بفهمانند، 

ي انسانی سرآمد دیگران هستیم و یا آمدند تا  ورزیم و در این مد تازه ساخته میعشق 
من است، تنها من توانایی داشتن او را خواهم داشت، به مثال  آنبگویند این نژاد تنها از 

ماشینی که تنها زیر پاي من است، به مثال سطح نورانی که تنها براي من ساخته شده 
تنها  آمدهتنها در خور من است و حال هم این جان به رنج در  اي که نهاست، به مثال خا

  براي من ساخته و پرداخته شده است،

با اندام  آناناگر  ،اسفلاخته شدن هزاري رنج بردند به درك اگر به طول این پرد
ها پرداخته  ي تاري از موهاي فرزندم، ایناند فدا و جهان دستکاري شده آمدهکوچک 

اند تا من به صفحات بیشمار در میان به اشتراك گذاشتن با دیگران فخرها بفروشم،  شده
هاي  ام من هم سرآمدم مثال دیگر جایگاه ببینند که من از این رقابت کوتاه ننشسته آدمیان
  ام زندگیدیگر 

و جان را پر و خالی خواهند کرد تا جیب ي خون  خانه و تجارت آیند می آدمیانبیشمار 
غ کنند و ون آورند برایش تبلیاي بر شتر بتازند و باز نژاد تازهاین ددمنشان پر شود باز بی

و به این بازي پر خون  آیند میي خون خود گسیل کنند، باز  انههاي تازه را به خ مشتري
به دیگران بفهمانند که چه بخشند تا بیشتر فخر بفروشند مالک شوند گاه  رنگ و جال می

هاي شریف با قلب رئوف هستند گاه به دیگران بفهمانند که داراي چه عظمت و  انسان
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تر و با جالتر نمایان شوند و  رنگ شدن جماعت پر رنگ شکوه هستند گاه در این یک
  ی را به فروش و خرید بگذارندتا هر بار به علتی جان آیند میز با

داند که پدر  اي فراهم آورد، او هم می فرزندش اسباب بازي تازهاست تا براي  آمدهیکی 
جهانند پس اینبار طالب اسبابی براي بازي است که جان دارد از  چیز همهو مادرش مالک 

 اش بازي اسبابخواهد او  می ،خواهد گوشت و پوست و خون و استخوان است او را می
ي حیات مشت مشت  خته از مایههاي اندو باشد و پدر و مادر شادمان دست در جیب

اسکناس برون داشته تا اسباب بازي کودك را فراهم کنند، او به گردنش بیاویزد گاه او 
قدر بفشرد که  آن آغوشگاه به او حمله کند، گاه او را در  ،را به حالت خفگی در آورد

هاي  آوردن صدا به مثال عروسک دنیا و زنده ماندن را فراموش کند، گاه براي برون
 حظها  باز انسانو اش فشارش دهد تا شاید او هم صدایی کرد و مادر و پدران  کیکو

  دهد، خندد و قهقهه سر می دیگري شادمان می آزاربرند از کودکی که در حال 

گزینند، چندي از  دار یکی را برمی روند و در این سراي خون مالکانه به پیش می آنان
کوفت و بالیش از او  ،مردش ،زنش ،اند اما کودکش اند به خانه برده را گرفته آنان

این هم یکی از همان کاالهاي انسانی است، او که جان و تن و خون  آخرخوشش نیامده 
عالمیان او را نپسندیده است، پس حق و جهان و و گوشت و احساس ندارد، این بزرگ 

  او باد آناست از  آنهر چه در 

تاخت خواهد زد، یکی دیگر دوباره دیگري و هر چه که او  هاد او را با دیگر کاالآی می
خواهد هر چه او بخواهد توان  اینبار سگ می آمدهگربه نه از گربه بدش  اصالًبخواهد 
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دهند که مشتریان براي  خواهد داشت و این تاجران خون و جان شادمان قهقهه سر می
  دهند، می آنانتاخت زدن پول بیشتري به 

 ها در نهند، زیبایی این جان این مالکان پا را فراتر می رود، اما باز هم کار به فراتر می
اند او در  ي جدید خویش برده کودکی را به خانهو آورند  است، می ها آنکودکی 

موقع که کودك زیبایشان از دیدن او  آنروزها  آنشود و به فرداي  کنارشان بزرگ می
وقت  آنشد و یا  حوصله بییا مادر خانوار از دیدن او و تکرارش اش سر رفت  حوصله
ها  کنند به نوانخانه ید او را از خانه بیرون میاش را فالنی در خانواده نپسند گیکه بزر

به درد او را  گونه اینسپارند، شاید در خیابان رهایش کردند و  می ها پناهگاه ،ها اردوگاه
 آناش بیشتر از حد معمول است دیگر  به جرم آنکه او بزرگ شده است، اندازه ،وانهادند

  نمک و شوخ و شنگی پیشترها را ندارد،

داند، نه شکار آموخته است، نه در امان ماندن را به  اي واي که او هیچ از جهان بیرون نمی
باز درد و مرگ  داند چگونه خود را از سرما و گرما در امان بدارد و نه می ،اند او گفته

فهمانند که باز  به جماعت تاجر خون می گونه ایناست و  ها آنبه جهان  آدمیاني  فدیه
از شمایان کاالي تازه  و بزرگ جهانیم چیزدان همهخواهیم، ما که  تر می کوچک

  خواهیم می

قدر  ر کوچک و بی اراده همانقد نژادي پدید نیاوریم که همیشه نوزاد بماند همانچرا 
تر  هاي سینه کوچک قفسه شوند و باز پس دیوانگان دست به کار می ما، ب بازيااسب
آورند که با چشم  کشند کودکانی برون می آید نفس نمی ها به درد می شود قلب می

  فرسا است اند به رنج طاقت اي که بزرگ شده برند و هر ذره گشودن رنج می
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ري که او را در یابد رش است نه پدشده نه مادر در کنا هاي پوالدین حبس در این قفس
 آنانبیایند یکی از  آدمیانخورد و به درد و بیماري وا مانده است تا  نه غذاي درستی می

 ها آني تازه در برابر  اند حق انتخاب دارند و این دریچه مالک آنان آخررا برگزینند 
یکی دم را دوست ندارد از نظرش دم او از  ،خواهد یکی کوچک است یکی بزرگ می

ها  شود تا دمش را قطع کند، نه اینان پیشرفت می آنپس بر  ،اش کاسته است زیبایی
کنند، یکی  گیرند و گوش و دم قطع نمی چاقو به دست نمیاند دیگر چون دورترها  کرده

دمش را  آخرسر کند و  آید او را بیهوش می ، دامپزشک او پیش میاند را نام پزشک داده
چرا که  ،بیند دیگر دمی در میان نیست و می گشاید میچیده است، بریده است او چشم 

  ،اند دم را بخشی از نژاد او ندانسته آندم آسوده نبودند،  آنمالکان از 

اند هر که سپید بود آدم بود،  به نژاد سالیان دریده ،دانید اینان سالطین نژاد هستند مگر نمی
اند حال که از دنیاي پر  را به نها برده چیز همهبود دانا بود و اال آخري که اینان هر که زرد 

را به نژاد برتر خویش مهمان  آنانکنند و  نژاد خود دست کشیده به جهان حیوان منزل می
ها پا به میان گذاشته  ن بردن رنجاند، اما چرا کسی از این پزشکان که براي از میا کرده
خواستند، تو نه دم او را بریدي این براي چه کار بود چون مالکان نپرسید چگو است،

  ط براي حیوانات هیچ نگفتاي بقرا قسمی نخورده

دانند، خود را مالک جهان  و خود را صاحب حیوانات می اند صاحب ،اند اینان مالک
درند که براي گفتنش  می قدر آنبرند  انگارند و این صاحبان رنج و درد به پیش می می

  واهد خواستسالی زمان خ
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که از  آناننه خود را صاحب که پدر و مادر خواندند اما همه که چنین نبودند برخی 
تا به  آمدندکه  آنانتنهایی از خواستن از جدایی دنیاي انسانی به حیوان پناه بردند، 

کنار  معرفت و وفاداري دوره کنند، آمدند تا در ،زندگی در کنار حیوان عشق بیاموزند
که به  آنان ،که بازي این دالالن را نخواهند خورد آنانند، اي بدل شو به جان تازه آنان
 آدمیانبه بازي کثیف  گونه اینکه  آنان ،هایشان چشم نخواهند دوخت به چهره آناننژاد 

  آغشته نخواهند شد

اه اگر در کنار خیابان حیوان دیدند جهانشان را با او تقسیم کردند با او یکی شدند، گ
  برادري در فکر آنانري دردمند، گاه خواهرشان شد و ماد آنانپدرشان شد و 

رنگ دیوانگی را از جهان  ،دنیاي را عوض کرد ،کان دادو دنیاي را تگاه فرزندشان شد 
  اي چشم دوختند، دور کرد و هر روز به زیبایی تازه

هایتان  به سوداي خنده ،واي از ما که بی شمایان جهانمان به پستی و در درد وامانده است
به سوداي جهیدن و پریدنتان به سوداي بودن و در کنار ماندنتان به معرفتان به وفاداري و 

  ایم، اما ما هم خجل و پشیمانیم ا زندهي زیبایی شم کشیدن و به همه آغوشمهرتان به در 

ن تا یغ و صد افسوس که جهااي در ،بنا شده است آزارزشتی و ي جهان بر  این گوهره
را تغییر داد، رو خجالن آنگاه که  آنزشتی در خویش مانده است، باید که  بهحد این 

