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  سخنی با ش

  

  یگانه منجی جانداران آزاديبه نام 

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

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

  .افکارش را نشر دهد چنین ینا

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

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

  .مطلع نیست حال دگربار بازگو شود آناز 

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



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

  .ها است حیوانات و انسان

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

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

  .طبیعت را حادث گردد

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

  .یرسان روي سودجویی و چه براي ترویج و اطالع

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

به قتل طبیعت دست  گاه یچمدد از این نگاشته نیز هشک بیدانید که بی
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 و قابل حق اندیشان به آزادکردارتان از دید من و دیگر 

  و رهایی همه جانداران آزاديبه امید 

 
  

  

  



  

  

  

  

  بخش اول
  

  

که گاه به رقص و گاه به رزم ترین دیو دنیا  ترین و سبوعانه قدرت، پلید
، اویی که توان بسیار در خویش داشت و زشتی را به جهانمان عامل گشت

و آز پیشه کرد و  آمدتوانست جهانمان را به نیکی برد، به یکتایی در  می
  .جهانمان را به جهان زشتی میهمان کرد

و به نیاز مانده  غریزههاي  خویی که در وجودمان بود به ناله هر چه از زشت
نشست هاي قدرت  البه بدر جانمان، به شهوت افسار گسیخته در وجودمان 

  .بود آنکرد که پلیدي در  آنو 
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پوچی و نیستی  روزگاران که فرمانرواي جهانیان آناز همان دیربازان و از 
و دنیا را به نظاره  آمدو بیدار ماند، هر که بر جهان  بود، قدرت زاده گشت

ي او نشسته است، دید که او  بنشست، دید که در دوردستی قدرت به نظاره
را زیر نظر گرفته تا با اولین حرکتش او را به خود فرا بخواند و در خویش به 

تو  آنرا از  چیز همهوار که  بخش و دیوانه ، حصري لذتآوردحصر در 
و همگان را برایت اسباب  وردآ میرا به خدمت تو در  چیز همهکرد،  می

  ساخت لذت می

به عقل نبودند، قدرت را به خویش دیدند و او دست به دستان  مزینکه  آنان
فرمان داد و قدرت به پیش برد،  غریزهکنند که  آنداد تا  شان غریزه

 آنانتا بدرند و فرمانروایی کنند،  جستند میدویدند و از قدرت بهره  می
هر چه  غریزهخوابگی با  نهفته بود و قدرت به هم انش غریزهدنیایشان در 

شهوت را در سر داشت را به پیش برد و گاه به نیاز چشمکی زد، گاه  آمال
  اغوا کرد و به پیش رفت تا فرمانروا شود

و نیاز فرمان داد، فرج  غریزهکردند که  آن عقل بیفرجی نبود که  آناناما بر 
آراست، او به عقل  آنو هرج بر جانی بود که جهان را به عقل دید و از 

شدند و جان  ها به عقلش زنده می شد تا جهان دیگري سازد، ارزش مزین
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 آنکه، چه راه در برابرش بود براي کرد میو او باید که فکر  گرفتند می
 آنچههایش بود، به  بود به دیدهراهی برگزیند، هر چه  آنکهبیندیشد، براي 

و از  کرد میبا دیدنش باید که عقل را یاري  کرد، اعتماد می آندید و بر  می
  آورداي به جهانش پدید  خواست تا ارزش تازه او می

ها سرك کشید و هر جاي را به زیر پاي  رفت، به بلنداي تپه ها کوهبه نوك 
دید  می آنچههش برایش از گاناخودآتا ببیند جهان چیست،  بیندتا ب آورددر 
  ساخت، می

ي در برابر را دید و از  طعمهدریدن گاه به میان جنگلی دویدن شیر را دید، 
و  کشد میزند، به حصر  ، دید چگونه او را به زمین میآمداباهتش به وجد 

کردند که  آن فکر بی آناندندان به جانش فرو برده است، دید و ندانست که 
  آموختاز فرمان داد و قدرت به کنیزي راه برد، او دید و دریدن و نی غریزه

ي هایش دانست که قدرت پیشوا او به دیده دریدن بود، آنچهنه فراتر از 
عقابی را به  هاي آسمانایستاد و پرواز بر  اي جهانیان است، به بلنداي قله

دید  کند، میفد و به باالي ابرها منزل شکا دید چگونه آسمان می چشم دید،
که نیاز برایش الالیی خوانده  آنگاهکه همگان را خرد در برابر دیده است و 
اي  اش خواهد رفت و او را به جنازه باشد، بر چشم بر هم زدنی به سوي طعمه
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او این بزرگی در عقاب را دید و ناخودآگاه و  بدل خواهد کرد،
  :فرمان داد خودآگاهش

  قدرت پیشواي جهانیان است

ره دید، هزاران باره دید و هر بار به هر سوي از قدرت در اختیار جانان دوبا
به برتري کرد و ارزش  و دنیاي را تصویر به بزرگی کرد، آمدبه شگفت 

همانا برتري جستن شد، به تعقیب یگانگی رفت تا او را قدرتمندترین ذهنش 
  ساخت هایش دیدهجهانی به فراسوي  گونه اینخطاب کند و 

وجود هر یک از جانداران بود و جاندار به داشتن  در آنقدري از  قدرتی که
  لقب گرفت، ترین بزرگ ،متفکراین ارزش ساخته به جان 

خواندند و او را یکتاي جنگل خطاب کردند که به  آندر جنگل را سلطانی 
رت جنگل خطاب شد، هاي پرزور قد هاي تیز و بران، چنگال داشتن دندان

ند و پرواز در فرا هاي بل خود دید و او را به داشتن بال آسمان سروري به
هاي تیز و بران داشت،  و دریا سروري به دندان پادشاه خطاب کردند

 آنهر جاي قدرتی سربرآورد که همه را انسان شناخته بود و بر  گونه این
  نهاد میارزش ارج 
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درتی که بر اما این جان متفکر به فکرهایش خویشتن را به تنهایی دید، بی ق
ببالد، در این ارزش خودساخته که هر تن را به داشتن قوایی منزلت  آن
داد خویشتن را بی قوا دید، نه چنگال تیز براي دریدن داشت، نه دندان  می

بر افرا، او در بران براي پاره کردن، نه بالی براي پرواز و نه پایی براي دویدن 
اي خزید، تنها و  تنهایی گوشهاین ارزش خود خوانده بی مرتبت شد و به 

هاي  ها و نعره از زوزه ،آمدتمندان به تنگ قدر آني شامگاهاز صدا سرپناه بی
اي خرید، از غرش اسمان به رعد در خود واماند، از باران  به گوشه آنان
اي را به خویشتن فرا  احساس تازهدر خود خموش ماند و هر بار  زا سیل

  خویشتن بماند و خاموش باشددر  آنخواند تا به واسطه از 

او را در نوردید و در خود به حصر برد،  ي جانش مستولی شد، ترس به همه
هاي او دل و دنیایش را باخته بود حال  او که طالب قدرت شده بود، به عشوه

خود را در چنگ ترس تنها دید، هیچ بر جهانش منزل نداشت جز ترسیدن 
این احساس تازه غرق شد و هیچ جز  شد، او در قدرتمند خطاب می آنچهاز 

ترسیدن به برابر ندید، اگر شبی بود و آسمان را صداي قدرتمندان در 
اگر به طغیان زمین،  شد، بود و به باران سیل به پا می نوردید، اگر روز می

  ي جانش لرزید، لرزید او نیز ترسید و از ترسیدنش همه در جهان می چیز همه
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ها نشست، به میان غارها رفت، به باالي  دوباره به قلهدوباره به فراخ رفت 
نیرویی فراتر از  کوه منزل کرد، به خلوت جنگل خویشتن را به حصر برد تا

قات کند که بر رود، او رفت تا قدرتی را مال مالقاتدر دنیا بود را به  آنچه
بر دیگران ارجحیت داشت، در این ارزش خودساخته  شد، دیگران چیره می

  راند، یگران فزون بود و بر دیگران فرمان میاز د

و ناخواسته  ها خواستن خودهایش به طول تمام  در طول تمام دیده
هر چه از امیال و هایش فهمید که قدرت پیشواي جهانیان است،  خواندن

به تیغ تیز قدرت در اختیار و به پیش رو است، رانده شود در سر پرو آرزو
و بر فراخ  ورتر را که از همگان پیشی گیردقدرتی ماورا و د ،پس خواند

  بر همگان فرمان براند و سلطنتش را به همگان بگستراند بلندتري منزل کند،

از بود، بخشی  اش غریزهدرون او بود، جزئی از او بود، بخشی از این احساس 
پروراند، این  خواند و او را می که به او می فهماند هایش که به او می دیدن

  ا با جان درك کرد و در برابر او به خاك نشستاحساس ر

جست، در وجود دیگري  در وجود دیگري می آنحال باید چیزي فراتر از 
تا هر چه از این احساس نهفته است در او  تا او را فرمانرواي عالم بخواند
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، او نیز به نوایی از این دانستن آنشناختن و ي نزدیکی  باقی بماند و به واسطه
  برسد،و معرفت 

دویدند،  اي می رویه هیچ بیدر کوه بودند، به غار بودند و در جنگل بودند، 
دیدند و خواستند بدانند،  آنچهبه تمدن مزین بودند و هر چه بودند به 

دانستند که باید فرمانروایی دنیاي را صاحب شود، دانستند که باید قدرتی بر 
ي آسمانی عطا کند،  فدیهها بایستد و به دیگران از این  فراز تمام قدرت

ي  پنداشتند ارزش یگانه می آنان آنچهبود که خلقی پدیدار گشت با  آنگاه
  دنیا است

تواند که به هر چه  ت در اختیار داشته باشد میقدر آندیدند که اگر کسی از 
لذات است دست یابد، دیدند که اگر از این یگانه ارزش کسی صاحب شود 

رد خُرد در جهانشان پس با همان خ روایی کند،تواند بر دیگران فرمان می
  تر از دیگران خلق کردند کسی را وراي دیگران، واالتر و بزرگ

هر چه قدرت در جهان به چشم  از دیگران توانگرتر بود، آناني  هخلق تاز
هر بار او را  تر کنند، جایگاهش را هر بار رفیع دیدند را به او نسبت دادند تا

  الختام هر چه در جهان است را در او بپندارند  و فصلتر بخوانند  بزرگ
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قدرتمندترین  گونه اینارزشی بود که خود ساختند و  آنبه  آلودهپندارشان 
 که این قدرت را به تقسیط آنانند ، بودآمدپدیدار گشت، یکتایی به میان 

نباشد و بیشتر به جهان واقعشان ، به شرك واداشتند تا در اختیار یکی آوردند
گاه  د، به قدرتی که گاه در آسمان بود،در برابرشان بو آنچهنزدیک شود، به 

دیدند را به  آنچهزیست، گاه در زمین و به نزد جنگلیان بود،  به دریا می
قدرتی در ماورا ترسیم کردند و به جهان واقعشان بیشتر نزدیک کردند، 

خواستند، شاید از  ت کالهی براي خویش میشاید از این شراکت در قدر
هم دیربازان را پاس داشتند و هم  ،اي ي تازه نیاکان شنیدند و هر بار به شنیده

اي که قدرت فرمانرواي  در برابر ایده آناندرود فرستادند، اما  واردان تازهبر 
  بود ضعیف خوانده شدند و به سرعت از میان رفتند آن

که از  آنانیگانگی معیار بود،  آنساخت که در  بخش از فهمیدن فهمیاین 
شدند تا قدرتی در برابر هر چه قدرت در جهان است براي دفاع  آنترس بر 

دانستند که باید یکتایی بر  از خویش و بازي کردن در این میدان بسازند، می
نیز صاحب قدرت شوند، اگر به  آنانجهان حکومت کند تا به قدرت او 

خواهند ماند و از  بهره بیاند  ر این وانفسا که خود ساختهد آیندتقسیط در 
بودند تا قدرتی  آننخواهد رسید، پس بر  آناناین غول هزار سر، سري به 
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کاله را بربایند و هر بار بر سر خویش  ،سر در برابر آنو از  آورندیکتا پدید 
  گذارند

هم قدرت هر دو به  بود تا به خالقش قدرت عطا کند، آمدهخلق به پیش 
یکی در آسمان یکتا خوانده شد و دیگري ابنایش را یکتاي عطا کردند، 

، از هاي دیرباز فرمانرواي عالمیان شد، از ترس ،زمین خطاب کرد، فهم تازه
غول  آوردنددیدند پدید  آنچهتشنگی دوران، از حسادت بر جاه از 

هزارتویی را که یک سر داشت و هزار کاله، هر بار کسی کاله را به سر 
  بدل شد، بدیل بیبه همان سر  گونه اینکرد و 

دار او شود،  به زایشش برتري را فرا خواند تا سایه ،آمدهیگانگی تازه پدید 
که طالب رسیدن به جاه وارگی قدرت رسوخ کردند بر تنانی  هر دو به مست

و همه را پیش پاي  آمدبه وجد  آنانچه مستانه از این پیشواز  د،بودن آنان
خوابگی قدرت در  به هم آنخود فرا خواند، برایشان از جاهی گفت تا در 

به برتري کنند، لذات را صاحب شوند و مالکان دنیا  آبستنو یگانی را  آیند
  خطاب گردند

داشت، خدایی  بود که هزاران نایب بر زمین آمدهخدایی در آسمان پدید 
و یکتا صاحب همگان و قدرتمندترین جهان، هر چه ارزش بود را  همتا بی
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ق نامید او اینان را خل خلیفگی عطا کرد،در وجود او دیدند و حال او بر اینان 
جاه و مقام داد تا کسی نداند خالق را او اینان  را اشرف خطاب نمود، آنانو 

و از هم  آمیختنددر هم  آنان، کیست و مخلوق را چه کس باید خطاب کرد
شدند به هم بدل گشتند،  تن یکدیگر شدند، در این آمیزش در وجود یک

  آفریداو در دوردستی هزاري چون خود را  دیگر نایی بر زمین نبود،

ودند و القان بخ آنانحال به جایگاه قدسی خود بازگشتند، پیشتر  آفرینندگان
ردند که به او عطا کرده بودند، بده بستانش از خلق خود طلب جایگاهی ک

  او را خدا بخوانندو ادامه کرد، پیش رفت تا هر بار کاله به سر کسی افتد 

ي جهان بود، او جسم نداشت تا با  همان یگانه بود بدیل بیت قدر آنخدا هم 
دانستند که باید قدرتی ماوراي دیگران خلق  می آخردیگران قیاس شود، 

و عبور از  داشتن پاست نیافتنی و در دوردست تنها براي شود، قدرتی دس
تی را به پس آنانکه بیشتر  هرچندها است،  هر چه احساس پستی در جان

که از این زرین بر  آنان که اندیشیدند، آنانرا،  آناني  مهاما نه ه کشاند، می
جستند به پستی نگرویدند و به واالیی  رد خُرد بر جانشان بهرهجانشان از خ

منزل بردند، هر چه بر قدسی عالمشان عطا کردند را به دست دیگري در 
یی به طول را به درازادامان خویش دیدند، هر چه بر تاج او افزون کردند 



 بخش اول ١٧

 

به میان خلق و خالقان  ها الماسزمان بر نگین انگشتري خود دیدند و این 
  کالهی بر خود دید ،فرازدست به دست گشت و سر بر 

ي بود تا برا آنخود کرد، تنها نیاز بر  آنرفت، جایگاه سر را از کاله واال 
به سري  گذاشتی میکه کاله بر سرت  آنگاه، آوريچندي کاله را به دست 

  راندي شدي و فرمان می از او بدل می بدیل بی

دیگران جاي دیگران اندیشیدند، خرد را خُرد پنداشتند و به  که آنان
باید از ما بیندیشید و در مایی بمانید  ندند که باید از فهم ما نوش کنید،فهما

  صاحب جاه و مقام شدندایم،  که شمایان را در امان داشته

دار شود، اگر از ما  از او خواستند تا میدان دوبارهباز به ترس متوسل شدند، 
اگر از فهم ما  دند،ن نبردند و اگر یاغی خوانده شاگر فرما اطاعت نکردند،

را به احساس نیرومندي که ما را  آنانبیش رفتند و خرد را به پیش خواندند، 
  به این جاه فرا خواند فرا بخوان،

در میان سیل باران دست بر قدرتی در فرا بلند  فرا بخوان تا به یاد گذشتگان،
و در  کنند و نام او را بخوانند، در ترس دوباره خویشتن را کوچک بپندارند

  را در امان دارد آنانتري بگردند که  این حقارت به دنبال بزرگ
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تا بیشترانی را به این وحدانیت فرا بخواند، بود دنیایشان  دار میاندوباره ترس 
تا سخن از ترس کند و را شکافت که یک آنجاينیز بیشتر رفت،  آنجاکار از 

از قدرتی که در اختیار داشت  همگان را به ترسی در دوردستان فرا بخواند،
 ها آنرا از فردایی در دوردستان بترساند که مالک جهان  آناندم زند و 

  است،

شریک به هزاران شریک  هیچ بیقدرت یکتا فرمانرواي عالمیان شد، او 
و  آرزوکنند که  آنشان لذت برند،  یگاه تازهاز جاپیشترش چشمک زد تا 

کردند  آنفریاد زد، گاه  غریزهکردند که  آنخواند، گاه  می آنانامیالشان بر 
ند و به پیش هاي خردهاي اسیرشان راه برد فهم فهماند و گاه به که نیاز می

 آناندانست چگونه  یکتایی که می آنیکتا بود، از  آنرفتند، هر چه بود از 
  برد، را به راهی که دوست دارد به پیش آنانرا در خویش وا نهاند، چگونه 

خواند، از باالي کوه  در دل غارها می قدرت در اسمان و بر زمین بود،
به خاك افتند و  شداشت تا در برابر و همه را به کرنش وامی خواند فرامی

را از ترس در امان دارد، به نافرمانی در ترس  آنانتا او  بزرگی او را بستایند
را تشنه به فرمان بر جاي بگذارد تا امر  آنانفرمانروایی کند،  آنانبنشاند و بر 

  اند کنند که شنیده آنبه گوش  حلقه آنانکند چه کنند و 
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پروریدند جانان جهانی که به خرد مزین بودند، خرد در حصري  گونه این
بود، خردي که با دیدن در  آمدهکه به بند قدرت و یگانگی و برتري در 

در دنیا  آنچهجایگاهی واالتر از دیربازانش به فهمی رسید براي رسیدن به 
  است،

ت در این قدرت و یگانگی در این برتري و واالیی که از همان روزگار نخس
براي تصاحب به و همه به پیش رفتند  آوردشمول برایش پدید  نظامی جهان

بازي  گونه اینجان هم افتادند، براي بزرگی یکدیگر را کوچک شمردند و 
یایشان ادامه کرد، ادامه داد و به پیش رفت تا بر سر قدرت در جاي جاي دن

  ،آوردهمه را به بند بازي خود در 

جان با  آنچهبود که در چشم بر هم زدنی همگان از  گونه اینو  آورددر 
  ندغرق شد آنخرد جهان بود بر این ستاییدن مغلوب و در 

خدا  آنچه، فراتر از آوردندایمان  آنهایی شدند که به  غرق در ارزش آنان
به ارزشی ایمان  آنان برد، دین و مذهب به پیش می آنچهز نام داشت، فراتر ا

که بر که به فهم خُرد خویش دانسته بودند، فریاد دیربازان ابنایی  آوردند
  هانیان استخواند، قدرت پیشواي ج آنان
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این ارزش را معیار  آنان، آوردندخودساخته ایمان  ارزشبه این  آنان
د و براي یگانگی و برتري هر درب بسته را شکستند، تفاوت جهانشان ساختن

