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  سخنی با ش

  

  جاندارانزادي یگانه منجی آبه نام 

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

آن برخی را به خود بخواند، قشري را به آزادگی  واسطه بهنیما شهسواري، دست به نگاشتن کتبی زد تا 
  .افکارش را نشر دهد چنین ایندعوت کند، موجبات آگاهی برخی گردد و 

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

هدف و آرمان، من از کسی پوشیده نیست و براي دانستن آن نیاز به تحقیق گسترده نباشد، زیرا که 
  .بازگو شود دگربارداشتم و اگر کسی از آن مطلع نیست حال  یانب روشنسخن را ساده و هماره 

ت و یانسان و یا هر نام دیگري که غا عیسی، ،یهوه بیکران خداوند، اهللا، يها ظلمبپا خواستم تا برابر 
رهایی . سازم فراهم، فریاد برآورم و آزادي همه جانداران را داده استتالقی  باقدرتهدف را هماره 
ي یک قانون است و آن احترام و آزار نرساندن به دیگر جانداران، گیاهان، حیوانات جاودانی که دارا

  .است ها انسانو 

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



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

  .مرگ این جاندار و تخریب طبیعت را حادث گردد

ام از ناشران کتب نشر تههایم را بر کاغذ، جان درخت نشر ندادم و تنها خواسنگاشته گاه یچهمن خود 
  .یرسان اطالعحال چه از روي سودجویی و چه براي ترویج و . ها بر کاغذ استندادن این نگاشته

گیري از فناوري در برابر مرگ و تخریب درختان این جانداران واال ایستادگی با بهره توانامروز می
 گاه یچهمدد از این نگاشته نیز شک بییدانید که بکرد، پس اگر شما خود را مبلغ افکار آزادگی می

بهره اگر هم تنها هدفتان سودجویی است و بر این پیشه پا فشارید بی. به قتل طبیعت دست نخواهید زد
تا کردارتان از دید من و دیگر آزاد  توانید از فناوري بهره گیریددرختان می عام قتلاز کشتار و 

  .گردد یمتکر قابلو حق  بهاندیشان 

  امید آزادي و رهایی همه جانداران به

 

  



  

  

  

  

  

  

  فصل اول

  

  

  



  

  

  

  پیشینیان

  

  !!!جان

  .ش ارزشی واال را در خود جاي داده استا جهان پیرامون ما، با تمام وسعت و بزرگی

بینیم در سراسر این خاك موجودات فراوانی زندگی  گذاریم، می که در کره خاکی پا میزمانی 

  ها کنند، حیوانات، نباتات و انسان می



 جان ١٠

 

زنده ماندن و ادامه حیاتشان  ،چه چیزي در وجودشان واالتر از این گوهر نایاب است، دلیل وجودیت

ستاند، جان  زند و جان می اي در دست به ریشه خود می مایه است و حال انسان با تیشه همین در گران

  .کند گیرد و در این گرد باطل به دور خود و دیگر جانداران طواف مرگ می از جان می

در طول این جان  سر آخر تا شاید در ه استخویشتن واالتر دیده و اشرف موجودات خوانده شد

  .ها جان خویشتن را هم دریده ببیند دریدن

آنجا که هنوز  ،لیک در آن دورترها چه طور در آن نخستین روزهاي وجودیتش بر این کره خاکی

دید آن  ها می تاجی از حماقت بر سر نگذاشته بود، آنجا که خودش را هنوز بخشی از همین جان

  زیست؟ روزها چطور می

یابید که از آن نخستین  در می دکنی نگرید و بیشتر از آن دوران مطالعه می ي انسان می گذشته بهوقتی 

  در بر نگرفته بود،روزها چنین سودایی آدمیان را 

باطل چندي  رؤیايدیدند نه چیزي فراتر از آن، این  هم خودشان را بخشی از همین دنیا می ها آن

  .را ترسیم کرده است مان زندگینیست که همراه ما شده و آیین و طریقت 

آدمیان در کنار دیگر جانداران زندگی کردند و نه خویشتن را به حد اعالي  ،ها سال به طول میلیون

نه دیگر جانداران را به خاري و به اعماق خاك نشاندند، بلکه مثال دیگر و ها کشیدند  آسمان

  .کردند ات، زنده بودند و زندگی میموجود



 فصل اول ١١

 

هاي  زدند زیرا طبیعت و ساختار اندام وار بودند و لب به گوشت نمیها گیاهخ ن سالبه طول تمام ای

  .پا به جهان گذاشته بودند خوار اهیگبود و  گونه اینبدنشان 

رسد و  ها سال می یلیونخواري آدمیان به م قدمت گیاه ،تاریخ وجودیت بشر را اگر تکه و پاره کنیم

ي این موضوع  دهنده اند نشان خوار شده ند هزار سالی که گوشتنشاندن این طول از تاریخ در کنار چ

  .گرفتیم خوار قرار نمی ي جانداران گوشت است که ما حتی از لحاظ ساختاري و طبیعی هم در دایره

انسان از نخست  دارد تا به این موضوع پی ببریم و بدانیم که می آدمی را بر آنکه یکی از عللی 

  با گوشت و جان حیوانات است، ها آنها و قیاس  و بوي گیاهان و میوهخوار بوده است عطر  گیاه

ها است که میل و اشتها پیدا  دارد و با استشمام همین ها ل به خوردن و بو کشیدن میوهآدمی به ذات می

کند، حال عطر و بوي میوه را با گوشت قیاس کنیم و ببینیم چگونه آدمی که به ذات از این  می

شود تا این بوي  خوراکی می به دیگر مواد متوسلچگونه  ها آنبراي از بین بردن است ها بیزار  رایحه

  ،براي خود کندو قابل تحمل اي خوش  کننده را مبدل به رایحهمنزجر

خواران طبیعی براي خوردن گوشت نیازي به  دقت داشت که تمام گوشت یددر کنار این موضوع با

خواري خالصه شده است و انسانی که  ه ندارند و خوردن گوشت در همان خامپخت و پز نداشتند و ن

هاي او قدرت خوردن و بلعیدن گوشت خام را دارد و نه  ها و دندان به ذات سبز خوار است نه آرواره



 جان ١٢

 

خواري شاید منجر به اشباع این  ي سمی براي بدن را، در هر صورت خام این ماده هضمي او توان  معده

  .هاي انسانی شود ها و بیماري ها و موجب فساد در روده یبه با ساختار بدن انساني غر ماده

اي بسیاري این موضوع ه توان با آزمایش هاست و می گر سبزخواري حتمی انسان این موضوع نیز بیان

  را اثبات کرد،

کردن  هضممثل اینکه چند درصد از مردم قادر به خوردن گوشت خام و بلعیدن آن و در عین حال 

  هستند، ماده نای

  کنید؟ به واقع شما از دیدن گوشت خام و بوي آن احساس لذت می

  آیید؟ ق میاي که خوراك شماست سر ذو دن میوهو یا با بو کشی

ها  تغییر ساختار حقیقی آن با دیگر عطر و رایحه به رخوردن این جان حیوانات زیبا مجبویا نه براي 

  .پذیر باشد تا حدي برایتان قابل خوردن و تحمل هستید تا به آن شکل و بویی دهید

باید در نظر داشت که انسان به واقع موجودي شکارچی نیست و قادر به شکار حیوانی نخواهد بود، نه 

هاي  برد و نه آرواره را دارد، نه از کشتن و دریدن لذت می  ت دویدن و رسیدن به موجود زندهسرع

انسان به ذات وحشی خوي  را بدرد و از گوشت تنشان تناول کند،قدرتمندي دارد که بتواند حیوانات 

توان از روابط پاك  این را می گزیند و نیست و آرامش را بیشتر براي خویشتن و جهان پیرامونش برمی

اي به دریدن حیوانات ندارند و در عین  کودکان با حیوانات درك کرد، آنانی که به هیچ عنوان عالقه



 فصل اول ١٣

 

ي  توان در نظر گرفت که کودکان عالقه و این را هم میدارند  ها آنحال تمایل به برقراري ارتباط با 

طبخ  رادهند تا گوشت و جان حیوانات تا انسانی آن  ها و سبزیجات نشان می بیشتري به خوردن میوه

  .تر باشد تاند تا براي کودك مطبوعکرده و در هزاري ادویه بغل

اي که بو و  اي کودکی مقداري گوشت خام آغشته به خون بگذاریم و یا میوهدر نظر بگیرید بر

  کشاند، به سوي خود میطراوتش آن را 

  او کدام را برخواهد گزید؟

خواري  گرِ گیاه خود بیان ها آنآدمی، آسیابی بودن  يها ها نگاهی به ساختار دندان فراي این موضوع

توان به این  می خوار با انسان خوار و گوشت حیوانات گیاههاست و با قیاسی ساده میان دندان  انسان

براي اثبات این نظریه در دسترس است که این نگاره پیرامون چنین  شماري بیحقیقت پی برد و دالیل 

  .هدفی نگاشته نشده و ما تنها اشارتی کوتاه به این عناوین داریم تا بیشتر بخوانید و بخواهید که بدانید

پیش بردیم، لب به گوشت دیگر  ها سال به طول میلیون را ه دنیا آمدیم و این راهخوار ب ما گیاه

اي را براي خویش  جانداران نزدیم تا زمانی که انسان موفق به کشف آتش شد و پس از آن تاریخ تازه

زار به کجا خواهد  در این مرداب غرق شد و فرجامش در این لجن تر پیشرقم زد و هر روز بیشتر و 

  ؟رسید
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هاي نخستین و چه از زمان مدون شدن تاریخ ما را به این سو  نگاه به تاریخ بشري چه در زمان انسان

خوار بوده و ساختار بدنش هم براي همین منظور تعبیه شده و به طول  کشاند که انسان از ابتدا گیاه می

خوار و همه  که گوشتي اتفاقات ریز و درشت، آرام آرام به سمت و سویی رسیده  تاریخ و به واسطه

  .چیز خوار شود

بینیم  شویم می می تر زنیم و در احوال مردمان آن روزها دقیق وقتی کتب تاریخی و باستانی را ورق می

اند و مردمان را به این رفتار پسندیده و در  خوار بوده که مصریان باستان تا حد زیادي گیاهدانیم  و می

  ،دادند عین حال طبیعی سوق می

و تا چه م که چگونه دانی ، میخوانیم می انیهندوکنیم و از بودائیان و  وقتی به ادیان باستانی رجوع می

خواري احترام قائل است و روزهایی را  اند، زردشت هم براي گیاه خواري بوده جان گیاهورم ها آنحد 

شاهد این طریقت  به ندرتکه د، حتی در ادیان ابراهیمی هم ده به این عمل پسندیده اختصاص می

شویم که در سال یک ماه را به  مسیحیانی روبرو می با بینیم و می هستیم،و دیگر اعمال پسندیده پاك 

و این عمل رسیم که دیگر در دلش چیزي نمانده  به اسالمی می سر آخرپردازند و  خواري می گیاه

اش که  از اربابان دینیمگر چند حدیث و سخن است  پسندیده را به کلی به دست فراموشی سپرده

و جهان را به زشتی و گاه به چشم نخواهد آمد  بازد و هیچ یمیان دریایی از مظالم رنگ و بو م

  .کشاند بیشتري می خواري خون
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بر روي خوار بوده و بیشترین زمان حیاتش را  فهمیم چگونه انسان که از ابتدا گیاه اینجا است که می

خواري و  اي کوتاه از این عمر دراز بر زمین به گوشت تنها در پاره خواري کرده زمین صرف گیاه

  .پایانی دارد ها سر بلند و بی روي آورده و داستان این وحشی گري خواري خون

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  فواید

  

  اي دارد؟ خواري براي انسان چه سود و فایده گیاه

به  توانیم به انسان و ساختار بدنش نگاه کنیم میفراي گفتارهایی که در آینده خواهم نوشت اگر فقط 

پرهیز از  مسلماًخواري است  ي اینکه ساختار اندام انسان مختص گیاه ی ببریم، به واسطهاین فواید پ

اش بسیار حائز اهمیت است، هر چند که شاید برخی این ساختار درونی بدن را  گوشت براي سالمتی

خواران از سالمتی بیشتري در زندگی بهره  است که گیاه اضحپروخواري نپندارند اما  مختص گیاه

خواران است و باید که در این زمینه تحقیق و  برند و گواه بزرگ این مدعا طول عمر بیشتر گیاه می



 فصل اول ١٧

 

ها روشن شود هدف از این نگاره پیشبرد اهداف علمی نیست فقط به  مطالعه کرد تا حقایقی براي انسان

  .از این عناوین اشاره شده است تا بیشتر ترغیب به تحقیق شوید صورت تیتر وار به برخی

وارد فضا  co2تر دارند، حجم کمتري گاز  خواران بدنی سالم واضح است اینکه گیاه چیزي که

شود و  تري از کلسترول در خونشان جاري می ي رژیم غذایی که دارند سطح پایین و به واسطهکنند  می

  .شود ها می خیل بیماريهمین امر باعث جلوگیري از 

حیوانات بیشتر در خطر امراضی  و جان ي استفاده از گوشت خواران به واسطه باید دانست که گوشت

توان زمانی  ي این مدعا را می هستند و مثال ساده ...و  ، نقرسهاي کلیوي، قلبی ، بیماريمانند سرطان

گیاهی براي این قبیل بیماران تجویز  رژیم درك کرد که با مراجعه به پزشک دستورات خاص

  ،شود می

با اندام انسان سازگاري بیشتري دارد و همین امر باعث در  خواري به خودي خود مسلم است که گیاه

ها و طول عمر بیشتر خواهد شد، به دلیل وجود فیبر سرشار در گیاهان  ها از بیماري امان ماندن انسان

از اشباع توانند به سوخت و ساز بدنشان کمک کنند و  یم گیاهی میها در طول عمر با رعایت رژ انسان

است جلوگیري کنند و در نهایت این معادله در برابرمان مضر سرشاري که در گوشت  هاي چربی

کند که حقا همه  خواري و تناسب اندام را تصویر می خواري و چاقی مفرد و گیاه تصویري از گوشت

  .هاي بشري است مل بسیاري از بیماريدانیم که خود چاقی نیز عا می
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خواران از خوردن  شود پرهیز گیاه خواري مطرح می ي گیاه در زمینههمواره ي که و شاید تنها ایراد

جایگزین خواهد داشت تا  مسلماًکه آن هم  دیگر حیوانی استهاي  مرغ و فرآورده تخم لبنیات،

در کنار این با شرایطی درست در قبال حیوانات  و ن شودها و دیگر احتیاجات بدن جبرا کمبود ویتامین

 گیاهیهاي  هاي حیوانی و چه با جایگزین توان این فقر مواد مغذي را چه با استفاده از فرآورده می

  .تأمین کرد

مضر و فواید  مسلماًخواري  خواري براي بدن مفید است و گوشت به طور کلی واضح است که گیاه

  .توان از میان برداشت خواري به مراتب بیشتر از زیان آن است و آن اندك نواقص را می گیاه

 ي بازکنندههاي علمی نگاشته نشده و ادعایی هم در این زمینه ندارد و تنها  این نگاره براي اثبات نظریه

هاي فراوان و نظریات  ه نوشتهتوانید ب تا بیشتر راغب شوید و بخوانید و بدانید، پس میراهی است 

  .بیشمار رجوع کنید تا با خیالی آسوده به این طریقت پاك گام بردارید

  

  

  



  

  

  

  

  

  برهان

  

در میان این تاریخ چند  ،خوار بودند همه گیاهها  طول و دراز میلیون ساله که انساني  فراي آن گذشته

از ابتدا تا کنون  نیز در همین دوران شوم و خواري روي آورده اي که در آن انسان به گوشت هزارساله

  ،خواري آوردند از این ارزش انسانی خود ساخته دور شده و رو به گیاه شماري بیهاي  انسان

عامی که از مردم  شماري بیم سیل را شناخت و ه شماري بیهاي سرشناس  توان انسان در میانشان می 

  هم به خود و هم به جهان پیرامونشان آزاري نرساندند،تا  یخ بر این طریقت پاك گام نهادهدر طول تار
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بودا، زردشت، فیثاغورث، افالطون، لئوناردو داوینچی، صادق هدایت و توان به  از افراد سرشناس می

گام  ها تا به حال بر این راه پاك از گذشته طول تاریخبسیاري دیگر اشاره کرد و مردم بسیاري که در 

  بوده و هستند، ، همارهنهاده و بر این خویشتن باوري

مردم هند باستانی یکی از ادیان  ،توان به باور جین اشاره کرد ها هم می در میان ادیان و باورهاي انسان

هندوئیسم که هر کدام تا حدي و سم خوار باشند و ادیان دیگري مثل بودی که در آن پیروان باید گیاه

  .اند مردم را به این طریقت پاك ارشاد داده

م که از دو شوی کنیم با دالیل متفاوتی روبرو می ها رجوع می انخواري میان انس وقتی به دالیل گیاه

  .است  ون از همین دو علت نشأت گرفتهد و از دیرباز تا کنشو قسم اصلی تشکیل می

 ز زدند و دیگري گروهیسر با ها آنکه به خاطر حیوانات از خوردن گوشت  هایی یک بخش انسان

  خواري پرهیز کردند، از گوشت ویشتنشانکه به خاطر خ

لب نزدند و در برابر  شاندیگر به گوشت ،آزار دیدن حیواناتي  جماعتی که به واسطه گروه اول یعنی

اي که در آن حیوانی سالخی شده  شاید به خاطر دیدن صحنه یا این اعمال وحشیانه قد علم کردند و

نشینی با  ي هم و یا به واسطه و دیگر تاب دریدن جان آنان را نداشتند  تا به این حد از انزجار رسیده

 ر دلیل دیگري که مرتبط با جان زیبايه به ایو درك وجودیت پاك و مهربانشان  حیوانات و

  .فشردند بر این طریقت پا بودحیوانات 
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و تن  رسانند و حاضر به دریدن جان ها براي آسایش حیوانات به جانشان آسیب نمی انساندسته  این

  .نیستند ها آن

ي انسانی  حاضر به این عمل ددمنشانه ،ي خویشتن و سالمتی و بخش دیگري از آدمیان که به واسطه

سم مهلک به وجودش و دیگري  نشدند، حال شاید کسی به دلیل سالمتی جسمانی و وارد نکردن این

ج خشونت و ورین اعمال وحشیانه حاضر نشده تا ماي سالمت روانی و از میان برداشتن  به واسطه

  ها باشد، دیوانگی انسان

هاست و هر  ترین طریقت براي زندگی انسان هر دلیلی براي این کار محترم است، زیرا که این پاك

  بوده قابل ستایش و احترام است،ر و آرایی ا هر نظاین افکار ب مروجکس در طول تاریخ که 

  .ستا ها اولین خشت بناي آزادي در دستان همین انسانو باید گفت و اذعان کرد که 

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  مهر

  

  ها چه کارهایی بکند؟ تواند در زندگی انسان خواري می به راستی که این گیاه

  شود؟ ها آنباعث چه اتفاقاتی در زندگی 

 تواند تا چه این طریقت می ،اش تا حدي هر چند اندك حرف زدیم فراي سالمتی جسمی که درباره

  باشد؟ رگذاریتأثها  بر سالمت روان و زندگی انسان حد

کشد و باعث  انسانی که با هر لحظه زنده ماندن و نفس کشیدنش تعداد زیادي از جانداران را می

  مند باشد؟ تواند از سالمت روانی بهره یشود تا چه حد م می ها آنمرگ و نابودي 
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راي ب و کند اي کار می خانه بیندیشیم که در سالخ یبه انسان ،خب اگر براي راه نخست از این منظور

و هر  ها بگذراند ن جاندیعمر را به درحاضر شده در چنین محیطی  تأمین زندگی و خرج و مخارج

  چه خلق و خویی خواهد داشت؟شما این شخص  به نظر ،گناه را سر ببرد روز چندین حیوان بی

  گذارد؟ می تأثیريعام در روحیات او چه  این کشتار و قتل

  گیرد؟ آیا فراي این است که او با خون و کشتن و قتل خو می

  گذارد؟ محبت و عاطفه را زیر پا میآیا فراي این است که او تمامی مهر و 

  در وجودش باقی خواهد ماند؟ آرامش و صلحگر چه چیز از دی 

هایی که همیشه گوشت را مانند دیگر کاالهاي مورد نیازشان در  تصوري بسیار دور براي انسان

گذارند و  اند، آدمیانی که به راحتی پا به میان فروشگاهی می ها تهیه کرده زندگی مدرن از فروشگاه

خرند بخشی از جان حیوانی  مورد نیازشان را می دیگر و یا هر چیز جات یفیصکه غالت و  طور همان

 تر پیشکمی  گیرند بدون اینکه فکر کنند ورد معامله قرار داده و براي طبخش از یکدگر پیشی میرا م

و در برابرش آدمیانی  داد ورزید و محبت هدیه می شق میدوید، ع می ،به خون کشیده شده این حیوانِ

  .است ها آنو ابزاري براي زندگی و لذت بردن ها همه کاال  که در پندارشان این

رود کمی  ها می خانه سالخبرایشان شاید درك انسانی که از صبح تا شام براي گذراندن زندگی به 

کنند، در هر باور و اعتقادي، حال  ي آدمیان به اتفاق آن را انکار می ، یعنی کاري که همهمشکل باشد
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اند، کمی دورتر کسی با آن دست و  به طول همه عمر نفی کردهي، در هر اندازه و با هر تبصره و معیار

  ي او است، کند و بخشی از زندگی روزمره پنجه نرم می

شود و سر  دهد و مرتکب قتل می انسانی از صبح تا شام به عنوان کاري معمول این جنایت را انجام می

  درد، حال از او چه باقی خواهد ماند؟ و جان حیوانی را می

  ها است؟ او همانند دیگر انسانآیا 

  تواند بارها مرتکب قتل شود؟ آیا در زندگی شخصی نمی

  کند، چیز را چند پاره و قسم قسم می هاي ساخته به دست بشر همه هر چند معیارهاي انسانی و ارزش

دي در باورش این پدیده را تا ح کند هرکس قتل و کشتار مخالفت نمی اي به اسم با پدیده مثالً

  داند، هیده مینکو

انتها و حال  داند و اال آخر و بی کیش را قتل نمی پندارد، فالن باور قتل غیر هم حیوان را قتل نمی قتلِ

ها که هر  از انسان شماري بیتواند بگذارد و سیل  می تأثیريها بر روح و جان آدمی چه  که این قتل

  شوند، روز با خوردن جان دیگري پرورانده می

  این دیوانگی پیش خواهند رفت؟تا چه حد در 
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کنند و حاضر به خوردن جان دیگر موجودات  هایی که این پدیده شوم را نفی می در برابرشان انسان

اند و نه از گوشت و جان  نوشند و نه کسی را کشته ریزند نه از خون دیگران می نیستند، نه خونی می

  ها دور شوند؟ تیتوانند از این زش اند، حال تا چه حد می کسی سیر شده

  چیزي به اسم قتل و کشتار بیدار است؟ ها آنآیا درون 

کند و نه به  میسازند که کسی نه این کار  اي می گاه مرتکب آن نشده و جامعه در صورتی که هیچ

  .زند شدن آن دامن می ریگ همهپرورش و 

  د؟رو ونشان رشد خواهد کرد و پیش میاین مهر و محبت تا چه اندازه در

د آورد، این گستره را تا نهایش را به انحصار کسی در نخواه د و دروازهنگستران عشق را تا کجا می این

ها تا چه اندازه او  د که هر جانداري را درونش جاي دهد، این محبت کردن به حیواننبر جایی پیش می

تر کند و راهگشاي چه  ر و عمیقتواند بیشت و به قول بسیاري به انسان میرا در محبت به دیگر جانداران 

  .اي به جز مهر و محبت خواهد بود ازهدرو

اند و دل به راه محبت بر آنان دارند  اند و از عشقشان آموخته کسانی که در طول عمر با حیوانات بوده

  ها نیز مهربان خواهند بود؟ تا چه اندازه در برابر انسان

اند و  ي جانی که دارند محترم ي جانداران به واسطه همهباورش در حال ما با جماعتی روبرو هستیم که 

هاي دلشان را  توانند دروازه کنند و می تر نمی تر و تنگ این دایره را هر روز و به دالیل مختلف تنگ
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سیراب شوند  نهاي آنان بیعشق  ي جانداران و از بگذارند و از همهبراي محبت دیدن و محبت کردن ب

توانند این دریاي عظیم از عشق را در اختیار دیگران بگذارند و در  غ بالی میو با چه دست باز و فرا

آلوده گري و ددمنشی  ها را به وحشی تواند روح و روان انسان تا چه اندازه می خواري خون ،برابر آن

  .سازد

اند، یکی سبزخواري است با  است که این دو طریقت عکس هم و در برابر هم ایستاده واضح پر

خواري و یا بهتر  موجودات و دیگري گوشت اي باز به سوي مهر و محبت و حمایت از جانِ زهدروا

که عام و کشتار و خونریزي و به راستی  براي قتل دیگشا یماش را  خواري که دروازه بگوییم جان

  ي انسانی خواهد بخشید؟ اي به جامعه فرجامش چه خواهد بود و چه هدیه

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  رسشت

  

درونی است و  ها آناز هایی که بخشی  ها بپردازیم، ارزش هاي درونی ذهن انسان حال باید به ارزش

هایی که بعدها به  اند و ارزش ها از همان ابتدا و در همان کودکی به آن باور داشته ي انسان همه باًیتقر

  خورانده شده است، ها آني تعلیمات به  واسطه

 و عشق ورزیدن، مهر یعنی ظلم نرساندن، ،روزهاي نخست همراه دارد هایی که انسان از همان ارزش

ها از همان کودکی با آن زاده شده و برایشان  موزه و تعلیمی انسانکه بدون هیچ آ دوري از قتل و آزار

  .استها  ها و خوبی و در برابرش ارزش ندیناخوشاها  این زشتی
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  اد؟دبزنید، او چه واکنشی از خود نشان خواهد اي دست به قتل و کشتار  قتی شما در برابر بچهو

هراسد و طاقت دیدن آن را نخواهد داشت، یعنی زشتی در برابر  از این رفتار وحشیانه می مسلماً

ها  که چگونه در آینده با تعلیمات و آموزهاینها از همان ابتدا زشتی است و حال  ي انسان دیدگان همه

ها شاید  کند بحث مفصل دیگري است و اینکه بعضی از انسان در دل آدمان تغییر میها  این ارزش

ها را خوبی فرض کنند  و وحشی باشند و در همان ابتدا و کودکی این زشتی خوار خونموجوداتی 

که آدمیان از همان بدو تولد برخی کارها را زشتی  هد بود، چیزي که واضح است اینبحثی عبث خوا

له بگیرند، مانند قتل که از دید همگان زشتی است و کودکی که بینند و دوست دارند از آن فاص می

اگر در برابرش حیوانی کشته شود  ادي از انسان به ذات خواهد بود،خالی از هر باور و تعلیمی نم

نمودش اشک ریختن و افسردگی  و دیوانگی است و شاید يگر یوحشواکنشش حقا دوري از این 

  طول تمام زندگی، اي تلخ به باشد و هراسیدن و خاطره

ها  هایی که در دل آدمان از همان ابتدا ارزش شده و یکی از بارزترین این مخلص کالم اینکه ارزش

هاي فاسدي که به خورد آدمیان  حتی با تمام تعلیمات و آموزه مهر و محبت و دوستی با حیوان است،

  و وجودشان دور نشده و همواره همراه خویش دارند، ها آناز  داده شده
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هاي فاسد و  و این آموزهبا تمام این اوصاف  ت،را زشتی نپنداشته و نخواهد پنداش خواري کسی گیاه 

کشتن را زشتی ها،  شدگان در زشتی وبها فراي ذ انسان بیشتر بازهمي قتل و کشتار  نشر دهنده

  .عامل این زشتی بزرگ شوندمسبب یا پندارند و دوست ندارند  می

 هر چند زشتی در میان هزاران سال به جاي خوبی به آنان شناسد، ن خوبی و بدي را از هم میانسا

نشان اسیر همگان در ذهبا تمام این تف بازهمخورانده شده و شاید که خوبی را گم کرده باشند اما 

  پندارند، میبینند و جلوگیري از کشتن را خوبی  کشتن دیگران را زشت می

ها خوبی  ریزي از دید همگان زشتی است و در برابرش محبت و جلوگیري از زشتی کشتن، قتل، خون

 در یابید، را خوبی و ارزشی واال در می سرا سرشنگرید،  وقتی که به سبزخواري میو  خواهد بود

  گ ببازد و تغییر کند،به زشتی رن این ارزش واال تواند با هیچ تعلیم فاسدي هم نمی انی،ذهن هیچ انس

و به سادگی  این طریقت پاك نگریستاز تعصب و باورهایی پوسیده به  به دورباید که با نگاهی 

  .رساند خویشتن را در این راه پاك

  

  



  

  

  

  

  

  قدرت

  

شود و دوباره قدرت یکتا در برابرمان نشسته به تخت و فرمان  اي به رویمان باز می دروازه بازهم

  ها و ظلمت است، ي زشتی ترویج دهنده بازهمدهد،  می

هاي فاسد و پوسیده گشت، باید به جایی رسید که  با نگاهی به تاریخ انسانی باید در پی این آموزه

و قابل ستایش رنگ بی بدل شد و براي مردمان به ارزشی راستین چگونه در باور آدمیان زشتی به خو

  .بخش مهمی از زندگی آدمیان در این مرداب زشتی غرق شده است گونه اینو  عوض کرد
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  .افکار خداوندي است مروجادیان ابراهیمی که  بازهمخدا در برابر ما است و  بازهم

ن بودند، اما با توجه به اینکه در آن زما خوار گوشتها قبل از پیدایش این ادیان هم  دانیم که انسان می

خواري  که باز شمردم ادیان باستانی در راه ترویج گیاه گونه همانو  شد جناب اعتدال بیشتر رعایت می

ها بوده  ي زشتی دهنده ترویجدر برابر خدا و ادیان ابراهیمی  باید گفت و اذعان کرد کهاند  کوشا بوده

ها را به ارزش بدل کرده و تا این حد در وجود آدمیان رخنه کرده که حال در میان  است و این زشتی

