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  سخنی با ش

  

  
  جاندارانزادي یگانه منجی آبه نام 

اي به چشم چنین نگاشته یمها غاز کتابآدانم تا در سربر خود وظیفه می
  .بخورد و همگان را از این درخواست باخبر سازم
واسطه آن برخی را به خود  نیما شهسواري، دست به نگاشتن کتبی زد تا به

بخواند، قشري را به آزادگی دعوت کند، موجبات آگاهی برخی گردد و 
  .فکارش را نشر دهدا چنین ینا

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



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

  .از آن مطلع نیست حال دگربار بازگو شود
انسان و یا هر  عیسی، ،یهوه بیکران خداوند، اهللا، يها بپا خواستم تا برابر ظلم

ت و هدف را هماره باقدرت تالقی داده است، فریاد ینام دیگري که غا
ي رهایی جاودانی که دارا. سازم برآورم و آزادي همه جانداران را فراهم

یک قانون است و آن احترام و آزار نرساندن به دیگر جانداران، گیاهان، 
  .ها است حیوانات و انسان

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

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

  .طبیعت را حادث گردد
هایم را بر کاغذ، جان درخت نشر ندادم و تنها نگاشته گاه یچمن خود ه

حال چه از . ها بر کاغذ استناشران کتب نشر ندادن این نگاشتهام از خواسته
  .یرسان روي سودجویی و چه براي ترویج و اطالع



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

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

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

  به امید آزادي و رهایی همه جانداران
  

 

  

  



  

  

  

  

  

  ١فصل 

در میان بیابانی برهوت که همه جایش را شن و ماسه پوشانده بود، جماعت 
ده بودند، در میانشان آتشی روشن بود و بیشماري به گرد هم جمع ش

اگرد یکدیگر رفت، این جماعت بیشمار گرد به آسمان می آتشهاي  زبانه
کوفتند و مدام خود را  هاي کویر می نشسته سر بر شنبر خاك  آتشدر کنار 

  کشاندند، بر زمین می

بر زمین و سجود بر  آدمیانشد و به هر بار تکان خوردن  ور می شعله آتش
در میان کپري که زیلویی  آنانکشید، کمی دورتر از  خاك زبانه می



 کاخ ٨

 

داد،  زد، مدام خود را تکان می ه بود، زنی دست و پا میصحنش را پوشاند
  درد داشت

داد، کسی در اطرافش نبود  کشید و خود را تکان می به رنج دست بر زیلو می
ي  آمد، به فاصله او باید که به تنهایی از پس این روزگار سخت برمیو 

کشاندند و سر  یش را بر زمین میهنوز خو نآدمیااز چادرش جمع  کوتاهی
  داشتند، ساییدند و این روز واال را گرامی می بر خاك می

د تا وظیفه داشتن آنانشان بود و  بزرگداشت از سرزمین مادريامروز، سالروز 
د را به خاك و سرزمین نشان دهند و در پی در این روز خجسته احترام خو

  بگیرندن مراسم از یکدیگر پیشی ای

داد، باید  د را به خاك اجدادي نشان میجان بر کف بودن خوهر کس باید 
بودن در این سرزمین و زاده شدن بر رساند که تا چه اندازه از  به اثبات می

تا چه اندازه خویشتن را مدیون این خاك  بر خویشتن مفتخر است آن
  تاید،س را می آنداند و تا چه اندازه شکوه و بزرگی  اساطیري می

  یکی بر خواست و در برابر دیگران شروع به خواندن کرد
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کشید و خاك اجدادي  و گنگ آسمان را پر کرد، او ناله می نامعلومندایی 
ا به زبانی ه نیاگران پیري بود که در دوردستاین تصنیف خ ،ستود را می

خواندند و او این ارزش واال  را می آنخاك مادري  بزرگداشتکهن براي 
 آنانتوانست تنها کسی در جمع  پیشینیان به ارث برده بود و حال می را از

خاك اساطیري را ستایش کرده  ،باشد که با این مهارت با زبان پیشینیان
  .است

هاي ناخوانا و نا آشناي او همه چند بار سر را به زمین کوفتند  بعد از خواندن
به آسمان بلند ي کوتاهی مشتی از خاك بر دست گرفته و رو  و به فاصله

زمین از دستانشان به  آرام آرامکردند و در آسمان رها کردند، خاك 
  :یکی از جمعشان فریاد زد ریخت و به جاي خویش بازگشت،

  ما خواهد بود آناین خاك اجدادي ما تا جهان باشد از 

  از او و در حمایتش فریاد زدند بانی پشتهمه به 

  میهن میهن و سالمت باد هم باد زنده
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و با صداي بلند رو به جماعت شروع به  برخاستیکی دیگر از جمعشان 
اي از شعرهاي شعران دیرین که  گذشتگان کرد، گنجینهاز خواندن اشعاري 

  در مدح و ثناي سرزمین مادري سروده بودند،

  

  تتو اس آنجانم همه از اي سرزمین مادري 
  

  تو است آناي یادگار مادري دنیا همه از 
  

  است تو  آن  از من   دنیاي همه  کاخم  اي خاك  اي
  

  تو است آناز همه جان ما  اي معبد و مبناي
  

بردن از نام شعرا از کنارشان  نام بیخواند و  می یک به  یک شعرها را 
کوفت و  تر از پیش مستانه سر بر زمین می وار گذشت و جماعت دیوانه می

داد تا یکی از میان او به خواندن شعرها ادامه کرد،  خاك را عبادت می
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جماعت در حالی که سر به خاك داشت از حال رفت و بر زمین دراز شد، 
ي شعر او  و از ادامه برخاستچندي از در خاك ماندنش نگذشت که 

  :رو به جماعت فریاد زد گونه این

ي دنیا همین خاك پاك ما است و باید تا جان داریم برایش بجنگیم و  همه
  به راهش بمانیم،

  :جماعت پر شور سر از خاك برداشتند و فریاد زدند

  جاویدان سرزمین مادري

  :او ادامه داد

  :دار جهانمان گفت به خواب دیدم، الهام بر من روان شد و خاك

ي دنیا گذر کنید،  باید به راهم جان دهید و به مانایی این سرزمین از همه
  از میان رفتن این خاك پاك خواهد بود تان روزي تیره

جماعت همه به دهان او چشم دوخته بودند و هاج و واج او را نظاره 
  :فرمود گونه اینکه  ندکرد می
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خواهند این خاك پاك را هزار پاره کنند، از این  ند، میا دشمنان در کمین
  خواهند کشید آتشرجیمان دوري کنید که دنیایتان را به 

  :جماعت فریاد زد

  مرگ بر اجنبی

  دشمنانمرگ بر 

  خوار خونمرگ بر خارجیان 

مراسم بزرگداشت از خاك مادري در سراسر سرزمین جریان داشت، مردم 
ها و شهرها، در روستاها و برابر دریاها به  ها در آبادي ها در کوه در جنگل

و بر خاك نشسته بودند تا  آمدهجاي جاي سرزمین و خاك اساطیري برون 
بودند تا با این خاك  آمدهنند، دت کاین ارزش واالي هزاران ساله را عبا

بودند تا جان  آمدهشوند و با خون و جانشان حفاظتش کنند،  پیمان همکهن 
تا بدکاران را از خاکشان  در بدن دارند در رهش خون دهند و خون بریزند

به راه بودند تا  آمدهتا حافظ و حامی این خاك کهن بمانند و  برون کنند
  .خاك جان دهند
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شد، جایی به  هاي خاص برگزار می همین مراسم به گونه سراسر سرزمین
کردند، جایی به شعرخوانی  آمدند و سرودهاي ملی پخش می رقص می

ها، از  ها، از جنگ خواندند، از حماسه پرداختند و جایی از تاریخ کهن می می
ها، از کشورگشایی، از پیشرفت، از  شکوه دیربازان، از مستعمرات، از حمله

  ي پیشینیان که در راه خاك به خون کشیده شدند،ها دالوري

جاي پر بود از نداي سرزمین مادري، همه جا پر بود از فریادهاي  همه
به راه وطن دیرین، همه جاي پر شد از صداي فریادها که به  وطنان هم

رنگ و بوي  شمراسم بیابان در این سرزمین آناما رسید،  آسمان می
  دیگري داشت،

آري به زیبایی و شکوه دیگر مناطق سرزمین نبود، به عظمت شهرهایی که 
و به هنرمندي دیگر نقاط هایش میلیون آدم به خود داشت نبود  میدان

سرزمین نشد که شعرا شعر بگویند که علما نثر بخوانند و عرفا عشق ببافند، 
ان بود اما این کویر و این برهوت که بخشی از سرزمین مادري و کهن دیرینی

خاك نشانده بود، هر که از هر سن و  هزاري را بهبه مجلس بزرگداشتش 
بودند و  آمدهنشسته بود، همه  آتشو به کنار  آمدههر قشري بود به میان 

کشید و به خود به  هیچ تن از هم کویریان کم نبود و تنها زنی به کپر درد می
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و با خبر نشد، او کسی را خواند، همه بودند و کسی از نبود ا تنهایی و رنج می
اش، او  اي به نزدیکی نه همسایهنداشت تا بفهمد، نه همسري به کنارش بود و 

 به دور از دیگران زنده به همین سرزمین مادري بود اما حال کس بیتنها و 
بودند به نزدیکی کپر او منزل  آمدهاشت این جماعت بیشمار که براي بزرگد

  کشد کپر تنها است و درد می آناو در  کدام ندانستند کردند لیک هیچ

ندانست او در چه حال و به چه طریقتی است، همسرش به راه  کس هیچ
و ترك  گذشت ز جانچند ماه پیش ا آنهمین خاك و براي پاسداشت 

اش  دیار کرد، ترك دیار کرد تا دیارشان به جاي بماند تا هیچ از بزرگی
به دست اجنبان  آناناي از خاك  رفت تا ذره کاسته نشود، او به میدان رزم

اش شکافته شد، به خاك  نماند و در میان همان کارزار به سرب و گلوله سینه
  نشست و در خون از جان گذشت تا خاك بر جاي بماند،

خواهند تا  اند، چگونه به یاد من نیستند، چگونه نمی چگونه مرا از یاد برده
  رسید؟  ه فریاد من نمییادگار او را کمک کنند، چرا ب

  اید؟ چرا مرا از یاد برده

او همسر من بود که جانش را براي همین خاك فدا کرد و حال که فرزندش 
  یابید؟ است، چرا او را در نمی آمدندر حال 
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  اید؟ اش را از یاد برده چرا او و از خودگذشتگی

دند، به خاك و خون کشیده شدند، بسیاري جان دا آري بسیاري از سرزمین
  اید، معلول شدند، کشته شدند و حال همه را از یاد برده

  به همین خاك کویر چند تن به خاك و خون کشیده شدند؟

  چند تن از جماعت ما از میان رفت و حال به یاد کدامینشان هستید؟

  که رخت بستند و ترك دیار گفتند؟ آنانی

  که در درد و رنج به فقر زندگی گذرانند؟ آنان

  اید؟ را هم از یاد برده آنانو بی اوالد شدند،  همسر بیشدند،  پدر یبکه  آنان

  اید؟ فرزند مرا هم از یاد برده

به سمت درب کپر  آرام آرامکشید، خود را  در حالی که مدام فریاد می
کشید تا شاید بتواند یکی را متوجه خود و درد  رساند و بر زمین می می

  عظیمش کند،

قدر زیاد بود که هیچ صدایی از  پرستان به دور از کپر آن صداي فریاد وطن
قدر  قدر فریاد زدند، آن آنزن آبستن نشنوند و به مراسم خود ادامه دهند، 
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تا هیچ صدایی شنیده نشود  دیی به بیرون درز نکنشعار سر دادند تا هیچ صدا
  و تنها صدایی آسمان را بدرد که میهن یکتا است

زد، خاك بر  کوفت، مدام به زمین مشت می دستش را بر زمین میزن دو 
خورد و هیچ در بر نداشت تا از خود بروز دهد،  زمین مانده تکان می

العملی از خود نشان  توانست عکس توانست پاسخی به او بگوید، نمی نمی
  چشید دهد و تنها خاموش ضربات او را به صورتش می

 شوهر بیخواست انتقام درد تنهایی،  حال میکشید و  زن کالفه بود، درد می
فرزند هر چه که بود را از همان خاك باز پس  آمدنشدن، مرگ و به دنیا 

گیرد، خاکی که هیچ براي گفتن نداشت، هیچ براي کردن نداشت و تنها 
خرید و دم بر  مسکوت سر به زمین کوفته ضربات را به وجودش می

از  هرکدامزد، از پس  ضربه می گرفت، مدام نمی آرامآورد، زن  نمی
چیزي شود اما  آراماي  کوفت تا شاید ذره هایش مشت بعدي را می مشت

توان مهار رنج او را نداشت که در میان همین تقال از حال رفت و چشمانش 
  را بست
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جمع بودند تکاپو جریان  آتشدورتر از کپر جایی که جماعت به دور 
کردند و جماعتی  داشت، نمایشی برپا بود، جماعتی نقش اجنبان را بازي می

  کردند آرایی می در برابر یکدیگر صف آمدهبه جنگ  آنانبودند،  وطنان هم

هایی برازنده و زیبا به دست شمشیر پوالدین و  طنان خوش پوش با لباسو هم
ي رزم و برابر دشمنان و  ه تن جامهخودهاي طالیین، ب سپر به سر کاله

هایی پاره  ، بد شمایل با لباسبدذاتو  بدصورت بدسیرتاجنبانی بد طینت و 
با شمشیرهایی کج و  آویزان بود آناندار، گاه دمی از  شاخ خودهاي کالهبا 

را  آنان وطنان همنا متوازن، به سوي هم یورش بردند و در چشم بر هم زدنی 
خون بردند در خون غرقشان کردند و جماعت فریاد  به خاك نشاندند به

  شادي سر داد،

 سوت کشید، هورا گفت، فریاد زد و به خویشتن بالید اما ماجرا به اینجا هم
گریختند، پا به فرار  وطنان همیورش بعدي  ي دشمنان به ختم نشد، باقیمانده

  کرد جهان را پر وطنان همگذاشتند و از میدان رزم دور شدند و فریاد 

  ، فریاد زدند و بر خویشتن بالیدند با صداي بلند گفتندبرخاستندهمه مستان 

  وطن، نابود باد دشمن در کفن جاویدان وطن، زنده باد هم
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همسرش  ، سر از زمین بلند کرد، دوباره کابوس کشته شدنآمدزن به حال 
توانست او را در  صحنه در این حال بود که می آند، تنها دیدن را دیده بو

  زد، این وضیعت و با این درد از جاي برخیزاند، نفس نفس می

  عزیز دلم، چرا تنهایم گذاشتی، مرا در این حال و روز چرا تنها گذاشتی؟

  من بدون تو چه کنم؟

  م؟ن تو چگونه این فرزند را بزرگ کنبدو

  ین تنهایی و برهوت به دنیا بیاورم؟را در ا او تو به من بگو چگونه اصالً

بعد از گفتن همین جمله بود که دوباره به زمین افتاد و دراز کشید، فریاد زد، 
زد که اگر شور و هیاهوي  وري فریاد میطخراش،  فریادهاي بلند و گوش

شنیدند، اما حال  صدایش را می تر طرف آنآبادي چند تا  حتماًمراسم نبود 
  داد شنید و او مدام به فریادهایش ادامه می او را نمیکسی صداي فریادهاي 

 سوتر آنکشید، خودش را از روي زیلو به  با دستانش زمین را چنگ می
، بر خاکی که او را بر خویش نگاه انده بود و حال بر خاك نشسته بودرس

و هیچ نشنوند،  آوردتواند فریاد بر  تا هر چه می داشت تا باز هم فریاد بزند
هیچ نیایند و او باز چنگ بزند، اینبار صورت خاك را زخمگون کند، 
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بار دیگر از بخراشد و باز خاك دم برنیاورد هیچ نگوید تا زن در میان فریاد 
  حال برود

و شروع به خواندن  آمدنددر برابر جماعت بر خاك گروهی بزرگ گرد 
  کردند

  سرزمین ما

  پر امید راهان دوردیار 

  یار جنگجویان دل سپیدد

  سرزمین ما

  ما آنچنین جهان باشد از 

  تا جان براي مابراي ما 

...  

ید پیچ کردند در هم می صداي آواز خوانان با صداي جماعت که تکرار می
نشاند، تمام صحرا از این سرود پر  و میو هر صداي دیگري را در خود فر

 ند، با هیاهوخواند میشده بود و همگان با حرارت و قدرت از سرزمینشان 
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قدر برایشان  ، آنشناختند نمیزدند و براي ادامه دادنش سر از پا  فریاد می
را تکرار کردند، هر بار از نو و دوباره حتی بعد  آنبود که چند بار  چسب دل

را  آنتوسط گروه خوانندگان ادامه پیدا کرد و جماعت  آناز پایان یافتن 
  فریاد براي خاك مادري به گوش نرسد خواند تا هیچ صدایی دیگري جز

قدر فریاد زد و تکرار  آنصدایی به گوش نرسید و زن دوباره فریاد زد، 
قدر ضجه و مویه  آنقدر دست بر زمین کشید و ناخن شکست  آنکرد، 
صداي  آخرشقدر پا تکان داد تا سر  آنقدر بر زمین کوفت و  آنکرد، 

  ،هم آمیختادهایش به صداي فریادهاي کودکی در فری

، فریادهاي جانکاه مادرش، فریادهاي ، در میان فریادهاآمدیم به دنیا رح
زدند، او به فریاد زاده شد، بر  که براي بقاي سرزمینشان فریاد می وطنانی هم

و به خاك نشست، خونش را به خاك تالقی کرد و به  آوردخاك سر فرود 
خاك پیوند زد، او در خاك سرزمین کهن مادري چشم بر جهان گشود و 

  اولین لمسش به جهان خاك پاك گذشتگان بود

و به خاك نشست و به آمدنش دنیاي طوفانت شد، آسمان  آمدرحیم دنیا 
تکان خود د بلعید و با غرید و باد همه جا را فرا گرفت، تمام صحرا را به خو
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هر چه در برابر بود را با خود از زمین بر  آمدبه پیش  راه رفت وباد داد، 
  خیزاند

بود تا قیامت به پا  آمدهبود تا خاك را با خویش به اسمان ببرد،  آمدهباد 
باد را از  بزرگداشتدر مراسم  آتشکند، جماعت بیشمار در برابر 

آمد، همه بهت زده بر جاي ماندند و هر  ها دیدند که به پیش می دوردست
 آنحرکت پیشترها را از یاد بردند، تنها به باد در کمین نگاه کردند و بر 

  چشم دوختند

و به همراه خاك بیکرانی را خاموش کرد  آتشبه نخست گامش  آمد باد می
شد، جماعت به دیدن طوفان و  تر  بر گرفته بود نزدیک و نزدیککه در 

سر بر زمین ساییدند برخی هنوز ایستاده  برابر بر خاك نشستند وگردباد در 
قدر نگاه کردند که باد و خاك  کردند، آن گردباد را نظاره می آمدنو 

نزدیک شد و در برابر دیدگانشان خاك را به آسمان برد به چندي فاصله از 
  :وطنان فریاد زدند خاك به همراهی باد به آسمان رفت، هم آنان

  رود، این معجزه سرزمین ما است ما به آسمان می خاك قدسی

تمام جماعت بر خاك افتاده سر بلند کردند و حرکت خاك بر آسمان را 
  دیدند،
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رود، اما نه هر خاکی که خاك  دیدند که چگونه خاك به آسمان می
، این خاك پاك و قدسی جایگاهش افالك است و آناناجدادي و باستانی 

  رود تا فرمانروایی کند آسمان می حال در این روز قدسی به

  :فریاد زنان گفت وطنان همیکی از 

ي جهانیان است و حال براي فرمانروایی به  خاك قدسی ما فرمانرواي همه
او دوباره همه  بانی پشترود، این است خاك اجدادي ما، به  آسمان می

  شعار دادندفریاد زدند و 

که از ترس گردباد دور شده بود کپر رحیم  وطنان همدر همین میان یکی از 
  :و گفت آمد وطنان همبه سوي  فریادکنانرا دید و وارد شد و 

  اینجا زنی مرده است، بشتابید او به کمک نیاز دارد

بود و با  هوش بیرحیم خونین بر زمین بود مادرش به خون غرق شده از رنج 
به  وطنان هماي فریاد نداشت که دیگر ن حال بیریده شده از درد د بدنی

د، رحیم زنده بماند و پایان مراسم میهن تا او و رحیم را دریابن آمدندفریاد 
و رحیم به آسمان رفتند و باز به تولد او مفتخر شود، روزي که باد و خاك 

  .به زمین بازگشتند



  

  

  

  

  

  ٢فصل 

  کنی؟ رحیم جان کدام را انتخاب می

  است، آمدهاي بیشتر خوشم  رمهسو آناز 

و رو  آمد نطقدر میان همین انتخاب لباس بود که ناگاه صاحب فروشگاه به 
  :رحیم گفتبه 

وطنان خودمان است،  ساخت هم آنیکی را انتخاب کنی،  آنبهتر نیست 
اند و منفعتش به جیب  کارگران کشور خودمان براي تولیدش زحمت کشیده

  رود نه اجنبیان و دشمنان میوطنان خودمان  هم
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  :رحیم نگاهی به مادرش کرد و رو به او گفت

  فروشند؟ چرا اجناس اجنبان را در این فروشگاه می

توجهی به مخاطب پرسش داشته باشد به  آنکهمرد صاحب مغازه بدون 
  :و گفت آمدسرعت به میان حرف رحیم 

هستند و من هم وطنان دنبال اجناس خارجی  به خاطر اینکه خیلی از هم
تا  مجبورم براي ممري درآمد از اجناس وطنی و اجنبی استفاده کنم

فهمی که باید  خودشان انتخاب کنند، اما پسرم تو با همین سن و سال کم می
سود و منفعت را به جیب مردم براي تولیدات وطن خودمان هزینه کنیم و 

  اند ختی ما نشستهوطن خود بریزیم نه اجنبیانی که در کمین نابودي و بدب

هاي فروشنده داشته باشد رو به  توجهی به صحبت آنکهمادر رحیم بدون 
  :رحیم گفت

  اي؟ اي را پسندیده رمهسو آنعزیزم هم

  :رحیم که به فکر فرو رفته بود گفت

  مگر اجنبیان نیاز به درآمد ندارند؟
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ي زندگی خود و خانواده نباید کار کنند و اجناسشان  براي ادامه ها آنمگر 
  را بفروشند؟

آلود رو به مادر رحیم کرد و  مرد فروشنده با اعصابی خراب و نگاهی غضب
  :گفت

وطنان شرط نیست چنین  اي برایش مغفرت هم از چنین تربیتی که حتی ذره
  آمدفرزندي هم به بار خواهد 

حیم با صدایی داد که مادر ر د کنان ادامه میاو کماکان داشت غر و لن
  :م به رحیم گفتبلندتر و از سر تحک

  اي، باید برویم بیشتر از این زمان نداریم مادر جان کدام را انتخاب کرده

گشت رو به مرد  هایش می بود و در پی پاسخ به پرسش کالفهرحیم که 
  :صاحب مغازه گفت

  یعنی نباید جنس اجنبان را بخریم؟

  ؟آمدخواهد  ها آنچه به روز 
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پاسخی کرد تا چندي دیگر  مرد عصبی و کالفه بود و خود را آماده می
گیر به مادر و پسر دهد که مادر رحیم دست رحیم را گرفت و به  دندان

سرعت از مغازه خارج شد، مرد با اعصابی خراب غر و لند کنان اما طوري 
  :فتگ رسید می که صدایش به بیرون مغازه هم می

اند معلوم نیست به فردا از  به بدبختی برده گونه اینهمین خائنان وطن ما را 
  ...خواهد ساخت و چه بالیی کاري خیانتاین بچه چه 

شد و بعد از چندي دیگر هیچ از  کم و کمتر می آنانصدایش با دور شدن 
  ي او دور شدند و فرزند از مغازهگوششان نرسید و مادر  هایش به رفح

 سؤالیهاي دیگر صحبت و  ر مادر از رحیم قول گرفت که در مغازهدر مسی
میلی سري  نکند تا لباس مورد نظر براي مدرسه را تهیه کنند، رحیم هم با بی

هاي صاحب مغازه فکر  تکان داد و عهد بست اما به طول مسیر مدام به حرف
حقوق، ، به هایشان، به کارگران در سراسر دنیا کرد به اجنبیان، به کارخانه می

آمدها، به خرج زندگی به هر چیز که خودش در کنار مادر در طول به در
ي روزگاري که  کرد، به همه دست و پنجه نرم می آنها با  تمام این سال

درگیر بود و حال با  آني مردمان شهر زیاد و کم با  خودش هم به مانند همه
  کرد، فکر می آننداي صاحب مغازه بیشتر به 
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کپر چند صباحی بود که دور شده بودند، بعد از  سالیان و زندگی در آناز 
اش را از وطن  رحیم مادرش رفت تا حق شوهر از میان رفته آمدنبه دنیا 

، دولتیان همه و همه ها، شوراها هایی شد، کمیته و کمکبه ا گونه اینبگیرد و 
یر بال و تر یادگار مرد کشته شده براي وطن را ز کمک کردند تا او راحت

پر بگیرد از همین رو بود که شرایطی برایش فراهم شد تا به یکی از 
  شهرهاي وطن نقل مکان کند، کالن

رحیم نگذشته بود که ترك کویر کردند و  آمدنآري چند سالی از به دنیا 
کرد که  یبه شهر منتقل شدند، مستمري براي خون همسرش دریافت م

شد تا دست به کار شود و شرایط  آنبر  از این رو داد، کفاف زندگی را نمی
کار که عار نبود و هر چه در بهتري را براي یگانه فرزندش به بار بیاورد، 

داد تا درآمد بیشتري به خانه هموار  برابرش بود را با جان و دل انجام می
ي اعیان و اشراف، تمیز کردن،  ها، کار در خانه سازد، کار در کارخانه

، هر کار را آمد شستن هر کار که از او بر می یدن، رختبندي، اتو کش بسته
و به زندگی  آیدو گل بیشتر برون  آبانجام داد تا فرزندش روز به روز از 

وطنشان  ،شهر تازه درود فرستد و حال چند سالی بود که دیگر این کالن
ممتد  بوقها عادت داشتند، صداي آژیرها، صداي  بود، به بوي دود و ماشین
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ها، صداي عابران در هر گوشه و کنار، دعواهاي گاه و بیگاه باري  ماشین
  براي صف نان باري به راه اتومبیل و سبقت از حق دیگران،

این صداي شهر جزئی از زندگیشان شده بود، رحیم در همین شهر به مدرسه 
خواست به آینده کار بزرگی انجام دهد،  خواند و می رفت، درس می می
خواست اما مادرش مدام  مادرش را سربلند کند، شاید هم نمیخواست تا  می

ي افتخار من خواهی شد، برایش الالهایی از  خواند که تو مایه به گوشش می
او خواهد بود، از  آنگفت از فردایی که همه چیز از  درس خواندنش می

را تصاحب  ها آناند تا به فردا  هایی که براي او به کنار نهاده پست و مقام
دنیایش برایش  ي آیندهکند، از وزارتش از وکالتش از ریاستش از همه چیز 

فرستاد تا باز به پرواز در  گفت او را تا عرش آسمان به هوا می ها می داستان
  آید و در دورزمانی به زمین باز گردد

قدر شنیده بود که همه را باور کرده باشد، شاید  آنشنید،  رحیم همه را می
کرد، شاید به افکارش خود را در  اي کسب می افتخار تازه به دلش هر روز

دهد  ها برایش دست تکان می دید و مادري که از دوردست هاي واال می مقام
که برایش  اي آیندهدید  گوید او فرزند من است، همه را می و به همگان می

ستی ، از این رو بود که به درکرد می را کسب آنرقم خورده بود و باید 
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کرد و براي  خواند، براي یادگیري زمان صرف می هایش را می درس
ده بود که تمام گذشت، مادر به گوشش خوان از همه چیز می آموختن

مادر را  آرزوهايها کسب خواهد شد و او که  ین خواندنموفقیت از راه هم
او را بر  آرزوهايخواست تا از هر روي که شده  به چشم دیده بود می

  کند آورده

شاگرد ممتاز مدرسه  گونه اینخواند از هیچ فرو گذار نبود و  رس میپس د
هاي الزم براي شروع سال  بودند تا لباس آمدهگرفت و حال  لقب می

  ،آورندتحصیلی جدید را فراهم 

حرف و گفتار  بیي بعدي  رحیم به قولی که داده بود عمل کرد و در مغازه
ها را انتخاب کرد همان  و پاسخ به سرعت یکی از لباس اي بی پرسش اضافه

مند شده بود، صاحب این  ي قبلی عالقه در مغازه آناي که به  رنگ سورمه
نداشت و  آنان مغازه هم دل و دماغ بسیاري براي مجادله و حرف زدن با

وطنان است و یا به  این لباس از تولیدات وطن و هم کدام ندانستند هیچ
از این وطن اجدادي ساخته و منفعتش براي اجنبان است، تنها تري  دوردست

ي رحیم واقع شده است و رحیمی که از  دیدند که زیبا است و مورد عالقه
براي چند ساعتی شادمان شد، شاید از چند ساعت هم گذشت و  آنداشتن 
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تا نزدیک او بخوابد، شاید از یک  را براي شب زیر بالشتش گذاشت آن
 آخرششادمان شد و تا  آنرفت و چند روزي به داشتن شب هم فراتر 

را ساخته و  آن آدمیزاديدانست که  ي کیست اما می نفهمید که ساخته
لقمه نانی به خانه برده است، همان نانی که مادر  آندر ازاي ساختن  شک بی

ها به سختی براي او فراهم کرده بود و شاید بیشتر از هر  در طول این سال
بود که او هم در رساندن این نان به دیگران نقش ایفا  آناز  چیز شادمان

را به خانه برده  منتی بیاس کسی در جهان لقمه نان کرده و به پوشیدن این لب
  .است

تر  ها شلوغ و شلوغ شدند خیابان بعد از خریدن لباس از بازار که دور می
 سو آنو  سو اینکردند، شادمان به  وطنان پر می ها را هم شد، صحن خیابان می
گرفتند و سرودهاي ملی  هاي کشور را به دست می رفتند، پرچم می
، برخی بر سر و صورت پرچم کشورشان را نگاشته بودند و خواندند می

پرداختند، رحیم از مادر  می کوبی پايها به رقص و  در خیابان سرمست
  :پرسید

  ؟اند آمدهبه خیابان  گونه اینها چرا  چه شده است؟ این
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 گونه اینایم که  کنم دوباره در ورزشی پیروز شده فکر می: گفتمادرش 
  ؟اند آمدهمردم به وجد 

  در چه ورزشی؟: رحیم گفت

تکان داد و رحیم  سو آنو  سو ایني ندانستن به  مادرش سر را به نشانه
همه شادمان ها چشم دوخته بود  کنجکاوتر از پیش شد به مردمان در خیابان

ها  ریختند، بوسه بر پرچم ک میکشیدند، برخی اش میمستانه فریاد و 
در  اهتزازها را به  پرچم آمدهها بیرون  ي اتومبیل زدند و از شیشه می
آوردند، به یکباره شهر رنگ پرچم وطن را گرفت، همه جا را عطر وطن  می

دادند، از غرور ملی  وطنان پر کرد، همه فریادها و شعارهاي ملی سر می و هم
گفتند، از پیروزي بر حریفان از شکست دشمنان، از غلبه بر  ن میو کشورشا

جماعت  شد و رحیمی که مسخ شده به رار میاجنبان و مدام شعارها تک
  دوخت از کنار مادر دور شد و به سمت جماعت رفت چشم می

  :وطنی پرسید اناز یکی در میان شادمان

  چه شده است؟

  :د گفتدا مرد در حالی که فریاد وطن وطن سر می
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زدیم، دیگر برایشان ابرو و شرفی  ها آنگل به  3اجنبیان را از بین بردیم، 
  نمانده

کرد  تصحیح می اش را در چه زمینی پیروز شدیم، داشت جمله: رحیم گفت
  :و گفت آمدی که مرد به میان حرفش ورزش  که بداند چه رشته

در حد و ها  در زمین خودشان در کشور خودشان نابودشان کردیم، این
  ي ما نیستند که اندازه

از کنار مرد دور شد و به یکی دیگر از رحیم که به پاسخش نرسیده بود 
  :وطنان خود را رساند و رو به او پرسید هم

  ببخشید چگونه دشمن را شکست دادیم؟

کشید و پرچم را در دستانش تکان  وطن در حالی که داشت فریاد می هم
  :داد گفت می

ن کردیم، در برابرمان به خاك نشستند و سر تعظیم فرود به خاري نابودشا
  ي خودشان، بازي را ندیدي؟ هم در خانه آنزدیم  ها آن گل به 3، آوردند

  :رحیم که کالفه بود گفت
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  نه چه بازي؟

  :با حالت تمسخر گفت وطن در حالی که لبخند بر لب داشت هم

  شطرنج

و  سو ایناز گم کردن او در جمعیت هراسناك شده بود و به مادر رحیم 
توانست در میان این جمعیت انبوه او را پیدا  کشید اما نمی سرك می سو آن
شد اما بعد از کرد رحیم با دید با خودش فکر می اي را که می ند، هر بچهک

  باه رفته است،تفهمید که راه را به اش رو در رو شدن با او می

  :وطنان را دید و از او پرسید دیگر از همرحیم یکی 

  ما در چه ورزشی بردیم؟

  :وطن در حالی که نگاهی با تعجب به او داشت گفت زن هم

  کنی، ي جادو نگاه نمی جعبه اصالًفوتبال، تو 

ها دیگر کی هستند  این: بعد هم با غر و لند از کنار رحیم دور شد و گفت
  وز شدیماي پیر دانند ما در چه رشته حتی نمی
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بود رساند در میان  آمدهرحیم به یاد مادرش افتاد و خود را به جایی که 
زد و در  توانست که مادرش را پیدا کند، قلبش به تندي می جمعیت نمی

جستجوي مادرش بود که در همین میان یکی او را به سمت خود بازگرداند 
کرد بریده مهابا گریه  و بیکشید  آغوشه مادرش است او را به و دید ک
  :گفت بریده می