که بر او عصیان کردند در  آنجاکه بر قدرت یکتا تاختند،  آنجاي ،نکرد
را خویشتن به او عطا کرده بودند،  آنچهایستادند تا  آنانبرابرش ایستادند، 

دنیاي دوربازان بسیار  آنخلق کردند را باز پس گیرند و حال که از  آنچه
  گذشته است خویشتن فرمانروا شوند،

رسید، از همان دیربازان از زبان او گفتند  ندایش از همان دیرباز به گوش می
که بر کوه ایستادند و پرواز  آنجايو بر دهان او راندند، از همان دیربازان از 

بر قدرت سر تعظیم فرود بردند به برتري و یگانگی درود  ،عقاب را دیدند
ندند که قدرت یکتا براي در امان داشتن ما است، ما خلیفگان فرستادند، خوا

ما واالترین  ایم، اشرفان او بر جهان خطاب شده به حق او بر زمین هستیم، ما
برداشت  این باراز دیربازان کاشتند را  آنچهجانان جهان بر دنیا هستیم، پس 

  کردند

و به تن خود  مان برکندندخرقه از تن قدرتی در اس آنو  آمدند این بار
خویشتن  ایم، ما عبا را دوخته آنخواندند ما خویشتن  فریادکنان می نشاندند،
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ایم، اگر جایگاهی قدسی در اسمان نزد تو  براي ساختنش زحمت کشیده
  ایم، را به تو بخشیده آناست ما 

 ند براي تصاحب دلبري که برایشانفتادخلق و خالقان به جان هم ا
ر را دریدند، کاله دیربازي که هر بار به سر کرد یکدیگ می رقصی خوش

زمینیان  آنو از  آیدخواست از اسمان به زمین  این بار مینشست  کسی می
 پنداشتند را از دنیاي از خویش می آنچهکشیدند و  شود، خالقان فریاد می

اي پاره پاره  ، کاله و خرقهسوز خانمانکردند، به فرجام این جنگ  تمنا می
اي بافتند و به تن  د و زمینیان براي خویش دوباره کاله و خرقهدر اسمان مان

  کردند

ت در گرفته بود، قدرتی در اسمان و قدرتی بر زمین، هر دو قدر آنجنگ می
  از یک بنیان و براي تصاحب برتري و یگانگی،

بودند  قدرت در آسمان دار داعیهکه  آنانگاه آسمان پیروز بود و گاه زمین، 
که از  آنانو  نشستند کردند و بر جاي پاي او می به سر می کاله اسمانی را

ي تازه بافته به جان هم  زمینیان بودند گاه براي تصاحب همان کاله و خرقه
  دریدند افتادند و یکدیگر را می می
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از  چیز همهدریدن جریان داشت و این مسابقه ادامه یافت تا باز هر بار 
به فراي کوه  آناناز دیرباز  آنچهو  تمندان گرددقدر آنت شود، از قدر آن

  ادند، جان گیرد و به پیش روددیدند به جهانشان با خرد ارزانی د

که قدرت پیشواي  آموخت آدمیانبیشتر از پیش به  پایان بیاین جنگ 
که باید برترین شوند، براي برتري  آموخت آنانجهانیان است، بیشتر به 

 چیز همهد و به راه یگانگی از بجنگند و بدرند تا واالترین خطاب شون
کرد که هر روز  آنرا  آنانو  آموختبسیار  آدمیانها به  بگذرند، این جنگ

 آنبیشتر در این ارزش گذشتگان غوطه بخورند و به هر سیماي و روي در 
  لذت جویند آنبمانند و از 

 آموختدر این وانفسا که نامش جهان بود از همان دیربازان انسان به ترس 
خود  آنتا قدرت را از  آمدبر  آنکه قدرت پیشواي جهانیان است، به صدد 

  کند،

 رؤیاي آنانزد و به  رقصید، چشمک می کرد، می زبانی می قدرت چرب
بود، هیچ توانی به جان  قدرت بیداد، اما انسان که  دوردستی را نشان می

که به کوه برتري را دیده بود، هر بار  شد، نداشت و از ضعیفان محسوب می
ها را دید، با خود برترین پرندگان را عقاب لقب داد، به  رفت پرواز عقاب
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جنگل شیرها را برترین چهارپایان خواند و بر دریا کوسه را برترین آبزیان 
بود که به دانستن برتري خویش را به عقل برتر از  گونه اینقلمداد کرد و 

  دیگران دید،

هاي قدرت شده  ود کند، او عاشق لونديخ آنبرتري که باید قدرت را از 
را  کرد به قدرت او و برایش دلبري می آمد میکه جنسی به میان  آنگاهبود، 

که به لذت دندان کشیدن بر جنازه و  آنجا، گرفت درید و به خدمت می می
درید، او  از تنش میزد و سر  شد به قدرت او را به زمین می خون مست می

بود که به  گونه اینکرد و  خود می آناز او را واست و باید خ قدرت را می
  ندت را به نزد خویش فرا خواندقدر آنخلق و خالق

کالمی با قدرت از او  در سر بود به میان هم رؤیايدر  آنچهسالیان بسیار به 
 تر شود بسیار دانست و خود را به دستان او سپرد، به دستان او سپرد تا دریده

خود کند، خود را به دستان او سپرد و  آنرا از  چیز همهسد و تا به لذت بر
  به گوشش خواند که باید او را تسخیر کند گونه این

به  گونه اینبود و  آمدهدر اي بود که به سحر ساحرش  ال سحر شدهح
اش را محصور خود ساخته  ندانست خویشتن سحر شده یا ساحره آخرش

این بازي  آخررد دست یافت و به ک آرزو آنچهاست، هر چه بود، او به 
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از  گونه اینشد و  آنخود کرد، صاحب بر  آنقدرتی که ساخت را از  ،دراز
و  آمدهمان دیرباز تا کنون هر بار قدرت در آسمان و زمین به چرخ در 

فرمانروایی به دوردست در اسمان هفتم ماند و روزي به  آنروزي از 
  پادشاهی در دیار باستان کنیزکیِ

 آوردندباز در این هزارتوي هزاران باره در پیش گالویز شدند به چنگ در 
چه مهر و  و هر بار به تقالیی براي تمناي او از هر آوردنداز چنگشان در 

به لذت زاده شدند و براي تصاحب  آنانرتر شدند، عاطفه بود بریدند و دو
ند و به او را که قدرت بود دریافت آخرشتا  لذت به هر دري چنگ زدند

  سحر او هر چه از لذت است را صاحب ماندند

حال دنیایی به درازاي این هزارتوي در برابر است که هر بار به تکرار در 
کند، گاه سري در  هاي پیشینیان را دوره می خود وامانده و هر بار همان نقل

اسمان و تاجی بر زمین مانده و گاه تاج در اسمان است و سر بر زمین، هر بار 
وردستی قدرت را به چنگ شود که بدلش در د تصویر می بدیل بیاي  چهره

چرخند و باز  هر بار در این هزارتوي بی معنی به دور هم می است، آورده
هاي پر تکرار را ادامه خواهند داد و باز ما شاهد این تکرار  همان داستان

ست، هر چه بر از همان دیربازان ا اند آموختههر چه  آنانهستیم که  انتها بی



 بخش اول ٢٥

 

اش دست  تغییر دادند همان درس پیش را از نو مرور کردند و به رویه آن
  بردند،

تر و گاه  آهنگ اگر شعر بود همان مضمون را داشت اما واژگان گاه خوش
هر بار همان  سروده شد اما به مضمون نازیباه و گا وزن بیتر شد، گاه  موزون

 آوردنده همه به یگانگی ایمان بود ک گونه اینشعر پیشترها را سرود و 
قدرت را یگانه پیشوا خطاب کردند و براي برتري به جان هم افتادند تا 

  گردد آنان، آني لذات از  لیک برترین خطاب شوند تا همه ،بدرند

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  بخش دوم
  

  

غارها ایستادند تا  ي آستانهها و بر  در دل جنگل ،ها مردمان در زیر کوه
  کردند برون شوند، با قدرت که ادعاي اندیشیدن میخوابگان  هم

اي  شان کردند، گویی خویشتن هیچ بهره ، مردمان دورهآمدندکه برون  آنان
ي اه از اندیشیدن نبرده بودند و توان فکر کردنشان نبود و حال این شبان

 ارزانی دهند و راه آنانبخوانند تا بر  آنانبه پیش رفتند تا بر  دار میدان
  .راستین را برایشان تصویر کنند
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شبان برایشان خواند و گله را به پیش برد، او خواند و هر بار نگاهی به قدرت 
اي به انتظار او نشسته است، هر بار به چشمکی دنیایی را به  کرد که در گوشه
  کند، گشاید و تصویر می دیدگانش باز می

بندد و باري طعامی لذیذ به  را برابرش نقش می سیما خوشیر زنی باري تصو
خواند  باز می دهان آدمیانزند و بیشتر براي  چشاند، شبان لبخند می زبانش می

  او اندیشیدن پنداشته است آنچهاز 

او حقیقت دنیا  آنچهخواند، از  از خرد در وجود خود می فریادکنانشبان 
همگان به  ي جانان جهان است، لک بر همهکه ماه است، از قدرتی پنداشت

او بهتر سخن  آخرآورند،  اند و الم از کام برون نمی نداي او گوش سپرده
مانند  بر دیگران بیشتر است، با صدایش مشتی بر خاك می تأثیرشگوید،  می

  سپارند، و به او گوش می

از که فریاد زد من خرد را به نزد خود فراخواندم تا رهابخش ما  آنگاه
هاي  مشکالت باشد، بیشمارانی به پایش بوسه زدند او را در این دانستن

 ها آسمانکه لب به سخن از قدرت ماورایی در  آنگاهستودند،  بدیل بی
وار به او چشم دوختند و او را شبان راه  مسکوت و دیوانه آنانگفت دوباره 

اما قدرت که را مسخ به جایشان نشاند،  آنانخود قلمداد کردند، او گفت و 
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داد، او  خوابگی با او رضایت نمی ها بود، او به هم تر از این حرف هرزه
  خواست، بیشترانی را براي این بودن می

بیشماران بسیاري به جایگاه شبان  آناما نه قدرت که به تنهایی هرزه نبود، از 
در پیش رشک بردند و حسد ورزیدند، خویشتن را بر جاي پاي او نشاندند و 

 آنانتر از  دید، شاید هرزه نبود، شاید با دانش یشتن را ستودند، قدرت میخو
اید بیشتر از ش ،خواستند را براي خود می چیز همهکه  آنانتر از  بود، با دانش

  نیز چشمک زد آناندید که به  و دنیاي پیرامون را بهتر می بود نگر آینده آنان

شبان خواند همه به گوش پذیرفتند و با او همراه شدند که برایشان از  آنچه
بر جهان بوده است،  آنانقدرتی در ماورا سخن بگوید، قدرتی که حافظ 

  :به پشت گوش شبان خواند آرامقدرت  آنگاه

  برایشان از جایگاه رفیع خویشتنشان بگو

ارزشی عطا  آنانبر  گونه اینرا خلیفگان بر جهان خطاب کرد و  آنانشبان 
  ،، از برتري و واال بودنفرمود
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 آنانفرمان داد تا یکتا بودن قدرتشان را پرستش کنند و  آناز  بانی پشتبه 
ات سجده بردند، در برابرش بر خاك نشستند و جایگاه یگانه و  به این واالیی

  قدسی او را پرستیدند،

 آنانواند تا براي ها بود به پشت گوش شبان خ دار این گفتن قدرت که میدان
  از وجود خود بگوید،

تا شمایان را  ام آمدهکه من منتخب قدرت یکتا  خواند آنانمستانه بر شبان 
تا رستگاري را  ام آمده، من ایان را به راه سعادت فرا بخوانمتا شم انذار کنم

  به شمایان ارزانی دهم،

  را ستایش کن آنانببال و  آنانبگو بر  آنانگفت، از  آرامقدرت 

  :خواند گونه اینشبان 

  ت یکتا بر جهان هستید،قدر آنشمایان خلیفگ

  شما است آنشمایان اشرفان جهانید و جهان از 

دند و از همان بو آمدهبه چنگ قدرت در  آدمیانز پیشترها نی آناز 
را  آن، اما او که آمدنداو در  آغوشی همد و به او را شناختن آنان ،گامان پیش
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خواست، او نیز چون شبان این دیار  میخود  آنرا از  چیز همه شد میمالک 
خویشتن را در برزخی  سان بدینبر برتري ارج نهاد و یگانگی را شناخت 

بخشید، از  حق یگانگی به دیگران می آنوانهاد که با صداي کسی که از 
  ي روزگار محو گردد صحنه

سخنان شبان گوش سپردند،  غارها به ي آستانهها و بر  مردمان به زیر کوه
را از  چیز همهکه چگونه کسی  آوردنداي در دور را به خاطر  گذشته آنان

را تصاحب  چیز همه سان بدینخواست و  براي خویش می دید، خود می آن
، اما قدرت به چشمکی آوردندرا به یاد از روزگار او خار بودنشان کرد، 

و از  آمدندبه نزد شبان مسخ در  را در این احساس برتري شریک کرد، آنان
  او تمناي بزرگی کردند

را به  آنان آنکهسر سپرد تا گوش سپرد و به نجواي قدرت نیز  آنانشبان به 
دوردستی فرا بخواند، به دور دستی براي یکپارچگی در راه قدرتی ماوراي 

فرا  آنانهمگان، قدرتی که حاضر است قسمی از این بزرگی را در اختیار 
 آرزوداشتند به  کاله بیکه در این پست شمرده شدن هماره سر  آنانو دهد 

  خواند کردند که شبان می آن ،و در تمناي کالهی بر سر
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، بزرگی او آورندشبان همگان را امر کرد تا بر قدرت واال سر سجده فرود 
بزرگان جهان همانا قدرت  ترین بزرگرا ستایش کنند و با هم بخوانند که 

  است آنانیکتاي 

و در برابر  آیندپاس بدارند، به توحید در را امر کرد تا یگانگی  آنانشبان به 
شرك بایستند، براي قدرت بزرگ جهانشان همتایی نتراشند و بر پاي او 

خواهد  از قدرتش به این جماعت آناندش در صالح بوسه زنند که او خو
  بخشید

خواند و به  می آنانیگانگی را بر  کرد، ام به نجواهاي قدرت تکرار میمد
خواند که بدانید برتري راه سعادت و  ، میداد می طلبی برتريدرسی از  آنان

 ه بدانید در این یگانگی،خواند ک می آنانکامیابی شما به دنیا است، بر 
قدرت یکتا به رستگاري خواهید رسید و هر کس برابر او بایستد  و توحدانی

  محکوم به نابودي است

را به  آناناو پناه خواهند برد،  دانست همگان از شر ترس به قدرت که می
 برایشان از ترسی گفت که در نزدیکی ترسی تومان در میانشان تهدید کرد،

از صداي  آنانفرمان داد تا براي  النه کرده است، دوباره قدرت آنان
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ا ر آنانتوانست جان  که می آتشیغریبگان پر قدرت در شام گوید، از 
  فیکون کند، را کن آنانتوانست دنیاي  اش می بدرد، از زمینی که به لرزه

خواند و  آنانکرد براي  قدرت که مدام به گوشش زمزمه میشبان به نجواي 
از  آمدهدید که بسیاري به تنگ  را مسخ خویش به جاي نهاد، اما می آنان

ي قدرت به  قبضه آنچهاز  اند، پیشینیان کرده آنچهاند،  فتهپیشینیان گ آنچه
را به  آناني امیال  که قدرت همه آنگاهبوده است، پس  آناندستان 

  هایشان دید فرمود تا شبان دوباره برایشان از بزرگی خویش بخواند دل

، از قوم آنانجنس  از بزرگی شبانی که منتخب قدرت برتر در جهان بود، هم
نیز  آنانمرتب او  به گونه اینو  آنان، از ابناي آنانن ، از نژاد و خوآنان

نیز  آنانتا  هایی از قدرت باز شد مرتبت گرفتند، یکایک به رویشان دروازه
  بهره برند، اند، سالطین بهره برده آنچهسا از در این وانف

اي که باید  شبان برایشان خواند از نایب قدرت بیکران بر زمین، از خلیفه
اي که  فدیه دهد، از انذار کننده آنز بزرگی او را پاس بدارد و بر دیگران ا

 آنانجهان بر  همتاي بیبود که قدرت  گونه ایننام گرفتند و  آنانیکایک 
  آموختمالک شدن را 
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نجوایی از دل زمین و اسمان بلند شد تا انسان را صاحب بخواند، او نخست 
پس از چندي که  گونه اینزد و  خواست خویشتن بدارد را فریاد  یم آنچههر 

کرد،  ي مانده، به دیگران نیز عطا  تحفه آنعبادت کردند از  آنر همگان ب
به نخست گامش خویش را یگانه قدرت  گونه اینخواند و  نیز فرا  آنانبر 

بزرگی او را ستاییدند  آنکهجهان خطاب کرد، مالک جهان نامید و پس از 
  خواند، آناناي رو به  بر پایش به خاك نشستند، خطابه

زمین هستید، شما بر ي من  ها شما خلیفه بشر، اي انسان يمردمان، اي ابنااي 
  لذت برید ام آفریدهبراي شما  آنچهصاحب دیگر جانان در جهانید، باید از 

د عطا لذت بو آنچهردند و به دیگران از بهره ب آفریدند آنچهاز  آفرینندگان
و  آمدندبه شوق همتا  شد که مردمان از این قدرت بی گونه اینکردند و 

  خویش را در خاك بر پاي او وانهادند

نگانی بر سر و به گلوگاه جنگل بیشمار دیواو بر آستان غار  ،ي کوه بر دامنه
خویشتن را بر زمین زدند،  سرها را به دیوار می کوفتند، روي خود می

رکوع و  شستند، بهن ماالندند، به خاك می کشیدند، خود را به زمین می می
ریختند، خاك بر  اشک می کردند، رفتند، دست بر اسمان بلند می یسجود م



 رشک ٣٤

 

صدا نام بزرگ او را  دادند، یک ند و گریه و شیون سر میکرد میسر 
  کرد خواندند و قدرت هر بار در جانشان بیشتر رسوخ می می

بودند  داد، شان فرمان به قربانی کردن میقدرت رسوخ کرده بر جان و جهان
انسان و حیوان در برابر این نیروي ماورا، این توان سحرآلود، بیشمارانی تا از 

فریادها زمین و اسمان را در این قدرت قدسی سر ببرند و فریاد بزنند، 
ي جانداران جهان  فهماند که قدرتی ماوراي همه نوردید و به همگان می می

 آدمیانمالک این روزگاران است، او از این مرتبت قدسی و فراي خود بر 
  ابرشان است لذت برنددر بر آنچهبخشیده است تا از 

را مالک شدند، هر جان در برابر را از  چیز همهصاحب خطاب شده  آدمیان
در خویش خویش دیدند، زیرا که شبان، گذشتگان، دیدگان و خرد  آن

  را مالک شوند، چیز همهخواند تا  آنانه مانده ب

همه جا را به ملک  د دیدند،خو آندرختان را تصاحب کردند، زمین را از 
  ش قدرت به خود بالیدندبخ دل کردند و هر بار از طعم لذتخویش ب

که جانی را به زمین زدند و در برابر دیدگان سر از تنش بریدند بیشتر  آنگاه
سر ساییدند، بر خود بالیدند و  بر این افسون سحر شدند و مسخ شدگان
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در ت قدسی ماورا، قدر آنهم نندماخویشتن را به آسمان تصویر کردند، به 
  ،شدند به تختی از طال نشسته فرمانرواي عالمیان کنار اوي

کرد و کم کم بخشی از وجودشان  هایشان رسوخ می قدرت به زیر پوست
از جانشان  بدیل بیشد، به بخشی  آنانحلول کرد و از  آنانگشت، در وجود 