کشیده شدند که شما دگر مادر نخواهید بود، گریه  آتشبه  ،عقیمتان کردند سوختند
واهد شد فرزند گر مادر شدید فرزندتان چه خدند به سر کوفتند اما به فرداي اکر

  ها به کجا خواهد رفت، یاي زشتیسیر دوار در این دنفرزندتان چه خواهد شد و این 
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اگر براي ارتزاق کار کردیم شما تنها ماندید به حصر در آمدید چه کنیم، به تنهایی 
ایم  در آمده آدمیاز خویشتن و جهان شما خجل باشیم که ما در این جهان  ،اشک بریزیم

بینیم تمام زیبایی  اه که میدوزیم، آنگ توان هیچ نیست، آنگاه که به چشمانتان چشم می
را در  ، جهانمانخودخواهی داشتنتان ،واي که خودخواهی ،جهان را در نگاهتان

ماند  رسید دگر چه می نوردد، اگر نبودید و جهان شما را نداشت این زشتی به کجا می می
واي که فکر بر جهان بی شما هم کشنده است، نبودتان دیوانه کننده است،  ،از جهان

  ها است ي عشق ورزیدن کشیدنتان همه آغوشجهان ما شمایید و در  آرامشدلخوشی و 

که به حصر  ایم را از شما ربوده آزاديفهماند که  می اي کننده تعقیبهاي  واي که باز نگاه
  خواهیم، همراه میوامانده  و خویشتن در این حصر ایم آوردهدر 

خوانیم که جهان بی شما  ن میبه گوشتا آرام، آغوشیدباز با روي خجل آنگاه که در 
  خواهیم از گناهمان بگذرید که با شما جهان را می ،ت، بی بودنتان درد اسمرگ است

رها  ها، النه کرده است که فریاد قلب قدر درد و رنج باز در این هزارتوي بیکران آن
اما  ،دور شود از هر چه دنیاي انسانی است ،دن حیوان است، او باید آزادانه پرواز کندکر

اند از بودنتان به خود  هاي دردناك که خویش را نه انسان که هماره جان پنداشته این جان
  فهمند، و در کنارتان زندگی را می گیرند میاز داشتنان امید زندگی  ،بالند می

ن شد به برابر جا همهاند که باید  ها رنج داده به جان قدر آنجهان پر از زشتی است  قدر آن
را از بین برد، فروش حیوان را از میان  هاي خون خانه ، این تجارتهر پلشتی ایستاد

مانده صه ، مگر درد حیوان به همین خالبر نژاد را خنثی کرد بردنِ، این دست برداشت
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 اند آوردهاي چه به روز جهان  جهان است، ندیده کش رنجن جا ،مگر تنها حیوان ،است
هایشان ایستاد و از پاي ننشست، باید در میدان رزم از  ي زشتی باید که در برابر همه

حیوان  آزارکه  خواري از میان برود که گوشت کن شود گذشت که قربانی ریشه چیز همه
تن یک که باید همه در کنار هم  رنج در جهان است قدر آناز بن در آید، باز رنج است 

شوند که جهان را به خویشتنشان بشویند همه را از نو پدید  قدر آنشوند هزاران شوند 
 آنشود جان شود و دوباره پدید آید که در  سرآغازآورند، انسان دگر شود دوباره شود 

ون ها هیچ از زشتی باقی نماند و به سرآخرش روخجالن جهان را دگرگ جهان دوردست
  .ها است ي جان اي که الیق زندگی همه سازند، جهان تازه
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  جـــــانی دریـــــد و شـــــاد ایـــــن زار   یکـــــی 
  



 جار ١٩٤

 

  نگاهــــــان دوختــــــه بــــــر جــــــام دادار
  

ــاریکــــــی  ــدن شــــــاد اینبــــ   در ایــــــن دریــــ
  

ــی ان ــیشبیاوردنـــــد یکـــ   ســـــان و در پـــ
  

  اي بـــــیش بـــــه دســـــتش دشـــــنه و قـــــداره   
  

  کــه هــر تــن پــیش آیــد او دریــد اســت      
  

  تنـــی را خـــون بـــه خـــون در راه زیـــد اســـت     
  

  مــرغ و تــاجی داشــت بــر ســار     آنیکــی 
  

ــار آنبــــــه چشــــــم  ــبش کــــــرد منقــــ   رقیــــ
  

ــار  ــاد اینبـ ــونش ریخـــت انســـان شـ   بـــه خـ
  

  هـــا دریــــدن شـــاد ایـــن خــــار    از ایـــن جـــان  
  



 حیجان ١٩٥

 

ــر از آز و بــــه حــــرص و در پلشــــتی      پــ
  

ــتی  ــدن واي کشــــــ ــاد دریــــــ ــه فریــــــ   بــــــ
  

ــرد   ــرو کــ ــه فــ ــا تــ ــداره را تــ ــی قــ   یکــ
  

  بـــــه قلـــــب دیگـــــري تیغـــــی بـــــر او کـــــرد
  

ــت   ــدا مسـ ــان شـ ــه انسـ ــابش همـ ــه خونـ   بـ
  

  بــــه تکــــرار دریــــدن شــــد چنــــین پســــت     
  

  ه کشــت یــک تــن را چنــین خــار    دوبــار
  

ــار   ــت اینبــ ــتی اســ ــاري و در زشــ ــن خــ   در ایــ
  

  درنــد و پــوزه از خــون   دو تــا ســگ مــی  
  

ــون   ــت مجنـــ ــن زشـــ ــاد از ایـــ ــان شـــ   و انســـ
  



 جار ١٩٦

 

  درد جــــان دوبـــاره دن بــــه دنــــدان مــــی 
  

  انســـــان دوبـــــاره گـــــاز زد هـــــر تـــــن کـــــه
  

  بـــه خـــون تـــن بـــه جـــانش کـــرد الال     
  

ــا     ــی پـــ ــد بـــ ــزاري مانـــ ــش هـــ ــه الالیـــ   بـــ
  

ــر ــا بریــــده بــ ــد یکــــی از پــ   زمــــین دیــ
  

ــید    ــون بترســـ ــر از خـــ ــت دگـــ ــی دســـ   یکـــ
  

ــان داد    ــدان نشــ ــر دنــ ــر نفــ ــاره هــ   دوبــ
  

ــزان داد  ــرش را او خـــــ ــداره ســـــ ــه قـــــ   بـــــ
  

  درد دنــــدار بــــی جــــان   دوبــــاره مــــی 
  

  خـــــورد زنـــــدار در خـــــان    دوبـــــاره مـــــی  
  



 حیجان ١٩٧

 

  هیــــاهو حــــرص چشــــمار   آندوبــــاره 
  

  بــــــه خــــــون چشــــــم اینــــــان رود بــــــر دار
  

  بـــه پـــیش و تـــا کمـــر خـــون آمـــدیکــی  
  

  مجنـــــــــونهـــــــــزاري درد  درد در ایـــــــــن
  

  لگد صورت به خـون کاشـت   آنبه مشت و 
  

  داشـــــت آنبـــــر  آتـــــشبـــــه خـــــون درد او 
  

ــواي   ــاد نجـــ ــتان شـــ ــه از دوردســـ   همـــ
  

  دار بکـــــش جـــــان را بـــــدر بیمـــــار تــــــب    
  

ــاو   آناز  ــن گـ ــد تـ ــتان دیـ ــه دسـ   دور و بـ
  

ــار  ــر خـــ ــزار و پـــ ــان او نیـــ   بـــــه پشـــــت جـــ
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  بیامـــــد تـــــا جماعـــــت شـــــاد خیـــــزان
  

ــان    ببینــــــد مــــــرگ او مــــــرگ تــــــن ایمــــ
  

ــم همـــ ــر حـــرص و پـــر از خشـ   ه پـــر آز پـ
  

ــم    ــتن چشـــ ــراي کشـــ ــم بـــ ــان هـــ ــه جـــ   بـــ
  

ــت     ــی دوس ــم یک ــرد در چش ــتان ک ــه دس   ب
  

ــو  ــم سـ ــمان کـ ــون او چشـ ــم خـ ــه چشـ ــتا بـ   سـ
  

  ریــد اســت یکــی تیغــی کشــید و جــان د   
  

ــیش اســـت      ــه پـ ــوالدین بـ ــت پـ ــا مشـ ــی بـ   یکـ
  

ــت ارزان    ــدان ریخـ ــه دنـ ــدان بـ ــه دنـ   همـ
  

  همـــــه در کـــــام هـــــم در پـــــیش حیـــــران    
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  آنبکشـــــتندا تنـــــی هـــــر پـــــیش در     
  

  آنهمــــــه در تــــــن بکشــــــتا خــــــویش از    
  

  از پــیش بــه رود خــون کــه جــاري بــود     
  

ــه بــــــیش    ــیش بــــــردا او همــــ ــد پــــ   بیامــــ
  

  بـــه قعـــر خـــون همـــه در خـــویش گفتـــار
  

ــه پیشــــت بــــود اینبــــار      ــدر هــــر تــــن بــ   بــ
  

ــود    ــر بـ ــمان دگـ ــه چشـ ــتش بـ ــی دسـ   یکـ
  

ــود   ــر بــ ــه ســ ــان او بــ ــه جــ ــدان بــ ــی دنــ   یکــ
  

  یکــی تـــیغش بـــه دل در پــیش کـــم بـــود  
  

ــی  ــورت  یکــ ــه صــ ــتش بــ ــود مشــ ــر بــ   در اثــ
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ــون    همـــه کشـــتند یکایـــک را در ایـــن خـ
  