  شدي چه رحیم جان کجا بودي، کجا رفته بودي، اگر گم می

  :شد پرسید مادرش بود و به سختی فشرده می آغوشدر حالی که به رحیم 

  کنند؟ مادر اجنبان حال گریه می

  :هایش را پاك کرد، رحیم گفت تکان داد و اشک مادرش سر

  اند؟ فرزندانشان را گم کرده مثالًبه ناراحتی تو هستند،  ها آنیعنی 

ان رحیم را گرفت و از میان جماعت دور شد دیگر چیزي مادر رحیم، دست
نگفت و رحیم هم حرفی نزد تنها دور شدند و به سمت خانه رفتند در طول 

فریاد ها   یدند که شادمان در خیاباند سیر باز هم جماعت بیشمار را میم
هاي سرزمین احاطه کرده بود از همه جا  کشیدند، همه جا را پرچم می

را  ها صوت ضبط داران مغازهرسید، برخی از  سرودهاي ملی به گوش می
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ند هاي پیروزي گذاشت و آهنگصدایش را زیاد کردند  بیرون گذاشته
نام جاي شهر به  همه ،ها خیابان طن پر شده بود از نام و یاد وطن،جاي و همه

ي  بود که رحیم و مادرش به خانه رسیدند و بعد از چندي آماده مزینوطن 
که به  ي اجنبان را دید چهرهخوابیدن شدند، رحیم بر زمین بر روي تشکش 

د، رحیم دهن ریزند و گریه و ماتم سر می میکوبند، اشک  سر روي خود می
وي خود ریزند، از خاك سرزمینشان بر ر همه را دید که خاك بر سر می

 آنانوطنانی ایستاده که بر  دهند و در برابرشان هم ناله سر میو ریخته فریاد 
ي خود در سرزمین  زنند که در خانه کنایه می ها آنفروشند، مدام به  فخر می

دهند و رو به اجنبان  را با دست نشان می 3اید، همه عدد  خود مغلوب ما شده
  اند، شکست خوردهفهمانند که در این مبارزه  می آنانبه 

ان به خواب نبجاوطنان و  ر و با دیدن صورت همرحیم در میان همین افکا
ي خود نقل مکان  ي تازه ول سال تحصیلی به مدرسهرفت تا فردا در روز ا

اي براي تصاحب  وطنان در کالسی بنشیند که در مبارزه کند، برود و با هم
ها بگردد و  ه به دنبال برترینرها باز با هم مبارزه کنند و جهان هموا بهترین

  زمند و برخی را شکست خورده سازدار برخی را پیروب هر
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اي  ي تازه رفت، مدرسه رحیم به همراه مادرش به مدرسه ،روز آنفردا صبح 
تر بود، جاي بیشتري داشت حیاط  اش بزرگ که از مدرسه گذشته

اي از  تري در اختیارشان بود و تعداد شاگردها بیشتر بود، او دوره بزرگ
ستن و اي از دان ي تازه تحصیل را پشت سر گذاشته بود و حال به مرحله

  تر تر و بالغ بزرگ همشاگردیانیتر با  ي بزرگا درسهدانش رسیده بود در م

دوست نداشت مادرش در کنارش باشد، دوست داشت هر چه زودتر از 
کنار او دور شود و هم شاگردیان مدرسه به او با چشم خرد و حقیري 

گذشت صدایی  می ها اي مدرسه همننگرند، وقتی داشت از حیاط و از میان 
  :گفت شنید که می

  :تري گفت ، یکی دیگر از دوردستآمدهبه همراه مادرش به مدرسه  ننه بچه

  نکند بدزدندش، مواظب او باشید

ها بود که به  کرد بعد از شنیدنشنید و دست مادرش را رها  ها را می کنایه
  :مادرش گفت

  خواهم در مدرسه تنها باشم، ر خود بازگردي؟ میشود به سر کا می
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بعد  ام آوردهبگذار به مدیر مدرسه بگویم که تو را : پاسخ داد میلی بیمادر با 
  به سر کارم خواهم رفت آناز 

ي کوتاه مادر رحیم و مدیر مدرسه مادر از صحن مدرسه دور  بعد از مکالمه
اي ایستاد و در چشم بر هم زدنی  به گوشه آمدشد و رحیم به حیاط مدرسه 

  :گفت آنان، یکی از دآمدنبه نزدش  ها اي مدرسه همجماعتی از 

است، پسر خوبی است فقط  آمده، او با مادرش به مدرسه ام من او را دیده
  کمی مامانی است

ي  زیاد سر به سرش نگذارید شاید گریه کند من حوصله: یکی دیگر گفت
  ونگ ونگ زدن کودکان را ندارم

 خندیدند و ها همه می ي کوتاهی از گفتن گفتند و به فاصله یک به یک می
کرد که تا  رحیمی که هیچ پاسخی براي گفتن نداشت مدام با خود فکر می

ها  ها ادامه خواهد داشت که انتظارش به پایان رسید، بچه چه زمان این کنایه
اي جستند تا به سوي او بروند و زمان تفریح کوتاه تا شروع  ي تازه سوژه

دیگر از  به سوي یکی بگذرانند همه با هم و در کنار همها را  کالس
  هاي تازه وارد رفتند بچه
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خواست انتقام این  به دنبالشان راه افتاد، شاید می آنانرحیم هم به تبعیت از 
واهد که او را عاجزانه بخ آنانخواست از  اید میحقیر شدن را پس بگیرد، ش
  ...به جمعشان راه دهند و شاید

اي به خود داشت، او با دیگران متفاوت بود،  اینبار صحن مدرسه شاگرد تازه
تی فاحش از دیگران، فرسخی قابل شناسایی بود، با تفاوکسی که از چند 

چشمانی سیاه داشت، یا شاید  ها چشم رنگی داشتند او ي بچه اگر همه مثالً
، یا شاید بودند او رنگ سیاهی بر تن داشت سفیدپوستي کودکان  اگر همه

تر و گشادتر داشت، هر  هایی یکسان داشتند او چشمانی تنگ اگر همه چشم
  ها شد چه بود او با دیگران متفاوت بود و این تفاوت شروع کنایه

  تو اجنبی هستی؟: یکی از جمعشان گفت

  پسرك تازه وارد چیزي نگفت و سر به زیر انداخت

وطنان است او  شمن هماو از دشمنان است او د: یکی دیگر به سرعت گفت
  از کهتران است از حقیران است

دید چیزي  خندید دیگر جایی براي خندیدن نبود و رحیم تنها می کسی نمی
  دید ها را به چشم می شنید و کرده نداشت تنها می گفتنبراي 
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ي اقامت  اند، اجازه شناسنامه داري، به تو ویزاي بودن داده آیا: یکی گفت
  داري؟

ا توانیم خودمان برایت ویز اند می اگر نداده: سرعت گفتیکی دیگر به 
  ي ما تردد کنی اجازه صادر کنیم، از این پس باید با

نکند از روسیاهان دیشبی از همانان که در کشور : یکی دیگر به تندي گفت
خموش  گونه اینخود شکست خوردند تو از همان بزدالنی، تنها بزدالن 

  دنیگشا مانند و دم از دم نمی می

فرستاد که  دید و با خود به خویشتن لعن می رحیم کماکان بیننده بود تنها می
است در همین میانه سعی کرد از میانشان دور شود  آمده آنانچرا به جمع 

  :تکه یکی او را دید و فریاد کشان گف

و دشمن و بزدل اینجا دیگر جاي ما  ننه بچهاي داریم،  امسال چه مدرسه به به
  نیست باید به همین بزدالن واگذاریمش

  :گفتتري داشت  ي بزرگ یکی از جمع محصالن که از باقی جثه

وطنان است نه به حقارت و  او را با این اجنب مقایسه نکن هر چه باشد از هم
  پستی اینان
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  :گرفت گفت پسرك اجنبی در حالی که سرش را باال می

چند سال اینجا خواهیم  ،کشور همسایه هستم در همین نزدیکی شمامن از 
  بود

  :و گفت آمدیکی به میان حرفش 

ي هیچ کاري  است، خودشان که عرضه آوردهدلش را نشکنید او به ما پناه 
  خواري کنند تا اینجا مفت اند آمدهندارند 

برد، دیگر نتوانست خودش را کنترل کند و به سمت او هجوم پسر همسایه 
کوفت و با فریاد هوار   حمله کرد و با او گالویز شد، به صورتش مشت می

  خوار نیستیم خوار نیستیم، ما مفت ما مفت: زد می

و پسر اجنبی را  آمدندوطن  در چشم بر هم زدنی تمام کودکان به مدد هم
زد و با زدن ضربت به او  غرق زمین کردند، هر کس به او ضربتی می

  :تگف اي می کنایه

  اجنبی

  دشمن
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  خواره مفت

دید،  زدند و باز هم رحیم همه چیز را می گفتند و به او ضربه می همه می
ها و  ها را، اشک ها را، فریاد کشیدن و کنایه زدن کتک خوردن و کتک زدن
دید و بر سر جایش خشک مانده بود، یکی از  لبخندها را همه چیز را می

  :وطنان رو به او کرد و گفت هم

به جاي خشک  آرامزنی، رحیم  اي نمی ر غیرت نداري چرا ضربهتو مگ
توانست که انجام  مانده بود و چیزي براي گفتن نداشت، هیچ حرکتی نمی

دهد، تنها بر جاي خشک مانده و چشم بر دریده شدن اجنبی دوخته بود که 
  کوفتند همه از هر سو بر سر و صورت او می

د و رحیم را هل داد تا شاید به سر اش را تکرار کر وطن دوباره جمله هم
غیرت بیاید، اما او خشک بر جاي مانده بود که صداي سوت ناظم مدرسه 

ي  در حیاط بلند شد، در چشم بر هم زدنی از صداي سوت همه از جنازه
  اجنبی بر خواستند و تن رنجور و دردمند او را به زمین رها کردند،

هم به  آن اجدادي و اساطیري خاك وطندر  اجنبی به زمین افتادهپسري 
  دادند وطنانی که از کودکی به راه وطن جان می دست غیرت هم
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کنید بر سر چه موضوعی به جان هم  خانه است، چه می اینجا مگر الت
ر همین روز نخست روشن مه به دفتر بروید تکلیف شما را داید، ه افتاده

  گذارم اینجا را التخانه کنید خواهم کرد، نمی

کودکان خاطی از جمله رحیم که در دعوا شرکت نداشت اما به  ي همه
ده در برابرشان نزدیکی رویداد بود به دفتر مدرسه برده شدند و ناظم ایستا

  کردند نطقت تکیه زده شروع به مدیر بر تخت ریاس

به مدرسه به جان  آمدنچه خبر شده است، سر چه موضوعی در همین اول 
  اید؟ هم افتاده

  :کان بالفاصله پاسخ گفتیکی از کود

  کند اجنبی به مملکت ما توهین می

  :انی از او دیگرانی گفتندبه پشتب

  گوید خواره و به ما ناسزا می خورد مفت نان ما را می

  :کودك همسایه که حال خوشی نداشت به سرعت فریاد زد

  خواره نیستیم ما مفت
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هستم، ساکت ي شما  ساکت باش، با همه: ناظم بالفاصله رو به او گفت
  ها را ندارم ي این جنجال باشید، من حوصله

و در حالی که عینکش را بر صورتش تنظیم  آمدمدیر به میان حرفش 
و رو به  آمدبه سمت پسر همسایه  آرام آرامکرد از جاي خود بلند شد و  می
  :گفت گونه ایناو 

هر  و شود هر غلطی بکنی اگر تو را در این مدرسه ثبت نام کردم دلیل نمی
  خواهد را به زبان برانی چه دلت می

پسر همسایه در حالی که سرش را پایین انداخته بود چیزي نگفت و دوباره 
رسه بود تا او را به خود بازگشت حاال نوبت بزرگان مد به حالت دفاعی

  هجوم خود بدرند

 رفت مدام ریسه غنج می آبان هم سن و سال در حالی که به دلشان کودک
  :همه را ساکت کرد، یکی از جمعشان فریاد زد فریادکنانرفتند که ناظم  می

ي ما توهین کرد، او خاك ما را، میهن ما را  ه نژاد همهاما آقاي ناظم او ب
  زدیم؟ مسخره کرد، نباید او را می
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کرد، خاك اجدادي همیشه  ه میرحیم تمام مدت ساکت و مبهوت تنها نظار
وطنان شنیده بود اما این نخستین بار  هم وطن وهمراهش بود، همواره از 

بود، دیگر به  آمدهوطنان بود، زبانش بند  رویارویی حقیقین او با اجنبان و هم
از حاضران بپرسد، تنها به یاد فرایی نداشت تا  هاي سؤالمانند شب گذشته 

هاي اجنبان، شکست در  افتاد، اشک از چشم اجنبان، ناله ها می کاش
شکست در و بدبختی، تحریم وسایل ساخته به دستشان،  پولی یبکارخانه، 

ان، شدنش فرزند بیها و  ، مرگ شرافتشان، اشکآبرویی بیخانه، فضاحت، 
خوارگی، بزرگی  خاك نشستنشان، مفت گم کردن، بدبختی و مصیبت، به

ها  خاك اجدادي، فروختن منت به همسایگان، در خاك نشاندن، به جنازه
و او باز هم  آورد میلعنت فرستادن، کتک زدن، غیرت همه به ذهنش هجوم 

  ساکت بود و چیزي براي گفتن نداشت

  :ناظم فریاد زنان رو به پسر همسایه گفت

گذارم به مدرسه بیایی، به  کنی بار دیگر نمی بار آخرت باشد که پرویی می
  خواهی حمال باشی؟ وطنانت باید کار کنی، می مانند دیگر هم

  :گشت غر و لند کنان گفت مدیر در حالی که به سمت میزش باز می
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شود، به  دهند همین می همین است وقتی این اجنبیان را در مملکت راه می
و نیمشان هم از ما باقی است، رو به  کنیم و در آخر دو قورت لطف می ها آن
  خواهند بدهی آستر هم می ها آن

رحیم دیوانه شده بود، دیگر نتوانست بایستد، دوست داشت دستانش را به 
 آناندستان پسرك گره بزند و با هم پرواز کنند، به آسمان روند و از میان 

، با او از سالن خارج شدرفت دستش را گرفت و  دور شوند، به سمتش
آمد،  شد، پسرك همراهش بود به دنبالش می می تردورتر و دور دوید، می

دانست چه باید بکند، باید او را به سرزمین خود ببرد، باید او را دوباره  نمی
وطنان از او  اي همسان بخشد، باید در برابر هم بیافریند، باید به او چهره

د، به جسم و به را از وطن دور کن وطنان هموطنی بسازد یا باید  هم
  :دانست چه بکند که رو به مدیر گفت فکرهایشان دوباره اندیشه بسازد، نمی

  توانم به دستشویی بروم، ببخشید می

مدیر گفت برو و بعد به کالست برو و بعد با صداي بلند در حالی که رحیم 
  :شد گفت از سالن دور می

رحم کردیم، ما به تو کنی، ما به تو  بلبل زبانی میاین بار آخرت باشد که 
  ...ما به تو  لطف کردیم
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ها باز پس فرستاد تا درس  السامه داد و به سرآخرش همه را به کو باز اد
ها همین تعالیم را فرا گیرند و به فردایش ناظمی با تدبیر  رسدبخوانند تا به 

وطن و  خوش نژاد، مهندسی هم، دکتري باشعوربا فرهنگ، معلمی  يمدیر
شان از جان و  لکت شوند و به راه خاك اجدادي و باستانیهزاري با مم

  .جهان بگذرند

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  ٣فصل 

که چشمانش را به  با صداي زنگ ساعت از جاي بر خواسته بود و در حالی
ال مببه سمت  آني جادو را روشن کرد و پس از  ابتدا جعبه مالید، می آرامی
  رفت،

او از خواب برخیزد مادرش خانه را ترك کرده و به سر کار  آنکهپیش از 
براي  آمادگیهاي  ، حال او هم باید خود را به یکی از کالسرفته بود

صداي کرد  نگاه می آینهدر حالی که به رساند  حضور در دانشگاه می
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رت گاهی با شور و حرا ي صبح ي جادو خانه را پر کرد و مجري برنامه جعبه
  :گفت  آمد خوش گونه اینبه مخاطبین 

، اي مردمان سرزمین کهن روز وطنان غیور و دالورم ي هم سالم به همه
چهره گسترانده است بیایید تا  ماناي برآمده و خورشید دوباره بر فالت هتاز

  این خاك اجدادي باشیم گزار سپاس

موسیقی فضاي خانه را پر گویی  آمد ي این خوش بالفاصله بعد از خاتمه
ي جادو تدارك دیده بود، موسیقی وطنی با شعري براي  ه جعبهکرد ک

خن از جان بر کف بودن ، سآنانهاي  وطنان، گفتن از دالوري و رشادت هم
اك پاك، بیدار کردن غرور ملی و احساس حب به وطن و براي این خ

تر از رگ گردن به خون جاري در  هزاري عناوین که با واژگانی نزدیک
  کرد فوذ میهاي مخاطبان ن رگ

تازه هاي  کرد به ریش به صورت خود نگاه می آینهاما رحیم در برابر 
 میل بی آناي که به  ي تازه اي که صورتش را تغییر داده بود، به چهره روییده

هاي انبوه تصور کرد، بعد در چشم بر هم  نبود، با خودش خود را با ریش
و کوپال به خود  یال بیود را با تیغ تراشید و ساخته ب آنچهزدنی هر 

را دوست داشت این بدل شدن از یک سیما به   نگریست، این تغییر چهره
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ي  ها را خوش داشت اما فریادهاي خواننده در جعبه سیمایی در دوردست
  جادو افکارش را به هم زد

  تو باد آنوطن جانم همه از 

  به خاکت ریشه دارم قلب تو شاد

  جاه پیشینوطن ایمان من اي 

  رحیم خود خواند و شعر را تغییر داد،

  آییناز تو بگو تغییر باید 

وطن با  تغییر شعر خوانده شده به فریادهاي خواننده در فضا گم شد و هم
واپسین مصرع نه به رحیم که به همه فهماند باید چگونه خواند و تکرار 

  چگونه وطن را ستایید

  همه دنیا تویی اي جام شیرین

لفات ، مقداري نان و مخآمدو از خال بیرون  رحیم صورتش را شست
و به ي جادو جا خوش کرد  صبحانه روي میز گذاشت و در برابر جعبه

اي  ها لقمه تصویر زرین در برابر چشم دوخت در همین بین و در میان نگاه
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رو  گونه اینبا میهمان وارد صحن شد و میهمان  هبرد که گویند به دهان می
  خواند وطنان همبه 

در جاي  وطنان همي  وطنان گرامی و براي همه کنم خدمت تمام هم سالم می
  سالمت و بهروزي دارم آرزويجاي دنیا 

جوید جمالت او را سبک و  اي را در دهان می رحیم در حالی که لقمه
  شد و از خود تقاضاي پاسخ داشت، ها دقیق می ژهکرد به وا سنگین می

براي تمام ابناي  آرزوينداشتن چنین وطنان و  سالمت براي هم آرزوي آیا
  نفی سالمت دیگران است؟ها به معناي  تمام جان آنبشر و یا فراتر از 

  شود؟ بیماري براي دیگران محسوب می آرزويبه معناي  آنیا فراتر از 

را در بر  آناندر برابر دیگران است و نفی  وطنان همها خاصه شمردن  یا این
  ندارد؟

  وطنان ما گرامی و بزرگوارند؟ تنها هم آیا

هایی بزرگوار و محترم که الیق ثنا  در دیگر نقاط جهان نیستند انسان آیا
  باشند؟



 ٣فصل  ٥١

 

رسیم که الیق ثنا و  ي زاده شدن در این خاك به مراتبی می تنها به واسطه آیا
  تکریم باشیم؟

  نیست؟ نفی دیگران و پست شمردن اجنبان ،وطنان این ثنا گفتن به هم آیا

ي جادو افتاد، به یاد یک بار که یکی  به یاد یکی از دیگر خاطراتش با جعبه
وطنان در قیاس با اجنبان،  از گزارشگران ورزشی در حمد و ستایش هم

شعور  مردمان دیار کهن را با شعور خطاب کرد و او اولین برداشتش بی
  خوانده شدن اجنبان بود

آییم و با  تی در مقام قیاس بر مینه مگر ما براي خطاب کردن هر فضیل
تا به  رسیم، چرا می آنانمخاطب قرار دادن دیگري خود به مرتبتی واالتر از 

به  را س است، جهان رقابت است و چگونه مااین حد دنیایمان جهان قیا
براي برتري دیگران را باید برترین باشیم، باید  آناند که در  دنیایی خوانده

  جهان را فتح کنیم آناني  هاي خمیده پست کنیم و به دوش

ي فضل بود و رحیم در افکارش غوطه  ي جادو کماکان در حال افاضه جعبه
گیري نداشت و با گفتن  هاي بیشمارش جواب دندان خورد، براي پاسخ می

  افزوده شد سؤاالتشي دیگر از مجري به افزون  یک جمله
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باید در بسیاري از رفتارهاي اجتماعی  نشینان پایتختعزیز، شما  انهمشهری
  ...الگو باشید

کردند و بیشتر بر  گفتند و تکرار می مجري و میهمان کارشناس و عالم می
افزودند، رحیم با چالش دیگري روبرو شده  طول و دراز رحیم می سؤاالت

  بود و گذر زمان را از خاطر برده بود

وطنان افتاد که تنها به  هاي هم پنداري ین برتري جویی و بزرگبا خود به یاد ا
مراتب بیشماري را به وجود  آنانشود،  مرزها و اجنبان خالصه نمی سوي آن

شده و به  آغازبالند، این طبقات بیشمار اجتماعی از مرزها  می آنو بر  آورده
او متولد  بخشد، هویتی که به همراه می هر کس هویتی در خور زادگاهش

  کند شود و بسته به خاك زادگاهش در وطن مشترك جایگاه پیدا می می

ترین  در پایتخت مهم آناننشینان، این قدیسگان بزرگوار بشریت،  پایتخت
تري هم هستند، از  کشور جهان زاده شدند و حقا داراي ارزش فراوان

را که این ي سخن گفتنشان تا زبان مرسومشان بر همگان برتري دارد زی نحوه
اي  ها نه در خاك اجدادي که به سراسر دنیا است، این قاعده واالترین زبان

اش منتقد  توانند به احتماالت آینده را پذیرفته و نمی آناست که همگان 
  باشند، زیرا اصل این بازي و تقسیمات مورد قبول اکثریت است
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براي برتري  نآحال با قبول این قواعد بازي به دنیایی گام نهاده که در 
کشند در این تقسیمات از یکدیگر پیشی  همدیگر را به خاك و خون می

شوند تا نه به واسطه اکتساب و تالش که به  می متوسلگرفته و به هر ابزاري 
کاري به مرتبت واالنشینی و انجام دادن  تقال بیاي ذاتی  ي جوهره واسطه

  دست یابند،

شود اما اصل پا  ه نکوهیده هم میاین شرایط غالب بر جهان است که گهگا
اکتساب و تالش کردن فکر در  اقلیت روشن آنبرجا است و ارزش براي 
ي پیشترها که بازگشت به برتري جویی و خود  نهفته است با همان قاعده

  بینی است بزرگ

ها به نکات در برابرش چشم  رحیم با فرو رفتن به افکار و درك پیچیدگی
بین گذراند، به یاد مردم روستاها افتاد، همان  را از زیر ذره آناندوخت و 

شینان خرد ن افتاد که در مقام قیاس با پایتخت آنانیروستاي زادگاهش به یاد 
 آنانکنند، اگر کسی از  و حقیرند و رسیدن به این مرتب بزرگی را آرزو می

هد گرفت به این پایتخت بزرگمندان دست یابد مورد احترام عموم قرار خوا
، اما آمدمندان جزء افتخارات قومی به حساب خواهد  و وصلت با این بزرگ
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ي بازي  شود و این قاعده ها خالصه نمی بینی قائله تنها به همین خودپست
  ادامه دارد

اند باید  حال مردم روستایی که به حقارت در برابر بزرگان سر فرود آورده
نند، باید جماعتی را بجویند که در که این احساس تحقیر را به نوعی مهار ک

تواند  نشینان را ایفا کند، می نقش خودشان در برابر پایتخت آنانبرابر 
، شاید مردمان ها آنروستاي کوچکی در اطراف باشد و یا قومی دورتر از 

کشور اجنبی همسایه و یا هر قوم و تیره و نژاد دیگري، مهم چه کسی 
ه عناوین و اتفاقات تاریخی بسته بودنش نیست مهم وجودش است که ب

ها  که سالیان دراز در کوه ها آنزندگی کردن قومی در کنار  مثالًاست، 
است تا هم  آنانخوبی براي تمسخر و تحقیر  آورددست  اند زندگی کرده

اند مهار شود و هم به احساس خوش  حس حقارتشان که از بزرگان کشیده
اي در خویش ببالند که هیچ  وهرهابند و باز به جبینی دست ی بزرگ خود

  ندارد آنانارتباطی به وجود 

ها میل به  پست شمردنتواند عامل بروز این  ي تاریخی و هویتی می هر پیشینه
است  آنبزرگی و احترام باشد، موضوع مهم وجود این احساس و گسترش 

که در سرزمین اجدادي رحیم جاري و ساري است، او هر کدام از شهرها و 
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و  آورد میبه خاطر  در زندگی به خاك اجدادي دیده استاها را که روست
کند، پست شدن از سویی و پاسخ به پست  این دومینو را در برابر ترسیم می

کردن از سوي دیگر، در یک نگاه کلی از باال این مردمان سرزمین کهن 
کند و باز  سیر می گونه همانها هستند و به میانشان مراتب  واالترین جان
که در همه جاي زندگی بشر جاري و  آورد میاي را پدید  واالتر از همه

  ساري است

رحیم باز به یاد تحقیرها افتاد، شهرستانی بودن، کوچک و حقیر شمرده 
شدن، سفیه خوانده شدن، دزد و چاپلوس و هزاري عناوین که هر کدام از 

ها  بالند، به یاد همان صحراي دوردست نامند و به خود می این اقوام به هم می
افتاد که در میان کویر چگونه قومشان به همسري بردن و همسري دادن به 

و  تازد بالد و به قومی که در اطراف او است می به خود می نشینان پایتخت
به دوش قوم برابر دهد چه رسد به  ي هم قومش را حاضر نیست جنازه

  ها است پستی ترین بزرگکه  نآناازدواج و در هم آمیختن با 

وطنان،  تا هم همشهریانگفت، از  ي جادو کماکان سخن می میهمان و جعبه
 و آمدگفت و باز در این دوار گردون صنفان هم  شاید در دیربازتري از هم

اي از دیگران پیشی بگیرد و برتر  به دنبال تقسیمات بیشتر گشت تا به واسطه
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خته شده او مقام واالتري را دار رقابت سا ببالد که در این آنشود و بر 
  کسب کرده است

جوید از یاد  رحیم لقمه نان را چندي بود که در دهان نگاه داشته بود و نمی
است و تنها به افکارش غرق بود،  چه کاريحال انجام برده بود که در 

 پاالیهشنید و گویا ذهنش تنها به کلمات  ي جادو را هم نمی سخنان جعبه
تنها گفت رحیم  داد، یعنی اگر میهمان مطلبی می شده واکنش نشان می

و کلماتی از این  همشهريك اجدادي، وطن، خاك دیرین، خا کلمات هم
رفت، دوباره به یاد صحرا و پایتخت  شنید و بیشتر به فکر فرو می دست را می

را  آنانه عالئمی ککرد، دوباره به  افتاد، دوباره همه را با هم مقایسه می می
را به کنار هم  ها جورچیني  شد و دوباره همه داد متمرکز می به هم پیوند می

  چید می

اش شد،  ناگاه به ساعتش چشم دوخت و متوجه دیر شدن کالس درسی
و در کسري از هایش را پوشید  و به سرعت لباس برخاستشتابان از جاي 

به میهمان و مجري کرد رو  ي جادو را خاموش می دقیقه در حالی که جعبه
  :گفت

  وطن بدرود هم
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، در آدمیانباز هم در خیابان بود، در خیابان یکی از شهرهاي کهن و دیرین 
  شهري که مردمش باور داشتند زاده شدن در این خاك افتخاري است،

وطن بودن با فالن شاعر، فالن  افتخار به خاك و خون و نژاد، افتخار به هم
شان هم از دنیا  همه اتفاقاًن فیلسوف و هنرمند و سیاستمدار که نویسنده، فال

نمک  آبدر حال حاضر زنده بود باید در  آنانرفته بودند و یا اگر کسی از 
خوابید تا در دور صباحی بعد از مرگ به جایگاه رفیع قابل ستایش  می

  وطنان دست یابد و به او هم افتخار کنند، توسط هم

کنند، به خودشان افتخار  افتخار نمی ها آندر واقع به رحیم با خود گفت، 
زاده شده در این خاك تا مرتبت این خاك و نژاد را  آنانکنند، یعنی  می

ي حضور همانان  افزایش دهند تا در دیر صباحی باشند مردمانی که به واسطه
اجداد ما  آنان، یا هم خون آناییم، یا آنانیمبر خود ببالند که ما هم نژاد 
  اند آمدهدر این سرزمین به دنیا  آنانها،  هستند نه دیگران در دوردست

  پرورده شدند؟ گونه ایني این خاك  به واسطه آنان آیا: رحیم از خود پرسید

  به داشتن این وطن؟ آنانمفتخر است یا  آنانوطن به داشتن  آیا

  اند؟ نشده آنانپروراند چرا همگان همتاي  می گونه ایناگر این خاك 
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ترکیب  آنانهم طراز و چه بسا واالتر از  در جاي جاي دیگر دنیا که بودند
  اند؟ خاك و خون و نژاد را چه کرده

  :رحیم به خود لعن فرستاد و گفت

ي جادو کار خودت را کردي اي فرهنگ دیرین و واال خاك  اي جعبه
اجدادي، این برتري طلبی و واال انگاري را به من نیز تزریق کردي و حال 

  ام آمدهدر جستجوي واال شمردن و طراز پنداري همگان بر 

 آنانهاي تک تک  گذشت به چشم مان میرحیم در حالی که از کنار مرد
  :پرسید شد و از خود می خیره می آنانچشم دوخت، به 

  بالند؟ اینان به زاده شدن در این خاك به خود می آیا

  ند؟پندار ها می جانان خود را واالتر از دیگر ابناي بشر و این آیا

هاي جهان  خود را واالترین جان آنانبی شک : بعد به خود نهیب زد و گفت
این  آیااست که  آنجا سؤالاند، اما  اند و بر این ارزش بر خود بالیده شمرده

  افزوده است؟ آنانخود برتر انگاري چیزي هم به 

شده بعد بالفاصله تزریق  آنانهایشان افزوده فرهنگ بیشتري به  به ارزش مثالً
  :به خود خطاب کرد گونه اینپاسخ خود را داد و 
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فرهنگ واالنشینی را اعطا کرده که همواره به برتري بیندیشند،  آنانآري به 
و گاه در برابر کهتر  بشمارندبرتر بپندارند و کهتر بدارند، گاه خود را کهتر 

 آورندتسلیم فرود  از خود فخر بفروشند، آماده شوند تا در برابر بزرگان سر
ترین برداري و احترام واال و فرهنگی به جانشان رسوخ کند که فرمان

  شمرده شود آنها در  ارزش

انی که در پیشترها گذشت به یاد داست سی از کنارش میکرحیم در حالی که 
برترین اقوام بر دیگران حاکم بودند، زمانانی که  خوانده بود افتاد، در دور

قوم واال و برتر ارباب بر دیگران بود، به یاد  آنشدند و  میهمه برده شمرده 
وظیفه به  آنشد اگر برتري به خیابان بود  داستان گفته می آنکه در  آورد

عبور  آنانکرنش کنند، از خیابانی که  آناندوش کهتران بود که در برابر 
کهتري  آنکهي  در دل یکی از همان روزها به واسطهکنند، عبور نکنند و  می

خواست از برابر دکان برتري عبور کند مجبور شد تا به نردبان در آویزد و 
  حتی پاي بر خاك قدسی واالنشینان مگذارد آنبر 

بود که خویشتن را در لباس برتري هاي دور  ي این داستان رحیم به دوره
تا کهتران در  د و رهگذران را کهتر انگاشت، حکم وضع کردتصویر کر
انداخت و در  غبغببرتر از دیگران بود کرنش کند، او بادي به  برابر او که
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را نظاره کرد و باز به  آنانگذشت خاري و خفت  می آنانحالی که از کنار 
بالید و  رفت چه به خود می نه راه میتر شد، چه مستا بالید و باز بزرگخود 

و کرنش شادمان بود، همه وظیفه داشتند در برابر اچه از این اوضاع ساخته 
کنند، دستش را ببوسند، به پایش بیفتند و در همین میان و در این تصویر بر 

  و تکرار کرد آوردها هجوم  باز پرسش آمده

  ها خواهد کرد؟ به ذات و نژاد چه ياین برتر

  کهتران در برابر او چه سرنوشتی خواهند داشت؟

چگونه باز پس به فردا کهتران چه خواهند کرد و این عقده و انتقام را 
  خواهند گرفت؟

 میل بی آنرا نفی کند و به  پاي برتران گذاردنجاي بر  چه کسی است که
  باشد؟

ه به ذهن خویش از خویشتنش ي تصویر شد د در حالی که از چهرهبع
  :شرمگین بود خواند

آدمی است، یگانه آرزویی که به طول  آرزويجاي به پاي برتران گذاردن 
ي به خوردشان دادند و حال تمام شکوه را به همین یکتایی و یکتا پندار
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جانی است،  اند، اما چه شکوه به سختی و سخت خالصه کردهواالنشینی 
  ایستادن و تغییر سخت است و با شکوه

قدر در افکارش غرق بود که کالس را فراموش کرده  رحیم در حالی که آن
دور شده بود و به رفت، از مقصدش  ها بی مقصدي معلوم راه می ندر خیابا

  دوخت، ها چشم می هدفی در دوردست

کرد به همه چیز شک  می سؤالبود، از همان ابتدا هم  سؤالتمام جانش 
گشت و به کم قانع نبود و  ها بیشمار می داشت، براي همه چیز به دنبال پاسخ

کرد،  رفت و فکر می د راه مییایی از افکار در برابرش بود بایحال که باز در
داد و بیشتر  پرداخت، باید ادامه می ي مسیر می بی سرانجام تنها به ادامه باید