که در برابر دیگرانی  آنگاهاستمداد بخواهند،  آنتا به هر لذت از  آمددر 
را سربلند از این رقابت  آنانسر برآوردند از قدرت خاضعانه خواستند تا 

گرداند، در برابرشان جانی از حیوان بود، شاید تن درختی پیر که ریشه در 
در  آنچهبود که از  گونه اینرا اجابت کرد و  آنانخاك داشت، قدرت 

  د کردند،خو آنبرابرشان بود لذت بردند و از 

پرستیدند، نه ماه  می آنچهارزانی شده بود را،  آنانبر  آنچهپرستیدند  می آنان
حیوان، بود و نه خورشید، نه خدا بود و نه اسمان، نه سنگ بود و نه 

همه را به قربانگاه  قدرتی که براي تصاحبش پرستیدند، ت را میقدر آنآن
 آرامکه  آنانان شد، ارزش بر جهانشقدرتی که واالترین  فرستادند، می

ي  را به طول همه آني هرزه سر خم کردند و  قدیسهبودند بر ضریح این 
شدند براي تصاحبش به  آنوار مسخ  که دیوانه آنان عمر عبادت کردند،

که دل  آنانخود کنند،  آنز جان دیگران افتادند تا هر بار به هر نقشی او را ا
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در برابر بود را سالخی نکردند اما ن سوداي بزرگ بستند، شاید هر که به ای
  آوردندعطا شد را به استثمار خود در  آناندر برابرشان بود و به  آنچهباز هم 

خوابگی  همهایی غرق در قدرت و به سوداي  مالکان و صاحبان زمین، انسان
شبان گاه به دل  کردند که شبان خواند، آنوار  وانهبا او گهگاه پرستیدند و دی

غار بود، گاه به دل جنگل، گاه از اشراف بود و گاه از مظلومان، هر که بود 
و هر جاي که سر برافراشت به سوداي قدرت خواند تا همه را به این بازي 

  وادارد، بازي به بزرگی تمام جهان هستی و در میان هر چه نامش انسان بود

دست آوردنش در جنگ بود  رسوخ این احساس قدسی که هر تن براي به
پروا همه جا نام قدیسه خود را  بی آنانکشیده شد،  آدمیانسر زندگی به سرا

  شد، آناني دنیاي  بود که این قدیسه فرمانرواي همه گونه اینخواندند و 

آرایی کند، او  رفت تا در برابر دیگر جانان صف آرامشدر ابتدا با نجواهاي 
  ،گفت آنانمدام بر  هایی خطابه

 مست شدند،سر که از این تمجید آنانو  ن جهانیدشمایان برتر از دیگر جانا
ند خوانده شده بود را عملی سازند، رفت آنانبر  آنچههلهله کشیدند، رفتند تا 

غ رفتند و هر که در برابر بود را از زیر تی خود کردند، آنرا از  چیز همهو 
که  آنان را غصب کردند،لکانه جاي جاي زمین و ما اند رفتنگذراندند، 
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فاتحان  گونه اینعام کردند و  خاك بود را کشتند و قتل آنحریمشان در 
  لقب گرفتند که مالکان دنیا بودند خوار خون

 گونه اینزدن  آتشاز قربان تا شکار از خوردن تا پوست کردن، از بریدن تا 
  همه جا را تصاحب کردند و خویشتن را فرمانرواي عالمیان خواندند

رفت، از همان دیربازان نیز به نزدشان این احساس  آنجاياما کار فراتر از 
حال به ندایی او را پر زورتر از دیروز در برابر دیدند و همگان بر  آنانبود و 

ي خدا بر  هاي بزرگ و خلیفه خواندند که مالکان به حق جهان، انسان آنان
  کنندها نیز فرمانروایی  زمین باید که بر دیگر انسان

وده شد و ها سر یک به یک نثرها خوانده شد، نظم نیز مالک شوند، آنانبر 
  و بر هم خواندند به سخن درآمدند آدمیان

  مردان بر دیگر جانان ارجح و واالترند

  ي کودکان خواهند بود پدر و مادران مالکان بر جان و آینده

که ضعیف پنداشته شده چه از رنگ و چه از  آنان ،ها توان از دیگر انسان می
  و به کنیزي و غالمی فرا خواند آوردخون و چه براي نژاد به بند در 
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است تجاوز  آنها را فتح کرد و بر هر چه جان در  توان دیگر سرزمین می
  کرد

سلطان  اجابت کردند، آنانعمل کردند، پادشاه گفت و  آنانشبان خواند و 
ها خویشتن را خدا دیدند و  انسان گونه ایندت کردند و عبا آنانفرمود و  می

از یک  آفریدهو خدا شدند، این دو روح در هم تنیده از یک ذات، این د
  و از هم شدند، آمدند درروي پروردگار به هم 

پرستی و در خویش بودن، قدرت سرآیید و  و به خویش به پرستیدن در هم
را به اغواي خود کشاند،  آدمیانو  آسمان را دریافت زمین را تسخیر کرد

را مالک شد  آنان آفریدرا  آناناي یکتا که  جوهره خود کرد، آنهمه را از 
  خود کرد آنو در این تصاحب همه را از 

وار به  ها دیوانه جنگلدر آستان غارها و بر پاي  ،ها ي کوه در دامنه آدمیان
تنان را به دیوارها  یدند، خویشتن را به خاك انداختند،سر سای پیش رفتند،

سیماي در خاك و لجن  آن ر و صورتشان ریختند و بامالیدند، خاك بر س
بود  گونه این ،آورندیا است را به تسخیر خود در تند تا هر چه در دنمانده رف

  دند،را تصاحب کر چیز همهمالک شدند و را  چیز همه آدمیانکه 

  حتی جان هم نوعشان را
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  ا را درید، به زمین انداخت،به اسمان رفت سره ها تیغ

  ها یک به یک به پیش خوانده شد، جرم

  که خیانتکار بود آنسنگسار کردند 

  کسی را کشته بود آنکهبه دار آویختند 

  ایستاده بود آناندر برابر  آنکهدست و پا بریدند از 

ارزشی ساخته بود و هر بار حکم  آناندر برابر ارزش  آنکهکشیدند  آتشبه 
  اي فرا خوانده شد تازه

قدرت به پیش رفت و همگان را به بند در  ها خانهدر  فرمان بود، آنچهفراي 
قدرت  ترین بزرگو او را  آمدو مرد را فرمانرواي خانه خواند،  آمد، آورد

کند که لذتش فراهم  آنتا  داشت آرزوکند که  آننام نهاد تا در خانه 
  مرد صاحب بر دیگران خوانده شد، گونه اینشد و  می

  در خانه به جان او که زن لقب داشت جهید و او را دریده در خون رها کرد

به لذت دست خواهم یافت  گونه اینارضا خواهم شد، من  گونه اینمن  آري
  ام مالک خوانده شده گونه اینو 
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 آنزند خلفم نجوا کرد، اي فر آرامحق برایش خواند و قدرت به گوشش 
  را فراهم دارد کن که لذاتت

کودك درمانده فریاد زد خواست تا چیزي بگوید اما بود مادري که دهان 
  او دریده پر خون بر زمین رها کند و فریاد زند

میل بر اطاعت تو است، مرا صاحب بر تو  ارضا خواهم شد، گونه اینمن 
بهره نمانم و  قدرت است بی آنچهاند، بمان و خاموش باش تا من از  خوانده

  لذت برم آناز 

ها هر  و این خون در رگ به تسخیر قدرت گونه اینسان بود و ان آنلذات از 
  و بر زمین رها کرد، آوردکه در برابر بود را به دستاري در 

  کنند که فرمان داده است آنبردگان را به پیش فرا خواند تا 

همگان روشن  قدرت بر زمین بهو  قصرها یک به یک ساخته شد تا یگانگی
حفظ کنند، قدرتی  آناختند تا قدرت را در شود، روزي مکانی مقدس س

دستور  آنانه کردند که ب آنساختند و به حصر  آنان در اسمان و یا بر زمین،
  ه بودخوانده شد
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به عرق جان  آفتابتنان سوخته در زیر  رفت، ها به اسمان می شالق
  ساخته شود آنانگذاشت تا بنایی براي قدرت  میساخت و آجر بر اجرها  می

ان بود که غالمان و حوریان را به بند در دل همان قصر ساخته به دست بردگ
که مالکان جهان بودند، حال چه از نیکوکاران و  آنان نشاندند، آناندر برابر 

، چه از پادشاهان و سالطین، چه از نبیان و شبانان و چه از اشراف و مؤمنان
  بودند، آنانبراي  د، حوریان و کنیزان در بنگان از نو کیسهچه 

لذت است را به قدرت در  آنچهتا  انداختند آنانکنیزان و غالمان را به پاي 
شده  کرد و انسان بیشتر مسخ قدرت فرمانروایی می کنند، میهمانخویش 

داشت، دوست داشت  آرزوکرد که  می آنشده  برد، مسخ لذت می
شهوت بود  آنچهبود که ارضا از  بزند و با کتک زدن او کنیزکش را کتک

  وانده شدخ

ها را به قدرت به اسمان برد و بر صورت کنیز کوفت، خواست تا  دست
نده خواست تا کودکانی که کنیز خوا کنیزکان بسیار به پاي او بنشینند،

پس به قدرت افسارگسیخته در جانش به همگان  شدند در پاي او بنشینند، می
  را به پیش فراخواند آنانمان داد و فر
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زر  لیک همه در اختیار قدرت بود، گاه به زور گاه به تزویر آمدندگاه به زر 
 در اختیار قدرت بود، تزویر راهی از قدرت بود و زور نام پیشتري از قدرت

کنیزکان بر پاي او خوردند و در خون خویش مردند و او باز فریاد  بود،
  بود آنان کنان طالب دیگري از

از غالمان در بند تا  ،کرد میان داشت و به همه جا رسوخ باز دیوانگی جری
  این دنیاحال که به بردگی برده شدند، نه در دیربازان به امروز و در  آنان

 روزها باز هم بسیاري را به بند در ،در همین دنیا و میان همین زندگی
از قصرهاي بزرگ بر کشورها تا  را پادشاهی کردند، آنانو  آوردند

  ها، ها تا کارخانه از شرکت ها، هاي کوچک و در میان خانواده هخان

به  آنچهز قدرت را به خدمت فرا خواندند تا و با آمدنداغنیا به پیش 
 آنبود را از  آندنیایشان از  آنچهخواندند،  لذت می آنچههایشان بود  ذهن

به  فریاد زدند، تحقیر کردند، ونهگ اینخود کنند، صاحب خطاب شوند و 
  آمدندکوچکی دیگران بزرگ شدند و به این هزارتوي در 

در اسمان به زمین  آفرینندگان، آفریدخدا  آدمیانقدرتی واحد به تعداد 
وار  ن شدند و در هم حلول کردند و در این رقابت دیوانهک تی همه ،آمدند

اي به یگانگی دست یابند، دعو یشی گیرند وبودند تا از یکدیگر پ آنتنها بر 
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 آنانها بود، براي رسیدن به یگانگی بود،  در میان این رقابت آنانخ فرا
خوانده شدگان رفتند تا در این رقابت یگانه  گونه اینخطاب شدند و  مالکان

  شوند

دنیاي را  ي همهو  آمدخدا  شد، آفریدهخطاب شد، خدا  آدم آنچهبه تعداد 
ها جان جهان و  گاه خدایی بزرگ و نیرومند، فرمانده بر میلیون خدا پر کرد،

قدر در قدرت و صاحب بودن بر  گاه خدایی کوچک و حقیر اما همان
  کوچک و بر دو جان که همسر و فرزند خوانده شد اي خانه

به  آناندر  قدر آنشد،  آنانرا گرفت و از  آناني جان  این احساس همه
که بر  آنانو بر  آیدکسی از غار برون  آخرشا پیش رفت و نیرومند گشت ت

  ساییدند بخواند استان غار سر می

  انسان خدا است

دانستند که خدا سالیان دراز است که انسان  گفت همه می اگر او هم نمی
دانستند و بارها به دل خوانده بودند  میهمه را هم  آنشده، نه شاید فراتر از 

  زان خدا استکه خداي انسان و انسان از پیشبا
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ي  هر چه به پیش رفت، ما دیدیم که بر دامنهو هر چه خواندند  ،هر چه بود
 این بارها  ي انسان ستان غار و در پاي جنگل هزاري انسان، همهکوه و به آ

تند و یکی را براي تصاحب به رف می سو آنو  سو اینسرمست در حالی که به 
  زدند فریاد می خواندند از هر چه جان در جهان بود، پیش می

  انسان خدا است و خدا انسان است

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  بخش سوم
  

  

خالقان کثیر جهان، خلق را به کناري زدند و جا بر پاي او گذاشتند، به 
مرتبتی که از دیرباز براي او ساخته بودند جاه و منزلت گرفتند و بر اریکه 

  ،آورندیر خود در را به تسخ چیز همهگام نهادند تا 

تا  باز هم در دل غار و به فراز کوه و میان جنگل آدمی بود تا فریاد بزند
او دیگر از قدرتی در  این باربیشمارانی را به پیش پاي خود فرا بخواند، اما 

 کمگفت، سخنش از خالقی در ناکجاي نبود که اگر بود  ماورا سخن نمی
شبان همه را به پرستیدن  این بار شد، ها رسیده می از دیروز به گوش رساتر
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 آني خالق بودن را به تن خود دوخت و با  خرقه خواند، خویش فرا می
دیباي زرین در میان عوام گام نهاد تا بیشمارانی را به خدمت بر خویش فرا 

  بخواند،

برزن که نگاه بالید، به هر کوي و  قدرت از این نشر شدنش بر جهان می
دید که چگونه براي  می دید، وحدانیت خویش را در جهان می برد می

ختیار دید که براي تصاحب او و در ا گذرند، می می چیز همهرسیدن به او از 
شنید،  اند، او فریادها را می چه نیکی است را از میان بردهداشتنش هر 

ون و حال که این خرقه ا کندیربازان ت آندید، از  پایان را می هاي بی جنگ
  ،همه را دید به تن بیشمارانی از ریز و درشت در جاي جاي جهان رسیده بود

کند، قدرت را  رئیسی بر دیگران حکومت می ،اي دید چگونه در کارخانه می
بازي کرده است، اما قدرت که  است و با او عشق آوردهتیار خود در به اخ

تن بود، بعد از  یش نیز هرزهرزگی را به دل انسان کاشته بود و خوه
اي او را میهمان کرد و او بر  با او به نزد معاون رفت، به بوسه خوابگی هم

دیگران تاخت و ارباب خوانده شد، سرکارگر در انتظارش بود، به چشمانش 
پروا به پیش رود و  تن شود، بی چشم دوخت تا به نزدیکی تنش او نیز رویین
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خود  آنقیر بر جاي نشاند که تاج و تخت از در برابر است را به تح آنچه
  دید، باز ادامه کرد و به پیش رفت، می

در برابر دیگر کارگر که تازه بر این حرفه گام نهاده بود، قدرت  ،کارگري
کشید و بر او تاخت، او را ذلیل بر زمین وانهاد تا به چشمک  آغوشرا به 

سر همسرش بکشد، مشت  قدرت از جاي برخیزد و شبانگاه در خانه فریاد بر
  خونین و پر درد رها کند، ،بر صورتش بکوبد و او را به زمین

روز  آنقدرت زیر بال و پر زن را گرفت و به جانش رسوخ کرد تا به فرداي 
دك رفت تا در نان او را از خانه بیرون کند، کوکودکش را بدرد و فریاد ک

خندید و از این در هم تنیده  قدرت که مدام می آغوشساالن به  میان هم
به  برد، کودکی دیگر را لگدمال کند، یبه جان هم لذت م آدمیانشدن 

تا باز به فردا دیگري دیگري را  سخره گیرد و در برابر جماعتی تحقیر کند
ي ین یگانگی به قدرت بر دیگردر اختیار خویش بخواند و در جستجوي ا

  بودن به هزاري ادامه کند و باز تکرار شودمالک شود و این صاحب 

نوازي کرد و همه را به  چهره آدمیانیکتایی و یگانگی بر نوك دیدگان 
ل کورد آدمیان تا براي داشتنش از جان هم بگذرند،مسخ خود فرا خواند 
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، به جان یکدیگر حمله بردند تا بدرند و در که با این احساس پرورانده شدند
  ند،این یگانگی مانا شو

ي  ها و خون به راه افتاد زمین را غرق در خود کرد تا فرمانروایان تازه جنگ
رفتند، به زانو  ها به پیش می جهان دنیاي را به دست گیرند، ارتش

واند، از ارتشی خ کشاندند و قدرت مدام برایشان از عظمت در پیش می می
بال و پر داد، از ارتشی که باید او را ساخت  آنکه باید بر  آیدکه باید پدید 

  هاي فرا از عظمت درونشان به گفته

پیشوا به پیش رفت و در برابر بیشمارانی به مانند شبان دوربازان از انتخاب 
به خروش پاسخ  آنانشدنشان گفت، از یکتا بودن و مالک بودنشان گفت تا 

 و در برابر آورندبند در همه را به  گویند و در برابر دیگران بایستنداو 
یروي نان او بر خود بالیدند، هر بار نبه خروش سخ آنان دیگران یکتا شوند،

به او نگاه دوختند و به  رقصی قدرت مست شدند، تند و به خوشاي گرف تازه
چشم و  آنانهایش پاسخ گفتند و سراخرش دیدند همگان که  چشمک

  گوش بسته دریدند و به پیش رفتند

ند تا در این درید باید که می ،کشتند به دوردستان باید که می آرزوییدر 
 ي همه رفتند، به خار کردن دیگران واال میباید که  ور شوند، احساس غوطه
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 خواند، گوششان همین ندا را فرا میاز گذشتگان تا امروز بود به  آنچهدنیا 
که براي یکتا شدن باید  خواند می آنانو بر  کرد میهمین واژگان را تکرار 

که دیگران را درید، براي برتر بودن باید کهترانی ساخت، باید بزرگ شد به 
  را صاحب شد چیز همهتازید و  آنانکوچکی همگان و در این عرش بر 

کردند  آن چه باید کرد، آموختند آندند و از درس دوربازان را بسیار شنی
داي جهان را فرا گرفت، خدایان کرد و هزاري خ که قدرت برایشان الال می

ها براي  و پاره کردند، در این دریدنبه جان هم افتادند، یکدیگر را تکه 
بود که هزاري  گونه اینو  دریدند میباید که یکدیگر را  برتري و یگانگی

خدا در میادین به جان هم افتادند، این برتري خواهی به اعماق جانشان 
از  کان تا بالغان، از مردان تا زنان،از کودبود که  گونه اینرسوخ کرد و 

پیرزنان تا پیرمردان، از کارگران تا کارمندان از سیاستمداران تا هنرمندان 
شوند تا  همتا بیهمه به جان هم افتادند تا یگانه شوند تا در این یکتایی 

  از قدرت را در اختیار خویش ببینند و یکتاي جهانیان شوند چیز همه

لگد به جان دردمند بر زمین به صورت هم مشت کوفتند،  در میدان رزم
بعد با ندایی به جهان فرا خواندند یکتایی  ي او سوار گشتند، ردهزدند و بر گ

هستم، من یگانه منجی خداوند شما بر جهان و من است، من یکتا  آناز 
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هستم،  بزرگوارو  بدیل بیي شما هستم، من  م، من هنرمند فرزانهجهانیان هست
انی برتران به جهان هستم و هر بار در این جنگ بیشمارانی قرب نن برتریم

خوردند، رفتند در فقر غوطه  فالکتتحقیر شدند به  شدند، کشته شدند،
قدرت و  آغوشکشان به  تجاوز شدند تا یکتایی دوباره عربده دریده شدند،