  کـــــه بـــــار دیگـــــري کـــــس بـــــاد مجنـــــون
  

  کــه از دیــدن بـــه حــرص و آز بــر جـــان    
  

  بــــــراي کشــــــتن دیگــــــر بــــــه دنــــــدان    
  

  همــــه تیــــز و بــــه دنــــدان و بــــه نیشــــار
  

ــان   ــه جـــ ــار  آنبـــ ــونین و خونبـــ ــر خـــ   دگـــ
  

  بــه دریـــایی کــه از خـــون جــاري انســـان   
  

  ن در دلـــــش در خـــــون حیجـــــانجـــــا همـــــه
  

  اســت اي دیوانــه اي دوســت    ببــین جــان 
  

  ببــــین درد اســــت ایــــن تــــن بــــود از پوســــت
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  هــــا هــــر بــــار دشــــنه بـــه روي پوســــت 
  

ــته   ــان برشـــ ــت و جـــ ــدان و مشـــ ــی دنـــ   یکـــ
  

ــوختن   ــه سـ ــشبـ ــدذات  آتـ ــار بـ   و در خـ
  

  آزادبــــــــراي کشــــــــتن هــــــــر جــــــــان    
  

ــیش  ــه در پـ ــت  آنهمـ ــان اسـ ــدان جهـ   میـ
  

  جـــــام جـــــان اســـــت آريیکـــــی در پـــــیش 
  

ــر کشــت و چنــین راه    ــی کشــت و دگ   یک
  

ــاه   ــن چــــ ــان و ایــــ ــه انســــ ــدا راه همــــ   شــــ
  

  هــا جنــگ و دگــر خــار    بــه پــیش چشــم  
  

  همـــــه از کشـــــتن و شـــــادي اســـــت تکـــــرار
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  بـــه زیـــر جـــام بایـــد جـــان بـــرون داد     
  

ــاره  ــیدوبـــــ ــان داد  آدمـــــ ــان نشـــــ   را جـــــ
  

ــا    ــن دنی ــه ای ــهک ــا هم ــت اي جــان ج   ن اس
  

  جانـــــان ببـــــین دریـــــاب و از نـــــو پـــــیش    
  

ــدار  ــو پدیـــ ــویش را از نـــ ــاره خـــ   دوبـــ
  

ــودت    ــن نــــــام خــــ   دوري نگهــــــداراز ایــــ
  

ــوان نامـــت بـــه یـــک ره راه جانـــان       بخـ
  

  راهـــــــــــدارانبیــــــــــا در راه پــــــــــیش و   
  

ــام  ــا نــ ــا بنــ ــان را مــ ــن جهــ ــاره ایــ   دوبــ
  

  جهـــان جــــان و جهـــان جــــان اســـت جانــــان   
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  بـــود آســـان  آنکـــه در بـــه کـــام هـــر   
  

  اســــــت ایــــــن جــــــان   آزاد آزاربــــــه دور 
  

  بخـــوان و ایـــن بـــدر رختـــت کـــه انســـان 
  

ــان    ــک جـ ــه یـ ــا همـــههمـ ــت جانـــان جـ   ن اسـ
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  تقال
  
  
  

امروز هم باید این کار را به سرانجام برسانم، این وظیفه به دوش من نهاده شده است، 
 آنانکنم،  چشم انتظار من هستند، بوي تنشان را زیر خروارها خاك استشمام می آنان

بو کشیدن من هستند، باید بو بکشم باید بیشتر به خاك نزدیک و دردمند در انتظار  پناه بی
در همین نزدیکی در حال جان کندن باشد، شاید اگر او را در  آنانشوم شاید یکی از 

  نیابم چندي بعد دیگر نفس نکشد،

کند،  کند، این انسان در کنارم گاه سرعتم را کم می این قالده به اندامم سنگینی می
چک بروم، هر چند که حضور او وهاي بزرگ و ک ه به دل این سنگانآزادگذارد تا  نمی



 حیجان ٢٠٥

 

فهمد که جانی در زیر  ها مفید است، هر چند که او با فریادهاي من می این جستن براي
  ،شد اما باز هم اگر تنها بودم بر سرعتم افزوده می ،ها در انتظار کمک است این سنگ

خواند  قطاران را فرا می سراسیمه جمعی از هماست که  آنجاو افهمد  از فریادهاي من می
  تا او را از دل خاك بیرون بکشند

 اند، اي بر زمین نقش داده ویر تازههاي بزرگ و کوچک آوارهاي بر زمین تص سنگ
دهد، در دل این خاك چندي  که بوي مرگ و جان کندن می آوردهاي پدید  ارگ تازه

تلف شوند تا چه حد ممکن  آناناند، احتمال آنکه هم اکنون برخی از  در حال مردن
انسان در کنارم  ،کنم تا بدوم تا سراسیمه به کند و کاو بپردازم هر چه تالش میاست، 

  شود، مانعم می

یاز دارم تا تقالي بیشتري بکنم تا بیشتر به هاي در خاك اسیرمانده ن من براي جستن جان
به جان دیدم و فریاد بر تري بوي جانی را  سو بجهم تا شاید در دوردست آناین سو و 

گردیم، هیچ توان باز  آوردم، اما او حافظ جان من است، ما بی پروا به کنکاش می
دانند به کجا  می آنانا تواند ما را باز بایستاند، ام ایستادنمان را نخواهد داشت، هیچ نمی

باشند، احتمال فرو ریختن بنا در کجا بیشتر است و  داشتهباید بروند کجا را زیر نظر 
  احتمال زنده به گور شدن در کجا ممکن است،

اي که به  کشیم، بوي جان زنده کنیم، ما تنها بو می اما ما که به این مسائل فکر نمی
رویم تا او را بجوییم، مثل حال که بوي جانی  میجهیم،  پروا می مشاممان رسید دیگر بی
شنوم، اما  بوي را از دل دیوارهاي مدفون شده به خاك می آنبه مشامم خورده است، 
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 آنتوان جلو رفتن در وجودم نیست، انسان در کنارم این اجازه را به من نخواهد داد، 
اش احتمال دارد هر  تر است، دیوارهاي نیمه افتاده بخش از عمارت فرو ریخته خطرناك

  فرو ریزد و دوباره جماعتی را به کام مرگ فرو بلعد،  لحظه

  تامی نیست؟چرا 

داد، ما از ابتدا با هم بودیم، در  او بیشتر به فریادهاي من گوش فرا می او بی پرواتر بود،
کنار هم بودیم، او تمام احساسات من را درك  جا همهها در  در بیشتر نجات ،بیشتر قرارها

دانم  خطر جانی نهفته است، اما نمی آنفهمید که در دل  ، او با اولین فریاد من میکرد می
داند،  امروز چرا در کنارم نیست و این انسان تازه وارد چیز زیادي از روحیات من نمی

زنم تا به او بفهمانم که در دل  میبرایش فریاد  تاب بیفهمد، من  معناي این تقالها را نمی
دهد،  را تغییر میفهمد باز مسیرم  جانی به خاك مانده است، اما او که نمی ریزه سنگ آن

  آییم، تر از پس این نجات دادن بر می ن و او در کنار هم راحتکاش تامی بود م

پروا به دل ت، چه بی وقار، او قهرمان اس سگ زیبا و با آناد راسل افتادم، چه قدر به ی
یافت و از هیچ فرو گذار نبود، او قهرمان جهان ما است،  ها را در می جان رفت، آوار می

باري  آنهایش، یاد  رشادت آندفعه که با هم بودیم، یاد  آنافتم، یاد  یاد تقالهایش می
دیگر از ما در فکرش هم  کدام هیچدر دل خطري رفت که نه انسان که که چگونه 

بوي زندگی و جان او را به خود فرا خواند،  آن الي پرتگاه به دل بلندي،م، در بانبودی
ها را بست و به نداي جان به پیش رفت، رفت تا او را به زندگی باز گرداند، چه  چشم

ت تا دوباره رف گفت، می به نداي جان پاسخ می آرامرفت، چه  مغرورانه به پیش می
  اشد،زندگی جریان داشته ب
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یگر باز نگشت، رفت تا او را دریابد او را دریافت اما خویشتنش را به راسل رفت اما د
پروا بود، از همان روز و از همان اتفاق بود که دیگر من هم  ها سپرد، چه بی اعماق دره

که درد دیگران را  خ کرد به جانم نشستسش به من هم رسول نداشتم، احساپروایی به د
ه سوي هر بوي که جان و ماندنشان را، بی پروا ب دنشان در اعماق رنجدیدم، در خاك مان
  زندگی داشت رفتم

نکند او  ،امروز نه از تامی خبري است و نه از راسل، نکند تامی هم اتفاقی برایش افتاده
هم از بلندي پرت شده و یا به خاك مدفون شده است، نه او که همیشه با من بود، در 

که هیچ روزي را از دست نداده بودم پس او براي نجات با هم بودیم من  عملیاتتمام 
  کجاست؟