  ها به فکرهاي طویل نهفته بود کرد که پاسخ فکر می

او را  آدمیانکرد و هر بار با نگاه کردن به یکی از  را طی می فرجام بیمسیر 
کرد، او در کجاي این نقشه جاي  در این دومینوي طول و دراز تصویر می

از  آیاار محسوب شده، نشینان واال و بزرگو جز پایتخت آیاته است، گرف
چه کسانی کهتر از او  آمدهبه میان  آنانفرودستان در روستاها است، اگر از 

  اند؟ شمرده شده
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کهتران چه کسی کهتر است، سرآخر این کهتران به کجا ختم  آناز 
دهند، اگر او  ز میقوم و طبقه از این کهتر شمرده شدن چه برو آنشود و  می
بتازد،  آنانهایی بر دیگران دارد تا بر  است دیگر چه برتري نشینان پایتختاز 

  از اغنیا است؟ آیا مثالً

  تحصیالت فراوان کرده و شأن اجتماعی خویش را خریده است؟ آیا

ساخت، به تصویر  کرد و در ذهن براي هر کدام تصویري می به همه نگاه می
کرد تا به سرانجامی  کم می آنافزود و گاه از  می آنداد و بر  بال و پر می

  تر بود اما این راه هیچ سرانجام نداشت و تنها به اعماقش غرق ،برسد

ماند، تکان داشت تا سرانجامش در برابر استخري خشک  این راه رفتن ادامه
ي  نخورد حرکتی نکرد و جهان و بارش را به دوش کشید، سنگینی همه

  کشید و به درب استخر مات ماند، آغوشجهان را در 

گفت  دهانش را قورت داد، چند باري پلک زد، با خود می آبچند بار 
ها به  باه دیده است، شاید این دروغی بیش نیست، شاید اینتشاید به اش

زد، چشمانش را  م پلک میت او است، از این رو بود که مداي تخیال واسطه
رسید، تصویر در برابر همان بود که از نخستش  فشرد اما به پاسخی نمی می

  دیده بود اما باورش براي او سخت و جان فرسا بود
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ن دیرین و روزگارا آناعتماد نداشت، آخر از به چشمانش هم دیگر 
در دیوانگی نبود دنیا  گونه اینوار بسیار گذشته بود، حال که جهان  دیوانه

  اند، بهتر شده آدمیانتغییر کرده و 

ها به دلیل ریز شدن  ي فکرهاي بیشمار من است، این ها به واسطه آري این
خواندن شمان من براي ازه در این موضوعات است و حال چبیش از اند
وطنان در نزدیکش  از این رو بود که رحیم به یکی از هم اند،  متوهم شده

  اشاره کرد او را فراخواند و گفت،

  :کاغذ نصب شده به روي درب استخر چه نوشته است آنوطن بر  هم

  :پرسید میلی بیانداخته بود با  وطن در حالی که شانه باال هم

  کدام نوشته؟

ر درب نیست و این اي ب رحیم به دل شاد شد، با خود گفت، آري نوشته
کابوس بیداري من بوده است، شادمان به درب در برابر چشم دوخته بود و 
حتی چشمانش در تدارك نیست و نابود کردن نوشته برآمده بودند که 

  :گفت فریادکنانوطن  هم

  اند؟ گویی، آنی که بر وسط درب کوفته کدام نوشته را می
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  سواد خواندن نداري؟

  :بود گفت آمدهاي فریادهاي او به خود رحیم در حالی که با صد

  آري همان کاغذ نصب شده در وسط درب

انداخته بود و حال دلیل تفاخر بر  غبغبوطن در حالی که بادي به  هم
  :گفت بود اش نشینی ش نسبت به رحیم داشتن سواد و پایتختخویشتن

  نوشته از ورود اتباع خارجی به درون استخر معذوریم

منظورش از اتباع خارجی همین کهتران در : خصمانه گفتبعد با حالتی 
نزدیک است، بعد در حالی که سینه را ستبر کرده بود از کنار رحیم گذشت 

  و او را به حال خود رها کرد

بودند، از  آوردهي دنیا به رویش هجوم  رحیم دیوانه شده بود، باز همه
را نژاد  آنانند، پندار را نجس می آناندر استخر معذورند،  آنانپذیرش 
کثیف  آبي  همه آبدر  آنانکنند با رفتن  می شاید فکرشمارند،  کهتر می

  شود، می

 آبدر کنار کهتران عریان شود، در یک  وطنان همنباید تن طاهر و پاك 
  ...قرار گیرد و 
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رحیم در حالی که سرش را در دست گرفته بود با سرعت زیاد شروع به 
استخر نفس  آندور شود، رفت تا در هواي  اآنجدویدن کرد، رفت تا از 

دوید، تنش به  وار می گزیند، دیوانه سکنینکشد، رفت تا در دیاري دورتر 
  :گفت خورد، با خود می وطنان می تن هم

تن شدن با من نجس شده باشند، نکند چون همه  ي هم به واسطه آناننکند 
با این اتباع خارجی در خاك  ها آنکشیم نجس شویم،  نفس در یک هوا می

را جبر بر طاعت و عبادت ما کنند،  آنانکنند، نکند در زمانی دیگر  چه می
کرد، مدام  می سؤالدوید و مدام از خود  باید کرنش کنند، می آناننکند 

  زد که از تنگی نفس ایستاد فریاد می

د و ش آمدنفس نفس کنان به سراپاي شهر نگاه کرد، به مردمانی که در 
هر بار برایشان به  گرفتند، اي می هر روز تعلیم تازه که آنانیبودند، به 

ها به جادوها و به هر  ها به نگارها به هنرها، به شعرها به جعبه دیوارها به نقش
تر به پیش  و دیوانه دیدند نگاشتند و تعلیم می در دست بود و نبود می هچ

تا بیاموزند و به فردایی همه را در  آمدهدر این کالس درس  آنانآمدند،  می
برابر دیگران باز پس دهند و حال در این ایستادن در این نفس کشیدن به 

  اغنیایی دیداي  ساختمان نیمه کاره
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او اشرف همگان بود، شاه و شرف زمان بود، او که از واالنشینان و 
ریاد بود تا ف آمدهواي که او صاحب و خداوندان بود، او  ،بود پرگوهران
خواست بگوید و همه را به فرمان و طاعت در  دل تنگش می آنچهکشان هر 

  ،آورد

گان ن بود به خاك و خون و نژاد از همنشینا اغنیاي واالنشین که از پایتخت
برتر بود، او به تحصیل واال شد به ثروت حاکم شد به قدرت فاخر شد به 

ر دور یکی از میهمانان جمع دیگران ناطق شد و در برابر یکی از کهتران دیا
تر  که کهتر و پست آنانبر خاك یکی از کارگران دور افالك یکی از 

که  آنانکه به تن نجس خوانده شدند، یکی از  آنانشمرده شدند، یکی از 
  :اجنب بود را برابر دید و فریاد کشان خواند

ام، تو براي  کار کن که از تو خواسته گونه آنکار کن،  شرف بیکار کن، 
تا در برابر ما اطاعت کنی،  اي آمده، اي آمدهکار کردن به این سرزمین 

  تا براي ما پست شوي اي آمده

پست شمردگان هیچ نگفتند، الم از کام نگشودند، چیزي براي عرضه 
 آنان ردند، اما یکی ازآو شدند و الم از کام برنمی یر مینداشتند، باید که تحق

شاید که فریاد کشید، شاید به مانند همان کودك دیربازان فریاد زد ما 



 ٣فصل  ٦٧

 

خواره نیستیم، اي دیوانگان ما هم جانیم، شاید او  شرف نیستیم، ما مفت بی
تر  در خاك اجدادي را دیوانه وطن همتر کرد،  فریاد کشید و غنی را دیوانه

بروز داد تا آموزگاران بود را به غلیان سرکش خود  آموختهفرا  آنچهکرد و 
  ي تعالیمشان را اجدادي ببینند ثمرهتا معلمان و مدیران  دیروز

، از اینجا بیرون شو گمکنی از خاك ما  ي هرزه اگر کار نمی خواره اي مفت
  نکش نفسبرو در هواي ما 

را با فریاد و ضرب و شتم از خانه  آنانو  آمدندوطنان به گرد هم  شاید هم
ي  هکستو قضاوت نشستند و سر ش رأيبیرون کردند، شاید مدیران اینبار بر 

وطن و  اي شکستند و باز خواندند از وطن و هم اجنبان را به چوب تر دوباره
  دیوانگان پیرتن

د، وار دوی شنید، فریاد ما جانیم را شنید و دیوانه شنید، فریاد می رحیم صدا می
تر النه ردوید و دور شد، رفت و از این دیوانگی رخت بست تا دورتر و دو

تا جایی دورتر از این افکار بیمار و پوسیده را بشنود اما هزاري به گوش  کند
  :هزاري به سراسر جهانی خواندند
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اي از این زهر نوشیدند و این جام  جهان برترها است و هربار به جرعه ،جهان
وار همه مسموم  دیوانه خاص و عام ریختند تا به این زهر قشوکران را به حل

  به این بازي جان دهند آنشوند و همه گرفتار در 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  ٤فصل 

شد،  صداي صور همه جاي کشور را پر کرده بود، شیپورها نواخته می
کهن فضا را پر  کوفتند و باز نداي خاك ها می خواندند، بر طبل ها می مارش

  کرد می

وطن روز آزمون  دنیا را بپا خیزانید، هموطنان، به پا خیزید و  برخیزید اي هم
فرا رسیده است، به راه وطن و خاك پاك اجدادي بکشید و کشته شوید، 

  جان دهید، جان بر کف به میدان بیایید و براي وطن بمیرید
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ا پر کرده بود، دوباره داي جنگ تمام کشور رشده بود، دوباره ن آغازجنگ 
  بودند، آمدهبه میان 

  اینبار مقصرش که بود؟

  ر چه چیز به جان هم افتاده بودند؟بر س

ها، اخم به یکی از  بخشی از خاك و سرزمین، دعوا و شاخ و شانه کشیدن
قدرت، پیشبرد اقتدار و هزاري  سئولین، دعواهاي پشت پرده، تحکیمم

و جنگ دادند و اعالن جنگ با دشمن نداي  صورعناوین دیگر هر چه بود 
ي کشور دانستند که جنگ بزرگ در  اجنبان در برابر به گوش رسید، همه

و سپیدي است، این  پیش است، همه خواندند که این جنگ میان سیاهی
وطنان است، براي بزرگ شدن و بزرگ ماندن  ر بیشتر همجنگ براي اقتدا

است، براي گسترش باور هم خاکان است و باز همه دانستند که  میهنان هم
  در پیش است جنگ عظیمی

ي جادو شروع کرد به خواندن، شعرخوانی اساتید براي تحریک  جعبه
جوانان، آوازهاي ملی، هر روز روز استقالل وطن است، هر روز فراخوان 

وطن است، هر روز جشن و پایکوبی به راه خاك و تن است،  بودن هم
دیوارها پر شد از شعارهاي وطنی، هر کس به هر گوشه و کنار رخت رزم 
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داند، دلیل  تا در برابر دشمنی که هیچ از او نمی آمد، آمدمیدان پوشید و به 
  و کشته شود،اند به پیش رود و بکشد  جنگ را نگفته

 چه گفتند، آنانو اجنبان بود، به  وطن همارتشی از هزاري  هر دو سمت
  واندند،را خرا تحریک کردند و به میدان ف آنان چگونه

یابی به قدرت و ثروت بیشتر، شاید به ، شاید براي دستغنائم آرزويشاید به 
، شاید به تحمیق از پرستی وطنو  دوستی وطنسوداي شهوت، شاید تحریک 

، شاید به نشخوار امنیت، شاید به نماندندر امان  تهییجبه بین رفتن، شاید 
از دو سوي هزاري را فراهم آبشخور حکمیت، به هزاري برایشان خواندند و 

دانستند دعواي اصلی بر تخت نشستگان بر سر چیست، شاید  که نمی آوردند
خداوندگاران رد و بدل شد و تاوانش را  آنبرتر برتران  آنمیان  کجی دهان

جماعت بیشماري به میدان جنگ با توپ و فشنگ و با تن و جان دادند و 
ده شده خوان گونه اینهم هیچ ندانستند و از ابتدا  آخرشباز هیچ ندانستند، به 

هیچ  آنانبسط دادند که  گونه این آخرشهیچ ندانند و به  آنانبود که 
  .نفهمند

گوید از  می خواند، برایش ، جعبه مینشست ي جادو رحیم در برابر جعبه 
رود  از اجداد دور ماندگان از خاکی که به تاراج می خون گذشتگان، از نیا
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کی که چشم به امید او اباقی نخواهد ماند، از خ آنز از خاکی که هیچ ا
است و هزاري چون او تا از او محافظت کنند، از تاریخ و هویتی که از بین 

  خواهد رفت از فرهنگ

اش کرد، باز به یاد  واي باز فرهنگ، باز هجوم فرهنگ و تمدن دیوانه
هاي پر فروغ فرهنگ پیشینیان و پست شمردن دیگران افتاد، باز به یاد  چشمه
اجنبان در  آنندند و و بسط این نگاه افتاد، باز برایش خوا بینی بزرگخود 

را به خار تشبیه کردند، به کوچکی و پست بودن متهم شدند و باز  پیش رو
و بزرگی این خاك پاك گفتند،  ابهت، باز برایشان از دبرایشان خواندن

  :انداخت و گفت غبغبکارشناس بادي به 

در برابر ما به خاك خواهند  آنانتیم، یکتا و یکسان نیس آنانما با  آینههر 
  نشست ما را چه قیاس با این کهتر از کهتران

ربودند و بر کوس چنگ  کارشناسان گوي سبقت از یکدیگران می
گفتند از این  هاي مملکت دیرین می کشیدند از بزرگی  کوفتند، فریاد می می

 آدمیانند و بافت اتحاد و یکدلی براي به خاك و خون کشیدن اجنبان قصه می
  خواندند هاي جنگ فرا می را به جبهه
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افتادند،  هاي نه چندان دور می چندي نگذشته بود که دست به گریبان گذشته
رفتند و مردند،  همین چند سال گذشته به میدان رزمبه گذشتگانی که در 

کشته شدند و به خاك و خون کشیده شده به گورهاي دسته جمعی سپرده 
ب جادو چهره از دور مرد دیرین که او را از یاد برده بود شدند، رحیم به قل

  انداخت

مردگان پیشین نمایان کردند، او را به تصویر  آناو را میان هزاري دیگر از 
گرفت، مادرش به نزدیکش بود،  آتشتصویر  آنکشیدند و رحیم به میان 

ر او هم تصویر را دید و به فراخور دیدنش با عجز و ناله قربان همسر د
  :اش رفت بعد با تحکم رو به رحیم گفت گذشته

پی ساختن قبایی  تو فریب اینان را نخوري و به میدان جنگ نروي، اینان در
  اند آمدهدان بر  براي خود از این پنبه

گذر تصویر او بر سیماي  آنکهرحیم به سیماي پدرش چشم دوخته بود با 
دید باز هم  تصویر را به قلب سپرد و آنحیم ي جادو کوتاه بود اما ر جعبه

  :دید، هر بار به نقش نگارهاي بر صورت پدر چشم دوخت و از خود پرسید
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او هم به فرهنگ پیشینیان مفتخر  آیاوطنان بود،  او هم به مانند همین هم آیا
کند که از او  آنقدر خوانده بودند که تعلیم بیند و  آنبراي او هم  آیابود، 

  عنی او به هیچ جز تعالیم پیشینیان نیندیشید؟اند، ی خواسته

توانسته که بیندیشد، چگونه اندیشیده و در برابر دیگري گلوله  چگونه می
چکانده است، چگونه به راه همین پیشترها خود را به خاك و خون کشانده 

  هیچ به دنیا نیندیشیده و حتی از وجود من هم با اطالع نبوده است،

تصویر را با هزاري دیگر از  آنکرد  اه میرحیم مدام به عکس نگ
ان از معلولین قیاس کرد و ي جادو از اسرا از مردگ یرهاي مدام بر جعبهوتص

  خود خواند باز با

اي این قیاس به غیر را اما اینبار نیامده تا  اي فرهنگ پیشینیان خوب آموخته
تا به قیاس او  ام آمده او را با دیگري براي برتري دادن قیاس کنم، اینبار

پدر  رزندان بیدار شدند، چگونه ف که چگونه داغ ا تصویر کنمدیگران ر
اند  و بی اوالد خواندند، چگونه عمر را سپري کرده همسر بیماندند، چگونه 

ن شد از این جنگ دورترها، چه نصیبشا آنند از چه دانست آخرشو به 
  ها ها، چه به جهان افزوده شد از این ددصفتی حماقت

  :و ذکر کرد آوردمادر او را به خود 
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به خیابان بروي، اینان براي به دام انداختن جوانان و بردنشان به  هوا بیمبادا 
  برند اندازند و به جنگ می تو را هم به دام می هوا بیها دارند،  جنگ نقشه

هاي مادر فکر  ي افکار ساخته به ذهن رحیم یکباره فرو ریخت به حرف رشته
  چه بود؟ آني نهفته درون کرد، معنا

اند، یعنی از دل این تصاویر بودند کسانی که  چگونه برخی را به دام انداخته
  ؟آمدهبه دام در 

بدانند به رگبار بسته  آنکه بیبخواهند به میدان رزم برده شدند و  آنکه بی
  اسیر شدند و معلول به خانه باز گشتند، هم جان دادند، هوایان بی آیادند، ش

بود کسی که به فرهنگ دیر زمانان فکر نکرده باشد  آناناز میان  آیا یعنی
  مسخ نشده باشد؟

گذشت و همه را قضاوت  دیدگان رحیم میتصاویر یک به یک از برابر 
انگاشت و برخی را به تله  ها می کرد برخی را در ذوب شدگان دوردست می

به قلبش هر ساخت و  پنداشت، براي هر کدام داستانی می در آمدگان می
بگوید از  ي او به سخن بیاید از اجنبان کرد تا در محکمه کدام را زنده می
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یکی  آخرشهاي خونین و به  از میدان آدمیاننگی فرسا از دیوا جنگ طاقت
  :ي جادو فریاد زد اي به جعبه در محکمه آمدهبه کالم 

پیروز این  قدر بجنگیم تا وطنان باید اجنبان را به خاك بنشانیم، باید آن هم
را تحقیر  آنانبه بار پیش جنگ ما را تحقیر کردند، باید  آنانمیدان باشیم، 

  کنیم،

ها را  ي جادو چشم دوخته بود و صحبت رحیم مات و مبهوت به جعبه
اي  ، به دنبال کسی که فریاد تازهگشت میشنید، به دنبال صداي دیگري  می

اي بگوید به تقبیح جنگ بپردازد، از زشتی جنگ  سر دهد، سخن تازه
  ...دیوانگی از از بگوید، از تبعاتش از زشتی سالح از میدان نبرد 

نشخوار پیشینیان بود،  ،ي سخنان اي نداشت و همه حرف تازه کس هیچاما 
ستاید مگر  ستش گذشتگان را میپرو به مقام اوال جماعتی که تا این حد 

هر چه در  آنانبگوید،  آنانو یا به خالف باور  آنانتوانند حرفی فراتر از  یم
 آنو بر  آوردهاند باور  شنیده آنچهبه  آناناند،  برابرشان است را پذیرفته

از تعالیم پوسیده بوده را  آنچهو به طول هزاران سال  اند گذاشتهصحه 
  دهند و حال باز پس می آموخته



 ٤فصل  ٧٧

 

اگر فشنگی به خطا قلبی را دریده باشد هزاري به تعالیم  آوردرحیم به خاطر 
  :پیشترها چیزها خواهند گفت

ند، یکی ک محکوم می دانشی بییکی شاکی از خطاکار است، یکی او را به 
زند و هزاري هر  یکی به عمد زدنش را فریاد می خواند، قصه از پستی او می

حتی  کدام هیچ، اما کنند میبه جان و خونشان مانده را قی  مسمومیتچه از 
گیرند بر از بین  خرده نمی آنتازند، بر  به سالح و حضورش نمی بار یک

بسیاري  آنکهبندند و باز به همان دروس پیشترها با  بردنش کمر همت نمی
بر مراد تعظیم و شوند  گذارند و پیرو خوانده می دانسته اشتباه است صحه می

  را باز پس دهند اند آموخته آنانبه  آنچهتا  آمدهبه پیش کرده مریدان 

  :و فریاد زد برخاسترحیم از جاي 

  خواهند، اینان تغییر نمی

  :کرد با خود گفت مادرش سراسیمه به او نگاه می

نکند اتفاقی براي پسرم افتاده باشد، نکند مشاهیرش را از دست دهد و در 
  اضطراب بود که رو به فرزند خواندمیان همین 

  خنک برایت بیاورم؟ آبخوردن،  يخواهی برا مادر چیزي می
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  گرفتن به درون داشت آتشرحیم در حالی که احساس 

برایم بیاور تا هر چه درونم است را  آبقدر  آنخواهم،  می آبآري : گفت
روان بیاور تا این سرزمین را بشوید و  آبقدر   ، نه فراتر از من آنبشوید

  آورددوباره پدید 

رفت مدام خود را سرزنش  مادرش در حالی که به سوي آشپزخانه می
را او را از این کشور را چرا از این دیار نبرده است، چکرد که فرزندش  می

  بود تر آرامبهتر و  ، سراییدور نکرده است، شاید دوردستی از این سراي پیر

ي  در حالی که به جاي خود بازگشته بود به چشمان مجریان در جعبهرحیم 
  را از چشمانشان خواند آنانجادو مسلط نگاه کرد و فریادهاي 

به میدان جنگ بیایید و این پست مایگان را بدرید، بروید  زد، یکی فریاد می
 مملکتو پایتختشان را به تسخیر در آورید، بروید و بردگان و کنیزان به 

  ار کنید، بروید و بزرگی خود را به همگان نشان دهیدهمو

 آنزد، بروید و قانونی به کشورشان بنگارید تا در  ا فریاد مییکی از دورتره
بر مقام قدسی ما احترام کنند، ما را که به خیابان دیدند در برابرمان کرنش 
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ي دنیا در برابرمان به خاك  کنند، بروید و جهان را مالک شوید تا همه
  بنشیند،

گفت باید براي منافع کشور از جان گذشت باید  تري می یکی از دوردست
  به میدان بود، آند زد و تنها براي تصاحب پیون همه چیز را به منافع خود

 آنچهاز  تر آرامبه زبان  آنانشنید  را می آناني  رحیم فریادهاي در گلو مانده
زد  فریاد چشم را به فریاد زبان گره می گفتند، گهگاه کسی از بینشان بود می

د همه نهم گفت آرامدانستند او به دل چه پرورانده است حتی اگر  قی میو با
  :ها را تکرار کردند و رحیم از خود پرسید ها فریاد چشم دانستند و به خانه

  را نتواند شنیدن؟ آنکسی خواهد بود که  آیاام  من اگر این فریادها را شنیده

 رو اش کرده بود از این کرد و دیوانه تا به مغز استخوانش رسوخ می فریادها
 آتشدر لیوان به دست مادر را گرفت و همه را یک نفس پایین داد تا  آب

به سوي اتاق خوابش رفت تا دیگر  آنبعد از اي خاکستر شود  درونش ذره
تا خواند  ي جادو را نشنود که همگان را به میدان رزم فرا می صداي جعبه

تا فریادهاي جنگجویان و جنگ خواهان را  صور جنگ را به گوش نشنود
  دید آناندنیایی دورتر از  رؤیابخوابد شاید به  اي ذره آرامنشنود و 
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به کابوس بدل شد اینبار هر چه آرزو داشت به خالف در برابرش  رؤیااینبار 
 اش آغوشی همکه به کابوسی ساخت اش فرو رفت و دنیا با او  نشست به سینه

رفت روزي  دور پرستان لذت برند، او را به خیابان روزي که پیاده می آن
شکافت  وطن و وطن را می گفت به بحث نشسته بود هم که با خود سخن می

، جماعتی در کمین او و چندي دیگر از جوانان هم سن او را کردنددستگیر 
جب که سن وا نانیآان جنگ بودن بود، تله انداختند، استدالل در میدبه 

شدند، رحیم هم  براي جنگیدن داشتند باید که به تحمیل به جنگ رانده می
  رانده شد، فرستاده شد و فرا خوانده شد

کرد، جوانان را به جنگجو بدل  جوانان را شکار می به درون اتومبیلی که
نشست، تعدادي هم سن و سالش به کنارش بودند و هر  آرامساخت  می

دوست داشت به  ي خود غرق ماندند، یکی شاد شده بود کهکدام به دنیا
شت فریاد بزند، ماشه بچکاند، بمب بیفکند و دیگران جنگ باشد، دوست دا

ي  عام کند، اگر داوطلبانه نرفته بود به واسطه و دشمنان و اجنبان را قتل
  آناناش بود حال چه به مهر و چه به جبر  خانواده

کرد،  بود، مدام طلب مغفرت و آمرزش مییکی از ترس به خود وامانده 
هراسید، از  مرگ می از ،جست اي براي فرار کردن می یچهمدام به دنبال در
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خواست هر گونه که  شد از معلولین نفرت داشت و می اسیر شدن دیوانه می
زد و کسی گوشش  کرد فریاد می شده از این مکافات رهایی یابد، گریه می

  بدهکار نبود

ت، جنگ او رف اش به جنگ می دوردستی عاشق بود به یاد معشوقهیکی در 
و حال در شیدن بود ک آغوشبود، به  آوردن، به دست دورتر از این دنیا بود

انده شده بود، دنیایش این بیل به مقصدي براي دورشدن فرا خواین اتوم
صله داشت اما جبر در برابرش فریاد ها فا اي نبود از این دنیا فرسنگدنی

  واندخ ا بسته او را به قربانگاه فرا میکشید و دست و پ یم

نش نگاه ت به رانده شدنبود، رحیم مات بود و مبهو آناناز  کدام هیچرحیم 
کرد، به فرا خوانده شدنش به کین و انتقام به عقده و حسرت به تعالیم  می

جبر برابرش  آنچهبیزار بود، به  آناناز  آنچهدوخت، به  دوردست چشم می
  ها فرستاد به جبههتصویر کرد و او را محکوم به دستان در غل و زنجیر 

قدر به  ، آنآموختنداز دیربازي همه را  آموختند آنانمیادین ساختند به 
 آموخته شان رقابت علم کردند تا در این وادي پیرگوششان خواندند و برای

به عمل بود، حال زمان نشان دادن برتري به  آموختنشوند اما حال زمان 
کشتند و نشان  بود تا دیگران را به خاري می آندیگران بود، حال زمان 
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ند، حال به میدان تیر و شمشیر به ا ناندادند که دیگران اسیر و بندگان آ یم
  :ند و گفتندراه درد فرا داد آنان، به آموختنددرس قتل  آنان

  بود را به خاري بدرید بروید و هر چه در برابر

  بروید و بدرید

دیگرانم بر دیگران  خیال بیتفنگ در دست رحیم و ماشه چکاندن 
دریدند،  می زدند میها، اینبار شمایلی از دشمن در برابر بود،  دوردست

اده د آموزششدند به بهتر دریدن،  می بردند، آزمون کشتند و لذت می می
  تر شدند زمودهز به این کرسی زشتی آاندن و هر روشدن به بیشتر آزار رس

 آمدههاي قربانی که به چنگ  هاي در تله بود، گوشت یگان آموزشاینجا 
تا بروند و کشته شوند،  تا به فردایی به میدان مین از جان براي خاك بگذرند

ها به نزد خاك  و تمام ارزش ارزش بیکشیده شوند که جان  آتشبروند و به 
  و خون و نژاد نهفته بود

کرد به تفنگ در دستش، به فرجام  رحیم دیوانه شده به همه سو نگاه می
حرکتش به اینکه به فردا چه خواهد کرد، به میدان رزم چه خواهد دید، به 

  چه باید که پس دهد، ها آموختنفردا 
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ین به اجنبان باز پس دادند و فردیربازان، فریاد لعن و ن آموختن يبه فردا
  .دریدن چه خواهند کرد آموختنحال به فرداي 

دید او را لمس نکرد و به  رحیم تفنگ در دستان خویش را باور نداشت نمی
  دست نفشرد، مربی فریاد زد، بچکان، ماشه را بچکان

فشرد  خورد و رحیم تفنگ را محکم به دست می در برابر تکان می هدف
  :وطن دوباره فریاد زد ن نشد و آموزگار همحاضر به چکاند

گمان کن دشمن در برابر رویت است، گمان کن اگر نچکانی او خواهد 
  چکاند،

  بروید و بدرید

، چشمانش به زد میوار فریاد  فشرد و دیوانه رحیم تفنگ در دست را می
اشک خونین دلش آغشته شد و فریاد کشان اسلحه را انداخت و دور شد باز 

  نور شدن آناي از  ما نه براي دریدن که براي دور شدن که براي ذرهدوید ا

و او به مانند دیربازان که هر چه برایش  آموختنداش کردند باز به او  باز دوره
بافتند افاقه نکرد، همانند دیربازان که هر چه به گوشش خواندند را دیگر 

 خود خواسته آنچه آموختد، دوباره اي تصویر کرد و دوباره خوان گونه
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خویشتن خواست را تفسیر  آنچههیچ نفهمید و  آنان آموزشاینبار هم از 
  کرد

در  بودند که او الیق بودن آنبر آموزگاران با مملکت از خاك اجدادي 
خواستند به او میدان دهند و در تدارك باز  نیست نمی وطنان هملباس رزم 

ودند اما اتفاقی همه چیز اي در راه تدارکات جنگ ب پس فرستادن او به نقطه
  را تغییر داد

داشت تا از همه  آناي ناگهانی از دشمن و اجنب فرماندهان را بر  حمله
از این رو بود  ،اند گذراندهنرا  آموزشي  که دوره ها آناستفاده کنند، حتی 

  :که فرمانده فریاد زنان رو به جماعت گفت

اید به خاکش بزرگ  ، وطن را شناختهاید آموختهز دیربازي همه چیز را شما ا
دانید، تعلیم امروز شما تخصص است که  را می آناید و ارزش واالي  شده

هاي دیرینتان،  است، بروید بدرید به آموزش معنا بیدر برابر تعهدتان هیچ و 
اید بروید و به راه  ي عمر دانسته همه آنچه، به اید آموختهاز کودکی  آنچهبه 

  اجدادي بدرید و دریده شویدوطن، براي خاك 
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ها  و سینه آمدندها به پیش  فرمان جنگ صادر شد همه به پیش رفتند، گلوله
 ها شلیک شد، یک به یک بر خاك نشست و خاك را به ، بمبرا دریدند

  افتاد ي به دنیا آمدنش می اسمان داد، اگر مادر رحیم بود به یاد خاطره

به همه جا سرك کشید تا خبري از ام داد او هر چه در توان داشت را انج
اند در کمال  دانست که او را به میدان جنگ برده آخرشپسرش بجوید به 

است،   اعالم کردند او با اشتیاق و به میل داوطلبانه به جنگ رفتهناباوري 
را به صداي بلند براي دیگران خواند و کسی  آنانمادرش فریاد زد دروغ 

 کس هیچشنید به مانند خودش بود و  صدایش را نشنید جماعتی که می
تنها به لعن بر خویش ماندند و  آنانرا باور نکرد و پس از چندي  آنانحرف 

را به زیر  آنانمحافظ دلبندانشان نبودند و خود را نفرین کردند که چگونه 
  تیغ فرستادند

پنهان شدند و در چشم  ریزها سنگن بود به پشت ها همه در برابرشا حال تیغ
ها را شکافت و درون رفت، رفت و همه را  ها سنگریزه بر هم زدنی موشک

ا مانده سالم کردند ها بر پاهاي به ج تکه و پاره بر زمین به جا گذاشت، مین
  ا در حال شکاف بدرود گفتند،تیره
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د که عاشق بودن آنانر از ها جاري شد، به زمین افتادند چه بسیا خون بر زمین
 آنانبودند،  آمدهبه میدان که به حب وطن  آنانزدند  رس فریاد میکه پر ت

ها  ها و موشک ها به بمب که از دیرباز تعلیم دیده بودند، همه و همه به گلوله
جان به جان به جنازه بر زمین افکندند و در چشم بر هم زدنی از دنیا رخت 

  بر بستند

کرد  را به قلب سنگریزي دفن میداد خود  رحیم تفنگ را به دست فشار می
ین فضایی حضور نداشته خواست خاك به روي خود بریزد و در چن می

زد، گاه تفنگ را به دهان  فشرد و مدام فریاد می ش را به خود میباشد، تفنگ
ها به تو  را به فشار دندان گرفت، فریادش می را به سختی گاز آنبرد و  می
  کشید، ورد و باز فریاد میخ می

گذشتند و باز جانی را دریده بودند  ها هر از چند گاهی از کنارش می شنگف
  چیزي ببیند آناناما او سري برون نکرد تا از 

دویدند و  ترکاندند، سربازان می ها بمب می رفتند، تانک هواپیماها به پیش می
ها را دریدند و جنگ به پیش  جان آناندوید و  آنانهاي  ، فشنگنددرید می

  رفت و باز رحیم در خود ماند تا در دورتر زمانی باز گریبانش را بگیرند
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ان دشمن ، اسیرآوردندز اجنبان را بند در فرماندهان به پیش رفته جماعتی ا
و در برابر رحیم به خاك  آوردندرا با دست و پایی به طناب بسته به پیش 

که رحیم مأمور شد  گونه اینسنگریزي بردند و نشاندند او را به درون 
  ،نگهداري از اسرا خوانده شد

کرد تا بعد از بازگشت فرماندهان بازجویی  را نگاهبانی می آناناو باید 
کشته شوند به گروگان گرفته  آنشوند، اطالعاتشان گرفته شود و پس از 

  شوند معاوضه شوند و فروخته شوند

 آنشنید و هیچ از  ا جمالت فرماندهان را میرحیم با تفنگ در دست تنه
با حالتی فریاد گونه  آخرشکردند و به  مدام تکرار می ها آنفهمید،  نمی

  :گفتند

اگر نتوانستی مهارشان کنی و یا دست به فرار زدند همه را از زیر تیغ بگذران 
  به هیچ کدامشان رحم نکن و همه را بکش

  اي شنیده بعد فرمانده فریاد کشید دستورات را
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را به زمین دوخت، به  اش زدهن رحیم سر تکان داد و چشمان از حدقه بیرو
ي ادامه جنگ و صداي تیرباران فرماندهان او را به حال خود رها  سطهوا