  سر دهد و بر این جایگاه قدسی ببالد شهوانیبه لوندي او قهقهه 

به طول  همه براي جایگزین کردن بود، ها همه براي تصاحب بود، جنگ
 فریاد علیه این نظام حاکم سر دهد،تا  برنخاستکسی  ،ها مام این سالت

  ت که او به جانشان رسوخ کرده بود،نداش رب کسی فریاد براي تغییر

با او در  همخوابیکرد، هر کس باري به  او احساس می ازهر که بر جانش 
 بود، هبود و اگر از او دورمانده بود به تصورش باري او را عریان دید آمده

او در  رفته بود، خألي دریدنش هر بار به عطر تنش را حس کرده و برا
اش، صداي  رقص شهوانی ،هایش مست تکان خلسه او را نظاره کرده بود،

اندامش شده بود، براي او و در اختیار داشتنش  هاي تکانو  فریبش دل
  خواست تا شبی را با او سحر کند، می ،جنگید می

با  در دعواي کودکی و آنکه، حال کشید می آغوشکه باري او را به  آنگاه
وار و  خوانده شده بود دیوانه شد و کوچک تحقیر می کسی در برابرش که
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ر هماره به تعقیبش بود، روزگا آنمستانه فریاد شادي سرکشید، سرمستی 
به وار  ر تنش مست شده بود، دیوانهکرده بود و به عطکه او را ادراك حال 

ي دنیاي را  اش همه یهمیشگبراي داشتن  ،کرد میاحساس هر کار  آنتکرار 
ي  لود دچار شد و همهون سحرآاین افی بود که او به گونه اینو  کرد میا فد

  او تلف کردبه عمر براي رسیدن 

نخستین که صاحبان جنگ قدرت همه جا بود، از نوك پیکان و در هرم 
ترین  تا کوچک دید میان خود را مالک جه آنکهتا  کشور خطاب شدند

که دو کودك به جان هم افتادند و براي قدرت یکدیگر را  آنجاوقایع، 
رزش دنیا شد رت به همه جا رسوخ کرد و یگانه ازخمی و بیمار کردند، قد

قدرت است،  ش در گرويچیز همهاند که  و حال به دنیایی همگان زیسته
مساوي با بزرگی و  آندر جهان نیست، تصاحب  آنارزشی واالتر از هیچ 

اند،  پندارند و خوشبختی تعریف کرده لذت است، تصاحبش را زندگی می
که با او  آناناست، زیرا  ارزشی بیهر ارزش دیگر در برابر او محکوم به 

لذتی که در  بدیلی دارد، بها و بی چه تن گران دانند اند می خوابه شده هم
اند را تا کنون به هیچ منزلی درنیافتند و هماره طعم  بودن با او تجربه کرده

  اند آوردهاو را به خاطر  ها دنداندریدن او به زیر دندانشان مانده و با مکیدن 
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ین حال شاید برخی ادعا کنند که جهان به تغییر بسیار سر برآورد و براي ا
توان هر چه تقال را انکار کرد و  که نمی شک بیها بسیار داد،  دگرگونی جان

است، شاید او از این احساس  رنگ بیشاید گفت در وجود کسی این میل 
ن شهوت نبوده به ای آلودهاو از نخست روزگاران رهایی یافته است، شاید 

  دنیا است، عیب بیاست و به نداشتن و داشتن عیبی، 

به رقصش بیشمارانی را که از این  است، پرآوازهرقص و  وشاما او خ
یز ن آنانو با  آورددانستند به چنگ خویش در  احساس هیچ نداشتند و نمی

هاي در برابرش از لذت بودن با خود  که مدام در گوش آنگاه خوابه شد، هم
را مالکان جهان خطاب کرد،  آناناي از بودنش  که با چشمه آنجاگفت، 

ز خوشبختی بشري که با ابرو باال انداختنی و نگاهی در چشمان هر چه ا آنجا
د، بی ختخوابش منزل کردنبود که عقیمان به ر آنجابود را نمایان ساخت، 

بود که  گونه اینبخواهند، خواستند و  آنکهبی  لذت ببرند، لذت بردند، آنکه
دور ز دنیاي او  نآنااگر نیامد و  ،آمدنیز در  آنان آغوشان و در او به عقیم

به در از راه راست  را نیز، آنانن خواند که شبی توا بودند، باز هر بار می
  خواهد برد
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 آنان گمان باید هر بار از خود پرسید و بر این شک پا فشرد که چه وقت بی
انسان بود و این احساس را  توان میمگر  را به سوي خود خواهد کشاند،

دور کرد، او تشنه به برتري  تري را از خودتوان این بر ، مگر میترك گفت
است، به دیده شدن است، به لذت بردن است، او خوشبختی را در بزرگ 

اي به نام قدرت به  خوابه توان بدون داشتن هم بودن خالصه کرده و مگر می
به همواري راه او  ها راه همهکه راهگشاي  آمددیگران در  آن آغوش

  خوانده شده است

 چیز همهرا براي خود خواند،  چیز همهبدیل به تخت نشست و  درتمندي بیق
بزرگی او را ستایش  زدند، بیشمارانی به پایش بوسه می ود،در اختیار او ب

او  آناز  چیز همهفکر و ملک  تا کردند، از جنس و جسم تا زر و زور می
او  شد،را مالک  چیز همه گونه اینست و را براي خود خوا چیز همه بود،

به این  آمدنمالک شد و بر این تخت در برابر چنبره زد، نخست براي در 
تخت البه کرد مویه سر داد، به قدرت فرا خواند، ارزش بخشید، دیگران را 

ها را نظاره کرد و به نهاي هر چه  بزرگ خواند، جنگید، سر برید، دریدن
  خود کرد آنکرد این جایگاه قدسی را از 
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هاي او گوش  به ناله آمدندکه بر استان غار بیشمارانی در  گاهآنبه یاد داشت 
از حقوقی  آنانچگونه بر  ي این راه تازه کند، را فریفته آنانسپردند چگونه 

بود که به  گونه این خود کنند، آنشوند و دنیاي را از  بزرگ آنخواند تا به 
گوش بسته از قدرت است دست یافت و بیشمارانی را در برابر چشم و  آنچه

  دید که محتاج فرمان بودند

دا است به خواندند که خود خویشتن خدا دید، فریاد انسان خ او را خدا
که انسان به جایگاهی که از پیشتران  دانستند میشد و همگان  جهان نشر می

بدیل انسان  ساخته است، النه کرده و هر چه از انسان است از این بزرگی بی
  .جایگاه قدسی را خواهد کرد آنرسیدن به  آرزويو  آمدهبه شوق 

ن بر نیامده تا تخت را واژگون کنند، برنیامده تا بر زیر ای آنانپس هیچ تن از 
را واژگون و نقش خویش را بر  آني بر  تا مجسمه آمدهاصل ننگین زنند، 

روند و براي  هاي او مستانه به راهش راه می بنگارند که همگان به رقص آن
  اند جان هم افتادهتصاحبش به 

و هر چه اسم  جمهور رئیس، خدا، پیشوا، امپراتورپادشاه، سلطان، خلیفه، 
اند، به  داشت بر تخت نشست و باز دید که بیشمارانی بر پاي منبر او نشسته

تا  تا او فرمان دهد کند نطقتا او  آمدندستان غار در به ا اند آمدهي کوه  دامنه
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 آرامبود،  آمدههایش در  ند، قدرت به رگاو بخواند و اینان اجابت کن
ي جان او را در برگیرد و  رفت تا همه می آرامرفت،  خزید و باال می می

و او  او را مالک شده بود ي همهقدرت  ود کند،خ آنش را از چیز همه
فرستاد و از این  مالکانه به مالکش درود می مالک بر هر چه در جهان بود،

رم ساخته برایش و ح خاست برمیرقصید،  احساس در وجودش سرمست می
و با کرنش  ایستاد میرفت، برابر دیگري  می سو آنو  سو اینبه ستود،  را می

  دید که مالک همگان است در برابرش می

ا سر ببرند تا او داد تا همسرش ر دستور می بود، آمدهگاه از زنی خوشش 
  شود، آنمالک بر 

یستاد و سر به این خفت ا گاه دختر پدري داشت مغرور که در برابر او می
اي تقدیم به  پس دستور داد تا سر از تنش ببرند و بر کاسه ،گذاشت نمی

  بود، ههمسرش کنند که او براي خود پسندید

بود که پادشاه  يآنجاکسی در برابرش ایستاد و با او دهان به دهان گذاشت، 
اش را به همگان  پادشاهی گونه اینفرمان داد تا زبان از کام او برون کنند و 

  فهماند
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شما است، همه بر  هاي ذهناید حال که او مجسم بر  حال که از او خوانده
 آنهمه براي تصاحب  اید، رشک برده جایگاه قدسی و رفیع آنداشتن 

جایگاه  آنرا در  آرزویتاناید و هر کدام  جایگاه قدرتمند حسد کرده
  ،دور بمانید آنلعن فرستید و از  آنبر  تصویر خواهید کرد

الیقی براي رنج دیدگان  جهانِ آنگاهدیدگان جهان باشید و  د از رنجشای
دنیایی به وسعت هر  آنگاهجهانید که  دورانخواهید ساخت، شاید از مال 

نان بی خودبزرگیی به جهان است را مالک خواهید شد و شاید از چه دارا
در برابر فرا خواهید خواند تا در برابرتان  جهانید که همگان را به تحقیر

  کرنش کنند و شماي هر روز به عرشی در ماوراتر گام بگذارید

جایگاه قدسی  آنداشتن  آرزوي اید آمدهاز هر طبقه و هر خواستگاه که بر 
قدرت به شماي رخ نشان داده است، یا به  بار یکاید چرا که  را کرده

اید،  خود تصور کرده آغوشاو را به و یا باري  اید آمدهبا او در  خوابگی هم
جایگاه را خواهید کرد که یا به لذات  آنداشتن  آرزويپس هر بار 

سان آ آناند که زندگی بر خویشتن پاسخ دهید و یا براي جمعتان کاري کنی
را  آنلیک باید  ایم داشتنش آرزومند و به کمین نشستههمه به  آريشود، 

  چاره کنیم
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بود که  آدمیانبه جان یکایک  آمدهاحساس بر و در قامت این  گونه این
که از این  آمدندپادشاه در برابر بیشمارانی دید، بیشمارانی که به تنگ 

از استبداد و از این  ها، ها، از زورگویی سر بریدنکه از  دیوانگی خسته شدند
و در برابر او ایستادند تا حق خویش را باز ستانند،  آمدندبه تنگ  توأمانرنج 
  ها و در برابر حرم او ایستادند به میدان آنان

گفت هر که در برابر من است را باید که از زیر تیغ  پادشاه فرمان قتل داد،
در برابر اویی که  اند در برابر خدایشان بایستند، تهگذراند، چگونه توانس

ور من است که ي حض ارزانی داده است، نه مگر به واسطه آنانرا به  چیز همه
داشتند، نه  آب آنانهاي من است که  نه مگر به دانسته اند، داشته قوت آنان

راه داشتند، چگونه این گستاخان به برابر  آنانمگر از تدبیر من است که 
  خواهند اوند خود ایستاده و او را عزل میخد

صادر شد، به خون ریخته هزاري به زمین  لپادشاه این را گفت و فرمان قت
از جهان رفتند و باز به مرگشان  هایشان جان دادند، و در خون آمدنددر 

به  آمدند و به کینه پر شدند، آمدندبه انتقام در  آمدندد بیشمارانی زنده پدی
بود سر  زورگویی او آنچهتا در برابر  ا در برابر پادشاه بایستندپیشاپیش هم ت

  ورند و او را به خاك بنشانندبرآ
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  اي خزید همه در پیش بودند و پادشاه از ترس به گوشه

در  ناهمساندو قطب  ، اي دو احساسی در هم تنیده،اي قدرت ،اي ترس
دیگري را پست خواهند شمرد و هر کدام براي  آمدنشانبرابر، هر کدام به 

بودنشان مستلزم دور کردن دیگري خواهند بود و هر کدام براي از میان 
  رفتنشان محتاج به دیگري خواهند شد،

اقی پناه برد و اشک ریخت، دیگر به ات شاه ترسید، از ترس به خود واماند،پاد
مانش گوش نسپرد و فر کسی نبود تا در برابرش کرنش کند، دیگر کسی به

بر و در برا به میدان شهر بردند و را عورتن از اتاقش بیرون کردند،حال ا
همگان او را گردن زدند، او را به کینه و انتقام فراخواندند تا دیگر اویی بر 

  جهان باقی نباشد

رش بود، ي مرگ سپردند، قدرت نیز به باالي س که او را به خوجه آنگاه
، از او تمنا کرد تا به کرد میبه قدرت نگاه  ریخت، پادشاه مدام اشک می

دیگري در  آغوشبه  آرامبا لبخندي به لب  بازگردد، اما قدرت آغوشش
زد، بیشتر از  که بیشتر از دیگران فریاد می یکی از مبارزان آغوش، به آمد

  تر بود بیشتر از دیگران فکر کرد و از دیگران شجاع دیگران در میدان بود،
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را دید، در حالی که تبر به سوي  دست به بازوي او برد و پادشاه اوقدرت 
  :فریاد زد آمد میسرش 

  ...لکاته دور شوید او را از خود برانید  آناز 

از  آرامخواست نام قدرت را بیاورد که گردنش به زمین افتاد، قدرت  می
به  هآنگااي زد و  بازوي مبارز تنید و به جانش رسوخ کرد، به لبانش بوسه

و مبارز فریاد کنان به میدان شهر  آمدهایش در  به رگ جانش حلول کرد،
  :خواند

دارند برسند،  آرزو آنچههمگان به  آنتا در  آوردهم احکومتی پدید خو
د که به این قوم جهانید، الیق به زیستن و کمالید، بای ترین بزرگشما 

  شما است آنیگانگی دست یابید که قدرت از 

دوباره به پیش رفت و  زد و باز دوران تکرار شد، قهقههرت قد مبارز گفت و
هر شب  گر شد، یسی و اربابی جهان را سلطهرئ هی، خدایی پیشواییباز پادشا

هر بار که دهان باز کرد  ،برخاستخوابید و با او از خواب  قدرت آغوشبه 
تا به بفهماند که کیست و  آمدهایش در  او به جانش حلول کرد و به رگ

  مالک چه ارزشی بر جهان است،
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 آنتا  د که او امر کرده استکن آنهر بار قدرت برایش لوندي کرد تا 
شد که  آنیه بود که مبارز پیشتر بدل ب گونه اینبخواند که او خوانده است و 

قدرت به جانش بود از او بود و هر که بر این تخت  قدرت فرا خوانده بود،
و یگانه، ارباب و  انتها بیبه خود کرد از او خدایی ساخت  آلودهنشست را 

نشر داد و  آدمیاناین ارزش را به میان دیگر  اش گفتهبرتر از همگان و به هر 
کرد تا همه در این رقابت باز به جان هم  آلودههمه را به این ویروس کشنده 

  و یکدیگر را بدرند بیفتند

این ذشته بود که دوباره دهقانی ز حکومت او گخاطرت هست چند از سال ا
  تا حق مظلومان باز ستاند؟ آمد بار

شاید در دوران پسرش و یا یکی از دوستانش، یا  شاید به دوران او نبود،
 آمدت یا نه اما دهقانی بر دانم، خاطرت هس ، نمیقطارانش همشاید یکی از 

زورگویی  ندر برابر ای بیشمارانی را به دور خود جمع کرد تا فریادکنانو 
  خواند، کردند که او می آن آنانبایستند و 

  همه به اتحاد در برابر کاخ او ایستادند،
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س را براي شد تا تر آغازدوباره  ،در برابرش ایستادند و این جنگ
این ، آوردنداو را به قفس در  آمدکه ترس  آنگاهپادشاهشان فرا بخوانند، 

  او را به حصر بردند او را نکشتند، بار

شاید  خاطرم نیست شاید او را زنده زنده در شهر سوزاندند، دانم من که نمی
و  به دار آویختند آلودهاي  با چهرهشاید او را  ،به چنگال گیوتین سپردند

  خود را کشت و خالص کرد، آمدنشانشاید او پیش از 

یا  ،آوردندگاه داشتند و به زندان در بگویم که او را زنده ن خواهم میاما 
دهقان را  آنگاه، بند هم نکشیدند و رهایش کردند او را به آنی فراتر از حت

قدرت به سرعت پاسخ  هاي لونديشود، او به  آنانفرا خواندند تا خداي 
  وردرفت و دوباره خدایی بر جهان سربرآگفت و مقام تازه را پذی

  فریادهاي پادشاه پیشین گوش سپرد؟ آیا کسی به

  فریاد ننگ بر قدرت سر داده است؟و آیا کسی شنید که ا

کسی که از قدرت دور  او گوش فرا خواهد داد، هاي حرفکسی به چه 
هایش  فت و کسی به گفتهاو گ باید از قدرت به بدنامی یاد کند، شده حال

  خندید، و به او آمدبه بالینش  گوش نسپرد، او گفت و قدرت
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ز خار به سرش تاجی ا، گرفتند میکودکان شهر او را به سخره  آخر
کردند، قدرت به باالي سرش در  و او را پادشاه خطاب می گذاشتند می

زد و مدام براي  بود لبخند می آمدهحالی که به بازوي یکی از کودکان در 
بدنامی  و و پادشاه پیشین سراخرش در همین رسواییکرد  کودك نجوا می

  کسی بداند او چه گفته است آنکهمرد بی 

 آناني  بر گرده اش را حاکم کرد، و خداي نامی امروز، طبقهدهقان پیشترها 
را به تیغ  آنان ند،را سالخی کرد آنانلکان دیروز بودند سوار شدند و که ما

اي به مقام  طبقه این بار ه بند کشیدند و دهقانان خدا شدند،سپردند و همه را ب
ند تا ات رسید و دوباره به جنگ یکدیگر را از زیر تیغ گذراند خدایی

  یگانگی را طلب کنند

یگانگی و قدرت، مالک شدن و برتري همه و همه در هم ماندند و هر بار به 
کسی  کسی صاحب خوانده شود، آنتا در  آوردندجهان تکراري را پدید 

بود دوار گردونی به تکرار و در  گونه اینبه ترس از قدرت دور شود و 
هر بار کسی به قدرت کرد،  پیشترش را مدام تکرار می چیز همهپوچی که 

سپرد و باز به چرخش ایام دیگران او را به  گران را به تیغ مینشست و دی می
  چرخید اره قدرت به دست دیگري مید و دوبکشیدن بند می
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کردن همگان سرمست بود، باز هم به دل  آلودهقدرت از این چرخش و 
ند، همگان خوا مگان را به دعوتش فرا میو ه کرد میعوام و خواص رسوخ 
هر بار نام  گونه ایناي کرد تا دیگران را بدرند و  رصهرا به این دعوت وارد ع

او به جهان تکرار شد و در هرم بر فراز بر سر تصاحبش هر بار  ي آوازهو 
  ها زمین را رنگین و سرخ کرد خون ریخته شد و خون

تن را به این حال که همه خویش است،ه دنیا در این مرداب وامانده حال ک
به  رسیدنِي اند برا پا فشرده احساسحال که همه بر این  اند، دیوانگی فروخته
حال  به این احساس فزاینده است، آلوده دنیاکه حال  زنند، او دست و پا می

با قدرت  آمیختنتنها هدفشان از زندگی در  اند، که همگان براي برتري زنده
، باید که ایم فرو رفته در زشتی دیده سان بدینجهانی تا  هگون ایناست و 

  کاري جوییم طریقت و راه

همگان  آغوشت است، قدرتی که در قدر  ناعامل اینسان زشت رویی جه
زندان مرئی و نامرئی براي  فرا خوانده است،و همگان را به این بند  آمدهدر 