و استناد به کالم خدا  ادلهمباحثات با هر انسان باورمند به خدا از طریق ادیان ابراهیمی ناخودآگاه با 

  روبرو خواهید شد،

 او ،کند و خلیفه و جانشین خود بتدا انسان را اشرف مخلوقاتش خطاب میکه از همان ا گونه اینخدا 

ایزش با بینی و تم آورد و انسانی که دچار این بزرگ گزیند و تاجی برایش از آسمان تحفه می برمی را

گري آماده سازد  همین به خودي خود کافی است تا انسان را براي این وحشی شود، دیگر جانداران می

  .رد این کارزار کندو او را وا

اش از  رات میان کتب آسمانیشود و سر دراز دارد، آنگاه که خدا به کَ ختم نمی جا نیهماما قصه به 

را ترغیب به خوردن گوشت و  ها آنکند و  حیوانات و چهارپایان به عنوان نعمتی براي انسان یاد می

هاي  کند دیگر این دروازه نشان میجان حیوانات و استفاده از پوست تنشان و به اسارت نگاه داشت

  ،شده استباز  ها و تغییر خوبی و بدي دیوانگی در برابر انسانزشتی به 
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گذارند و کمی بعدتر خداوند برایشان  آدمیان با کسب اجازه و دستور از خدا به این راه زشتی پاي می

دهد  نشان می ها آنطریقت به را سر بدرند و راه و  ها آنگوید تا چگونه  از طریقت کشتار حیوانات می

  دهد، ادامه می بازهمسازد و  تر از قبل می و این مجنونان را دیوانه

خواهد تا در برابرش حیوان قربانی کنند و خونش را در راه خدا بریزند و انسانی  می ها آناز  بار نیا

تر  زرگ و بزرگگیرد و ب گري خون می در این وحشی از جنون شده، تر  که هر لحظه دیوانه و دیوانه

آورد و خدا حیوان را بدون هیچ حقی قربانی راه  شود و براي تمام کردار پلیدش قول الهی می می

  ،کرده استها  پندارد و آنجاست که این پندار زشتی را تبدیل به یک ارزش در میان انسان ها می انسان

شود، او مثال اسباب براي تفریح و  ي خداوند می ان انسان و آفریدهي دست حیوان حقی ندارد و بازیچه

دهد تا انسان هر چه در فکر دارد با او بکند و  شود و خدا اذن می ها به زمین فرستاده می لذت انسان

  ها باشد، مروج تمام زشتی

از تنش جدا کند و ، در برابر پروردگار قربانی کند و سر را به خاري بکشد ها آنبه شکار حیوان برود، 

خونش را در برابر محراب پروردگار به زمین بریزد و بر جانش صاحب شود، آن را به اسارت بگیرد و 

خواهد از او بکشد که خداوند صاحب انسان و انسان صاحب حیوان شده است و  هر بیگاري که می

  .رود این دور باطل کماکان ادامه دارد و پیش می
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آفریند تا بر زمین  نشیند و اشرف مخلوقاتی می و بر تخت حکومتش می ها خداوندي که در آسمان

هر چیزي  ها آنز این رو براي هاست ا نماینده او باشد، این خداوند بر تخت پادشاهی صاحب انسان

آیند و یا شاید بوده و در  فرستد تا صاحب آن شوند، حیواناتی خلق شده به زمین می فریند و میآ می

جانداران هیچ حقی  شود، این ها آنن صاحب و مالک همه چیز ا خدا فرمان دهد و انسازمین منتظرند ت

  اند، ها آفریده شده براي شادي خدا و لذت انسان صرفاًندارند و 

حال این موجود بدون حق و حقوق از جانب خدا، باید به طول عمر هر زشتی را تحمل کند، برده 

ش استفاده کنند و هر پستی و زشتی به او روا دارند و از شود، کشته شود و از پوست و گوشت و جان

هیچ نهراسند که پروردگار بزرگ عالمیان این حق را براي آنان محفوظ داشته و این اشرفش را 

 ،زمانی حرفی رها در نظر نگرفته و حتی اگ صاحب و مالک حیوان کرده و هیچ ارزشی براي این جان

اي به  ها است که تحفه منت آن واال گوهر تابان بر آسمان این ،ه استسخنی در باب حیوانات زد

  .پایان خواهد داشت که سر دراز و بی الطائالتحیوانات روا داشته و این 

  :زشتی ارزش و خوبی فراموش شده است، لیک باید فریاد زد و به بلنداي تمام کائنات گفت

  .جان و جان بودن را دریافت

  



  

  

  

  

  

  ارزش

  

ها به  خواري تبدیل به ارزش شده است و انسان کنیم گوشت جهانی که ما در آن زندگی می امروز در

اي به  پندارند و حتی ثانیه اند خوردن جان حیوان را حق مسلم خویش می ي تعلیماتی که دیده واسطه

ر از ان دوعام و کشتار فکر نکرده و برایش اي پیرامون این قتل کنند، حتی ثانیه این ددمنشی فکر هم نمی

هاي  فکر را در خویش بدین ارزش ،اند جان دارند و همتاي آنان بوده ها آنذهن و واقع است که 

  ،اند الصاقی کشته
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و براي زنده ماندن ها است که جانداري را  کشند، این قساوت انسان حیوانات نیز جان دارند، درد می

جهان انسان را تا بدان جا رسانده که  هاي مختلفی در د و آموزهرسان زندگی کردن خود به قتل می

آورد و کار  پندارد و کشتار آنان را قتل به حساب نمی خود را صاحب و مالک به جان حیوانات می

را به قتل  ها آندهند تا در زمانی مشخص  ها حیوانات را پرورش می رود که انسان فراتر می قدر آن

  .و از گوشت و خون و تنشان تناول کنندبرسانند 

باالتر و این اعمال وحشیانه به نهایت خود رسیده که ما روبرو  قدر آنها  این داستان دیوانگی انسان

دیگر انسان به این  شویم با گوساله خواري و بچه حیواناتی از قبیل مرغ و گوسفند را دریدن و حتی می

ري بخش جدایی گ و این قساوت و خوي وحشی هاي حیوانات هستند بچه ،ها کند که این فکر نمی

  .ناپذیري از فرهنگ انسانی شده است

 بار یکها براي آدمیان چگونه مبدل به ارزش شده و حتی  ددمنشی  نکته حائز اهمیت این است که این

حیوانات و در کنار  عام قتلکنند و با خیالی آسوده به  ي درون آن فکر نمی به این مباحث و عمق فاجعه

اي احساس شرم از خویش و بودنشان بکنند و  هند بدون اینکه حتی لحظهد آن به زندگی خود ادامه می

هاي کسانی که از  کنند و گهگاه حرف این موضوع را دیگر بخشی از زندگی خودشان قلمداد می

  آید، معنا به حساب می برایشان مضحک و بیو دوري از این کشتار گویند  خواري می گیاه
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آدمیان رسوخ کرده که دیگر برایشان تا این حد به امر ساده بدل شده ها تا کجا در میان  این آموزه

  است، حال بیایید با هم به دنیایی خیالی گام بگذاریم،

را تصور کنیم که مثال امروز لیکن با طریقت دیگري پیش  ترها پیشها را ببندیم و جهانی در  چشم

ض کرده و صاحب جانشان شدیم و یا رفت، یعنی به جاي حیوان که خداوند براي انسان نعمت فر می

افکار و باورهاي دیگر انسانی که این حق را براي خود تصور کرد و به طول هزاران سال به آن بال و 

ایم رساند، جاي آن حیوانات با انسان  ما را به منجالبی که امروز در آن اسیر شده سر آخرپر داد و 

  شد، تغییر داده می

دانستند و  می زیجاها را  ها کشتن و خوردن انسان ها در آن دور دست خدا و یا خود انسان مثالً

  :گفتند می

هایی  ا انسان این حق را دارد که انسانتر را بکشد و بخورد و ی ان ضعیفتر حق دارد انس انسان قوي

  براي کشتار و به منظور دریدن جان و تناول از خونشان، ،بپروراند

  ت، امروز دنیا چگونه بود؟ي حقیقی داش اگر این مباحث جنبه

  دریدند؟ ها جان هم را نمی آیا انسان

خود جدا کنند و بعد گوشت تن یکدیگر را بدرند  همنوعساختند تا سر از تن  هایی نمی آیا کشتارگاه

  و بخورند؟
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ها  به دنبال گوشت بچه انسان ساعت ،گردند ها می آیا مثال امروز که آدمیان به دنبال گوساله ساعت

  تا طعم لذیذتري از آن گوشت نارس کسب کنند؟ شتندگ ینم

  ها چگونه بود؟ مبدل به ارزش شده بود امروز دنیاي انسان تر پیشاگر این تفاسیر از همان روزگاران 

 قدر آند و نده د، به آن بال و پر مینزن ها را انسان و انسانیت و خویشتنشان براي خود رقم می ارزش

شده د که واقعیت به کلی به دست فراموشی سپرده منکن زشتی را به خوبی و خوبی را به زشتی بدل می

  ،ایم و ما در این منجالب گیر کرده

سراسر جهان را  ها باقی نمانده و شود هیچ از خوبی گشاید و متوجه می روزي انسان چشم به جهان می

گام نگذارید درون قهقرایی از نادانی و جهل  اسد بهفباورهاي پوسیده و  گرفته است، پس با فرا زشتی

  اي نبافید، ي تازها و بدانید کشتن و قتل زشتی است، برایش هر روز تبصره

  که چون او یک حیوان است باید کشته شود،

  چون او یک غیر هم دین است باید کشته شود،

اي بگیرد و هر  هر روز رنگ تازه تواند یمانتها که  و یک زن است باید کشته شود و اال بیچون ا

حماقت و سفاهت آدمی مبدل به ارزشی خود ساخته اما در دورترها قابل اجرا و فراتر از آن 

  !!!شود االجرا الزم
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 سر آخرتر شود و  تر و تنگ تواند تنگ انتها ندارد و این دایره هر روز می ها بدانید که این دیوانگی

سر شتی با هر اندازه زشت بودن را به خوبی بدل کند و شاید در قدرت این را خواهد داشت که هر ز

  .گردد شتنیخوعام  باعث قتل آخر

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  طلب

  

  کرده است؟ القلب یقسخواري تا چه حدي آدمی را  خواري یا بهتر بگوییم جان به واقع این گوشت

  در او چه احساساتی را کشته است؟

کنند  خواري می که گیاه ییها آنخوارند و  هایی که گوشت شاید اگر محققان، تحقیقاتی پیرامون انسان

شد که این درندگی و زشتی تا چه حد آدمی را به انحطاط برده و  دادند بهتر مشخص می انجام می

  هاي بیشمار در زندگی اجتماعی او شده است، باعث به وجود آمدن زشتی

  اند، به این حد دیوانه شده آدمیان از کی تا
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  تیغ روي هم کشیدند، لشگرهایی تدارك دیدند و به جان هم و به خون هم تشنه شدند،

یشتر خون همگان را به زمین آدمیان از کی تا به این حد قدرت پرست شدند که براي کسب قدرت ب

جاي  شان یزندگ این احساس مالکیت و تصاحب بر حیوانات را آدمان چگونه در جاي جاي، بریزند

همه جاي دنیا زشتی  راه انداختند و به شماري بیهاي  براي صاحب دیگران شدن چگونه جنگ دادند،

  .را نشر دادند

 ترین جنگ طول تاریخ بشریت شد و خواري هم بود که باعث بزرگ حال شاید برخی بگویند گیاه

رفت  راه حل برونخواري انتها و تنها  اهریم که گیگاه ادعاي این را ندا ما هیچ باید در پاسخ دانست که

خواري هم خوي زشتی را پیشه  هاست و باید دید آن شخص و دیگران که با گیاه از تمام زشتی

اي  هایشان از کجا نشأت گرفته است باید پرسید به چه واسطه زهکنند چه تعالیمی دیده و آمو می

 قطعاًت پاسخ بر زندگی بهتر آدمیان نیست اما خواري نهای اند و باید دانست که گیاه خوار شده اهگی

  .است ها آني زندگی بهتر  الزمه

خواري آدمیان را  خواري است و گوشت خشت ساختن این جهان بهتر و آرمانی گیاهبالشک اولین 

تر  ها در جهان شده، باعث شده تا آدمیان هر روز دیوانه وحشی و جریح کرده و باعث بسیاري از زشتی

  به این اعمال شنیع دست بزنند،از گذشته 
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ند و از خون شو فس باعث آزار و کشتن دیگران میاز همان بدو تولد و با هر ن هایی که به راستی انسان

تا چه حد دیوانه  برند و با درد دیگران زنده هستند کنند، لقمه بر خون می و گوشت جانداران تناول می

  و وحشی خواهند شد؟

  شوند؟ خویش ها در جهان پیرامون ث پدید آمدن زشتیتوانند باع تا چه حد می

ها و باورهایشان هیچ حق و  کنند آنگاه که ارزش هاي خویش فکر نمی اي هم به دیوانگی حتی ثانیه

توان انتظار داشت و در آینده و در قبال دیگر جانداران  چه میگیرد  حقوقی براي حیوانات در نظر نمی

ایند و دیگري را هاي دیگري به جهان بیفز توانند ارزش اي نمی تبصره چه خواهند کرد، آیا هر روز به

اند، آیا به سادگی بر  چیزي در راستاي نیکی کردن و حقوق دیگران آموخته ها آنبه خون بغلتانند، آیا 

  .اند گرانیدآنان تعلیم نشد که بدرند و به خون بغلتانند که آنان مالک و صاحب به جان 

هایی در راستاي کمک به دیگران روبرو نشده و اگر چیزي  ه از کودکی با ارزشگا هیچ کودکانی که

د به دیگران نتوان جنس خودشان است، می هم و کیش ، همهمنوعي  درباره منحصراًآموخته باشند 

  ؟ندند و بیاموزاند و درس مهربانی بیاموزنکمک کن

ي دست خود کنند و هیچ حق و  را بازیچه رساند که حیوان را به جایی می ها آنآنگاه که این باورها  

  ها نیست؟ آیا اینجا بزنگاه دیوانگیِ انسان قائل نشوند انحقوقی برایش
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سر از تن کنند،  میاز همان کودکی اعمال وحشیانه  شود و هاي بشر آغاز می اینجاست که دیوانگی

یابد و چگونه از  وار تا کی ادامه می این رفتار دیوانه و سوزانند را زنده زنده می ها آندرند و  حیوان می

  خویش نخواهد داشت؟ همنوعبرند، آیا این فرجامی بر کشتار  آن لذت می

ها  برد، توان بریدن سر از تن انسان را در همین مشق وحش کردن آیا کودکی که سر از تن حیوان می

  شویم؟ و نمیي جانداران روبر جوید و فردا با سیلی از خون همه نمی

هر چه کاشته برداشت خواهیم کرد، آنجا که قتل را پاره پاره کردند آنجا که جان را ارزش ندادند 

کودکان را به  گونه اینو هر کس زشتی را به ارزش بدل کرد و ها غوطه خوردند  آنجا که در دیوانگی

ن و بدتر از این خواهد ی و دریدن پروراندند و تعالیم راه به زشتی برد فرجام چنیخوی سم وحشی

  داشت،

  کنند و قتل برایشان امري معمول و ساده شده است، به سادگی قتل می ها آن

  کنند، زیرا حدودي براي تجاوز قائل نیستند، به دیگران تجاوز می

شوند و هر زشتی را به  ها غرق می انگیپندارند و در این اقیانوس دیو میخودشان را مالک و صاحب 

  روند، به پیش می بازهمکنند و  میخوبی ترسیم 

  ؟استخواري مبحث کوچکی  عام حیوانات و این جان به راستی این کشتار و قتل
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ي ما  ماالمال از زشتی و افکار پوسیده را کنار بزنیم و قائل شویم که همههاي پر تعصب و  اگر نگاه

  ،اهد داشتزشتی تفاوت نخوگاه قتل و کشتار موجودات دیگر برایمان در  موجودات جان داریم، هیچ

  ،فکر کنید بازهم

این مبدل به  که امروز از نظر یک مسلمان، کشتن یک کافر حالل و بدون اشکال است و گونه همان

در گر کسی که هنوز پندارد م مل را نکوهیده نمیاین عو کسی از میان مسلمان  ارزش اسالمی شده

ها و تعالیم براي انسان تا این حد  ي آموزه حیوان هم به واسطه کشتن ها ذوب نشده باشد، این دیوانگی

اگر این نگاه وحشیانه و عبث را کنار بزنیم و به واقعیت جهان بنگریم خواهیم  ،معمول و طبیعی شده

ها و قساوت قلب انسان شده و خواهد  دریافت که این اعمال شنیع و وحشیانه تا چه حد باعث زشتی

  کند، گري اسیر می ن را در این باتالق وحشیشد و تا چه حد انسا

گري و  در عوض خویی از وحشی ها آنستاند و به  ها رفعت و مهر را از آدمیان می این خوردن جان

  دهد، می پس قساوت باز

د این رفتار وحشیانه را به کناري نهاد و دست از یاها، ب و زشتی  از این دیوانگی باید دانست براي رهایی

  .گردیم داران برداشت، اگر که به دنبال کامیابی و زندگی در آرامش و صلح میکشتار جان

  



  

  

  

  

  

  آشکار

  

دیگري نیز وجود دارد که باعث معمول شدن این اتفاقات وحشیانه در بین مردم  در این میان مبحث

ي آن دل  به واسطهد و شو از روز نخست با آن درگیر می  اي تعالیم و باورهایی که انسان، فرشده است

و  به سزایی دارد ل دیگري نیز در این معمول شدن نقشعامد، زن ها می ریاي خونین این دیوانگیبه د

  .ها است ها از دیدگان انسان گري این وحشیدورماندن  آن حقا

هایی  ي جان حیوانات به فروشگاه ها براي تهیه که در قبل اشاره کردم امروز انسان طور همانیعنی 

هایی شیک مثل دیگر مایحتاج زندگی به  بندي کنند و این جان و تن حیوانات را در بسته جعه میمرا
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کنند آن هم  بینند، شاید فکر می و در نگاه اول تفاوتی میان آن و دیگر ملزومات نمی آورند دست می

  هاي آن خبري ندارند، ي دست بشر است و از پشت پرده ساخته

کنند از کجا به  نفهمند این گوشتی که تناول می اصالًاز زندگی  مثل کودکان که شاید تا سنی

ها  از شهر بنا شود تا مردم با این صحنه در خارجها  دستشان رسیده و همواره سعی شده تا کشتارگاه

ها را به  تمام این زشتیدهند و  روبرو نشوند و هر روز بیشتر از پیش این موضوع را عادي نشان می

ي وحشیانه، کشتار و خونریزي  کنند که در ذهن مردم به ندرت آن چهره د میل قلمداحدي معمو

گري تبدیل به صنعتی پر پول و تجارتی سودآور شده است و آدمیان را هر  کند و این وحشی جلوه می

  کند، روز بیشتر از پیش در آن غرق می

  ،تصور کنید بازهماما 

  افتاد؟ آمد چه اتفاقی می یهاي شهر م ها به میان میدان اگر این کشتارگاه 

خود به نظاره خواهد گوشت حیوانی را بدرد آن صحنه کشتار و مرگ  یا اگر قرار بود کسی که می

  افتاد؟ چه اتفاقی می بنشیند

  کشت، خواست گوشت و جان حیوان را بخورد باید خوش حیوان را می یا حتی فراتر هر کس که می

  افتاد؟ یافت چه اتفاقی می اگر این مباحث در جوامع بشري رواج می
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بود که این هم نظري است که امروزمان هم غرق در  گونه نیهمشاید از نظر بعضی شرایط 

  شد، هاست اما به واقع از دو حال خارج نبود، اگر این تصورات به دنیاي واقع بدل می زشتی

داشتند مثل  میان برمییقت زشت را از گري خودشان این طر فجایع و وحشی ها با دیدن این یا انسان

نگ را از پیشانی خودشان پاك ي ن داري که باالخره آدمیان توانستند این لکه موضوعی چون برده

  کنند،

ها به  انسان بازهمهاي فاسد زیاد و محکم بود که با دیدن این مظالم  تعالیم و آموزه قدر آنو یا شاید 

ها چه فرجامی  رفتند، به واقع در آن دیوانگی ش میدادند و در این مرزهاي جنون پی طریقتشان ادامه می

  رسید؟ تا به کجاها می شان یزشتآمد و دنیاي  ها می به سراغ انسان

  شدند؟ مینتر  ها جریح آیا از دیدن این خون و خونریزي

  آورد؟ آیا دیدن این فجایع و کشتارها آدمیان را از همان کودکی قاتل و بیمار بار نمی

  گرفت؟ ي بشري را فرا نمی و جنایت صدها برابر از این که هست جامعهآیا قتل و تجاوز 

بیشتر  ها پیشرفت کند که خویشتن را بدرد به خون در این دیوانگی قدر آنتوانست  آري آدمی می

ظار کشتار دیگري و چشیدن طعم لذیذ تهر ثانیه در ان یص شود،تشنه و حر خود همنوعها و  جان

توانستیم  شد، می تر شود و فجایع دنیایمان فراتر و پلیدتر از امروز می هگوشت جان او وحشی و درند
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ي احساسات  مانده پیش برویم که از هر تن یک قاتل برون آوریم و همین ته قدر آنها  در این حماقت

  .نها حیوان سالخی شده مدفون کنیم هاي میلیاردها و بی میان الشهدر جوامع بشري را در 

  فکر کرد، در ذهن هزاري این مباحث را کنکاش و در دلش جست خویشتن راباید که بیشتر 

  ویش پرسید، باید دید و زندگی کردباید از خ

چگونه کشته  ،جان بدرد باید بیشتر ببیند و تصمیم بگیرد، باید بداند آن حیوان خواهد هر کس میو 

  سالخی کند،شده و رنج دیده و درد کشیده و آنجاست که خودش باید آن حیوان را 

  جان موجودات خواهد بود؟عذاب بر رنج و  ،مایل به خوردن بازهمآیا با این وجود 

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  فرجام

  

  ها به بار خواهد آورد؟ ها به واقع چه فرجامی براي انسان ها و قساوت این دیوانگی

  دریدن جان و تن حیوانات چه انتهایی به بار خواهد آورد؟ گونه این

ها ادعاي تمدن کنند و تمدنشان را میان  گري خواهند بدرند و بر این وحشی ها تا کجا می انسان

  عام غیر قابل وصف جانداران بنا کنند، هاي بیشمار و قتل جنازه

  ها کجاست؟ ها و قساوت فرجام این دیوانگی

  ها را به کجا خواهد برد؟ این قطار مرگ سرانجام انسان
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کنند، شاید روزي در آینده باشد که دیگر هیچ حیوانی براي دریدن وجود نداشته  ها فکر نمی آیا انسان

، فهمند چگونه سیر خواهند شد باشد و آنگاه این جماعت درنده که جز گوشت و جان چیزي نمی

  .جماعتی که تا حد جنون حریص به گوشت و خون است

خواري و دریدن جان حیوان به دریدن  کند که شاید فرجام این گوشت گاه به این فکر نمی هیچآیا  

  خود برسد؟ همنوع

ها جان هم را  اي دور یا نزدیک نسل تمام حیوانات منقرض شود احتمال اینکه انسان آیا اگر در آینده

  بدرند وجود ندارد؟

د شد و این دیوانگی به از بین بردن به خوردن خودشان ختم نخواه سر آخرو این قطار مرگ 

  .و دنیاي پیرامونشان نخواهد انجامیدخودشان 

گوشت و  دنها و تا این حد دری گري انسان حشیگاه به این فکر نکردند که این و یا هیچآ 

اي نخواهد رسانید که جان و تن هم را بدرند، یعنی با وجود حیوانات  را به مرتبه ها آن خواري خون

هر چند که امروز هم هست کشورهایی خواري بیاورند و جان یکدگر را بدرند  همنوعي به بازهم رو

هم جنین آدمی را قربانی خورند و براي تأمین لوازم آرایششان  که مردمانش سوپ از جنین انسان می

ها  یها، این قساوت و شقاوت انسان را به کجا خواهد رساند و فرجام این دیوانگ کنند، این دیوانگی می

  چه خواهد شد؟
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که امروز به آسانی حیوانات را  گونه همانخواري نخواهد کشانید  همنوعرا به  ها آن، سر آخرآیا 

 بازهمو  نخواهند دریدها جان هم را  رتر هم انسانی دیخورد در زمان درند و آب از آب تکان نمی می

  آبی از آب تکان نخواهد خورد،

  گاه وجود ندارد؟ احتمال آن هیچآیا این خیلی دور از ذهن است و 

پندارند و بر جان یکدگر حریص نخواهند شد که  ها خویشتن را اشرف مخلوقات می انسان بازهمو 

گري گسترانده تا در آن حیوانات را سالخی کنند و  اي از دیوانگی و وحشی خدا برایشان سفره

  کودکان حیوانات را بکشند و بدرند و سیراب از خونشان شوند،

روزگاران بگذرانند هر روز ها  در همین دیوانگیو یا حتی اگر به همین منوال هم پیش رود آ

  شوند؟ تر نمی آید دیوانه و دیوانه که از شواهد و قرائن بر می طور همان

  دهند؟ تري انجام نمی ها و جنایات وحشتناك جنگ

ننگین رواج  ي ي پوسیدهگري و در عین باورها خواري و وحشی ها را همین گوشت و این دیوانگی

  دهد؟ نمی

پندارند، حال بازهم با هر دلیل و منطقی که شاید  خودشان را صاحب به انسان نمی سر آخرها  آیا انسان

  ،راي خودشان قابل وثوق و محترم باشدامروزه براي ما مضحک اما روزگاري ب
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  اي چیست؟ ما نسبت به چنین واقعهها دست بزنند و جانمان را بگیرند باور  اگر به کشتار ما انسان حال

  معنا نخواهد بود؟ هایی پیرامون ندریدن جان بی آیا آن روزها هم صحبت

ي ما، آیا  در کنار جامعه ها آنزندگی  حال با این تصویر و نگاه به انسان بودن خویش و حیوانات و

  کند؟ ارزش جان هر موجودي را وجودیت و جان آن مشخص نمی

تواند این باورها  نقشی در این جان بودن جاندارگان نخواهد داشت و هر روز میباورهاي شخصی ما 

  هاي بیشتري غرق شود، تر از پیشین و در دیوانگی پوسیده و زشت

ها است و با تفاسیر و باورهاي ما  ترین ارزش ي جانداران مهم و بزرگ باید دانست که جان براي همه

بی متصور شد باید دانست که واالترین گوهر زندگی هر توان که بر آن مقام و مرت آدمیان نمی

جانداري جان اوست و این ارزش و مرتبه را نه باورهاي پوشالی انسانی که جهان پیرامون ما و حقیقت 

  نهفته در آن براي ما مشخص کرده است،

  اما در میان این جان بودن این گوهر واال مبحث دیگري نیز نهفته است،

در طول زندگی از ما درد  ها آندهیم،  گیریم بلکه به آنان رنج می جان حیوانات را نمی تنهاها  ما انسان

  ،میآنانبینند و ما ظالمان دنیاي  می
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همان مبحث  در فقط انتهایی دارد که سر دراز و بی ها ها، اسارت ها، سوءاستفاده فراي بیگاري

دهیم و در قساوت و شقاوت  می ددر بلکه به آنان گیریم تنها جان آنان را نمیما  ،خواري گوشت

هر چند شاید برخی از کشورها این رویه از کشتار را منسوخ لیکن جان حیوانات  دریم، جانشان را می

پس باید دانست که ما زشتی را به جهان هدیه داده و نه تنها جان دریدن که درد را مهمان درند  را می

  .ایم دنیاي حیوانات کرده

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  جان

  

ها  اما براي فهم و درك درد دیگر نیازي به تصور نیست، این بحثی قابل لمس براي تمامیِ ما انسان

  است،

تواند با تیغی در دست به خود زخمی بزند و درد را لمس کند، بفهمد که این بریدن  هر انسان بالغی می

طعم  بار یکي ما در طول زندگی حداقل  نباشد که همههم دردآور است و شاید نیازي به این کار 

ي مانده در  ي شیشه سیاهی رود، خاطره ها ، چشمخاطر آوردن آن و حال با به ایم درد را تجربه کرده

آن  گرِ که همه و همه بیان دست، بریده شدن پوست بدن، شکسته شدن دست و پا و هزاري مثال دیگر
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و حال باید بدانیم  ایم ده طعم این شکنجه و زجر کشیدن را چشیدهرا تجربه کرزخمی است که ما درد 

  میان تمام جانداران یکسان است، ،که این رنج کشیدن

حیوان هم در آن شرایط  ،کند یعنی همان حدي که یک انسان در هنگام بریده شدن سر درد تحمل می

کشند و  بدانیم که حیوانات درد میکشد و ما عامل این درد و رنج هستیم، باید  به همان اندازه درد می

  کنند، تناول می ها آنها همه و همه به دوش افرادي است که از گوشت و جان  این

 است شاند و هر لقمه از این خون که در دهانکنن میي پر ظلم را وادار به چرخش  که این چرخه ها آن

 که حیوانی پیش از مرگ چشیده و هستندحامل دردي   ها شوخی و خنده جوند و در بین آرام میرا 

 درك بهتري از انسانیت را برایشانجویدن آن لقمه  بازو درد حیوان و  کمی فکر به درد خویش حال

  .به همراه خواهد داشت

ها  هاي دیگر در جهان نیست و خودش هم بخشی از همین جان گاه مالک و صاحب بر جان انسان هیچ

ي زمین شود، باید در  هاي کره تواند صاحب دیگر جان اش نمی ي باورهاي پوسیده است و به واسطه

آمیزي داشته باشد، این باورهاي فاسد را کنار بگذارد و بداند که او هم  زندگی مسالمت ها آنکنار 

  را نخواهد داشت، ها آنو حق به اسارت کشیدن  استجانی مثل دیگر جانداران 

که بشر خویش را بند  ها جاي گرفته لف در ذهن انسانختبه عناوین م قدر آنهر چند که این باور شوم 

بیند و به طبع از همین دیدگاه مسموم سعی در برده کردن دیگر جانداران  ي ساالري می عبده و برده
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ها جاي  در جاي جاي زندگی انسان تانِیرع ی ودر زندگی خویش دارد، این نگاه از باال به پایین، ارباب