  برایش چه اتفاقی افتاده چرا در کنار من نیست؟

این بوي جان است، بوي زندگی است، بوي کسی است که در خاك اسیر مانده، او در 
ر او را از خاك برون میان آوار در حال جان کندن است، دیگر هیچ برایم نیست مگ

آورد  ه به زندگی میهمان کنم، این طناب قالده به وجودم فشار میو را دوبارآورم، مگر ا
  به او هم بخورانم،را اي از جرأت تامی  اما باید او را به خویش بکشم، باید ذره

باید به دنبالم روان شود، باید بداند که به دل این خاك جانی نهفته است، او را با هر چه 
رسیم، با دست به خاك چنگ  جان می کشم و باالخره به سوي بوي توان دارم می

  کشم، دهم، فریاد می زنم، زوزه سر می می
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و او را در یابید، فریادم بر  اینجا جانی به خاك مانده است، بیایید ،آي آدمیزادها بیایید
زنم تا همه را به سمت خود بکشانم، اگر تامی بود  کشم، زوزه می عره میآسمان است، ن

فهمید و به سرعت جماعت بیشماري  با همان حرکت اولم می آناز  با اولین فریاد نه پیشتر
  ؟کرد، اگر او در همین فاصله جان دهد چه ا قطار میر آدمیاناز 

  را ندارد، آنکه توان بیرون آوردن  ها دستاین 

ها را تکان دادند، از دل  باالخره جماعت را فرا خواند با سرعت سنگباالخره فهمید 
خاك جان کودکی را بیرون کشیدند، در دل خاك مانده بود، بیهوش است، نکند مرده 

در دل خاك از هوش  آنانزند، اما خیلی از  خورد، چرا حرفی نمی باشد، چرا تکان نمی
  مرده باشد چهام، اما اگر  دیدهرا  آنانروند، بسیار از  می

من او را به جانش غیر ممکن است، او زنده است، من عطر زندگی را در جان او چشیدم، 
زودتر  کاش ايدگی از دل خاك جریان داشت، چرا دیرتر فریاد زد، شناختم، بوي زن

  ...کاش ايآمدند،  زودتر به کنارم می کاش ايزد،  فریاد می

باالخره  آريکشد،  ك زنده است، نفس میاي کرد، کود ، سرفهآمدباالخره صدایش در 
  به ثمر نشست او زنده است،

پر شده  برخاستههوا از خاك به هوا  ،شود بلند میخاك  ،ریزید ها به زمین می ناگاه سنگ
کنم، یکی مرا به  حساس مینیست، درد شدید در دستانم ا رؤیتاست و چیزي قابل 

گردم،  داري در پی کودك می دنباله هاي نگاهشوم با  کشد و از صحنه دور می می آغوش
گرفته است، بازویم  آراماي  او زنده است، سالمت است دور از تمام این رویدادها گوشه
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، فکر کنم سنگ روي کتفم افتاد، خونی جاري نشده است، اما دردش را کند میدرد 
  کنم احساس می

امروز من کافی است، این سنگ  براياند تا دور از ماجرا باشم  اي گذاشته مرا به گوشه
به  آدمیاننباید دیگر به صحنه درد و رنج نزدیک شوم، این را یکی از  ،مرا بر جاي نشاند

بنشینم تا ماجرا تمام شود، در حالی که درد  آرام جا همینزد کرد، گفت که  من گوش
ي نجات  بینم که به صحنه قطاران را می کند، دیگر هم بیشتر از پیش بر جانم رسوخ می

هاي در آوار  اند تا جان آمده ها آنشوند، هر کدام در حال بو کشیدن هستند  گسیل می
ابند باید توان و به خاك نشسته است را دری باید هر که بی ها آنمانده را دریابند، 

است،  ها آني من هم نجات  خواهم از جاي برخیزم وظیفه ها را نجات دهند، می زندگی
ها  و جان برخاستم نباید بنشینم، حال که زمان ایستادن نیست، حال باید نباید در جا بمان

  را دریافت،

ي نیرو را در بدن  خواهم که از جاي برخیزم، همه ي توانی که در جان دارم می با همه
اي  گیرد و با ناله م توان ایستادن را از من میکنم اما در حال بلند شدن باز بازوی جمع می

  نشینم، جاي میغیر ارادي به 

نیاز به  ها آناي تنهایم بگذار حال  حال زمان مناسبی براي درد نیست، اي درد براي لحظه
نزدیک شوم  ها آناند باید به  هاي بیشماري در خاك وامانده کمک من دارند، حال جان

فرسا آرامم  را نجات دهم، اما این درد جان ها آنرا استشمام کنم باید  آنانباید بوي 
  شود، اي از وجودم دور نمی گذارد، ذره نمی
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بینم که چگونه به  این زمان مناسبی براي رنج بردن نیست، از دور دوستان بیشمار را می
هاي در خاك  روند تا جان کشند، می بو میو ند رو اند چگونه به پیش می دهآوار زدل 

د که از بلندي سقوط ، هر کدام سرنوشتی دارند، مثل راسل که قهرمان بودریابندمانده را 
ي که جان یارند بسیارما جانی را نجات داد، مثال او بسمثل او که قهرمانانه جان داد ا ،دکر

هاي بیشماري را  هایی که به رنج در آمدند اما جان دادند، جان ها را نجات دادند و جان
  روند تا زندگی هدیه دهند جان دادند و بیشمارانی که هر بار به مصاف مرگ می

زندگی ببخشد،  رود تا پروا می اي چه چاالك به دل آوار زده است، چه بی سگ قهوه آن
کرد، باز هم در پی  جان بخشیده است، قبل از این هم کمک می گونه ایناو به تمام عمر 

به او  مشتركگوییم، این لقبی است که همه  بخش می جان بخشیدن بود، او را جان
ها را دریافت و به  ها زنده بارها به دل آوار رفت در دل جنگ و ارایم، پیش از این بسی داده
سگ سفید رنگ او  آنروزها دارد، یا  آنهاي بسیار از  بخشید، بدنش نشانه زندگی آنان

دید تا  بخشید چشمان دردمند او شده بود به جاي او می پیش از این به نا بینایی زندگی می
ها را دریابد، دوستان بیشمار  تا باز جان آمدهو حال پس از مرگ او  زندگی کند آراماو 

  اند ها شده اي حافظ جان هر کدام به گونه

به این مرداب دچار  آدمیانکه در پیدا کردن افیون مدد رساندند تا  آنانچه بسیار از 
ها را جستند در دل آوار  که زنده آنانها همت گماشتند،  که به کشف بمب آناننشوند، 

ی که در کار نجات و امداد جان های که چشم نابینایان شدند، آن ها آنها،  در دل جنگ
که آذوقه به دل سرما بردند تا بیشماران در برف مانده سیراب شوند  هایی آنختند، با

نمیرند و زندگی کنند و همه در برابر چشمانم هستند و باز هم راسل است که در باالي 
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رود اما پیش از  به اعماق مرگ می وردهآبلندي در حالی که جانی را از خاك برون 
  زند، خندد لبخند می رفتن جانی را دریافته است، پس تا آخرین لحظه می

 دردن گلوله باران شد، مخفی شدگان ه تیر خوردند در میدان جنگ بدنشاچه بسیاري ک
کردند به خون طهارت  ، به خون غسل میکشتند میکه به خون  ها آنرا نشان دادند،  زا

ابت به اص ، نمیرند جان ندهند ورا شناسایی کردند تا بیشمارانی منفجر نشوند آنانکردند 
اما خویشتن گلوله خوردند به خاك و خون نشستند و  ،دهایشان دردمند نشو گلوله جان

  ها را نجات دادند سرآخر جان

حال  کند مینجوا  زند با لبان خندانش به من خند میخندد لب باز هم راسل هست که می
هاي به خاك  اند، جان زمان تسلیم شدن نیست، چشم انتظاران در انتظار ایستادن تو نشسته

ها حال در انتظار یاري تو هستند، باز  آن که باید برخیزي  گویند میخوانند،  مانده تو را می
  دبرایم نجوا کردر میان سقوطش هم  کند حتی هم مدام برایم نجوا می

شنوي، خاطرت نیست چندي پیش بوي زندگی  ها را نمی بوي جان ،گفت قهرمان برخیز
  را جستی

چندي پیش عطر زندگی به مشامم رسید اما  آريکند،  ام می عطر جان سراسیمه آنیاد 
ر انسانی د نگذاشت تا پیش برویم اما حال که انسانی که در کنارم بود مسیرم را سد کرد

فون شده و هم اکنون در دل خاك مده پیشواز او برم اتوانم ب نیست، حال که میکنارم 
هایش را  نشسته شاید آخرین نفسشاید در گلویش خاك  ،آمدهاست، شاید نفسش بند 
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به پیش روم حال زمان ایستادن نیست زمان در جا ماندن  ، باید برخیزم بایدکشد می
  نیست، حال زمان مغلوب شدن در برابر دردها نیست

اي  ي وجودم را در نوردیده است، باز هم باید زوزه ایستم، درد همه به روي دو پا می
هایم از وجودم دور کنم، باید هر چه در توان است  ناخودآگاه بزنم، باید درد را با زوزه

نفس از زندگی در همین نزدیکی بود در  آنرا به کار ببندم تا بتوانم به روي دوپا بایستم، 
شاید او را به ریخت شاید او را بیشتر به خاك مدفون کند،  جایی که آوار هر لحظه می