  کردند و به بحث ادامه ندادند رحیم با جماعت اسیران تنها شد

شان نگاه های بر خاك مانده بودند به چهره آنانتفنگ در دست در حالی که 
گذشت، هر سنی به  هایشان می کرد و از چهره را ورانداز می آنانکرد، 

کرد و  ساله، همه را نگاه می 70ساله تا پیرمردي  12میانشان بود، از کودکی 
  فت،با انیه براي هر کدام داستانی میاز ث کسريدر 

ه ریختند و ب نالیدند، برخی اشک می  بودند از درد به خود میبرخی زخمی 
گردنی فراخ به آسمان نگاه  لومشان چشم دوخته بودند، برخی بانامع ي آینده

  کرد و باید مراقبشان بود دید همه را نظاره می کردند و او همه را می می

در دست خود  تفنگرا دارد،  آنانکه او وظیفه نگهبانی از  آوردناگاه به یاد 
فرمان  آموختندکه عمري  آنانماندهان افتاد، ها فر را نگاه کرد و به یاد فرمان

  بردار باشند، باید فرمان دهند و اینان که فهمیدند

  رحیم به خود خواند من نگهبان آنانم،

  را بدرید؟ آنانبدوید و 
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  شان را بکش، از زیر تیغ بگذران، همه

  ام؟ شده آناندر اختیار من است، من مالک به جان  آنانزندگی  مگر

ها، به یاد کودکان در رنج،  یربازان افتاد، به یاد مرور تمام داستانبه یاد شرم د
هایش را به دل  چشم دوخت و رنج آنانساله در میان  12به چشمان کودك 

دوره کرد، او را در لباسی به جنگ دید که زخم خون زمین را پوشانده 
ریزد و فریاد  است، او را در حال چکاندن ماشه تصور کرد که اشک می

کابوس دردهاي  ، او را به فردایی تصور کرد که همه شب و روززند می
  دود درد و می ، او را به فردایی دید که به راحتی میبیند امروزش را می

شان نگاه کرد و باز خود را دید، تفنگ در دستش را دید، روزگار  به همه
خاطر  چه چیز از خویشتنش را بهپیشتر و بعدتر را دید و باز به خود خواند 

  او است؟ آندارد، چه چیز از دنیاي درونش باقی مانده است، این اسلحه از 

  این خاك براي او است؟

  ارزش این خاك برابر جان جانداران چیست؟

  :زد، با خود گفت نفس نفس می
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ها همه  برند، این بهره می آناز  رنجند، الکان که از ملکیت خود نمیم
  بردگان تو هستند

هاي پیشینیان که در قلب و جانش رخنه کرده بود فریاد  آموزهبعد از شنیدن 
  :کشید

شرم بر من اگر مالک خوانده شوم، اگر مالک بر دیگري باشم، اگر جان و 
  وجود او را صاحب شوم، شرم بر من

کردند، با خود  اسرا به او چشم دوخته بودند و حرکاتش را نگاه می
غ خواهد مان را از زیر تی عد همهتا کمی ب ک دیوانه استاو بی شگفتند  می

 گفتند میقانشان سخن گفتند، برخی با معشو هان وداع میگذراند، برخی با ج
  است آناندانستند این پایان عمر  و همه به اتفاق می

اي براي نابودي رحیم  یم و نقشهداده نشده بود تا تصم آنانتی به هنوز مهل
  :بکشند که رحیم فریاد زد

  نید، جانتان را بگیرید و از اینجا دور شویدبرخیزید، فرار ک

ند چیزي از کالمش نفهمیده و به اجنبان که مخاطب فریادهاي او بود
  :یکدیگر چشم دوختند و بعد از چندي به هم گفتند
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کشد  دهد، شاید برایمان خط و نشان می او دیوانه است، شاید به ما دشنام می
  دوید آنانت که رحیم اسلحه را به زمین گذاشت و به سم

کرد و فریاد  آزادهاي بر پاي و دستشان را باز کرد، همه را  رفت و ریسمان
را در  ها آنزد دور شوید جانتان را به سالمت ببرید، به نزد فرزندانتان بروید، 

  یچ جنگ وارد نشوید،گیرید و دیگر به ه آغوش

  داد میدویدند و رحیم باز ادامه  اسیران پا بر فرار گذاشته می

براي هیچ به جنگ نروید، ي پیشینیان به میدان رزم نیایید،  براي هیچ آموزه
، کشته نشوید و کسی را ندرید، زندگی کنید، زندگی را دوست بدارید

گشت تکرار  چرخید و به دور خودش می رحیم با فریاد در حالی که می
  کرد می

  نجنگید

  نجنگید

رماندهان او را دید و به در همین حال و احوال و از کمی دورتر یکی از ف
کرده است، به سمت رحیم هجوم برد و با  آزادت فهمید که او اسرا را سرع

  :ضرباتی او را نقش بر زمین کرد و فریاد زنان گفت
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  احمق با اسرا چه کردي؟

  :ه نقش بر زمین بود گفترحیم در حالی ک

را  ها است، جان یکدیگر نجنگید یکدیگر را ندرید، جان واالترین ارزش
  ندرید

فرمانده با حالتی خشمگین و غضبناك او را زیر مشت و لگد گرفت و 
ریسمان را به دست و پایش بست بعد سیگاري روشن کرد و بر پشت رحیم 

  :زد گفت پوك می آننشست و در حالی که از 

ها را از یاد ببري، تو فرجامی  کاري با تو خواهم کرد که تمام این دیوانگی
خواهی مرد و  آنانبگویند، به جاي تک تک  آنخواهی داشت که همه از 

  دریده خواهی شد

رحیم در حالی که با صورت بر زمین افتاده بود و صورتش بر زمین کشیده 
  :کرد شد با همان صداي خفه شده مدام تکرار می می

  نجنگید و یکدیگر را ندرید
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وار  شنید با اعصابی خراب و دیوانه فرمانده که صداي فریادهاي او را می
زد  در حالی که رحیم فریاد می پشت سر رحیم خاموش کرد،سیگار را بر 

  :گفت

  اسرا تاوان خواهی داد، آنکنم، به جاي تمام  ات می درمت تکه و پاره می

  اي رجیم ملعون 

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  ٥فصل 

ها با  آهنی نشسته بود و دستانش از پشت به یکی از پایه  بر روي صندلی
هایش افتاده بود و توان کافی  دستبند بسته شده بود، صورتش بر روي شانه

که بازجو براي استوار نگاه داشتنش نداشت، در همین احواالت بود 
سیگاري بر دستانش خاموش کرد، از شدت سوزش و درد دست به ناگاه به 

  هایش برداشت و فریاد کشید و صورتش را از شانه آمدهوش 

کرد و انگار صداي فریاد او را  بازجو در حالی که سیگار دیگري روشن می
  :کرد سؤالنشنیده است  اصالً
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  کنی؟ براي چه مدت است که با اجنبان کار می

  کنی؟ چه مدت است که جاسوسی ما را می

  :زد، گفت اش فریاد می رحیم در حالی که هنوز از درد دست سوخته

  ي جانم در حال سوختن است به من بدهید، همه آب، تشنه هستم، کمی آب

 آبو از پارچ روي میز یک لیوان  برخاستبازجو از صندلی در برابر رحیم 
  :ریخت و به دست گرفت، نزدیک صورت رحیم شد و گفت

  کنی چه مدت است که به وطنت خیانت می

دهانش را گشوده بود و خود را به لیوان در دست بازجو رحیم در حالی که 
  :کرد گفت نزدیک می

  بدهید، تشنه هستم آباي  ذره

اش  اي باال انداخت و در حالی که به سمت صندلی مرد بازجو شانه
گشت لیوان را به فرق سر رحیم کوفت، لیوان شکست و محتویاتش  یبازم

بود به سر و صورت رحیم ریخت، با کوفته شدن لیوان به  آبکه همانا 
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از سر و صورت  آبقسمتی از پوستش زخمی شد و خون به همراه سرش 
  رحیم به زمین ریخت

  :در برابر رحیم نشسته بود گفتکه بازجو فریاد زنان در حالی 

انسانی هستی، مگر کسی به سرزمین آبا و اجدادي خود خیانت  دیگر چهتو 
  کند؟ می

  باشد شرف بیمگر ممکن است کسی تا این حد 

  :تأمل و فکري فریاد زد هیچ بیرحیم ناخودآگاه و 

  خواره نیستیم نیستم، ما مفت شرف بیمن 

  :بازجو به صورتش نزدیک شد و با لبخند محوي بر صورت گفت

  ...ما

که دوست دارم از گروهتان بدانم، چه مدت است که جاسوسی  البته
  دهی؟ کنید، اطالعات را به چه کسی می می

  ؟رجیم رابطت در میان اجنبان کیست
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  ي؟ا هداد ها آنچه اطالعاتی به 

  :رحیم به میان حرفش دوید و فریاد زد

کشید و از این  آغوشر نجنگند، جان خود را به گفتم که دیگ ها آنبه 
  دمیدان دیوانگی بگریزی

 معطلی بیو  آوردي آهنی را بیرون  و دست به زیر صندلی برد و میلهبازج
  :چند ضربه به سینه و پشت رحیم زد و گفت

خواهم  اراجیف به هم نباف، من منتظر اطالعات کامل و دقیق هستم، می
ي ما با اطالع هستند، اخبار کامل باید  از چه چیزهایی درباره ها آنبدانم 

ارائه دهی، تازه شاید بتوانیم از تو براي جاسوسی در میان دشمن هم استفاده 
بگذاري، پس  آنانخواهیم را در اختیار  توانی اطالعاتی که ما می کنیم، می

رو سر اصل ب با من باشی بدون اینکه به دنبال زورآزمایی هوش و استعدادت
  مطلب،

  ؟رجیم رابطت در میان اجنبان کیست

هاي خویش  سر بر شانه هوش بیها به خود پیچید و دوباره  از ضربهرحیم 
  گذاشت
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را برداشت و به صورتش ریخت تا به هوش  آبمرد بازجو بالفاصله پارچ 
  :گفت فریادکنان آمد

  ؟رجیم رابطت در میان اجنبان کیست

بازجویی  آیینشد، مراسم و  هوش بیو دوباره  آوردرحیم صورتش را باال 
به درازاي روزهایی بلند ادامه داشت، ساعتی رحیم را به حال خود در اتاقی 

بالفاصله در انتهاي  گذاشتند ند در تنهایی و تاریکی وا میکرد محبوس می
شد، کابل به  رتب شکنجه می، مپرداختند همان روز به بازجویی از او می

 آنرفت، بعد از  تند و درد تا مغز استخوانش پیش میکوف پاهایش می
کردند تا با همان پاها و در میان رنج و زخم جسمش راه برود،  مجبورش می

  شد تکرار می ها سؤالنشاندند و  دوباره او را می

ی، رابط در میان اجنبان، جزئیات اطالعات و هزاري عناوین زمان جاسوس
  دیگر

و  باطومي رحیم، دوباره شالق و  ي بریده بریدهها و پاسخ ها سؤالبه تکرار 
هاي پیشرفته  شد، دستگاه ها گهگاه عوض می هاي پیاپی، ریتم شکنجه ضربه

تا مرز مرگ  کرد شد، رنج به جانش رسوخ می پیشینیان می هاي فنجایگزین 
  داد، ات میرساند و دوباره به او حی او را می
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زنده ماندن، رنج تا سر حد بدرود بازي در برابر مرگ، گالویزي با مردن و 
قدر در این  آنو از هوش رفتن،  آمدنجهان و دوباره به هوش گفتن از 

دانستند هر کس وارد این تفتیش  می قید بیها تبحر داشتند که  شکنجه دادن
بیرون نخواهد رفت، اما هر چه بر دادن  اطالع بیشود لب باز خواهد کرد و 

  رحیم تازاندند چیزي نگفت،

ها را بیشتر کنند، شاید هم کردند،  ي شکنجه برخی اصرار کردند تا اندازه
م مرگ فرستادند، برخی گفتند او در یک روز چندین بار او را به کا مثالً

خالی از هرگونه اطالعاتی است و برخی خواندند او فراي جاسوسی 
یم، به مام میهن است باید او را به سرعت دادگاهی و اعدام کن کار خیانت

 بود که او را آناتفاق آرایشان  آخرشو به  آوردندفرماندهان استدالل 
  هاي جنگ جبههاز  سوتر آندادگاهی کنند، دادگاه نظامی کمی 

تو به خیانت علیه حکومت ملت و وطن آبا و اجدادي در  خواه وطنرحیم 
اي، مجازات تو اعدام به تیربار است و حکمت  محکوم شدهمیدان جنگ 

ن خاك آبا و اجدادي طلب مغفرت اجرا است، از مام وطن و بزرگی ایقابل 
  که شاید او تو را آمرزید کن
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 آرامند مزین بود، دستانش را رحیم به دستانش چشم دوخته بود که به دستب
و از قاضی پرسید براي طلب مغفرت باید دستانم را رو به  آوردباال  آرام

  آسمان بگیرم؟

دانستند و  دادگاه را تمام شده می آناناه برپا بود و اي در دادگ صدا و همهمه
باید براي  حتماً، رحیم با خود گفت آري کرد کسی به رحیم نگاه هم نمی

ها را رو به آسمان بگیرم و رو به آسمان با صدایی بلند شروع  مغفرت دست
  :به خواندن کرد

  ، به میدان دیوانگی نیایید و جان را پاس بدارید،نجنگید

د، خون نریزید و ندرید، جان دیگران را محترم بشمارید که واالترین نجنگی
  است آنانها به نزد  ارزش

ي  داد که حواس همه برد و بلندتر ادامه می رحیم تن صدایش را باال می
د و شوکه به او ب کرد، همه به او چشم دوخته بودندادگاه را به خود جل

  :مانند عربده زدند، قاضی با صدایی فریاد کرد مینگاه 

هاي رگبار  این ملعون رجیم را از صحن دادگاه دور کنید، ببرید و به جوخه
  دیوانه استبسپاریدش، او 
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برد که دو تن سرباز  خواند و صدایش را باال می رحیم کماکان داشت می
به طعنه به او تاختند و  گرفتند و از صندلی بلندش کردند، زیر بغلش را

  :گفتند

با خود خیال کردي که براي بیداري ابناي بشر  آیاه جاسوس، اي رانده شد
  اي خود را پیامبر خوانده آیااي،  برگزیده شده

 آرامکه  هایشان گوش سپرد ته بود و به حرفچشم دوخ آنانرحیم به لبان 
  :خواند گونه اینبه گوششان 

  برید؟ به رنج دیگران رنج نمی آیا

  شوید؟ دار نمی به زخم تنشان زخم آیا

خنجر بر تفنگش ضربتی به بازوي رحیم زد و در حالی یکی از دو سرباز با 
  :ریخت گفت خون می آمدهاز زخم به وجود  آرامکه 

برم اي ملعون رجیم و بالفاصله آستین لباسش را  از رنج تو هیچ رنجی نمی
دار نشده است، بعد با  باال داد و به رحیم نشان داد که از زخم او تنش زخم

  :به سرباز در کنارش گفتتلنگري 

  اي؟ نکند تو از رنج او رنج برده
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  :او به رحیم نگاه کرد و سپس رو به دوستش گفت

هرگز، اما دیگر آزارش نکن، او که با ما کاري ندارد، به ما رنجی نرسانده و 
  مستحق رنج دیدن نیست

رحیم زد و او را نقش بر  سرباز نخستین با اعصابی پریشان ضربتی به پاي
  :رو به سوي دوستش گفت فریادکناند و بعد ین کرزم

به  کار خیانتاو به وطن من و تو خیانت کرده، او جاسوس اجنبان است، او 
اي، نکند بیماري او  گویی مشاهیرت را از دست داده میهن است، چه می

  اي واگیردار باشد، نکند تو هم به بیماري او مبتال شده

  :ه سرباز گفترو بو  برخاسترحیم از روي زمین 

به یکدیگر آزار نرسانید و هر چه به دل دارید انجام دهید که سعادت در 
  ن امر نهفته استهمی

سرباز دیوانه شده بود به سوي رحیم حمله برد و با مشتی بر صورتش او را بر 
ي بر زمینش را به خون غرق کند که دوستش  زمین انداخت خواست جنازه

  :گفت مانع شد، میدر برابرش ایستاد او را 
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اي، مگر چه گفته  از کوره در رفته گونه ایناو که کاري نکرده است، چرا 
  اي  دیوانه شده گونه اینکه تو 

  :گفت می فریادکنانسرباز 

هد ما را به راه خوا می فروش وطنشرف  ، این بیکار خیانتي  این دیوانه
تیر خالص را به  راست هدایت کند، باید خودم او را اعدام کنم، باید خودم

  او بزنم، باید خودم او را تکه و پاره کنم

  :و رو به سرباز گفت برخاسترحیم دوباره از زمین 

جو خواهیم ساخت، دنیایی که همه  دنیایی کینه ورزي کینهبه انتهاي انتقام و 
انتقام در خود  آتشو یا به  اند آمدهه کینه و انتقام در خاك و قبرند یا به بند ب

  سوزند می

  :رو به جماعت سربازان گفت فریادکنانسرباز 

فروش را از اینجا ببرد وگرنه همین االن خودم اعدامش  یکی این وطن
  کنم، ببرید او را از برابر چشمان من دور کنید، می

و رحیم را به دست سربازهاي دیگري سپرد و سرباز فریادزن  آمدفرماندهی 
رحیمی که دیگر همه او را رجیم  دور شد، آنجاد و رحیم از را نیز توبیخ کر
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کردند، نامش ملعون رجیم شده بود، همه او را به این اسم  طاب میخ
زد، برایش  اي می نشست به او طعنه شناختند و هر کس در کنارش می می

 آرامکرد، اما رحیم بسیار  خواند و به انتقام و کینه تهدیدش می رجزي می
اش به مبارزه رفته  هاي گذشته د راضی شده بود، با تمام پرسشبود، از خو

اي که در جنگ انجام  کردهز یشترشان به پاسخ رسیده بود، او ابود و براي ب
از  تر آرامبالید همین رضایت از خویش او را  می آنراضی بود و بر  داده

بود و در همین حال و هوا  آمدهگذشته کرده بود، از خودش خوشش 
ببیند، با خودش فکر کرد که  آینهي خود را در  داشت تا چهرهدوست 

هاي انبوهی صورتش را پوشانده است، مدت زیادي بود که به اصالح  ریش
خود را  آینهاش افتاد به یاد روزهایی که در  نرفته بود، به یاد خاطرات گذشته

به هاي انبوه  ید و با ریشبخش هاي انبوهی می کرد، به خود ریش تصویر می
زدود و  ها را به تیغ می آمد، در چشم بر هم زدنی تمام ریش خود می مالقات

  خواست یک بار صورت با ریش خود را ببیند، حال دلش می

اما افکارش به اینجا خاتمه نیافت و پیش رفت، به یاد مادرش افتاد او را در 
برایش  برابر ترسیم کرد، در این مدت نتوانسته بود با او هم کالم شود، دلش

 فریادکنانش را در برابر دید و یها تصور کرد، گریه خود بیتنگ شد و او را 
  :گفت
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بود، باید به رنج  جان سختکوش و  تاوان تغییر سختی است، باید سخت
  را به فرصت بدل ساخت آنزیست و 

اش در برابر دیدگانش بود اما دیگر زجرهاي او را ندید، دیگر  ، چهرهمادر
هایش را نشنید دیگر او را در لباس عزا و بعد از مردن خود  فریادها و ناله

ي  همه آني زنان نه فراتر از  ندید، او را در دنیایی تصویر کرد که نه او همه
او را در کنار بیشمارانی  بودند، آزادها  ي جان همه آنها نه واالتر از  انسان

  او زندگی کردند رؤیايزیستند و به  آزادانهتصویر کرد که 

خواست تمام مجرمان  خبري به سرعت پیچید و جبهه را پر کرد، دولت می
هاي علنی تشکیل دهد،  خواهد دادگاه جنگی را به پایتخت ببرد، می

و در برابر اند در پایتخت  را که به اعدام محکوم شده ها آنخواهد  می
وطنان به  اي براي اغواي هم هاي تازه وطنان به دار بیاویزد، برنامه دیدگان هم

ي جادو قدرت بسیج کردن مردم را نداشت، باید  راه بود، دیگر تنها جعبه
زد تا همگان را به میدان رزم  هاي بیشمار دیگري دست می به راه که دولت

هاي  خواست و حال یکی از راه هاي جدید جذب نیرو می بکشاند، دولت راه
  ها در پایتخت بود ها و اعدام تحریک افکار عمومی همین دادگاه
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را در  آنانرحیم را به همراه دیگرانی به سوي پایتخت بردند، بردند تا 
را دادگاهی کنند، بردند تا به  آنان مألعامبه دار بیاویزند، در  مألعام

ي داده است، را به دل خود جا شرفانی بیوطنان بفهمانند که وطن چه  هم
 فروشی وطناعت بیشتري را تحریک کنند که در این را تا جم آنانبردند 

وطن پاکش را بپرستد، به راه ایمان پیشترش در راه وطن جان دهد، برایش 
  بمیرد و بمیراند

مادرش هم رسید، او هم دانست که خبر او به با رسیدن رحیم به پایتخت 
ي  تا اعدام کنند، خبر دستگیري همه آوردهت رزندش را به پایتخف

ي جادو بود و  جنایتکاران جنگی، خائنین، جاسوسان در صدر اخبار جعبه
ي جادو مادر را از این رخداد مطلع  بهي جع ن تصویر و نام رحیم بر پردهدید

کرد، مادري که با هر چه سند و مدرك به خویش داشت را به صحن 
ران برد، به نزد نظامیان کشاند و او را به میدان رزم دادگاه کشاند، به نزد وزی

  برد

مادر رحیم رفت تا به همه بگوید او فرزند یکی از جانباختگان به راه وطن 
اند، پدرش به  ین خود را به وطن پرداختهد آناناست، رفت تا به همه بگوید 

د در خاك میهن داده است و فرزندش باید که بتوانراه همین خاك جان 
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 ي ندگی کند، رفت و فریاد زد، اشک ریخت، التماس کرد و به پاي همهز
که به نوك هرم این  آنانواالنشینان افتاد، رفت و در برابر همه در برابر 

، قدرتمند، ثروتمند، کرده تحصیل، نشین پایتختتقسیمات بودند، 
به خاك نشست، مشتی خاك به دست سیاستمدار، نظامی و غیره و غیره 

گرفت و همه را به همان خاك اجدادي قسم داد تا مانع از اعدام رحیم 
شوند، رفت و فریاد زد که فرزند من مشاهیرش را از دست داده، اگر خبطی 

قدر رفت و التماس کرد که  آنکرده است از سر جنون آنی او است، 
د بدل کردند و باز س ابم را شکستند اعدامش را به حبقضات حکم رحی

  مادر بر جاي ننشست

روزها مشاهیر درستی نداشته است،  آخرین آنرفت و فریاد زد رحیم در 
رحیم را به صحن دادگاه فرا خواندند و به او گفتند تو به میدان جنگ چه 

  کردي؟

  :اي ستبر گفت رحیم ایستاد و با سینه

  یکدیگر را ندرند،که  به همه گفتم که نجنگند
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 آیابه یکدیگر چشم دوختند و با هم گفتند او به راستی دیوانه است،  قضات
اي داشته  کسی چنین خواسته آیاتا کنون کسی چنین سخنی گفته است، 

  اي؟ است، به او گفتند تو به وطنت خیانت کرده

  مؤمنماش  ي جهان است، من به طبیعت و پایداري وطن من همه: حیم گفتر

او دیوانه است، مشاهیرش را از : چشم دوختند و گفتندیگر باز قضات به یکد
  دست داده،

آري او از چندي پیش مشاهیرش : گفت می فریادکنانآمد و  مادر رحیم می
زد  هایی می کرد و حرف هاي عجیب می را از دست داده بود، مدام صحبت

کردند و از هم  که من تا کنون نشنیده بودم، قضات به هم نگاه می
  :پرسیدند می

  اي؟  هاي او را تا کنون شنیده مشابه حرف آیا

هاي او نشنیده و این نشنیدن این تغییر این  دانستند که تا کنون مثال حرف می
  بودن معناي دیوانگی است، مانند بیتفاوت و این 

سالمت  سؤالاز دیوانگان که  نهاي یا  گاه نپرسیدند که دیوانه از رحیم هیچ
چه از رحیم پرسیدند او از دریاي معرفت تازه باز  پرسند، اما هر خود را نمی
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 آنانبود را به  آموختهدر این دنیا  آنچهشده به دنیایش پاسخ گفت، هر 
حکم به دیوانگی او دادند، رحیم  آنانبازگو کرد تا شاید تغییر کنند، اما 

  اند، اما مادرش فهمید و شادمان گریه کرد دانست او را دیوانه پنداشته نمی

به همه گفت که فرزندش را از زیر تیغ  فریادکنانشوق ریخت و اشک 
خواهد کرد و او محافظ فرزندش است، رحیم  آزاداست، او را  آوردهبرون 

کردند، نه از شکسته  هم شادمان بود، نه از احکامی که برایش کوتاه می
هر چه ایمان دارد را به  آنکهشدن حکم اعدامش که از خود بودنش، از 

به هر چه ایمان دارد عمل کرده است، اگر از  آناست، فراتر از  آوردهزبان 
اي  جنگ بیزار است، اگر جنگ را دیوانگی پنداشته به جنگ نماند و ماشه

که  گونه همانکرد،  آزاداسیران را  آخرشرا نچکاند، کسی را نکشت و به 
و کالمش ایستد  زند، می داد فریاد می ایمان داشت، حال به میدان آزاديه ب

  برد، را به حق به پیش می

گردنی کج نکرده و در برابر همه ایستاده است، او از خویشتنش از ایمان به 
این ماندن در  بالید و از این بودن در خویش از خود راضی بود به خود می

  دراه خویش شادمان ش
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هاي تازه از زبان رحیم شنیدند که این  قدر حرف آن آمدهقضات گرد 
به جنون فهمیدند، تغییر را دیوانگی پنداشتند و سرآخرش حکم او  تفاوت را

  به تبعید رساندند، ن طویل مدترا از ابد و زندا

و  آببه تبعید، نفی بلد از پایتخت به یکی از شهرهاي بد  خواه وطنرحیم 
محکوم شده است، حکم او قابل هاي وطن  هوا و کم سکنه در دوردست

د به دوردستی فرستاده شود، باید مدام ورود اجرا از هم اکنون است، بای
و علف در  آب بیخروجش مورد بازبینی قرار گیرد در همان شهر 

 رفتاري خوشاش در صورت  دوردستان محبوس بماند تا حکم قضایی
شاید تا آخر عمر محکوم  وسال دیگر  20بشکند، شاید ده سال دیگر، شاید 

  ها شد به ماندن در همان دوردست

  :همان ابتداي قرائت حکم پرسید رحیم در

  ؟اند محکومروستا،  آنیعنی ساکنان کم جمعیت 

و علف محکوم  آب بیدیار  آنجرم و جنایتی به بودن در  هیچ بی آنانیعنی 
  اند؟ شده

  آیند؟ اقوام در سرزمین مادري به حساب می ترین کههمان  آنان آیا
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جست، حال در طول  ا میها ر خدیگر و باز رحیم باید پاس سؤالري و هزا آیا
هاي خود دست یافته بود، او  پرسش ترین بزرگاین مسیر از زندگی به پاسخ 

هاي در  معناي جان و ارزشش را درك کرده بود، او به واالترین ارزش
جهان دست یافته بود و حال باید براي پیشبردن این هدف واال تالش 

زدند و  نش را نمیتیغ گرد کرد، حال دیگر در زندان نبود به زیر می
باورمند است،  آنکند که به  آننست در همان صحراي دور دوباره توا می

را باورمند است چه  آند که در خویشتن آفریده است، دوباره باش آندوباره 
  و دوباره از خود خشنود شود آوردبه زبان 

هاي انبوهش  کشید، بوسه بارانش کرد، دست بر ریش آغوشمادر او را به 
هایش را پاسخ گفت و اشک چشمانش را  برده و اشک ریخت، رحیم بوسه

  :به گوشش خواند آرامپاك کرد و 

، باید به سوي تغییر حرکت گزارم سپاساز تو  نهایت بی، گزارم سپاساز تو 
وي زندگی خویش ي دیگر به سداشتی را به من ارزانی داد آنچه کنم، تو هر

  برو و از زندگی لذت ببر، زندگی کن و زندگی را دوست بدار

  :زده به او نگاه کرد و گفت مادرش بهت
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و به تبعیدگاه خواهم ات خواهم کرد، من با ت د، همراهیمن با تو خواهم بو
  آمد

  :از پیش به گوشش خواند تر آرامرحیم انگشت بر دهان مادر گذاشت و 

وانستی برایم کردي، از این پس تغییر به دوش من است، ت آنچهتو بیشتر از 
به سویم بیا تا در  آنگاهشاید دیربازي تو نیز خواستی جهان را تغییر دهی، 

  کنار هم جهان را تغییر دهیم

قدر  کرد، رحیم آن کرد و دور شدنش را نظاره می مادر رحیم به او نگاه می
در به ایستادند و ما می یان هم از حرکتبود که از آرامشش اطراف آرام

ا مرور گفت و رفتن او را نظاره کرد، جمالتش ر د و تنهاجایش خشک مان
تا  دوباره با خود همه را تکرار کرد، رفت، به پیش رفت تا زندگی کند

بهره برد و رحیم نیز به همراهی سربازانی  آنزندگی را دوست بدارد و از 
به دیار دوردستان، به سرزمین تبعیدش راه برد و از پایتخت و واالنشینان دور 

ترین  شد، رفت به اعماق کهترین اقوام به دل سرزمین، رفت به دوردست
 آغازها  و دورترین ترین کوچکروستاها به دل سرزمین، رفت تا تغییر را از 

از واالنشینی باز  محکومیتش را بگذراند، محکومیتی که او راکند، رفت تا 
  .دور شود آناز  کرد، واالنشینی که آرزو داشت هم دور می
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دو سرباز در کنار رحیم نشسته بودند و او را تا رسیدن به سرزمین 
  :یکی به دیگري گفتکردند،  ها مشایعت می دوردست

  دانی او کیست می

  :دیگري پاسخ داد

  جنگی کار خیانتنم او همان رجیم ملعون است، همان دا آري می

  :سرباز نخستین گفت

  دیوانه است؟دانی  می

شنود، نکند از خود  هاي ما را می دانم، او حرف آري می: دیگري پاسخ داد
  واکنشی نشان دهد، دیوانگان قدرت بیشتري دارند

شنید و با شنیدن برخی از کلمات به فکر فرو  را می آنانهاي  رحیم حرف
را شنیده بود  آننام رجیم که طوالنی مدتی بود صداي رفت، اینبار زنگ  می

این  کردن اسرا تا حال آزادمان روز نخست زد، از ه در گوشش زنگ می
این مدت این نام را شنیده بود و حال دوباره را بر او خواندند و در  نام

اي ساخت، ناگاه به  ي تازه ارهب دو سرباز برایش زنگ آنزبان شنیدنش از 
  :و گفت آمددو  آنمیان حرف 
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  نام من رجیم است، من رانده شده از دنیا آدمیانم، مرا رجیم خطاب کنید

رو به هم سر کردند و  دو سرباز در حالی که مات و مبهوت او را نگاه می
  :یکی به دیگري گفت تکان دادند،

هر کس به وطنش خیانت کند، دیوانه خواهد شد دیوانه است،  به راستی او
  و جزاي رفتارش را خواهد دید

، موضوعاتی را کرد میبا خود تکرار  خواند و رحیم مدام به دلش می
به ذهنش را باال هاي مطرح شده  ، پرسشگفت میاسخ ساخت و به همه پ می

 گونه اینها  ها و پاسخ کرد و به سرآخر تمام افکار و پرسش و پایین می
  :خواند

، ي جهان و طبیعتش وطنتان شود زین پس به دنیایی خواهید بود که همه
فرزندانتان حیوان و باید این خانواده را پاسداشت کنیم، زین  ،انباتاولیایتان 
د بود و هیچ تقسیم به دنیایتان نخواهد نجانتان خواه ها هم ي جان پس همه

دورترین و ترین  ي دنیا را تغییر خواهید داد، از کوچک ماند، زین پس همه
همه تغییر خواهند  ،ي دنیا گوشه ترین بزرگو ترین  نقاط جهان تا با شکوه

  کرد
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شنیدند و  افزود سربازان صدایش را می می آنخواند و بر  رحیم این را می
کردند، گاه او را به دیوانگی متهم و گاه به  دوره می هایش را حرف
تاده که او را به روستاي دوراف آنجار شدند و سر آخ هایش ریز می حرف

  :رو به رحیم گفت آنانرساندند یکی از 

  رجیم رانده شده، مواظب جانت باش

او را  ها آنو رحیم به او با لبخندي پاسخ گفت و به آغوشش گرفت، 
اش را  تحویل دادند و از روستاي دورافتاده دور شدند و رحیم زندگی تازه

  ترین روستاهایش کرد، به تبعیدي در سرزمین مادري به دورافتاده آغاز

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  ٦فصل  

خورد و رجیم  ي بیابان به چشم می صحرا و کپرها، چادرها در گوشه گوشه
به او نگاه  اند آمدهکند، مردمی که از میان کپرها بیرون  از میانشان عبور می

  دهند، کنند و با دست او را به هم نشان می می

  اند؟ دانی او را به چه جرمی به اینجا رانده می: گوید یکی می

  آري او جنایتکار است: گوید و به سرعت پاسخ می آمدهدیگري به وجد 

جنایتکار به میهن، به وطن به خاك آبا و اجدادي، او جنایتکار و خیانتگر 
  است
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  ؟نام تو چیست: گوید می فریادکنانیکی از روستاییان 

 نسبتاًدهد با صدایی  رحیم در حالی که سر به پایین دارد و به راهش ادامه می
  :گوید بلند می

  رجیم

  پیچد، صدایش در تمام بیابان می شنوند و تأللؤ همه نامش را می

  رجیم، رانده شده، ملعون،

تا او را برانند  پرخاش کننداو تا به  تا او را لعن گویند آمدهجماعتی به پیش 
  تا او را از خاك اجدادي دور کنند،

اصالت و هویت خویش، اي ، اي دورمانده از کار خیانتاي لعن شده، اي 
ودت این خاك را به فساد ز خاك اجدادي ما دور شو تو با وج، اوطن بی
ها را  تو با حضورت جوانان را از راه به در خواهی کرد تو ارزش کشانی، می