  .اند ها به اسارت برده در این دیوانگیگرفته و حیوانات را هم 

هایشان استفاده کردند و  طی سالیان دراز بیگاري کشیدند و در اسارت از شیر و فرآورده ها آناز 

ها در  خودشان را مالک بر حق آنان دانستند، در همین دنیاي امروزي چگونه حیوانات به اسارت انسان

شود این به درازاي تاریخ در اشکال و  سوءاستفاده میها از وجودشان  گري انسان آمده و با وحشی

که جهان  گیرد عرصه ظهور رسانیده و از تعالیم فاسد آدمیان نشأت میبه هاي مختلفی خودش را  گونه

این تاج پادشاهی بر سر انسان خواهد نشست، این خلیفه بر زمین با به اسارت  سر آخراربابی دارد و 

تازد و اگر هم  کند و می خواهد می شان شده، هر چه می کشیدن جانداران مالک بر جان و زندگی

  زمانی خوبی در حق حیوانات کرده از کرم او است،

و انسان باید بداند که خویشتن هم جانی پرظلمت باید به کناري افکنده شود  ي وارانه این نگاه مریض

سود و  ها آنخواهد از حیوانات استفاده و سودي ببرد باید براي  انداران و اگر میجاست مثال دیگر 

  اي داشته باشد، استفاده

غذا و  ها آنکردند به  هایشان نگهداري می مثل گذشتگانی که اگر حیوانات را براي شیر و فرآورده

به  ،ها آنداشتند و این سود  را از گزند دیگر موجودات در امان می ها آنادند، د جاي استراحت می

، نه امروزي ندکرد هایش بود استفاده می حیوانات بود و در ازا از سود حیوانات هم که شیر و فرآورده
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زندگی  کشند و سود می ها آنخواهند از  برند و در بردگی هر چه می که حیوانات را به اسارت می

بالد و سر در اعماق این چاه  سازند و آدمی فقط بر خویشتن و منافعش می اي براي آنان می وارانه دهبر

  .بر جان دیگري غره خواهد شد بازهم حماقت

باید دانست که جان یکی است و ارزش یکسان است، در برابر سود بردن باید که سود رساند و حقوق 

  .ظالم و دیگري مظلوم واقع نشود سیر را رعایت کرد تا در این چرخه کیکدیگ

هاي و تبعیض  هاي جهان ایمان داشت و در این برابري جهانی عاري از زشتی باید به ارزش و مقام جان

ساخت، جان واالترین ارزش جهان و غیر قابل انکارترین حقیقت دنیا است و باید به بلنداي تمام 

  .ار رساندن به هیچ جانی را در دنیا نداردهاي جهان فریاد بر آورد که کسی حق دریدن و آز جان

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  نبات

  

ها به این فکر بیفتند که گیاهان جان ندارند  خواري را راهی براي تعالی بیان کردیم، شاید خیلی ما گیاه

  ایم، نیستیم و چگونه حاضر به خوردن جان گیاهان شده ها آنو ما قائل به جان 

ما معتقد به وجودیت و جان گیاهان هستیم و این امر بر کسی پوشیده نیست اما باید در گام  مطمئناً

خوریم در زمان چیدن بیشترشان به انتهاي عمرشان  هایی که ما می نخست بدانیم که گیاهان و میوه

  ،افتند زمین میپوسند و به  میمیرند و اگر چیده نشوند  رسیده و زمانی است که می
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ها در انتهاي عمر خود قرار دارند و  نخست است که در برابر ما قرار دارد یعنی گیاهان و میوهاین گام 

  نیستیم، ها آني جان  ما ستاننده

را  ها آنشویم،  آید که ما باعث درد کشیدن و رنج گیاهان نمی در کنار این بحث درد به میان می

اي این  ا هستند بسیاري که پیدا شوند و با ادلهه با شنیدن این حرف بازهم مطمئناًکنیم که  سالخی نمی

 ها نیا نیاز و ی چشم گشودیم که پر است از زشتی،موضوع را رد کنند اما باید بدانیم که ما در جهان

دانیم که  ایم، همه ما می چیزي نیست که قابل مهار کردن باشد و ما در پیدایش آن نقشی نداشته

ها خواهد شد و این موضوعی نیست که از کسی پوشیده  ن انساننخوردن غذا باعث مرگ و از بین رفت

  انتخاب ما میان بد و بدتر خواهد بود، و باشد، پس در جهانی که چشم باز کردیم

یا باید به این اعتقاد پیدا کنیم که این وجودیت سراسر زشتی است و هر نفس براي آزار به دیگران 

به چنین باورهایی گرایش است که ما به هیچ عنوان شود که فرجامش حقا پوچی و مرگ  کشیده می

  پنداریم، را پوچی و نیستی می تفکرات این و ایم نداشته

و یا باید بمانیم و زندگی کنیم و تا جایی که برایمان مقدور و ممکن است بدون مرگ و نابودي 

ت که ما در آن دخیل خودمان به دیگر جانداران عذاب نرسانیم و این همان انتخاب میان بد و بدتر اس

فهمیم که  ایم و تنها به درونش زیسته و حال با دانستن و دیدن این موضوعات می نبوده و سهمی نداشته
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خواهیم  بینیم و نمی آزار نرساندن، درد ندادن به حیوانات است، موجوداتی که رنجشان را به چشم می

  خویشتن را در چنین راه پر ظلم و زشتی بیندازیم،

ستانیم باوري دور از واقع  ها در زمان چیده شدن جان ندارند و ما جانشان را نمی اینکه گیاهان و میوه

 یراه یبزنیم مبحث  گیریم و دردي به آنان نمی نیست و اینکه ما با خوردن گیاهان جانی از آنان نمی

افزاییم اما اگر  اي جهان میهددریم و نه دردي به در خواري نه جانی می دانیم که ما با گیاه نیست و می

ان در برابرمان گذاشته میان انتخابی که جه بازهمن است بر فرض محال قبول کنیم که این جان ستاند

  راهی بهتر از این گزینش در مقابلمان نخواهد بود،

کنیم و باعث درد بر جان  ما قاتالن جانداران نخواهیم بود و براي حفظ حیات از گیاهان تناول می

، در جهانی که سراسرش را زشتی فرا گرفته ما مجبور به انتخاب شویم انات و ریختن خونشان نمییوح

  .از میان بد و بدتریم که هیچ جاي بحث و صحبتی به جاي نخواهد گذاشت

است که  یسؤالاین نیازمند به دنیا آمدند و براي بقا، نیاز به از بین بردن و کشتار دارند چرا جانداران 

که هست در واقعیت خویش  طور هماننزد دیگرانی نهفته است و ما باید جهان را  ماًحتپاسخش 

  ببینیم،
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ما را  شتریبکه هاي محدودي وجود دارد  انتخاب و مردمان باید بدانند در جهانی که پیش روي ما است

کشاند و در این راه باید که آن  مانده در دل زشتان می ییها و انتخاب میان زیبا به دریایی از زشتی

  .ا فشرد که جهان را بدي فرا گرفته استکورسوي امید را برگزید و در آن پ

باید اذعان داشت که با نگاه به طبیعت و ساختار وجود گیاهان خوراکی در جهان  بازهمهر چند 

یگر جانی باقی نمانده که کسی بخواهد آن د ها آنتوان به سادگی فهمید که در زمان خوردن، در  می

ها براي ریزبینانی است  را متحمل نخواهد شد و تمام این ها آنرا بستاند و هیچ دردي از این خوردن 

  گردند، که امروز تکه گوشتی در خون غلتیده را به دندان کشیده و در پی نشر مهر و فراتر از آن می

اولین خشت از  است و این خواري و سبزخواري ها گیاه انسان ترین طریقت در برابر به راستی که پاك

  .همه جانداران در جهان خواهد بود بناي آزاديِ

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  تشابه

  

رحمی و وحشیانه جانشان  موجوداتی که با بی باألخصبراي در ك بهتر این جان در میان جانداران و 

  کنیم بهتر است به شباهت میانمان هم بپنداریم و آگاه باشیم، دریم و از خون و تنشان تناول می را می

توان با مراجعه به کتب قابل وصول بسیار از  ها فراي ساختار بدن که می حیوانات و تشابهشان با انسان

ها را بیشتر بشناسیم و بدانیم که حیوانات  بنگریم و این شباهت نیز ها آنآن مطلع شد باید به زندگی 

  کنند، گروهی و اجتماعی زندگی می ،جمعی هایشان به صورت دسته هم مثال ما بسیاري از گونه

  ها و چه بسا واالتر از آدمیان، کنند، درست مثل انسان خانواده دارند و براي بقا و زندگی تالش می
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د و با اي به دوش دارن از حیوانات وظیفه در آن هر کدامدهند که  عاتی را تشکیل میهم اجتما ها آن

هاي  دارند و در اجتماعات خویش نقش همنوعانشانسعی در ساختن زندگی بهتر براي  ،تالش

ها در طول زندگی با این  ي انسان همه مسلماًو کنند  هاي همراهان ایفا می اي براي بهبود زندگی سازنده

کنند و این  تماعات کوچک و بزرگ زندگی میاند که چگونه حیوانات در اج پدیده روبرو شده

  ،اند عناوین را در برابرشان به عرصه ظهور گذاشته

کنند، کار گروهی انجام  براي پاسداري از جان هم و زنده ماندن تالش و از خودگذشتگی می

دهند و بسیاري از احساسات آدمیان را درك کرده و  گذشتگی به خرج می ثار و از جانای ،دهند می

  کنند، و به یکدیگر خدمت می دارد وجود ها در وجودشان چه بسا بهتر و بیشتر از انسان

اما شاید بیشترین احساسی که میان حیوان و انسان مشترك است و چه بسا حیوانات بیشتر هم پاسبان 

  .مهر و محبت و عواطف است اند، آن بوده

گذرند و براي حفظ یکدگر و  ورزند، از همه چیزشان می حیواناتی که در حد جنون به هم عشق می

  کنند، ها می عشقشان رشادت

بودن نه از بابت  همنوعاید از کمک حیوانات به یکدیگر، نه از بابت  اي دیده چند بار تا به حال صحنه

ه براي جان بودن به یکدیگر کمک کرده و جان یکدیگر را نجات دین بودن ک وطن بودن و هم هم
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تا چه حد  دل پاكاند و این موجودات زیبا و  اند و چه بسا از جان خویشتن هم در این راه گذشته داده

  توان دید و لمس کرد، هاي بسیارش را می و نمونه اند غرقدر این مهر 

تواند از این عشق  نشین شده می همانی به نام حیوانات آیا انسانی که در طول زندگی با جانداران مهرب

اي سرشار که براي  که چگونه وجودشان پر است از محبت و عاطفه گذر کندسرشار میان حیوانات 

هاي خاصی ندارند و آن دریاي عشق را از کسی دریغ  بندي نثارش به دیگران نیاز به تعریف و قسم

  کنند، نمی

کنند چگونه با وجودشان درس مهر و  این حیوانات مهربان و زیبا آنگاه که در کنار انسان زندگی می

اي  ي دور ماندن از حیوانات حتی مسئله هایی که به واسطه آموزند و چه بسیار انسان محبت به آدمی می

  نکردند، هم درك را ها آنساده از 

بهتر  ها آنکشند و با درك این درد کشیدن  یشوند و درد م هم مریض می ها آناینکه چگونه 

رسد تا ما از گوشت و خونشان  فرسایی به جانشان می فهمند در زمان مرگ و قتلشان چه درد جان می

  بنوشیم و سیراب شویم،

هاي  در دلشاید بهترین راه براي درك محبت و مهر سرشار  ها آندر کنار حیوانات ماندن و دیدن 

کند  می ها آنکنند، آنجا که انسان طلب مدد از  هاي نیازمند را کمک می که چگونه انساناست  ها آن

  بخشند، ها زندگی می ي انسان گذرند و به زندگی درمانده چگونه سخاوتمندانه از زندگی خویشتن می
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ت اند و در این رفاق ها شده غمخوار و یار انسانها باشند که چگونه  سگ ها آنترین  شاید ملموس

شوند و  دل می اند و جایی چشم افراد روشن جوانمردانه و وفادارانه همیشه در کنار انسان مانده ،پاك

  کنند، هاي گوناگون را با وجود پر مهرشان براي انسان هموار می بیماري

، در حوادث مختلف از جمله امداد و جوییم تا چه حد از این حیوانات پاك براي مدد استفاده می

  اند؟ اند و تا چه حد کمک حال آدمیان بوده ها کرده دریغی به انسان هاي بی مکنجات چه ک

 ها آنو  ها آناخالق، زندگی، احساست و عواطف میان ما و حیوانات مشترك است، زیرا ما جزئی از 

که همه از یک ریشه و یک جانیم به یک اندازه  هر کدام از ماو کشتارِ  هم جزئی از ما هستند و قتل

  بار است، تمالم

ي اتصال  براي بیان بهتر این شباهت به احساس مشترك میان انسان و حیوان بپردازیم که چگونه نقطه

  ،کند می نمایانروشنی بین ما را 

در بین هر دوي ما یکسان و شاید به مراتب در میان حیوانات  که ي مادر به فرزند احساس عاشقانه

  بیشتر هم باشد،

اش را  تمام دنیایش بسته به فرزندش است، چگونه تمام زندگیشود  دار می چگونه حیوان وقتی بچه

 گذرد تا فرزندش را سیراب کند، چگونه براي پرورش او خواهد داد، چگونه از خویشتن می

  ،شود خرد و تیمار جانش می دردهایش را به تن می
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ها همان  نگرانی و اضطراب ها همه و همه همان است، ها و بوسیدن هاي عاشقانه، در آغوش گرفتن نگاه

  یکتا است، مان يدواست، از خود گذشتگی و ایثار و این عشق میان هر 

و سالخی کرده، گوشت و جانش را  کنند یمیم چگونه آدمیان طفلی از مادر جدا بین ه میآنگاه ک

گري خورانده  خوریم از این خوي وحشی کنیم به طول هزاران سال و افسوس می شرم می ،درند می

جان ارزش یکتاي دنیا و میان همه جهانیان  ،خواهیم جهانی بهتر بسازیم که در آن شده به جانمان و می

  .باشد

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  تعقل

  

است،  ها آني تمایز ما با  هاي بیشمار میان ما و حیوانات تفاوتی آشکار هم نقطه در کنار تمام شباهت

  شده است، ها آنتفاوتی که باعث این روزگار ما و آن روزگار 

  تنها دلیل این تمایز عقل است، مسلماً

خواهد داشت، را  این حجم مانده در سرهایمان که تیغ دو لب تیز است و توان هر کار خوب و بدي

ها بیرون کشد، بسته  تواند ما را از منجالب دیوانگی کشاند و گاه می ها می گهگاه ما را به قهقراي زشتی

  توانیم هر طور که بخواهیم از آن استفاده کنیم، بینیم، می ها و تعالیمی که می به آموزه
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هم  ها آنکند، هر چند  انات جدا میي تفاوتی که ما را از حیو ي تعقل هستیم، نقطه آري ما داراي قوه

نیست که ما را  شان يوجودبخش  نیقدرتمندترعقل دارند اما نه به پیچیدگی ما و اینسان و به مانند ما 

در طول تاریخ همین عقل به پیش برده و حال هر اتفاق کوچک و بزرگی بیشتر از توان بازوها  مطمئناً

  قدرت پاها در اختیار عقل ما است،

ها  شان، شباهت تر به جهان بنگرد، به حیوانات و زندگی ي میان سرهایمان باید بهتر و دقیق این تودهاما 

ات و فرجام، ما را در کنار هم بگذارد و به این  و دردها همه و همه را ببیند و بیندیشد و با تمام وجودي

  فکرها افزون کند،

شتار و قتل و دیوانگی را باید خوب ببیند و هاي مانده در این ک گرایانه و زشتی خلق و خوي وحشی

  فریاد بزند

  ست،ها خسته و کالفه شده ا ن دیوانگیکه از ای

باید این حجم گوشتی درون وجودمان فریاد سر دهد و با منطقش بخواهد که این زشتی را به کناري 

ن بیرون جستن از آن ویم و توابه این دریاي خونین غرق نش بازهمبزنیم و از آن هیچ باقی نگذاریم تا 

  داشته باشیم،را 

ها نجاتمان  باید که تعقل و منطق به کنارمان بیاید و به دادمان برسد براي دوري جستن از این دیوانگی

  دهد،
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خواران است و  ي گوشت برسیم که بلی انسان هم از دسته نتیجه بر فرض محال اگر ما در نهایت به این

  آنجاست که باید به عقلمان بنگریم و از آن مدد بجوییم، ،به فرض محال این را قبول کنیم

ي مسائل را تحلیل کنند و تصمیم  اي مثال ما ندارند تا همه عقل پیچیده ها آنما با حیوانات متفاوتیم، 

  بگیرند،

درند چه  زنند اگر می خوارند و بدون تعقل و تفکر به این کار دست می گوشت ها آنآري برخی از 

  ز دریدن دارند؟تعریف درستی ا

ها کشتند و خوردند از روي غریزه به این عمل دست زده و تنها براي  اي را در این دریدن اگر بچه

فهمیم و عقل داریم،  تفاوت داریم، ما می ها آنزنده ماندن و گرسنگی دست به این کار زدند، اما ما با 

 به کمکانیم درست را بگیرد و تواند تصم شناسد، عقل می کند و می عقلمان احساسات را درك می

که از  گونه همان ،ها بر جهان شود و خون ریختن را شرم بداند زشتی بیاید تا مانع از قتل، کشتار و

  ،در میانمان طریقت شود که جاودانِدر وجودمان چنین بوده و به امید آن نخست

را برایمان تکرار خواهد  ها آنهاي مادر را شنیده و بارها  شناسد ضجه بیند و درد کودك را می عقل می

ي این عقل و تفاوتمان با حیوانات است که باید فریاد بزنیم این رخت زشتی را از  ما به واسطه کرد و

خرد براي خویشتن و تمام حیوانات و  و آذین نموده به عقل ،اي از مهر رخت تازه ،تن برکنیم

  .دنیا بسازیم قدر گرانهاي  جان



  

  

  

  

  

  درمان

  

  به راستی راه حل نجات ما از این بحران چیست؟

مثال سابق باید دست به آسمان شویم، باید از قدرتی فراتر طلب مدد کنیم و در انتظار باشیم  بازهمآیا 

  تا به اذن آن قدرت ماورایی کار درست را پیشه کنیم؟

  هاي غیبی و افکار پوسیده است؟ آیا هنوز انسان و آدمیت محتاج این دست

از میان این چاه  برخاستنا هنوز هم خویشتن را در اعماق این افکار فاسد به دام انداخته و قدرت آی

  ؟حماقت را ندارد
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فکر کنیم و تصمیم گیریم، هیچ دادرسی در برابرمان نیست، هیچ ناجی و  آیا زمان آن نرسیده که خود

  ها برهاند، اي قرار نیست که ما را از این زشتی دهنده نجات

ن بدل کند و نه فرزند بدانیم که نه کسی قرار است از میان چاهی برون آید و جهان را به گلستا باید

ها هم  دهنده پا به زمین بگذارد و زمین را آباد کند، هر چند حتی اگر دل به این نجات خدا به اذنش

آیند براي  می ها آنهم براي نجات زمین و جانداران پا بر زمین نخواهند گذاشت،  ها آنببندیم 

هاي در  آیند تا بچه می ها آنر نه نفر از میان ده نفر آدمیان و نابودي، براي از بین بردن، براي کشتا

فرما  شکم مادران را بدرند و همه را تک به تک از زیر تیغ بگذرانند و قیامت خداوند را بر زمین حکم

  کنند،

ي از نجات و درستکاري نیست، خبري از آیند تا قدرت خداوندي را به رخمان بکشند، آري خبر می

آیند تا به صلحی پایدار  خواهند بیایند که جهانی بهتر ساخته شود، نمی ساختن دنیایی بهتر نیست، نمی

  ها برکنده شود، آیند تا ریشه ظلم برسیم، نمی

د، بدانید که در انتظار ناجی نشستن خیانت است، حماقت است و هیچ برایمان به بار نخواهد رسان

، با این درجا زدن و دمان خواهد افزوداز مشکالت جهان را حل نخواهند کرد که درد به در کدام چیه

درجا ماندن با انتظار نشستن و در دل خویش دعا کردن هیچ از مشکالت جهان کم نخواهد شد، هیچ 

  خواهد زیست، نماکماکان این کابوس هزاران ساله در کنار زشتی به خوبی بدل نخواهد شد و
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  آیا به راستی زمان آن نرسیده تا آدمیان خویشتن به داد خود برسند؟

  آیا زمان آن نرسیده که خویشتن فریاد بزنند و برخیزند و با تمام وجود بخواهند و بسازند؟

خواهیم جهانی پر از صلح و آرامش و  اگر ایمان داریم که آزادي راه حل مشکالتمان است، اگر می

 ،خواهیم تا نهایت هستی ایم و می دهشمار در جهان خسته ش بیته باشیم، اگر از دیدن مظالم درستی داش

باید به خویشتن اعتماد کنیم، باید از خودمان بخواهیم، باید دست بر زانوي  ،دیگر ظلمی در میان نباشد

  خویشتن بگذاریم و برخیزیم، باید همه پویا و در پیش باشیم

اد خودمان برسیم، باید درست ببینیم و فکر کنیم، به دور از تعصبات، به دور و آري باید خودمان به د

هاي فاسد، باید خودمان به داد خودمان برسیم و تا آخرین نفس در این راه بجنگیم و پیروز  از آموزه

  .شویم

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  هیچ

  

پرسند را  خواران می که همیشه در نظر اول از گیاه یسؤال باره کی ،حال که تا اینجا از بحث پیش رفتیم

  به خاطر آوردم،

  خوري که چه شود؟ تو گوشت نمی

پرسند، فراي تمام  خوار از او می ها در اولین نگاه به یک گیاه است که شاید خیلی از انسان سؤالیاین 

ن است که با نخوردن منظورشان ای دقیقاًي سبزخواري دادم این جماعت  درباره تر پیشتوضیحاتی که 

  !!!تو یک نفر، چه اتفاقی خواهد افتاد
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اي  نخوردن تو چه فایده خورند، می ها آنها از گوشت  شوند، هنوز هم انسان حیوانات که کشته می

  خواهد داشت؟

باید در همین حد توضیح داد که یک انسان به طور تقریبی در طول زندگی  ها آنشاید در پاسخ به  

اش از گوشت و جان  شود و همان یک نفر که در طول زندگی باعث کشتار هزاران حیوان زنده می

  حیوانات نخورده جان هزاران جاندار را نجات داده است،

اند که یک  و نسبی حساب کرده چندي پیش با تحقیقی رو به رو شدم که محققان به طور میانگین

شود این آمار  آمریکایی در طول زندگی طبیعی و معمول باعث مرگ و کشتار چند حیوان می

  دهد، عام را به ما نشان می میانگینی از کشتار و قتل

اگر انسانی را با طول عمر هفتاد سال در نظر بگیریم بین شش تا هفت هزار حیوان را در زندگی 

کند که شامل هفت گاو، بیست و هفت گوسفند، دو هزار و چهارصد  انشان تناول میکشد و از ج می

بوقلمون،  ،میگو ،بززاري حیوانات دیگر از قبیل اردك، غاز، و پانصد ماهی و ه چهار هزارمرغ، 

  شوند یم... و  خوك

شتی از این اي مثل جامعه آمریکا بسط دهیم و بخواهیم حسابی سرانگ حال اگر این آمار را به جامعه

تاریخ جهان روبرو   عام قتل نیتر بزرگبا داشته باشیم  سال کیم در میان مردم آمریکا در عا قتل

گوسفند،  و ها گاو د شد، میلیونهاي انسانی هیچ رقمی محسوب نخواه شویم که در برابرش جنگ می
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د، حال اگر این محاسبه شون ي مردمان آمریکا می طعمه سال کی تنها درها  میلیاردها مرغ و ماهی این

اي به ما خواهد داد که چگونه  کننده را در تعداد کشورهاي جهان در نظر بگیریم حقا آمار دیوانه

هم به آن  بار کیکنند و حتی  کشی وحشیانه و غیر قابل تصوري از حیوانات می عام و نسل قتلها  انسان

اند و پاسخ به آن دسته از دوستان که  کنند و تا این حد نسبت به آن ایزوله و واکسینه شده فکر نمی

  :باید گفتخوري که چه شود  پرسند تو گوشت نمی می

و و دیوانگی و هزاري پاسخ دیگر عام  جلوگیري از مرگ هزاران حیوان، شریک نشدن در این قتل

  .ها است سبزخواري همه انسان هو هدف همار اذعان که غایت

کس  میرند، هیچ نمیها بدون گوشت  ي این بحث باید به همگان گفت و فریاد زد که انسان در ادامه 

باعث مرگ دیگر جانداران  ما در اثر نخوردن گوشت نمرده و نخواهد مرد، اما گوشت خوردن

  شود، می

ها جانشان درد کشیدن، همه و همه را  شباهتها از حیوانات  با خویشتن مرور کنید تمام گفته بازهم

شوید و به همین  می ها آنکشید شما قاتل جان  را می ها آنو میرید  بدانید که شما بدون گوشت نمی

تان تغییر نخواهد کرد،  چیز از نخوردن گوشت در زندگی دهید، هیچ درد هدیه می ها آنسادگی به 

یابید که به مراتب از طعم  اي درمی هاي تازه مزه بازهمکنند و  ها به سرعت جاي عوض می طعم و مزه
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ه و قلم را خجل از گوشت لذیذتر است هر چند فکر کردن به این عناوین مغر را فلج و زبان را شرمند

  کند، نگاشتن می

ها و لذات غذا  هیچ چیزي را در زندگی از دست نخواهید داد، نخواهید مرد، از طعم گوشت یببدانید 

  ید ماند و همه چیز دنیایتان مثال گذشته خواهد بود،دور نخواه

را به درد نشاندید و مرگ را به  ها آناما بدانید با خوردن گوشت مادر از فرزند جدا کردید و جان 

هدیه دادید در برابر چیزي که هیچ ضرري به شما نخواهد رساند و هیچ از دنیایتان نخواهد  ها آن

  قساوت و قتل و خون افزودن کاست مگر

کنید شما براي خوردن براي لذت نه براي  بارها و بارها با خودتان تکرار کنید و بدانید که چه می

ستانید، تکرار کنید که شما  را می ها آنجان  ،دهید و با درد به دیگران مرگ فدیه میمرگ خویشتن 

میرید و براي لذت و شهوت و یا هر پوچی دیگر جان را نستانید که پاسخ تنها در  بدون گوشت نمی

  خویشتن از خودمان است، احترام

  

  



  

  

  

  

  

  احرتام

  

معناي  قدر در مسیر پاکی گام برداشت و به پیش رفت و در رفعت و مهربانی پیش تازاند تا باید این

قائل شد، باید در این دریاي معرفت  و جایگاه جان را درك کرد و براي این ارزش واال ارزش

  .خویشتن را غرق کرده که به راستی راه رسیدن به آزادي تنها در همین راه خالصه شده است

بگذریم و به پیش ها باید ما را به داالنی از اهدافمان برساند، باید در این مسیر از دل و جان  این دروازه

  و حامی و نگهبان جان آنان باشیم،رویم که درد دیگر جانداران را درد خویش پنداریم 
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اي خطیر بر دوش ما  زیرا این وظیفه ،حامی جهان حیوانات باشیم که باید ،صاحب عقل ما موجودات

 را هر چند) اريسبزخو(است و نباید به طول زندگی از این وظیفه شانه خالی کنیم، باید این معرفت 

، به واقع این به هیچ وجه معرفت و و به دیگران بیاموزانیم در خویش بپروارانیمبزرگ هم نیست  که

گاه کسی قادر به روا داشتن  طور که اگر برایش مثالی انسانی بیاوریم هیچ همان رحمت نخواهد بود،

  چنین زشتی نیست،

گاه این اذن به شما داده  میرید هم هیچ سان مییعنی اگر شما بدانید که در صورت نخوردن گوشت ان

  نخواهد شد که به جان دیگري طمع کنید تا خویشتن زنده بمانید،

و تخطی از آن دور از ذهن آدمی خواهد بود یعنی پرهیز از کشتن انسان و این ارزش تعیین شده 

او در طول این هزاران ساله به همگان تعلیم داده شده، باید این افکار و تعالیم  دنیدرش و خوردن جان

از میان برداشت باید از نو دوباره و دوباره به جهان ها تفاوت قائل است  ا که بین جانپوسیده ر

  نگریست،

کنند،  ها از خودگذشتی محسوب می را انسان) سبزخواري( و حاال در این دیوانگی آدمیان چنین عملی

دانید و  کنید که نکشتن جانداري را از خودگذشتگی می اما کجاي کارید، به کجا و چگونه نگاه می

باید به طول هزاران سال دوباره آدمیان را تعلیم و  ،این راه و مسیر هنوز در سرآغاز خود قرار دارد

  .ددوباره بدانند و بخوانن را دوباره از نو ساخت تا معناي حقین زشتی و خوبی
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ي مطلب که باید در مسیري پا بگذاریم و به پیش رویم که جان خویشتن را مقدم بر هیچ جان  خالصه

دیگري نشماریم و براي بقاي خویش حاضر به قتل دیگري نشویم، هر جانداري را با انسان قیاس کنید 

فتید که هر چه نقل شده بی یشماران یبي معروف گذشتگان که بارها و بارها از زبان  و یاد آن جمله

نه با تفسیر گذشتگان که با فریادي  بار نیا، لیکن پسندید براي دیگران هم بپسندید براي خویشتن می

  :بلند بگوییم

اش را کوچک  دایره قدر آنها  جانداران هستند نه به تقسیم در دیوانگی ي این دیگران همه و همه 

ند و این دور باطل را به طواف پوچی بریم و خویشتن باقی بما بازهمو در نهایتش  سر آخرکنیم که 

  .خویش به خویشتن آزار نرسانیم

مشکالت او به اتمام خواهد رسید روزي که آدمی بتواند رخت زشتی از دل برکند و این جامه را بدرد 

تر نخواهد دید تا به  ها را جان خواهد پنداشت و خویشتن را از کسی بزرگ ي جان و آنجاست که همه