کشد، حال  که نفس مییگر زنده نباشد اما حال که زنده است، حال خود ببلعد، شاید د
  نباید این درد مرا از پاي بیندازد، ،که چشم انتظار است

دارم درد بازو  حالی که هر گامی که بر می توانم به درستی راه بروم در ی که نمیدر حال
دارم یک  با هر گامی که برمی کنم میکند باز هم باید به پیش روم، احساس  ام می دیوانه

اما این دردها که ثمر ایستد تواند ساکن ب خورد نمی رود تاب می بار دیگر دستم پیچ می
این دردها در برابر جانی که به خاك مدفون توان باز ایستادن نخواهد داشت،  نیست،

  شده است چه رنجی خواهد بود

 آراماو را  نشیند میکند بر درد بازویم  کنم به جانم رخنه می اش را حس می عطر زندگی
مین نزدیکی او را در خواهی باش در ه آراماي  ذره ،رودوام بیا گوید میکند به او  می

  دکن به گوشم نجوا می آرامو راسل  یافت و او التیام دردهایت خواهد شد

اي  اش را دریافته اي بوي زندگی خواند، صداي دردهایش را شنیده قهرمان برو او تو را می
  حاال باید به پیش روي
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خواهد مرا از  انم مید آید می ها مرا دیده است به سمتم می ام یکی از انسان در نزدیکی
  رفتن باز ایستاند،

دانست که بوي جانی  حال در کنارم بود او می کاش ايبه عوض او تامی بود،  کاش اي
نشاند شاید او  باز می شد اما شاید او هم مرا همراه می خواند او به کنارم مرا به خویش می

رگ است اما هر چه باشد من عطر داد که این دیوانگی است، این م یهم به من هشدار م
ست، است او از من طلب کمک کرده ا آشناشنوم صدایش به گوشم  زندگی او را می

این بوي زندگی فقط براي  آیامیعادگاه نرفتند،  آنقطاران به نزدیک  از هم کدام هیچچرا 
  خواند، و تنها مرا به خویش میا آیامن است، 

، شاید چندي دیگر مانع از رفتنم کنم میخود لمس  دیکی انسان در تعقیب را بیشتر بهنز
آوار جانی مرا به  آنتوانم به او بگویم که در دل  فهمد نمی شود، اما او که حرف مرا نمی

گسیل کند، پس حال زمان  آنجاداند تا جماعتی را به  خویش خوانده است، او که نمی
م به دوش آنجاسنگ لعنتی  آن کاش ايباز ایستادن نیست، باید دوید باید به پیش رفت، 

افتاد هر جا دوست داشت  ودتر میز کاش ايریخت  رتر میاي دی ذره کاش اينیفتاده بود، 
م باید به درد ، حال که کرده است، باز باید بدودکر ردمند نمیاما بازوي مرا د ،افتاد یم

  انتظار دویدن من است،الال کنم که اینبار مرا امان دار که باید او را دریابم او حال در 

ه پاهایم را در نوردیده است، جستی ي وجودم نه فقط بازو ک در حالی که درد همه
بم، نباید به زمین بیفتم چند گامی  تعادلم را باز میاد بار در حال افتادنم اما باز زنم، چن می

ر انسان دروازه عبور کنم، دیگ آناي نیست، اگر از  هاي رسیدن به جان فاصله تا دروازه
روم  کنم به پیش می ي توان باز قوا را جزم می توان دنبال کردنم را نخواهد داشت با همه
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 آنانزند به  ام دوستانش را صدا می ام و انسان در چند قدمی ها گذشته حال از دروازه
این هم فرصت  آريکند،  تابی می بی گونه اینکسی را جسته که  حتماًگوید که او  می

را در بالین او ببینند به دادش که مبه محض آن ها آناو را نجات دهم، تا  اي است تازه
  واهند رسیدخ

بر سرم  ها آنافتند، با هر گام احتمال افتادن یکی از  ها یک به یک به زمین می سنگ
ریابم بعد گفتم بگذارید جان او را د آنانصحبت کردم، به  ها آنخواهد بود، اما من که با 

جان خفته برخیزد، او حال در اعماق  آنواهم کرد، بگذارید تسلیم خخود را به شما 
ي وجودش را در نوردیده است مثل دردي که بر جان من رخنه  خاك است، ترس همه

گاه  هیچ کند میر در این خاك زنده به گور خواهد شد، فک کند میکرده است، فکر 
دنش نخواهد بود، بگذارید تا پیش او روم تا او را از این ترس رهایی دهم توان باز ایستا

  :، راسل گفتکنید میریزید مرا در خویش دفن  بعد به سرم می

شرم خواهند کرد که تو را به خویش ببلعند،  آنانبلعند  گاه تو را به خود نمی هیچ ها آننه 
د نیست، حال دریافتن او برایم ارزش اما من به راسل گفتم بلعیدن و نبلعیدنشان برایم سو

  است، تنها حال به من امان دهند بر سرم نریزند بگذارند تا بالین او را بجویم،

دانم به کجا النه  رسد، اما بوي پژمرده و کم رنگی است، نمی عطر زندگی به مشامم می
 کم رنگ باعث شد که دیگر بویی، شاید همین جویم نمیکرده است، جاي دقیقش را 

کرده است، شاید او  متصاعدمن  ابند، شاید او تنها بویش را برايقطاران او را در نی هم
دانم هر چه که هست جستن این بوي  خواند از من انتظار دارد، نمی مرا به خویش میتنها 

  ست اما غیر ممکن نیستحال سخت ا بی وگ کم رن
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کبود گلگون این  آناست، زیر یمه ریخته سقف ن آنزیر  دقیقاًام  ا دریافتهبویش ر آري
رسانم در دل خاك مدفون شده است،  آید خودم را به بالینش می می آنجابو زندگی از 

ویش خواند تا به مددش ها را به خ زد باید جماعت انسان باید زوزه کشید باید فریاد
ما  داند شنود، کسی نمی دانم که او حال اینجاست، اما کسی که صدایم را نمی برسند، می

اما این بازوي دردمند که توان  ها را تکان دهم، اینجا هستیم، باید خودم بکنم، باید سنگ
خواهد به من بفهماند که درد قدرتش  ي فضل کند، باز می خواهد افاضه دهد، باز می مین

مان من بر هر چه در پیش است فائق از هر چه بیشتر است، اما باید به او بفهمانم که ای
، هیچ بر کنم میکنم با هر چه درد به سویم هجوم برده است، باز هم  ، پس میآمدخواهد 

رسد، خیلی دورتر از زمین مانده به دل  من کارگر نیست، بوي زندگی به مشامم می
واهد او را به خود خ می ببلعدخواهد او را به خود  خاك بسیار مدفون شده، خاك می

ابدي او شود، اما من در باالي سر او هستم، مراسمی گور  هیچ بیخواهد  مدفون کند، می
، هر چه توان در وجودم کنم میتا جان را دریابم، پس  ام آمدهام تا او را نجات دهم،  آمده

ا به حیات برسم به جان و زندگی کنم ت ر میقد تا بکنم، آن کنم مینیست را هم جمع 
  ام رسم و سرآخرش او را در خاك دیدهب

دفون شده نه شاید هم راسل است که از ارتفاع افتاد نه شاید هم او تامی است در خاك م
اي  کودکی است که در خاك مدفون شده است، شاید بچه سگی است و یا شاید گربه

ی است در حال مرگ با بالغ که اسیر خاك شده است، هر که هست چه ارزش که جان
هایش را تیمار  مزخ کشم می آغوشپیش برده است، او را به  دستانی که به مدد در

کشمش او را با خویش دور خواهم  ، به دوشم میکنم می، خاك را از جانش دور کنم می
 باشد، جانش از هر دردي مصون بماند تا رنج نبرد نه او آرام آنقدر دور که در  کرد آن
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، نیم و واالترین ارزشمان جان در تنمان استجا همهنه دیگر هیچ جانی بر جهان که  و
 ن پرواز کردند اما فریاد یکی بودخاك مدفون شدند شاید جان شدند و بر آسماشاید به 

  .ایم ي جان بودن را خواندند که جانیم و به جان زنده تا آخرین نفس قصه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  ایش جان
  

  

رنگی از جنس برزنت  هاي هاي بلند دور تا دور فضا را پر کرده است، این دیواره دیواره
  شود، یاستفاده م ها آنکه براي برپا داشتن چادر از  هاي ضخیمی هستند، پارچه

ار بزرگ براي در خویش جا دادن تعداد بیشماري از این هم چادري است اما بسی
ها پوشانده است که مشرف به صحن اجرا  ي این داالن بزرگ را صندلیجا همهها،  انسان

ي اجرا چشم بدوزند و براي چند صباحی به دور از  به صحنه آند در باشد تا همه بتوانن
شادمان لبخندي بزنند  دشان برایشان ساخته است،هر چه جهان خودشان و به دست خو

  را به پایان رسانند شوند، گهگاه قهقهه کنند و االآخر ماجرا
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است، از ها گوش تا گوش انسان نشسته است و صحن پر از اسباب بیشماري  صندلیبه 
بندي شده است و  ها طبقه این برنامه ،هاي پوالدین و بزرگ بندهاي بلند تا قفس ،ها طناب

کنند، مردمی که در این  و اجراي خودشان را می آیند میام سر زمان مناسب هر کد
پول هنگفتی براي بودن در این  ها آنظیري دارند ن هاي بی اند توقع برنامه محفل جمع شده