پایانی که به فرا  بییشتن به قدرت نشسته است، راه خو آنکههمگان حتی 
به تحقیر  آنگاهد و بر نشسته تا در برابر او کرنش کنروي خود قدرتی در برا
 کد تا به کوچا مجبور به کرنش در برابر خود کنمانده در جان دیگري ر
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ها رسوخ  د، فرهنگی که در خون و رگخود بزرگ شودانستن دیگران 
  کرده و بخشی از جان و بودن شده است

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  بخش چهارم
  

  

نامش انسان که کس  ندانیم این احساس در وجود هر آ می حال که همه
او همین رسیدن به قدرت  آرزويو  آمالو بخشی از است است دمیده شده 

همتا بودن  این قدرت براي رسیدن به یگانگی و بی دانیم میکه  است، حال
ایگاه برده جین ما را تا بد طلبی برتريدانیم  یحال که م هر کار خواهد کرد،

ها را تغییر  ایم به طول تمام سالیان تغییر تنها جایگاه است، حال که دیده
ایم و هر بار در همین منجالب  هجومی نبرده آنایم و به نظم واحد  داده

  وبت به تغییر نظم حاکم رسیده است،زنیم، ن دست و پا می
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حال در  آنچهم و دوباره بنا کنیم تا نظمی به دور از حال باید دوباره بیندیشی
  زنیم بسازیم می و پادست  آن

، باید بدانیم که اند آلودهبه این احساس  آدمیاني  باید بدانیم که همه
باید  با دیگران خاتمه دهد، خوابگی همبه را مجاب کرد تا  تقدر  ناتو نمی

ها همه کار خواهند کرد و  خوابگی براي رسیدن به این هم آدمیانبدانیم که 
را داشت،  آنتقاضاي دوري از است  آمدهتوان از کسی که به بند او در  نمی

باید این اصل هزاران ساله را تغییر دهیم تا  باید به تغییر این نظم بر آییم،
  جهانمان تغییر کند

هر که در برابرش  د،در برابر است خوش رقصی خواهد کراو براي هر که 
و همه را به سوي خود فرا خواهد  آورددر خواهد خویش بنشیند را به بند 

ست کشد و خویشتن را قدسی بپندارد، اي بر استان او د خواند تا نیروي تازه
لذت خواهد برد و  آندانیم که هر کسی به این جایگاه دست یابد از باید ب
را به نیکی تغییر دهد، باید از این  چیز همهامید بست که او توان به  نمی

که هست به  گونه آنو دنیا را  آوریمظهور قدرتی نیکو سر برون  آرزوي
  واقع ببینیم
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ور ماندن او از قدرت را د آرزويباید بدانیم که کسی را به قدرت نشاندن و 
 بیهوده و دور از واقع است، باید به این اصول باور بیاوریم و قدرت راداشتن 

کشیم، باید براي مهارش دست و پایش را ببندیم تا دیگر گردنکشی  بند به
  نکند

اما  ها کرده است، ستند که این قدرت با دنیایشان چهدان آدمیاناز دیربازي 
را بیشتر به این دریا وانهاد و  آنانهر بار  ،آناناین ارزش مانده در جان 

اصول را بر جاي گذاشت و مانع از  ذاشت تا در این مهار پیشرفت کنند،نگ
شد و  دار سکانهر تغییر بنیادین شد، چرا که قدرت باز به میانه بود، دوباره 

  آوردکه خواهان تغییر بودند را به بند در  آنان

شدند تا بر سلطنت و حکومت شروطی  آناگر از دیربازي مردمان بر 
اند  که راه را درست رفتهباید بدانیم را مصون از ظلم دارد  آنانبگذارند تا 

بیشماران را به  و بیشمارانی مسخ بر خود کرد، آمده اما باز قدرت به میان
تا این نظم  خود برد و با خود همسوي کرد و جاه به درون وعده بر تخت

 این دیوانگی را از میان برداریم، شدیم تا آناگر بر  یکپارچه تغییري نکند،
نستیم که این نهادیم، ندا آناگر شرط انتخاب شدن از سوي مردم را بر 

به ما کسی را عطا کند که در  توان میاین انتخاب ن انتخاب راهگشا نیست،
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ما راه را رفتیم اما نه به دقت و نه در  درت است و از قدرت بیزاري بجوید،ق
ما رفتیم تا  رداریم،زشتی بود را از میان ب آنچهکمال بلکه رفتیم تا بخشی از 

ا با دوباره به وعده بیشمارانی ر گونه اینخرج کنیم و  آنعموم را در  آراي
که قدرت را  آنانبازان، دیر آنخود فریفتیم و همراه کردیم، نه مگر در 

تصاحب کردند به نجوا قدرت بر دیگران تحفه دادند که به شراکتشان در 
را به  آنانخواهی  وند و این بار با همهدار همراه ش ي بیشمار عاشق این معشوقه

  مشارکت فریفتیم

قدرتی نیکو به کنار  آرزويیربازان که در از همان د آموختندبه همگان 
که خدایی نیکوکار جهان را  خواندنددیربازان بر همه  آننه مگر از  بمانند،

اش خیر  اداره کرده است، نه مگر بر همگان گفتند نیرویی ماورایی که همه
 آموختیمرا به طول هزاران سال  آنچه گونه اینست مالک بر جهان است و ا

  و همه را در این راه به پیش بردیم، آموزاندیمبر دیگران 

اي گرفت و هر بار  پوسیده از دیرباز هر بار جان تازه هاي آموزشاین  آري
  اي بیشمارانی را فریفته به جا وانهاد، ار شد و باز به وعدهتکر

 شرط نهادن بر قدرت راه چاره بود لیک راهی تازه گشوده که باید به آن
باید  نهاد، و باید همه را در خویش وا می داد میباید جوالن  رفت میپیش 
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اما راه را به کمال در  ،ایستاد میکرد و در برابر یکتایی  قدرت را مهار می
  فتیماي بیشمارانی را با خود فری نرفتیم و دوباره به وعده پیش

باید قدرت را به  این بار نظم حاکم است براییم، آنچهبه تغییر باید  این بار
رفع بسیار از مشکالت را  توان میدانیم که به قدرت  ، زیرا میآوریمبند در 

 ما روزي ت را از میان برد و او به کنارقدر  ناتو که نمی دانیم می کرد،
و او  برآمدز به ستی توان میاو ن دانیم با ما که می خورده و هماره زنده است،

راه چاره در مهار  آنو  ي دیگري فکر کنیم را از بین بر، باید به راه چاره
  قدرت است،

ي سوداگر را  است، باید این لکاته آن آوردنبه بند در در شرطی کردن و  
در قدرت  آنکهخویش و لذت  آرزويکند که  آنتا نتواند  آوریمبه بند در 

  آوردم است را فراه

 آنچهباید یگانگی را به کنار نهیم و با  باید به شرك باور کنیم، این بار
 آنو  آوریمباید به شریک خواندن ایمان  این بار، آمیزیمشرك است در 

او  برکنیم، شرك در برابر یگانگی است،نگاه واحد را از میان همگان 
در اختیار یک تن بماند، او ما را فرمان به  چیز همهه خواند ک نمی
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قدرت را  او در برابر یکتا بودن خواهد ایستاد و برداري نخواهد داد، فرمان
  شرك پاسخ گوي بر این یگانگی است به دست کسی نخواهد سپرد،

به معناي حضور همگان اما نه براي انتخاب، نه  ه معناي مشارکت،شرکی ب
  بخششت را به دیگران هبه کردن، نه براي عطا و براي انتصاب، نه براي قدر

ما باید قدرت را به اشتراك بگذاریم، باید بر سر قدرت شرك کنیم، باید  
تا  ان روداو را به تقسیم در میان هزاران هزار تقسیم کنیم تا تک رأیی از می

ند تا قدرت در ب ا یکتا بودن به کنار وانهاده شودت فکري از میانه رود تک
بیشمارانی  آویزدتا اگر خواست به لذت در  پیشبردن جهان به پیش رود براي

  او خوانده است را خطا بپندارند آنچهباشند که به رأیشان 

اي خواهد بود تا  شرك مقدمه راهگشاي در برابر این یگانگی است،شرك 
با در بند نگاه داشتن قدرت و در اختیار  گونه اینو  آیدقدرت به بند در 

هاي بر  ي ناظرانی بیشمار که شرطه عمومی بیشمار وانهادنش به پشتوانه
قدرت نام خواهند داشت، قدرت را به بند کشیم تا تنها براي پیش بردن 

  استفاده شود آنزندگی جانان از 

نی را به بند هایش بیشمارا ي دیرباز نباشد که به وسوسه تهلکا آنقدرت دیگر 
تا خویشتن را  خواهد تا لذت خود را به پیش برندب آنانو از  آوردخود در 
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قدرت توانی براي  این باربه یگانگی و تعلیم در وحدانیت، یگانه کنند، 
قدرت در بند به دستان بیشمارانی در خواهد  این بارعرضه نخواهد داشت، 

باورمندند، در برابر  که به تشریک و مشارکت اند قانعکه به شرك  آمد
هاي مشرکان برتري را از میانه  خطابه گونه اینیگانگی خواهند ایستاد و 

  خواهد برد

که کسی یکتا خطاب نشود و قدرت  آنگاهکه یگانگی در میان نباشد،  آنگاه
و ناظرانی هماره او را به رصد کشند  آید درعمومی  آرايدر بند هزاري به 

  خواهد بود معنا بیدیگر برتري  آنگاه بکشانند، هر خطاي از او را به رخو 

  چه کس توان برتر خطاب شدن را خواهد داشت؟

  ادعاي بزرگی بر دیگران کند؟ دتوان چه کسی می

  د به تحقیر دیگران یکتا شمرده شود؟توان میچه کسی 

چه خواهد  آوردناست، برتري براي به دست  معنا بیدر دنیایی که یگانگی 
  بود؟

را همه  اند، برابري خواهد ایستاد، خواندهبرتري  آنچهاست که در برابر  آنجا
و عدالت خواهد به همه درسی از مساوات  به برابر بودن خطاب خواهد کرد،
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تا باعث برتري دیگري بر دیگران شود، دیگر  دیگر قدرتی نیست آخر داد،
 یگانگی در میان نیست که کسی براي تالش یگانگی دیگران را پست

هم  آناختیار بیشمارانی است،  خطاب کند، حال به دنیایی که قدرت در
ترین خطاي  به دنیایی که ناظران کوچک براي پیشبردن زندگی بهتر جانان،

د نرا زیر نظر خواهد داشت و به سرعت از این اریکه دور خواه مندانقدرت
  هد بودنیست برتري گم و ناپدید خوا آنشد، به دنیایی که هیچ یکتایی در 

اند، باید که  ارزشی که برتري خوانده آنید شدن، در برابر در این ناپد
خواند، ارزش  میما را به برابري فرا  چیز همهکه  آنگاهو  آیدارزشی پدید 

  ،میان همگان برابري خواهد بود

به دستان یگانگی و یکتا بودن است  آنچه قدرت است، آنچهبه کنار زدن 
نظم ساخته بود  آن آنچهدور از  ،یم به فرداییا شرك خوانده آنچه پرتوان

جنگ ما براي نابودي نظم حاکم است، براي از دنیا را خواهیم ساخت، این 
هاي هزاران ساله و  در برابر سنت اند، از دیربازان خوانده آنچهمیان بردن 

جز  ظلم و زشتی، جز نابرابري و اسارت، جز اي است که سالیان دراز پوسیده
  نیاورده است، کشتار و خون و جنگ چیزي پدید
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به شرك همه را  دار جهان شود، شرك باید که میدان این بار آري
کردن قدرت  مایه بیکه این  درت استکه این مشارکت در ق فرابخوانید

از قدرت بهره بردن به راهی است که پیشرفتن زندگی جانان جهان  است،
ه خویشتن خواند در اختیار خویش گرفت بتوان  است، دیگر قدرت را نمی

را به اختیار بیشماران گذاشته تا  آنایم  و به یگانگی چشم دوخت که دیده
قدرت افسار شده، شاید ي جانداران است،  کنند که نیاز همه آندر شرك 

 آنانشاید به پیش رفت و در جان برخی حلول کرد، بر  که باز تقال کرد،
بر هم زنید، خویشتن را به واالیی  کنید، نظم رااند که یگانگی پیشه خو

مسخ شده از نجواي قدرت بر  آنانکه  آنگاهبرسانید، برتري را طلب کنید، 
 ها، است که شرطه آنجان بدل کنند، را به گذشتگا چیز همهتا باز  آمدند

  اند، که بر یگانگی پا فشرده اند کیانهایشان بدانند  بیدار خواهند بود تا به نگاه

قدرت خطاب شده است دور خواهند  آنچهرا از  آنانخواهد بود که  آنجا
  را به فساد نکشانند چیز همهکرد که باز 

عموم بر قدرت نشسته را نیز توان است تا  آناما شاید باز برخی بخوانند که 
بر لذت پا فشردند و  آناند اند، شای کنند که خویشتن خواسته آنرت به قد

است که باید به ناظران چشم  آنجا ي خویش خواستند،ي دنیاي را برا مهه
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که به قدرت دنیاي را  آنانها برابر  باید ده را بیشتر کرد، آناندوخت، باید 
ت شریک قدر  ناباید به پیش برند، ناظر گماشت، دوباره باید بر شریک

در این شرك به پیش رفت که کسی را یاراي تصاحب  قدر آنگذاشت و 
  قدرت نماند

تا  نفسی بر جاي نماند آننهاد تا از اي  یگانگی را به گوشه قدر آنباید 
فردایی کسی از یگانگی چیزي نخواند، یگانگی که  نباشد و به آنعطري از 

ي  کن کرد، قدرت را یگانه فرا خواند، برابري را ریشه طلبی برتريما را به 
ك او را از میدان باید که به شر نگی را در جهان نشر داد،جهان کرد و دیوا

 ت و هماره به این شراکت چشم دوخت،دور کرد باید که شریک خواس
  ایستاد،بیگانگی است  آنچهشد تا در برابر  متحدباید که با بیشماران 

شرك بود را به چوب تکفیر  آنچهسالیان بود هماره خواندند  آنچهبه طول 
م نین نظدانستند که به شرك و این تقسیط قدرت چ یدور کردند، م

 ترین بزرگدانستند که  می واري در جهان وجود نخواهد داشت، هدیوان
جنگجو در برابرشان همانا شرك است که ما را از این برتري خواهی و 

شدند تا هر چه  آنقدرت دور خواهد کرد، پس از همان روزگاران دور بر 
به بدنامی کنند و او  آلودهبه هزاري گناه کنند،  آلودهنام از شرك است را 
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 آمدهشرکی که به میانه  این باروانهند، اما  ها دوردسترا به پستویی در 
است، باوري براي پرستیدن نیست، باوري براي خار کردن نیست، شرك به 
معناي تقسیط قدرت است، به معناي شراکت در قدرت است، به معناي 

قدرت است، باید که این  افسار بستن بر قدرت است، به معناي به بند کشیدن
دنیایمان را به نیستی نکشاند،  آني لجوج را به بند کشید تا بیش از  دیوانه

ان را به تا نتواند همگ آوردباید که او را به هر کوي و برزن دید به بند در 
شرك به پیش  این بارباید در برابر او ایستاد و  خود بکشاند، هاي لذتحصر 
  ن دور کند و اثري از او باقی نگذاردتا او را از میدا آمده

کرد، قدرت را شرك  آنچهن بود، شرك کرد یگانگی را از میان برد آنچه
 آنچهکت در قدرت بود، شرك کرد، تقسیط و شرا آنچهبند کشیدن بود، 

برابري بدل کردن بود، حال در این دنیایی که به شرك کرد برتري را 
گوید و ب شان برتريرانی از یست تا به بیشماهد ساخت کسی نشرك خوا

اشرف  آدمینیست تا باري  آندیگر نیازي بر  را همراه به خود کند، آنان
خطاب شود و باري او خلیفه بر جهان لقب گیرد، باري از نژاد برترش سخن 

در این دنیا که  مش را پادشاهان دنیا قلمداد کنند،و باري او و قو آیدبه میان 
کسی را یاراي برتري جستن نیست و کسی است  آمدهقدرت به شرك در 

  ي برتري دادن به دیگران به جایگاه رفیعی النه نخواهد بود به واسطه
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دنیاي پاك به دور از یگانگی در شرك و به تقسیط  آناست و در  آنجا
بر با دیگر جانداران او را برا خواهند کرد،قدرت که انسان را جان خطاب 

 آنان آرايکسی نیاز به  آخراو را مرتبتی خاص نخواهد بود، خواهند دید، 
جان زندگی و کند، قدرت براي پیشبردن  آنانپلوسی از تا چا نخواهد داشت

رأي شود و یا راه  جاندارگان بر جهان است دیگر چه نیاز که کسی با او هم
  دور بخواند، از او

ایمان خواهند داشت  يربه براب و همهدر این دنیا نیاز به برتري جستن نیست 
و مرز است که همه جان خطاب خواهیم شد و ایمان به  حد بیدر این برابري 

  جان خواهیم داشت،

ش دیرباز برایمان خواندند و بوي فساداز  آنچهباورهاي کور دوربازان، 
خواهد شد و  سرآغازواهد کرد، دوباره تغییر خ این باردر برداشت جهان را 

باز است رقم خواهد خورد، این بار دنیا براي ایمان دیر آنچهدگرگون از 
برابري  آنچهید، ارزشی به زیبایی شتن ارزشی دیگر را فراهم خواهد ددا

خواند و به این فرا خواندن همگان را  است، ارزشی که ما را به جان فرا می
  ده تا بر جان دیگران احترام کنند،فرا خوان
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 یکدل آناین ارزش واال جهان را در بر خواهد گرفت و همگان را به 
  خواهد کرد

جهان را خواهد گرفت در جهان پدیدار خواهد گشت و همگان را به  ،جان
که به برابري باور دارند و  آنانیسوي خود فرا خواهد خواند، شاید باشند 

و یگانه  اند وردهآایمان  آنبر  اند، این ارزش واال را ارج نهاده گونه این
به  آنانشاید تفکرشان بر جهان عامیانه کردن این ارزش واال است، اما 

از  آنچهاو دل سپردند تا به مدد از  آغوشی همقدرت چشم دوختند و به 
  اند  ي جهان کرده کنند که همه آناند  دیربازان خوانده

را  عموم ايآرشدند تا  آنان جهان بر پندارگ روز را که جان آنشاید دیدید 
که قدرت به اختیارشان بود  آنگاهبه تسخیر قدرت با خویش همراه کنند و 

پیروز  گونه اینکردند و  آناست، شاید  آنانهاي به جان  کنند که ارزش آن
اند دیگرانی را  ایمان داشته آنچهنتوانسته به  آنان آنگاهبر جهان شدند، لیک 

یغماي خویش را به  چیز همهو  آمد آلودهایمان کنند، چرا که باز قدرت  هم
ت دست قدر  ناندي از دوربازا بر جاي وانهاد تا دوباره به گزیگانگی ر برد،

ن دوباره نافهمی است که تکرار از میانه رود و ای ها ارزشبه دست بچرخد و 
  اهد شدخو
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برابري دل بسته و دل در گروي به که  آنانجهانند،  که جان پندارگان آنان
و یگانگی را دور کنند و  آورندایمان  باید که به شرك قدرت دارند، آن

ي خود به میانه خواهد بود و ، برابرآوردبرابري خویشتن سر بر خواهد  آنگاه
ایمان یکایک جانان جهان خواهد شد، برابري هر چه در برابر  آنایمان بر 

پر  ارزش آني جهان از  همه گونه اینخود همراه خواهد کرد و  باشد را با
 آنیگانگی است نایستند و خویشتن با  آنچهخواهد شد، لیک اگر به 