صاحب شود و هر کار که دوست داشت بکند، باید هر روز و هر روز این جان بودن را به  موجب آن

خویشتن بفهماند و تکرار کند تا آخر بخشی از باورها و اعتقاداتش شود که او هم جانی است همتاي 

  دیگر جانان جهان،

  ها و آزادي باید دانست که آدمی و جهان به کامیابی نخواهد رسید مگر با احترام به جان 
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توان به هر آنچه باور داشت رسید و باید دانست  ها است، با آزادي می آزادي کلید گشایش تمام نیکی

ي  کننده تضمینکننده و  نگاشته شده است، قانونش تعیینکه این آزادي قانونی دارد و در خویشتن 

  ات او است، وجودي

توانی تا عمر داري از نعمت وجودش لذت ببري و کامیاب شوي اما  اگر قانونش را رعایت کنی می

  اي نخواهی برد، اگر قانونش را نادیده بگیري از وجودش بهره

ار داشته خواهی آزادي را دریابی و در اختی آزادي قانون دارد، قانونی به نام آزار نرساندن، اگر می

این آزار به  اما باشی، باید به دیگران آسیب نرسانی و آزادي دیگران را حفظ کنی و نگهبان باشی،

  اي در دلش ندارد، دیگران تبصره

ي انسان و  به واسطهو شود  دي نمیبن گ و نژاد، جنسیت و کشور تقسیمبه خاطر دین و مذهب، رن

دیگران یعنی همه، یعنی هر کس در جهان وجود دارد  این نخواهد شدحیوان و نبات بودن تکه و پاره 

همگی جان دارند  ،کند هر کس که جان دارد، حال چه انسان باشد چه حیوان و چه گیاه و زندگی می

د شد مگر با احترام به نست که آزادي در جهان میسر نخواهو جانشان واال و محترم است و باید دا

  قانون واالیش



  

  

  

  

  

  باید

  

دانیم  ایم می خواري مطلع شده فواید گیاهدانیم از گذشتگان خبر داریم از  یچیز را م ال که همهح

همان خوبی است و بر  خواران جاري و ساري است، در ذهن همه خوبی محبت و عشق بیشتر میان گیاه

ندیم خواري امري خوب و پسندیده است، حال که از خدا دانستیم و خوا کسی پوشیده نیست که گیاه

دانیم انسان  ها، حال که می ها از پیدایش این امر و این حق پنداشتن این دیوانگی از گذشته ،و فهمیدیم

القلب و دیوانه شده است، حال که  ها تا چه حد قسی اري و جان دریدنخو ي این گوشت به واسطه

جان دارد و درد  دانیم حیوان ایم، حال که می ها قائل شده براي این دیوانگی شماري بیفرجام 

هاي میان انسان و حیوان دانستیم، از عشق و محبت، احساسات مشترك،  کشد، حال که از شباهت می
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دانیم باید تعقل کنیم، باید از حیوانات درنده متفاوت باشیم،  مادر بودن و فرزند داشتن، حال که می

باعث مرگ چندین هزار حیوان  دانیم براي خویشتن و جانداران راه درست را برگزینیم، حاال که می

زنیم حتی اگر  دانیم بدون گوشت هرگز نخواهیم مرد فریاد می شویم، حال که می در طول زندگی می

  بمیریم هم گوشت نخواهیم خورد

آن احترام و باید قانونش را پاسداشت و به  دانیم تنها راه نجات انسان، آزادي است حال که می

  .به جان تمام جانداران است آزار نرساندنگذاشت و قانونش 

  خوار باشیم، باید سبزخوار باشیم حال باید فریاد بزنیم، حال باید همه و همه گیاه

خوار کنیم و از هیچ تالشی فروگذار نباشیم  باید که این ارزش را به باید بدل کنیم، باید جهان را گیاه

  باورها نیست که این امري باید است، و برایش با تمام وجود بجنگیم، این امري وابسته به تفکرات و

باید فریاد زد، در راهش جانبازي کرد و این هدف واال را پیش برد و دانست که این هم براي 

خویشتن است و هم براي حیوانات، باید دانست که ما به آزادي نخواهیم رسید مگر تابع قانونش 

  انیم همه و همه در کنار هم فریاد بزنیمتو باشیم، پاسدار حرمت به جانِ جانداران باشیم، حال می

بندیم  مان را براي رسیدن به جهان پاك و آزاد به کار می هدف و خواستهخواري باید است، تمام  گیاه

  جنگیم تا جهانی عاري از زشتی و کشتار سازیم، قسم در این راه می و هم

  .ا زندگی کنندي جانداران آزاد و ره جهانی بسازیم به وسعت آزادي که در آن همه



  

  

  

  

  

ه   خا

  

ها جانم را درگیر  در انتهاي این نگاره باید اذعان کنم و از بغضی بگویم که هر لحظه در میان نوشتن

  انیه به ثانیه در وجودم بیشتر شد،کرد و این زخم ث

زند که حیوان جان است، جان من است، مثال خویشتنم بوده و هست  بار دیگر نیما شهسواري فریاد می

داشتنی  قدر زیبا و دوست دانم چه گوهر واالیی هستند، چه ام، می با تمام جان وجودشان را درك کرده

خواري یا هر چیز دیگري  و هیچ تفاوتی با ما ندارند، باید این بغض را فریاد بزنم که اگر از فواید گیاه

در این نگاره گفتم بدین واسطه بود تا آدمیان به هر دلیل و منطقی که باور دارند دست از کشتار 
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ها نیست،  خواري لطفی از جانب انسان حیوانات بکشند و مرتکب این جنایات نشوند، باید بگویم گیاه

  استی دنیاست،این حقی نیست که ما براي حیوانات قائل شویم این حقیقت و ر

ما نهاده شده، اگر ما طالب رهایی و زندگی آرام هستیم باید جهانی ي  این بایدي است که بر گرده

هاي  آرام بسازیم و این آرامش و آزادي میسر نخواهد شد مگر اینکه براي همه باشد مگر اینکه دروازه

و آرایی کنار بگذاریم به سادگی  آن را به روي همه باز کنیم، اگر کسی را از این دایره با هر تبصره

کنیم که قدرتمندتري ما را بیرون  ایم و خویشتن را از آن محروم می هاي این ارزش واال را بسته دروازه

  خواهد کرد،

  ي ماست که پاسدار جان حیوانات باشیم، این وظیفه

شتم باید که فریاد فریاد بزنم، بارها و بارها تا زمانی که قدرت سخن گفتن و زندگی دا بازهمباید 

  بزنم،

کنند، بچگی  شوند و زندگی می هم عاشق می ها آناند مثال ما، هیچ تفاوتی با ما ندارند،  حیوانات جان

گیرند، دنیایشان هیچ تفاوتی با  ورزند و عشق می شوند و عشق می شوند، مادر می کنند و بزرگ می می

درند، آن کودك همان  برند، جانش را می را سر میدنیاي ما ندارد، آنگاه که در برابر فرزندي مادري 

دهد، او  کس و دنیایش را از دست می همه اند، او هم مادرش، دکان ما کردهکند که کو احساس را می
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شود، او هم فریاد  کند و از دنیا و آدمیان سیر می ریزد و مویه می شود، او هم اشک می هم داغدار می

  زند، می

 بازهمهاي ما ندارد،  کشد، هیچ تفاوتی با رنج بیند، مادرش درد می ل ما رنج میبه حیوان قسم او هم مث

دوزد و تا آخرین نفس به یاد کودکش است، هر ثانیه با خودش  به چشمان فرزندش چشم می

  ر خواهد داشت،اانتظ تنش را ي  ، پارهکودکش اندیشد که چه فرجامی می

چشد، مثل ما  را می غ بر گردنش دردکند، تی لمس میبه حیوان قسم او هم رنج را با تمام وجودش 

  کند، ریزد، همان دردها، همان احساس را تجربه می ترسد و اشک می می

خوار  خواري فایده دارد، بیایید گیاه گویم گیاه گویم، من نمی من به خواهش نمی فریاد من باید است،

توانیم به  توانیم به کسی ظلم کنیم، نمی نمی فهماند، ما باشیم این باید است، بایدي که جهان به ما می

  بخوانیم لو غوزآزادي رسیدن به ر و در انتظا از کسی بستانیم توانیم حقی را دیگري آزار برسانیم، نمی

کشند،  جان دارند و درد می ها آناین بغض در گلو مانده، این فریاد بلندم، جان بودن حیوانات است، 

  ت،چیز دنیایشان مثل ما اس همه

  آزاري برساند ها آنمثل ما حق زندگی کردن دارند، کسی نباید به 

  و این قانون آزادي است، چیزي که باید در اختیار داشته باشید تا به آرامش برسید
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  .ها است این احترام به جان حیوان

  همانا که به تکرار همیشه و همیشه فریاد زدم، تنها راه آزادي، آزار نرساندن به دیگران است

خواهید که به رهایی برسید بدانید که این باید درون آزادي است، این بایدي است براي  اگر می

  رهایی، براي زندگی بهتر،

خواري و  ارزش کند، زیرا که همه یکسان و برابرند، گیاه تواند بی جان واالي موجودات را کسی نمی

  در آن ثابت قدم ماند،احترام به جان حیوانات وظیفه است باید در آن گام گذاشت و 

فرما خواهد شد، این ایمان  جهان آرمانی در پیش روي ما است و آزادي به زودي بر تمام جهان حکم

  ام بوده، قلبی و امید همیشگی

  به امید رهایی همه جانداران و جاودانگی آزادي و قانون پاکش

  

  

  

  



جهان شد، جهان سراسر جان و جانی که از میان زمین جان زیستن گرفت، جهان را ساخت، جانِ 

  خویش هم بخشی از جهان بود

د و او را واالتر و صدایی از عرش به گوش رسی کم کمپیش رفت و در این خویش ماندن را ادامه داد 

همان  سر آخرها به خاك نشاند و خویشتن را باال برد و  او را به پیش برد و در دیوانگی اشرف خواند،

خود در آورند تا جهان و جان را مالک  ا زیر پايبه خویشتن آمدند تا جهان ردر خاك ماندگان 

ها پیش تاختند، هر روز به زشتی خود افزودند که همه از قدرت و شهوت  شوند و در این دیوانگی

ها دریدند و پیش رفتند، روزي براي  ، کشتند و خوردند و جاني آنان شد آمد و زشتی پیشه می

پیش  قدر آند، بزرگ کردند و را نثار قدرتش کردنر زدند و سر بریدند و خون فرمانرواي زمین س

ها را حتی لمس هم نکردند و هر روز از  عام رفتند که هر روز جان بیشتري دریدند و این قتل

دانستند  راه از هیچ نهراسیدند و کشتند و به پیش رفتند و می تر شدند، در این زشت دیوانه ترشان شیپ

خواستند که  نخواهد بود جز ویرانی خویش، جهانیان هیچ از جهان نمیها هیچ  این دیوانگیسرانجام 

باقی بگذارند و خویشتن دریدند و در خون غرق شدند و هر روز در این مرداب بیشتر دست و پا 

  زدند، لیک روزي باید به خود بیایند و فریاد بزنند،

اندرز داد همه و همه در کنار هم  ها آنآسمان بر  سخن کرد، ها آنروزي به خویش آمدند، زمین با 

دانستند زشتی روا داشته لیک  به خویش آمدند، می سر آخررا به خویشتن بیاورند و  ها آنایستادند تا 

  :ي زشتی را در نوردیدند و به پیش آمدند و فریاد زدند این جامه



این به پیش رفتند،  بازهمزشت را به دور افکندند و خواهند، جهانی آزاد و رها، هر نام  جهانی زیبا می

تعقل کرده بودند با ادراکشان به این راه گام گذاشتند و هر باور پوسیده را به کناري زدند و با  بار

  خواستند رسیدند صداي بلند فریاد زدند و براي آزادي خویش و جهانشان جنگیدند و به هر آنچه می

با تعقل بدین ادراك واال رسیدند و تا ابد نگهبان  این بارن جهان، لیک و دگر بار جهان جان شد و جا

  .این ارزش واالي آزادي و قانون پاکش شدند

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  فصل دوم

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  سبزخواری

  

  همــــه دنیــــا از آن جــــان اســــت از آن جــــان 
  

  بگــــو واالتـــــرین گــــوهر بـــــه مــــا جـــــان   
  

ــان    ــروز انســ ــر امــ ــناگــ ــین ایــ ــت چنــ   اســ
  

  هـــا زشـــت دیـــن اســـت اگـــر قاتـــل بـــه جـــان
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  بـــــه دیـــــروزش چنـــــین او زشـــــت نازیـــــد
  

ــان  ــودا قاتـــــل جـــ ــد  نبـــ ــان دیـــ ــا و جـــ   هـــ
  

  کـــران عمـــري کـــه انســـان    بـــه طـــول بـــی  
  

ــین ــان   زمـــ ــر جـــ ــت بـــ ــد اســـ   را درنوردیـــ
  

ــودا  ــننبــــ ــین ایــــ ــان  چنــــ ــل جــــ   او قاتــــ
  

  نخــــورده خــــون و تــــن از جــــان حیــــوان    
  

ــا روز   ــیش تــ ــباحی پــ ــدین صــ ــن چنــ   در ایــ
  

ــین ک   زشــــتی مــــرگ را زور شــــتا بــــه  چنــ
  

  بــــه خــــوردن ســــبزخواري ســــودها داشــــت 
  

ــر   ــول عمــ ــه طــ ــان راه بــ ــا ک انســ ــتهــ   اشــ
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ــت    ــادي اس ــه ش ــت ب ــن و روح ــم و ت ــه جس   هم
  

ــان  ــتی و جـ ــت  از آن زشـ ــاهی اسـ ــواري تبـ   خـ
  

ــبز   ــو افــــزوده ایــــن ســ   بــــه طــــول عمــــر تــ
  

ــرز   ــتی از مــــ ــو را از زشــــ ــذر دارد تــــ   گــــ
  

  تـــــــــــــــو را از دردهـــــــــــــــا او دور دارد
  

ــه دردان دور  ــزن دردي کــــــــــ   زاردنــــــــــ
  

ــبز   ــو ســــ ــه دردان تــــ ــان همــــ ــه درمــــ   بــــ
  

  خــــواري تــــو را عــــاري زِ هـــــر درد    گیــــه 
  

ــین درد   ــز چنـــ ــا کـــ ــه دنیـــ ــزن دردي بـــ   نـــ
  

  یـــد بـــه ســـویت مـــرگ از درد   بـــه خـــود آ 
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  خـــــوار گیـــــه یشـــــماران یبـــــجهـــــان را 
  

  بـــــــه طـــــــول تـــــــارخ و در عمـــــــق دادار
  

ــت   ــود اسـ ــیش بـ ــان در پـ ــی جهـ ــن گیتـ   در ایـ
  

ــت     ــود اسـ ــیش بـ ــو از پـ ــیش و گـ ــزاران بـ   هـ
  

ــی  ــانیکـــ ــان  زانـــ ــت برهـــ ــزاران داشـــ   هـــ
  

  هــــــا دلیــــــل از پــــــیش اذعــــــان هــــــزاران
  

ــان  ــن نســـ ــیکن ایـــ ــا ولـــ ــیش دوره هـــ   ي پـــ
  

  یشبـــــراي ســـــبزخواري اوســـــت بـــــر کـــــ
  

ــود آن   ــویش بـــ ــراي خـــ ــا از بـــ ــه یکتـــ   کـــ
  

ــان   ــود از جـــــ ــالمت بـــــ ــراي آن ســـــ   بـــــ
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  ســــــالمت روح و جســــــم و آن روان بــــــود
  

  هــــــا او خــــــزان بــــــود زِ کشــــــتار نفــــــس
  

ــن   ــتی تـــ ــه زشـــ ــدار همـــ ــه دیـــ ــان بـــ   جـــ
  

  ا خویشــــتن را خــــویش بــــر جــــان    دریــــد 
  

ــود    ــان بـــ ــر جـــ ــري در فکـــ ــه راه دیگـــ   بـــ
  

  بگــــــو حــــــامی حیــــــوان یارمــــــان بــــــود
  

ــو ــر راه بگــــ ــو ح  بــــ ــتار تــــ ــوانکشــــ   یــــ
  

  زِ خــــود شــــرم و خجــــل از خــــویش انســــان
  

  بـــــراي جـــــان حیـــــوان مرهمـــــی بـــــاش    
  

  بـــــــراي خویشـــــــتن مـــــــرهم بیفراشـــــــت
  



 جان ٩٤

 

  زِ هـــــر رو و بـــــه هـــــر ســـــو و در ایـــــن راه
  

  تـــو حـــامی جـــان مـــا بـــودي تـــو اي مـــاه      
  

ــود آزاد   ــتین بـــــ ــن راه نخســـــ ــه ایـــــ   کـــــ
  

  خـــــواري نخســـــتین خشـــــت فریـــــاد گیـــــه
  

ــان  ــان ایـــن نسـ ــد اســـت  بـــه جـ   هـــا عشـــق زیـ
  

ــت     ــن اســ ــار ایــ ــت یــ ــر و محبــ ــر از مهــ   پــ
  

  پـــــر از دریـــــاي مهـــــر و عشـــــق اینــــــان    
  

ــاد ایمـــــان     ــخاوت بـــ ــت ســـ ــر از رفعـــ   پـــ
  

ــان   ــان جانـــ ــورده جـــ ــته کـــــس نخـــ   نکشـــ
  

ــوان     ــت حیــ ــود اســ ــا بــ ــر و وفــ ــر از مهــ   پــ
  



 فصل دوم ٩٥

 

ــوز   ــق آمــــ ــت عشــــ ــن محبــــ ــار ایــــ   کنــــ
  

  بــــــه دیــــــدار نفــــــس او عشــــــق افــــــروز 
  

  همــــــه جــــــان و نهــــــایش در پــــــی یــــــار
  

ــار    ــار در غــــ ــرایش یــــ ــا بــــ ــه دنیــــ   همــــ
  

ــیچ  ــد هـــ ــینبینـــ ــس او در پـــ ــاك کـــ   خـــ
  

  نبـــــــرده خویشـــــــتن را او بـــــــه افـــــــالك
  

  اگـــر پـــر مهـــر و عشـــق اســـت و پـــر از جـــان 
  

ــان    ــت او جـــ ــدار اســـ ــانِ جانـــ ــراي جـــ   بـــ
  

ــم     ــون ه ــس چ ــه ک ــس ب ــده ک ــود  ندی ــن ب   وط
  

  اسـت و تـن بـود    شیکـ  هـم دیـن و   که چون هـم 
  



 جان ٩٦

 

ــان     ــن جـ ــت ایـ ــر اسـ ــر از مهـ ــان پـ ــراي جـ   بـ
  

  همــــه دنیــــا بــــرایش جــــان شــــده جــــان     
  

  و پـــر مهـــر و پـــر از عشـــق اســـت هـــر روز     
  

ــود     ــس بـ ــک نفـ ــمش یـ ــه چشـ ــا بـ ــه دنیـ   همـ
  

ــان نیســـت     ــه جـ ــس و او قاتـــل بـ ــته کـ   نکشـ
  

ــت    ــتی از آن نیسـ ــو خشـ ــتی بگـ ــن زشـ ــر ایـ   بـ
  

ــان  و ــیش آن جـــ ــه دم در پـــ ــانش دم بـــ   جـــ
  

  حیســـــان همـــــه دنیـــــا یکـــــی انبـــــات و     
  

ــت      ــوب اس ــوب، خ ــن خ ــر ت ــن ه ــو در ذه   بگ
  

  بگــــو تعریــــف آن از پــــیش بــــود اســــت    
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ــده    ــل و کـــودك دیـ ــو آن طفـ   اش جـــان بگـ
  

  همـــــه یکتـــــا و هـــــر تـــــن داشـــــته جـــــان 
  

ــه ذهـــنش کشـــتن و زشـــتی بـــدي اســـت        بـ
  

  کشـــی را زشـــت دیـــد اســـت هـــر آنچـــه مـــی
  

  اي جــــان اگــــر در پــــیش رویــــش کشــــته   
  

  گریــــزد او اســــت حیــــران بــــه ســــختی مــــی
  

ــیم   ــر تعلــ ــت   اگــ ــش نیســ ــر دلــ ــتی بــ   زشــ
  

ــون ن   ــتی خـ ــه زشـ ــان   بـ ــر جـ ــون بـ ــرد خـ   گیـ
  

  هــــا خــــوان همــــه تــــن زشــــت بینــــد قتــــل 
  

  همـــــه زشـــــتی بـــــرایش قتـــــل بـــــر جـــــان
  



 جان ٩٨

 

  گـــــــمد ي بـــــــه دورا بـــــــاد آري دیـــــــده
  

ــده   ــب دیـــ ــر تعصـــ ــاه پـــ ــک نگـــ   ي خشـــ
  

  همــــــــه بــــــــاور زِ پــــــــوچی دور بــــــــادا
  

  همــــــــه ایمــــــــان فاســــــــد دور خوانــــــــا
  

ــی  ــاه بــــ ــده  نگــــ ــب دیــــ ــاز تعصــــ   اي بــــ
  

  ش پـــــــروازببینـــــــد زشـــــــتی و از خـــــــوی
  

ــه قتــل و خــون دگــر در جــام جــم نیســت         ک
  

ــراي زنـــــدگی کشـــــتار تـــــن نیســـــت       بـــ
  

ــه ــاد    گیــ ــد فریــ ــنش دیــ ــه ذهــ ــواري بــ   خــ
  

ــانِ آزاد  ــین و جـــــ ــایی همـــــ ــه زیبـــــ   کـــــ
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  همـــه تـــن در دلـــش ایـــن ره همـــان اســـت     
  

ــت   ــیش اسـ ــه آزادي و در پـ ــت و بـ ــان اسـ   جـ
  

ــمان   ــین و آســــ ــر زمــــ ــدایی بــــ ــا خــــ   هــــ
  

  هـــا شـــده صـــاحب بـــه جـــان و جـــان و جـــان 
  

  اشــــرفی ایــــن خلـــق کــــرد اســــت یکـــی را  
  

ــیش   ــین در پــ ــر زمــ ــه بــ ــت  خلیفــ ــر دســ   بــ
  

  خـــودش بـــا تـــاج و بـــر تختـــی اســـت یـــزدان 
  

ــان    ــاه انســـ ــایش شـــ ــر پـــ ــر زیـــ ــه بـــ   همـــ
  

ــدا اســـت   ــه تـــاجش پـــیش پیـ ــاه و بـ   شـــده شـ
  

ــان   ــاي انســـ ــر پـــ ــه زیـــ ــوان بـــ ــه حیـــ   همـــ
  



 جان ١٠٠

 

ــت      ــو نعمـ ــر تـ ــه آري بـ ــق کَـ ــن خلـ ــه ایـ   کـ
  

ــت     ــاه فرصــ ــو شــ ــر تــ ــاه و بــ ــنم آن شــ   مــ
  

ــن ــدر تــ ــم در   بــ ــغ ظلــ ــه تیــ ــا بــ ــتهــ   دســ
  

ــت    ــا مســـ ــاي مـــ ــاور پـــ ــانی بیـــ ــه قربـــ   بـــ
  

ــ ـ ــیش  و او بـ ــه پــ ــت  و رويرده بــ ــدا اســ   پیــ
  

ــ   ـ ــده بـ ــا شــ ــه دنیــ ــت همــ ــا پســ ــه مــ   رده بــ
  

  هـــر آنچـــه بـــر دلـــت داري هویـــدا اســــت     
  

  هـــا بـــدر ایـــن شـــاه بـــا مـــا اســـت بکـــش تـــن
  

ــرف ــان اشــ ــت  و انســ ــه افراســ ــاهی کــ   و شــ
  

  همـــه جـــان را خـــدا نعمـــت بـــه مـــا خواســـت 
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  وزیـــــن دیـــــوانگی را پـــــیش بـــــرد اســـــت
  

ــه ــ  بـ ــان بـ ــتمـــرگ و خـــون آنـ ــرد اسـ   یش بـ
  

  بــــــه محــــــراب خــــــدا کشــــــتار حیــــــوان
  

ــت     ــرد اســ ــیش بــ ــر آن مــ ــغ بــ ــادم تیــ   دمــ
  

ــی  ــا مــ ــش تــ ــاره بکــ ــوانی چــ ــت تــ   اي نیســ
  

ــتی آ  ــه زشـــ ــدي کـــ ــتخداونـــ ــرد پســـ   فـــ
  

ــیش رفــــت    ــر روز گذشــــته پــ   اســــت زِ هــ
  

  بــه کشــتن خــون و آري خــویش مــرد اســت     
  

  اش ایـــن زشـــت و ایـــن پســـت قســـاوت پیشـــه
  

ــان زِ هـــر رو مـــی ــه یـــک هـــا درد جـ   دســـت بـ
  



 جان ١٠٢

 

  بــــــه تیــــــغ تیــــــز او ســــــردار گــــــردن    
  

  خــورد اســت بــه رویــش خــون و آن خونابــه    
  

  گـــــري دیــــوانگی بـــــرد  در ایــــن وحشــــی  
  

  بـــــه دیـــــوان پـــــیش او دیـــــوانگی خـــــورد
  

ــون   ــه خـ ــونبـ ــواري خـ ــت  خـ ــر آدم پسـ   از هـ
  

  بکشـــــته خویشـــــتن را بـــــا همـــــان دســـــت
  

  دوبــــاره خــــود بــــه دریــــایی کــــه از خــــون 
  

  بجوشــــد خــــون هــــر جــــان جــــانِ مجنــــون 
  

ــراب بـــــه  ــغ داده پـــــیش محـــ   دســـــتش تیـــ
  

  بــــرد او طفــــل در خــــواب بــــه گــــردن مــــی
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  نبینــــــد طفــــــل او آن طفــــــل در پــــــوي    
  

ــوي   ــر جــ ــون بــ ــن آن خــ ــر زِ تــ ــده ســ   بریــ
  

  کشــــد او گوشــــت از تــــن بــــه دنــــدان مــــی
  

ــزن   ــرده ایـــــ ــري او مـــــ ــه روز دیگـــــ   بـــــ
  

ــت    ــرد اســـ ــر بـــ ــایش درون قبـــ ــه دنیـــ   کـــ
  

  همـــه مهـــر و دلـــش را خـــویش خـــورد اســـت
  

ــون دل    ــام از جن ــر ک ــه ه ــا  ب ــاش  ه ــد ک ــه ص   ب
  

ــاش    ــاد آن بــــ ــتن در یــــ ــتا خویشــــ   بکشــــ
  

ــر آن   ــیش بــ ــون پــ ــن خــ ــیل ایــ ــاره ســ   دوبــ
  

  بـــــه خـــــون خویشـــــتن دیوانـــــه انســـــان    
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  بــــه میــــدان دیــــده انســــان پــــیش در خــــون
  

  جــــان دون  ســــر صــــدها هــــزاري قــــوچ،    
  

  درنـــد و جـــان بـــه جـــان مـــرد بـــه میـــدان مـــی
  

  هــــزاري کشــــتن و ســــرها بــــه خــــون بــــرد 
  

ــوان   ــدان حیـــــ ــغ در دنـــــ ــی را تیـــــ   یکـــــ
  

ــان بـــــه زور  ــر جـــ ــرد و او مردســـــت بـــ ــ مـ  
  

  بــــه تیــــغ افکنـــــد او کشــــتار هــــر جـــــان    
  

  ین جــــاندرد هــــر تــــن بــــد بــــه جانــــا مــــی
  

ــه پـــیش   ــادو بـــه خـــون آمـــد بـ   او اســـت فریـ
  

ــر داد   ــاد دارد واي بـــــ ــر فریـــــ ــه ســـــ   بـــــ
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ــم   ــیش و چشـ ــه پـ ــودك بـ ــی کـ ــار  یکـ ــا تـ   هـ
  

ــر   ــیش بـــ ــر پـــ ــر او ســـ ــغ زجـــ ــه تیـــ   داربـــ
  

ـــر زِ درد و خــــون بدیــــد اســــت جماعــــت پـ  
  

ــودش   ــاري خ ــن خ ــت در ای ــد اس ــرگ دی   را م
  

ــن  ــه تـ ــن   همـ ــا از ایـ ــارگ هـ ــون بـ ــاد یخـ   شـ
  

  چـــه کابوســـی کـــه فرجـــامش بـــر آن بـــاد     
  

  دوبــاره یــک بــه یــک ســرها بــه تیــغ اســت       
  

ــی ــت  یکــــی را مــ ــز اســ ــغ تیــ   دریــــد آن تیــ
  

ــی ــان     نمـ ــر جـ ــت بـ ــیش اسـ ــه در پـ ــد چـ   بینـ
  

ــان ــه جـــ ــوان  همـــ ــاد حیـــ ــده بـــ ــا دریـــ   هـــ
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  یکـــی را کشــــته در میــــدان در ایــــن کــــیش 
  

ــی  ــر را مــــ ــرد دگــــ ـــ ــیش درد آن مـ   در پــــ
  

  جماعــت یــک بــه یــک گــردن بریــد اســت      
  

ــت     ــو اسـ ــم دیـ ــوان زخـ ــان حیـ ــر جـ ــه بـ   همـ
  

ــردار    ــه مـ ــوردار و بـ ــه خـ ــان  و بـ ــک از جـ   یـ
  

ــدان  همــــه جــــان ــر مــــرگ دنــ ــا بــــه زیــ   هــ
  

ــانش پــــــیش در راه    دریــــــده خــــــون دهــــ
  

ــاه  ــر دســـــت دارد مـــــرگ آن شـــ   بـــــه زیـــ
  

ــان  همــــه تــــن مــــی ــان و از جــ ــر جــ   درد هــ
  

  همـــــه دنیـــــاي او قتـــــل اســـــت اذعـــــان    
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ــوانگیدر ایــــن  ــر گفــــت  دیــ ــا یــــک نفــ   هــ
  