جرأت خاصی  آنکردند، پولی که در اختیار هر انسانی نیست و خرج کردن کان هزینه م
خواهد و این اشراف و اعیانی که توانسته خود را در این محفل جمع کنند امشب  می
  اند لذت ببرند، ي پولی که داده خواهند به اندازه می

یب و حرکات عج تبلیغات بسیار بود، مرد بندبازي که بر روي بند در ارتفاع زیاد
کند، مرد دلقکی که به همراهی تنی چند از همراهانش خنده را میهمان  اي می العاده خارق

مردم را در این بود و بیشتر تبلیغ سیرك حیوانات  چیز همهجماعت خواهد کرد اما از 
  محفل جمع کرد،

تبلیغ کرده بودند که این سیرك تنها توسط حیوانات و بدون هیچ انسانی اجرا  ها آن
  هد شد،خوا

  چ انسانی؟بدون وجود هی

توانند خویشتن  شعور و بی فهم و درك می ي شگفتی بود، مگر حیوانات بیجا همهبراي 
را به چنین اجرایی  آناناند تا  اجرایی داشته باشند، چه مقدار این مربیان زمان صرف کرده

عادت دهند و این کار بزرگ و غیر قابل تکراري است، از این رو بود که دل در دل 
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اي که  ینند، صحنهبودند تا استثنایی را در عالم به نظاره بنش آمده آنانتماشاگران نبود، 
  ها به دیگران بدهند و بفروشند سال را تا آن شاید بتوانند فخر

شد و هر کدام از  ها شروع می همایی و اجرایی را ببینیم، بعد داستانما توانستیم چنین گرد
و  گذاشتند میه که چندي بر رویش گفتند البت یبی که دیده بودند میکارهاي عج

  رساندند مخاطبان خود را بیشتر به شوك می

ها تابی  قدر حرکات عجیب کرد که خیلی یکایک آمدند و اجرا کردند، بندباز آن
دها گرفتند مر چشم کودکان را میمادران جلوي بستند  ها را می اشتند، چشمدیدنش را ند

کمال  اي براي او خواندند و مطمئن بودند که امشب خواهد مرد اما در چند باري فاتحه
ماند و سرآخر تشویق جماعت را براي خود  حیرت با هر چه کار عجیب که کرد او زنده

  جلب کرد،

ي خود مردمان را  به نوبه هرکداماي دیگري هم بود که دلقکان هم اجرا کردند اجراه
تدارك دیدند، همه در  آخررا براي  آنمانده بود و  شاد و هیجان زده کرد اما اصل کار
شماردند تا زمان اجرا فرا  ها را می ها بودند و لحظه انتظار اجراي حیوانات بدون انسان
  برسد و باالخره زمان اجرا فرا رسید

را مات به صحنه دوختند و دیدند که خرسی در ابتدا وارد صحنه شد در ها  همه چشم
  حالی که دامنی صورتی رنگ از جنس تور به پا داشت،

به رنگ صورتی بر بعد از او دو سگ پودل وارد صحنه شدند که هر کدام دستبندهایی 
دست داشتند و سرآخر فیلی عظیم و جثه وارد شد در حالی که دور خرطومش را با 
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وارد شدند و سالن یکپارچه دست زد و پس از  ها آننواري به رنگ صورتی بسته بودند، 
  چشم دوخت ها آنبه  آن

به هایی در دست  بودند که با شالقهایی ایستاده  ها انسان کمی دورتر از صحنه پشت پرده
وري خود را استتار کرده ط آنانرا کنترل کنند،  آنانبدوزند و اجراي حیوانات چشم 

  بیفتد ها آنان مدام به نبینند اما حیوانات بر صحنه چشمش را ها آنودند که مردمان ب

اي برود معلوم بود که  حیوانات آمدند و بر جاي خود ایستادند، فیل خواست که به گوشه
بند فریاد زد تا مردم هورا بکشند و در  است، یکی از دلقکان از باالي حرکتش بی برنامه

مردم مردي که پشت پرده بود شالق را بلند کرد محکم در هوا  همین بین فریاد زدن
  نات دست و پاي خود را جمع بکنندي حیوا تکان داد تا از صدایش همه

ها بر تنشان، یاد سوختن اندامشان همه در  میخکوب شد، یاد شالق ي خودجا فیل بر
بپرند، مدام شالق به بردند تا باال و پایین  را راه می آنانذهنشان بود، بر روي صحن داغ 

ها بجهند، توپ  ها را در آسمان نگاه دارند و یا از میان حلقه کوفتند تا توپ رویشان می
  نشستند چه؟ می بار یکبگردانند بچرخند، پرش کنند و برقصند، اگر 

  چه؟ آمد میاگر از کار بدشان 

شنیدند  صدا را نمی در هیاهو از فریاد دلقک، آدمیانباز صداي شالق در آسمان پیچید 
ي دردش را هم بر جان لمس کردند درست مثل زمانی که پشت فیل از  اما حیوانات لکه

ي دیگري  ضربات ممتد شالق خونین شد، به درد ناله کرد، اما باز هم پاسخش تازیانه
  ي نمایش مهیا شد، به جاي خود بازگشتند و صحنه آرامبود، همه 
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جهیدند و خرس با توپی  می ها آناز دو سمت از داخل  اه سگها در میان راه بود  حلقه
و فیل کمی دورتر  گذاشت میاش  انداخت، گاه روي پوزه را به آسمان می آندر دست 

 ها دستها حرکات دیگري کردند بر  دوپا را بر روي توپ بزرگی گذاشته بود باز سگ
رماي زیرین ایستادند و به رقص در آمدند درست مثل زمانی که پاهایشان از گ

برپاي ایستادند و به رقص در آمدند، خرس  گونه همانسوخت و جان ماندن نداشتند  می
شده بود و غلت  خود را به زمین انداخت درست مثل زمانی که از شالق بر جانش خسته

بر  هاي شالقاز درد شدند او  ند شادمان میکشید میزد و مردم هوار  زد، او غلت می می
د، شادمان هلهله سر دادند، فیل از پشت بر زمین خوابی آدمیانسوخت و  یجان در خود م

و حال  بود گونه اینها خون بر زمین جاري کرد هم  روز که جانش از تازیانه آندر 
زده از  کشاند، مردم حیرت می آندوباره خویش را به زمین انداخته بود و تن زخمی را بر 

ند، در میان کرد میها را بر جان لمس  اد شالقی آنانکشیدند و  سوت می آنانکارهاي 
هاي تماشاگران یکی از مردان پشت پرده چوب دستی را که از سرش تیغ کوچکی  هلهله

ي اصلی خارج شده بودند و این  از برنامهداشت به حیوانات نشان داد گویی باز هم 
هاي در  د رنجشدرید یا که پهلویشان را می یاد تیغ افتادند ها هشدار دیگري بود، سگ
بودند  آمدهکردند که گفته بودند مردم هیجان زده به وجد  آنحال تمرین افتادند و باز 

  :گفتند میمدام به هم 

در میان  ، هیچ انسانیکنند میچه کارهایی  اند، العاده ها خارق اند، این چه تعلیمی دیده
و شادمان در حالی که از تنقالت  گفتند میاند،  آموخته ها آننیست، ببینید چگونه به 

  چشم دوختند ها آنخوردند به  می
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دیگر  آنواالتر از  جرا تغییر کرده بود فیل به پیش رفت و در جایگاهر فضاي ااما اینبا
دیگر در برابرش به خاك افتادند او را سجده کردند، مردان ات حیوان حیوانات نشست

نگریستند از  زده به حیوانات می م بهتسیرك به دلقک اشاره کردند در حالی که مرد
و سر و صدا باال رفت، مردان پشت  فریاد کشیدندفریاد دلقک به خود آمدند و دوباره 

سوزاندند به  حیوانات را می آنکه با  آتشهاي  پرده از فرصت استفاده کردند، مشعل
از پشت  هاي تیغ دار صداي شالق هر چه دست گرفتند، زغال داغ در دستشان بود، چوب

  ها کردند افاقه نکرد و حیوانات در جاي خود ماندند، پرده

ها را  ، سوختنش را تازیانهکرد میها را به جان لمس  دید تمام رنج را می ها آنفیل 
ها را اما امروز نمایش حیوانات در میانه بود به هر رنج باید به  و زغال دار هاي تیغ چوب

  رساندند، اتمامش می

: با تشر گفت ها آنا احضار کرد به کالفه شده بود مردان پشت پرده رمدیر سیرك که 
  ؟کنند میها چه  این زبان نفهم

گفت  کرد میها که جز برنامه نبوده بعد در حالی که غر و لند  این چه کاري است، این
ادامه دهید  العمل بدي ندارند و عکس کنند میمردم نگاه  یدبروید بر جاي خود اگر دید

  ها را ببندید و حیوانات را به اتاق بازیابی بفرستید به تنگ آمدند سریع پردهکه  یداگر دید

قابل روئیت  آنوانات قابل شنیدن بود نه بیشتر از بازیابی از همان دور هم براي حی ي کلمه
مکان چموشان بود، حیوانات چموشی که از زیر  آنجابسیار رفته بودند،  آنجابود، 

انتهاي راه بود، یاد پلنگ پیر  آنجادادند،  ند، حرف گوش نمیکرد میها شانه خالی  حرف
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 چشمان برابراش که از  از اتاق بازیابی، یاد جنازه خراشش گوشافتادند، یاد فریادهاي 
  دادند از چادرها دور شد اما هر چه شنیدند باز هم باید ادامه می آنان