پیمان شوند تا برابري را در جهان عملی کنند باید بدانند که در اندکی  هم
باره براي برتري را به اختیار خواهد گرفت، دو چیز همهدوباره برتري دورتر 

اره خواهد شد، جستن همگانی به پیش خواهند بود و دوباره برابري تکه و پ
چیزي به میان نخواهد بود و در این  ایم ا برابري خواندهم آنچهدیگر از 

  ها هر کدام جماعتی را از یاد خواهند برد بندي قسم

باید که  آنانبراي رسیدن به این برابري و جان پنداشتن همگان و احترام بر 
 است،ه در میان همگان جاري و ساري برتري را از میان برد، برتري ک

ه شده است و همگان براي در اختیار خواند میداحساسی که از دیربازان به آ
  اند گذشته چیز همهداشتن او از 

  اند؟ وامانده طلبی برترياما آیا نباید ریز شد که چگونه همگان در بند این 
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  دهند؟ چگونه همگان به سوداي داشتن یگانگی جان می

ترین شهرها پرسه  ر خونینو براي خدا شدن د گیرند میچگونه جان 
  زنند؟ می

به تعلیمی است که  جویند میبه برتري  آنان آنچهباید دید و دانست که 
 آنگاهخطاب شده است،  آنانن و دانستن به هزاران سال، از همان بدو بود

و هر بار به  آوردهار خویش در را به اختی چیز همه بیکرانکه قدرتی در 
خویشتن را بزرگ و عظیم و باز به  ،یرطبقاتی دیگران را کوچک و حق

ش، هیچ جز برتري پدید نخواهد دیگرانی عطا خواهد کرد از بزرگی خوی
، اما به دنیایی که شرك و تقسیم قدرت به میانه است، به دنیایی که کسی بود

رأیی و  ي دنیا نیاز به مهارت است، نیاز به هم نیست، براي اداره آنیگانه در 
زئی شود و همه ج انده نمیدنیایی که کسی صاحب خوفکري است، در  هم

، در چنین اند قدرت، در دنیایی که همگان شریک در اند کوچک از آن
  برتري بی جاه و مقام خواهد ماند، دنیایی

ایمان  آنبر  همگانرم برابري به نوك پیکان حاکم است و الج ،در این دنیا
  همتا نخواهد بود و کسی بی دار میدان که برابري خواهند داشت
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که فریاد جان  آناناند،  عشق ورزیده آنکه جان را گرامی پنداشته و بر  آنان
اند شرك را فرا خواندند تا به تشریک برتري از  را ندا داده آنو احترام بر 

ها همه برابر و یکسان  ردهي ک و سراخر همه آیدت به بند در میان رود، قدر
  شان محترم شمرده شودشوند، همه جان و جان

ها  وار در خیابان که دیوانه آنجاها و در آستان غارها  ي کوه مردمان به دامنه
که  آنجاخود را به خاك و خون کشیدند و یکتایی را ستاییدند،  آمدنددر 

انگی خویش سر ن پیش رفتند و پس از چندي فریاد یگدر این یکتا بود
را  آنان را به خویش فرا خواند، آنانمید و دادند، ندایی به گوششان د

که  اند ر بار به ضربتی کسی را دریدهتصویري از دنیاي دیروز نشان داد که ه
 نشسته است را به آنکسی که در  برند، ر به تختی در برابر سجده میهر با

ها، این تغییرها و در  ها و دریدن تمام این کشتن آخرسپارند و سر  تیغ می
  ،روزي و ناکامی را به منزل خواهند برد دوباره تیرها، ه خویش ماندن

  را بدرد آناندوباره دیگري است تا 

خواند  آنانگشود بر  را به رویشان می آناننداي ناالن که تصویر روزگاران 
که قدرت را بشناسید که او را ببینید، ببینید چگونه شمایان را به یگانگی فرا 

ها شمایان را به بازي  طاب کردنخوانده است، چگونه در این یگانه خ
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هر بار کسی را به مسلخ بسپارید و هر بار در این طنین  آنرسانده تا در 
فرا خواند و از دورماندن  آنانکنید که او امر فرموده است، او به  آن پایان بی

د تا در فرا خوانرا به شرك  آنان را فرا خواند، آنانیکتا بودن بود  آنچهز ا
ایی را بسازند، دوباره و از نو سرآغاز شوند، او دوباره دنیاین مشرك شدن 

  را به شرك دعوت کرد، آنانبرایشان خواند و 

توان به شرك یگانگی را به کناري نهاد و براي تقسیط  گفت که می آنانبه 
فرا خواند و هر بار  گونه این آنانتالش کرد، او به  آنقدرت و مشارکت در 

اند، به  از دیرباز نمایشی به رویشان گستراند تا ببینند از دیربازان چه کرده
ا اند چه دنیایی برایشان ساخته شده است، او هر بار این تصاویر ر کجا رسیده

تغییر  پیشواز ود که با هر چه در برابر بود بهب گونه اینبرایشان تداعی کرد و 
یگانگی است را از میان بردارند به شرك قدرت را به  چهآنرفتند، رفتند تا 
  طالب به زیستن جهانیان باشند، آنحصر برند و از 

  تغییر کرد، چیز همهبود که به فرجام این تغییر در درازایی  گونه این

قدرت به مشارکت خوانده شد، برتري به برابري یگانگی به شرك بدل شد، 
ند، هر چه ارزش از دیربازان بود به بدل شد و انسان را جان خطاب کرد

  آمداي پدید  تغییر این بنیان بر ظلم تغییر کرد و جهان دوباره
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گوید که توان  از شرکی می آناندوباره به  خواند، ا برایشان میحال دوباره ند
بر هم زدن این نظم پر ظلم را خواهد داشت، این ظلم هزارتوي که هر چه 

خواند  را فرا می آنان ی بر خود نشانده است،جهان است را به بردگجان در 
 به خرد این بار، در دوردست و نزدیک قدرتمندينه به فرمانی از  این بارتا 

 آنو نابودي  یگانگی بري روند که به مصاف بابرا آغوشها به  و دیدن
  ،خواهند داشت آغوشبرابري را به 

 آنجايبرابري خواهد بود،  ،ه برابرکه خبري از یگانگی نیست تنها را آنجاي
 آنجاکه خبري از برتري جستن نباشد همه به برابري درود خواهند گفت و 

  فرا خوانده است را به جهان خواهد دید آنچهاست که نداي 

، مشرکان زنند میاند پشت پا  از دیرباز ساخته آنچهکه به  اند آنمشرکان 
قدرت  ایستند، باشد می مدهآقدرت به پیش که در برابر هر چه براي  ندا آنان

 اي نخواهند سپرد، در دستان یگانه نخواهند گذاشت و وا کسی را به اختیار
 آنانخواهند نهاد و بر ت را به شرط در اختیار بیشماران وا قدر  نامشرک

ه در برابر خواهند ساخت تا اظرانی وضع خواهند کرد و هزار رابیشمار ن
به یگانگی و قدرت پرستی  آلودهبه زندگی است  آنانپیشبردن جهان  آنچه
  نشود
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 اند آموختهانگی تا هر چه از یگ خوانند میو بر همگان  دهند میمشرکان ندا 
را به برابري و  آنانکه  آورندبه طریقتی ایمان  این بارد و را به دور افکنن

  جان خواهد رساند،

همگان بخوانید و بگویید برابري را بر  آیینو  آییدها به در  مشرکان از خانه
 آغوشکه از یکتا بودن به برتري خواهند رسید و از شرك برابري را به 

شود تا قدرت  آرامخواهند کشید، مشرکان، شرك را ارزش کنید تا قدرت 
نه به  این باربا او است  آغوشی هماز هرزگی دور بماند و انسان که طالب 

با هم بودن او را به کار گیرد تا زندگی زیباتر جریان داشته که به  آغوشی هم
از باشد و فراتر از هر چه در جهان زنده است برابري زنده و پایدار جهان را 

  .همگان کند آن

  

  

  



  

  

  

  

  بخش پنجم
  

  

تا جهان را به شرك بخوانند و مردمان را دعوت به مهار  آمدهمشرکان 
را از میان برند،  آنتا در برابر نظم حاکم بایستند و  آمده آنانقدرت کنند، 

  ان برند و برابري را فرا بخوانند،تا برتري را از می آمده

  خواهد ایستاد؟ آنانچه کسی در برابر 

را از  آنانیستند و با آنانبیشمارانی خواهند بود که در برابر  آنان آمدنبا 
بزنند، اما اینان  آنانهاي اخته را بر کشند و گردن از  ان به در برند، دشنهمید

  که در برابر مشرکان خواهند ایستاد چه کسانی خواهند بود؟
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ی که به یگانگ آناناند،  که یگانه آناناند،  که به تخت نشسته آنان شک بی
 ترین بزرگ آنانروند  که قدرت در اختیار به پیش می آنانبرند،  لذت می

ند خواست تا گلو برخواه آنانمبارزان در برابر مشرکان خواهند بود، 
 آنانرا برکنند، بر  آنانتا تخت خدایی  آمدهکسانی  آخر مشرکان را بدرند،

خرده  نانآتوان بر  را سرزنش کرد، نمی آنانتوان  هیچ هرجی نیست، نمی
  اند گرفت، چرا که تخت خویش را در حال فروپاشی دیده

خوابگی  د که با قدرت همبودن آنانیز از ابناي بشرند، ا آنانچرا که 
بار در  اند و حال که در این دنیاي لذت ، لذت بودن با او را چشیدهاند کرده

قدرت  آنچهرا به نابودي  آنان آرامشتوان  نمی اند، حال بهره جستن نشسته
  دید آنانو سکوت ساخته است به نظاره نشست  آنانبراي 

 آوردهقدرتمندان جهان نه در برابر مشرکان که در برابر هر که به تغییر ایمان 
  است، آناناست خواهند ایستاد چرا که نظم حاکم دلیل قدرتمندي 

 نآنا آريمحتاج بر این نظم خواهند بود تا بر این اریکه سوار بمانند،  آنان
در برابر هر تغییر و در برابر هر که خواهان تغییر باشد خواهند ایستاد و او را 

  به کام مرگ خواهند فرستاد
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، هستند اند آمدهکه در قدرت غرق شده و به افسون او در  آناناما فراي 
واب خوابند و به خ رسیدن به قدرت هر شب می آرزويبیشمارانی که در 

ر تمناي که د آنان آريخیزند،  صبح برمی وخوابگی با ا دیدن قدرت و هم
اند  ستان قدسی تصویر کردهآ آني خویشتن را در اند و روز قدرت زیسته

یگانگی را خواهند ستود و  شک بیدر برابر شرك خواهند ایستاد،  شک بی
  ي دنیا خواهند گذشت، گانگی از همهبراي ی

 هاي به قدرت که مشرکان را به جوخه آرزومندان آنخواهند بود از باز 
از قدرت را به  اي تحفه، آنانتند و به خوش رقصی از کشتن مرگ بفرس

 آنان ي خانهشاید پادشاه دستور داد تا شبی را قدرت به  مثالً ،آورندچنگ 
همان ایشان را کافی تا بیشمار از مشرکان را به  سحر کند، آنانو با  آیددر 

  کام مرگ بفرستند

، شاید از قدرتمندان نیز پیشی قدرتمندگان بر دل براي دنما آرزوکه  آنان
ند، شاید گذشت چیز همهن مشرکان از ابودي و از میان بردگرفتند و براي ن

را به حصر برند چرا که اگر نظمی بر  تا هر که سخنی از تغییر خواند آمدند
  وصال راهی نخواهد بود، آرزويبه  را آنانجاي نماند 
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نیست، پس باید پاسبان نظم حاکم  آناندر این نظم در برابر  بودن راهی جز
  ي قدرت به جاه و مقامی برسند باشند تا در این اریکه

به قدرت و یا در قدرت نشستگان  آرزومندانکه ما سخن از  آنجاياما 
اي در فرا بینند و تنها نوك  ی این قدرت را به الیهکنیم، شاید بیشماران می

  نظاره کنند،ها را  پیکان

بنشانند و رئیسان را بر  آنیا پادشاهان را بر  تصویر کنند، آنخدا را به  مثالً
را تصویر کنند که  آنانیگفتیم تنها  آرزومندانو یا اگر از  تصویر کنند آن

تا  آنچهبه  تر تیزبینانه، اما اگر اند تالشها در  سیدن به این جایگاهبراي ر
ت قدر  ناآدمی تر پیشکنون گفتم دقیق شوید خواهید دانست که روزگاري 

ت را به هر قدر  ناآن یکی شدند، آن را به سراسر دنیایشان فرا خواندند و با
بردند و همه را  بردند، بردند و با او یک تن شدند،محفل از زندگی خویشتن 

  کردند آنبر  آلوده

 که مادري قدرتمند نشسته است، آنجا گفت،باید تکرار کرد و باز باید باز 
هنرمندي  ، زنی را به قدرت تصاحب کرده است،در دوردست مردي

 آرزويو بیشمارانی در  نیزي و بردگی خود کشانده استجماعتی را به ک
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تمندان و قدر  ناش همه ،شناسند نمیهاي قدسی سر از پا  رسیدن به این جایگاه
  اند به قدرت آرزومندان

اگر از قدرتمندان گفتیم که در برابر مشرکان  ،آنکه تر روشنبه معناي 
بیشماري را  ي دامنهبه قدرت گفتیم،  آرزومندانخواهند ایستاد و یا اگر از 
  ،اند قدرتبه  آلودهه در بر خواهد گرفت که هم

، نیازي به ایمان آمدهبه عقل در  اي غریزهفرسا که در برابر  چه سخت و جان
شده و  آناز  است، ستاییدادن در برابر آدمی که این نظم را ایست ،بدل شده

  است، بایستیم و بجنگیم آوردهنظم در  آنبه  طلبد می هر چه از دنیاي را

 آنانش بسته و جزئی از در برابر این نظم حاکم که در تار و پود همگان نق
به قدرت تنیده  آلودهدر این مناسبت  ي روابط شده است، در دنیایی که همه

  جنگیدن سخت و دشوار است شده است،

براي از میان به در کردن این  ن جنگ سختی در برابر خواهند داشت،مشرکا
سالحی براي  آنانباید که در برابر همگان بایستند،  شمول جهاننظم 

وعده به بزرگی  آنانت، اگر به داش اهندهمراهی بیشماران با خود نخو
بخشیدند  خواندند، اگر بر دیگران برتري می را واال می آناناگر  دادند، می

اما حال باید همه را به  زد، رعت جماعتی به دورشان حلقه میشاید به س
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 آنانابر اند در بر را بخوانند که بیشماران که برابرتر خوانده شدهبرابري ف
  خواهند ایستاد

، از از برتران ،دانر پیش رو خواهند داشت، از قدرتمنمشرکان جهانی را د
با آرزویی که خواهند ایستاد و  آنانه همه در برابر ک به قدرت آرزومندان

  ،خواهند خفت را از میدان به در خواهند کرد آنان

خواهند بود تا این نظم حاکم بر جاي بماند و بتوانند بر  آنانهمه در برابر 
  .ي کنندسواربیشماري  هاي گرده

را فرا خواندند به شرك و دوري از قدرت، در نظر گیرید که مشرکان همه 
مان به درب به مشارکت در قدرت به برابري و جان پنداشتن، حال این فر

که قدرت باید تقسیط شود، باید در  خواند میبه او  اي رسیده است، کارخانه
ه رود و برابري حاکم بر جهان اختیار همگان قرار گیرد، برتري باید از میان

تن را صاحب بر دیگران دیده است، او که رئیس کارخانه یشاو که خو شود،
او که مرئوس او است، او که معاون است، او که سرکارگر خطاب  نام دارد،

رسیدن به ریاست و معاونت و سرکارگري است در  آرزويدر  آنکهشده و 
تاد و اگر مشرك را دریابند او را به تیغ خواهند اهند ایسبرابر این دعوت خو
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داد مظلومان از ظالمان بیشتر است که تع آنجا عرض قابلي  ا نکتهسپرد ام
  را چگونه باید به پیش فرا خواند آناناما  است،

اگر به فرمان  ، اگر به معیار گذشتگان بود،ترها بود اگر به ارزش پیش
کرد از بزرگی  عطا می آنانبر  حاکم بر جهان بود، دوربازان بود، اگر به نظم

فریاد  خطابه میزبه پشت  مثالًاال بودن و جایگاه قدسی، از و در خویشتن،
  :زدي می

مندان در جهان، شما محق به ان، اي کارگران بزرگوار، اي نیرواي دلیر
ري تشکیل شما است، باید که حکومت کارگ آن جهان هستید، حکومت از

  را به کارگران سپرد، داد و قدرت

ي شدند به سودا به چشمکی از قدرت از خود بیخود می آنانبود که  آنگاه
تا رئیس را  زنند آتشه را ند تا کارخانشد می آنکسب بزرگی و برتري بر 

گران قلمداد شوند، اما معاون را به دار کشند و خویشتن فرمانروا بر دی بدرند،
سخت و دشوار  آنانن بخوانند بیدار کرد رکان باید از برابريحال که مش

  ایم ربوده آنانها را از  که سوداي کسب قدرت و تختاست 

ه چیزي فراتر از دیگران نه تنها سخت به خواندنشان براي برابري، براي ن
نه براي سر بریدن و انتقام، نه براي  شدن، آنانتراز با  کسب کردن، بلکه هم



 بخش پنجم ٩١

 

باشند،  آناندیگران نیز زندگی کنند و همتاي  آن آنکههاي پیشتر براي  کینه
فارغ از هر چه این سختی است باید دید که چگونه یکتا باوران به راه 

  شتپر شور را از میان بر خواهند دا و این جماعت آمدخواهند 

هاي در دست سر  تا با قداره آمده، اند آمده پیشنخست به تیغ تیز در  شک بی
باز بیشماران  آنگاهاز تن این حرامیان بدرند و بر زمین خونشان جاري کنند، 

واند تا بر ضد جبر فرا خواهند خ را به آنان، آوردبند در خواهند  را به آناناز 
شاید  را به دیاري دور تبعید کردند، آنانشاید  خویشتن سخن بگویند،

تمام این مشرکان  توان میزبانشان بریدند تا دیگر چیزي نگویند اما باز که ن
به قدرت به دستان پر توان  ومندانآرزرا از میان برداشت، قدرتمندان و 
  اند، بیشماران دور از صحنه چشم دوخته

خواهند یافت،  ته در وجود بیشماران خاموش قدرت را بازبه قدرت نهف آنان
را  شاید این برتري گویند، آناند تا دوباره از بزرگی شدن آنپس شاید بر 

را به  آنانشاید از پستی مشرکان گفتند،  گوش زد کردند، آناندوباره بر 
ا با سگ و گیاه به شمایان ر آنانتمسخر گرفتند و خواندند اي دیوانگان 

از برتري و برتري خواهی  آنچهدوباره تالوت خواهد شد  اند، قیاس برده
 شد،است، دوباره اذان به اشرف خوانده شدن در استان غارها تالوت خواهد 
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هد امت انسان فرا خوانده خواهد شد، دوباره عالمی خودوباره یگانگی و کرا
  است همتا بیبود که فریاد زند انسان 

خدا انسان است و انسان خدا است در همه جا به گوش  صداي خداوند،
خواهد رسید و دوباره انسان به مقام قدسی خود باز خواهد گشت، اما باز 

  ه پیش خواهد رفتها ب قدرتمندان به دور نخواهند رفت و دوباره راه

تا بیشماران را فرا بخوانند به  آمده این باره قدرت ب آرزومندانقدرتمندان و 
شرك هر بار  اند، برابر اعتقادات شما ایستاده مشرکان در آنکهتعصب، به 

شنیده خواهد شد، الحاد خوانده خواهد شد، کفر و تکفیر به میان خواهد 
 ها خواهد بود، خیانت نقل زباند و خواهد ش گويِ، ارتداد دوباره آمد