ــی  ــن را مـ ــه تـ ــت  چـ ــت آن مفـ   دري آن چیسـ
  

ــد   ــیش خوانــ ــوانگی را پــ ــی دیــ ــتا یکــ   ســ
  

  عبــــادت پــــاي شــــاهی پــــیش مانــــد اســــت 
  

   همــــــه بــــــا هــــــر نفــــــس کشــــــتار از آن 
  

ــن  ــه تـــ ــان   همـــ ــانِ جانـــ ــدا جـــ ــا دریـــ   هـــ
  

ــی   ــدان مـ ــر دنـ ــر زیـ ــه آخـ ــت ک بـ ــد گوشـ   شـ
  

ــازه ــم تــــ   و مــــــدهوشاي دارد  چــــــه طعــــ
  

ــن     ــن تــ ــان ایــ ــی جــ ــر در پــ ــاهش زیــ   نگــ
  

ــازه  ــم تـــــ ــه طعـــــ ــزن چـــــ   اي دارد و ایـــــ
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ــون      ــه از خ ــی ک ــن طعم ــت ای ــده چیس ــه دی   ک
  

ــن   ــه تـــ ــاد همـــ ــه فریـــ ــون  بـــ ــاي مجنـــ   هـــ
  

ــو آن دســــت     ــده در زیــــر تــ ــک دیــ   یکایــ
  

  یکــــی انســــان بخــــوردا دیگــــري هســــت    
  

ــت    ــیش راه اســ ــدگر در پــ ــوي یکــ ــه ســ   بــ
  

ــم پــــیش  ــم از هــ ــتار هــ ــه کشــ ــت بــ   دار اســ
  

  دریـــــده هـــــر تنـــــی را دیـــــد در پـــــیش    
  

ــدها آدم   ــده صــــ ــین افکنــــ ــیشزمــــ   و بــــ
  

  یکایــــک آدمــــان را مــــرگ بــــرد اســــت    
  

  هـــر آنکـــه قـــدرتش آن بـــیش خـــورد اســـت 
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ــن   ــن زِ تـــ ــده تـــ ــان  دریـــ ــا را و آن جـــ   هـــ
  

ــت   ــر بـــیش خـــورد اسـ ــان دیگـ ــر جـ   یکـــی بـ
  

ــی بــــود     ــتی و آن زشــــتی یکــ ــین زشــ   همــ
  

  بـــه ارزش پـــیش آن زشـــتی بـــه کـــی بـــود     
  

ــرد اســـت      ــک بـ ــازه رشـ ــان تـ ــم جـ ــه طعـ   بـ
  

ــر  ــس آنه ــت   ک ــورد اس ــیش خ ــدرتش آن ب   ق
  

  هـــــــا همـــــــه دیـــــــوانگی بـــــــه فرجـــــــام
  

ــت    ــورد اسـ ــیش خـ ــه را بـ ــان و همـ ــن و جـ   تـ
  

  بـــه وحشـــی بـــودن و ایـــن جهـــل مجنـــون      
  

  بگــو خــو از خــودش در خــویش خــورد اســت  
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ــی  ــا مـ ــدان جـ ــو    بـ ــن از دیـ ــر تـ ــا هـ ــد تـ   رسـ
  

ــت   ــرد اسـ ــویش بـ ــویش آري خـ ــی در خـ   یکـ
  

  ایــن راه  و يخــون بــاز  بــه جنــگ و خــون و    
  

  همــــه تــــن از هــــم آري پــــیش بــــرد اســــت
  

ــون و از  ــم خـــ ــارگیزِ طعـــ ــن خـــ ــا ایـــ   هـــ
  

  را خــویش خــورد اســت  گوشــتشنســان خــود 
  

  هــــا همــــه در پــــیش بــــر آن     بــــه میــــدان  
  

  یش بـــرد اســـت بـــ ترهـــا پـــیشبـــه زشـــتی  
  

  اي دیــــــدار ایــــــن راه هــــــر آن دم لحظــــــه
  

ــت    ــرد اسـ ــیش بـ ــل در بـ ــتی را خجـ ــه زشـ   کـ
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  یکایــــــک آدمــــــان در زشــــــتی از پــــــیش
  

  هـــر آنکـــه قـــدرتش آن بـــیش خـــورد اســـت 
  

  مــــن بــــود همــــه جــــان تــــو حیــــوان جــــان
  

ــود    ــن بـــ ــان و تـــ ــو درد جـــ ــه درد تـــ   همـــ
  

ــا راه    ــین مــــ ــی بــــ ــیچ فرقــــ ــدارد هــــ   نــــ
  

ــدا     ــت پیــ ــان اســ ــی جــ ــو از یکــ ــن و تــ   مــ
  

  بـــــیش اســـــت آن جـــــان نـــــدارد ارزشـــــی
  

  همــــه دنیــــا همــــین جــــان اســــت اي جــــان 
  

ــزانم    ــن خــ ــل از ایــ ــن خجــ ــت مــ ــه جانــ   بــ
  

  از همــــــــه دنیــــــــا و آنــــــــم همنــــــــوعزِ 
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  تــــو و مــــن از یکـــــی بــــر راه و یـــــک راه   
  

ــه     ــو از یـ ــن و تـ ــان مـ ــه جـ ــت همـ ــان اسـ   جـ
  

ــیش     ــرده در پــ ــتم بــ ــه دســ ــی بــ ــر تیغــ   اگــ
  

  تـــو هـــم دســـتت همـــان درد اســـت درویـــش 
  

  همــــه تــــن درد مــــا یــــک درد بــــود اســــت
  

  د بـــــود اســـــتهمــــه درد جهـــــان هــــم در  
  

ــیش    ــت آن کـ ــردن کشـ ــه گـ ــی بـ ــو را تیغـ   تـ
  

ــیش    ــو اي مـ ــري تـ ــر از زجـ ــر دردي پـ ــو پـ   تـ
  

ــد  ــان قـ ــورد  رهمـ ــان خـ ــن درد جهـ ــه مـ   ي کـ
  

ــرد    ــان مــ ــن جهــ ــم دردي و درد ایــ ــو هــ   تــ
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ــ ــان  بــ ــه جــ ــرش همــ ــغ از زجــ ــردن تیــ   ه گــ
  

  بـــه خـــون آغشـــته ایـــن تـــن بـــاد حیـــوان      
  

ــویش مـــــردم    ــه از دردت بـــــه درد خـــ   کـــ
  

  تـــــــو را در درد انســـــــان پـــــــیش بـــــــردم
  

ــود    ــی بـــ ــی دردم یکـــ ــانم یکـــ ــه جـــ   همـــ
  

ــود    ــی بـــ ــن یکـــ ــان از تـــ ــه درد جهـــ   همـــ
  

  فهمــــی شــــود ارزش بــــه انســــان کــــه کــــج
  

ــن  ــت تـــ ــوید زشـــ ــزدان را بشـــ ــت یـــ   زشـــ
  

ــار ا    ــه کـ ــان بـ ــران و جـ ــر گـ ــه عمـ ــتهمـ   سـ
  

ــین را پـــــیش  ــرده زمـــ ــدا بـــ ــت خـــ   دار اســـ
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ــزدان  ــد یــــ ــده آن عبــــ ــا شــــ ــه دنیــــ   همــــ
  

ــان   ــد انســـــ ــرده آري عبـــــ ــالم و بـــــ   غـــــ
  

ــود  ــارت پـــــیش رو بـــ ــر از حـــــس حقـــ   پـــ
  

ــود     ــی بـ ــاحب یکـ ــاحب و صـ ــانون صـ ــه قـ   بـ
  

ــان    ــه جانــ ــاحب بــ ــه صــ ــان همــ ــده انســ   شــ
  

ــوان     ــایش واي حیـــ ــه پـــ ــرده بـــ ــده بـــ   شـــ
  

ــت      ــرد اس ــه ب ــد ک ــش خواه ــتی دل ــر زش ــه ه   ب
  

ــن    ــان را در ای ــه ج ــت   هم ــرد اس ــه م ــتی ک   زش
  

  بـــــه گـــــردن تیـــــغ بـــــود و حـــــال افســـــار
  

  هــا را کــه خــورد اســت    بــه زشــتی خویشــتن  
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ــاج   ــرده و تــــ ـــ ــان بـ ــاي اینــــ ــه دنیــــ   همــــ
  

  خــــودش شــــاه و خــــودش آن عبــــد آمــــاج
  

  دوبـــاره ســـوء بـــه ســـوء در ســـود بـــود اســـت 
  

  بــــراي ســــود خــــود جــــان را ربــــود اســــت 
  

  بــــه زشــــتی در پــــی زنــــدان و در حصــــر    
  

ــان  ــا آنزِ شــــیر جــ ــور هــ   د اســــتشــــیر خــ
  

  دوبــــــاره مســــــلک زشــــــتی همــــــان راه   
  

  دوبـــــــاره زشـــــــتی و زشـــــــتیِ آن شـــــــاه
  

  بـــــــراي ســـــــود بایـــــــد ســـــــود آن داد   
  

ــان داد  ــق جـــ ــا عشـــ ــق را بـــ   جـــــواب عشـــ
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ــت   ــاه زشــــ ــن نگــــ ــیکن ایــــ ــان ولــــ   بینــــ
  

  جهــــــان را زشــــــت دارد زشــــــت یــــــزدان
  

  هــــا دریــــدن مــــن و تــــو بایــــد ایــــن جــــان 
  

ــدن  ــق زیــــ ــاي عشــــ ــه پــــ ــاري و بــــ   کنــــ
  

  بیایــــد هــــر نفــــس را پــــی بــــه هــــم روز     
  

  بـــــه کـــــام مهـــــر آري پـــــیش هـــــر روز    
  

  برابــــــــر زشــــــــتی و کشــــــــتن بپــــــــاخیز
  

ــز  ــان لبریـــــ ــان و درد و جـــــ ــر جـــــ   برابـــــ
  

ــوط از ســـــبز     ــا رود آن غـــ ــام مـــ ــه کـــ   بـــ
  

  خــــواري بــــه راه خــــویش بــــر فضــــل  گیــــه
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ــرد    ــان بـ ــه جـ ــر بـ ــا گـ ــات را مـ ــن انبـ ــه ایـ   کـ
  

  نـــــدارد جـــــانی و جـــــانش همـــــه ســـــبز    
  

ــت   ــین اســــ ــانم همــــ ــدارد درد و درمــــ   نــــ
  

  ســــبز بــــه آزادي کــــه ناشــــد هــــیچ بــــر     
  

ــت     ــیش رو نیسـ ــی پـ ــت راهـ ــن نیسـ ــر ایـ   وگـ
  

  بـــه زشـــتی در جهـــان حصـــر اســـت در فضـــل
  

  نــــدارد جــــان بــــه وقــــت کنــــدن از تخــــت 
  

ــبز   ــان آن ســـ ــه در جـــ ــایی همـــ ــه زیبـــ   کـــ
  

  برابــــــــر زشــــــــتی و کشــــــــتن بپــــــــاخیز
  

ــز  ــان لبریـــــ ــان و درد و جـــــ ــر جـــــ   برابـــــ
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  برابـــــــر کشـــــــتن آن جـــــــان حیـــــــوان   
  

ــی ــه درد بــــ ــان  بــــ ــیش انســــ ــی پــــ   کرانــــ
  

ــا    ــتی بپــــ ــه زشــــ ــن همــــ ــر ایــــ   خیزبرابــــ
  

ــه ــت  گیــــ ــودگی زیســــ ــواري ره آســــ   خــــ
  

ــتن  گیــــــه ــاي نکشــــ ــه معنــــ ــواري بــــ   خــــ
  

  بــــه ســــرو ســــبز خــــود ایــــن عشــــق لبریــــز
  

ــان  ــا و جـ ــان مـ ــان   میـ ــک جـ ــه یـ ــک بـ ــا یـ   هـ
  

  همــــه انســــان و حیــــوان یــــک بــــه حیســــان
  

ــت     ــا اســ ــک راه برپــ ــا یــ ــاي مــ ــه دنیــ   همــ
  

ــینه   ــباهت ســـ ــا شـــ ــه دنیـــ ــت همـــ   ي ماســـ
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  اگــــــر مــــــا درد داریــــــم اوي درد اســــــت
  

ــان ا    ــه ج ــان ب ــا ج ــر م ــت  اگ ــرگ اس ــان م   و ج
  

ــم   ــق داریــ ــا عشــ ــر مــ ــا تــــرس گــ ــر مــ   اگــ
  

  حـــرف اســـت   بگـــو حیـــوان همـــه معنـــاي   
  

  یکـــــی از راه و یــــــک بـــــر راه در پــــــیش  
  

  کــه مــا از یــک بــه یــک اشــجار و بــرگ اســت 
  

  اگـــــر مـــــا کـــــودکی بـــــر پـــــیش داریـــــم
  

  همـــه حیــــوان بـــه مادرهــــا تگـــرگ اســــت   
  

  بــــه رخســــار تـــــو کــــودك چشـــــم دوزد   
  

ــوزد  زِ دوريِ ــق ســـــــ ــو آري عشـــــــ   تـــــــ
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  گــــرو در پــــیش روي اســــت همــــه جــــانش
  

  ن چشـــم جـــوي اســـتبـــه زخـــم پـــاي تـــو آ 
  

ــان    ــیش آن جــ ــش در پــ ــان و دلــ ــه جــ   همــ
  

  تــــن بــــه حیــــوان   تــــو را فرزنــــد و پــــاره  
  

ــرس دارد  ــو او تـــــ ــان تـــــ ــرس جـــــ   زِ تـــــ
  

  نســـــــــان دیـــــــــوانگی را دوســـــــــت دارد
  

ــت   ــت اسـ ــن را او گرفـ ــان و تـ ــیغش جـ ــه تـ   بـ
  

ــت    ــن پسـ ــت ایـ ــد کشـ ــه فرزنـ ــادر بـ ــه مـ   همـ
  

  جـــــان بــــه ترســــی در بـــــه در در درد بــــی   
  

ــه ضـــجه  ــا فرزنـــد ایـــن مســـت    اشـــک  بـ   هـ
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  یش بــــرد اســــتشــــقاوت را بــــه حــــد و بــــ
  

ــان  ــه ج ــت    هم ــورد اس ــویش خ ــک خ ــا یکای   ه
  

ــان  ــویش مهمــــ ــان در خــــ ــیکن آدمــــ   ولــــ
  

  بــــه ســــوي ذهــــن خــــود در پــــیش حیــــران
  

ــد  ــل داریـــــــ ــما ادراك آري عقـــــــ   شـــــــ
  

  شـــــما بایـــــد جهــــــان را پـــــیش داریــــــد   
  

ــاوت ــان   تفــ ــه ایــــن جــ ــان بــ ــان جــ ــا میــ   هــ
  

  داریـــــد همـــــین عقـــــل شـــــما را پـــــیش   
  

  بـــــه دیـــــدن درد و جـــــان مســـــت حیـــــوان
  

  هـــــاي ایـــــن زشـــــتیِ یـــــزدان بـــــه زشـــــتی
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  بـــه کـــودك تـــرس بـــر احســـاس یکســـان     
  

  بــــه مهــــر و عاطفــــه در خــــویش مهمــــان    
  

ــه در آن پـــیش روي اســـت     ــه فرجـــامی کـ   بـ
  

  هـــا خـــویش گـــوي اســـت  بـــه کشـــتار نفـــس
  

  جــــان بــــه زشــــتی و بــــه دیــــن زشــــت بــــی
  

  بـــه قتــــل و خــــون تجاوزهــــا اســــت ایمــــان 
  

  دریـــــاي خـــــونین پـــــیش در روبـــــه ایـــــن 
  

ــدگو     ــاه بــ ــتی شــ ــتی و زشــ ــن زشــ ــه ایــ   بــ
  

  بــــــه ایــــــن کشــــــتار و ســــــالخی و از درد
  

  بــــه خــــون آغشــــته بــــر دســــتان هــــر مــــرد
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  بــــه دنــــدان بــــردن و خــــون خــــوردن زن    
  

ــوانگی  ــن دیــ ــه ایــ ــن   بــ ــر مــ ــیش بــ ــا پــ   هــ
  

  بــــه فریــــاد همــــه عقلــــت بخــــوان ایــــن      
  

  خـــــواري و در ایــــــن  بخـــــوان آري گیـــــه  
  

  شبمــــــان بــــــا هــــــر نفــــــس آزاد ره بــــــا
  

ــاش   ــع از کــ ــازي واقــ ــت بســ ــا عقلــ ــه بــ   کــ
  

ــیم  ــم بـــــه داد خـــــویش باشـــ ــا هـــ   بیـــــا بـــ
  

ــیم     ــاره باشــــ ــم را چــــ ــاد هــــ ــا فریــــ   بیــــ
  

  کســــی در جــــام جــــم حقــــی نــــداد اســــت
  

ــت    ــداد اســـ ــزي نـــ ــاجی و چیـــ ــد نـــ   نیامـــ
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ــیش  ــر پـــــ ــی از دور بـــــ ــاورده کســـــ   نیـــــ
  

  نـــــداده هـــــیچ بـــــر مـــــا هـــــیچ از کـــــیش 
  

  نبــــــــر دســــــــتت بــــــــه روي پــــــــیش اهللا
  

  اهنـــزن خـــود را بـــه دونـــی و بـــر ایـــن جـــ      
  

ــر آزادگــــــــی را    بگــــــــو لعنــــــــت اگــــــ
  

ــه تــــــن  ــه بیــــــاورده بــــ   راه کســــــی تحفــــ
  

ــریم    بیـــــا دســـــت هـــــم از آن دســـــت گیـــ
  

  بیــــــــــــــــا در راه آزادي بمیــــــــــــــــریم 
  

ــت  ــا دســ ــیش   و بیــ ــه ره پــ ــتان را بــ   دو دســ
  

ــریم   ــیش گیـــ ــی را پـــ ــان آزادگـــ ــه جـــ   بـــ
  



 فصل دوم ١٢٥

 

  بیـــــا و ایـــــن بـــــدان تنهـــــا ره مـــــا اســـــت 
  

ــریم    ــن راه گیــ ــود ایــ ــوي خــ ــر زانــ ــه بــ   کــ
  

  فریـــــادبــــده دســــتان بـــــه دســــتم پــــیش     
  

  همــــــه حــــــق خــــــود از دنیــــــا بگیــــــریم 
  

ــاد    ــاش فریــ ــان بــ ــن از جــ ــا مــ ــرس و بــ   نتــ
  

ــیش گیــــریم     ــایی پــ ــر رهــ ــی بــ ــه راهــ   کــ
  

ــود   ــتن بــــ ــا خویشــــ ــاجی دنیــــ ــه نــــ   همــــ
  

  خــــود مــــا ایــــن رهــــایی پــــس بگیــــریم     
  

ــیم  ــم بـــــه داد خـــــویش باشـــ ــا هـــ   بیـــــا بـــ
  

ــان   ــه جــ ــایی را بــ ــیش گیــــریم   رهــ ــا پــ   هــ
  



 جان ١٢٦

 

  کشـــــتار مـــــا بـــــاز بـــــدان آري کـــــه بـــــی
  

ــن ره    ــدار و در ایـــ ــه زنـــ ــریم بـــ ــا نمیـــ   مـــ
  

  هــــا از تــــو حیــــوان   بــــدون جــــان و تــــن  
  

  نمیــــــــــریم و نمیــــــــــریم و نمیــــــــــریم  
  

ــاز   ــود بــ ــر خــ ــه طــــول عمــ ــا بــ   ولــــیکن مــ
  

ــریم   ــه درد و واي میــــ ــوان بــــ ــه حیــــ   همــــ
  

ــت   ــان روا گشـــ ــتی از انســـ ــان زشـــ   بدینســـ
  

ــان را بگیـــــــریم    ــان جانـــــ ــرده جـــــ   نمـــــ
  

  بــــه خــــود بایــــد دوبــــاره زیســــتن بــــود     
  

  دوبـــــــــــــــاره راه آزادي بگیـــــــــــــــریم  
  



 فصل دوم ١٢٧

 

  هــــر نفــــس پــــیشبــــه طــــول عمــــر و آري 
  

ــریم   ــا بگیـــ ــوان مـــ ــان زِ حیـــ ــزاران جـــ   هـــ
  

ــان  ــر جـــــ ــاخورده بـــــ ــرده از دل نـــــ   نمـــــ
  

ــریم  ــوان را بگیـــــ ــان حیـــــ ــیکن جـــــ   ولـــــ
  

  ي زشــــتی خــــود نــــیش بکــــن ایــــن جامــــه
  

  کــــه بــــر کــــام جهانــــا ســــخت گیـــــریم     
  

ــاد   ــاره فریـــــ ــدهزاري بـــــ ــاره صـــــ   دوبـــــ
  

  بگیــــریمپــــس کــــه جــــان و جــــان حیــــوان 
  

  بـــــه تکـــــرار و بـــــراي صـــــد بـــــه تکـــــرار
  

  جانــــت پــــس بگیــــریمنفــــس حیــــوان تــــو 
  



 جان ١٢٨

 

ــان    ــتی از دل انســ ــول زشــ ــن طــ ــو در ایــ   تــ
  

ــریم  ــس بگیـــــ ــر از دردي و دردت پـــــ   پـــــ
  

ــت را کــــــــنم داد   ــه آزادي و جانــــــ   کــــــ
  

  همـــــــه داد از جهـــــــان را مـــــــا بگیـــــــریم
  

  بــــــه دریــــــاي محبــــــت بــــــاور خــــــویش
  

  در ایـــــن ســـــیالب بـــــودن پـــــاکیِ کـــــیش
  

ــردم     ــاب بــ ــیش و تــ ــه پــ ــان بــ ــو را انســ   تــ
  

ــردم    ــاك مــــ ــان پــــ ــن جهــــ ــراي ایــــ   بــــ
  

ــو    ــو از نــ ــه تــ ــی  کــ ــده باشــ ــن زنــ ــا تــ   بنــ
  

ــی   ــده باشــــ ــاکی و پاینــــ ــاور پــــ ــه بــــ   بــــ
  



 فصل دوم ١٢٩

 

  در ایــــــن دوار گــــــردون بایــــــد از پــــــیش
  

ــده باشــــــــــی  ــه راه دور آري زنــــــــ   بــــــــ
  

  پـــــر از پـــــاکی و جانـــــت در پـــــی بـــــاد    
  

  تــــــــو بایــــــــد عامــــــــل آزاد باشــــــــی   
  

ــه آزاد   ــن کــــ ــزاري تــــ ــاد هــــ ــه فریــــ   بــــ
  

  مغــــرور جــــان شـــــاد  و همــــه پــــر بـــــاور   
  

ــان  ــیش و راه را اینـــ ــه پـــ ــاد  و بـــ ــه فریـــ   بـــ
  

ــه روي  ــاد  بــ ــش شــ ــان از دلــ ــتن جــ   خویشــ
  

ــت    ــن نیســ ــرم راه مــ ــر بمیــ ــی گــ ــه حتــ   کــ
  

ــت     ــان چیسـ ــام جهـ ــن جـ ــتن دور ایـ ــه کشـ   بـ
  



 جان ١٣٠

 

  همـــــه دنیـــــاي مـــــا در راه ایـــــن اســـــت    
  

  بین اســــــتکــــــه آزادي جهــــــان را پیشــــــ
  

  بـــــــه کشـــــــتن هرگـــــــز آري راه باشـــــــد
  

ــــردم نکـــــش ایـــــن جـــــاه باشـــــد اگـــــر مـ  
  

  مــــن از جــــانم گــــذر در راه ایــــن پــــاك    
  

  خـــاكبـــه پـــاکی از همـــه قتـــل و بـــه خـــون  
  

  نکـــــش هرگـــــز تنـــــی را روي در پـــــیش   
  

ــیش   ــن کـ ــردي در ایـ ــودت مـ ــی خـ ــر حتـ   اگـ
  

ــاد    ــت فریــ ــیش اســ ــک راه در پــ ــان یــ   جهــ
  

  بـــــه پـــــاکی جهـــــان تنهـــــا همـــــین شـــــاد 
  



 فصل دوم ١٣١

 

ــود  ــودگی بـــــ ــاورت آســـــ ــر در بـــــ   اگـــــ
  

ــود     ــم بــ ــام جــ ــن فرجــ ــایش ایــ ــر آســ   اگــ
  

  اگـــــر دل بـــــر هـــــواي راســـــت راه اســـــت
  

  عــــدالت پـــیش جـــاه اســــت   و اگـــر عشـــق  
  

ــفا   ــلح و صــ ــر صــ ــاياگــ ــود رؤیــ ــان بــ   جــ
  

ــان بـــــود     ــیش از همـــــه رویایمـــ ــر بـــ   اگـــ
  

  بگـــــو تنهـــــا رهـــــش آزادگـــــی اســـــت    
  

  اســــــت زي رؤیــــــايبــــــه آزادي جهــــــان 
  

ــایی دارد آن داد    ــن رهــــ ــب ایــــ ــه قلــــ   بــــ
  

ــاد    ــب آن بــــ ــته قلــــ ــانون نوشــــ ــه قــــ   بــــ
  



 جان ١٣٢

 

ــانی   ــایی را نتــــــ ــن رهــــــ ــته ایــــــ   نوشــــــ
  

  آوردن و آري نمـــــــــانی  بـــــــــه دســـــــــت
  

ــر قـــــــانون پـــــــاکش را اجابـــــــت      مگـــــ
  

  مگــــر جانــــت بــــر ایــــن داد اســــت طاعــــت
  

ــت     ــن اســ ــاد ایــ ــه فریــ ــانونش همــ ــه قــ   کــ
  

ــت    ــن اســ ــاك دیــ ــا پــ ــدرت مــ ــا و قــ   قضــ
  

  نکـــن ظلمـــی بـــه کـــس آزار بـــر خـــویش     
  

  نکــــــن آزار دیگــــــر را تــــــو درویـــــــش   
  

ــت    ــان اســ ــا و جــ ــه دنیــ ــن راه همــ ــه ایــ   کــ
  

ــان بـــود اســـت آن اســـت     هـــر آنچـــه بـــر جهـ
  



 فصل دوم ١٣٣

 

ــات   ــت انبـــ ــوان اســـ ــان و حیـــ ــه انســـ   همـــ
  

  همـــــه جـــــان جهـــــان از پـــــیش آن اســـــت
  

  خـــــوار بگـــــو بایـــــد نســـــان باشـــــد گیـــــه 
  

ــبزخواري راه   دادار  بگـــــــــو ایـــــــــن ســـــــ
  

ــو     ــان بـ ــیش و جـ ــش پـ ــه راهـ ــد بـ ــو بایـ   دبگـ
  

  در جهــــــــان بــــــــودبــــــــراي پاســــــــبانی 
  

  همـــــین اســـــت  بگـــــو فریـــــاد هـــــر روزِ  
  

  همـــــین رزم مـــــن و تـــــو داد ایـــــن اســـــت
  

  خـــــواري شــــــود راه  بگـــــو بایـــــد گیــــــه  
  

ــیش در راه    ــیش و پـــ ــه پـــ ــا بـــ ــه دنیـــ   همـــ
  



 جان ١٣٤

 

  همـــــه جـــــان جهـــــان را محتـــــرم دیـــــد    
  

  دنیــــاي مــــا زیــــدهــــا در ایــــن  همــــه جــــان
  

ــان  ــه جــ ــود در آن   همــ ــان بــ ــه یکســ ــا بــ   هــ
  

  کســــــــی واالنشـــــــــین و نیســـــــــت از آن 
  

ــان   ــاد اینســــ ــر بــــ ــان برابــــ ــه یکســــ   همــــ
  

  جهـــــــــان آزاد و آزاديِ بـــــــــر جـــــــــان  
  

  خـــــوار بگـــــو بایـــــد نســـــان باشـــــد گیـــــه 
  

ــبزخواري راه دادار   بگـــــــــو ایـــــــــن ســـــــ
  
  

  ایــــن اســـــت  روزِ بگــــو فریــــاد مــــا هــــر    
  

  همـــــــه فریادهـــــــا آري چنـــــــین اســـــــت 
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ــایی    ــن رهـــ ــراي ایـــ ــان  بـــ ــد جـــ ــا ابـــ   تـــ
  

  بــه جــان خــویش در پــیش اســت ایــن جــان      
  

ــر آن  ــن ه ــر ت ــا ه ــت  ره ــان در آن هس ــس ج   ک
  

  بــه کشــتن پــاك از ایــن جــام و جــان اســت      
  

ــایی پــــــــــــیش و آري داد در آن    رهــــــــــ
  

  از آن خــــــواري نخســــــتین خشــــــت گیــــــه
  

ــی   ــان را مــ ــان و جهــ ــه جــ ــیش  همــ ــرد پــ   بــ
  

  زاد بـــــر خـــــویشبـــــه فرجـــــامش همـــــه آ
  

  رهــــــایی تحفــــــه و هدیــــــه از آن نیســــــت
  

ــت    ــن زیســـ ــا آورده ایـــ ــاد مـــ ــه فریـــ   همـــ
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  بـــه پـــیش و جـــان بـــه کـــف در پـــیش فریـــاد 
  

ــیش آورده    ــا و پـــ ــه دنیـــ ــار همـــ ــن بـــ   ایـــ
  

ــدا اســت    ــن جــان هوی ــن و ای ــا جــان در ت   کــه ت
  

ــاك  ــا در پـ ــال مـ ــه آمـ ــان همـ ــا  و جـ ــتهـ   اسـ
  

ــان  ــتار جــ ــه کشــ ــرد  همــ ــزان کــ ــا را خــ   هــ
  

  کــــرد  چنــــان  آنبــــه فریــــاد مــــن و تــــو     
  

ــت آزاد   ــر از داد اســـــ ــا پـــــ ــه دنیـــــ   همـــــ
  

ــر از ــق  پـ ــاد و حـ ــت  فریـ ــا اسـ ــواهی و از مـ   خـ
  

  آن بــــــیش رؤیــــــايهمــــــه در پــــــیش در 
  

ــیش     ــت در پـ ــد هسـ ــر خواهـ ــه فکـ ــر آنچـ   هـ
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  دو دســـــتان مشــــــت آري آســــــمان بــــــود 
  