اي رجیم و رانده شده از نابود خواهی کرد و ما را به تباهی خواهی کشاند، 
ي دور شو این خاك را بدرود بگو که این خاك اجدادي سرا دیار ما
دهد، این سرزمین  را به خود جاي نمی کاران خیانتنیست،  کاران خیانت
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 ي این خاك بگذرد د که از جانش براي ذره ذرهخواه فرزندي میمادري 
  که جان بر کف در برابر اجنبان بایستد

  وطنان خویش خیانت کرده است دانید او در جنگ به هم می: یکی فریاد زد

گذشت، چیزي براي گفتن  از کنارشان می آرامشنید و باز  رحیم همه را می
نداشت، تمام سخنانش را در طول مسیر گفته بود و حال در افکارش غوطه 

و از  شنید شنید، شاید می را هم نمی آنانخورد، شاید به کلی صداي  می
شد، اما هر چه بود  می آبشنیدنش ذره ذره  گذشت و شاید با کنارشان می

  گذشت، با سکوت از کنار مردمان می چیزي براي گفتن نداشت و

به مام میهن است، او باعث شکست ما در  کار خیانتاو : دیگري فریاد زد
  وطنان خود خیانت کرده است جنگ شده است، او به هم

  :دیگري از دورتري فریاد زد

  شدگانیم؟ راندهاز فرستند، مگر ما  شدگان را به دیار ما می چرا رانده

دست را رو به  آنگاهو ایستاد  آمدبه خود  آنان رحیم از شنیدن جمالت
  :آسمان بلند کرد و با صدایی رسا گفت
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ي ما از رانده  ایم و آري همه ه شدهراند خویشتنمانا به تقلیل عقل از م
که  آنگاهایم،  که عقل را زایل کرده و بر هیچ پا فشرده آنجاشدگانیم، 

ایم از مرتبت  از عقل و دانشمان پذیرفته مدد بیهاي دوردستان را  ارزش
  ایم خویشتن رانده شده

  :جوانی از میان روستاییان فریادکنان گفت

و پاداشتان  شدگانید راندهاند، شما از  فرستاده برایتان ناجی شدگان راندهبیایید 
  ها است، به بودن در این خاك همین تحفگان از دوردست

ذار کنند، بیایید تا به شما بگویند که شما از شما را ان کاران خیانتبیایید تا 
  شدگانید رانده

  :به تبعیت از او دیگري فریاد زنان گفت

زنازاده، همین راه در برابرمان مانده است که تو ناجی و انذار  کار خیانتاي 
  دانی، پرستی هیچ نمی ي ما باشی، تویی که از وطن و وطن کننده

رفت رو به روستاییان  فت و باال میگر رحیم با صدایی که مرتب اوج می
  :گفت
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نو  شدگانیم، باید که خویشتن را دوباره بسازیم، باید که از ي ما از رانده همه
  ،آوریمسرآغاز شویم، باید که جان را دوباره پدید 

داد که فریادهاي سرکش یکی  افزود و ادامه می رحیم بر طنین صدایش می
خطاب به  گونه اینان محو کرد جو تا صداي او را در خوداز جوانان روس

  :رحیم گفت

ساییم،  سر می ه، ما همتاي تو نیستیم و ما بر وطن خویشاي ملعون رانده شد
دهیم، تو از ما  ادي زاده شده و به پاسداشتش جان میما در این خاك اجد

  ،کارانی خیانتنیستی و تو از 

ه سوي رحیم بعد از گفتن این خطابه بود که سنگی از زمین برداشت و ب
صورتش با رخ پرتاب کرد، سنگ پیش رفت و پیشانی رحیم را شکافت، 

سنگ به پایین افتاد خون بر زمین جاري شد، خاك اجدادي به خون ضربت 
او آغشته گشت و زمین حفر گشت تا به خون او بجوشد و باز سیراب شوند 

که نام  آنان خونخوارگان جهان، چه بسا بیشتراند، تمام  که به خون زنده آنان
  اند آدمی بر خود نهاده

ها را  به ضربت او شوق بر جماعت روستاییان مستولی شد و دیگرانی سنگ
 کار خیانتکه  آنانرجم کردند برداشتند، به سوي او پرتاب کردند و 
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کرد،  شکافت، به بدنش رسوخ می ها صورت او را می پنداشتند، سنگ
ریخت، اما رحیم بر جایش  زمین مینوردید و خونش را به  جانش را درمی

  :خواند استوار ایستاده بود، با خود می

این پاسخ زنده بودن است، این پاسخ به ایستادن است، این پاسخ به تغییر 
  است،

ساخت، وطن را باید که پدید  تغییر را باید که ساخت، جهان را باید که
و جنگید، باید و در میان همین کالمش بود که خواند باید که بود  آورد

 آنجااز  آرام آرامایستادگی کرد و نفس کشید، راه را به عقب برگرداند و 
  دور شد،

بودند تا  آمدهبودند،  آوردهها را با خود  روستاییان که از کمی پیشتر سنگ
بودند که نامش را به عملشان بسط دهند  آمدهرانده شده را رجم کنند، 

هایشان پس از چندي تمام  وانند سنگرحیم خرجیم را رجم کنند و رجم را 
  :شد و یکی فریاد زنان گفت

کردیم، رجیم را رجم کردیم تا بداند که خیانت  باران سنگرانده شده را 
به تبعید رفتن پاسخ ددمنشی  آمدنبه مام وطن تاوان دارد، به میان ما 

به روستا بازگردي رجم خواهی شد اي ملعون رانده  هرگاهبکاران نیست، نا
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 آرامریخت،  از سر و صورتش بر زمین می شده، رحیم در حالی که خون
  :بلند بلند خواندو شد از صحنه دور  آرام

باید که تغییر دید باید که ایستادگی کرد، باید که جهان دیگري ساخت، 
  باید براي جهانی که الیق زیستن است از جان نیز گذشت

گفتند،  چیزي می هرکدام شنیدند، گفت و کالمش را روستاییان می او می
ي کشتنش را  بودند، برخی نقشه آمدهیکی از سماجت او به ستوه 

کشیدند، برخی از بودن او در سرزمین مادري و خاك اجدادي خود  می
سنجیدند و با خود  ها می کالفه بودند، برخی خویشتن را با تبعیدي

اور داشتند که ها هستند، برخی ب خواندند که خویشتنشان از همان تبعیدي می
 هرکدامگناه با عشق به وطن از همان دیربازان به تبعید رانده شدند و  بی

  :چیزي گفتند

  لعین از سرزمین ما دور باش،

  ي ما بازنگرد، رانده شده به خانه

را  کشیم مینفس  آنرجیم به دورتر از این خانه منزل کن تا هوایی که ما در 
  به انجاس نکشانی
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داد، او را نجس  به راهش ادامه می آرام آرامید و شن رحیم همه را می
ده نجس کر هیچ بیرا  آنانان رسیده بود، خواندند، حال او به مرتبت اجنب

هایش  کرده تبعید کردند و او را به گفتار و کرده هیچ بیپنداشتند و اینان را 
 را به چالش کشید به تبعید بردند و نجس خواندند و حال او بود آنانکه نظم 

و اینان بود دور شد و  آناندنیا  آنچهز تمام رویدادها، دور از تمام که فارغ ا
صحرا تري به میان  ، رفت و خویشتن را به دوردستداد به راهش ادامه

برد و به  رساند، رفت و غبار را به روي دید، باد خاك را به اسمان می
فت، رفت و ادامه ر نشست و باز راه می هایش می ه زخمپاشاند، ب صورتش می

  بود، ریز سنگاي میان صحرا دید،  داد تا سرانجامش دخمه

باز جنگ  ریز سنگجنگیدن، رفت و در میان  ریزهاي سنگبه مانند همان 
دید، باز خون دید، باز به طمع و حسد و به دیوانگی و جنون به بیشتر 

 آتشها  هخواستن، به بیشتر داشتن به جان هم افتادند، باز کشتند و بر جناز
را به روي  آدمیاني زشتی  گشودند، باز آسمان خونین شد، سرخگون همه

بارید نه اینبار از آسمان آبی که از آسمان سرخگون  آتشهم گشود و باز 
  ،آدمیانساخته به جهان 

  :دریدند، یکی در دورتري فریاد زد کودکان به جنگ بودند، یکدیگر را می
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  بروید و بدرید

به میانه بود،  آتشرحیم همه را دید و فریادهاي به درونش را به سینه خورد، 
دوید، یکی  سوخت و می خت و خاکستر شد، دیگري میسو یکی فریادکنان 

و با هر چه از  باطومدوید و به سوي دیگري با شمشیر، با نیزه با چوب با 
  :اندنددیربازان و دوربازان ساخته بود درید، به دوردستی بر او خو

دریدند، هر چه در برابرشان  بدوید و بدرید، هر چه در برابر بود را می
خود  آنرا از  چیز همهایستادگی کرد را دریدند و به پیش رفتند، به طمع 

کشیدند، محاصره کردند، منجنیق  آتشکردند، کشور گشودند، پایتخت به 
کرد،  ریخت و خاکستر می می آتشبود، سنگساران بود،  باران آتشساختند، 

 آمدها  هر چه ساخته بود را از بین بردند و باز به نام خود ساختند، باز توپ
  همه را سوزاند و باز ساخت و باز نابود کرد،

هر که ایستاد، محکوم به مرگ شد، محکوم به درد ماند و باز همه را از میان 
ند، مرزها بود و تغییر بردند، به طمع خوردند و به دیوانگی به اسارت برد

کرد، اضافه شد، به خون کم شد باز افزوده شد و باز کم شد، رحیم خونش 
، باز دگرگون شد و هر ریخت و به خون هزاري مرزها تغییر کرد زمین می به

  ، هر ایستادگی به مرگ پاسخ شد،آمداي به پیش  بار مرز تازه



 ٦فصل  ١٢٥

 

  :رحیم ایستاد فریاد زد

  را پاس بدارید آنجان یکدیگر ارزش نهید و  به یدرندرید یکدیگر را ند

ها از آسمان به رویش بارید رجم شد رجیم شد نجس شد و باز به  سنگ
توپ و تانک و مسلسل بستند همه را کشتند و همه را به اسارت کشیدند، 

  :رحیم فریاد زد

هایتان را به در برید، دیگر به جنگ  د، برخیزید و جانبرخیزید، فرار کنی
  جان یکدیگر را ندریدنمانید 

افکنی نابود و از میان  اش خورد سنگریزه در برابر به بمب ها به پیشانی سنگ
هاي بریده  هاي بسیار بود، در خون غرق بودند، دست رفت، در دلش جنازه

پا، زنان بی پستان، کودکان بی لبخند،  در گوش تا گوش صحرا، مردان بی
ر کرد، گرفت و باز مرزها تغیی مین را فراها جاري شد و خونابه ز اشک

و همه چیز را از اول دگرگون ساخت و باز  آمداي پدید  دوباره مرز تازه
وانگی عقل را زایل کرد و بود، باز جنگ فرمان رانده و باز دی جبر به میانه

  :العقل بودند، رحیم فریاد زد هیچ نداشتند جماعتی که ناقص
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بهتر  غریزهیم، بی داشتنش به العقل نبود اي کاش عقل نداشتیم و ناقص
  است آمدهزیستیم و حال به نقصانش چه به روزگارمان  می

گرفت و بر زمین  آرام ریز سنگسوخت، در میان همان   حیم به تب میر
ها  پوشاند و نقش خت، زمین را مییر هایش خون می نشست، از زخم

، آورد میاي پدید  داد و هر بار شکل تازه ساخت، مرزها را شکل می می
در فضا و باز نقش داد اي  اي در اسمان، چکمه نقش خروسی بر زمین، گربه

  و نقش ساخت

هایش  کرد، به تب بود و زخم بست، دوباره باز می را می چشمانشرحیم 
هاي سنگین به  ریخت، سنگ سوخت، خونش کماکان به زمین می می

بدنش سردتر  ش را دردمند کرده بود و حال کهیدستانش خورده بود، پاها
توانست حرکتی کند،  توانست خویشتن را تکان دهد، نمی از پیش شده نمی
در تب و کابوس در خیال  رؤیادید، چشمانش در خواب و  اما چشمانش می

ساخت، خودش  دید، خودش می خواست را می می آنچهو آرزو هر 
  داد هر چه خواست را دید و تصویر کرد پرداخت و خودش ادامه می می

اي پدیدار شدند و دید  ، همه از ریشهبرآمدنداي  د که چگونه همه از ذرهدی
که بال و پر گرفتند، افزون شدند و جهان را پر کردند، دید که جهان را 
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کرد، در  پوشاندند، جهان در برابرشان بود از دوردستانی بود زندگی عطا می
و  آمدندند، ها پدیدار شد بخشید، جان را جان می يخود زنده بود و دیگر

  جهان را ساختند،

تا جان جانان جهان لقب گیرد،  آمد، آمدبه نخست گامش درخت پدید 
تا به مانند زمین زمانه بسازد،  آمدجان بخشد، که از حضورش همه را  آمد
جان و جانبخش  قدر آنکرد اما جان بود،  گفت، خرد نمی بود هیچ نمی آرام

  که مادر زمین لقب گرفت، او والد شد،

شناخت، او تنها  مالک نخواند که مالک بودن را نمیو خویشتن را صاحب 
تا در برابر زشتی  آمدتا جان ببخشاید،  آمدتا تیمار کند،  آمدوالد شد، 

بود پاسبان شد و  آوردهپدید  آنچهبر  آرامنگهدار و نگهبان جانان شود، 
 آمدند ،آمدندپدید  ر گرفت، چندي نگذشت که جانان جهانجهان را در ب

ان زندگی کنند، مادر به تا به جان در جه آمدندگی بخشند، تا جهان را زند
جان ارزانی داد و باز  آنانواي را برایشان تصفیه کرد به یادشان بود، ه

ان باز کرد، جانان به جانش رمیدند از جانش خوردند اش را به رویش گاهواره
درخت همه را به خود  آرامش نفس کشیدند و باز چه یشدند، به هوا آرامو 
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خود جان  د، همه را رهدار ماند و همه را ازجان داد، همه را پاسبان ش
  بخشید،

جهان را در نوردیدند، زنده ماندند و بیشتر و بیشتر شدند، بقا کردند  ،جانان
را دور از جان  آنانزیستن  غریزهاما بقا و زنده ماندن و و بقا را پیش بردند، 

  خواند، بدوید و بدرید آنانهان به بخشیدن کرد و ج

 به میانشاندند واي که دریدند، واي که دیوانگی پدیدار شد، واي که دوی
پدیدار شد، یکی از همان  آنان، به میانشان همتایی از آمددیگري هم پدید 

ارزش داشت، اما او به  آنانها یکی از همانان که جان بود و همتاي  گونه
انند دیگران پیش نرفت و رحیم ناگاه از خواب مانند دیگران نشد، به م

در برابراش بود  رؤیايدید،  ، بیدار بود خوابش برده بود کابوس میبرخاست
  :دانست تنها فریاد زد نمی

  ندرید، جان یکدیگر را ندرید

دوباره چشمانش باز و بسته دید دوباره همه را به چشم نظاره کرد، به دل دید 
ها  از دوردست آنچهده بود، از پیشترها دی آنچهد، و دوباره همه را دوره کر

به او این رحیم  آنچهاو را بیدار کرده بود،  آنچه، یشتن خوانده بوددر خو
اي به پرواز  به دیدن گلی، به روییدن سبزه آنچهشدن را عطا کرده بود، 
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اي عطا خواهد شد، لیک چشم بصیرت  اي، به جست و خیز گربه پرنده
لیک دل عاشق طلب خواهد کرد، لیک جان بودن را خواهد خواست، 

  خواهد خواند

را که همه  آنچهرا که همه باید دید و  آنچهرا که همه خواهند دید،  آنچه
هاي  توانند دید او دیده بود، در دوردستی دیده بود، از میان همان بازي می

که  آنگاهاي را دیده بود  که اولین بار پرواز پروانه آنگاهکودکی دیده بود، 
ه اولین بار جستن سگی را ک آنگاهکشیده بود،  آغوشر درختی را به اولین با

اي زده بود همه  که اولین بار بوسه بر پیشانی گربه آنگاهبه تماشا نشسته بود، 
را دیده بود، همه را فهمیده بود و همه را خوانده بود اما فریادش به روز 

که جانی را به  آنجاودکی ، دوست داشت به میان کآمدجنگ به پیش 
ادش زد، اما فری که به تحقیر او را خشکاندند فریاد می آنجاظلمت بردند، 

هم نارسا بود لیک فریاد فریاد جان بود،  دیربازانرسا بود، شاید که به نا
، ببینندباید  آنچههمه خواهند دید و  آنچههمه توان دیدنش دارند،  آنچه
آزار نرساندن  آنچهیگانه ارزش دنیا است،  آنچهزیبایی و جان است،  آنچه

  و کابوس فریاد زد رؤیابه دیگران است، رحیم به خواب و بیداري به 

  یکدیگر را ندرید
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اي کاش به همان روز کودکی برابرشان ایستاده بودم، اي کاش : فریاد زد
کشیدم، کاغذ را پاره  استخر را دیدم فریاد می هاي دروازهکه کاغذ بر  آنجا

خواندم، اي کاش از  یخویشتنشان به جان بودنشان فرا م کردم، همه را به می
ریخت، در  همان روز مبلغ باور جانشان بودم، دوباره در حالی که عرق می

  زد فریاد زد سوخت و ضربان می هایش متورم شده بود، می حالی که زخم

  ندرید، جان دیگران را ندرید، آزار نکنید

 آمدویدند تا بدرند اما جان تازه که به خرد پیش پیش رفتند و د غریزهبه 
را  آنیخت و مدر آمیخت، در آ غریزهد را به دنیاي را دگرگون ساخت، خر

  :خواست، رحیم فریاد زد می اش غریزهتمنا کرد از عقل که 

کشید خرد را به جانتان  فریاد میو بود  برخاستهاي کاش کسی از دوردستان 
 تان غریزهپیوند زنید به مهرتان در آمیزید و باوري پدید آورید که برابر 

بایستد، برابر هر چه زشتی است بایستید اي کاش ایستاده بودید و اي کاش 
بود  غریزهزدید، اي کاش در برابر زشتی ایستاده بودید چه زشتی به  فریاد می

  خوانده شده بود و چه زشتی به طبیعت

کردند که به دنیا کرده  آنبه الهام بر جان رحیم  رؤیابه کابوس و  آنانلیک 
، در آمیختند و آوردندحصر بقا در  در آمیختند و خرد را به غریزهبه بودند 
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ردند، شتی بزایل خواندند و همه چیز را به ز همه را به اسارت بردند، عقل را
اندند و به مغز خواندند و به پیش رفتند تا ریدن را به عقل رهمان فریاد د

، اما نه همتاي دیگر جانان که به مدد از عقل زایل تا مالک شوند بدرند
 آنود، کردند که خالف مهر ب آنکردند که دیوانگی بود،  آنشان  شده

اي که چه کردند، واي که چه به روز همه کردند که خالف جان بود، و
کشیدند، همه را در بند سر از تن بریدند، واي که ، همه را به حصر آوردند

  چه کردند، واي در این دیوانگی از یکدیگر پیش گرفتند و به پیش رفتند

روزي از براي بقا جان دیگران را به دام انداختند و به مدد از خرد در حصر 
کشتند و سوزاندند، خوردند و به خون غسل  غریزهبه خرد در زنجیر  ،بقا

برپا  داشتند بالیدند، اسارت آنچهتر از پیش بر  ر شدند و دیوانهکردند، طاه
  پیش گرفتند، آنند و در شد، همه را به استثمار برد

خواند حریمتان را در یابید، برایشان قلمرو  آنانبر  غریزهبقا فریاد زد، 
تا بیشتر در  آوردنددر خویش به حصر در  غریزهساخت و عقل را به مدد از 

به پیش رفت تا قلمرو افزون  آمدها پدید  غوطه بخورند، ارتش این دیوانگی
شود، هیچ از جان به یادشان نبود، هیچ از والد به خاطرشان نماند و هیچ 

است تنها در دیوانگی ساخته در خرد و  آمدهندانستند که چه به روزشان 
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کردند که دیوانگی بود، کشتند و مرزها را ساختند،  آندر هم آمیخته  غریزه
آمیخته به که  آمدو چپاول کردند، هر بار باوري پدید  آوردندبه حصر در 

رنگ و  منحطشانبود و خرد زایل شده را به طلب خواندند تا به باور  غریزه
کردند که در دل دیوانگی منزل داشت، باز  آنبوي حقانیت بخشد، پس باز 

 آنانبر  غریزهشان به یکدیگر فخر فروختند،  سرمست از کردهکشتند و 
از به ی خواهند کرد پس ببرترینان زنده خواهند ماند، زندگفرمان خواند که 

  یوانگی بودکردند که د آنپیش بردند و در این برتري جویی دنیا را 

  :سوخت فریاد زد رحیم که در تب می

نو سرآغاز شوید، دوباره پدید آیید تان را بدرید، از  بدرید باورهاي پوسیده
  و اینبار جان شوید، جان انگارید و در این ارزش پیش روید

نشست  خواست و می بر می ریز سنگگفت از روي  اي می هر بار که جمله
 رؤیایشافتاد و به کابوس و  می ریز سنگاز گفتنش دوباره به روي  بعد
  گشت یبازم

 آن غریزههاي خود ساخته به مدد از خرد اسیر مانده در  در این ارزش آنان
و همه را  آورندستثمار کنند که همه را بند در اقدر پیش رفتند که همه را 

قدر پیش رفتند  آزار دهند، همه را بکشند و بقاي خویش را تضمین کنند، آن
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یوانه د ن شد که هر کس در برابر ایستادتا دیوانگی ارزشی در جهانشا
  د،وخطاب ش

  هاي دار نسپارید، ندرید به جوخه کسی از دور فریاد زد یکایک را

  او که فریاد ندریدن سر داده بود، آویختنداو را به دار 

ي یکدیگر تناول  د و از گوشت و جنازهیریکی فریاد زد جان یکایک را ند
ن کشیدند، اش را به دندا و بعد از کشتنش جنازه آوردندنکنید او را بند در 

د، ها ایستاد دیوانه خطاب ش برابر دیوانگی دیوانگی ارزش شد و هر کس در
به تباهی  گونه ایند، ارزش خوانده شد و واي که دیوانگی داد شد، عدل ش

  رفتند جماعتی که خرد را زایل کردند

همه را دید از دوردستان هر چیز را به مهر  و رجیم مانده در جانش، رحیم
بود آخر به او خوانده بود درخت  آموختهخویشتن دید آخر او از والدش 

ها است، آخر او دیده بود که چگونه جان  پیر که جان واالترین ارزش
شده بود سر به  آرامکه با او  آنگاهاش نشسته بود  به سایهکه  آنگاهبخشد،  می

خواند من مادر تو هستم و تو جان منی من به تو جان  پایش داشت بر او
  بخشم تو باید که جانانم را پاسبان باشی تو فرزند خلف من بر جهانی می
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نافی ارزش جان  آنچهو باید به عقل در برابر هر  اي آمدهتو به عقل بر جهان 
گفته است  غریزه آنچهده است، بقا خوان آنچهید در برابر ، تو بااست بایستی

نفی کنی باید یگانه را  ی و آزار بر دیگران استهر چه زشتایستی تو باید ب
ارزش واالي جهان را درك کنی و باید براي همه گیر شدنش فریاد بزنی و 

  تا آخرین نفس بایستی

حال این  نش خواند و او را فرزند خلف خود نام داد،همه را والد به جا
و ي جانان به ا فرزندانش از همهار فرزند خلف بیشمار کودکانی دارد، بیشم

، همه از آوردیق جان پدید اند، به او چشم دوخته تا جهانی ال چشم دوخته
اند تا جهانی  به او چشم دوخته اند جانانسان و انبات همه که  حیوان، حیجان،

  آوردپدید  نالیق زیست

فرا گرفت به جان و جان  به مهر و دلش آموختدیربازان هر چه  آناز 
کودك اجنبان که د شد که حال باز به یا گونه ایند و کر كش دربودن

  :د فریاد زدخواره خطاب ش مفت

جان او را به جان خود  ،همه هم ارزش و یکسانیم ،و واال همه جانیم
، آورندبخوانید، او را پاسدار باشید که هم جانان باید که جهان زیبایی پدید 

بود که در  گونه اینواند و یش خم در خود دید و همه را به خوهمه را رحی
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را زایل نکرد و والترین  جنگ دست به فشنگ نبرد و ماشه را نچکاند، جان
تا همه را از بند  آمدکند،  آزادتا اسرا را  آمددن را پاس داشت، ارزش بو

تا فریاد بزند ندرید جان یکدیگر را ندرید و افکار  آمدها برهاند،  حماقت
  پوسیده و خرد زایل شده را بدید که از نو سرآغاز شود

را به بود، تبش  آمدهخون بند  از هایش زخمسوخت و  رحیم به تب می
  شد، آرامبود تا جان او را در بر گیرد کوتاه کرد،  آمدهوزش باد که 

  :و علف گفت آب بیخواند و صحراي  نسیم برایش الال

  در تنهایی است، گونه اینجهان قعر  ،بودن جان بیبه مانند ما نشوید که 

بودند تا او را دوباره احیا  آمدهشد که همه  تر می شد، سالم می تر آرامرحیم 
بخشید  خم جهان را التیام میبخشند او باید که ز هایش را التیام کنند تا زخم

 برخاستوزید  ی که نسیم به صورتش میرحیم با تبی فروکش کرده در حال
  :و گفت

تا حیجان را نگهبان جان جهان  ام آمدهتا جهانی الیق زیستن بسازم،  ام آمده
د یاد کنم تا حافظ گنسو  ناه والد بودن طبیعت و درختتا ب ام آمدهبدارم، 

تمام جهان که ي فرزندان باشم، همه فرزند خاکی باشیم به وسعت  جان همه
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تا جان را احیا کنم تا یگانه ارزش بخوانم  ام آمدهت، انگاشته شده اسجان 
تا دوباره انسان را  ام آمدهتا در برابر آزار جانان جهان بایستم و  ام آمده

که خویشتن را فرزند جهان و حافظ تمام  آورماي پدید  بسازم، انسان تازه
و  غریزه ا و ارزش، بهبرابر هر چه زشتی به بقتا در  ام آمدهها بپندارد،  جان

تا عقل را به مهر پیوند دهم به جان آویخته بارور  ام آمدهباور است بایستم و 
  هاي جهان بسازم تا جهانی الیق جان آمدهکنم، 

  ندوید و ندرید و جان را پاس بدارید که یگانه ارزش جهان ما است

ها  انسانتري جماعت  دوباره به فضاي پیرامونش چشم دوخت در دوردست
اند، همانان  وطن پنداشته همان جانان جهان را دید، همانان که خویشتن را هم

اند  همانان که تغییر را دیوانگی پنداشته ،شدگان را کنند رانده که رجم می
است، از فردا باید  آنانهمه را دید و با خود خواند فردا نخستین روز ابالغ به 

ییر جهان کوشا باشم، باید که جهان را از نو ساخت، باید که انسان که به تغ
کار عظیمی ها را دگرگون کرد، واي که چه  و باید که ارزش آفریدرا از نو 

ایم، واي که هر کس در  ما دیوانه آنانبه پیش رو است، واي که از پندار 
ها  ن ارزشبر ای آنانرانند، واي که  برابرشان بایستد را به چوب و سنگ می



 ٦فصل  ١٣٧

 

 هايباور شدگان و اغوا شدگان بر دگان، رامش اند، مسخ تسخیر شده
  ،اند گذشتگان

واي که از دیوانه خطاب شدنش هر کس باري خود را دیوانه پنداشته است، 
نیرو خواهد داد که  قدر آنها  اما ایمان به دوردستی زیبا و الیق زیستن جان

یک تن را دگرگون  بمیریم تا اگر شدهتا بایستیم  ماز جان و جهان بگذری
ي جهان را در  ري همهیک هزاري شد و هزا آنید به فردا کنیم که شا

گرفت که اینبار نه به تحمیل و جبر نه به خون و انتقام، نه به کینه و دیوانگی 
را  اي قسم شویم و جهان را از نو سرآغاز کنیم و انسان تازه که به جان هم

  آوریمپدید 

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  ٧فصل 

ا، رحیم به سوي روستاییان ه و کابوس رؤیاهاصبح بعد از دیدن تمام 
هزاران سال کسی نکرده بود را انجام دهد، رفت تا  آنچهرفت تا  بازگشت،

به خرد در گروي را  آنانرا به مهر در خویشتن فرا بخواند، رفت تا  آدمیان
فرا  آزاديجان انگاري و  آیینرا به  آنانجانشان پیوند دهد، رفت تا 

  بخواند، رفت و در خویش نماند

در بابش گفته  آدمیاناو خویشتن را مبلغ راهی دانست که باید از پیشترها به 
بود  گونه اینخواندند و اگر  را از دیربازان به این راه فرا می آنانشد، باید  می
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تري براي زیستن ساخته بودند، اما دریغا که کسی انذار کننده از  هان الیقج
فرا نخواند و کسی پاسدار  آزاديرا به  آنانآزار دیگران به میان نیامد، کسی 

زد به میان تا طریقت پیشینیان را دگرگون سا آمدنشد، هر کس  جان دیگران
خرد قانع گشت، به بر همان اصول دیربازان پا فشرد و به تغییر کوچک و 

و از براي جاه  آمدندها نرفت، برخی  تغییر بنیادها نپرداخت و به مصاف ریشه
و پر از  آمدندگفتند که به سود دنیاي خودشان بود، برخی  آنچهو مقام هر 

 آنو به سوداي ثروت  آمدندگفتند که انتقام را تداعی کنند، برخی  آنکینه 
کردند که  آنی در اسارت شهوت شد، برخ طلب می آنانکردند که از 

بود و هر که هر چه گفت و کرد به پیشبرد راه پیشینیان به  شان غریزهارضاي 
  و به طعم بقا چیره گشت، غریزهحصر 

بود تا انسان را دگرگون  آمدهبود تا تغییر را فریاد کند،  آمدهاما حال رحیم 
برابرش نبود، هر چه ، هیچ مرزي آورداي پدید  بود تا انسان تازه آمدهکند، 

در نوردید، هر چه  کشی انگاشتند را راي عبور به خطمرز ساختند، هر چه ب
ه پیش بود از میان برداشت و ب آزاديو  ارزش خواندند را اگر برابر جان

تا  آمدنبود و  مؤمن کس هیچرفت، در گروي هیچ تن سر نداشت، به راه 
  را به همگان بیاموزدتا ارزش جان  آمدخرد را به مهر پیوند زند، 
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از دورتري شد،  نزدیک می آدمیان آباديگذشت و به  از دل صحرا می آرام
  :او را دیدند و به استقبالش شتافتند، فریاد زدند

هاي داغ  ملعون رجیم، رانده شده به آبادي بازگشته است، بیایید و به سنگ
  میهمانش کنید

هاي آماده را برداشتند و به سوي رحیم شتافتند،  ها سنگ مردمان از دوردست
  :شروع به سخن گفتن کرد آرامرحیم در برابرشان ایستاد و 

روستایتان تا به مانند دیگران به آبادي  ام آمدهتا کار کنم،  ام آمده، آدمیان
جانم و  خواري متهم نشوم، من نیز چون شما تا به مفت ام آمدهکوشا باشم، 

بدانید و براي گذران زندگی نیازمند خوردن و آشامیدن، به من کار دهید و 
  توان جهان را دگرگون ساخت که به کار کردن می

  :گفت فریادکنانیکی از جوانان روستا 

تو الیق زیستن به میان دیگران نیستی، تو باید از گرسنگی تلف شوي، تو 
  تا در این دیار مجازات شوي، آمده

  :از او فریاد زدند بانی پشتانی به دیگر

  کنی تو الیق زیستن نیستی، از ما طلب کار می
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  :داد گفت تکان می آرام آرامدر حالی که سرش را رحیم 

تباهی است، نابودي اید حقیقت است، لیک بیکار ماندنم  گفته آنچهدانم،  می
نفس مرا به کار ساختن و آبادي دیارتان بگمارید تا زنده باشم و است، 
  بکشم

  :خوي صحرا فریادکنان گفت یکی از جوانان تند

را بلند کرد و به سوي او انداخت، سنگ  برو و بمیر، پس از گفتنش سنگی
  به رحیم نخورد و دیگران مجاب به کوفتن سنگ به جانش نشدند،

  :شد گفت رحیم در حالی که به روستاییان نزدیک می

تا سخنان یکدیگر را بشنویم، شاید بگذارید تا به کنارتان بمانم، بگذارید  
ها دنیایمان تغییر کرد، شاید از هم آموختیم و به تجارب  که از این گفتن

  یکدیگر دنیاي بهتري ساختیم،

دور شو و دیگر  اگر جانت را دوست داري از اینجا: یکی فریادکنان گفت
  به روستا بازنگرد که اینبار حقا کشته خواهی شد

اش سنگی به سوي رحیم پرتاب کرد و اینبار سنگ به  بعد از گفتن خطابه
کردند،  بارانش سنگاز او چند تن دیگر  بانی پشتدستش اصابت کرد، به 
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ي او نشدند و رحیم راه بیابان  ي روستاییان مجاب به سنگسار دوباره اما همه
اییان فریاد را به پیش گرفت و از روستاییان دور شد، در میان رفتنش، روست

  :زدند

دیار مادري ما بازنگرد، اي رانده شو دیگر به این خاك  ملعون دور شو، به
ت است و برخی ا روزي و نحسی ي تیره پا نگذار، برخی گفتند که او مایه

بود که رحیم به دل  گونه اینآمدنش را تعبیر به بیچارگی قوم پنداشتند و 
  از روستاییان دور شدبیابان رفت و 

 آنچهکرد، به هر  فکر می آدمیانکرد و به دنیاي  مسیري را دنبال می دفه بی
 آناند به دنیایی که بر  اند، به دنیایی که ساخته گویند و گفته گفتند، می آنان

، به باورهایی که ریشه بر جهانشان دوانده و براي کندنش باید که از معتقدند
گري و شورش است،  است، یاغی جان گذشت، در برابرش ایستادن طغیان

به خودش فکر  تو را به مرگ محکوم خواهند کرد آنانکه  شوري است آن
کرد، به مردنش، به مرگی که در نزدیکی جان او النه کرده است، به مردنی 