شرك است  آنچها در برابر هد شد تتر خوا از پررنگهاي دیرب ارزش
را  آنانت دیرباز، دوباره قدر آناز  بایستند، براي همه از خدا خواهند گفت،

  فرا خواهند خواند تا بترسند

مجهول در برابر دیدگان نقش خواهد بست، براي  اي آیندهتصاویري از 
عموم تصویري از محشر نمایش داده خواهد شد، شاید یکی از زورگویان 

  :و فریاد زد آمد

  است آخرالزماناینک 
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بال و پري خواهند بخشید،  آنقیامت را تصویر خواهند کرد و هر بار به 
که از دیرباز  اي آیندهدر وصف  ها یک به یک سروده خواهد شد، داستان

دوباره بر  ،آیندواهند داد تا باز به ترس در قدرتی در دور ندا داده بود ندا خ
این شرافت  تا آمدهاز یکتایی انسان خواهند گفت و از ملحدانی که  آنان

کرامت انسان تا در برابر  آمدهسر پایانی که  از بی انسان را لگدمال کنند،
  بایستند،

  آمدهد انسانیت به میان خوا آیین

  انسان باشید،

  به دین انسانیت بگروید

  لکان جهانندي انسان ما باورمندان به قدیسه

 خواهد شد تا باز مشرکان رانده شوند، ها گوشبر  آویزه ها جمله یکایک
اند به  که قدرتمندان جهان لقب گرفته آنانو  اند قدرتکه طالب  آنان

با قدرت و به پیمانی در خفا به یار هم بدل  آغوشی همبه  همدستاویزي 
بود به  آنانخواهند شد و دست در دستان هم هر چه از دیرباز خالف میان 

  کناري وا نهاده خواهد شد تا به پیمانی نظم حاکم را حفظ کنند
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 بودن انسان به هم گره خواهد خورد،کرامت و شرافت، اشرف بودن و واال 
و زمین به  ها آسمانقدرت  خواهد شد، یختهآمنسانیت به هم در دین و ا
هم خواهد رفت تا این نظم کماکان بر جاي بماند و دوباره  آغوش

  فرمانروایی کند

ن چگونه اقوامی به هند خواند، خواهند گفت که مشرکاااز دین برایشان خو
  بدانند، آنانبگذارند تا مردمان از  بار یکحتی  آنکهبی  اند، جهان بوده

این تشابه به شرك را خودخواسته فرا خواندیم تا شمایان به عذاب  آري
، شرك به اند مشرکانتالش بخوانید که خود خواندند از  هیچ بینمانید و 

که در این  آنانیی برابر یکدیگر است، حال همتا بیمشارکت و یگانگی به 
واهند شرك است خ آنچهاند در برابر  ساخته به سر کردهیگانگی کالهی 

  را از میان خواهند برد آنایستاد و به هر دستاویز 

به خواندند، اینان  آنانکه بر  آنجاتعصب کور مردمان بیدار خواهد شد، 
دا اینان خ اند، نان مرام شما را لگدمال کردهای اند، ورهاي شما هجوم بردهبا

هیاهویی خواهند کرد تا دیگر هیچ شنیده  اند، شما را به اهانت نام خوانده
ها  شود، خیابانها سوزانده  نهتعصب خا آتش، به آیدعصب به میان شود و تن

که  آنجااهان به دار آویختن مشرکان شوند و کشیده شود، خو آتشبه 
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سر خم کنند و دوباره  آنانرابر نظم سوختند دوباره در ب آتشمشرکان در 
  در بر گیرد ي جهانشان را ظلم همه

تا بگوید این مشرکان  آمدکردند دوباره جماعتی به پیش خواهد  آنچهفراي 
به طول تمام  آبدیدهکه طالي  آنان خوانند، و مرج فرا می ما را به هر ج

وا خواهد نهاد و  آناندوران شدند دانسته که ترس مردمان را به پشت 
جماعتی را به خویش فرا  ،است که دوباره به فراخواندن ترس گونه این

د خواند تا بگویند بترسید و بهراسید که مشرکان طالب هرج و مرج به خواهن
  جهانند

 اي خواهد خواند که مگر انسان به قدیسه ،خوانند میو بر همگان  آیند می
زنده نیست، مگر جز یک فرمانده دنیاي انسان را به پیش برده است،  خرد

فرا دست در این یکتایی است، اگر فرمانی در  چیز همهعالمی خواهد گفت، 
هاي  است که به استدالل آنگاهج خواهیم بود و نباشد محکوم به هرج و مر

  بیشماران تصاویر ساخته خواهد شد

تصاویر از  مرجی که مشرکان خواهند ساخت، ي پر هرج وتصاویر از دنیا
 آني نیامدن راطلبان ب و قدرتمندان و قدرت آوردهپدید  آنانکه  دنیایی
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ي جهان را در بر خواهد گرفت  هرج و مرجی که همه ،کنند میجهان تالش 
  خواهد کرد قانون بیبه و همه را تسلیم 

تصاویر ساخته شده از جهان هرج و مرج مشرکان به دیوارها در برابر 
دیدار خواهد شد که تصویري از قیامت پ سو و از آن آمدها در خواهد  انسان

برابر به ساخته شدن قیامت و نابودي همگان  ،آنانشرك گام نهادن به 
ها رخنه خواهد کرد تا قدرت به جاي بماند و  بود و باز ترس به جان خواهد

  فرمانروایی کند

تا در برابر  کردند را خواهند کرد تا شرك را مهار کنند آنچهاما فراتر از 
ها فرا خوانده  بدارند، سنتو را از بیخ و بن از میان شرك بایستند و هر گام ا

د تا به دنیاي پیشترها منزل خواهد شد، مردمان به دوربازان زنده خواهند ش
را به راهی در دوردست فرا خواهند خواند تا از این تجدد دور  آنان کنند،

تحجر منزل کنند، برایشان از هر دري خواهند گفت تا دیگر  آنشوند و در 
  را به کار خواهند بست حربهاکم نماند و هزار به تغییر نظم ح آنانمیلی از 

 اي حربهاز هر  شک بیکه قدرتمندان و طالبان به قدرت در جهانند،  آنان
تا  آمدبراي نابودي راه مشرکان مدد خواهند برد، به تیغ و زور در خواهند 

انگی به ترس و دیوو تزویر  حربهبه  ي روزگار محو گردند، به صفحه آنان
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انگی و برتري، همه را پیشتر، یگ ها ارزشبه  فرا خواهند خواند،دیگران را 
هرگونه ممکن است حفظ  بمانند و این نظم آنانتا به راه خواند  فرا خواهند

ن نظم هزاران ساله که آبشخور ه هر در و دیوار خواهند زد تا ایب آنانشود، 
  د برد،در لذت است از میان نرود و به هر طریقتی دست خواهن آنانن بود

این نظم را دگرگون و که اما مشرکان خواهند بود و خواهند ایستاد تا روزي 
  را از میان برند آن

براي از میان بردن مشرکان تعصب و بیداري تعصب به  آنانیگانه سالح 
ي است که چرا مشرکان این بیدار آنجاخواهد بود و پرسش  آدمیانقلب 

در این میدان جوالن  گونه اینمیدان دادند و گذاشتند تا  آنانتعصب را به 
گالیه  آنانچرا به خدایان  دهند، چرا خویشتن را مشرك خطاب کردند،

  ،کردند

  این نظم را دگرگون کرد؟ آناننابودي از باور  هیچ بینبود تا  آنآیا توان 

ایستاد  آناندر برابر باور خویشتن را مشرك خواند و  آنکهتوان بی  آیا نمی
  دست به تغییر برد؟
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به جنگ با این نظم  آنگاهار براي خویش نخرید و متوان دشمن بیش آیا نمی
  رفت؟

علیه مشرکان بشورانند باز  به تعصب توانسته جماعتی را آنانحال که 
در  آنانپندارگان خواهند زد که چرا به بازي  خواهند پرسید و گالیه به جان

  نیامدي تا تعصب را نتوانند از جماعت بیشمار زنده کنند

  گفت، آناناست که باید شورید و بر  آنجا

بر تخت نیامده، نیامده تا در این نظم بیمار هزاران  هاي آدمکما براي تغییر 
ساله دوباره غوطه بخوریم و به تغییر کوچک در هزاران سال بسنده کنیم، ما 

نگی و برتري و قدرتمندان را، بودن یگا ا بودن قدرتر آنانیامده تا بودن ن
  برابري در مردمان دیاري طلب کنیم آنانو به کرم  داشتن را تطهیر کنیم

و بنیان را تا این ریشه  آمدهساله را ادامه دهیم،  ما نیامده تا بازي هزاران
این نظم  شدیم تا آنبرکنیم و بنایی تازه بیافرینیم، بنا به زیبایی برابري، ما بر 

شدیم تا در برابر چنین نظمی بایستیم و ریشه از  آنما بر  حاکم تغییر کند،
  برکنیم آن
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نماد و  ترین بزرگبه جنگ  آنکهتوان در برابر یگانگی ایستاد بی  مگر می
در برابر  آنکهبرتري را نفی کرد بی  توان میمعلم این راه رفت، مگر 

ت را قدر  ناتو مگر می خواهی ایستاد،موزشی به این برتري و آ طلبی برتري
قدرت  ستایشگر ترین بزرگکه و در برابر نظمی نایستاد  آوردبه بند در 

  است

به تعصب  ،را خواهند راند آنانند با علم بر اینکه ا ندارگانپ که جان آنانپس 
غییر نظم تا به ت آمدنداي عظیم در  مردمان دل خواهند بست به جنگ با ریشه

م و جهان دوباره پدید را دگرگون کنی چیز همهتغییر کند،  یزچ همهحاکم 
  آوریم

همه ما را برانند، بیداریم و  اك که همگان در برابرمان بایستند،ما را چه ب
خواهد دانست که جان  دانیم که حتی به طول گذشت هزاران سال انسان می

  ان استتنها ارزش جه

پدید  آنکهما را به این ناکامی کشانده است،  آنچهر برابر د شک بی
نیم به دا می آنکها این زشتی به جهان بوده است خواهیم ایستاد ب ي آورنده

دانیم به  می آنکهها در برابرمان خواهد بود، با  ي انسان قیمت ایستادن همه
و در  دانیم مید خواند تا صداي ما شنیده نشود، را فرا خواهن آنانتعصب 



 رشک ١٠٠

 

 آنبعد از  وار، عصبیت دیوانه آنم که بعد از دانی ل این را هم میعین حا
به  آدمیانتعصب کورکورانه باري  آنخاموشی و در خواب ماندن، بعد از 

مشرکان  آنچهدوباره  آنجايخود خواهند بود و با خود خواهند خواند، 
نظم حاکم تغییر خواهد کرد، اما نه  آنگاهو  خوانند میرا  اند گفته
به  این بارچکانی و براي قشري خاص، نه در راهی کوچک و بی مقدار  قطره
  وار دنیا هر چه در برابر است و هر ارزش دیوانه تغییر

تا سیماي این  آمدهمشرکان  ند تا جهان را دگرگون کنند،ا نبر آ مشرکان
و تحول کنند نظم از دیربازان است را م آنچها ت آمدهجهان را تغییر دهند، 

نگی در برابر خواهند ایستاد و دیوا روند، به هر مشرکان به پیش می گونه این
نخواهند  مشرکان هراس ست را از میدان به در خواهند برد،دیوانگی ا آنچه

  و فرمانروا خواهد شد آمدس قدرت به پیش خواهد به هرا دانند میکرد که 

ت، به یچ نخواهند به جاي نشستا نظم را تغییر دهند و از ه آمدهمشرکان 
، د و فرا خواندنایان در نخواهند ماند و به هر فریامتعصب و زور و تزویر ش

، پدیدارگانی که جان را مقدس آوردند هزاري چون خود را پدید خواه
نشینند، هر بار به کشتن و دریدن  اند و تا تغییر نظم حاکم به جاي نمی شمرده

ل و جنون، به در میان ترس، به قت و یدی، به تهدبه زمین افکندن و دیوانگ
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 هزاري انداختن و تعصب بیدار کردن، جان دوباره خواهد گرفت و در میان
  این نظم دگرگون و دوباره از نو بنا شود، بیشماران دیگري خواهد ایستاد تا

برابري یگانه ارزش است و  آنکه در نظمی حاکم خواهد بود  این بار
  قدرت در بند خواهد بود

یشماران در حصر هزاران ب آن ،ها کوهي  ن غار و در دامنهر استامردمان د آن
دیدند  و از خویشتن شرك را فرا خواندند، آمدندز میان خویشتن بر ا ها ساله
بود  آنجاکرده است چه دنیایی برایشان ساخته و  آنانیگانگی با  آنچهکه 

که بی پروا با هم شدند به اشتراك مشرك خوانده شدند و به پیش رفتند تا 
ار دهند و ، قدرت را به اختیار بیشماران قرآورندقدرت را به شرك در 

  این دیو بدسیرت و صورت را از دنیاي خود دور کنند گونه این

ند لیک را از میدان به در ک آنانتا  آمدفار در برابرشان به هزاري ات هزاري
تغییر  چیز همهیگر ماندند تا کنار یکد هایمان به برابري کردند و برابر ب آنان
دیگر دیوانه نبودند، در خویش نماندند به سر و روي خود نکوفتند بر  کند،

به برابري در  این بار و خویشتن را اشرف و خدا نخواندند، نشستندخاك 
 ،آوردندها پدید  جان ي زیستن همه کنار هم پیش رفتند و جهانی الیق

  جهانی به وسعت جان پنداري و شرك



  

  

  

  

  بخش ششم
  

  

همبستگی و اتحاد، فرا خواندن به بیداري و با هم  ها، به سرآخر تمام تالش
نامش شرك بود،  آنچهبه وسعت  آمدهبودن جانان جهان، جهانی پدید 

که همه جایش را شرك در نوردید و همگان  آوردندجهانی را پدید 
  مشرك خطاب شدند به شراکت در قدرت

خبري از یکتایی در جهان نبود و براي برتري جستن کسی به پیش  این بار
اند،  دانستند همه در این قدرت سهیم و شریک شده می آناننرفت چرا که 

یزي جز راهی چ ،اند و این اختیار داشتن قدرت را به اختیار گرفته آنهمه 
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ي  نامند براي همه زندگی می آنچهبراي پیشرفت زندگی و بهتر شدن 
  ،نخواهد داشتدر خود  دارانجان

خاطی  آنکهو  آورندرین خطا را به روي ت هزاري ناظر نشسته تا کوچک
بود که این فرهنگ به  گونه اینخوانده شده است را از کار برکنار کنند و 

  شد نانآجان همگان رسوخ کرد و از 

کسی برتر  دور شد، آنانرخت بست و از  آنانن این مناسبت قدرت از میا
کرد تا از  توانست خوانده شود، هر قدر تالش می شد نمی خوانده نمی

دیگران برتر خوانده شود ال ممکن بود، همه برابر بودند و در این برابري 
  به جاي مانده بود، معنا بیبرتري 

 ،نام آنان به جاي نمانده تا به دانستن نامی از انس ان دراز است که دیگرسالی
زي روزگاري او را بنده خطاب کنند و به رو ،بخشند آنهزاري القاب بر 

در  تا اشرف شود و کرامت داشته باشد، یستدیگر او را خدا بخوانند، او ن
شناسند و او را محترم به  این روزهاي جهان تنها نام جان است که همه می

  اند اش شمرده برابري

ها که سراخر جهان را در  در آرزوهاي ما مانده به تالشدر این دنیاي 
همگان کرد، جان یگانه ارزش دنیا است، برابري رکنی دور  آننوردید و از 
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خطاب شده  آنانن در جا آنچهبه  نشدنی از ارزش دنیا است و همه برابر
  را یاراي برتري جستن نیست کس هیچدر این دنیا  اند، است زنده

کسی به خاطر دارد که چگونه در دیربازي همه خویشتن را مالک و صاحب 
  خواندند؟ می

که دو دوست در میان ي کوه  این پرسش را نه کسی از استان غار و از دامنه
  ، پاسخ ندانستن مالک بودن بود،اي از هم پرسیدند کتابخانه

  این مالک خوانده شدن به چه معنا است؟

هاي ما  به تالش که ، در جهانیدر جهانی که در پیش روي ما است آري
ها، دیگر کسی مالک  ستد ان آرمانی در دورجه آن، در آمدپدید خواهد 

بودن را نخواهد دانست، دیگر کسی معناي صاحب شدن را نخواهد 
  که کسی یگانگی را نخوانده است آموخت

قی نماند مردمان از یاد نامی به یادگار با آنکه یگانگی از پیش رود از  آنگاه
  د که صاحب بودن چیستخواهند بر

روزگاران در پیش رو نیز بودند کسانی که خود را مالک  آنشاید در  آري
دا ، خود را خآمدندقدرت در  آغوشخواندند، یگانگی پیشه کردند، به 
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ان ها را بر جهانمان میهمان کردند، اما ناظر یخواندند و هزاري از این زشت
را به محکمه خواهند برد  آنانخواهند ایستاد،  آنانما در برابر  ي آیندهجهان 

ما به قانون توسل خواهیم کرد تا حق همگان را بستاند و امروز به دنیایی 
  است، ایم که درد در همان قانون اندهوام

کند، قانونی که تو را مالک  به تو حق برتري عطا میانونی که در ق
قدرت را به کسی عطا کرده  رود، انونی که به تمجید یگانگی میق خواند، می

  است آوردهاست و این دوار گردون را به حرکت در 

 واي که وار است، ران از این قانون دیوانهي ما در تمام این دوها درد و ناله
ظلم شود و بیداد قانون که داد بدل به  آنجا است وار دیوانهفرسا و  چه جان

ها به آلودگی از او خواهند رفت و  ارزش ي همهاست که  آنجا جهان گردد،
یوانگی پر خواهد است که جهان را چنین د آنجاجان خواهند داد،  آندر 

  ها خواهد شد این هرزپرستی آناست که دنیا از  آنجاکرد و 

دستان ما اگر زشتی بود قانون به مصافش خواهد رفت، اي دوراما در دنی
از نظم امروز به جهان  آنچهد شد و ناي خواه تازه يها ها بدل به ارزش ارزش

ما به  ي آینده، دنیاي دنیا هیچ جاي نخواهد داشت آنحاکم است در 
  آوردبدیل را پدید خواهد  هاي ما زنده خواهد شد و جهانی بی تالش
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مالکی خوانده نخواهد  آنکه در ه دنیایی خواهند رسید مشرکان در تالش ب
خواهند  آمدندهاي مردمان در  ها سر کشیدند و اگر به النه اگر به خانه شد،

چنین در خطا مانده  آنکهدید که کسی خویشتن را یکتا نام نخواهد داد و 
  باشد به قانون سپرده خواهد شد،

  ر نخواهند داددستو اربابانِبود و بر رعیت خود مالکان نخواهند  ،مسرانه

  د و کسی را مالک به جهان نیستندان به اسارت والدین نخواهند بوفرز

کارگران در حصر اربابان نیستند که هر کار کرده است را کارگر خطاب 
خواهند کرد، دیگر رئیسی نخواهد بود تا ریاست کند، اگر نیاز به اداره بود 

تا اداره کنند و اگر نیاز به کار بود بیشمارانی خواهند بود  هیئتی خواهد بود
  که کار کنند

هیچ هیچ اثري در میان نخواهد بود،  آناناز میان خواهند رفت و از ها  مرتبت
رئیسی در میان نیست، اربابی به جهان نیست، خدایی در خیابان نیست در 

واهند بود، به ر خهیچ قدرتی در کار نیست و همه براب هیچ کوي و برزن
 آنچهاي دید،   را تصور کرده آنچهتوان چشم بست و  چنین دنیا می رؤیاي