ــان   ــام جــ ــو جــ ــن و تــ ــاد مــ ــه فریــ ــود بــ   بــ
  

  همــــه جنگــــاور و جنــــگ اســــت در پــــیش 
  

ــاییِ    ــن رهـــ ــراي ایـــ ــویش بـــ ــان خـــ   جهـــ
  

  کنــــــد یــــــاد بــــــه فرجــــــام آرزو را مــــــی
  

ــده ایــــن راســــت   ــا شــ ــر دنیــ ــادکــــه بــ   بنیــ
  

  همـــــه دنیــــاي دیــــد اســـــت  و بــــر فــــردا   
  

ــت     ــپید اسـ ــم رو سـ ــان هـ ــا جهـ ــزم مـ ــه عـ   کـ
  

ــان   ــه پایــــــ ــازهمبــــــ ــاد آزاد بــــــ   فریــــــ
  

ــان  ــه جـــ ــت آزاد   همـــ ــی و جانـــ ــا یکـــ   هـــ



  

  

  

  

  فصل سوم

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  خار

  

کردند، فالتی بود زیبا و سرسبز، با آسمانی  مردمانی زندگی میدور دست در فالتی  دور ودر زمانی 

کرد مردم این  تابید و در زمانی خاص غروب می آبی و خورشیدي که هر روز در ساعتی مقرر می

کرد  کردند و هر شب زمانی که خورشید غروب می و زندگی آغاز می خاستند یبرمفالت از صبح 

  رفتند، زیر نور ماه به خواب می

تند کاش نش مایحتاج زندگی براي خود میمراتعی جسته بودند و در میا ها آندر میان این دشت وسیع 

تمام مردم  باًیتقرکردند و  را با هم معاوضه می آذوقهخوردند و گهگاه این  و از دست رنج خویش می
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شدند و  میمند  ها بود بهره ساکن در این فالت از محصوالت هم که برنج و گندم و غالت و میوه

  خوردند، کاشت و برداشتشان می دسترنجاز  و را در میان کار کردن شان يروز

ها  نه حکومتی داشتند و نه قدرتی که بر آنان مسلط شود، نه پیامبري داشتند و نه خدایی که در آسمان

  سراسر شادي و کار بود، شان یزندگبر آنان دستور بفرستد، 

هایی  گفتند از اتفاقات روز، بعضی اوقات داستان با هم سخن می نشستند و ها به دور آتش می ساعت

دغدغه در کنار  آرام و بی ها آنگذراندند،  گفتند و اوقات می ها می کردند و از افسانه تعریف می

کردند، هم  بودند و گهگاه به هم کمک می ها آنکردند و حیوانات در کنار  حیوانات زندگی می

  ها، م حیوانات به انسانها به حیوانات و ه انسان

گرفتند،  ورزیدند و در مقابل عشق می عشق می ها آنآمدند و به  می ها آنها به کنار  بعضی از سگ

مواظب یکدیگر بودند، به گاوها هم جاي خواب و استراحت داده بودند و گهگاه از شیرشان 

  خوردند، دوشیدند و می می

ها کار کرده آن  داد که در میان مزرعه کیل میبیشتر غذایشان را همان محصوالت کشاورزي تش

  .و راحت بودندآسوده  ،خوردند و از این زندگی کردند و می محصوالت را کشت می
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هاي  دانستند جنگ چیست، کشتن چیست و قدرت چیست، در کنارشان و کمی دورتر انسان نمی

ها خبري  از دوردست ها آن، دندکر یماي زندگی  هم مثل اینان و با چنین رویه ها آندیگري بودند که 

  شد، شان در همین اتفاقات سپري می نداشتند و زندگی

اي داشت  مزرعه ها آنآمدند، هر کدام از  کردند به میان مزارع خودشان می از صبح که چشم باز می

از محصوالتش تناول  سر آخر داد و کاشت و درختان را آب می کرد، بذر می که در همان هم کار می

در صلح و  شان یزندگکردند و گاهی تعویض و  کرد، گاهی محصوالت را با یکدیگر تقسیم می می

  ها جریان داشت، آرامش و دور از زشتی

دور هم جمع شوند و آتشی روشن کنند، از  ر روزهایی مشخص عادت داشتند تاها و د شب

د و بیاشامند و با هم صحبت کنند و گاه به رقص و محصوالتشان بیاورند و بزمی به پا کنند، بخورن

  مشغول شوند، یکوب يپا

شدند، از این رو با هم و در  داد و شاد می شد، محصوالتشان بار می زمانی که فصل بارندگی آغاز می

یار و غمخوار یکدیگر  ها آنبردند،  از زندگی لذت بیشتري میپرداختند و  کنار هم به شادي می

نشست، اطرافیان به او کمک  شد و یا به بار نمی دچار آفت می ها آنحصول یکی از بودند، اگر م

  گشت، کردند و او به زندگی سابقش باز می می
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به حیوانات احترام  ها آندر کنار حیوانات خیلی دوستانه و پر از احترام بود،  ها آنزندگی 

محق  ي خویشتن ه در زندگی به اندازهک دانستند و باور داشتند پاي خود می را هم ها آنگذاشتند،  می

  هستند،

هم  ها آنشدند که  خوردند، خوشحال می آمدند و از محصوالتشان می شان می وقتی حیوانات به مزرعه

 ها آنحیواناتی که به  در برابر و خورند و وجودشان براي دیگران مفید و محترم است میبا آنان روزي 

  ه پر از احترام بود،ویي دو س ن رابطهکردند و ای کمک می

از غرور حیوانات را لقبی داده و  ها آنگذاشتند، هر کدام از  به وجود خیل حیوانات احترام می ها آن

و به این جانداران که خودشان را  گرفتند از آزادي و آزاد پنداري آنان، از مهر و محبتشان درس می

گذاشتند، این فالت هیچ مشکلی نداشت و هیچ دردي در  دیدند احترام می هم نوعی از آنان می

  ،کردند یمرنج زندگی  ي جانداران در آن بی کرد و همه میانشان جاي باز نمی

با آرامش بر  ها آنکرد و  می پربارترها را  زد و زمین تابید، زمین پربار بود، باران می خورشید می بازهم

  در صلح و آرامش ادامه داشت، کردند و این زندگیِ هاي خودشان کار می روي زمین

ها، شخصی ظهور کرد،  ها و در آسمان و یا شاید در زمین و میان قلب همین انسان اما در دوردست

کرد و  و موعظه می زد یممیان فالت سرسبز آنان گذاشت، برایشان حرف به پا  حلول کرد و وآمد 

  ،خواند فرا می جدیدرا به طریقت تازه، دنیایی  ها آن
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ن واقف است، که به اعمال و کردار آنا ها آنگفت، از قدرتی فراتر از  برایشان از قدرت درونشان می

گفت و رعد و برق آورد و باران زد، برف بارید و  گفت، برایشان از زمین می برایشان از آسمان می

با سیمایی تازه  این بارها را  و دوباره همان حرف کرد پچ پچوششان ، آرام و با نجوا دم گسیالب کرد

، بعد فریاد زد گوش فرا دادند ها آننجوا کرد و شنیدند، باز  ها آنبیان کرد، دوباره گفت و باز 

  شنیدند آوردند و می هایش را و آنان الم از کام برون نمی موعظه

صاحبی  وچیز بود، از زمینی که زیر پاي آنان بود  ها که صاحب همه از قدرتی گفت در دوردست

تواند محصولشان  ، صاحبی که توان هر کار فقط در دستان او است، از اینکه میها داشت در دوردست

ن حاال از گفت و آنا تر و واالتر می را دو برابر کند و یا همه را از بین ببرد، مدام از قدرتی بزرگ

  قدرت شنیده بودند،

چگونه به عذابی دردناك دچار  را صدا نشده رنگ و هم که با او همها قومی  در دوردست: گفت می

گفت و از آسمان باران باریدن گرفت، باران آمد و سیل به پا شد، طوفان شد و مردم  ، میکرده است

انداختند و هیچ براي گفتن نداشتند، هر  یشنیدند، سر به پایین م ها را می دیدند و حرف آن فالت می

کرد که قدرت این جهان با تمام جانداران درونش از آن  می گوشزدگفت و به آنان  روز از قدرت می

شنیدند و هیچ براي  که می ییها او است و باید نماینده و راهبرش این قدرت را به دست گیرد و آن

  گفتن نداشتند،
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اي صحبت کرد و آرام آرام مردمان ترسیدند، از قدرت در  از چیز تازه گفت، هر لحظه برایشان بازهم

چیز را به او تقدیم کردند و نماینده هر  خواستند دنیایشان را تقدیم او کنند و با ترس همه ها، می آسمان

هایش قدرت آن قدرت آسمانی را به رخ  هر روز با گفتهشد،  روز قدرتمندتر و قدرتمندتر می

شد و مردمان فالت که کم کم سر به تعظیم و  تر می افزود و بزرگ ر قدرت خویش میکشید و ب می

  سجود آوردند،

  تر شود و بر تخت قدرت تکیه زند، در برابرش کرنش کردند و آرام ماندند تا او بزرگ

گاه پادشاه و قدرتی نداشت، حال پادشاهی به قدرت رسید و بر  ها هیچ در فالتی که در آن دوردست

  شاهی نشست و تاج به سر گذاشت و شد صاحب همه،تخت 

اش بر  قدرت ماورایی در آسمان و نماینده ها و مزارع زیر پاي مردمان نبود که از آنِ حال آن دشت

  زمین بود،

کرد و بعد به  محصوالت را خودش انبار می سر آخرکرد که چه در مزرعه بکارند و  پادشاه امر می

  نهادند، کنند و مردمی که به اوامر او گردن می ها آند و شکر نعمت داد تا بخورن جیره می ها آن

 ها آنرفت و  سپردند اما هر چه روزها پیش می ترسیدند و این اوامر را به گوش جان می نخست می

کردند و براي عبادت  آوردند و در برابرش سجود می دیدند بیشتر ایمان می موعظه و معجزات می

  آوردند، خاك فرود میدست به آسمان و سر بر 
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و در برابر جایگاه پادشاه از او تشکر و قدردانی  کردند یمهایشان حمد و شکر  بعد از گرفتن جیره

کرد، هر روز فرمانی از آسمان  کرد و آینده را برایشان ترسیم می کردند، پادشاه هم موعظه می می

آورد که چگونه کار کنند، چگونه زندگی کنند، چه بگویند، چگونه عبادت کنند،  برایشان هدیه می

  مجبور به پاسداشت آن بودند، ها آنآورد و  یشان میاي از آسمان برا هر روز دستور تازه

که جهان در خواهد  هایش، از اینکه این قدرت واال می گفت، از خواسته پادشاه از قدرت واال می

برابرش به سجده بیفتد، باید همگان در برابر آن قدرت به خاك بیفتند و پرستشش کنند، باید همگان 

این قوم را برگزیده تا  گفت این قدرت یکتا ت برتر در آیند و میزیر یک بیرق و آن هم پرستیدن قدر

گفت که باید مسلح شوند،  می ها آنطریقت قدرت بزرگ را در جهان پیش ببرند و عملی سازند، به 

کرد که  تیر و شمشیر به دست گیرند و جهان را به فرمان قدرت بزرگ در آورند، به آنان اذعان می

گفت قدرت یکتا خواسته تا آنان به جنگ دیگر اقوام  و دوش شما است، می این وظیفه خطیر بر عهده

  را نیز به راه و طریقت این قدرت بزرگ در آورند، ها آن ،بروند و با شمشیر بران

هاي  توانستند به فرمان فهمیدند و نمی کشتن را نمی اصالًکه تا به حال کسی را نکشته بودند،  ها آناما 

  ي عمل بپوشانند، بر زمین جامه قدرت یکتا و پادشاه

 نافرمانانکه شما باید براي این راه مقدس شمشیر به دست گیرید و  زد شد و فریاد می پادشاه دیوانه می

  را گردن بزنید،
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آوردند، پادشاه هر چه  که از این چیزها سر در نمی ها آندانستند گردن زدن چیست،  اما مردمان نمی

زد، با خودش حرف  را به آنان بفهماند، دیوانه شده بود، مدام فریاد می شیها حرففریاد زد نتوانست 

  :گفت یمرفت و مدام با خود  ریخت و به خلوتی می کرد، عرق می زد و تشنج می می

اند، چگونه  توانند بکشند، چگونه تا این حد از خون و کشتن دور مانده چگونه این مردمان نکشته می

  باید بیدارشان کرد،

راه و طریقتی بود تا این مردمان را به راه جنگ بکشاند و بتواند قدرت یکتا را به پیش برد و دنبال 

  جهان را یکپارچه و منظم کند،

زد، حال آسمان بود که به صحبت آمد شاید  کرد و حرف می کرد، فکر می هر روز با خود صحبت می

، آسمان به سمتش پایین آمده از دانست که به آسمان عروج کرده و یا کسی هم خودش، کسی نمی

هاي مدامش را همه به  شنیدند، تشنج و عرق فهمید، اما صداهاي بلندش را همه می کسی نمی بازهم

پنداشتند پادشاه دیوانه شده  انداخت همه می درید و تاج به زمین می دیدند و گاه که لباس می چشم می

  است

ها و  ها، از طوفان ها و سیل هایش، از باران ها، از عذاب زرگ آسمانترسیدند، از قدرت ب همه از او می

را به خاك  ها آنسخت او، دانستند ناراحتی و عقوبت  ترسیدند و می ها، از همه و همه می رعد و برق

  دیدند و خویشتن را در این حقارت تسلیم شده می فالتی کوچک و حقیرند در خواهد نشاند،
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با آنکه کسی  سر آخرکشاند تا راهی بجوید،  وار خود را به هر سمتی می وانهو پادشاهی که بازهم دی

  طریقتی را شناخت، اما ،ندانست از کجا

  :از آسمان و قدرت یکتا را بازخواند، گفت  یان مردمان فالت آمد، دستور تازهبه پیش و به م

ارپایان را است که چه قدرت بزرگ دستور داده تا شما از گوشت حیوانات تناول کنید، او فرموده

بخورید و قدرت یکتا را شکر  ها آنبراي شما و آسایشتان بر زمین قرار داده، شما باید از گوشت تن 

  کنید،

  فهمیدند هاي او هیچ نمی از گفتهکردند،  مردم هاج و واج به هم نگاه می

رترید و باید از گوشت گفت شما ب راند، می و پادشاه که مدام از بزرگی آنان و شأن واالیشان سخن می

فهمیدند و باز  نمی بازهمحیوانات بخورید و این برتري را به جهان و جهانیان ثابت کنید و مردمی که 

کرد و هر روز  گفت و مدام تکرار می افتاد، پادشاه می و رعشه به جان مردمان میزد  پادشاه فریاد می

آمدند و  رد و آنان که آرام آرام به خود میشم فواید خوردن گوشت حیوانات را براي مردمان باز می

  کردند، ي عظیم را در شأن خویش و بزرگی قدرت یکتا درك می این فلسفه

 گفت یمراند، گاه  خواري به زبان می اي از فواید این گوشت زد و هر روز سخن تازه پادشاه فریاد می

گفت که فرمانرواي عالمیان حیوان را براي دریدن شما  که شجاعتتان صدها برابر خواهد شد و گاه می

  و تناول شما خلق کرده است هر روز گفت و تکرار کرد،
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را میان  تا حیوانات را شکار کنند و گوشتش اي را برگزید چندي نگذشت که پادشاه از میانشان عده

تا مطابق دستوراتش حیواناتی را بکشند و سر ببرند و  انتخاب کردنی را دمیامردم پخش کنند، پادشاه آ

ي دنیا آشنا  را با طریقت تازه ها آنبه مردم بدهند و نام قدرت یکتا را بر زبان آورند و از گوشتش 

کنند و آداب صحیح خوردن و دریدن حیوانات را به مردمان آموزش دهند که قدرت یکتا به پادشاه 

  ،آنان آموخته بود و پادشاه به

کرد که چگونه به جنگل و در میان زیستگاه  را با شکار آشنا می ها آنداد و  پادشاه به مردم دستور می

خواند و  را بکشند و این دستورات را از جانب قدرت یکتا براي مردمان باز می ها آنحیوانات بروند و 

  شنیدند، آنان می

 ها آناش خوششان آمد،  نات کردند و از طعم و مزهشروع به خوردن گوشت و جان حیوا کم کم

دستور داشتند، اجازه گرفته بودند که شکار کنند و حیوانات را به خاري بکشند، پیش رفتند، به 

  خلوتگاه آنان پاي گذاشتند و یکی یکی حیوانات را کشتند و به جانشان چیره شدند،

خواست در روزي مشخص حیوانی در  می ها نآزد و از  بر زمین حرف می نائبشقدرت عالم و  بازهم

دمی که این دستورات را بیشتر راضی باشد و مر ها آنو از برابر قدرتش به زمین بزنند و بکشند تا ا

  کردند، عملی می
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اي تدارك دیده بود،  ادشاه در گوشهخوردند، گوشتی که پ گوشت حیوانات را می ها آنحال بیشتر 

ها را  را گرد آورده بود که حیوانات را بکشند و آن گوشت ها انسان جمعی ازدر محفلی دور از شهر 

ها و مردمان این فالت خودشان نیز به  خوردند و در کنارش انسان میان مردم شهر پخش کنند، آنان می

به شکار  جمعی از آنان، اما به هر روي ها آنشان نه و تعداد اندکی از  رفتند، هر چند که همه شکار می

  برد، یش میپداد و  پادشاه این طریقت را کماکان ادامه می و دریدند د و حیوانات را میرفتن می

و گهگاه از شیر و  رساندند یمکردند و به هم کمک  ها زندگی می تی که در کنار انسانحیوانا

هاي کوچکی جاي داد تا شیرهایشان را  کردند در فضایی گرد آورد و بر النه هایشان استفاده می تخم

ایستادند  هایشان را جمع کنند و وقتی آن حیوانات از شیر دادن و تخم گذاشتن باز می بدوشند و تخم

را سر ببرند و گوشت  ها آنکردند  می فرستاد تا مردم فالتی که آنجا کار را به سالخ خانه می ها آن

  تنشان را براي مردم دیگر بفرستند،

بر  ها آناز آن پادشاه بود  تر پیشهاي  مردم فالت فقط یک کار نداشتند که آن زمینحاال دیگر 

کردند و اوامر  دادند، برخی در دربار کار می و محصول را به پادشاه تحویل می کردند میرویش کار 

رساندند،  ها می کردند و گوشتشان را به انسان بردند، برخی حیوانات را سالخی می یش میپادشاه را پ

هایی هم ساخته شده بود تا اوامر پادشاه و قدرت یکتا را براي مردم بیشتر از پیش  حال دیگر خانه

قربانی بازگو کند تا در روزهایی مشخص مردم حیواناتی را با خود ببرند و جلوي آن خانه و عبادتگاه 



 جان ١٥٠

 

اي داشت و  شناخت، هر کس وظیفه این فالت حاال پر از نظم بود، هر کس کار خود را میکنند، 

  دانستند، این نظم را مدیون درایت پادشاه و قدرت و بزرگیِ قدرت یکتا می ،همه

زد، حال دیگر  آمد و در میان مردمان فالت حرف می پادشاه دیگر کمتر خودش به پیش می

ها به مردم برسانند و  ها را از طریق همان خانه میان مردم داشت که خبرهاي مهم و حرفنمایندگانی از 

  اش را تکرار کرد، باز پادشاه به دستور قدرت بزرگ فرمان کهنه

و سرپرستی او در جهان زندگی کنند و این خواهد همه تحت فرمان  که قدرت یکتا می: به مردم گفت

و نافرمانان را  نااهالنرا به راه حق برساند و باید همه  ها آن قوم برگزیده شده تا به جنگ رود و

  بکشند،

  دانستند کشتن چیست حال مردم می

البته که دانستند چگونه باید کشت،  افتادند و می گفت باید بکشند، به یاد کشتن حیوانات می وقتی می

کشند  ها حیوانات را می خانه هایی که در سالخ کردند، آن هایی که قربانی می ، آنها آنتعدادي از 

که گوشت حیوانات را  ها آنهایی که در شکار جان حیوانات را گرفته بودند و تعداد کمی از  آن

  .خورده و از خونشان نوشیده بودند

دانستند چیست و  ، میها حرفغریبه نبود شنیدن این  زد یمحاال وقتی پادشاه از جنگ و کشتن حرف 

  شنیدند، هاي قدرت بزرگ را می دلیل و برهان پادشاه و حرف
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هاي اطراف را  پادشاه توانست ارتشی ترتیب دهد و به پیش رود، با همان ارتش به جنگ رفت و فالت

  به زانو در آورد،

شادمان از ثروت  بسیاري به فالت خویش بازگرداندند، مردمان فالت غنائمکشتند و غارت کردند و 

هاي  که باورها و دستورات قدرت یکتا را به آن فالتبه دست آمده و قدرت افزون شده و پادشاه 

نیز به طریقت زندگی پادشاه و قدرت یکتا ایمان آوردند و هر روز ظفرهاي  ها آنو  رسانداطراف هم 

دفاع  بی مردمانشطراف که آمد، هر روز تعداد بیشتري از فالت ا براي پادشاه به دست می اي تازه

هاي اطراف به پیش  مدند و باورها و سخن قدرت یکتا در فالتآ بودند زیر پرچم قدرت یکتا در می

  رفت، می

هاي اطراف که کوچک بودند تبدیل به شهر و کشوري شدند که مردمش همه تحت  حال دیگر فالت

شورهاي دیگري هم در جهان بودند که اوامر قدرت بزرگ بودند، اما این پایان کار نبود، شهرها و ک

و ارتش  شوندتا به این آسانی تسلیم پادشاه و قدرت بزرگ دفاع و سالح نبودند  ها بی مانند این فالت

بسیار کوچک بود، تعداد حضور یافته در آن را همان شکارچیان و در برابر آنان پادشاه 

نبود هر چند  يري حاضر به چنین کاردادند و جماعت بیشت کنندگان و سالخان تشکیل می قربانی

  تعدادشان کم بود، بازهماما  ها را به آن ارتش رساند ه خیلیو ثروت به دست آمد غنائم
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را به این راه بکشاند، مردمان فالت همان مردمان دورترها  ها آنپادشاه به دنبال طریقتی تازه بود تا 

را گرفته بودند، دیگر آن قوم به دور از هاي جدیدي ف کردند آموزش نبودند، کارهاي مختلفی می

را بکشد، دیگري کسی شد که  افتاد، می اي بینشان می جنگ و خون و کشتار نبودند، حال اتفاقات تازه

سر ببرد، شکار کند و یا حتی قربانی کند، حال با هر هدفی و قدرت یکتا در برابر این کارها دستور 

کارهایی جدید  کرد و پادشاه توسط کسانی که حال  ا میگفت، شریعت و قانون بن داشت و حدود می

و  افتاد اتفاق می مألعامرین این جزا دادن در و براي عبرت سای داد بودند این آدمان را جزا می جسته

  ،شد اعمال میهر دستوري که پادشاه داده بود بر آنان 

مجرمی را در برابر مردم گردن  کرد که ها نگاه می هاي قصر به یکی از میدان روزي پادشاه پشت شیشه

دید و به دنبال  زنند، خوب به نگاه جماعت چشم دوخته بود و هیجان را در وجود برخی از آنان می یم

ها را در جهان پخش کند و تمام جهان را زیر یک بیرق و  اي تازه بود تا بتواند این فرمان راه و شیوه

نه ارتشی بزرگ و عظیم به وسعت تمام مردم فالت  خواست، ارتش می ها آنیک نام در آورد، او از 

  هاي تحت امرش فالت فقط همین فالت که تمام

خواست که از  هاي جهان را به زانو در آورد، او جنگجویانی می تا تمام قدرت خواست او ارتشی می

دن و ي جنگی اره آمادهخواست که همو هایی را می خون نهراسند و با کشتن خو گرفته باشند، او آن

  ،اشندکشتن ب
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رفت و پیش  سر آخرریخت تا  کرد و عرق که رو به آسمان تشنج  ها بود همه وجودش فکر به همین

دستوري تازه داد تا به  ها آنتمام سران و کارکنان و مریدان و هر که در اطرافش بود را جمع کرد و به 

ها بسازند،  ایی عظیم در تمام این فالتاي داد تا با آن بناه هاي تحت امرش بروند، او نقشه سراسر فالت

جایی بنا شود که همه مردم شهر ببینند و صدایش را بشنوند، هرگاه از پنجره به بیرون نگاه کردند آن 

  بنا در برابرشان باشد و هر جاي فالت که گام برداشتند آن بنا بر نظرشان بیاید،

و همه و همه هر کجا  دیده شودکودکان هر موقع که به بیرون از خانه آمدند آن نگاره در برابرشان 

هاي تحت امر خود  که بودند آن را ببینند، او با این نقشه در دست تمام خدمتگزاران را به سراسر فالت

  .فرستاد تا اوامرش را اطاعت کنند

ترین  و در بهترین نقطه که مشرف ه شدمأمور بود فرستادمستخدمان پیش رفتند، هر کدام به فالتی که 

هایی بزرگ  ، دور تا دور مناره را پردهعمارت شدن تمشغول به ساخ شد شناخته می در هر فالت مکان

بردند  می ها سایر فالتهاي دیگر به  کشیدند تا مردم از کار کردنشان آگاه نشوند و کارگران از فالت

  اوامر پادشاه بزرگ و قدرت یکتا بود،ها همه و همه  کار دستشان ندهد، این ها آنزبانی  تا هم

و هر کدام از  شدندهاي تحت امر پادشاه کارگران مشغول ساختن بناهاي عظیم و بلند  در تمام فالت

  گفت، ها چیزي می ي این مناره مردم درباره
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ي بعد به زمین خواهد آمد و این دانستند که تا چند بعضی جایگاه قدرت بزرگ و عظیم بر زمین می

  تخت با شکوه براي او است که بنشیند و ریاست کند اما کسی از دل این واقعیت مطمئن نبود،

در روزي  سر آخرمان دستورات پادشاه را عملی کنند، چندي طول کشید تا کارگران و مستخد

  رونمایی بود، ي هاي تحت امر ساخته شد و آماده ي بناها در جاي جاي فالت مشخص همه

پادشاه دوست داشت تا همه در روزي مشخص با نواختن شیپوري خاص توسط نوکران پادشاه 

  رونمایی شود و باالخره روز موعود فرا رسید

  اي بزرگ نمایان شد، ها کنار رفت و بناهاي شیشه مستخدمان شیپور دمیدند و پرده

دستشان در ایی یکسره وجود داشتند که ه با سرهایی تراشیده و لباس اندام درشتمیانش مردانی 

کردند و این جالدان سر تراشیده  اي حرکت می اي بزرگ بود و حیواناتی که در این بناي شیشه قداره

جدا  اتزدند و سر از تن حیوان و به زمین می گرفتند یمشده هر از چند گاهی یکی از حیوانات را 

ها  پاشید و به شیشه اه خون گردن حیوانات میریختند، گهگ کردند و خونشان را به زمین می می

این هاي دور از شهر نبود که حال جاي خود را به  ریخت، مردم فالت خاطرشان از کشتارگاه می

ساختند و سپر و  مردمانی با آهن شمشیر می هاي دیروز، خانه سالخ ، هر روز در آناي داده بناهاي شیشه

شد این خون  ها رسیده و از هر جا می ها به میدان فالت هخان ن سالخدیدند و حال آ رك میزره تدا

  ها را دید، ریختن



 فصل سوم ١٥٥

 

خواستند تا برایشان حیوانی سر  رفتند و از جالدان می مردمان براي گرفتن گوشت به میدان فالت می

درند،  ها را می دیدند که چگونه این گوشت ببرد و بعد گوشت را به خانه ببرند و بخورند، حال همه می

  شنیدند، دان را میهاي جال ي حیوانات و عربده ها ناله صداي حال

 قدر آنها رفتند و  ها سخت آزرده شدند و به خانه بودند مردمی که از همان اول با دیدن این صحنه

در فالت لخت و عور  گذاشتند، بعضی دیوانه شدند و ها کوهماندند تا بمیرند و برخی سر به بیابان و 

  هاي گوناگونی داشتند یاري دیگر که فرجامگام برداشتند و بس

به میدان   فروخته ها آنو روح و جان به  اند پادشاه این مجانین خون دیده را به جرم اینکه از بیگانه

  فالت و در برابر چشم همه گردن زد،

دیدند که چگونه جالد نام قدرت  آمدند و با چشم می هر روز مردم و کودکان همه و همه به فالت می

دیدند و با چوب  بردند، کودکان می و گاهی لذت می دیدند ها را می ، هر روز اینزند یکتا را فریاد می

بریدند و  را می ها آنزدند، گوش  ، در فالت حیوان آتش میگشتند سنان و حیوانات دیگر می دنبال هم

  بردند، از این کارها لذت می

  ،ستایید گ و بازوان قوي او را میو هیکل بزر دکر جالد او را الگو و اسوه می بعضی با نگاه به

  شنید، دیدند و هر کس که به خانه بود صدایش را می ها را به چشم می هر روز این

  ،صداي قدرت یکتا
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در ذهن  انی راشنیدند باز تصویر بریده شدن سر حیو زدند و هر بار که می جالدان فریاد مینام او را 

  اي بروند و مانند الگوي خود شوند، هاي شیشه کردند، برخی دوست داشتند به میان آن قفس ترسیم می

  .یح مردم این فالت دیدن این کشتارها و شنیدن آن فریادها بودترین تفر بزرگ

شدند تا جالدان حیوانی  اي جمع می ها در برخی روزهاي خاص مردمان فالت به دور بناي شیشه شب

رو به آسمان نام قدرت یکتا را فریاد  سر آخرخوردند و  اي به پا کنند، می بزم شبانه ها آنبدرند و 

باعث  ندبرد نام قدرت بزرگ را میزدند، گاهی تالقی صداي جالد با مردمی که از سر شکر  می

هاي  اي به بزم شور و حرارت تازه ،شد که رعشه به تن برخی بیفتد، اما این صداهاي توأمان آنان می

حیوانی  ،گرفتند و هر بار در برابر عظمت قدرت بزرگ عالمیان هاي بسیار می داد، جشن شان می شبانه

هاي ساخته به دست پادشاه  بزدند و بلند نامش را فریاد زده، خون حیوان را در برابر محرا به زمین می

  .زدند ي خویش سرمست و شادمان فریاد می و از این کرده پاشاندند براي قدرت یکتا می

راه و طریقتش را فرا خواند تا در میادین شهر در  برندگان شیپي معتمدان و  پادشاه همه این بار

جا اعالم کنند که پادشاه در  د همههایی که براي قربانی و راز و نیاز با قدرت یکتا ساخته شده بو خانه