د خواند، نخستش سر شد، بدن که تا دیر صباحی او را به خویش فرا خواه
بر با  یی به جانش رسوخ کرد،و احساس رها شد آراماز حس مردن  حس بی

  خود خواند
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خواهم شد، چه رها خواهم بود، به چه دنیاي دور از  آراماگر بمیرم چه 
که هیچ از درد  آنجاکه نیستی حاکم است،  آنجايظلمتی پر خواهم کشید، 

ها  نخواهی دید، اما تلنگري به خود به حس جاودانگی مانده در جان انسان
  :فتاو را به خود خواند و گ

شاید دورتر از این دنیا باز زنده بودي باز ظلم بود و باز باید که فریاد 
ایستادي و اینبار در برابر قدرت  ها می زدي، باز باید در برابر ارزش می

  ایستادي، تري می عظیم

  :گفت فریادکناناحساس رهایی را به طغیان تغییر داد و 

هم کرد، در برابرش کم بود من در برابرش طغیان خواهر کجا ظلمت حا
  ام به همین مرام پایبند خواهم بود، ایستادگی خواهم کرد و تا زنده

را  آنمرگی که بسیاري دنیا، یاد باز به یاد مرگ افتاد، یاد رها شدن از این 
پنداشته است، هر  کار خیانتکه او را  کسی آناند، هر  برایش آرزو کرده

، شاید وطنان، شاید اجنبان ي هم همهت، جنایتکار دیده اسکه او را  کس آن
اند، بودن او تغییر  مرگ او مانده آرزوي، آري همه در آدمیانتمام دنیا و 

است، بودنش چه  آدمیانت، دگرگون کردن جهان و جهان نظم حاکم اس
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مرگش را نکنند، اگر او فریاد بزند،  آرزويکس را سود خواهد داشت که 
  ؟آمدچه به روز دنیا خواهد اگر به فریادش جماعتی برخیزند، 

که  آناندنیا چگونه تغییر خواهد کرد و چه کس به دنبال چنین تغییر است، 
که بر  آنانشادمان خواهند شد و  ي قدرت سوارند از مرگش به اریکه

ارند از ندانستن به طبل شادي حاکمان خواهند کوفت، سو  ناهایش گرده
قدر واژگان را ملکه  آناند،  خوانده نآنابر  قدر آناند،  گفته آنانبه  قدر آن

مرگش را فریاد  آرزويدانستن از او  هیچ بیاند که  بر ذهن و دنیایشان ساخته
  بزنند،

از مردنم چه دنیایی شادمان خواهد شد، چه جشن و : رحیم به خود گفت
شاید اگر بدانند چه طغیانی به فریادم به پا به راه خواهند انداخت،  کوبی پاي

بریدند، به خود نهیب زد و  سر از تنم می نامی بیخواهد خواست در همین 
  :گفت

را به جهان  آزاديباید که باور جان و  د زنده بمانم، باید که زندگی کنم،بای
نشر دهم، باید به فریادم طوفان به پا کنم، انقالب شکل دهم، تغییر بسازم و 

  جهان را تغییر دهم
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ي جانش مستولی بود، توانش را بریده بود، در  احساس گرسنگی به همه
ها باز ایستاد و  رفت و ناگاه از این رفتن هدف مشخصی راه می هیچ بیصحرا 

ي رفتن  توان حوصلهبه زمین نشست، گودالی بزرگ به نزدیکش بود، لیک 
  را نداشت، آنبه میان 

مارمولکی بزرگ نزدیکش با کمی فاصله در حرکت بود، رحیم رفتنش را 
نظاره کرد، به او چشم دوخت، گرسنه بود، چند روزي شده بود که غذایی 

فریاد دریدن  ،غریزهو  آمدهنخورده بود و حال در برابرش جانی به رقص 
  سر داد

  بدوید و بدرید

یز کنان به سوي مارمولک حرکت کرد، خ ناخواسته رحیم از جاي نیم
 غریزهمارمولک قدري از او دور شد و رحیم دوباره او را دید، اینبار نه به 

اش،  تانش را دید، پاهایش دم افراشتهکه به جان بودنش بر او نظاره کرد، دس
احساس ترس بر جانش، احساس مرگ که به گریبانش نزدیک شده بود، 

  :دبقا و ماندن فریاد ز غریزه

  :یم فریاد کشیدبدوید و بدرید و رح
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  چگونه او را بدرم؟جان است، 

  :گفت فریادکنان غریزه

  براي بقا باید که درید، اگر او را ندري زنده نخواهی بود،

  :جان به پاسخ گفت

بقا به چه قیمت، به کشتن مهر بر جان، به خون ریختن و قساوت، به 
  پروراندن دیوانگی، بقا به چه هزینه

خواندند و یکدیگر را  رحیم بلوایی به پا بود به فریاد بر سر هم میدرون 
کردند، فریاد دریدن و جان انگاشتن، رحیم به چشمان حیوان نگاه  مجاب می

ها دید، حس  کرد، ترس درون چشمانش را دید، به قعر چشمانش احساس
  مادر بودنش را دید و به کامش غذاي برده به جان دیگري را شنید،

  :گفت فریادکنان غریزه

  ؟اي آوردهگویی بیمار، از چه سخن به میان  چه می

درد، او نه مادر است، نه فرزندي به خویش  یاو خویشتنش براي زنده بودن م
دارد، نه مهري به جان پرورانده است و نه به عشق زاده شده است، بنگر 
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را نظاره کن،  ي حیوانات گر و بشناس، دریدن همهجهان پیرامونت را بن
اند، چگونه به یکدیگر رحم  نه جان یکدیگر را براي بقا دریدهچگو

  درند؟ اي که فرزند خویش را می ندیده آیااند، فراتر برو،  نکرده

  :خواند فریادکنانرجیم درون جان رحیم 

ن که خردمند و اي به محال درونش کمال خوانده شد، لیک م گفته آنچه
چگونه به دانستن جان  ،ه به خرد، چگونه به فهمچگون ام، دانا شمرده شده

بود، به فریادهاي ننگین  غریزههایت کردند به  اگر هر چه به گفته آنانبدرم، 
 آذینتو بود، به نیاز و در حصر بقا بود، لیک من که به دانستن به خرد 

ام را تأیید  کرده آنچهدانم و باید عقلم  کنم را می می آنچه ام، من که شده
  ،کند

 غریزهیا باید خود را به به قساوتم،  اي، یا یا تو به دیوانگی من چشم دوخته
و یا به فریاد  که بقا را پشتبان شود آورمدر  آنو عقل را به خدمت بفروشم 

بینم و  شوم که هیچ نمی قسم همبه نقصان عقل  باید مهر سر دهم، آن
هنجارهاي پر قساوتت سر تعظیم فرو نهم، دانم، یا به فریادهاي تو به  نمی

شوم که  آن، بر جنون و ظلم صحه نهم و آورمدیوانگی فرود  آلتسجده بر 
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عقل را خوانده  غریزهکه بر  آنجان پر نیاز در قساوت،  آنخواهی،  تو می
  که به مدد از خرد در قساوت پیش رفته است، آناست، 

دوست داشتنم، جهانی فراتر از نیاز  اما من فراتر از اینان جانم، مهرم، عشق و
 غریزهتر از  خواهم، جهانی بزرگ خواهم، جهانی واالتر از بقا می می
  پرورانم می

حیوان کماکان به جایش مانده بود و رحیم به فریادهاي درون همه را 
  :خواند و حال فریاد زد شنید همه را می می

چه بقا  آن، من فراتر از آدمیانمن جانم، جانی به مهر دور از دنیاي دیوانگی 
  خوانم اید را می خوانده

بود تا عقل را زایل کند، عقل  آمده بار هر چه در دنیاي درونش بوداین
خواند، براي زنده ماندنت نیازمند آنی، نیازمند دریدنی، اگر ندري از  می

  ؟آورياي پدید  توانی جهان تازه میان خواهی رفت، چگونه می

  :اینبار به جهان خواند فریادکنانرحیم 
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توان درید و ادعاي  توان درید، نمی براي ساختن دنیاي بی دریدن نمی
اي  توان به هر وسیله وت کرد، نمیتوان از مهر گفت و قسا کرد، نمی ندریدن

  به هدف رسید که وسیله ساختن هدف در پیش رو است

دور یاي او ها رفت، رفت و از دن از فریادهایش حیوان دور شد و به دوردست
  :، رحیم خواندماند

ان هزاري دورتر از زیستید، اي کاش دنیایت اي کاش به دنیایی دورتر از ما می
  آدمیاندورتر از تمام دنیاي  آوریمان پدید ما بود، اي کاش دنیایی برایت

بلند شد و خواست که به راهش ادامه دهد  حالی بیبود و در  حال بیرحیم 
  اما نزدیک به گودال که شد ناگاه به درونش افتاد،

به  آباي به وجودش دمیده شد،  جان تازهگودال عمیقی نبود و با افتادنش 
افتاده بود، چند روز  آباي از  به درون حفره صورت بهصورتش نشست، 

را  آبنخورده بود، دهانش خشک زبانش ترك خورده و  آبیبود که 
برد، زنده  ي حیات را به جان فرو می داد و این مایه بلعید، به درون می می
  شد، گرفت و دوباره پرورانده می شد، جان می می
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 آببا خوردن  ،آمدود که حال و هوایش کمی به جا ب آببعد از خوردن 
ی گوش نظر بگذراند و دید که گیاهانبود که توانست دور و اطرافش را از 

  ، گیاهانی کوچک و صفت،اند تا گوش حفره را پوشانده

را نجویده بود  آنکرد، هنوز به دهان  معطلی بیرا  آندست بر گیاه برد و 
بود شاید استدالل عقل در حصر بقا  غریزه، آمدبه سراغش  غریزهفریاد  که

بر خرد بود هر چه بود فریاد  غریزه حکمرانین سالیان مانده بود، شاید ای
  زد می

ز خاك در دل ا آمدهکه جان برون  اي اي، وامصیبتا که جان دریده چه کرده
ته بودي از اي، چه گف غنیمت است را دریده آنبر رایی که جان صح

و جان دیگران را  اي آمدهندریدن، از نخوردن و خون نریختن، حال 
بالیدي  آنبر  آنچهاهداف واالیت، از  آناي، چه باقی خواهد ماند از  دریده

  و وسیله را به تکمیل هدف خواندي،

  حال به این وسیله براي زنده ماندن ندریدي تا ندریدن را ابالغ کنی؟ آیا

عیم، دست بر خاك ما به خاك قان: و خردش فریاد زدندرحیم و جان و مهر 
ان خواهیم است را بر زب ي صحرا به ما داده شن و ماسه آنچهبریم و  می

مندیم، ما به از میان دن و هماره در نخوردن ماندن آرزوکشاند، ما به نخور
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ن خواهد و بقا رویامندیم، لیک جهان چنی غریزهبردن نیاز و شهوت و 
  اجازه زنده بودن به ما خواهد داد؟ گذاشت،

که تا آرنج دستانش به خون و  آناناي واي که چه دنیایی است، اي واي 
ان ، از جتا از جان دیگران حمایت کنند اند آمدهخون ریختن آلوده است 

شود حمایت کرده  نه خونش به زمین ریخته می زند نی که نه فریاد میآ
یده است زند سر بر ن حیوانی را که ضجه میکشااست، در حالی که فریاد

را به زمین  هایش رودهو  ه دلخونش را به زمین پاشیده و پس از چندي ک
و او  آمدهدنش در رو است که جان دارد و باز به دریه ریخته با جنین او روب

  ها و فریادها سر بریده است را به تمام ناله

اید، چگونه عقل را به حصر خویشتنتان در  اي واي که چه جهانی ساخته
اید  ی به پیش رفتهین دیوانگقدر در ا آن، اید، به قساوتتان گره زدید دهآور

ال به مدد از عقل و خرد براي قساوت و خونریزي دلیل و استدالل که ح
  اید  تراشیده

و به در این عقل  قدر آنکه از دیربازي به عقل آذین شدند،  آدمیانحال 
که قساوت بخشی از باورشان شد و حال  غوطه خوردند غریزهبر  آمدهحصر 
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زشتی هر بار به همان عقل در  دریدن برايم براي ترویج قتل عوام و براي ظل
  کنند طلب راه می آناندازند و از  حصر دست می

خورد و باز به افکار درونش پاسخ  یرحیم گیاه بر صحرا مانده را م
عقل  آنچهبودند تا او را به قضاوت بنشینند دوباره  آمدهگفت، همه  می

  :خوانده شده بود فریاد زد

یم، لیک تویی که به مهر ما را ا در آمده ریزهغن در پستی و حصر ما همگا
چگونه به  اي آمدهاي، تویی که براي جهان بی دریدن به میان  فرا خوانده

دریدن قانع شدي، چگونه حاضري گیاهی را بدري و باز فریاد از ندریدن 
  سر دهی

  :گفت آمدهجان به تنگ 

دانم  ه جبر است، می، به میان آمدنمان بدانم بودنمان به جبر دانم، می آري می
ي زیستن و  دانم که این چرخه ن باید که زشتی روا داریم، میدوي بهمه برا

دانم  و نیاز ما را به بند کشیده است، می آمدهحیات به چنگال زشتی در 
 دنیا آنچهدانم  دور از جهان مهر و عاشق بودن است، می آمدهبه میان  آنچه

ام، همه را از  همه را از پیشتري دانسته ها است، برایمان ساخته جهان زشتی
ها، خون  ام، فریاد زدن ها را به چشم دیده دریدن ام، جان دوردستی دیده
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ام، اما من به مدد از  ام، همه را دیده ها، گیاهان به مرگ رسیده را دیده ریختن
که توانم است دور  آنجاخواهم از زشتی تا  خواهم بهتر باشم، می عقل می
ست نظم دیوانگی ا آنچهخواهم  نم، میواهم به بند قساوت در نماخ شوم، می

  را بر هم زنم،

که به نیاز باید که  دانم ت، میاس آوردهکه نیاز ما را به بند در  دانم میآري 
زشتی روا داشت، اما خود به قضاوت بنشین، گیاهی که درد کشیدنش را به 

و و عشق میان مادر  بینیم، مهر نمیایم، فریاد کشیدنش را  چشم ندیده
ایم، به  بازي دنیایشان را ندیده ایم، عاشق شدن و عشق فرزندانش را ندیده

ایم، خون به زمین ریختنشان را  زجر کشیدنشان را ندیدهوقت چیدنشان 
را چگونه به قیاس  آنایم،  ها را ندیده ایم، فریاد زدن و هزاري رنج ندیده

  حیوان بریم،

نج دادن که وتمان نه براي دیوانگی نه براي رشهانبات را نه براي لذت و 
ایم، حال بدان و این  براي زنده بودن و در این چرخه ماندن تنها تناول کرده

ان عینیات است، جهانی است که هایت در جهان ببین، جهان جه را به چشم
 آنهاي بزرگ نزدیکش کرد، باید  د به ارمان واال نزدیکش کرد، به ایدهبای

ظلمت پدید  آنساخت، اما جهانی است که در  آناست را بر  رؤیاچه در 
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تا  آمدهیستیم، اتا در برابر این افراط ب آمدهشده و ما  آننیاز بخشی از  آمده
تا  آمدهزیستن کرد بدل کنیم، براي ی ایتوان بدل به ج که جهان را می آنجا
ها از  ي جان که توان است دنیاي را تغییر دهیم جایی براي زیستن همه آنجا

  آوریمپدید  آن

  

رحیم کمی خورد و کمی چید، آبی هم براي خود تدارك دید و بعد از 
دور شد، به دل صحرا براي خود در قلب یکی از  آنجاکمی استراحت از 

  اي بنا کرد تا زندگی کند، هاي کوتاه خانه گودال

اي که سقفی کوچک داشت و دیوارهایش گودال در دل صحرا بود،  خانه
زندگی را  گونه اینسقفی که از خارهاي به قلب صحرا تدارك دیده بود و 

  هایی او را به خود خواند صداي نالهگذر برد تا شبی 

ي او به زمین  اي دورتر از خانه هاي کودکی بود که در گوشه صداي ناله
کشید، رحیم او را به  سوخت و فریاد می کرد، در تب می نشسته ناله می

دست بر صورتش گذاشت و از گرفت و به داخل گودال برد،  آغوش
  ش سوخت،سوختن
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 آباش ریخت، مقداري  و بر پیشانی آوردبه سرعت ظرف آبش را به پیش 
کرد و بر  آباي کند و آغشته به  به دهانش برد و بعد از لباسش تکه پارچه

و در که او را به داخل گودال خواباند رفت  آناش گذاشت، بعد از  پیشانی
و  آوردتر شناخته بود مقداري نمک به همراه خود  دورتري که از پیش

  را در این روزها شناخته بود آنگیاهانی که محل روییدن 

وقتی به  گونه اینتکه چوبی که بر زمین افتاده بود را نیز با خود همراه کرد و 
پر کرد و پاهاي کودك  آبگودال رسید، ظرف چوبی را به نمک و داخل 

هان چیده به دهان گیا آنکمی از  آرام آراماز چندي فرو برد، بعد  آندر  را
  کودك گذاشت و بعد از چندي او شروع به جویدن کرد،

تا صبح رحیم او را تیمار  یدخورد و بعد از چندي خواب آناز  آرامکودك 
ي  بر پایش را تغییر داد، گیاه چیده را به او داد تا تناول کند، پارچه آب، کرد

ذاشت تا صبح دماي اش گ تازه خنک سرد بر پیشانی آببر پیشانی را با 
  لش بهبود یافت و توانست سخن بگویدبدنش کم شد، حا

کشیده بود و حال  به شب هزاري کابوس خوانده بود، هزاري فریاد
رحیم بگوید که کیست، در توانست به  توانست سخن بگوید، حال می می

  :اي گفت ش رحیم که از کجا به این صحرا رسیدهپاسخ پرس
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ام دور شدم و ناگاه خود را به قلب این صحرا یکسان دیدم،  از محل زندگی
 این صحرا که خانه را از ما دور کرده است، این صحرا یکسان که همه

جایش یک شکل و همانند است، اینجا که اگر از خانه دور بمانی دیگر 
  بازگشتت ناممکن است هشناخت را

  روستاییان نزدیک به صحرا هستی؟از : رحیم گفت

  :آري از همانانم، بالفاصله بعد از پاسخ گفتن فریاد زد: کودك پاسخ گفت

  هستی کار خیانتتو همان ملعون رجیم و  آیا

  همانمآري : رحیم گفت

  :کودك ترسیده بود، دست و پایش را جمع کرد و گفت

ر، مرا به اجنبان مفروش، مرا نابود تو را به هر چه باور داري مرا از بین نب
  ...نکن، مرا 

  :بود گفت برخاستهرحیم در حالی که 

  ات، ببرم برخیز تا تو را به سوي روستاییان و خانواده 
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ا بگذار تا از اینجا دور شوم و مرا نیازي به بردنت نیست، تنه: کودك گفت
  از بین نبر و نکش

  :بود گفت آمدهرحیم در حالی که از گودال بیرون 

  دانی؟ مسیر بازگشت به روستا را می آیا

  کنم نه اما پیدا می: گفت مستأصلکودك با حالتی 

  :اش گذاشت و گفت رحیم دست برد و او را به روي شانه

  ات خواهم رساند، تنها تو را به خانوادهانم، رس نگران نباش به تو آسیبی نمی

  :هاي رحیم نشسته بود گفت کودك در حالی که بر شانه

  خوري که مرا آزار ندهی به خاك اجدادي و بقایش قسم می آیا

  ورم که تو را هیچ آزار نکنمخ قسم می آزاديآري به جان و : فترحیم گ

بود که رحیم به سوي روستا رفت و بعد از چندي در حالی که  گونه این
بودن  کار خیانتکرد و دیگر آزار رساندن و  می سؤالمدام کودك از او 

  رحیم را از خاطر برده بود به روستا نزدیک شدند،
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زدند و با دیدن رحیم و کودکی به  جماعتی هراسان در روستا پرسه می
ر چشم بر هم زدنی کودك را از دوشش به سوي او هجوم بردند و د

  آوردندهاي او فرود  شانه

  :شد گفت کودك در حالی که از رحیم دور می

  سپاسگزارمرحیم بابت نجاتم از تو 

مردمی که از دیشب به دنبال کودك به همه جا سرك کشیده بودند و حال 
  :رحیم دیدند به او گفتند آغوشاو را در 

  او را دزدیده بودي؟ آیا

اي  تازه اي کنی و شروع به جنجال خواستی با او از ما طلب خواسته می آیا
  :شد گفت کنان در حالی که از صحنه دور میکردند که کودك فریاد

  دیشب به دل صحرا گم شده بودم او مرا به خانه بازگرداند،

  او مرا ندزدیده بود

ي  نهروستاییان و پدر کودك که حال از ماجرا خبردار شده بودند به نشا
: پدر کودك گفت آخرشاحترام و تشکر براي او سري تکان دادند و به 
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به اي داري از ما بخواه تا برایت اجابت کنیم، ما پاسخ خوبی را  اگر خواسته
  خوبی خواهیم داد

  :نقش بسته بود گفت آنرحیم با نگاهی که شوق بر 

به کنار شما خواهم مرا به روستا و در میان خود راه دهید تا کار کنم و  می
  زندگی کنم،

باران و  خواستند او را فحش انان روستا در حالی که خشمگین بودند و میجو
سنگساران کنند، به احترام پدر کودك خاموش ماندند و پدرش با مشورتی 

  :کوتاه به بزرگان گفت

توانی به روستا زندگی کنی، کپري برایت تدارك خواهیم دید  می پس زین
  تو را به کاري خواهیم گماردو از این به بعد 

  :گان خواندبعد از گفتنش بود که یکی از بزر

این را بدان که اگر دست از پا خطا کنی و جوانان ما را منحرف کنی اینبار 
ها روستاییان در کسري از  به رجم تو را خواهیم کشت، بعد از این گفته

اش را به دل  دور شدند و رحیم به دنبالشان رفت تا زندگی تازه آنجادقیقه از 
  .کند آغازها  روستاي تبعیدي



  

  

  

  

  

  ٨فصل 

  به من اجازه دهید تا این کار را عملی کنم

رحیم این را گفت و در انتظار واکنش حضار ایستاد، چند روزي بود که به 
ها به  شد، از کار راضی بود و شب ج میهمراه مردان روستا براي کار خار

خوابید، بیشتر روز را به سر کار  دل کپري که براي او تدارك دیده بودند می
هاي سنگین به خواب  ها بالفاصله بعد از رسیدن به کپرش با چشم بود و شب

  رفت، می
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ي روز به میان  اما نه تنها در همان چند صباح پیش از خواب در کپر که همه
 آرزويتعلیم و تربیت،  آرزويداد،  به دل مانده را بال و پر می زويآرکار 

دید، آرزویی که او را به  می آن را در آدمیاناي سعادت پیروزمندي که هم
که خویشتن به  آنجارساند، از همان پیشترها و به دل کودکی  ي تغییر می قله

او را به  کهکرد تا آموزگارانی باشند  نشست، آرزو می هاي درس می کالس
ه زیستن رهنمون کنند، اما دریغا که همه فریاد گذشتگان را سر دادند و راه بِ

  نجوا خواندند آناني  هاي در خاك مانده از لب

جان خویش  خواست نه از صداي گذشتگان که به نداي حال رحیم می
نگریست،  و تعلیم می آموختن رؤیايا فرا بخواند، هماره به این جانان ر هم

ها به او  دریاي معرفتی که جان آنبه اینکه جماعتی در برابرش بنشینند و از 
پاسداشت  آنکنند که جان و جهان در  آنتا به فردا  ، بیاموزنداند آموخته

را آزمودن، این  آنانو کودکان، در کنارشان بودن و  آموختن رؤیايشود، 
ي افکار در هم  یکی از روستاییان رشته و آمدبر زبان رحیم  آخرشبه  رؤیا
  ي او را گسست تنیده

غیر ممکن است، این کار دیوانگی است، چگونه به کسی که به مام میهن 
ي افکارش در خیانت بر هم تنیده است، شغل  خیانت کرده و ریشه
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آموزگاري دهیم و او را معلم فرزندانی کنیم که به فرداي میهن باید پاسبان 
  باشند، آن

  :یکی دیگر از جمع روستاییان فریاد زد

هاي کهن ما را  ي ارزش میهن و همهرا خواهیم دید که  کارانی خیانتبه فردا 
  گیرند به سخره می

  :تندخوي صحرا فریاد زدیکی از جوانان 

به دل روستا دیوانگی بود، حال  کار خیانتاز همان ابتدا راه دادن این 
  بسپاریم و دیوانگی را نشر دهیمکودکان دیار مادري را هم به او 

اي در  مانده بود، به پرواز پرنده به تمام مدت گفت و شنودها رحیم مسکوت
گشاید و  اند پر می خوانده آنچهها چشم دوخته بود که رها از هر  آسمان

هاي خویش فرا خوانده است، در همین میان بود که  آسمان را به همراهی بال
  :فریاد زد یکی از همان جوانان روستا

ي او  ، این مرد دیوانه است، رفتارش را به درستی بنگرید، ما دربارهدریابید
پرواز جانوران را به نظاره نشسته کنیم و او سر به آسمان برده و  صحبت می

اید، چند بار او را مورد  دیوانه جسته گونه ایناست، چند بار او را به کار 
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ام و از او  اید، همین خود من بارها به او تاخته مانده جواب بیخطاب داده و 
  ام، هیچ جواب دندان شکنی نیافته

  سپارد اي نمی او دیوانه است و هیچ عقل سلیمی کودکان را به دیوانه

  :یکی دیگر از روستاییان گفت

هاي شما و این دیوانه خواندن او کاري ندارم که بسیار به دل  من به خطابه
صوفی اند، او را عارف و  و صبور پنداشته آرامم که او را ا روستا شنیده
که به او  سو آناست، از  ارزش بیها  اند و این ضد و نقیض خطاب کرده

را پست خواندند چه بسیار که از که او  سو اینالقاب واال عطا کردند و از 
بین باشید، او درس  ، اما دوستان واقعطراوتش حب و بغض به مشامم رسید

نوشتن به کودکان ما را دارد، در این  خواندن و آموختنده است، توان خوان
روستاي دورمانده از پایتخت، در این روستاي نفرین شده و تبعیدي از 

را به طریقتی تازه  آنانفرهنگ چگونه کودکان خود را بیاموزیم، چگونه 
 نشینان پایتختتا به کی در این در خودماندگی بمانیم و در انتظار  بیاالییم

و از میانشان یکی رفت و علوم پایتخت را  آموختند آنانبنشینیم، شاید 
رفت و به بازگشتنش ما را آراسته  آنان، شاید یکی از آوردبرایمان به یادگار 



 کاخ ١٦٤

 

لذات که  آنکرد، روستایمان را آباد ساخت و به فرداي دورتري ما نیز از 
  اند، بهره بردیم پایتختیان بهره برده

  :ی از جوانان روستا با تمسخر گفتیک

  هاي درسی او خواهیم یافت ها را با دایر شدن کالس تمام این پیشرفت

زدند و برخی  اي در میان روستاییان در گرفت، برخی فریاد می همهمه
نگریستند و برخی غر و لندکنان  به یکدیگر میخشم خندیدند، برخی به  می

  :فتبافتند که رحیم گ چیزهایی به هم می

  نیاموزم آنانخورم که جز مهر، هیچ به  در برابر رویتان به جانم سوگند می

  :یکی فریاد زد

  بر وطن مهر بی ي شده رانده، پیشکشتهمان خواندن و نوشتن را بیاموز، مهر 

  :دیگري گفت

  را به راه زشتی نخوانی و از راه به در مبري آنانقسم بخور که 

  :دیگري فریاد زد
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در تمام سالیان پیشتر هم براي حفظ خاك  جدي بگیر، اوآري قسمش را 
  اجدادي قسم خورده بود

نگریست، دیگر پرنده در میانش جاي نداشت و از  رحیم به آسمان آبی می
: کرد زیر لب مدام تکرار می و آرامتاییان دور شده بود، رحیم روستا و روس

به همرنگی  ام، من  طن قسمی یاد نکردهطول عمرم به وگاه به  من هیچ
به جان و  مؤمنهاي پیشینیان کافرم، من  ام، من به آموزه شمایان در نیامده

  ام ام، نژاد را پاس نداشته مهر بودم، خاك را نپرستیده

وستاییان با تحکم بیشتر از خواند که یکی از ر و زیر لب می آرام آرامرحیم 
  :ن رو به جوانان فریاد زددیگرا

اید و یا فرزندي  انی که هنوز ازدواج نکردهبه شما مربوط نیست، شمای
اید،  به اینجا پا نهاده سود بیندارید حق شرکت در این جمع را نداشته و 

که فرزند دار شدید فرزند خود را به مکتب او نفرستید، اما شمایان که  آنگاه
  کودك دارید بمانید که شور خواهیم کرد

دور شدند و به رحیم تاختند، هر  آنانجوانان روستا غر و لندکنان از میان 
کس چیزي گفت، یکی او را رانده شده خطاب کرد و دیگري او را ملعون 

بر وطن شناخت و دیگري به او دشنامی داد و  مهر بیخواند، یکی او را 
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کرد، استقامت دیگران را در برابرش  رحیم که اینبار وزش باد را نظاره می
بر آسمان را  ریشه بیدید، خارهاي  ان میدید، حرکات مواج او را به آسم می

  :به نداي یکی از روستاییان گوش سپرد آرامدید و 

 آمدهچه کسانی بر دایر کردن مکتبی براي کودکان به دست این جوان تازه 
دارند، از جاي برخیزند تا این  رأي گونه اینکه  آنان، اند موافقبه دیارمان 

  قائله را خاتمه دهیم

را ندید، در برابرش باد خروشانی را  برخاستنشانبست و  رحیم چشمانش را
است، نه شاید در برابر او نایستاده بود شاید براي  آمدهدید که به مصاف او 

در  آنچهبود تا  آمدهبود، شاید  آمدهچه پیشترها خوانده بودند  آنبر کندن 
ند در جان را به ب مسمومشهاي فاسد و  ریشه آنچهاند،  ها کاشته این هزاره

است،  آمدهدانست باد براي بر کندن چه به میان  است را بر کند، نمی آورده
چشید که یکی از روستاییان  هایش را بر صورتش می اما نوازش و گاه تازیانه

  :گفت

دهم که فرزندم را براي دیوانه  ها را دایر کنید اما من قول می این کالس
  شدن به مکتب او نفرستم
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رحیم به کپر بزرگی که با دیگران بنا کرده بود چشم دوخت، روزهایی را 
آمدند  روستا میدسته از تجار که به  آنتالش کردند، به  آنبراي برپایی 

 آمدن، کودکان شادمان از آورندگفتند تا برایشان اسباب مورد نیاز را فراهم 
و تعلیم، قرار بر  آموختناي بود، جایی براي  جاي تازهبه کپري شدند که 

  بخوانند، بنگارند و به فردایی بیندیشند، آناناین بود که تا چندي دیگر 

اي بنوشند و به  اند جرعه محروم مانده آنچهز اهایشان را باور کنند،  اندیشه
فردا بر دیگران بنوشانند، شادمانی کودکان به شادمانی رحیم تصادم کرد و 

شناخت در  را از پیشتري می آناناز گرفت، یکی  آغوشیکایکشان را به 
شب دور، در میان تب و سوختن، او اولین  آنمیان همان صحرا و 

و به پیش همه در برابر رحیم نشست و بعد  آمدآموزان دیارشان بود،  دانش
  از چندي رحیم نیز برابرشان به زمین نشست،

ساختند، واژگانی  برایشان خواند، حروفی را ترسیم کرد که واژگان را می
آموختند را به دل  باید می آنچهبارور کردند و سرآخرش ها را  که جمله

  ها ساختند و پرداختند جمله

کشیدند تا  می آغوشکدیگر را به گذشتند و ی روزها به پشتبانی از هم می
ند، چگونه بخوانند و به باروري گارکودکان روستا بیاموزند چگونه بن
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شد،  می آغازها یک به یک  ها چگونه بیندیشند، پرسش خواندن و نوشتن
اي را به  کودکان پرسش کردند، طالب دانستن هر چیز بودند، هر خوانده

شد، تشکیک کردند و باز  آغازدید تردید نگریستند و شک به دلشان 
را به وادي دانستن برد، گاه  آنان ي میان تجاهل و تعاملشان مبارزهخواندند، 

تعصب  آنچهگرشان  تعصب خاموش ماندند اما روح پرسشبه گالویزي 
هاي فاسد  ساخته بود را ویران کرد، باد وزید و هر چه دوردستان به ریشه

  ساخته بود را بر کند

هماره خبر از گفتن نبود، گاه دیدن بود، گاه تلمس  آموختندر این کالس 
بود که میهمان سر  آموختنتأمل بود، روزي از این روزهاي بود و گاه 

هاي زنده در دل صحرا، همان  اي به جمعشان راه یافت، یکی از جان زده
گفت، رحیم را فرا خواند و او را از خود  غریزهجان دوردستی که سخن از 

بود، راه را گم کرده بود، راه دیارش  آمدهبیرون راند، مارمولکی به میانشان 
بودند نشان دادند،  آموخته آنچها، راه خانه و حریمش را اما کودکان از ر

 دخواندن آنانبردند، اگر از دیربازي بر  اي را پیش می به تعلیم هر کرده آنان
دیدي بر او  آناندیو روي زشت سیرت است، اگر در برابرت از  ،که مار

او را بدرند، باز بردند تا  خواهد درید، سالح به دست میرا رحم مکن که تو 
  نداي دیربازان به گوش رحیم خواند
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  بدوید و بدرید

در برابرتان است را بدرید که  آنچهخواندند که  آناندیربازان بر  آناز 
گر او به شما نزدیک شده است به ترس سر فرمان داده بود، ا گونه این غریزه

شما را بدرد او را بدرید که راز بودن و  آنکهتعظیم فرود آورید و پیش از 
  ماندن و بقا در چنین ترس ذاتی به جان است،

 آنانهاي پیشینیان به  خیز شده تا جان برابر را بدرند، آموزه کودکان نیم
دیرباز همه را به  آنشنیدند، دیدند، از  آنانگفت و  آنانفرمان خواند، به 

 آنانروز که  آنو وامصیبتا از  ندآموختچشم دیدند، گاه به فرمان پیشترها 
دوردستی نه به حکام  شد را نه به فرمان باید تعلیم می آنچه دیدند و