  عور بر دیدگان خواهد رقصید برابري بی حد همگان است
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ابه کند تا غارها بر جایند لیک کسی بر آستان او نایستاده تا دیگران را خط
 اند، کوت ماندهیش نیز خالی و در سها ها و دامنه کوه دیگران را فرا بخواند،

اخ هاي فر به میزهاي بزرگ و طویل به نشست این بارهستند و  آدمیانلیک 
 دهند، می رأيکنند، با هم  می فکر همبا ، گویند میو عظیم نشسته به هم 

نقد  آنبر  گویند میسخن  آناز  ،گذارند میبه مجادله خویش را  آراي
  سپارند و آرایی را به مجادله می رأيهر  و ایستند میدر برابرش  زنند، می

لش کشید او را توان او را به چا حرف هیچ کس حجت بر جهان نیست، می
طل شمرد، هیچ کس به ش را باهای حرفاتهام برد، او را نقد کرد و  مظانبه 

نیک بر دیگران شمرده  آنچه ی بر دیگران امر نخواهد کرد،وحی ملزم
 هستند به شور گذاشته خواهد شد،نش شود و برخی خواهان عملی شد می

را  آنو جان  آزاديالزام بر قانون خواهند داد به فکر جمیعشان به  رأي
  تصویب خواهند کرد،

ی به بیشماران آنست که در گرداگرد جهان سراسر آستانی شده ا این بار
را  آنچهباید  دفاع کنند، گویند می آنچهباید از  اند، مجادله با یکدیگر نشسته

را جلب کنند، دیگر کسی مغز  آنانو نظر  نددارند به دیگران بگوی باور
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ر در برابر دیگران به خرد خویش زنده است و به تفک هر که دیگران نیست،
  خواهد ایستاد

دیگري خواهد پرداخت،  آرايدر خویش خواهد دید و به  رأيهر بار توان 
کسی به قدرت  نیست، کسی یکتا خوانده نخواهد شد،دیگر یکتایی در میان 

و فراتر از همه مالکیتی  را مالک نخواهد بود چیز همهت، کسی نخواهد نشس
  در میانه نیست

ند که کسی صاحب بر جهان نیست و دید دیدند ،کردند رؤیابه دنیایی که 
یکایک  آرايگونه به همه به شرك در برابر یکدیگر برابرند، دیدند که چ

خویشتن را همتاي  آنان، دیدند که نظر است تا جهان به پیش رود آنان
  کنند و به این جان مشترك میانشان احترام می بینند میدیگر جانان 

تنها از زیبایی  د تنها خوشی و نیکی را فرمان داد،سحرالو رؤیااین  آنکهه ن
خوشی و بی خطایی انسان تصویر کرد و هر چه در برابر نمایان کرد همه 

بیدار ما بودند  مانده در چشمان خواب و ؤیايرهم در این  این باربود، نه 
که جهان را به زشتی  آنانبودند  که دنیا را به نیستی و زشتی بردند، آنان

، بودند و باز زشتی بود وباره از یکتایی و برتري خواندند،سوق دادند و د
قانون جهان به فریاد زشتی نگاشته  لیک ارزش جهان زشتی خوانده نشد،
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زشتی بود قانون کرد و ارزش ساخت، به  آنچهي به دور از نشد و این دنیا
  واند و برتري را دور کرد،برابري فرا خ

و  آمدبه شرك در  این بارا که هاي م ذهن رؤیايجهان ما این جهان ارمان و 
خواند و ارزش به  ، قانون به زیباییتصویرش را از شرك فرا خواندیم این بار

اگر زشتی بود در برابر ارزش ما بود و اگر  است تصویر کرد، ایمان ما آنچه
قانون در برابرشان  آمدندواندند و اگر به قدرت در خطا کردند اگر یکتا خ

  باز حافظ به جهانمان ماندیم گونه اینرویاروي شد و  آنانایستاد و با 

یکتایی و شرك این دو قطب در برابر هم ایستاده که یکی به برتري و 
خوانده است، هر دو به پایان راه تصویري در برابر  دیگري به برابري فرا

اشت نخواهد د آنرا بر ما کدام  ي که هیچدیدگان خواهند ساخت، تصویر
توان دگرگون کرد، لیک  تا ادعا کند انسان را به احساس و کردار می

به قانون توان مجاب کرد،  گفت که انسان را به ارزش در برابر می توان می
  توان جهان را به باوري پایدار ساخت ه خواند و مین به راتوا در برابر می

اگر تا این  اند، زیده آنبر  آدمیانکه امروز  تصویر دنیا یگانگی دنیایی است
اسیر ماندند به  آنمیل نشان دادند و در وار  حد در کمال بر این افیون دیوانه

ي وجودشان را  احساس درونشان بود، به برکت احساسی که همه آنبرکت 
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ي  شه دواند و همهری آنانفرا گرفت، به برکت حسی که از دیرباز در 
که در  آوردسراخرش چنین دنیایی را پدید وجودشان را به خود بلعید و 

  پیش روي و در برابر دیدگان است

ر بسی دشوار خواهد بود ایم کا دنیاي را به شرك خوانده آنچهبراي ساختن 
ستاد، اما ای  غریزهاحساس درون نیست و باید در برابر  آنکه دیگر خبري از 

 آنچهتا  آمدهما  را نیز مهار کنیم، غریزهتا  آمده باید دانست که ما به خرد در
یی را ها ارزشیم، ایی به زیبایی بسازدر برابر است را مهار کنیم و دنیزشتی 

ي  هکوشش کنیم که زندگی را براي همم و به پاسداشتش ارزش نگاه داری
سختی در برابر است را باید که  آنچهخواهد کرد، پس  تر خوشانداران ج

  زشتی خوانده شده است ایستاد آنچهبه جان خرید و در برابر 

ها  اند و به طول تمام این بودن دنیاي به یگانگی ساخت را همگان دیده آنچه
اي شرك و به تقسیط قدرت دنی آنچهحال باید براي ، اند را لمس کرده آن

فرا خواند  رؤیارا به  آنداشت و هر بار تصویر  آرزوکرد،  رؤیاواند خ فرا می
، یا آمدتا دید چه دنیاي دور از برتري و یگانگی و قدرت پدید خواهد 

توان  دنیایی در برابري صرف کرد و یا می رؤیايعمر را به  ي همهتوان  می



 بخش ششم ١١١

 

ایستاد و تازید و تا  آندر برابر  آنگاهاز نابرابري را دید و شناخت ریشه 
  بدل نکرد بر جاي نایستاد، حقیقیرا به تصویر  رؤیاجهان در 

تا به شرك فرابخوانند و برابري را پیشه کنند، هر که  آمدهپندارگان  جان
ها تغییر و  طالب برابري است در این راه به کنار جانان خواهد بود تا ارزش

امید  بانی پشتروز تالش به  آنتا  نظم حاکم بدل به جهان قابل زیستن شود
  .را خواهد ساخت رؤیا

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  بخش هفتم
  

  

ي کودکان نشسته بودند و معلم برایشان از درس امروز  به کالس درس همه
و در  آموخت میبود و مباحث را یک به یک  کرده آنانخواند، رو به  می

ها یکی از کودکان از دیگران بهتر پاسخ گفت، بیشتر تأمل کرد  این آموختن
اي  هکالسیان همهم شرکت جست، در میان هم وشنودها گفتو در تمام این 

  در گرفت که او را افضل بدانند و به او مرتبتی عطا فرمایند

ها مرتبط به یکی از کودکان بود که او را ستایید و  شروع این عطا بخشی
از او  بانی پشتاو را برتر از دیگران خواند، با گفتنش جماعتی به  گونه این
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 آنانرو به  که معلم داستان را فهمید و ندراشدند تا او را افضل بشم آنبر 
  :خواند گونه این

و را به ما برتري عطا شده است، او بیشتر از ما اید که ا حال به فکر رفته
  فهمد داند و بیشتر از ما می می

  :کودکان به کالس خواندند

  ، او افضل بر دیگران است و باید او را برترین خواندآري

  :شمرده شمرده برایشان گفت و آراممعلم 

ها  او را به شمایان برتري نیست، او تالش بیشتر کرده است، بیشتر به درس
رو به  آنگاهبیشتر تالش کرده است و  آموختنگوش داده است و براي 

  :آموز نابغه کرد و از او پرسید دانش

در روز چند ساعت به خواندن درس مشغول هستی، چه اندازه براي آموختن 
  اي؟ تالش کرده
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ها به خواندن  ام و هر روز ساعت آموز خواند، من عاشق آموختن شده دانش
ها به بازي  ام، اوقات فراغت را که کودکان همسالم در خیابان پرداخته
  خوانم تا بیشتر بیاموزم می اند مشغول

معلم رو به دیگران کرد و گفت، بیایید با هم به این بیندیشیم که او را 
و بیندیشیم که شاید او ار است، بیایید با هم بنگریم نیرویی وراي ما در اختی

خویشتن  گونه اینتر است، او را به صفات افضل بیاراییم و  نابغه از دیگران ما
تاجی از طال بر سر  گونه اینرا به پایش خار کنیم، او را به عرش برسانیم و 

  او بنهیم،

نخست باید بدانیم که اگر او را نیرویی فراتر از ما بود کارش اجري نداشت 
نکرده است و هر چه در پیش بود از  آوردنکه تالشی براي بدست 

ناخودآگاه او سرچشمه گرفته است و در کنارش باید برایتان از داستان 
  ده بودربازان ما را به کجا نشاندوردستان بخوانم تا بدانید این یگانگی در دی

  دانید؟ امروز شمایان مفهومی وراي جان می

  اید؟ آیا به دنیایتان چیزي جز جان را پاس داشته

  خیر: همگان پاسخ گفتند
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زیست  معلم گفت اما در روزگاران پیشتر، جانان جهان به دنیایی می آنگاه
که هزاري تقسیمات به دل خود داشت، مانند امروز که ما به برابري زیست 

 هاي قسمرا به  آنانو برتري و کهتر بودن  زیستند نمیجانان جهان  ایم، کرده
روزگاران پیشتر، جانان را نخست بر انسان و  آندر  کرد، بسیار بدل می

حیوان و گیاه تقسیم کردند و انسان که همین ابناي دوپا و سخنگو و عاقل 
 تر جهان است را برتري بخشیدند که از دیگران افضل است، جانش محترم

  او بود آنو تمام برکات جهان از  شمرده شده

در جهان را به کام خود  چیز همه آن، انسان و ابناي روزگار پیشترها آندر 
را به  آنان آشفتند، زندگی از حیوانات ربودند،ها را  تسخیر کردند، جنگل

را به حصر در  آنانبردگی بردند، پوست و گوشت و خونشان را مکیدند و 
یک  ها نسلو  آمدهبه حصر در  بود، آزردهشتند، جانان جهان زندان نگاه دا

 آنگاه شد تا فرمانرواي برتران جهان شود، آنبه یک منقرض شد، انسان بر 
هر چه جان گیاهان به زمین بود را از جاي برکند تا پیشرفت و برتري خود را 

زدند، دیگر گیاهی  هاي خویشتن رفتند و تیشه بر ریشه آنان اند،به جهان بنش
رخت  آدمیانو نفس از میان  درختان از ریشه بریده شدند به جهان نماند،

  برکند،
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دید صاحب  روزگاران انسان که خویشتن را از جانان جهان برتر می آندر 
بود که ما در نابودي خود سهیم شدیم و همگان به  گونه اینخوانده شد و 

  یستادند،هاي مرگ ا نابودي و در برابر دروازه

ها به جان هم  روزگار پیشترها به همین واال خوانده شدن بود که انسان آندر 
دند تا به برتري بر تختی از کر آغازافتادند در میان خویش تقسیمات 

  بنشینند و حکومت کنند، یگانگی

که سیاه بودند کهتران خوانده شدند،  آنان، آمدبود که نژاد به میان  آنجاي
که سرخ بودند به تیغ تیز  آنانخردان لقب گرفتند و  دند بیکه زرد بو آنان

 به باور و دین همگان را از دند، مردان را از زنان تمایز بود،سپرده ش
ي باور خویشتن نبود را به تیغ تیز  یرهیکدیگر دور کردند و هر که در دا

  سپردند

قسم کردند، میان بود، گاه به زبان اي به  روزگاران هر بار تقسیم تازه آندر 
اه به خون، گاه به زیست بردند، گاه به نژاد و گ آنگاه به خاکی که در 

تقسیم کردند تا  قدر آنرنگ و گاه به چهره، گاه به جنسیت و گاه به باور 
ها بود  روزگار برتر خوانده شدن آندر  ان برتران و کهتران به میانه رود،جه

اي  که جماعتی از کهتران را به بردگی بردند و خریدند و فروختند، عده
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دند نشستند و از که کهتران خوانده ش آنانهاي  واالنشین شدند و بر گرده
دنیاي را به دو قسم کردند و هر کس خویشتن را به  مکیدند، آنانخون 

  وشد و سیراب شودبرتران رسانید تا خون کهتران بن

گرفت و دنیاي را به  نشئتها  دنیاي پیشترها از همین برتر خوانده شدن
کرد و به مرگ  آنمرگ در  آرزوياي بدل ساخت که هر کس  ویرانه

  درود فرستاد که زندگان به مردگی براي واالنشینان محکوم بودند

ا برتر معلم در حال ادامه دادن بود که یکی از کودکان که نخست دیگري ر
خوانده بود به جایش فرو رفت و تصویرهاي دهشتناك دنیاي پیشینیان را 

  لب گزید و به دل بارها تکرار کرد همه برابریم آنگاهتصویر کرد، 

که از دنیاي پیشینیان بسیار گفت رو به کودکان کرد و  آنگاهمعلم در ادامه 
  :خواند

اشد، شاید دنیایمان شاید که دنیایمان آغشته به برتري بود و شاید که ب
به در وجودمان است ما را به راهی فرا بخواند که  آنچه، نیازمان و مان غریزه

آرزومندیم، شاید به خواست قدرت و یگانگی بخواهیم دنیاي را زیر و  آن
مان  را تصاحب کنیم، شاید خود واقعی چیز همهرو کنیم، شاید بخواهیم 
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خود ه ما براي بهتر زیستن باید که زشت و بدصورت باشد، اما باید بدانیم ک
  هایمان مهار کنیم واقعی را به باورها و چهارچوب

شان کالس خورد و کودکان از معلم دور شدند، شاید در وجود آنزنگ 
شاید هر بار و هر ثانیه این یگانگی ما را به  ور شد، اي از برتري شعله جرقه

شویم تا شبی را  آنهاي قدرت بر  شاید هر بار به چشمک خویشتن بخواند،
دانیم که  می ها این ي همهبریم، اما در کنار  آغوشبا او سحر کنیم، او را به 

توان هر بار به تصویر  می چه دنیایی براي ما ساخته است، ها سوداگرياین 
  است آوردهاین دنیا رجوع کرد و دانست که چه به روز ما 

سر اي هر بار  ي تازهها ارزشاند،  گفته ین و زمان از خویشتني واي که زما
را به ظهور برسان و  ات حقیقیش، خود هستی با آنچهاست که  آوردهبر 

اند و در  خرد که خرد را فروخته کنندگان بی کسی نبود به این هماره دنبال
  خود حقیقن چیست؟ بگوید اند خریدهفکرهاي دست چندم عوضش 

  هایی در دنیا است؟ طالب چه ناکرده این خود حقیقین

دستیابی  آرزوياید، نه مگر این خود حقیقین در  آیا تا کنون از خود پرسیده
  ؟آمدبه هر چه او را تحریک جنسی کرده است بر خواهد 
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  برد؟ آغوشآیا باید خود بود و هر کس که مرا تحریک کرد را به 

ناراحت کرد و باید کشته شاید این خود حقیقین فرا بخواند که دیگري مرا 
  شود، آیا باز هم باید خود حقیقین به جهان نمایان کرد؟

است، به عقل و  غریزهو به نیاز  آلودههر بار این خود حقیقین و راستین که 
خواهد داشت، روزي خواهد گفت  اي خواستهر شده است از ما قدرت بیما

و فرمان  آمدد دیگري را مالک شو و از او بیگاري بکش، روزي بر خواه
خود کن و از زندگی لذت ببر، روزي بر  آنرا از  چیز همهتا خواهد راند 

را به دست  چیز همهتو است،  آناز  چیز همهکه تو بهترینی پس  آمدخواهد 
خود  آنرا از  آنبیندیشی ز چه راهی  آنکهخود کن بی  آنو از  آور

  اي، کرده

قیقین به تصویر کشید، انسانی را ح آن توان میحال با چنین خودهاي درون 
 غریزهها است، انسانی که دمادم از نیاز و  که پر از این امیال و خودخواهی

از امیال  آنچهو عقل را فداي  آمدهاست، انسانی که به مسخ قدرت در 
  خود حقیقین او است را نمایان کند آنچهد توان میکرده  اش غریزي

معنا  باور داریم و یا با هزارتویی بی آزاديوار یا ما به  در این وانفساي دیوانه
را به بازي و تسخیر خویش در  آنانتا  هر بار به دنبال واژگانی هستیم
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شرطی براي  آزاديباورمندیم پس باید بدانیم که  آزادي، اگر به آوریم
  پدیدار شدن خواهد داشت،

نیاي بپندارند و هر چه خواستند بکنند، چه از د آزاداگر همگان خویش را 
اند  که یگانه آنانکه برترند و  آنانکه قدرتمندترند،  آنانباقی خواهد ماند، 

اید باید پایبند به  براي همگان اندیشیده آزاديخواهند بود، اما اگر به  آزاد
بزیند و قدرت و برتري و  آزادنرساندن به دیگران شوید تا همگان  آزار

  معنا شود یگانگی بی

است که عقل را فرا  آنجا ن را دفن خواهیم کرد،که خود حقیقیاست  آنجا
است که  آنجاما را یاري کند،  آنباورمند بر  یخوانیم تا به چهارچوب می

 ،اگر خود حقیقین فرا خواند تا دیگري را بدر و لذت ببر، عقل و باور
 آناي خواهد ساخت که به  خود حقیقین تازهچهارچوب و ایمان، 

  همگان است آزاديایبند و دافع از چهارچوب پ

شان کسی نبود که  در محله آخرکودکان رفتند و باز تعلیم دیدند،  روز آن
به برتري خویش  سی نبود تا انسان را واال بخواند،دهد، ک آزارحیوانات را 

تا فرمانروایی خود  کشید میودك را نبنازد، پدر و مادري در خانه انتظار ک
تمندي در عرش نبودند که قدر  ناپدر و مادر اسیر به دست آن را ثابت کند،
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صاحب،  آنبکند و  آناندوست دارد با  آنچهفرمان به کار دهد و هر 
ره دوبا آناندهد، پس  ارکش نبود تا امر بر بیکاري و صاحبی به باالي سر

تعلیم دیدند و یگانگی را از یاد بردند، قدرت را فراموش کردند و برتري در 
  ان رنگ باخت،میانش

ي انسانی پدید به دورباز هایی از برابري ساخته شد تا شهر بار به دنیایشان نق
و برابري داشته  آزاديها خود حقیقین آراسته در  زشکه به تکامل ار آید

فرمان درون و برونش، عقل و مهرش همه احترام بر جان باشد و این  باشد،
یکتا خواند و برتري عرضه که کسی  آنگاهدنیا به تعلیم برپا خواهد شد و 

قدرت به دست گرفت، داد در برابرش خواهد ایستاد و او را به تعلیم  کرد،
روز و پیدایش جهانی به برابري باید که به  آنتا  دوباره خواهد پروراند

روز مشرکان،  آنتا  شرك فرا خواند و یگانگی را از میان برد
به رزم خواهند بود و دنیا را دگرگون  و عاشقان همه آزادگانپندارگان،  جان

  .خواهند کرد
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