 غنائمت و از پی تدارك ارتشی است که هر کس داخلش بیاید، جیره و مواجب درستی خواهد گرف

  است، بیشمار هر چه طلب کند در اختیارش
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بگویید آن قدر ثروت و قدرت خواهند داشت که هیچ وقت نتوانند آن را به  ها آنبه  قدر آنو خالصه 

ی که لبرد و مستخدمان در حا گفت و زیر لب نام قدرت یکتا را می را می ها این پادشاه اتمام برسانند،

زدند و از این قدرت  رفتند از عظمت و شکوه پادشاه و قدرت یکتا به حیرت آمده فریاد می بیرون می

  .کردند می قدردانیبزرگ عالمیان براي داشتن چنین پادشاه با فضیلتی 

ها گفتند و به همه اعالم کردند، همه یکدل شدند، همه  مردم تمام فالت جارچیان پیش رفتند و به

مه از هر جا و مکانی بیرون آمدند، سالخان، قربانی خواندند، ه بودند، نام قدرت یکتا را می صدا کی

کنندگان، شکارچیان، کودکان زنان مردان، پیرها، جوانان و دیوانگان همه و همه در میدان فالت 

که به تیغ حق سپرده شده و حال شاید در عذابی  رشدگانیاجو  تر پیش آن دیوانگان بودند به جز

  .کندند سخت و دردناك جان می

، شتار خو گرفته بودندان خون دیده بودند و با کشتن و کش حاال پادشاه ارتش داشت، حال همه

که از میان بناهاي  گاهیبي کشتن بودند و از هیچ هراس نداشتند جز همان فریادهاي گاه و  آماده

  .شنیدند هر روز و هر جا می اي شیشه

 بر زمین نائبشچیز بود و  ها که صاحب همه جز نامی بزرگ و مقتدر جز قدرتی بزرگ در دوردست

  .فهماند و آنان جان بر کف آماده بودند تا قدرت را باز پس گیرند ي دستورات را به مردم می همه که
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آزموده به جنگ و کشتن و خون شده بودند، هر روز و روزي چندین بار این قتل و کشتن و  ها آن

تر  خوردند و قوي و قوي و وحشی و وحشی دیدند، از خون و گوشت می را می يخون بازخون و 

  شدند، می

جنگد، در راه باز پس گیري قدرت  ایمان داشت که به راه حق می خوار خونحال این ارتش عظیم و 

با ایمان و پر از  خوار خونخواهد این قدرت را به صاحبش بازگرداند، ارتش عظیم و  است، می

  آرزوي پادشاه و قدرت یکتا در پیش بود،

دریده کشتند و سر از تن  بودند و می خوار خونحال جهان میدان کارزار شد، پادشاه و سپاه عظیمش، 

گذراندند و هر کس که  د، از زیر تیغ میبردن تر از گذشته به کشور بعدي هجوم می و سرمست

شد، خیلی از کشورها  کرد به دستور پادشاه و قدرت یکتا سر از تنش جدا می خطایی می ترین کوچک

افتادند و در برابر قدرت پادشاه و فراتر از آن  ترسیدند و به خاك می دیدند و می این قدرت را می

  کردند، اخته اوامرش را اجرا میکردند و ندیده و نشن قدرت یکتا طلب بخشش می

اه هم که شده باید سپ چشم زهرهاما براي  رها بدون جنگ به تسخیر در آمدند،بعضی از شهرها و کشو

تا تمام قدرت و بزرگی پادشاه  آورد را به زانو در می ها آنو  کشت یمجمعی از مردمان را  خوار خون

  را جهانیان به نظاره بنشینند،

  زد، پادشاه فریاد می
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  ها قدرت آن است که قدرت را آفریده، این

  ها همه قدرت سرور جهانیان است، این

  اید؟ آیا هنوز هم به او ایمان نیاورده

  اند، وامصیبتا بر مردمانی که هنوز ایمان نیاورده

 و پادشاه با فرمان قدرت یکتا که حاال هاي پادشاه به زانو در آمد ظلم بیشتر دنیا در برابر این قدرت و

تا تمام جهان را زیر یک بیرق و به فرمان بدترین  رفت هاي بسیاري هم گرفته بود پیش می نام

  کنندگان در آورد، عقوبت

  اي عظیم در پیش داشت، هاي قدرت یکتا بود که وعده این هم یکی از نام

ي قدرت یکتا در آورد و  ها عملی شد و پادشاه، سراسر جهان را به زیر سلطه تمام آن وعده سر آخر

ها بودند، او قوانین وضع  چیز به یگانگی رسید، تمام مردمان بنده و عبد و عبید او و پادشاه آسمان همه

ي منت  دیده خواند و مردم همه و همه اوامر او را رعایت و به کرد و تمام فرامینش را پیش می می

ي قدرت در  رفت و همه خواستند به پیش می می ها آنکه  گونه همانچیز  گرفتند، آري حال همه می

  اختیارشان بود،

  االجرا بود براي همیشه و تا ابد الزم چیز که از آن دیرباز امر کردههر 
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  کرد، همه و همه را پادشاه و قدرت یکتا مشخص می تمام قوانین و مقررات،

خواست شد، همه گوش به فرمان او بودند، در  جهان یکپارچه آنچه که پادشاه و قدرت یکتا می

هایی براي عبادت و قربانی در راه قدرت یکتا،  اي وجود داشت، محراب هاي شیشه سراسر دنیا عمارت

تیدند و پرس و در حال پیشرفت بود، در سراسر جهان مردمان قدرت یکتا را می ها آنچیز به فرمان  همه

ساختند  هاي عظیم و بسیار و بسیار می هاي بیشمار قربانگاه بارگاهافتادند، برایش  در برابرش به خاك می

  چهره بر مردمان نشاند،و او مالک به جهان بود اما دنیا روي دیگر هم داشت و در طول سالیان 

هاي  جنگ ي دسته جمعی وها جاوز، قتلشد، هر روز خبر کشتن و ت هر روز جرم و دیوانگی بیشتر می

  ترسید شنید و بیشتر می شنید، بیشتر می رسید و پادشاه بیشتر می میبه گوش داخلی 

ها  در دوردستو به ها را به همان پستوها  دستور داد تا روي بناها را در سراسر دنیا بپوشانند و کشتارگاه

  برگردانند،

ر مخالف بودند اما هر چه که بود عملی شد، باز به دستوراتش عمل کردند، هر چند بسیاري با این اوام

شد، حال یک  ها به پستوها و دورترها رسید، اما مردم همان بودند، چیزي از اتفاقات کم نمی کشتارگاه

خوار بودند و تنها  شان گوشت جهان بود و عظمتی زیاد و مردمانی بیشمار که دیگر همه و همه

  د،نداد و حاضر نبودند به چیز دیگر لب بزن میتن حیوانات تشکیل  و غذایشان را گوشت
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شد که پادشاه گفته اگر کسی گوشت حیوان را نخورد از این باورها به دور  ها نقل می از زبان بعضی

گونه بود که این باورها هر روز  االجرا و بدین افتد و مثل آن دیوانگان گذشته است و قتلش الزم می

  ،رفت پیش می تر و قدرتمندتر محکم

گفتند  گوشت، یا اینکه می فقط گفتند، گفتند، هر روز باید گوشت بخوري، بعضی می یک روز می

  کسی که گوشت نخورده خونش حالل است و باید سر بریده شود،

فرمان داد تا  این بارریخت  کرد و عرق می دانست چه بکند، باز تشنج می پادشاه مبهوت مانده بود، نمی

ببرند و به مردم بگویند که قدرت یکتا فرموده دیگر گوشت نخورید و جارچیان ها را از بین  خانه سالخ

  خندیدند، زدند و مردم می هر روز جار می

، حاال خوردند از گیاهان می گفتند و شدند و می خاطرشان نبود دورترها همه دور هم جمع می اصالً

  دانستند گیاه چیست؟ نمی

شده  ها آنخوریم و این بازي و طنز  زند، ما گیاه نمی ه میمگر انسان، اشرف مخلوقات هم لب به گیا

زدند نخوردن گوشت  خندیدند، برخی فریاد می ساختند و می ها لطیفه می ، هر روز با این حرفبود

  کردند، هایشان را تصدیق می ، حرف جان و عمر ما را کم خواهد کرد و ما ضعیف خواهیم شد و همه



 جان ١٦٢

 

زد کرده و  ها را به مردم گوش ها این حرف ودند، همین جارچیان سالها را شنیده ب بسیار این حرف

گفت، حتی  خواري می از فواید گوشت ها آنادند که چگونه به افت هاي پادشاه می ون به یاد حرفاکن

  و جان دریدن گوشتو تا دیده بودند خون بود  افتاد اي هم دورترها به خاطرشان نمی ثانیه

هایشان تیز، مدام در همه  شد و دندان کردند، چشمانشان سرخ می مزه می طعم لذیذش را زیر لب مزه

  ،ندشد که کمتر و کمتر می یو حیوانات  ها همین بود و احساسات همین رفجاي دنیا هر روز ح

  تمام شد و هیچ حیوانی در جهان باقی نماند سر آخرخورد تا  کرد و می توانست شکار می هر کس می

هایی به  ي گوشت و دل زههاي تیز و فکرهایی در طعم و م که با چشمان سرخ دندان شماري بیو مردم 

گوشت دندان بر هم کشیدند و به یاد طعم لذیذ  بو میرفتند،  کشیدند و پیش می دریایی از خون بو می

  ساییدند می

  و پادشاهی که در قصرش نشسته بود،

  ناگهان صدایی شنید،

  بیرون رفت،

  شد، پرده از رویش کنار زده بودند، ابرش بود، از همه جا دیده میاي در بر بناي شیشه
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اي در دست،  قداره ،با هیکلی بزرگ و سرهایی تراشیده و قدرتمند قوي ،حال مردمی در میانش بودند

آورند و  زنند و با فریاد نام بزرگ قدرت یکتا را به لب می به زمین میانسانی کوچک و ضعیف را 

ي افتاده را  و جنازه روند هایی تیز کرده پیش می دندان ماعتی با چشمانی خونین وبرند و ج میرا سرش 

  .کشند میکشیده و خونش را سر ، گوشتش را به دندان نددر می

ند یا شاید به اعماق ک خورد و سپس به هوا پرواز می یکی از مردم که هنوز دیوانه نشده به زمین می

  داند که کجاست، نمی زمین است،

داند  بیند، حتی نمی اند یا او گوشت تنی را دریده است، فقط می اند که گوشت تنش را خوردهد نمی

ها و  بیند که از گوشت بیند، پادشاهی را می ، ولی میخاموش بود و باید دید و یا باید چشمان بستکه 

به  ها را گوشت، کشد ها را به دندان می استخوان ،گیرد خورد، به دندان می می بازهمها خورده و  خون

ریزند و آرام  ها برابرش خون می و قدرتی در فرا که در خانه نوشد آرام میها  خون مالد زبان می

  کند، هدیه می یانخون به زمین زند و اش را به درون خون می جامه

کردن  خورد و جماعتی که در حال تکه و پاره اي نشسته و باز خون می خودش آرام در گوشه

ریزند،  خورند و خون می درند و می داند، می اند، شاید حیوانی است، نمی د خودشانیکدیگرند، شای

  شوند، تر می شوند، از طعم خون و لذت دیوانه و دیوانه تر می بینند و جریح خون می
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، حال به زیر دستانشان، میان آندان سرتراشیده اي، آن جال ر است، آن بناهاي شیشهنگاهش بر دورت

هاي پاشیده شده  دهد، خون و او فریاد نامی بزرگ را سر می کنند یوان، هر دو ناله میانسان است یا ح

  است درد و دیوانه شده بلعد و گوشتان را می ها را می بر روي شیشه

که با دیدنش  گذارد شاید یکی است، شاید هزارند، شاید تمام مردم جهانند سر به کوه و بیابان می

گذارند که پادشاه زبان بچرخاند،  کنند و شاید نمی زنند و طغیان می یکنند و فریاد م خون گریه می

شکنند، حیوان که نه خویش را رها  کنند، شاید بناها را می زنند و صدایش را قطع می شاید فریاد می

  ریزند، کنند و شاید اشک می سازند و شرم می می

ه حیوانات آرام و مهربان نگاه کردند از شاید آن اولین فرمان را که شنیدند اشک ریختند، شاید وقتی ب

  ها گریه کردند، را به آغوش گرفتند و اشک ریختند و ساعت ها آنمهرشان شرم کردند، 

شاید به یاد آن حیوان مهربان افتادند که چگونه از جانش گذشت تا او زنده بماند، شاید به آغوش 

  ید،د ها و شاید به آغوش کشیدن خویشتن را به حیوانات رفتنگ

  ها، جان داشتن را دید و شرم کرد، ها، به فکر بودن ها، آرام ماندن فرزندانشان، مواظبت

شاید خون گریه کرد، شاید از خود خجل شد، شاید جان بودن را فریاد زد و شاید فهمید که همه 

  و او هم جان اند جان
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اشک ریخت و خون گریه کرد، شاید از انسان بودن، اشرف  ،شاید به جاي این میلیاردها حیوان مرده

  و خلیفه و امیر و پادشاه بودن استعفا داد،

  د زد انسان نیستم،شاید فریا

  شاید به فریاد، به غیرت، به وجود، به عقل، به وجدان،

  و ندرید یگر نخوردد را جان

  بخورند که نه فقط نخورد که نگذاشت واناتنخورد از گوشت و جان حی

  به پا خواست و فریاد زد،

  بود؟ حال کسی

اي بود، به سرآخرش بود یا  ی ندید که کسی بود، آن دورترها، میان آن بناي شیشهخاطرش نیست یعن

  ،ترها و پس تر پیشجهان و در خیلی دورتر از آن 

  دید که چگونه همه فریاد زدند و وجدان شدند و جان شدند

  درید، دید همه قاتل نشدند،دید جهان تغییر کرد، دید کسی جان ن

  ها و در همین نزدیکی همه جان بودیم، دید که در دوردست
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  همه محترم بودیم،

  همه باور داشتیم به قانون آزادي و محترم دانستیم جانِ جانداران را

  عملی شد هر آنچه که به آن ایمان داشتیم سر آخربرایش جنگیدیم و فریاد زدیم و 

  همه جان بودیم،

  .است نبود که واقعیتی در همین نزدیکی ایرؤم براي همه بود و این جان محتر

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  فصل چهارم

  

  



  

  

  

  بیچاره انسان

  

  خــــاك  و سراســــر دشــــت بــــود و مرتــــع   
  

  درون ســــــرزمینی ســـــــبز بـــــــس پـــــــاك 
  

  آفتــــــــــــابشو بلنـــــــــــداي فــــــــــــروغ  
  

ــاك   ــه از خـــ ــمان و خانـــ ــر آســـ ــی بـــ   مهـــ
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ــیش    ــبز و بـــ ــود ســـ ــه بـــ ــبز  قریـــ ــر ســـ   تـــ
  

ــی  ــف  یکــ ــیش در وصــ ــودا پــ ــه بــ   آن کلبــ
  

  کودکـــــــان و آن پـــــــدر مـــــــار شمیـــــــان
  

  همــــه شــــاد از تــــو مــــادر بــــود در بــــزم     
  

  هــــا پســـــت  شــــمار و تپـــــه  درختــــان بـــــی 
  

ــه انبــــات گــــرد ایــــن زمــــین اســــت        همــ
  

  میــــان ســـــبز و ایــــن خـــــرم تــــو حیـــــوان   
  

ــان  ــه جـ ــت    همـ ــن اسـ ــر ایـ ــم بـ ــار هـ ــا کنـ   هـ
  

ــهر آري دور در دســـــــت   بـــــــه دور از شـــــ
  

  دهـــــی باشـــــد بـــــه آبـــــادي و در وصـــــف 
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  یکـــــی آن کلبـــــه بـــــود و بیشـــــتر بـــــود    
  

ــان ــه جـ ــک   همـ ــه یـ ــم بـ ــار هـ ــا کنـ ــت هـ   دسـ
  

  و انســـــــــان بـــــــــود آن واالي اشـــــــــراف
  

ــاف   ــت انصـــ ــزین نیســـ ــاجی او مـــ ــه تـــ   بـــ
  

ــان ــن جــ ــود  و ایــ ــیش او بــ ــه در پــ ــا همــ   هــ
  

  بــــــود پیداســــــت شــــــاه شــــــاهانبــــــراي 
  

ــه ــان کلبــ ــت   میــ ــر تخــ ــه ســ ــاجی بــ ــا تــ   هــ
  

  بــــرایش پــــیش در وصــــف هــــا همـــه جــــان 
  

ــاه  ــاه و شــــــــ ــذو او آن پادشــــــــ   تنفیــــــــ
  

ــف   ــاه در وصــ ــده آن شــ ــدرت او شــ ــه قــ   بــ
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ــد   ــیش خوانـ ــر پـ ــرا بـ ــاك سـ ــه خـ ــتا همـ   سـ
  

  ســت ا هــا پــیش رانــد   بــه جــان  شــده مالــک 
  

ــتان    ــت و دســ ــاد اســ ــاج او شــ ــن تــ   و از ایــ
  

ــوي شـــاه   ــه سـ ــرد اســـت    بـ ــاهان پـــیش بـ   شـ
  

  کـــه انســـان جـــان و صـــاحب بـــر همـــه جـــان 
  

ــاك      ــا خــ ــک بــــه دنیــ ــده مالــ   یــــزدانشــ
  

  در ایــــن سرســــبزي آري صــــد چنــــین بــــود
  

  بـــود  چنـــین  ایـــن اري هـــر کـــس آري   هـــز 
  

  همـــــه انســـــان بـــــه کلبـــــه داشـــــت در دور
  

ــان   ــان و جـ ــاحب جـ ــه صـ ــود  بـ ــود او بـ ــا بـ   هـ
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  همـــــه انبـــــات و هـــــر تـــــن از گیاهـــــان    
  

ــان    هـــــزاري ســـــود و آخـــــر کشـــــت انســـ
  

ــت   ــود اســ ــوان را ربــ ــان حیــ ــه تــــن جــ   همــ
  

ــان    ــیش انســ ــد پــ ــار خواهــ ــه کــ ــر آنچــ   هــ
  

ــه   ــتم کلبـــ ــه بگفـــ ــن قریـــ ــود در ایـــ   اي بـــ
  

ــ  ــادر و طفـــــالن پـــ ــن رودیش پـــــدر مـــ   تـــ
  

ــی    ــاي بــ ــن دنیــ ــم ایــ ــه در نظــ ــک همــ   شــ
  

ــود    ــتر بـــ ــه آري بیشـــ ــی کـــ ــی طفلـــ   یکـــ
  

  ر جـــان ســـت بـــ دنیـــاي در خـــویش ا  همـــه
  

  همـــــه دنیـــــا بگـــــو شـــــاد اســــــت از آن    
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  بــــه دنیــــاي خــــودش در پــــیش تــــن جــــان  
  

ــان     ــده حیســ ــک دیــ ــه یــ ــا او همــ ــه دنیــ   بــ
  

  همــــه تــــن جــــان بدیــــده جــــان انســــان      
  

ــان ــه جـ ــت   همـ ــود اسـ ــی بـ ــا یکـ ــانهـ ــر جـ   بـ
  

ــود و  ــک ب ــودش ی ــان   خ ــه ج ــک هم ــوان ی   حی
  

ــان   ــه یـــک جـ ــان یـــک بـ ــات و اینـ   یکـــی انبـ
  

ــاد     ــق فریــ ــک عشــ ــه او یــ ــب خانــ ــه قلــ   بــ
  

  بــــدارد عشــــق کوچــــک در دلــــش یــــاد    
  

ــان  ــد یکــــی جــ ــا او شــ ــه بــ   یکــــی آن گربــ
  

ــاد  ــه از بــــ ــیم و گربــــ ــودش را او نســــ   خــــ
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ــا   ــر دو یــــک تــــن و یــــک راه برپــ ــه هــ   کــ
  

ــاه     ــک جـ ــه یـ ــد بـ ــرون آمـ ــک بـ ــی از یـ   یکـ
  

  بــــه نـــــزدش او نشســــت و جـــــان او دیـــــد  
  

  بـــــه جـــــانش جـــــان او را دیـــــد هرجـــــا    
  

  نــــوازش کــــرد او نــــازش کشــــید اســــت     
  

ــت   ــد اســ ــق دیــ ــش رود او عشــ ــه آغوشــ   بــ
  

ــه ــت  و او را بوســــ ــخ آن دوســــ   اي زد پاســــ
  

  اســـــت بــــه بــــارانِ همـــــه بوســــه کشــــید    
  

ــدبار   ــه صـــ ــد بـــ ــق داده صـــ ــر او عشـــ   اگـــ
  

ــت     ــد اسـ ــیش دیـ ــخی او بـ ــقش پاسـ ــه عشـ   بـ
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  اگـــــر او مضـــــطرب از حـــــال یـــــار اســـــت
  

ــه     ــارش بــ ــادري یــ ــال مــ ــت مثــ ــار اســ   کــ
  

ــاهش مــــی ــار  نگــ ــر بــ ــم هــ ــا چشــ ــد بــ   کنــ
  

ــه   ــا دل نگـــــ ــده او بـــــ ــزاري دیـــــ   دار هـــــ
  

  همــــه تــــن از یکــــی راه و بــــه یــــک جــــان 
  

ــت    ــد اســ ــیش دیــ ــودکی در پــ ــه را کــ   همــ
  

  خــــودش دردي بــــه تــــن دارد پــــر از زخــــم
  

ــم   ــاد از خشـــ ــته او فریـــ ــون آغشـــ ــه خـــ   بـــ
  

  پــر از درد و بــه خــود در پــیچ و تــاب اســت      
  

ــی  ــه بـ ــت    همـ ــواب اسـ ــرق خـ ــالی و او غـ   حـ
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ــان   ــش او نگهبــــ ــیش رویــــ ــوان پــــ   و حیــــ
  

  بــــه مــــادر او پــــدر بــــود اســــت بــــر جــــان 
  

  دگــــر حیــــوان در ایــــن درد    بــــار  یــــک و 
  

  جهـــــد رخســـــار او زرد بـــــه ســـــختی مـــــی
  

  بدیــــــده او چگونــــــه درد بــــــرد اســــــت   
  

ــخت    ــین ســ ــود او چنــ ــاد در خــ ــد افتــ   بدیــ
  

  بفهمیــــــده کــــــه جــــــانش درد فهمیـــــــد   
  

  بــــه فهــــم خــــود بــــه درد خــــویش ترســــید 
  

  یـــــاد اســـــتهمـــــه درد تـــــنش در پـــــیش 
  

ــه راه اســـــــــت   و درد گربـــــــــه آن آینـــــــ
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ــوان    بـــــه آغوشـــــش کشـــــد او جـــــان حیـــ
  

  جـــــان تـــــر پـــــیشکنـــــد او  تالفـــــی مـــــی
  

  همــــه فهمــــی کــــه مــــا صــــد بــــار گفتــــیم 
  

ــردیم    ــیش بـــ ــر آن را پـــ ــعر و نثـــ ــه شـــ   بـــ
  

ــود آن کـــــودك و     ــال جـــــان خـــ   دورمثـــ
  

ــود    ــر بـــ ــان اگـــ ــار جـــ ــدا کنـــ ــه فهمیـــ   بـــ
  

  و روزي بـــــــا همـــــــه دانســـــــتش پـــــــیش
  

ــی    ــر کــــ ــان و بــــ ــاقی انســــ ــار بــــ   شکنــــ
  

ــت    ــن راه داد اســـ ــدا ایـــ ــین خـــ ــه آیـــ   کـــ
  

ــان ــه جــ ــت  همــ ــا ارزان نشاندســ ــه مــ ــا بــ   هــ
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ــحنه   ــا صــــ ــره بــــ ــاهش او گــــ   اي درد  نگــــ
  

ــرگ     ــه م ــت و هم ــر اس ــت و زج ــه درد اس   هم
  

ــین زد   ــک را زمـــ ــرغ کوچـــ ــی آن مـــ   یکـــ
  

ــت    ــر از دســ ــادر زجــ ــه مــ ــود و بــ ــدر بــ   پــ
  

ــنه   ــه دشـ ــت داردکـ ــیش  دسـ ــت پـ ــد اسـ   رانـ
  

  بــــر آن زخــــم گلــــو و زخــــم در دســــت    
  

  دســـت خـــویش دیـــد اســـت نگـــاهش خـــون 
  

ــت   ــاد او هســـ ــود را یـــ ــیِ خـــ ــن زخمـــ   تـــ
  

ــر درد از درد   ــنش پــــ ــان و تــــ ــه جــــ   همــــ
  

ــت     ــورد اسـ ــوان درد خـ ــو حیـ ــان تـ ــه جـ   همـ
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ــودکی دور  ــده کـــــ ــی بریـــــ ــه آرامـــــ   بـــــ
  

ــت     ــرد اسـ ــویش بـ ــم خـ ــه زعـ ــه دردان بـ   همـ
  

ــرد   ــاد او کـــــ ــت را یـــــ ــو و درد تنـــــ   تـــــ
  

  بـــه زخـــم تـــن همـــه زخمـــت بـــه دل هســـت 
  

ــویش او افتـــــاده در کـــــار     ــه یـــــاد خـــ   بـــ
  

  جــــان حیــــوان واي خــــورد اســــت چگونــــه
  

ــز   ــري تیـــ ــا خنجـــ ــتن بـــ ــه روي خویشـــ   بـــ
  

  زبـــانش طعـــم جـــان اي واي خـــورد اســـت    
  

ــت    ــوان در آن دسـ ــر حیـ ــد و سـ ــودش دیـ   خـ
  

ــت   ــورد اسـ ــه خـ ــود و گربـ ــرغ بـ ــی آن مـ   یکـ
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ــه روي   ــون همـ ــد و خـ ــون بدیـ ــودش را خـ   خـ
  

  بـــه خـــون گربـــه مرغـــان نـــیش خـــورد اســـت
  

ــوان  ــان حیــــ ــده جــــ ــد ذات دریــــ   واي بــــ
  

  گوشـــت خـــورد اســـتهمـــه دنـــدان دریـــدن 
  

ــاد   ــه اجســــ ــدهزاري الشــــ ــه روي صــــ   بــــ
  

  زِ طــول عمــر او جــان گوشــت خــورد اســت     
  

  پــــــیش ن و دریکــــــی آن دجلــــــه خــــــونی
  

ــیش   ــد مــ ــرغ، صــ ــدهزاري مــ ــد او صــ   کُشــ
  

  پســــــدر بــــــودا بــــــه آبشــــــخور و یــــــا او
  

ــت   ــمه او آن خــویش کش   اســت در آن سرچش
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  کشــــت تــــر پــــیشو حــــاال آن یکــــی در  
  

ــورد   و مـــی ــون خـ ــان و خـ ــر از جـ ــد دگـ   نوشـ
  

  پــــدر در پــــیش بـــــود و مــــرغ در دســـــت   
  

ــرس    ــل از تـ ــده طفـ ــک مانـ ــایش خشـ ــه جـ   بـ
  

ــی ــان     نمـ ــر آن جـ ــل بـ ــس قاتـ ــه کـ ــد چـ   دانـ
  

  همـــه جـــان جهـــان را خـــویش خـــورد اســـت 
  

ــاق و درون  ــه اعمـــ ــاد  بـــ ــار فریـــ ــد بـــ   صـــ
  

ــرا  ــاچـ ــان نیـ ــاد    سـ ــر بـ ــرد بـ ــتی کـ ــه زشـ   بـ
  

ــدها   ــر از صــــ ــؤالپــــ ــتان ســــ   از دور دســــ
  

  زِ خــــــالق خلــــــق او از خــــــویش ترســــــان
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  نگیـــرم قــــاتلی چیســــت کـــه جــــان را مــــن  
  

  نخـــواهم خـــون و جـــان اي واي ایـــن چیســـت
  

ــان داد     ــره زمـ ــن تیـ ــدي در ایـ ــود عهـ ــه خـ   بـ
  

ــان داد    ــن نشــ ــوان ایــ ــان حیــ ــر جــ ــم بــ   قســ
  

  کــه تــا روزي کــه جــان بــر تــن همــه جــان       
  

  قســـــم او محتـــــرم بـــــود اســـــت آن جـــــان
  

ــ  ــبم را آن دهـــــ ــدم الـــــ ــن بریـــــ   ن را مـــــ
  

  اگـــــر جـــــان تـــــو حیـــــوان مـــــن دریـــــدم
  

ــت     ــر خونــ ــت اگــ ــود لعنــ ــه خــ ــیدمبــ   نُشــ
  

ــون اي واي دیــــدم     ــه خــ ــت بــ ــن و جانــ   تــ
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  عهــــد کــــودك بــــود فرجــــام ســــان نیبــــد
  

  و او را ســـــــــــــبزخواري کـــــــــــــرد آالم 
  

ــورد    ــان را نخـ ــفره او جـ ــر سـ ــر بـ ــت دگـ   اسـ
  

  تـــــن رنجـــــور حیـــــوان را نخـــــورد اســـــت
  

ــار   ــدطینت و خـــــ ــل بـــــ ــد آن قاتـــــ   نشـــــ
  

ــت     ــورد اسـ ــوان را نخـ ــان حیـ ــاري جـ ــه خـ   بـ
  

  بــــر جــــاهدگــــر راهــــی بــــه پیشــــش بــــود  
  

ــیچ و او   ــورد و هـ ــونینخـ ــت  خـ ــورد اسـ   نخـ
  

ــوش   ــین جـ ــون زمـ ــین و خـ ــون زمـ ــزد خـ   نریـ
  

  کـــه جـــان را محتـــرم او جـــان نخـــورد اســـت 
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  ایــــــــن از آن نیــــــــاز و خلــــــــق در ذات و
  

  بــد اســت و خـــوب راهــی پـــیش بــرد اســـت    
  

ــار    ــدر مــ ــان آن پــ ــده اینســ ــس از آن دیــ   پــ
  

ــده   ــودك بدیــ ــه کــ ــین ایــــنهمــ ــار چنــ   کــ
  

ــار   ــون تــ ــل و جنــ ــده در جهــ ــه او را دیــ   کــ
  

ــیران کـــــرده پربـــــار    ه ــه تـــــن آن اســـ   مـــ
  

ــل   ــخن اي واي از جهـــ ــدها ســـ ــر از صـــ   پـــ
  

ــر درد   ــز بـــ ــون و طنـــ ــدها جنـــ ــر از صـــ   پـــ
  

  بـــــدین ســـــفره همـــــه در پـــــیش در روي   
  

ــتن و آن آیــــــــت از دور   هــــــــزاري گفــــــ
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  هــــر کســــی در راه خــــود بــــود ســــر آخــــر
  