  ،آموختندبی بختی دریدن دیدند و شورتختی که به فعل در 

خیز  را نیم آنانخواند و  آنانها فرمان راند، بر  باز نداي پیشینیان به گوش
 ها و باورها تا به آموزه و ترس در وجود غریزهکرد تا به بقاي خویش تا به 

  ها بدرند و باز بدوند، تا به عمل و در خود ماندن ها آموختنتا به فرمان و 

یکی خواست برخیزد و بدود که رحیم خواند بر جاي بنشین، آسوده باش 
را در مرگ نخواهد تو است، او تو را تهدید نخواهد کرد، او  آرامکه او 
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اي از او بر تو نخواهد  که صدمه ر جاي خویش بنشینباش، ب آرامخواند، 
  رسید

  بر جاي خود ماندند، تکان نخوردند و به رحیم چشم دوختند، آرامهمه 

او رفت، با رفتنش او دور شد و از مهلکه گریزان بود، به سوي  آرامرحیم 
ي کپر که رسیدند در چشم برهم زدنی او دیگر نبود، اگر راه  به دروازه

که باید از دورتري به حریمش سر  آموختگذشت،  این کپر میدیارش از 
به تحریکش پاسخ گوید، دانست که در این کپر بود تا  آمدهزند، اگر 

تاریک جایی براي زیستن نیست، او رفت و همه چیز را دانست لیک او به 
نگفت، لیکن آدمی هر  آنانهایش نیاموخت و هیچ بر  دیگران از این دانسته

دانسته بود بر دیگران خواند و  آنچهبود را به زبان راند، از  آموخته آنچه
هر روز بیشتر به پیش رفت، لیکن چه مصیبتی که هر کس هر چه  گونه این

تالطم میان  گونه اینو  آوردپنداشت را به زبان راند، هر چه دید را به میان 
  حق و باطل به جریان افتاد

 آنچهبه هر  فریادکنانر زمین ماند و ب زهرآگینباري کسی به نیش ماري 
ابناي بشر بود خواند او مرا به زهر بدسیرتی خود کشته است، او پر از کین 

تا یکایک ما را در  آمدهاي از میان برد، او  تا بقاي ما را به خدشه آمده
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است و  برخاستهخویش بکشاند و ریشه از نسل ما برکند، او به جنگ با ما 
را خواندند که او  آنچه آنانراه داد،  آدمیانترس به میان خواندنش  گونه این

و به آنجاي در دیربازي خوانده بود و صدا هر روز بیشتر و پیشتر رفت، رفت 
پستی دانستند، او را دشمن قسم خورده خطاب  رسید که او را زشتی و

شد که هر کس هر چه در بر داشت را به دست گرفت تا ریشه  آنکردند و 
  برکند آناناز بودن 

  :به میان کودکان خواند آرامرحیم 

  دوست داشتید با او چه کنید؟

  :یکی از کودکان گفت

  دوست داشتم جان او را بدرم که دیگر پا به میان قلمروي ما نگذارد

  :دیگري گفت

دور کنم که جاي ماندن او در میان ما  مدوست داشتم او را از این حریم
  نیست

  :دیگري گفت
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تا بداند سر بر حریم دیگران بردن چه مجازاتی خواهد  کشتم باید او را می
  داشت

  :رحیم گفت

  اید؟ تا کنون سر بر حریم دیگران برده آیا

اي از کودکان را در بر داشت که  رحیم صداي یکپارچهنخست گفتن 
و از خاطراتی  آمدنداما به گذر کوتاهی از زمان چندي بر  ،خیر: گفتند می

  به تجاوز بر حریم دیگران گفتند

  :رحیم از همانان پرسش کرد

  شما را جزا دهند؟ آناندوست داشتید  آیا

  :خیر و رحیم در ادامه خواند: القول همه پاسخ دادند متفق

 آنهیچ تن دیگر در  آیاشما است،  آنبه باورتان این حریم روستا تنها از  آیا
  منزلی نگزیده است؟
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ي دیگري ها خیر و پس از چندي برخی پاسخ: نده سرعت همه خواندباز ب
ما  آناند، اما این حریم از  دادند که چرا دیگرانی هم به اینجا منزل گزیده

  است، این دیار قلمروي ما است،

ن محفوظ و دست نخورده خواهد دانید چگونه حریمتا می: رحیم گفت
  ماند؟

برخی خواندند به ایستادگی و ، آنبرخی فریاد زدند با پاسداشت از 
رحیم گفت و اگر  آخرشنگیدن، برخی خواندند به مقاومت و غرور و به ج

شما  آنانکسی قدرتمندتر از شما بر شما چیره گشت چه خواهید کرد، اگر 
  ؟را مغلوب کردند چه خواهد شد

کسی توان چنین کاري را نخواهد داشت، ما قدرتمندترین : همه فریاد زدند
  تر و واالتریم، ما پیروزمندان و برترینانیم م، ما از همه بزرگآدمیانی

  :گفت گونه اینرحیم 

که  آمدنداگر مردمانی بیایند که از شما برتر و واالتر باشند، اگر موجوداتی 
 آنانتر و قدرتمندتر بودند و شما را یاراي مقابله و جنگ با  از شمایان بزرگ

  نبود چه؟
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کدام به ذهنشان تصاویري ساختند، گاه از  کودکان به فکر رفتند و هر
مانستند، گاه از حیواناتی قوي هیکل و اساطیري، گاه  آدمیانی که به غول می

  انگیز و قدرتمند به موجوداتی وهم

  :یکی از دل همان کودکان گفت

  حریممان محفوظ بماند چه باید کنیم آنکهپس براي 

  یگران را پاس بداریدبه حریم دیگران حرمت نهید، حریم د: رحیم گفت

  :ي دیگر کالس فریاد زد کودکی دیگر از گوشه

کنند،  که به ما تجاوز می آناندارند،  که حریم ما را پاس نمی آناناما 
  توان از خاك اجدادي دفاع کرد نمی گونه این

، اگر همگان بر این آورنداگر همگان به چنین باوري روي : رحیم خواند
باور داشتند که حریم دیگران را پاس بدارند دگر کسی بر دیگري تجاوز 

ي عظیم باشید شاید به فردا درختی  اگر شما نخستین این ریشهنخواهد کرد، 
  همه حریم دیگران را پاس داشتند آنکه در  آوردسر بر 
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به ما  آنان اگر ما حریم دیگران را پاس داشتیم اما: یکی از کودکان گفت
را به نابودي خواهم  آنانخواهم جنگید، من  آنانور شدند من با  حمله

  کشاند،

  :شد گفت نزدیک می رحیم در حالی که به او

بود،  آمدهجان پیشین که از کپر دور شد هم براي تجاوز به خاك تو  آن آیا
  و رنج نتوانستی از حریمت دور کنی؟ درد بیاو را  آیا

  تأیید سر تکان داد،ي  کودك به نشانه

  :رحیم در حالی که در برابر دیگر کودکان بر زمین نشسته بود گفت

هاي خود را  به نظرتان چه تعداد دیگري از جانداران در این صحرا حریم
ورزند و براي پاسداشتش از  حریم به مانند شمایان عشق می آناند، بر  ساخته

  گذرند؟ جان می

  :یکی از کودکان گفت

سازند، چگونه براي  ام که چگونه خانه می را دیده آنانها، من  مورچه مثالً
  اند، سربازانی را به بیرونش گمارده آنپاسداشت 



 کاخ ١٧٦

 

که  چندین مثال در کالس جریان گرفت گونه ایندیگري مثال دیگر زد و 
  هاي کودکان به سوي دیگر رفت بحث با یکی از گفته

در برابر  آنانغلبه داریم و  آنانا بر ترند، م از ما کهتر و بی ارزش آناناما 
  اند پوچ و بی ارزش

  :یکی از کودکان در پاسخش گفت

  بر ما غلبه کند چه؟ اگر گروه قدرتمندتري

  هم ارزش واالتري از ما خواهند داشت؟ آنان آیا

  هم ما را پوچ و بی ارزش خطاب خواهند کرد؟ آنان آیا

از کودکان نظرات خود را بحث در کپر میان صحرا باال گرفت و هر کدام 
ن در بند تعصب وامانده بودند، بیان کردند، کودکانی که دورتر از دیگرا

هاي مرسوم  تر به گوششان خوانده شده بود و کمتر در این دیوانگیکم
کردند، هر پرسشی را هر  غوطه خورده بودند، کودکانی که شک می

بند در به شتن را که خوی آنان، گفتند میپاسخی را به پرسش دیگر پاسخ 
  ین نبودشان واالتر تعصب به میان اندیشه نیاورده و هنوز ترس و

  رحیم پرسش کرد
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  وجودتان چیست؟واالترین ارزش به 

ها خواند، کسی  هر کدام پاسخی گفتند، یکی مادرش را واالترین ارزش
پدرش را، یکی خاك اجدادي و حریمش را و سر آخر یکی از جمعشان 

  واالترین ارزش به وجود من است جانم، جانم: گفت

را  آناید اگر جانی در برتان نباشد هیچ ندارید تا  فکر کرده آیا: رحیم گفت
  ارزش واالي زیستنتان بدانید؟

  اگر جانی در برتان نباشد، از شما چه باقی خواهد ماند؟

  مادرم به جاي خواهد ماند،: یکی گفت

  او را بنگرياما تو نیستی که : یکی از کودکان پاسخ داد

  اما او که هست تا زنده بماند و زندگی کند: کودك به سرعت گفت

  :کودکی که پیشتر او را مورد خطاب قرار داده بود گفت

  و اگر او جانش را از دست دهد چه خواهد شد؟

باز کودکان با هم سخن گفتند، هر کدام پاسخی داد و دیگري به پرسشی 
  :یم گفترح آخرشتا به  در برابر او ایستاد
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ها است، اگر ایمان  رأي شویم که جان واالترین ارزش دل و هم اگر با هم هم
هیچ  جان بیما متکی به جان هستیم و این بودنمان  ،بیاوریم که براي زیستن
  توانیم کسی را بر دیگري افضل بدانیم؟ می آیامعنایی نخواهد داشت، 

شده بودند با همهمه با هم سخن گفتند و یکی از  حوصله بیکودکان که 
  :میانشان ایستاد و فریاد زد

تنگان کوردل،  چشم آنها به نزدیک ما زیسته است، آري  ترین جان پست
ها هستند، کودك این را  ترین جان نزدیکمان پست مأجوج یأجوجقوم  آن

  گفت و از کپر بیرون رفت،

که در پایتخت  آنجاها افتاد،  به یاد دوردسترحیم به افکارش غرق شد، باز 
که در دیار مادري اجنبان را پست شمردند،  آنجاجماعتی را پست انگاشتند، 

که  آنجاهاي استخر از پست بودن اجنبان سخن راندند،  که بر دروازه آنجا
کودکی به جرم اجنب بودنش مواخذه شد و حال که باز تعصب و دیوانگی 

  دارد خواند و زشتی روا می وهن میبر اجنبان دوردست 

رویان  ، زشتبدطینت، دونمایگان فرودستمایگان  تنگان کوردل، بی چشم
و هزاري القاب دیگر،  خردان بیمغزان،  ، پوچبارگان زن، خسیسان، بدسیرت

ها در  و در دوردست سوي شد به فالتی در آن گوشش خوانده می باز همه به
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که دو قوم را از هم دور کرده بود یکی دیگري را چشم تنگ  آبراهیمیان 
نام نهاد، باز خون  بدسیرتو  بدطینترا  آنان دیگر آندل خواند و و کور

به جریان افتاد و مرزهاي میانشان را خون گرفت، دریا طوفانی شد، باد به 
راه میانشان ریخت، مرزشان را به خون تشکیل  آبو خون را به  آمدمیان 

  ند و باز از خون یکدیگر خوردند تا سیراب شوندداد

را خالی کردند، دور شدند به ي کودکان کپر  رحیم سر برآورد و دید همه
ستی رفتند تا باز از دیگران بیاموزند، باز پدران بخوانند که ما واالترین دورد

هستیم، مادر بگوید تو بهترین هستی، دوست بخواند ما برترین هستیم و همه 
کنند، افضل کنند و باز همه در رقابت خودساخته براي پیش رفتن و به  را تر

 آنانوران، به کول بکشند و  هاي دیگران راه بسازند، کول قله رسیدن از کول
ورانی را به  رودها و به مرز خون کول سوي آنرا به پیش برند، گاه در 

ت افضلیت ار شوند تا به مرتبسو  ناش هاي زخمی بردگی بگمارند و بر دوش
ي رود خون منزل کنند و به جنگ سو اینترین دست یابند، گاه به الو وا

ار شوند و باز از دوردستی کسی سرود سو  ناغالم بر گیرند به دوش غالم
او خوانده بود  آنچهبرتري و افضلیت خویش را بخواند تا به سرمستی 

  گران گردد،اش افضل از دی ل به کرده و نکردهجماعتی به طول هزاران سا
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به جان یکدیگر بیفتند، براي  آنانی در برابر رویشان باز گردد تا در مید
برتري، براي قهرمان بودن، براي واال نشستن، براي تصاحب و ملکیت، براي 

  خوانده شدن، براي صاحب بودن و به سراخرش براي خدا ماندن

ل دانست که در طو ، میآموختچه خواهند  آناندانست که  رحیم می
چه خواهند دانست،  آنانهایش از  ماندن هایش، به طول تمام این دور نبودن

اما به دوردست این راه دورمانده از حق و حقیقت، نور کم سویی را دید، 
دید که چگونه  آمد، می شد و به پیش می نور کم سو که پر توان می آن

کنششان، گاه به ایستند، گاه به  روند، در برابر والدین می کودکان به پیش می
، اند پیش قراوالن آنان، آفریدرا باز خواهند  آنانشان  شان، گاه به اندیشهسخن
سنت دیرباز است  آنچهبه تخریب  آنانراه را دوباره خواهند ساخت،  آنان
کنند، هر چه از  سرآغازتا راه تازه را خویشتن بسازند، از نو  آمدهبر 

خوانده شده را از نو بخوانند و پرسش کنند، به هر چه  آناندیربازان به 
مسخ شده قبول نکنند، رحیم  تردید بیشنوند، مشکوك باشند و هیچ را  می

عرف خواندند در  آنچهچه بسیار رجیمان دید که یاغی و سرکش در برابر 
شرع و هزاري سنت خواندند  آنچهراه نوین گفتند، در برابر  آنچهبرابر 

در برابر  آراماند، او دید جماعت کودکی را دید که  ر بر آوردهایستاده و س
خواند، به او  از صاحب بودن می ماندن دوریکی از والدان ایستاده و درس 
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از این صاحب بودن بگریز که  است که صاحب بر دیگران نمان و آموخته
  را به زشتی خواهد کشاند، تو

است، پدري که با سالح به  ی را دید که در برابر خشونت ایستادهاو کودک
ده است، او کودکی را دید است را وادار به اندیشه کر آمده تعقیب جانی

از جان  پاسداشتداند براي  که جان دیگري را پاس داشته است که می
 آزاديبودن باید  آزادان دیگران را محترم شمرد، براي خویش باید ج

است، به جان بر خویشتن دیگران را پاسدار بود و همه را به دل خوانده 
  است آموختهکشانده است و حال بر دیگران 

دانسته بود، حال  آدمیانشد که تعلیم را راه و طریقت تغییر  رحیم شادمان می
اي از جهان صفت  دید که اگر در گوشه ، حال میاند یکسانهمه دید که  می

دید که  اند، حال می تفضیل بر اخالقشان خوانده است به تعلیم بارور شده
ها دل  اند به تعلیم ناپاکی اگر جماعتی خشونت را راهنماي خویش کرده

را به چنگال  آناندید که چگونه جانشان را به بند کشیده و  اند، می سپرده
ه در که ریش آموختند آنها به هم از  اند و واي که نسل تهجهالت وا گذاش

به خون  اش ریشه همهکه  نگی و جهل داشتکه ریشه در دیوا فساد داشت
  دیگران سیراب شد و سراخرش چنین جنونی را به بار داد
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به دورتر از کپرش مردي را دید که به پشت خارها افزون در صحرا خویشتن 
که  آنگاهاز پشت بر او رسید و او رحیم را ندید، را پنهان کرده است، رحیم 

اي او را به خود خواند، مرد ترسان و لرزان به   نزدیکش شد، با صداي سرفه
  :عقب نگریست و با ناله و شیون به او خواند

خواهم از  باور داري مرا امان دار، می آنمرا امان دار، تو را به هر چه به 
خواهم به دورتري  خواهم به دوردستی پنهان شوم، می مرزتان عبور کنم، می

  ها پناه ببرم، از این دیوانگی

  :اش گذاشت و گفت روي شانهرحیم دستش را به 

  اي؟ چیزي خورده

ها راه بسیار است، براي رسیدن به  کمال تو در دوردست آنتا رسیدن به 
  بسیار نیازمندي ي وقهآذ

  :مرد که چشمان ریز و صورت بزرگی داشت گفت

  دانی من کیستم، می

  من از چشم تنگان کوردل هستم
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  :رحیم گفت

خواهی  اي براي سفر می و توشه قوتبیدل هستم، اگر  شدگان راندهمن نیز از 
من در این نزدیکی است به دنبالم بیا، رحیم این را گفت و به سوي کپر  کپر

  ت و پس از چندي مرد بیگانه همراه او وارد کپر شدرف

  :بیگانه به رحیم گفتبا هم خوردند، مرد  قوتمقداري  آنکهبعد از 

  خاك آرمانی کجا است؟ آنو  آزاددیار  آن، رؤیاهادانی سرزمین  می آیا

  :رحیم در حالی که به چشمان مرد چشم دوخته بود گفت

  است جا همین

  :بود، با نگاهی از سر ترس به رحیم گفتمرد که بر آشفته شده 

  مرا مسموم کردي؟ آیا

  خواهی مرا بکشی؟ می آیا

قوم شما   اه به جنگگ باور داري من تنها طالب زیستنم، هیچ آنبه هر چه بر 
خواهم دور شوم،  ها می ن براي دور شدن از این جنگام، م بر نیامده

  است آندر  آرزوهاي  خواهم سرزمینی را بجویم که همه می
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  :کرد گفت داغی را به او تعارف می  رحیم در حالی که نوشیدنی

  گویی کجا است، سخن می آناین سرزمین واال که از 

  اي؟ چیزي شنیده آناز  آیا

  اي؟ رفته آنجابه  آیا

  است براي تو چنین گفته است؟ آمده آنجاکسی که از  آیا

ه دست گرفته بود و تر نوشیدنی را ب مرد در حالی که با خیالی آسوده
  :کرد گفت احساس امنیت بیشتري از پیش می

ام، تمام  ي جادو دیده را به جعبه آناند، هماره  گفته آنآري هزاري از 
 آزاديرود، کسی  کسی به جنگ دیگري نمی آنجااست،  آنها در  زیبایی

فقر  آنجااند،  همه در آرامش و شادمانی زیسته آنجاشود،  دیگران را مانع نمی
  ... آنجامیرد،  نیست و کسی از گرسنگی نمی

  :و گفت آمدرحیم به میان حرفش 

  اي باور داري؟ دیده و شنیده آنچهبه  آیا

  همه را به حقیقت تصویر کردند؟ آیا
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  نمایش به میانش راه نداشت؟ آیا

جنگ را به  آیاهاي خود نبردند،  جنگ را به دورتر از خانه آیا آنفراتر از 
 آیاران نکشاندند تا در دیار خویش در صلح زندگی کنند، ي دیگ خانه

آرامش و  آیاباشند،  آزاددیگران را منع نکردند تا خویشتنشان  آزادي
شادمانی را به جنگ و غم در دیار دیگران براي خویشتن ارزانی نکردند، 

  گرسنگی را به دیگران نفروختند و به فقر دیگران ثروتمند نشدند؟ آیا

  :گفتمرد بیگانه 

اند، به خود و  مرا چه سود که با دیگران چه کردند، خویشتن را دریافته
چه لیاقتشان است را دارند، هر کس به دیار  آناند و حال  دنیاي خود رسیده

زیبایی به او هم خواهند داد، او را نیز در این زیستن  آنپناه برد از  آنان
  شریک خواهند کرد

  :رحیم گفت

همه به دوردستی منزل کردند، اند و  یار کوچ بردهد آنشدگان به  رانده
سوزند و بسازند، دیگران را در دیار جهالت رها کردند تا در رنج خویش ب

 آنانکه طلب پناه کردند، از  آنانها، از  شدگان به دوردست رانده آناما از 
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چند تن  د،که توشه بر بستند و به دیار دورترها براي زیستن در خویش رفتن
  مت به دوردست در آرامش منزل کرد؟به سال

خویش ماند و  هاي خروشان شد، چند تن از رنج در ي آب چند تن طعمه
جان داد، چند تن در کپرهاي آلوده به مرض مرد و سخت جان نبود، چند 
کودك چند مادر، چند پدر، چند پیرمرد و پیرزن به رنج سوختند، گاه 

جنون  آتشدر  پناه بیخویشتن را سوزاندند، گاه براي پاسخ گرفتن به پناه 
  ها مردند و خاکستر شدند، حریم

  :مانست گفت بود با صداي که به فریاد میمرد بیگانه کالفه شده 

نگفته بود که به دیار ما بیایید،  آنانرا فرا نخوانده بود، کسی به  آنانکسی 
  اند، خویشتن انتخاب کردند و پاسخش را دیده آنان

  :رحیم گفت

صالحان افروختند به جبر زمانه انتخاب کردند، به جنگی که آتشش را 
 ندفروخته بود رؤیامان صالحان که از دیرباز در برابر ه آخرشسوختند و به 

ایستادند و گاه غصب شدند، گاه بهانه شدند، گاه طعمه شدند، گاه فروخته 
  را تفسیر کردند آنانشدند و هر بار به معنایی 
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  ...گاه براي بشردوستی به یغما رفتند، گاه براي ثروت بیشتر به حراج رفتند و 

  :دوید و گفتمرد بیگانه به میان سخنان رحیم 

خواهم  ، میسپاسگزارمو غذایت  قوت، از اي که من دادي ممنون از توشه
 ، اگر به طلوع خورشید بریابم دست رؤیاهایمزودتر از اینجا دور شوم و به 

صحرا باشم، شاید جانم را بدرند، شاید مرا زنده  و هنوز در این بخورم
  نگذراند

مرد این را گفت و به سمت دروازه کپر رفت، رحیم به او ندا داد تا صبر 
که دید کسی  آنگاهبه بیرون رفت و بیرون را از زیر نظر گذراند  آنگاهکند، 

  :نیست و همه چیز در امن و امان است او را راهی کرد و به او گفت

زندگی کنی  گونه آنبگیري و  آغوشرا به  رؤیاهایتاست که  آنامیدم 
برسان و به او بخوان من  رؤیاهایتکه طالب بر آنی، درود مرا به سرزمین 

است را به دست خویشتن خواهم ساخت، چه در دل  رؤیاهایمسرزمین  آنچه
صحرا و بیابان چه در میان جنگل سبز، من آرمانم را به دنیا خواهم ساخت و 

  پرچم دنیایم را بر خواهم افراشت
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دور شد و رحیم به  آنجاگرفتند و مرد بیگانه از  آغوشبه  دو یکدیگر را آن
ي دنیا را نظاره کند، ببیند  اري باز همهخواب رفت تا در طول خواب و بید

 آیددنیایی پدید  آنباورش است بخواند تا روزي  آنچهبداند و به دیگران از 
  .که به آرمان او گره خورده است

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  ٩فصل 

  وطن را باید ساخت

این عنوان کتابی بود که رحیم در میان صحرا شروع به نوشتنش کرد، رحیم 
، براي ساختن آدمیانتغییر را در تعلیم دید و دانست که براي تغییر دنیاي 

هایش باید که به تعلیم تکیه  ي جهان، براي پیشبردن اهداف و ارزش دوباره
بیاموزد که جهان را  آنانتازه فرا بخواند و به راهی  را به آدمیانکند، باید 

چگونه باید دید، رحیم به طول تمام روزهایش به سر کالس درس با 
هاي  ها و خواندن دید، بحث آنانهایی از تغییر را در میان  کودکان شمه
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را دید، دید که چگونه از پیشتر خودشان فاصله گرفتند،  آناني  تازه
هاي تازه گشتند تا این دریدن را  و به دنبال جامه هاي کهن را برکندند جامه

بود که بیشتر از پیش دانست که هر تغییر  گونه اینبه دیبایی تازه تغییر دهند، 
باید که  آدمیاناز راه دانستن و تعلیم خواهد گذشت، دانست که براي تغییر 

اد و را تغییر د آنانان دنیاي تو انست که میشد، د متوسلبه تعلیم و تربیت 
به کپر شروع به  آمدنبود که قلم به دست گرفت، هر شب بعد از  گونه این

بود را با دیگران مطرح  آموختههایی که جان جهان به او  نوشتن کرد، ارزش
او از جهان پیرامون ادراك کرده بیاموزند  آنچهکرد و نگاشت تا دیگران از 

اي را بسازند، وطن را از نو بنا کنند و به جنگ با جبر روند، در  و دنیاي تازه
برابر هر تحمیل بایستند و به طغیان هم قسم شوند تا تغییر فرو ننشینند و جهان 

  .سازند که رویایشان پرورانده است آنرا 

رفت، هر بار براي  به کالس درس میتعلیم رحیم ادامه داشت، هر روز 
جان  مایگی گرانرا به  آنانگفت،  اي سخن می کودکان از ارزش تازه

ارزش خوانده شده  آنچهآموخت که براي حفظ  می آنان، به خواند فرامی
خواند که جنگ براي  آناناست باید از ارزش دیگران پاسداشت کرد، به 

واهد شد و براي ساختن باید نابودي است، از میان جنگ چیزي ساخته نخ
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هدف خوانده شده  آنچهکه تالش کرد، باید به خویشتن اعتماد کرد و به راه 
  ایستاد،

دید،  را می آنانگشود و تغییر  اي را می هر روز براي کودکان مبحث تازه
اثر  آناندادند بر  ا تغییر میه به فردا پدران و مادران خویش رک آنانی

ها تغییر  آراستند، ارزش تري کودکان خود را می گذاشتند و در دوردست می
از دیرباز ریشه در فساد و نابودي داشت از ریشه بر کنده  آنچهکرد و  می
  گرفت را می آنهاي تازه ساخته جاي  شد و ارزش می

پیرامون این ارزش واال که یگانه  پیرامون جان سخن گفت، آنانوزي با ر
سخن گفت که  آزادياز  آنانارزش زیستن هر جانداري است، روزي با 

را به ارزش  آنانروزي  یگانه منجی ساختن جهان بهتر جانداران است،
برابري فرا خواند و هر بار با گفتنش تغییر را در کودکان دید، دید که 

یان جو در جهان برتري و برتريکردند، چگونه تفضیل را از خویشتن دور 
که هر کس در این وادي رقابت به دنبال برتري جستن از دیگران است، به 

خویشتن از  آنخوانند و براي  گردند، برابري را ارزش می دنبال برابري می
وادي گذشتگان دور  آناز  آناندید که  تراشند، دلیل و استدالل می

کالسان به تکاپو  رابري دیگر همشوند و باري دید که چگونه براي ب می
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کاسته شده است، کسی به هواخواهی از او بر  آناناند، اگر حقوقی از  افتاده
  اند آمدهو دیگرانی به پشتبانی او به میدان  آمده

ترین کودکان به ارزش  دید، حتی سخت ي این تغییرات را می رحیم همه
د و به تغییر پاسخ گفتند جمعی تازه سر برآورده به میانشان واکنش نشان دادن

هایش بیشتر از پیش دانست که راه این طریقت تغییر به تعلیم  و رحیم به دیده
اي براي تعلیم  عزمش از پیش بیشتر شد تا دریچه گونه اینخواهد بود و 

را  آنچهبنویسد، شروع به نگاشتن کند،  ، کتابآوردجانان جهان فراهم 
هاي پوسیده  ارزش آنیگران منتقل کند و در برابر است به د آموخته

ایستادگی  آنانگذشتگان بایستد، به صداي خرد خود در برابر فریادهاي 
فریادها ایستادگی خواهد کرد و  آنکه روزي این نجواها در برابر  کند

 آخرششد و به ها بدل خواهد  نجواي یک تن به هزاري و هزاران به میلیون
گرفت که به ارزش تازه باور بیاورند و طریقت رهایی  هدهمه را در بر خوا

  ببینند آنرا در 

بر  یدر آسمان تا خواندن نام آزادهر کنش پیرامون رحیم از دیدن جانی 
به این رقابت اجنبان او را بیدارتر کرد و همت او را براي نگاشتن باالتر برد، 

 فضل شدن که درها، در این دنیاي برتري جویی و ا ساخته به دست انسان
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ربودن منابع از  همه در حال رسید، ندایش به گوش می آن جاي جاي
اند،  یکدیگرند، همه در حال جستن طریقتی براي پیشرفت خویش برآمده

و به رقابت  آمدهاي ترقی خویش سازند، رحیم  تا دیگران را پله آمدههمه 
هایش از خویشتنش پیشی گیرد،  ویشتن ایستاد، ایستاد تا در بیان ارزشبا خ

هر بار براي بیشتر دانستن تالش کند، هر بار باورهایش را پاالیش دهد و به 
پیش برد، در جاي نماند و از خویشتن پیشی گیرد و هر باور مسموم 

ه از بود ک گونه اینگذشتگان را به ارزشی مادام براي دیگران بدل سازد، 
نوشتن کتاب را به و  آوردهیچ دنیاي ساخت، از نیستی و عدم ارزش برون 

  پیش برد

دار پیشترها پر  و نداي دنباله ها، گاه به فریاد گذشتگان گاه به دیدن دریدن
ما ناامیدي کافر شدن است،  آیینس شد و پس از چندي خواند که در یأ

رفت باید که براي پیشرفتن در مدد گ آنباید که امید را فراخواند باید که از 
ها را بستند  جاي نماند و اگر پاها را بریدند از دست مدد گرفت، اگر دروازه

  طریقت دانست و باید که از نو ساخت،ها را  باید که پنجره

هایش به  شتی در برابر گذشت و در خویشتن نماند، ناامیديباید از هر ز
تصویر بر ذهن پرورانده به هزاري  رؤیاهزاري امید در دل مانده به هزاري 
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هیچ از زشتی به جاي  آنزي را ترسیم کرد که در ها تغییر کرد، رو در آینده
 خویشتن باشد، آزاديدیگران معناي  آزادينماند، روزي را تصویر کرد که 

ها است،  ریم دیگران واالترین ارزشبر ح روزي را تصویر کرد که حرمت
فضل و برتري است، روزي که همگان  نتری بزرگروزي را که برابري 

روزي که همه دنیاي  اند، دیگران از جان و دنیاي گذشتهبراي برابري 
بود که باز بر پاي ایستاد و  رؤیااند و با بال و پر دادن بدین  خویشتن را ساخته

  اي عقب نماند ذره

تا گوسفندان  آمدندسرزمین تبعیدشدگان نداي دریدن داد،  ستاي صحرا،رو
خواري همگان را  بدرند و قربانی راه وطن کنند، گاه نداي وطن به خون را

پرستی و خونخواري  را به خون آنانفرا خواند، گاه فریادهاي قدرتی عظیم 
فرا خواند لیک رحیم برابر هر چه خون بود ایستاد، به نداي کودکان تعلیم 

یش فرا خواند، دیده که راه راستی را برگزیده بودند فریادها صحرا را در خو
تا در راه مانا بودن سرزمین  آمده تا خون بریزند، آمدهبزرگان روستا 

  جاویدان با خون زمین را رنگین کنند،

در  ها را فرا سازند، ك ماندند تا کاخها بر دست و قربانیان به پیش در خا تیغ
برابر کاخ طالیین قدرت هزاري دست و پا بسته بر زمین بودند تا به نژاد 
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سواران و  وران، گرده کول را عطا کنند، آنانکهترشان فضل نژاد 
هاي زخیمن و  تا به خون خویش بر دوش آمدندگیران همه به پیش  گرده

در پیش  وردنداند، آ که ادعاي تاج و تخت کرده آنانخونینشان بکشند 
د ان ردهاند به غارت اسیر ک اند، به یغما برده بیشمارانی را که به غصب خوانده

که گاه کنیز شدند و گاه برده خوانده شدند  آنان که برده نام گرفتند، آنان
از  آمدا بود، از خاك کاخ بر ه فرا خواندند که روز ساختن کاخ همه را
قدرت ریشه گرفت و قدرت همه را به استثمار خویش فرا خواند، کاخ 

نخست به جماعتی که برایش سینه زدند، برایش به خاك نشستند و 
  اش را اجر نهادند مرتبت داد، الییوا

را تا مرتب  آنانتاجی از زر بخشید،  آنانرا واالیان روزگار نام نهاد، بر  آنان
  خواند آنانو وکالت باال برد، بر ولیعهدي، وزارت 

شمایان جانشینان من بر این کاخ عظیم خوانده شدید، از این مرتبت واال از 
بر شما  آنچهاین خون و نژاد از این خاك و فساد و از این دین و لقاح از هر 

ها پا نهید و واالتر شوید  ام بخورید و بنوشید، لذت برید، بر گرده ارزانی داده
ها است، گاه براي افضل  رزشا ترین بزرگکه اصل واال بودن و واال ماندن 

را بدرید، گاه براي احقاق حقتان گاه براي پاسداشت از  بودن یکایک
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گاه براي کوچک شمردن غیرتان، دیگرانتان را بدرید، بدوید خون  حریمتان
  بریزید و از این دیوانگی لذت برید،

رفتند، از همه در میانشان بود، یکی گاو بود و دیگر  قربانیان به پیش می
 تر از پیشینیان، رمولک، دیگري پستگوسفند، یکی مار بود و دیگري ما

زشتی  اي شده راندههمه پست بودند، گاه زنی از کهتران شمرده شد، گاه 
را  کوردل، گاه چشم تنگان آوردندنژاد کهتري را به پیش خطاب شد، گاه 

، از شانکاران خیانتارگان و گاه از خویشتنشان، از خو د، گاه مفتفرا خواندن
که دیروز همراهشان  آناننظم موجود، از  ابرمخالفانشان، از ایستادگان در بر

بودند و امروز در برابرشان ایستادند هر که از هر چه گفت اگر دورتر از 
اي ایستادگی کرد، اگر  ارزششان بود اگر فراتر از باورشان خواند، اگر ذره