ند، به زانو نشسته کرد میستایش  فیل بر باالي بلندي نشسته بود و حیوانات دیگر او را
اي نزد فیل  خرس به گوشه برخاستند آنان، آنگاه خرطومش را هوا کرد و بردند میسجده 

زد، پس از چندي یکی از  اشت بادایستاد و او را در حالی که باد به زنی در دست د
شمانی از برابر فیل به زمین زد، مردم با چپودل دیگري را به دندان کشید و در  ايه گس

چشم  ها آنها هم به  چشم دوخته بودند، حتی مردان پشت پرده ها آنبه  آمدهحدقه در 
  شد، از کسی شنیده نمی دوختند و صدایی می

ی که فیل دیگر به خرس اشاره لسگ دیگر را در برابر فیل زمین زد و در حا آنسگ 
هماند و سگ دهان اي در سر به سگ ف دو دوخت خرس با اشاره آنکرد رویش را به  می

به زمین افتاد، کسی صدایی  آرامبه آسمان برد و ناگاه بر گردن سگ دیگر کوفت، او 
کنارش  آنگاه خرس بر زمین افتاد و سگ درکرد همه الم بر کام فرو خورده بودند،  نمی

  در حالی که سگ دیگر بر زمین افتاده بود فیل را سجده کردند،

را تغییر دادند، دو سگ با هم  و نظمشان برخاستاي سگ مرده از ج آنحتی  ناگاه همه
 آغوشزدند در  رفتند همدیگر را لیس می در حال بازي بودند مدام دنبال هم می

ها خود را براي هم  چشم دوخته بود، سگ آنانفشردند و خرس از کمی دورتر به  می
دو را با دو دست گرفت و به سوي فیل  نزدیک شد هر آنانتا خرس به ند کرد میلوس 

ها حصر کرد و دیگري را در برابر دیدگان او و فیل به  آورد یکی را در یکی از قفس
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زد و در حالی که یکی از مردان  ها رفت، پرده را کنار سمت پشت پرده زمین زد بعد به
  دار را گرفت از دستش چوب تیغپشت پرده بر جاي خشک مانده بود 

مرد پشت پرده نشدند، خرس تیغ را بر گردن  آنر بهت زده بودند که متوجه قد آن مردم
، فریاد کشید میبرد، سگ در قفس مدام زوزه  نشان داد که می آرامسگ گذاشت و 

مالید و چندي نگذشت که خرس و فیل در  کشید پوزه بر خاك می زد، ناالن جیغ می می
ان دادند که در حال دریدن جان او کنار هم به سگ مرده حمله کردند و به جماعت نش

  هستند،

ند که باز آرایش حیوانات کرد میهمه بر جاي مانده بودند حتی به یکدیگر هم نگاه ن
و بر جاهاي دیگري ایستادند، خرس باز هم به سوي یکی  برخاستندتغییر کرد، دوباره 

پشت پرده که مات ها را از دست مرد  ه یکی از شالقاها رفت توري به همر دیگر از پرده
را به دنبال کشاند و پرده  آنانه روي سه حیوان دیگر انداخت مانده بود گرفت و تور را ب

  گذاشت،کرد  را در خود محبوس می آنانرا در میان قفسی که 

گ بود را از میان قفس بیرون کرد در حالی که در برابر چشم دو حیوان س اتفاقاًیکی که 
رفت، دو حیوان به مثال  شکافت، صدا به اسمان می ا را میدیگر بود با شالق مدام هو

ي آدمان به سگ و خرس چشم دوخته بودند که خرس توپ را در برابر او انداخت،  همه
سگ به توپ نگاه کرد هنوز از نگاهش چندي نگذشته بود که شالق را به سمتش برد 

  د،مه فکر کردند که تن او را دریشالق به تنش برخورد نکرد اما ه
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بود که دوباره و سه باره به جانش کوفت، سگ  برنخاستهسگ خود را به زمین زد، هنوز 
 توپ را به روي پوزه گذاشت و به آسمان توانست از جاي برخیزد در حالی که نمی

دار را نزدیک تنش  برخاست، خرس به سوي قفس رفت، فیل را بیرون کرد، چوب تیغه
برد تا برقصد تا به زمین و زمان برخیزد، سگ  آتشه بر زمین نشاند و او را ب آتشکرد، 

آتشین  زغالدیگر به صحنه چشم دوخته بود که او را هم از قفس بیرون کرد، زیر پایش 
، کرد میو تکانی به شکل رقص  توانست بایستد ، نمیجهید میو پایین بود او مدام باال 

د و یا گریه کرد، باید باز هم دانستند چه باید کرد، باید خندی جماعت مات و مبهوت نمی
  ها را کور کرد و دیگر هیچ ندید، هاي او چشم دوخت یا باید چشم به رقص

ضربه زد تا او زوزه  قدر آنخرس رو به سگ اولی تازیانه را به آسمان برد و ضربه زد 
سوي  آنبه این سو  آتشفیل در میان کنان به زمین افتاد و مرد نشان داد که مرده است، 

 کرد میداد، سگ دیگر بر زمین نشسته زوزه  اي را برون  دوید و صداي ضجه میصحن 
اي را برون داد، مردم اشک در  به زمین نشست و صداي ناله آرامو خرس  زد فریاد می

  چشم دوخته بودند که باز آرایششان تغییر کرد، ها آنچشمان جمع شده به 

بیرون بود، سگ همانی بود که در نمایش  ها آننشستند و سگی از هر کدام به قفسی 
راه  کرد می رو آنو  ل و قبراق در حالی که صورت این روپیش مرده بود اما حال سر حا

رفت حیوانات را به قفس دید هر کدام در برابرش کرنش کردند، به یکی تازیانه زد،  می
در برابرش  آرامکرد و دیگري را به تور نشاند هر کدام  آزاریکی را با چوب تیغ دار 

ده به دنبال خود بکشاند، یکی را در برابر ، اما او خواست تا یکی را به قالکرنش کردند
ن بزند، یکی را به شالق به رقص درآورد و به این کار لذت دار گرد دگان با چوب تیغدی
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 آمدکه چگونه خرس به شکلی اسبی در  دیدند، دیدند آنببرد، همه را دیدند، بیشتر از 
نشاند، او را دست و پا بسته به زمین نشاندند و با شالق جانش را  که کسی را به پشت نمی

  ا بر او سوار شود و بتازد،ه آخرش یکی از سگبه خون بردند تا سر

دیدند که یکی نقش مادر شده است و دیگري طفل در شکمش، این را هم بازي 
بودند تا نمایش زندگی دهند،  آمدهبود،  آنانز بازي حیوانات بود، نمایش اند، امرو کرده

زنند، طفل  برند گردن می می قتلگاهکه کودکان را در برابر مادران به  آمدند تا نشان دهند
، همه را نشان دادند تا بلکه آدمان گریه کنند، از بار زشتی کنند میدر شکم را ذبح 

هاي اشک چشم بشویند و به نام  ري نهند، نام انسان را به قطرهبشویند و این نام را به کنا
اي  اي گرفتند و نمایش تازه ار نظم تازهنشان دادند، هر ب آنانهمه را به اي زنده شوند  تازه

  یرك در آورد،نسان را یکی از حیوانات در بند سهر بار نقش ا آننشان دادند که در 

ازي کرد نقش بازیابی هم نشان دادند، یکی ب سیرك و اتاق آنباز هم نشان دادند از 
ي  نشان داد که همه گونه تنش پر تازیانه با زوزه مرد است،نشان داد چ پلنگ پیر را،

  مردن او را به چشم دیدند، ها چگونه وانحی

نشان دادند، شکار را تصویر کردند، کودکان را دریدن را نشان کردند، میلیاردها  بیشتر
حیوان در کشتارگاه را تصویر کردند، غذا انسان را به تصویر کشیدند، نشان دادند 

زنند، بیشتر  ، شالق میجویند میسود  کنند میبرند، برده  چگونه حیوانات را به بیگاري می
هاي بیشمار در خاك را نشان  ازهحیوان را نشان دادند، جن نی کردننشان دادند، قربا

ها  ها در زندان نگاه داشتن شیر کشیدن ده از جان حیوانات را نشان دادند،دادند، استفا
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تصویر کردند  قدر آنجان فروشی را تصویر کردند  ها آنندیدن نور و مرگ را فروش 
  ،داشت آنانیت در سان و انسکنند تا بشویند هر چه نامی از انتا همه خون گریه 

ست، تصویر دردناکی بود، تصویر دکی در شکم مادرش که دریده شده اتصویر کو
آوري بود،  اند تصویر رنج رها کرده آباند و باز به  هایش را قطع کرده اي که باله کوسه

انده تا خون از بدنش جاري شود دردناك بود، سر م تصویر قربانی که چند رگش باقی
بود باید که خون  آلود خونشدن در برابر مادران رنج آور و اشک آلود بود بریده 

  گریست باید که این نام ننگین را از پیشانی باز کند

شاید به میان همان سیرك یکی برخاست و لباس آدمیت را از تن برکند نام جان بر خود 
بازي کند که  بازي کند، ها آنتا در کنار  بگیرد آغوشرا در تا هم جانانش  آمدنهاد و 

با هر چه زندگی دارد و  است، آناین نام انسان چه کرده است با جهان با هر چه جان در 
  طالب زندگی است،

گرفتند  آغوشها را در  نجا همهس انسانیت را برکندند و همه لبا برخاستندشاید همه 
دوباره جهانی ساختند ن شدند هر چه زشتی و اسارت بود را از ریشه برکندند و جا همه

  که الیق زندگی بود

ن جا همهکه  جاي نداشت آننبود هیچ زشتی بر  آنهیچ سیرك و زندان و باغ وحشی در 
  .بودند آزادو  آزارو بی 

.  