  یکــــی در جهــــل و دیگــــر در جنــــون کــــور
  

ــود     ــري بـ ــان دیگـ ــن جـ ــه دو تـ ــن خانـ   در ایـ
  

ــاوي و دیگــــر    ــی گــ ــودکش نــــور یکــ   کــ
  

ــادري دور  ــور دیـــــــده آري مـــــ   بـــــــه نـــــ
  

ــود     ــر بــ ــک نفــ ــن از یــ ــان دو تــ ــه جــ   همــ
  

  بــــه طــــول روزهــــا آن دو بــــه یــــک جــــان 
  

  بـــه جـــان هـــم همـــه جـــان اســـت حیـــران      
  

  خـــودش آن کـــودکش را پـــیش رانـــد اســـت 
  

ــت     ــرد اس ــویش ب ــان خ ــه ج ــانش ب ــودش ج   خ
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ــاك    ــاك از خــ ــورتش را پــ ــه صــ ــه بوســ   بــ
  

ــاك  ــر بــ ــخت پــ   و کــــودك از نبــــودش ســ
  

ــاي   ــه دنیــــ ــود همــــ ــین بــــ   آن دو در همــــ
  

ــم از آنِ   ــیش هــ ــم در پــ ــه هــ ــود  بــ ــم بــ   هــ
  

  بــــار یــــکاگــــر آن دو بــــه دور از هــــم بــــه 
  

ــار  ــانی دور از کـــــ ــر انـــــــدك زمـــــ   اگـــــ
  

ــرد    همـــــه جـــــان و دلـــــش در مـــــاتمی ســـ
  

ــان   ــان و جهـــ ــه جـــ ــرگ در دردهمـــ   ش مـــ
  

  و صـــبح و شـــب بـــه چشـــم هـــم بـــه نزدیـــک
  

ــن ریــگ      ــه ت ــت و آري تــن ب ــان اس ــی ج   یک
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ــزان ا    ــک خـ ــن در یـ ــان دو تـ ــه جـ ــتهمـ   سـ
  

ــیش   ــان پــ ــاي آنــ ــه دنیــ ــت  همــ ــوان اســ   خــ
  

ــه عشـــــق آتشـــــینِ آن دو تـــــن شـــــاد       بـــ
  

ــاد    ــق را یـــ ــودکی از عشـــ ــادر کـــ ــه مـــ   بـــ
  

ــت   ــتی و آن اســ ــان زشــ ــن جهــ ــیکن ایــ   ولــ
  

ــیش    ــدرت پــ ــانون و قــ ــه قــ ــت همــ   ران اســ
  

ــدا     ــت پیـ ــود اسـ ــان بـ ــر جهـ ــاحب بـ ــه صـ   کـ
  

ــی  ــاحب مــــ ــاحبی را  و صــــ ــد او صــــ   کنــــ
  

ــان ــه جــ ــیش  همــ ــري پــ ــی از دیگــ ــا یکــ   هــ
  

ــان دیگــــر  ــاحب بــــه جــ   ي بــــیشهمــــه صــ
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  هــــا او اســــت فریــــاد و صــــاحب بــــر نفــــس
  

ــاد   ــر بـــ ــان را داد بـــ ــتی جهـــ ــن زشـــ   از ایـــ
  

  افراســــــت بدینســــــان صــــــاحب آن گلــــــه
  

ــت     ــرپا اسـ ــاك سـ ــن خـ ــه در ایـ ــزاري گلـ   هـ
  

ــر ــر آخـ ــت  سـ ــان کیسـ ــاو جـ ــاحب آن گـ   صـ
  

ــی  ــدا مــ ــت  خــ ــتی از چیســ ــد آري زشــ   دانــ
  

ــان   ــت مهمــ ــدي اســ ــده چنــ ــه آمــ ــه خانــ   بــ
  

ــود در آن   ــترها بــــــــ ــی و بیشــــــــ   یکــــــــ
  

ــن   کلبـــــــه محقـــــــر آمـــــــده راه   در ایـــــ
  

  هـــا تــــن نفـــر آمـــد بــــر ایـــن جــــاه     بـــه ده 
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ــت  ــا چیســـ ــد آري راه مـــ ــه هـــــم گفتنـــ   بـــ
  

ــراي ــذیرایی و بـــــ ــن پـــــ ــت تـــــ   ره نیســـــ
  

ــاه    ــر جـــ ــت آري راه بـــ ــا را نیســـ ــه مـــ   کـــ
  

ــه  ــدارد تحفــــــ ــاه اي  نــــــ ــی مــــــ   ارزانــــــ
  

ــت در آن  ــذایی نیســـــــ ــدارد او غـــــــ   نـــــــ
  

ــفره ــان بـــــــراي ســـــ   اي در پـــــــیش مهمـــــ
  

  نفــــــر مــــــرد و همــــــین زن بــــــراي ســــــی
  

  ارزناي اي واي  نــــــــــــــدارد ســــــــــــــفره
  

ــن راه   ــاهی و در ایـــ ــان نگـــ ــم آنـــ ــه هـــ   بـــ
  

ــاه   ــت زان شــ ــود اســ ــی بــ ــتار رهــ ــه جســ   بــ
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ــه  ــب خانـ ــت   حبیـ ــیش اسـ ــه پـ ــان کـ   ات مهمـ
  

ــدا آن اَ ــرخــ ـ ــت هو ر  ُ مهـ ــان و نــــیش اســ   مــ
  

  بگفتـــــــــارش هـــــــــزاري گفـــــــــت از آن
  

  همـــــه جانـــــدار دنیـــــا پـــــیش رو خـــــان    
  

ــر دلـــــــی دور  ــاه آن جماعـــــــت بـــــ   نگـــــ
  

ــور  ــود از نـــ ــی دل بـــ ــان و یکـــ   یکـــــی جـــ
  

ــدا ــی خـــــ ــرو را  مـــــ ــد آري آبـــــ   خواهـــــ
  

ــان پــــــیش در راه    ــب خانــــــه مهمــــ   حبیــــ
  

  و جمــــــع چهارپایــــــان نعمــــــت او اســــــت
  

ــه   ــتش در خانـــ ــی از نعمـــ   ي دوســـــت یکـــ
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ــن   ــت دارد ایــ ــود  آريحقیقــ ــن بــ   آن دو تــ
  

  بـــود و بـــه جـــانیکـــی جـــان و یکـــی عشـــق 
  

  گــــاو را بــــرد  ر پــــیش رفــــت و پــــدر بــــ 
  

  یکـــــــی گوســـــــاله را در دورتـــــــر بـــــــود
  

ــم    ــیش هــ ــن در پــ ــان دو تــ ــه جــ ــودهمــ   بــ
  

ــود    ــن بـ ــان و تـ ــک جـ ــن یـ ــان دو تـ ــه جـ   همـ
  

ــه مـــــــادر    ــالي دل کـــــــودك کـــــ   تقـــــ
  

ــیش داور  ــد او را پــــــــ ــا بردنــــــــ   کجــــــــ
  

ــرد   ــه در بــــ ــان او بــــ ــت آن نگهبــــ   زِ دســــ
  

  بــــرد تــــر پــــیشبـــه در بــــرد و بــــه راهـــش   
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ــتان   ــد در آن دور دســــــ ــت و دیــــــ   برفــــــ
  

  یکــــی آن مــــرد بــــود و تیــــغ بــــر جــــان     
  

  دلــــش بــــا هــــر تــــپش مــــادر کجــــا اســــت
  

ــتان ــه دســـ ــد و تیغـــــی را بـــ   ار اســـــتراهـــ
  

  دیـــــد او آن مـــــادر خـــــویش ســـــر آخـــــر
  

  برابـــــــر آن نفـــــــر او بـــــــود در پـــــــیش   
  

ــان    ــغ را خـــــ ــانده تیـــــ ــادر را نشـــــ   و مـــــ
  

ــی  ــردن مــ ــه گــ ــان  بــ ــرگ از جــ ــرد او مــ   بــ
  

  نگـــــاهش تیـــــره و تـــــار اســـــت کـــــودك 
  

  ببینــــــد خــــــون و در درد اســــــت اینــــــک 
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ــرده در او    ــردي بــــ ــز مــــ ــغ تیــــ ــه تیــــ   بــــ
  

ــر او    ســـــــرش گـــــــردن بریـــــــده واي بـــــ
  

  از او بـــود بــه خـــون در خــویش دیـــده خــون   
  

  و مـــــــادر گـــــــردنش از جـــــــان او بـــــــود
  

  بــــه خــــون آغشــــته جــــانش گــــاو گوســــال
  

ــد از روي آن همــــه خــــون مــــی ــال چکــ   خــ
  

ــد     ــل او دیـــ ــد طفـــ ــر را بریدنـــ ــه ســـ   همـــ
  

  همــــه جــــانش بــــه درد و مــــرگ لرزیــــد    
  

  دویــــــد و پــــــیش رفــــــت و راه را بــــــرد   
  

ــه    ــه ســــوي مــــادرش در بیشــ   هــــا مــــرد  بــ
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  بــــه نزدیــــک تــــن مــــادر رســــید اســــت     
  

ــاد کــــودکی  ــد اســــتبــــه یــ   او را کــــه دیــ
  

ــت   ــس شســ ــون و خــ ــنش را از دل آن خــ   تــ
  

  زبـــــــانش را بـــــــه روي مـــــــادرش بـــــــرد
  

ــت در او  ــاهی نیســــ ــمانش نگــــ ــه چشــــ   بــــ
  

  نـــــدارد ســـــر بـــــه جـــــاي و هـــــیچ از او    
  

ــر  ــال آن ســـــ ــتن او دنبـــــ   نمانـــــــده گشـــــ
  

ــر    ــر پــ ــرد پــ ــودن کــ ــوداي بــ ــر ســ ــه ســ   بــ
  

  نگـــاهش را بـــه چشـــمان دوخـــت پـــر اشـــک 
  

ــه    ــادر گریـ ــم مـ ــک چشـ ــه اشـ ــک  بـ ــا رشـ   هـ
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ــ  ــاره صـــ ــیشورتش را دوبـــ ــر پـــ ــرد تـــ   بـــ
  

ــرد   ــد او مـــ ــادرش را دیـــ ــن مـــ ــر از تـــ   ســـ
  

ــم   ــد واي آن زخــــ ــر نباشــــ ــس دیگــــ   نفــــ
  

ــت     ــن رفـ ــر زِ تـ ــاك داده سـ ــی چـ ــه زخمـ   بـ
  

  بـــــه دورش آدمـــــان او را بـــــه پـــــس بـــــرد
  

ــرد    ــس مـــ ــادر نفـــ ــن مـــ ــنش دور از تـــ   تـــ
  

ــان   ــوط از دل و جـــ ــان غـــ ــان آدمـــ   و اینســـ
  

ــان    ــیش انســــ ــر دوش دارد پــــ ــین بــــ   زمــــ
  

ــی  ــنش را مـــ ــه  تـــ ــرد در خانـــ ــاد بـــ   اي شـــ
  

  خواهــــد از داد هــــا غــــذا مــــی کــــه مهمــــان
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ــوان    هـــــــزاران داد فریـــــــاد اســـــــت حیـــــ
  

  درد بیچــــــاره انســـــــان  و جــــــان را مـــــــی 
  

ــن   ــان و تـ ــون و جـ ــه خـ ــران   بـ ــیچ حیـ ــا هـ   هـ
  

  آن خــــون و آن تــــن گوشــــت انســــان بــــدر
  

  در آن محفـــل همـــه جـــان و نفـــس خـــورد     
  

ــرد    یکـــی را کشـــت و آن دیگـــر بـــه خـــود مـ
  

  بـــــه کشـــــتن شـــــاد در آن ســـــوي میـــــدان
  

  اي آن خویشـــــتن مــــــرد  لهیکـــــی گوســــــا 
  

  و گفتـــــار همـــــین خـــــوردن از آن جـــــان   
  

ــوان   ــم حیـــ ــام و طعـــ ــادي از طعـــ ــه شـــ   بـــ
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ــ   ــان چنــ ــن انســ ــاد ایــ ــزم شــ ــه بــ ــدبــ   ین شــ
  

  چنـــــان مهمـــــان و مهمـــــانی از ایـــــن شـــــد
  

ــتن   ــون کشـــ ــون زِ خـــ ــا واي در خـــ   دریغـــ
  

ــد   ــین شــ ــان واي کــ ــان انســ ــی جــ ــه بزمــ   بــ
  

ــن  ــد ایــ ــودك دیــ ــد  و کــ ــه دیــ ــا را همــ   هــ
  

ــتن     ــودك بدیــــد و خویشــ ــه کــ   زیــــدهمــ
  

ــوانگی زد   ــه دیــــ ــن همــــ ــر ایــــ ــه زیــــ   بــــ
  

ــد     ــر حــ ــیش بــ ــان را پــ ــادش جهــ ــه فریــ   بــ
  

  چـــــه گفتـــــا او چنـــــین گفتـــــار انســــــان    
  

  خــــودش را در چنــــین راهــــی بــــه کــــین زد
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  همــــه صــــبح و بــــه شــــب از اشــــک فریــــاد
  

ــاد  ــاو اســــت در بــ   یکــــی آن کــــوچکین گــ
  

ــت    ــود بســ ــه خــ ــاقش در بــ ــر در اتــ   و دیگــ
  

  از ایـــن دنیـــا و انســـان رخـــت ایـــن پســـت     
  

ــردایش   ــه فــ ــود   بــ ــن بــ ــه تــ ــه در خانــ   همــ
  

ــود از رود   ــدار خـــ ــه دیـــ ــان بـــ ــه انســـ   همـــ
  

  هـــا و بـــا جـــان   بـــا تـــن  و همـــه بـــا خـــون  
  

ــویش انســــان      ــاه زشــــتی خــ ــه قعــــر چــ   بــ
  

  فـــــــردایش همیشـــــــه طفـــــــل در رو بـــــــه
  

ــادرش رود   ــزار مــــــ ــر مــــــ ــد بــــــ   بیامــــــ
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ــان داد  ــته جـــ ــون آغشـــ ــه خـــ   در آن رود بـــ
  

  هـــــزاري مـــــرد و فـــــردا جـــــان نشـــــان داد 
  

ــاي    همیشـــــه او نشســـــته خـــــویش بـــــر جـــ
  

ــ ــان داد بـــ ــود را نشـــ ــادرش خـــ ــاي مـــ   ه پـــ
  

ــان ــرد   همــ ــتن مــ ــان خویشــ ــه جــ ــه کــ   گونــ
  

ــان ــرد   همــ ــان بــ ــودك همــ ــن کــ ــه تــ   گونــ
  

  بـــــه ســـــر در پـــــیش او ســـــر را زمـــــین زد 
  

  را زمـــــین زد  آدمـــــان خـــــود  بـــــه تیـــــغ 
  

ــیش    ــود او پــ ــادر بــ ــکل مــ ــر در شــ ــه ســ   بــ
  

ــیش    ــتن بـــ ــده خویشـــ ــرهاي بریـــ ــه ســـ   بـــ
  



 جان ٢٠٠

 

  و انســـــــــان دیـــــــــد آن روزان حیـــــــــوان
  

ــر   ــرد بـــ ــین او مـــ ــه روي آن زمـــ ــانبـــ   جـــ
  

  بـــــود تــــر  پــــیش بــــه دیــــدارش همیشـــــه   
  

  بـــــه دورانـــــی دل گوســـــاله ســـــر بـــــود    
  

  بــه چــوب تـــر همــو را کـــیش خوانــد اســـت    
  

ــت  ــی آن را نشاندســـــــــــ   درون آغلـــــــــــ
  

  بدینســـــان خواســـــت او را تـــــا بدینســـــان    
  

  همـــه تـــن را فراموشـــی اســـت بـــرد اســـت     
  

ــیکن  ــازهمولــــ ــیش  بــــ ــل در پــــ   آن طفــــ
  

ــویش    ــادر خـــ ــاي مـــ ــاي پـــ ــه روي جـــ   بـــ
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ــر    ــیش و بـ ــداخت در پـ ــودش انـ ــانآن خـ   جـ
  

ــان   ــت انســــ ــیر آري نیســــ ــانش ســــ   زِ جــــ
  

ــود   ــان بــ ــیش جــ ــبش در پــ ــه روز و شــ   همــ
  

  همــــــه جــــــانش بــــــراي مــــــادرش بــــــود
  

هـــــــیچ در ایـــــــن روزهـــــــا آن نخـــــــورد  
  

  کــــه هنــــاق اســــت ایــــن مــــردار انســــان     
  

  روز و شـــب آن مـــرد تـــن خـــوردبــه جـــایش  
  

ــرد   ــان بــ ــی و جــ ــن زخمــ ــان و تــ ــه جــ   همــ
  

ــت و  ــازهمبکشـــــ ــ  بـــــ ــتار دیگـــــ   رکشـــــ
  

  بـــه خــــون آغشــــته جــــان را او بــــه در بــــرد 
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ــیش در رو  ــودکی در پـــــــ ــاه کـــــــ   نگـــــــ
  

  آن رودنگــــــــاهش را گــــــــره او زد بــــــــر 
  

ــادر    بــــــه رود خــــــون نگــــــاره دیــــــد مــــ
  

ــاور    ــاد بــــــ ــتن فریــــــ ــراي خویشــــــ   بــــــ
  

ــرد   ــب بــ ــادر روز و شــ ــاي مــ ــاي پــ ــه جــ   بــ
  

ــورد ــن بـــــرد    نخـــ ــیش تـــ ــیچ از ره پـــ   هـــ
  

ــر  ــر آخـ ــن    سـ ــان تـ ــم و همـ ــان جسـ ــا همـ   بـ
  

ــر آن    ــر زیـــ ــر بـــ ــیما و ســـ ــان ســـ   زن همـــ
  

ــرد  ــتن بـــ ــت و خویشـــ ــمانش ببســـ   دو چشـــ
  

ــ  ــادرش طفلــ ــوي مــ ــه ســ ــرد یبــ ــوان مــ   جــ
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ــوان   ــدار حیــــ ــده زنــــ ــام آمــــ ــه فرجــــ   بــــ
  

  دگـــــــر در بیشـــــــه ناشـــــــد هـــــــیچ از آن 
  

ــود  ــه و آن دختــــــرش بــــ   فقــــــط آن گربــــ
  

  بــــود تــــر پــــیشخــــوار و آري  کــــه ســــبزي
  

ــان بــــــه دل همــــــه تــــــن از نفرهــــــا   انســــ
  

  همـــه کــــودك پـــدر مــــادر در ایـــن خــــان   
  

  نشســــــته پـــــیش روینــــــد  يداریـــــ بـــــه د 
  

ــه  ــاي خانـــــ ــد  فضـــــ ــود را بپوینـــــ   ي خـــــ
  

ــه دل آن    ــین روزي بـــ ــد در چنـــ ــه آمـــ   کـــ
  

ــان    ــود مهمـــ ــان بـــ ــیل انســـ ــی آن ســـ   یکـــ
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ــرد    بیامـــــــد خانـــــــه را از آن خـــــــود کـــــ
  

ــرد    ــد کـــ ــاد و شـــ ــل و فریـــ ــد داخـــ   بیامـــ
  

ــود بی   ایــــــد گفــــــت شــــــاید بایــــــدش بــــ
  

ــرد     ــان کـ ــد همـ ــتن خواهـ ــه خویشـ ــر آنچـ   هـ
  

ــد  ــیش زان دیــــ ــد در آن بــــ ــه دیدنــــ   همــــ
  

ــ  ــه او مهمـــ ــد کـــ ــوط تازیـــ ــد غـــ   ان و بایـــ
  

ــان      ــن جـ ــت تـ ــر نیسـ ــه دیگـ ــده کـ ــدر دیـ   پـ
  

  جـــــان نیســـــت حیـــــوان نمانـــــده هـــــیچ از
  

ــیچ آ  ــده هــــ ــت نمانــــ ــان نیســــ   ري در نهــــ
  

ــت   ــان نیســـ ــیچ جـــ ــکارا هـــ ــده آشـــ   نمانـــ
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  خـــــدا خوانـــــد حبیـــــب خـــــویش مهمـــــان
  

ــان  ــرد ترســـــ ــش را کـــــ ــد آن دلـــــ   نبایـــــ
  

ــره  ــاید نعـــــ ــد بـــــــه دادار  و شـــــ   اي بایـــــ
  

  برابـــــر هـــــر نفـــــر آیـــــد بـــــه کــــــردار     
  

ــردبگفتــــــا بــــــ ـــ ــان خــــــود مـ   ر دل مهمــــ
  

ــی ــه م ــت آن رأي  چ ــوردن چیس ــو خ ــواهی ت   خ
  

ــا   ــت از جــ ــان خاســ ــیل مهمــ ــه ســ ــه ناگــ   بــ
  

ــه راه    ــان همــــ ــر جــــ ــیش بــــ ــد پــــ   بیامــــ
  

  از ایــن نفــس نیســت   يتــر  خــوشکــه بــوي  
  

ــان    ــوردن ج ــه خ ــت  و ب ــوس زیس ــن ه   آري ای
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ــانش   ــیش کودکــ ــه پــ ــیشبــ ــر پــ ــت تــ   رفــ
  

ــت   ــتر رفـــ ــان بیشـــ ــان آنـــ ــوي جـــ ــه بـــ   بـــ
  

  جـــــانبگفتـــــا خـــــون طلـــــب دارم تـــــن از 
  

  هــــا و آري تــــن بــــه تــــن جــــان  بــــدر تــــن
  

  پــــدر آمــــد بــــه پــــیش و گفــــت درویــــش 
  

ــیش     ــن آن مــ ــت مــ ــر پایــ ــار بــ ــا خــ   بگفتــ
  

ــن  ــاد اســـــت از دیـــ ــیکن دور ایـــــن بـــ   ولـــ
  

ــم از کـــــین     ــدا را پرســـ ــن خـــ ــه دیـــ   همـــ
  

ــت       ــرق اس ــه ف ــون چ ــا خ ــر ب ــون مگ ــا خ   بگفت
  

ــت   ــت اســ ــق پســ ــرف و آن خلــ ــا اشــ   بگفتــ
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ــا شـــــاه گفتـــــار اســـــت بـــــا مـــــا        بگفتـــ
  

ــرد  ــدر کــــ ــانی پــــ ــه قربــــ ــر راکــــ   ه پســــ
  

  فتــــوا و شــــرعش   چنــــین  ایــــن بــــه دور از  
  

  شـــکم بـــر مـــا چـــه داري بـــیش بـــرگ اســـت
  

ــت    ــدر گفـــ ــد و پـــ ــتان بلرزیـــ ــه دســـ   همـــ
  

ــت   ــن خفـــ ــیشِ تـــ ــانی و در پـــ ــنم قربـــ   مـــ
  

ــور در راه  ــت آن پـــــــ ــا گفتمـــــــ   بگفتـــــــ
  

  کنــــــد قربــــــانیِ شــــــاه   پســــــر را مــــــی 
  

  پســــر بــــا تـــــرس و آري آن پــــدر تـــــرس   
  

  همـــه در تــــرس در پــــیش اســــت آن تــــرس 
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ــع ای  ــه روي جمـــ ــنه بـــ ــان دشـــ ــاز نـــ   اي بـــ
  

  پــــــــــدر را در برابــــــــــر آن پســــــــــر درد
  

  همـــــه تــــــن دیـــــده ایــــــن دیــــــوانگی را  
  

ــین    ــون و کـ ــدن خـ ــان دریـ ــده جـ ــواه بدیـ   خـ
  

ــن    ــه تــ ــوردن بــ ــتن و خــ ــده کشــ ــا بدیــ   هــ
  

  بدیــــده ســــر بریــــدن خــــون بــــه خــــون راه 
  

  بدیــــــده گوشــــــت را او کنــــــد از تــــــن   
  

  هــــــا را و ایــــــزن بدیــــــده خــــــورده تــــــن
  

ــر زن    ــغ بـــ ــرزن تیـــ ــغ و بـــ ــر تیـــ ــزن بـــ   بـــ
  

  در پـــــیش رویـــــش کشـــــت آن زنزنـــــش 
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  او آن گوشـــت را پـــاي بـــه رویـــش خـــورد   
  

  بــــــه پــــــاي آن پســــــر دنــــــدان بیفکنــــــد 
  

  هـــــا را بـــــه دنـــــدان او کشـــــیده دســـــت   
  

  خــــورد از جــــان آن زن خــــودش هــــم مــــی
  

ــی   ــه دنـــدان مـ ــم و جـــان را   بـ   کشـــد او جسـ
  

ــر لــــــب بیامــــــد طعــــــم آن زن    بــــــه زیــــ
  

ــون   ــودش دارد در آن خــ ــود و خــ ــش بــ   زنــ
  

ــه خـــون خـــود خـــودش را خـــورد       آن زن بـ
  

ــد   ــون زیــ ــدها و جنــ ــل و دو صــ ــر از جهــ   پــ
  

  در ایــــن کشــــتار خــــود او آســــمان دیــــد    
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  هـــاي بســـیار  درد جـــان کـــه هـــر تـــن مـــی   
  

ــار     ــن هـ ــورده ایـ ــتن را خـ ــر خویشـ ــر آخـ   سـ
  

ــابوس  ــن کـــ ــا آندر ایـــ ــت در آن هـــ   زیســـ
  

  آن همــــه دیــــدار بــــر جــــان    ســــر آخــــر 
  

  طفــــــــل از آن ترهــــــــا پــــــــیشبگفتــــــــا 
  

ــن   ــته ایـ ــتن را کشـ ــان خویشـ ــه اینسـ ــان کـ   جـ
  

ــه ــون   همـ ــون اي واي مجنـ ــه خـ ــون بـ ــن خـ   تـ
  

ــون   ــتن خــ ــر خویشــ ــتن و بــ ــر کشــ ــه بــ   همــ
  

ــن    ــم و تــ ــان از هــ ــه جــ ــد  همــ ــا دریدنــ   هــ
  

ــن  ــارگ در ایـــ ــون بـــ ــد یخـــ   اي واي زیدنـــ
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ــی و   ــون وحشــــ ــه خــــ   دیــــــوانگی راد بــــ
  

  شـــاد چنـــین ایـــنشـــود او  خـــواري خـــونبـــه 
  

ــاند   ــون نشـ ــت و خـ ــونِ او گرفـ ــه خـ ــتا بـ   سـ
  

ــین را او بـــه خـــون تطهیـــر رانـــد       ســـتا زمـ
  

  نفـــس او پـــیش خوانـــد اســـت   بـــه کشـــتار  
  

  در ایـــن کشـــتار او مـــا پـــیش رانـــد اســـت      
  

  زِ هــــــر تــــــن او بســــــازد دیوهــــــا بــــــیش
  

  همـــه در خـــون خـــود غـــرق اســـت در پـــیش 
  

ــان  ــه جــ ــت   همــ ــرگ داد اســ ــان را مــ   جهــ
  

ــت  ــاد اســ ــدان فتــ ــیش در فقــ   خــــودش را پــ
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  بــــــه زعــــــم کشــــــتنش او کشــــــتنی داد    
  

  کشــــــتن آري او نشــــــان داد ســــــر آخــــــر
  

ــود در     ــش بـ ــه راهـ ــتن بـ ــا کشـ ــه بـ ــیش کـ   پـ
  

  از ایـــــن کشـــــتن شـــــد آري اوي بـــــدکیش
  

  گـــــذر نـــــارد جهـــــان جـــــز در همـــــین راه
  

ــاد  ــو شــ ــتی بکــــش کشــــتن زِ تــ   اگــــر کشــ
  

ــی   ــون م ــه خ ــاري    ب ــه خ ــون ب ــواري و در خ   خ
  

  کشـــی هـــر کـــس کـــه داري بـــه خـــاري مـــی
  

ــه   ــري آن طعمــــ ــان دیگــــ ــه جــــ   اي راه بــــ
  

  همــــه جــــان و بــــه کــــام آن تنــــی شــــاه     
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ــابوس چنــــین ایــــن ســــر آخــــر   در کــــام کــ
  

ــ   ــتن م ــه کش ــوس    یب ــر ک ــاد و ب ــی ش ــوي ه   ش
  

ــر جـــــان دریـــــدن  ــا بـــــه آخـــ   نـــــوازي تـــ
  

ــون  ــه خـ ــدن    همـ ــویش دیـ ــر خـ ــه آخـ ــا بـ   هـ
  

  وحــــشایـــن  هـــا از   و برکنـــده همـــه جـــان   
  

ــتی از  ــر از زشــ ــن راه پــ ــش  از ایــ ــن فحــ   ایــ
  

ــاي    ــر جـــ ــوي بـــ ــازمت از نـــ ــاره ســـ   دوبـــ
  

ــر   ــه پ ــاي    ک ــر ج ــت ه ــق اس ــر از عش ــر و پ   مه
  

ــود راد    ــن شــ ــر تــ ــتن هــ ــان خویشــ ــه جــ   بــ
  

  خــــود پــــايهمــــه تــــن محتــــرم بــــر جــــان 
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  کســـــی از خـــــون دیگـــــر نیســـــت طمـــــاع
  

ــودن راي  ــان از بـــــ ــم جهـــــ ــه طعـــــ   همـــــ
  

  بـــــــه راه آن همـــــــه آزاد دیـــــــن اســـــــت
  

  بــــه دور از آن همــــه زشــــتی و کــــین اســــت
  

  بـــــــه قـــــــانونش همـــــــه آن محتـــــــرم راد
  

ــان  ــه ج ــت    هم ــن اس ــوش آري در ای ــه خ ــا ب   ه
  

ــی   ــر مـــــ ــه آزادي میســـــ ــود راه کـــــ   شـــــ
  

  همــــــه زشــــــتی بــــــه دور و دور آن شــــــاه 
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https://idealistic-world.com
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