  شدن شد، ینطغیان به دلش زنده مانده بود محکوم به قربا

که یاغی بود که طغیان داشت که تغییر خواست که متفاوت  کس آنآري 
بود هر که هر احساسی فراتر از تسلیم و سر سپردن در خویش خواند 

رتري جستن سرآخرش همه را محکوم به معدوم شدن بود، این ارزش واال ب
خواند هیچ تفاوت نیست چه کس  خواهد، همه را در خاك فرا می یتسلیم م

در هرم قدرت جا خوش کرده است، از چه طریقتی سخن رانده و چه 
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کارهایی را نشان داده است، مقصد و مقصود یکتا است، همه در برابر  راه
اند و  اند، همه در برابر این زشتی سر تعظیم فرو آورده قدرت کرنش کرده

تابند،  ست، طغیان را بر نمیتشان به تسلیم همگان را کشانده اتفاوهاي م راه
ایستادگی را نکوهش خواهند کرد، هر چه به مقاومت خوانده شده است را 

تا در جشن خونشان زمین را خونین  آمدهاز زیر تیغ خواهند گذراند و حال 
ن کاخ رنگی آمدهکنند، کاخ را به خون رنگین کنند و از خاك به خون در 

  و طالیی را محفوظ بدارند

اند که  ایستاده آمدههمه دست و پا بسته در برابر کاخ قدرت به خاك در 
  :رحیم فریاد زد

  ندوید و ندرید

نیان رقصیدند، در برابر قربا آمدندکودکان به خواندنش به رقص در 
کنید دیوانگان  به دستان را نوازش کردند، کسی فریاد زده چه می دستبندان

  ؟اند کیاناز  آناندانید  اید، می ا شناختهر آنان

  :فریاد و همهمه در میان جماعت باال گرفت که یکی فریاد زد
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 آنانحیوانات بی ارزش هستند،  آنانتند، سدل هتنگان کور چشم آنان
ر درد و بالي د آنانبرده هستند، سیاهان  آنانهستند،  خرد بیدونمایگان 

  آنانیمل تر و ما افض پست آنانکوچه هستند، 

ش گشود، به رقص آرامند، یکی دستبندها را کودکان به رقص ادامه داد
بر دست کودك زدند، او را نجس شمردند،  دستبندو  آمدندهزاري به پیش 

خواندند، مرتبتش به زیر افکنده شد، زیرا که افضل  کاران خیانتاو را از 
و باز  آمدبودن خود را خار شمرد، به دستان بسته به جمع قربانیان در 

هاي بر زمین در بندان به  کودکان رحیم و برخی از روستاییان به دور حلقه
 آمدهبا قربانیان رقصیدند، پدر و مادر کودك هم به میان  آمدندرقص در 
دك دید، کودکان کش رقصید، به چشم کودکش هزاري کوکودبود براي 
تنگان کوردل، از جنس حیوانات بی  گوناگون، از جنس چشمهاي  از جنس

  ارزش، از جنس سیاهان برده و از جنس هر چه جان در جهان بود

که  در چشم کودکش دید هزاري را که به جان برابرند ،پدر مادر کودك
است، پدر و مادر و دیگر روستاییان  آنانبه نزد  ها ارزشجان واالترین 

  اند اند و چگونه جان برآمده در میدان قربان و رقص دید که همگان چگونه



 ٩فصل  ١٩٩

 

روا داشتن  ،تبعیض ا چشمان گریان به طول هزاران سالهمه را دیدند و ب
زشتی، به طول هزاران سال زندار در جنون اشک ریختند و رقصیدند، 

، باز کرده قربانیان به میدان ایستادند و رقصیدند، همه را گشودند دستبندها
ورده به دل صحرا از چشمانشان جاري شد، کاخ سر برآاشک ریختند، خون 

  :فریاد زد

  بدوید و بدرید

که در این  جمعیت بیشمار از روستاییان از جوانان تندخوي از هزار و هزاري
دند به میدان دیبودن خویشتن را محق و حق را در اختیار خویش افضل 

دویدند تا بدرند، شاید هم بسیار از جانان دریده  دویدند، می دویدند، همه می
از رقص  آمدندکه دویده بودند به رقص در  آنان آخرششد اما به سر 

کوردل، نه حیوان بی ارزش، نه زن نجس بیشماران که دیگر نه چشم تنگ 
 آمدندودند به رقص در خوانده شده و نه هزاري القاب دیگر که همه جان ب

و همه در برابر کاخ قدرت رقصیدند، کاخ دیوانه شده بود، خاك فریاد 
جامه دریدند و بر سر و  پرستان فریاد زنان کشید، قدرتمندان و قدرت می

طالیین بر جاي مانده بود نیرنگ کرد، فریب داد و ، کاخ روي خود کوفتند
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اد، هر کدام از قدرتمندان و بست، حیله کرد، دروغ گفت و باز ندا د حربه
  داشتواالنشینان چیزي گفت تا دیگران را بفریبد و باز داستان قربان ادامه 

  :گاه سر بریدند، گاه خون به زمین جاري شد و کاخ فریاد زد

ي من خوانده  کینه آنچهخشم من است،  آنچهخون بیشتر براي فروکش 
  خواست اند خون خواهم من خوانده آنچهشده است، براي فروکش 

  بدوید و بدرید

کودکان اشک ریختند، هر که در میدان قربان بود اشک ریخت، حتی از 
میان جوانان تندخوي هم جماعتی اشک ریخت و اشک چشمشان به خون 

قدر باال رفت و بیشتر شد که  بدل شد و خون برابر کاخ را فرا گرفت، آن
چه  صداي خاك و کاخ و هر آنگاهکرد، کاخ را به خون در خویش غرق 

  نداي گذشتگان را سر دادسرود به آسمان رفت و باز  در این وادي مستانه می

ی به بیرون درز نکرد و هر چه گفتند در میان خون بدوید و بدرید اما صدای
  در برابرشان ساکت ماند و مسکوت ماند آمدهبر 

خواست ارزش تازه  می آنچهاز باورهایش بود  آنچهکتاب رحیم تمام شد 
چندي از نشر تعلیمش نگذشته بخواند را نگاشت و به میادین شهر فرستاد، 
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دوستان و وطن خواهان به هر  وطن ،بود که به میدان شهرها به میدان وطن
 کانمالو نقطه از دیار مادري سرزمین پدري خاك اجدادي، کاخ صاحبان 

  آمدبه فریاد در 

  :خواند می رجیم رانده شده به شما

  وطن را باید ساخت

تا ما را به  آمدهاي  فروختند به آسمان بلند شد، رانده شده که می آنانفریاد 
رفت و تعلیم رحیم به پیش بود،  اي فرا بخواند، فریادها به آسمان می راه تازه

کشید و هر کس  ي جهان سرك می نوردید به هر گوشه مرزها را در می
 آنچهخواند، به  اي از قلب جانان جهان فرا می برابرش بود را به آموزه

 آنچهاند، به  کردهادراك  آناز  آنچهاند، به  خویشتنشان به طول عمر دیده
ي وششان خوانده شده لیک این نجواهاان و زمین است به گنداي بلند آسم

 وار هاي دیوانه هاي سرکش و عربدهر فریادجان جهان در براب رمق بیکوتاه و 
  گنگ و نامعلوم بوددیوانگان 

اند را  به طول عمر با مهر بر جاي مانده از غصب دیوانگی خوانده آنان آنچه
  برایشان خواند،
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ندوید و ندرید، جنگ نکنید که جنگیدن نابودي است براي ساختن باید که 
  مدارا کرد، باید که ایستاد باید که تالش کرد باید که در راه ماند

اید  یش آرزو کردهبرا آنچه ،بدوزید و به امید به هدف واالي در برابر چشم
  آوریدرا به دست 

ر شوند و اسو  ناهایت اند بر گرده آماده آنانالمان سر خم نکنید که در برابر ظ
  خواهند را به پیش برند می آنچه

ي  را دریابید که یگانه گوهر وجود همه آنها است  جان واالترین ارزش
  جانداران است

  دیگران را محترم شمرد، آزاديباید که  آزادي داشتن پاسبراي 

در طول تمام روزگاران پرندگان  آنچهشد،  جمالت یک به یک تکرار می
اسمان چهچهه زدند، حیوانات به بیابان فریاد کشیدند، گرگان جنگل زوزه 

کردند، بردگان و  دشان نجوابه اعماق وجو کوردلکردند، چشم تنگان 
اش کرد، درخت و کوه و جنگل  ن بود همهمهغالمان و هر چه جان در جها

کردند را حال به زبان  اش لقلقهو دریا به باد خروشان خواند و همه در جهان 
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بر هر که در برا طغیانگريرکش به زبان به زبان یاغی س اي ملعون رانده شده
  چه ارزش پوسیده است ایستاده شنیدند و با او تکرار کردند

هایش غزلی سرودند، فریادهایش را به اعماق جان به  برخی به خواندن غزل
هاي دیگران و به ترس از تغییر فرو خورده بودند  طول هزاران سال به عربده

دا از او نبود از به نداي او پاسخ گفتند که نو حال به نداي او غزل سرودند، 
را شنیده بودند بود  آنهمه  آنچهها بود، از  در دل آزادياز جان جهان بود، 

داد تا به  کرد، باید یکی دیگران را ندا می را فریاد می آناما باید که یکی 
تا  ندتا مرتبت زندگی را پاس بدار آهنگ جان جهان گوش فرا دهند

  به زیستن است، زیستن را پاس بدارندعاشق  ي جانان که همه گونه همان

امده بودند، همه به تغییر درود زیستن به میان نی داشتن پاساما همه براي 
نبودند که براي نداي درونشان حرمتی قائل شوند و  گونه ایننفرستادند، همه 

ی ارانها فریاد زده است، بیشم مام بودنبشنوند که به طول ت آناز جان جهان 
لک بودن بودند، رانی آلوده به نجاست مادل در گروي قدرت داشتند، بیشما

و پا بسته در تعصب وامانده بودند، هزارانی  مارانی به ترس دستبیش
  وار دل در گروي دیوانگی داشتند دیوانه
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خواهند جز غصب قدرت، جز کنیزکی و  اي واي که بیشمارانی هیچ نمی
و ... یوانگی با عشرت، جز ر برابر شهوت، جز پاسخ به نداي دد بارگی غالم
وران  هاي کول گرده بر آناناند،  صاحبان قدرت آنانمالکان جهانند،  آنان

 حربهرا به  آناناي  خوانند، گاه به فدیه نشسته دیگران را به پیش فرا می
 آوردهاند، گاه به تیغ تیز قدرت جانان دریده را به رقص در  رنگ کرده هم

ر ب کولرا ثروت دیگران و شهوت و گاه به  کنند آنانتا در ترس کنیزکی 
  ها نشستند کردند و بر گرده

گان، مسخ شدگان، ن، قدرتمندان، خدایان، بازي خوردمالکاصاحبان، 
حال باز آسمان و زمین فاسد در افکارتان،  خویان زوردیوانگان، زرپرستان، 

  انوارتان نداي پیشترها را خوانده است،کاخ ساخته به 

  بدوید و بدرید

باز در برابرتان کسی است که خوي وحشی صفتیان را سیراب خواهد کرد، 
داي دویدن و دریدن پاسخ گویید که این ندا به گوشتان به طول تمام باز به ن

و جز این مسخ شدن در قدرت و ثروت و شهوت بیدار شد، بال و پر گرفت 
  ندا هیچ نشنیدید،
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نابودي است، باز ندا  تالطمتان در  ر و قربانگه دیوانگیواي ده کاخ
ان نخواهد کارگر نیست، زر و ثروت و شهوت به دادت حربهشنوید،  می

رسید، این فریاد به هیچ خاموش نخواهد شد، زورتان تنها ایده براي نابودي 
  تن کوشی استاست، تنها راه براي خاموشی است، تنها فکر براي 

و بدرید، باز فرا  بیاییدي آزادگان جاي خنجر شما است،  بیایید سینه
ها  ها را به دست گیرید، خنجرها را تیز کنید، تفنگ اند تا بدرید، تیغ خوانده

میدان ها بچکانید، بمب به تن ببندید به  را پر فشنگ کنید، دست بر ماشه
 آمدهبیایید تا صدایی شنیده نشود، اما صدا فرا خوانده است، ندا به میان 

واهد در خویشتن بارور و باز هم زایش خفکر به پیش است و اندیشه  است،
نداي  آخرشقدر بدرید و بدوید که  آنکرد، باز هم به پیش خواهد رفت، 

اید از  که دریده آنانفریاد پیشترها گوشتان را پر کند، نداي یکی از  همان
پیشتري دوباره به گوشتان خواهد رسید، دوباره خواهید شنید اما اینبار نه از 

  را تکرار کرده است آنی از قاتالن دست آموز خودتان دوردستان که یک

  وطن را باید ساخت،

مان را فرا گرفت، فرا به سراسر گیتی نشر شد و نداي رحیم زمین و اس
وطن  آنچهببینید، براي ساختن بگوید دوباره جهان را  آنان گرفت تا به
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بارور،  يها آرمانخود بسازید،  هاي آرمانکوشید، وطن را براي اید ب خوانده
تا دیار خویشتن را بسازند، به هم باوران و  آمدههاي نوساخته به پیش  ایمان

جان و واالیند،  آناي را تدارك بینند که همه در  باورمندان به جان خانه
فضیل خویش ت آنچه، همه براي برابري اند دیگران آزادينگهبان  آزادهمه 

است را به خود ببلعد و از یاد سپرد تا هر چه زشتی است را به خاك خواهند 
  اند ببرد که روزي دیوانگانی خاك را پرستیده

نداي کم سو به سالیان دراز  آندانست که فریادهایش  دانست، می رحیم می
که هزاري به میلیون بدل شوند و  محتاج است که جهان را در برگیرد

یشتري ، آري همه را از پآیدسراخرش جهان یکپارچه براي جان به میدان 
اه طوالنی براي بیداري دانست که این ارمان واال آغازگر ر می ،دانست می

براي درگیر شدن در تغییر بیشماران است که طول و درازایش  همگان است،
را باید که به دورتري از خویشتن و عمر خویش نسبت داد، اما خشت اولش 

و  آزادياي تازه از را بر زمین نهاد تا بیشماران جان جهان بر آیند و این بن
  به پیش برند،را برابري و جان انگاشتن 

هنوز نژاد را گرامی  ،اند دید که هنوز خاك را پرستیده دانست و می می
اند، هنوز بر آلت  برده گون زمین سجده خاك هاي تربتاند، هنوز بر  داشته
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را به  آناندارند و این ندا اند، هنوز در شهوت منزل  خم کردهقدرت سر 
د خواند اما حال شدن فرا خواه آفریدهرا به باز  آنان، غییر فرا خواهد خواندت

ادي، به روز شمردن خاك اجد ونه به روز استقالل، به روز واالدید که چگ
ها  خانهك به روز سرزمین مادري بیشمارانی به بیرون واال دانستن نژاد پا

دوانده در فساد را  ین خاك اجدادي، این کاخ ریشهتا ا اند آمده، اند آمده
  بپرستند

صحرا بار دیگر جوالنگاه بیشمارانی از روستاییان شد، روستاییانی که 
  رجیم ملعون کیست، ،دانستند، رحیم می

دولت  دانستند که راه انداخته است، می اش چه طوفانی به دانستند نگاشته می
دانستند که  ها در نظر گرفته است، می فدیه اش نابوديپنهان براي نیست و 

هاي دار خواهند فرستاد، لیک کودکان را هم  کمی دیرتر او را به جوخه
که دیگر جان  آنانکه دیگر به مثال دیرباز خویش نبودند،  آناندیدند، 

 آنانزشتی شمردند،  ترین بزرگکه آزار دادن را  آناندیگر را آزار نگفتند، 
ل و برتر شمردن براي برابري دیگران از هر چه افضه چگون را دیدند که

  است دور ماندند
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همه را دیدند و هیچ تن نتوانست خوبی را نفی کند، زیرا که خوبی به دل 
دوري همگان یکسان و برابر است، نبریدن سر حیوانی براي سیر کردن، 

اند، همه ترس را به  هاي او را شنیده خونخوارگی است، همه صداي ناله
که گوشت در خون او را به  آنگاهاند و همه  هاي حیوان در بند دیده شمچ

ترین  خوانند که زشت میفرستند و  کشند به پستی خویش درود می دندان می
برده  غریزهاند که عقل را به اسارت  جان جهان بر زمین خوارترین و خون

  بالند خورند و بر این زشتی خویش می حال خون می

او  آنچهند، رحیم کرده بود را به چشم دید آنچهي روستاییان  آري همه
پرستی  قدرت و قدرت آنچهرتر از که دو آنانخواند را شنیدند و  می

 آنچهمهر مانده بر جانشان خواندند که او  آن االنشینان بود به مدد ازو
ک هاي او است، لی خوانده است را به مهر دریافته و خوبی به نزد خوانده

که ترس  اند بودند جماعتی از تندخویان که خویشتن را به تعصب واگذاشته
ي دنیایشان همان دیوانگی پیشترها  که فرمانده به دنیایشان مستولی است

که این  پاسخ بگویند که خشونت را بستایند ها حربهکه به  آنانیاست، بودند 
که به  آنانید کنند، بودني دنیایشان  دویدن و دریدن را آموزه و آوازه

پیشکش قدرت گرفتن در دوردست ي شهوت پاسخ گویند گاه به ها عشوه
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هاي شهوت در  بست و گاه به آوازه گاه به در خود گرفتن ثروت در کوي
  خویش مست،

بودند که در میان پرستیدن خاك در میان خاك بر سر ریختن  ،آنانبودند 
انده شد، در میان فریادهاي تحجر و تنفر، سرود خو آنچهبیشمارانی، در میان 

 آیینها و نژادها، براي جشن و  براي برتري جستن خاك شعرخوانیدر میان 
 آنانیکه دست به خنجر برند، بودند  آنانیبودند  ،ي نفرت بر دیگران اشاعه

  وید و بدرید لبیک بگویندکه به فریاد بد آنانینند، بودند ها را بچکا که ماشه

اند را  ا دیگران که فریاد زدهکشند ت آتشخویشتن را به  که نیآنابودند 
بودند و خویشتن را به هر چه در برابرشان از تعصب و  آنانکستر کنند، خا

تا قدرت و شهوت فروختند و به پیش  رؤیاآرزو و فریب تا  حربهترس تا 
  رفتند

  اید؟ ي طغیان گران چه قدر در نظر دیده براي جنازه

 اید، د معامله کردهرا به چن آناناید  ا کاال خواندههمه چیز ربه دنیایی که 
اید و در بند  شان کشته اید، به سوداي خاموشی را به چند فروخته آنانخون 

اید، گاه  خودکشی را به جانشان خورانده آناناید، بر بندهاي پوالدین  نگاشته
  رفتارشان،تیغ بر دستانشان، گاه شکنجه بر کردارشان و گاه دیوانگی بر 
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  اید؟ را معامله کرده آنانچند خون به 

میان مهر و  تان در تفریق اید معامله تعصب را فروختید و خشونت را خریده
فرا بخوانید به تعصب در بند  بکشید بدرید، به ترسزیستن است، آري 

کنید و سرآخرش فریادي  حربهساخته و در قدرت دارید  آنچهید و به بکش
  اید را دوباره خواهید شنید که به خشونت فرو خوانده

رود  دست و پا نزنید این تغییر و ساختن در راه است هر چه کنید به پیش می
چه در بند نگاه داشتید، را در بر خواهد گرفت، چه کشتید، ي جهان  و همه
بود به کار  تان غریزهند هاي در ب فرو نشاندید و چه هر چه به عقل حربهچه به 

  بستید باز هم ندایی جهان را فرا خواهد گرفت

  وطن را باید ساخت،

ها را باید که دوباره جان داد،  ارزش ن کرد،دنیاي را باید دگرگو آنفراتر از 
باید که جهان را دگرگون کرد و هر ارزش را از  آفریدباید جان را دوباره 

  و ساخت آفریدنو 

  ختجهان را باید سا
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ند تا بود آمدهي کشور  روز استقالل وطن پیشینیان بود، همه در گوشه گوشه
یربازان صحه بر این ارزش د بودند تا آمدهند، این روز تاریخی را پاس بدار

  شد، ه شنیده میرگ بپندارند، اما نداهایی از گوشه گوشرا بز آننهند و 

پیشتري که همه  آنهمه خاموش بودند نه چون  اینبار نه به مثال دیربازان که
را به ندند که اینبار برخی صداي شنیده خوا خوانده شده بود را می آنچههر 

  خود پاسخ گفت، آلود شکنگاه 

  پرسش کرد، بر جاي نماند و حرکتی را به پیش برد

که در میان شعر  آنجاگفت،  گونه آنباید وطن را از نو ساخت، یکی 
که وطن ساخته  آنجاو باور خوانده شد، ي جان و ایمان  همهآمیز وطن  تملق

بود که بخواند وطن را باید  کرامت داده شد، کسی در میانشان از پیشینیان
اي  وشهداد و باید که در جا نماند، کسی از گرا تغییر  آنره ساخت، باید دوبا

  هم یکی فریاد دیگري سر داد آوازهاسخنی گفت و در میان 

ي تنی شنیده شد که فریاد جان که همه فریاد وطن سر دادند، صدا آنجا
این یک صداي کردند، همه صداي او را شنیدند و و همه او را نظاره  گفت

  ر به گوش رسید،م صداهاي همانند بیشتدر میان هجو
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است، حال با هم  آناناما حال دیگران دانستند که تغییر راهی در میان بودن 
  از یکدیگر پرسیدند، خواندند و هر بار

ماندند باید که سجود  روز پرستش خاك بود، باید که به خاك می
تعظیم فرو کردند، باید در برابر عظمت و بزرگی این خاك اجدادي سر   می
ي وطن اجدادي در خاك بسیاري نشستند و  ند و در گوشه گوشهآورد می

  ها هم برخی بر خاك نشستند در میان صحرا تبعیدي

که در خاك ننشسته ایستاده در دل کار  آناندند میان این صحرا بواما در 
حتی پاي هم نگذاشتند، آخر دانستند براي ساختن  آیینبه این  آنانبودند، 

در کار بود، باید که ایستادگی کرد  باید که تالش کرد، براي تغییر باید که
رایشان و در خود نماند، پس در خاك نماندند و از تمام جلدهاي ساخته ب

  ،آمدندبیرون 

ین بردند تا ا ه خاك را به آسمان میک آنانیا باز هم بود در دل صحرا ام
  ،ت را به آسمان پیشکش کنندو قداس الوهیت

ي درخاك ماندگان در برابر عظمت این خاك اجدادي گاه اشک  مهه
ند و گاه هر که در پیش بود ، گاه خویشتن را کوچک و خار شمردریختند

  وطن بود دار داعیهرا به گرده سوار کردند که او 
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ها رسید و در  وران ایستاد، به قله او مالک بر این خاك بود و بر کول کول
و بزرگی خواند، تفاوتی  ابهتگون هزاري براي همه از  کاخی عظیم طالیین

زرگی احساس کوچکی به میان نبود، تنها خواندن این ب ابهتبر کیستی این 
هاي  داد که بدانند باید در برابر بزرگان به خاك افتند، باید کول آنانیرا به 

بزرگی  آندر  آنانبه خاك بنشانند تا  آنانزخمی خویش را برابر 
  فرمانروایی کنند

با بزرگی و بزرگ انگاشتن بود که رحیم در دل صحرا  صحبت از خاك،
کرد از دل صحراي در بی آبی و بی  ، کار میکرد میبرخی از همراهان کار 

دن که تا نه به دری آورد میپدید  قوتي ا و ذره آباي  زیستن مانده، جرعه
  به زیستن آبادي با هم باشند،

پرستی بود به کار  بزرگداشت وطن و وطن آنچهبرخی در روستا به دور از 
، آمدبه جوش د خونشان را دیدن آناني  که این کرده آنانیمشغول بودند و 

ها، همه  فدیه آننداها،  آنها،  فریب آن، ها حربه آنویر کردند، رحیم را تص
که چگونه  فراتر رفتند، به یاد خیانتش افتادند آندر برابر دیدگانشان بود، از 

به خاك  آنانندا داد ندوید و ندرید، چگونه اسیران وطن که باید در برابر 
کردند را  می آنانشدند، باید خدمت  ز میکنینشستند، باید غالم و برده و  می
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ها  باشند، به یاد زشتی آزادشان را پاس داشت که همه  برابر دانست و آزادي
هاي او افتادند که چگونه با خواندنش کودکان را به راه دوري از  و پلیدي

گذشتگان  هاي آرمانر از وطن خوانده است، چگونه جوانان شهر را دو
  کرده است،

همه را به طغیان فرا  خود آلود کفردند، دیدند که چگونه به کتاب باز دی
نشینان، از  جماعتی بودند از روستاییان از شهریان از پایتخت خوانده است،

  هم باوران و قدرتمندان

جنازه را  آندانستند  که می آناناز  آرزومندان به قدرت و صاحب شدن، از
 آنشتن خون و براي دا آنریختن که براي  آناناند، از  چند معامله کرده

  ها داشتند و رحیمی که باز در حال کندن و خاك ریختن بود، ثروت برنامه

کردند از  که گریه می ریختند شد که اشک می سر برخی ریخته می خاك بر
از  آنچهتا  آمدهکه  آنانیدادند، از  هاي رفته بر بادشان داد سخن می ارزش

خاك را به صورت خود ریختند و  آنپیشینیان دارند را بر خاك ریزند و 
دایی اي حاکمی، پادشاهی و خ ا فرماندهکاخ در برابر که طالگون بود ب

کردند،  فرمان داد، محکومین به پیش رفتند و در حالی که خنجرها را تیز می
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غزل از د، مدام بستن ها را به کمر می آراستند، بمب ها را به فشنگ می تفنگ
  خواندند حب وطن می

  یا قدرت معلوم، یا مالک مظلوم، یا صاحب در خون

  وطن هم جان و هم ایمان و هم راه

  وطن معناي بودن در دل ماه

  وطن قدرت قساوت خون هر شاه

  وطن حب است این احباب در راه

که اولین خنجرها به جانش  آورد میکند و باال  رحیم خاك در برابر را می
رو رفت، از پشت خنجري جانش را شکافت و داخل شد، خونش زمین را ف

ي جانان بود را پیشکش جانان  ي هستی و بودن همه همه آنچهسرخ کرد، 
  خواند

  جان یکدیگر را ندرید،

بود تا سینه  آمدهفشنگی از روبرو به دستش رسید و جانش را شکافت، 
  بود تا جانش را به خون در آمیزد که رحیم خواند آمدهبگشاید، 
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  گید، جنگیدن نابودي است،ننج

  داشت توان حریم خویشتن را پاس به پاسداشت دیگران می

ها برند و به جنگ  دست به بیلکه در کنارش بودند خواستند که  آنان
تا در  آمدهکه براي تغییر  آنانداشتند  می که راهش را پاس آنانیند، درآ
خ بکارند و کار کنند دست به سالح بردند تا بدرند جشن خاك و کا روز

  :گفت فریادکنانکه رحیم 

  د، کار کنید که به تالشمان جهان را خواهیم ساختندرید، نجنگید، بسازی

پرستان دیوروي، همه و همه  جوانان تندخوي، متعصبان رزمجوي، وطن
و  آمدتیغ بر جانش در ش کردند، خنجرها باال رفت، سینه را شکافت، ا دوره

  ندها را بردند و جاودانه کرد او را به خون غرق کرد، زدند و پاره کردند، تیغ

  :یکی خواند آناندورتر از 

 آمدهبود تا ما را فرا بخواند، او  آمدهرحیم مانا است، او جاودانه است، او 
  بود تا به ما راه زیستن بیاموزد، او یکتاي جهانیان است

ي وجودش را در نوردیده بود و  رحیم جانی نداشت تا فریاد بزند، خون همه
  :و زیر لب خواند آرامداد که  جان می
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  برتري را برانید

  :یکی از کودکان فریاد زد

رحیم خواند بر من ندا داد که بخوانید این صداي جان جهان است، این 
اند، بخوانید که  دهجاندار جهان است، این ندا را همه با هم سردا صداي همه

  هیچ تن چنین نخواند و همه با هم خواندند

  :خواند به او نگریستند که در خون غرق مانده می آرامهمه 

  رویایتان است را بسازید آنچهبسازید، 

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

بیشمارانی در حال ساختن بودند و بیشمارانی در برابرشان در خاك نشسته 
ستاییدند کاخ بزرگی به نماد از خاك اجدادي در  را میخاك قدسی 

کردند، خونی را ریخته  کرنش می آنابر برابرشان بود و گاه و بیگاه در بر
خون را به قربانگه کاخ تقدیم کردند و با خونش به در و دیوارهاي کاخ  آن

ند در پی کرد که کار می آنانواالیی دارد، کشیدند تا بداند چه ارزش 
بودند  آمدهکردند  ه میکه سجد آنانبودند و  آمدهاي بر  دنیاي تازهساختن 

ند، کاخ طالگون در برابر به زنده باش آنتا دنیاي پیشترها را پاس بدارند و با 
شعر سرودند  ش فرا داد، بیشمارانی که غزل خواندند کهیشمار گواي بنداه

ر برابر کاخ خواندند، خون ریخته را د آوازهاکه  که خاك بر سر ریختند
  بود که باد به اسمان غرید آنگاهبزرگ بر زمین کوفتند و 
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هاي اسمان  یش فرا خواند و همگان از نعرهان را در خوطوفان به پا شد، آسم
  :، کاخ خواندآمدندد به لرزه و با

  تا مرا بستایند، آمدهنهراسید آسمان و باد 

  تا این خاك قدسی را پاس بدارند، آمده

و با آمدنش خاك را به اسمان برد، همگان در برابر  آمدطوفان به پیش 
  بزرگی کاخ و خاکشان به سجده افتادند و این بزرگی را ستاییدند،

  :زدند مردمان فریاد می

تا این  آمدهدادي است، باد و آسمان جاین خاك ا آنبزرگی جاودان از 
 تا به همگان بگوید که واالترین آمدها به اسمان برد، خاك قدسی ر

  ها به نزد این خاك نهفته است ارزش

که کار  آنانآمد،  افتادند و طوفان به پیش می بیشماران دوباره بر خاك می
کردند فاصله گرفتند و به دورتري نگریستند، شک به دلشان راهدار شد،  می

  است؟ آمدهین باد به خدمت خاك اجدادي گفتند ا

  ی را به آسمان برد؟تا این خاك قدس آمده آیا
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افزود و باز همه همه را  آنانتشکیک داي بیشماران در خاك مانده به ن
  نگریستند و از زیر نظر گذراندند

تر از پیش شد،  انیرسید که شدت گرفت، طوف به کاخ می آمد و باد پیش می
آمد که پرستندگان از ترس به دورتري پناه بردند و به  پیش می وار به دیوانه
رفت و به  مان مینظاره کردند، خاك به آس ندکرد میکه کار  آنانمثال 

  :زد خ با غرور فریاد میرسید، کا کاخ می

ا د که چگونه خاك مام، ببینی رگی خاك اجدادي خواندهبز آنچهاین است 
قربانی هم در برابر کاخ به زمین بود و خاك با ي  برند، جنازه را به اسمان می

را به خود در بر گرفت و به رفت که باد جنازه  باد و طوفان به آسمان می
  آسمان برد،

تا  را دیدند آنچشم بر هم زدنی غیب شدن نگریستند و در  آنهمگان به 
خواستند چیزي بگویند و یا کاخ بتواند چیزي بگوید، باد پیش رفت و کاخ 

ر پیشترها بود را ر برابر کاخی که ریشه از هر چه دتا د آمدرا در بر گرفت، 
 آنچهخواندند،  هاي پیشتر می از ریشه آنچهود تا در برابر ب آمدهدر بر گیرد، 
و گاه در خاك، در تعصب و ترس، در دیوانگی خرافات،  آبدر فساد در 

  ها و در جنون ریشه داشت را به مصاف بنشاند، در افسانه
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و کاخ را در برگرفت، همگان به باد و کاخ و خاك چشم دوختند،  آمدهباد 
باد کاخ را در بر گرفت و در چشم بر هم زدنی همگان دیدند که چگونه 

ریشه در فساد و  آبریشه بر  ریشه از او بود را با خود از زمین بر کند، آنچه
  برکند، ر چه بود را با خود برد و از زمیندر خاك، ه ریشه

ي قربانیان را هم برکند، همه چیز را با خود برد و در دوردستی هیچ از  جنازه
اي نبود اما باز  نبود، خاکی نبود، جنازه کاخی به میان هیچ باقی نگذاشت،

 آنچهها توانست  این باد و طوفان شه بود، باز هم خرد بود و شایدیهم اند
ت را از پستی در پیش و سنت اس آنچه، غریزه بقا و آنچهدیوانگی و جنون، 

ها را برکند و به  را بسازد، باد طوفان کرد، ریشه خود برکند و دوباره خویش
  اندیشه را باز فرستاد آخرش

که فریاد زدند نبود و نباید که بود اما  آناندیگر هیچ تن نبود هیچ نامی از 
اندیشه کردند، مانا و  آنچهفریادشان، ندایشان، تغییرشان، آرمان و هر 

 ترها پیشاند، از  خوانده ها زمین و دریا نداي رحیم را جاویدان بود، کوه
گوش  آناناي به نداي  اند و کافی است ذره اند، همه خوبی را دیده خوانده

  هاي درون خویش را بشنوند بیاموزند تا صداي رجیم آنفرا دهند و از 
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، باید که را بشنوند صداي اعتراض و زندگی طغیانگرانصداي یاغیان، 
  ها تنیده خواهد شد نداي رحیم در گوش آنگاهصداي را شنید و 

ي جانداران است، صداي همه و  که این نه صداي من این صداي همه
 آنانو جان واالترین ارزش دنیاي  اند جاناست که  آنانیي  طریقت همه

 رؤیايتا  آمدهیستند، تا در برابر قدرت با آمدهاست که  آنانیصداي  است،
  یشتن بسازندخویش را خو

ها فریاد شده است و حال دنیایی خواهد ساخت به بزرگی  در سینه این صدا
ها به احترام و  ي جان برابري همه تمام باورها، به آزاديها، به  شهتمام اندی

را بسازد،  رؤیاتا آرمان و  آمدهنرساندن به هر که جان است، این جهان  آزار
رمان خرش جهان آرد و سرآرا به پیش ب ها آرزوتا  آمدهکند،  آرزوتا  آمده

  .است که همه وطن خویش را به دست خویش خواهند ساخت
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