  

  

  

  

  

  جام جان 
  

  
ــان  ــه دار جهــ ــتهمــ ــس نیســ   در دام کــ

  
  کســـی صـــاحب جهـــان در پـــیش کـــس نیســـت

  

ــان اســت و ارزش   ــان ج ــان  جه ــاد ج   هــا ب
  

ــت     ــس نیسـ ــس در قفـ ــن کـ ــیچ تـ ــام هـ ــه کـ   بـ
  

  هــــــا بـــــه الالي جهــــــان در آســــــمان 
  

ــس نیســـت      ــه کـ ــه دنیـــا و بـ ــک بـ ــی مالـ   کسـ
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  بـــه خورشـــیدي کـــه تابـــان نـــور در دیـــد
  

  کســـــی در دام زشـــــتی بـــــر قفـــــس نیســـــت
  

ــت    ــتر رفــ ــم بیشــ ــی هــ ــان در پــ   درختــ
  

  در پیشــــــتر رفــــــتبــــــه زیبــــــایی جهــــــان 
  

ــان    ــی ج ــر کس ــن ه ــر ت ــت ه ــی رف ــه پیش   ب
  

ــانش   ــه جــ ــ کــ ــان در پیشــ ــر جهــ ــتبــ   تر رفــ
  

  یکایــــک بلــــبالن نغمــــی ز جــــان داد    
  

ــان داد  ــان را جهــــ ــه آواز خوشــــــش جــــ   بــــ
  

ــان داد  ــن را نشــ ــه تــ ــروازش همــ ــه پــ   بــ
  

  جهــــــان را جــــــام جــــــان داد   آزاديبــــــه 
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  یکایـــک هـــر تنـــی حیـــوان و حیجـــان    
  

ــه  ــان داد  آزاديبـــــــ ــان را او نشـــــــ   جهـــــــ
  

ــیش  ــر پــ ــد بــ ــه فرزنــ ــادر همــ ــه مــ   همــ
  

ــه  ــا اللـ ــه بـ ــوی   همـ ــن خـ ــر ایـ ــود بـ ــاي خـ   شهـ
  

  همـــه بـــا جـــان در ایـــن مغـــرور بـــر پـــاي
  

ــیار    ــد بســـ ــود بودنـــ ــاي خـــ ــر پـــ ــه بـــ   همـــ
  

ــود    ــان بـ ــه جـ ــایی کـ ــوي زیبـ ــی آهـ   یکـ
  

  کـــــه جـــــان بـــــود   آزاديیکـــــی مـــــاهی  
  

ــی  ــرور   آنیکــ ــه مغــ ــایی کــ ــر زیبــ   ببــ
  

  م جهــــان جــــامی ز جــــان بــــود   جــــا همــــه
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ــه  ــر النـ ــه دیگـ ــود  نـ ــودش بـ ــر خـ ــا بهـ   هـ
  

ــود    ــان بــ ــه جــ ــودا خانــ ــاحب نبــ ــی صــ   کســ
  

ــیش   ــک در پـ ــد رشـ ــه و نیامـ ــان آزبـ   جـ
  

  پــــیش تــــن جــــاي  نیامــــد دســــت زشــــتی   
  

  کس جان جهان مالک بـه جـان بـود    آنهر 
  

  بــــه جــــان خویشــــتن مهمــــان جــــان بــــود     
  

ــه  ــر زاد   آزاديبــ ــن نفــ ــر تــ ــود هــ   خــ
  

ــه  ــو   آزاديبـــــ ــان تـــــ ــوان جـــــ   آزادحیـــــ
  

ــه  ــود زاد  آزادهمــ ــان خــ ــن جــ ــر تــ   هــ
  

  از داد آزادهمـــــــــــــــه در پیشـــــــــــــــگاه  
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ــود   ــان بــ ــاي جــ ــان یکتــ ــه داد جهــ   همــ
  

ــه  ــدالت خانــ ــر  عــ ــود  اش بــ ــان بــ ــیش جــ   پــ
  

ــن  ــیچ تــــ ــیش آزارنبــــــودا هــــ   در پــــ
  

  بـــــــــر راه و روش بـــــــــیش  آزادهمـــــــــه 
  

ــود  ــس بـــ ــی راه و نفـــ ــین آزادگـــ   چنـــ
  

ــود  ــر نفـــــس بـــ ــراي هـــ ــه ســـ   چنـــــین خانـــ
  

ــاي  ــر جـ ــاي بـ ــان زیبـ ــن جهـ ــان ایـ   بدینسـ
  

ــود آزادهمـــــــه تـــــــن الیـــــــق    تـــــــن بـــــ
  

  همـــه مـــادر یکـــی جـــان    آغـــوشبـــه 
  

  بینجامیـــــــد در پیشـــــــش در ایـــــــن خـــــــان
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  بـــودي هـــر تـــن نفـــس  کـــه خانـــه خانـــه
  

  نفــــــــــس بـــــــــــود  آزادي آزادهمــــــــــه  
  

  یکایــــک مــــادران در پــــیش بــــر جــــان
  

ــود   ــس بــ ــن نفــ ــام ایــ ــه کــ ــدان بــ ــه دلبنــ   کــ
  

  ایــــن جهــــان پــــیش  دوبــــاره الي الي 
  

ــه ــا همـــ ــود  جـــ ــس بـــ ــام نفـــ ــان جـــ   م جهـــ
  

ــان   ــیانه در دل خــــ ــب آشــــ ــه قلــــ   بــــ
  

ــه ــود    جا همــ ــس بــ ــو نفــ ــان تــ ــه جــ ــان بــ   نــ
  

ــرواز  ــاز پــــ ــدن بــــ ــدن در پریــــ   جهیــــ
  

  نفـــــس بـــــود آنهـــــر آنچـــــه بـــــود بـــــازم 
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  قـــانون یکـــی راه و یکـــی جـــاي   یکـــی 
  

ــی  ــه نفــــ ــه همــــ ــود  آزارو همــــ ــم بــــ   کــــ
  

ــرا    نبـــــود و هـــــیچ تـــــن در ظلـــــم میـــ
  

ــود   ــس بـــ ــام نفـــ ــان جـــ ــز جهـــ ــودا کـــ   نبـــ
  

ــه ســـرو   ــایهبـ ــی جـــان    سـ   ي پـــاکش تنـ
  

ــود   ــس بـــ ــا نفـــ ــه دنیـــ ــود و همـــ ــس بـــ   نفـــ
  

ــیش    ــه پـ ــمان بـ ــه چشـ ــروازو همـ   روي پـ
  

  هــــــا بــــــاز بــــــه دیــــــدار رهــــــایی ســــــینه
  

  بدیدنــــــــد و پریدنــــــــد و جهیدنــــــــد
  

  پــــــیش زیدنــــــد هــــــا آناز ایــــــن پــــــرواز 
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  بـــه دنیـــا شـــاد زي شـــادان همـــه شـــاد     
  

ــان  ــا جـــ ــه دنیـــ ــود آن آريو  کـــ ــس بـــ   نفـــ
  

ــتی     ــه پس ــر چ ــتی ه ــه زش ــر چ ــان ه ــه پای   ب
  

ــود    ــس بــ ــم نفــ ــا هــ ــه دنیــ ــک بــ ــر مالــ   دگــ
  

ــد روي   ــر شــ ــا زبــ ــه دنیــ ــرد آنهمــ   کــ
  

ــه  ــان  آزاديکــــ ــردنشــــ ــان کــــ   دادش چنــــ
  

  همــــه تـــــن در رهـــــایی بـــــال پـــــرواز 
  

ــی   ــا نفـــــــ ــانون دنیـــــــ   آزارهمـــــــــه قـــــــ
  

ــه  ــان   آزادهمـــ ــه اذعـــ ــیش و بـــ   در پـــ
  

  بخواندنـــــدا همـــــه یـــــک جـــــان و حیجـــــان
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  در ایــــن زیبــــا ســــراي پــــیش در روي   
  

  کـــه از جنـــگ مـــن و تـــو پـــیش بـــر پـــوي      
  

ــرد  ــان کـــ ــا را چنـــ ــام دنیـــ ــد جـــ   بیابـــ
  

ــه  ــاهمــ ــرد   رؤیــ ــان کــ ــام جــ ــع جــ ــه واقــ   بــ
  

ــا جهـــــانم جـــــام جانـــــان    آندر    زیبـــ
  

ــه ــان  جا همــ ــران جــ ــودن گــ ــان بــ ــد و جــ   ننــ
  

ــا در  ــوان رهـ ــه حیـ ــوي  همـ ــر کـ ــیش بـ   پـ
  

  بــــه دریــــا و بــــر ایــــن روي   و بــــه پــــرواز  
  

ــان  ــر جـ ــه هـ ــتا کـ ــین گشـ ــرآخر آنچنـ   سـ
  

ــد  آزادرهــــــــا  ــانباشــــــ   جاممــــــــان جــــــ
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